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26/02–2/05
Zapraszamy 
na wystawę!

         Olga 
Boznańska

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna
KRS: 0000216303Podaruj nam 1% swojego podatku!
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PISMO STOWAR Z YSZENIA SĄSIEDZKIEGO STARA MIŁOSNA

nakłaD: 4000 egz. 

Hanna Bąbik 
Spotkania indywidualne 

w Pizzerii Carmelo, 
ul. Trakt Brzeski 50a, 

w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 po 
wcześniejszym umówieniu 

mailowo babikhanna@gmail.com 
lub telefonicznie 502 087 556

Joanna Januszewska-Miśków 
Spotkania indywidualne w poniedziałki 

w godz. 16-17, pok. 119 w Urzędzie 
Dzielnicy Wesoła po wcześniejszym 
umówieniu mailowo j.januszewska@

neostrada.pl lub telefonicznie 
537 49 00 48

Dyżury radnych
ze stowarzyszenia sąsiedzkiego 

stara Miłosna

Wiosna, ach to ty! Dziewczyny górą!!!
„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-à-vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty…”

Piosenka Marka Grechuty gra nam w uszach już od kilku dni, 
gdy dni jasne a trawę malują krokusy i przebiśniegi. Żegnaj pani zimo!

W tym numerze piszemy o sukcesach naszych dziewczyn z sąsiedztwa 
– w końcu marzec należy do kobiet – które zimę żegnają ciepło, bo zwy-
ciężyły! Ligia, Dorota, Kasia, Magda, Karolina zdobyły swój szczyt. 

Serdecznie gratulujemy!
Wiosna, a z nią nowe wyzwania i realizacje marzeń!

reDakcJa

27 marca zapraszamy na wiosenny Babski Wieczór – więcej na str. 13.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Bardzo dziękujemy za 1 %  Twojego podatku. 

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, KRS: 0000216303
www.staramilosna.org.pl

ozdoby świąteczne, 
wypieki i inne wyroby 

lokalnych twórców 
– pasjonatów rękodzieła

niedziela, 22 marca 2015 r. 
godz. 11.00-14.00 
obok Kościoła 
św. Hieronima
ul. Rumiankowa 2/4
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O d kilku miesięcy Stowarzyszenie Są-
siedzkie śledzi sprawę zanieczysz-

czenia ujęć wody pitnej w Starej Miłosnej, 
które według MPWiK powinno skutkować 
porzuceniem dotychczasowego sposobu 
zaopatrywania Wesołej w wodę głębinową 
i przejściem na dostarczanie wody z Wisły.

Jak dowiedzieliśmy się  
o zanieczyszczeniu
Pierwszym sygnałem był list MPWiK z odpo-
wiedzią na pytanie radnej Małgorzaty Zarem-
by o przyczynę planowanego przyłączenia 
Wesołej do wodociągu Warszawskiego (tj. 
doprowadzającego wodę z Wisły). MPWiK za 
przyczynę podało, cytujemy: „trwałe zanie-
czyszczenie warstwy wodonośnej w rejonie 
Starej Miłosnej eterem tert-metylo butylo-
wym (MTBE) i benzenem.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie wystąpiło o uja-
wnienie protokołów badań laboratoryjnych 
surowej wody z tych ujęć i je uzyskało. Są one 
dostępne na stronie Stowarzyszenia www.
staramilosna.org.pl.

O jakich ujęciach wody mowa?
Chodzi o studnie głębinowe zaopatrujące 
Wesołą w wodę wodociągową – trzy studnie 
o numerach 3, 4 i 7. Studnie 3 i 4 leżą przy 
ul. Złotej Jesieni, a studnia 7 znajduje się na 
terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Fa-
brycznej.

Czym są zanieczyszczone?
Dwoma związkami typowymi dla paliw sa-
mochodowych benzenem i eterem tert-me-
tylo butylowym (MTBE). (rysunek)

Benzen i eter MTBE zostały wykryte w ilo-
ściach znacząco wyższych niż dopuszczalne 
w studniach nr 3 i nr 7. Natomiast w studni nr 4 
są dużo mniejsze, stężenie benzenu waha się 

na granicy normy (czyli około 1 µg/l). To już 
pierwsza dobra wiadomość w tej przykrej 
sprawie: podziemna plama zanieczyszczeń 
ma określone granice i dalej położone stud-
nie mogą okazać się czyste.

Czy jest zagrożenie dla zdrowia?
Stacja Uzdatniania Wody, która korzysta 
z tych ujęć, posiada obecnie filtry odpowied-
nie do usuwania tych związków (filtry węglo-
we), a stężenie benzenu w wodzie uzdatnio-
nej jest stale badane w ramach monitoringu 

(postaramy się uzyskać i opublikować proto-
koły z tych badań). Nie ma natomiast pew-
ności, czy w pełni chronieni są posiadacze 
samodzielnych ujęć wody – wszystko zależy 
od tego, jak ją uzdatniają.

Czy powinniśmy zrezygnować z ujęć głę-
binowych i zgodzić się na wodę z Wisły?
Wody podziemne, z których korzystamy, są 
ogólnie dużo lepszej jakości niż wody po-
wierzchniowe (Wisła i Zalew Zegrzyński), z któ-
rych czerpią wodociągi warszawskie. Korzysta-
nie z ujęć takich jak nasze jest zalecane przez 
Państwowy Instytut Geologiczny. Zbiornik 
czystych wód pod powierzchnią Wesołej zali-

czono do strategicznych zasobów wody pitnej 
w Polsce i nadano mu rangę GZWP 222 (czyli 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 222). 
To, że ustawowa ochrona ujęć (ustawa „Prawo 
Wodne” art. 55. 1. „Teren ochrony pośredniej 
ujęcia wód podziemnych obejmuje obszar 
zasilania ujęcia...”) tak fatalnie zawiodła, nie 
oznacza, że cały zbiornik można, ot tak sobie, 
spisać na straty i zapomnieć o sprawie. Wręcz 
przeciwnie, oznacza to, że zaniedbania trzeba 
jak najszybciej nadrobić. Skład zanieczyszczeń 
jest typowy dla paliwa bezołowiowego. Szuka-

my więc nieszczelnego zbiornika paliw czyn-
nego w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Skład 
plamy i kierunek przepływu wód ujawnią jego 
lokalizację. On się musi znaleźć i zostać usu-
nięty. Benzen i eter MTBE są mniej groźne od 
ołowiu, bo ulegają biodegradacji. Istnieją rekul-
tywacyjne szczepy bakterii przyspieszające ten 
proces. Żeby dobrą wodę w Wesołej odzyskać 
i zachować dla przyszłych pokoleń, trzeba 
działać energicznie i szybko.

Więcej szczegółów oraz wszystkie zebrane 
przez nas informacje: oryginały dokumen-
tów, artykuły, protokoły badań są na stronie 
stowarzyszenia www.staramilosna@org.pl.

Dorota Wrońska

Są wyniki badań  
wody zanieczyszczonej 
składnikami paliwa

Sprawdź w EWUŚ,  
czy Twoje ubezpieczenie  
jest aktualne!

Gorące sprawy

W ostatnim czasie w naszej dzielnicy 
EWUŚ odrzucił 1200 nieubezpie-

czonych pacjentów. Taka duża liczba utra-
conych pacjentów stanowi poważną stratę 
dla dzielnicowej przychodni. 

Sprawa dotyczy głównie ludzi młodych, 
więc jeśli masz dziecko uczące się w wieku 

powyżej 18 lat, które czasami pracuje do-
rywczo, np. na umowę zlecenie, zwróć uwa-
gę na aktualność jego ubezpieczenia zdro-
wotnego.

Młoda osoba podejmując pracę na zlece-
nie np. na okres 2-3 tygodni, zostaje objęta 
ubezpieczeniem zdrowotnym przez praco-
dawcę, u którego pracuje. Oznacza to, że 

automatycznie wygasa ubezpieczenie, które 
ją dotychczas obejmowało (tzn. opłacane ze 
składek jego rodziców, które obejmuje uczą-
cą się młodzież do 25 roku życia).

Po zakończeniu lub wygaśnięciu umowy 
o pracę niestety ubezpieczenie zdrowotne 
młodej osoby nie wraca automatycznie do 
poprzedniego stanu. Należy osobiście zgło-
sić do ZUS (lub w zakładzie pracy) o ponow-
ne przyjęcie dziecka uczącego się do ubez-
pieczenia zdrowotnego rodziców.

Podobna sytuacja dotyczy przedsiębior-
ców czasowo zawieszających działalność 
gospodarczą. Ponowne rozpoczęcie działal-
ności wymaga zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Joanna JanuszeWska-MiśkóW
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Z amknięty Most Ła-
zienkowski mocno 

skomplikował życie 
warszawiakom. Czy 

otwarta nowa linia metra z Woli na Pragę 
pomoże odkorkować miasto?

Warszawa jest na trzecim miejscu najbar-
dziej zakorkowanych miast w Polsce – wynika 
z najnowszego raportu firmy Deloitte. W 2014 
roku czas stracony w korkach wydłużył się 
o prawie 19 godzin rocznie na jednego kierow-
cę. Druga linia metra miała być lekarstwem na 
zatłoczone ulice, plany skomplikował jednak 
pożar Mostu Łazienkowskiego, który został 
wyłączony na co najmniej pół roku, zaburza-
jąc skutecznie transport w stolicy. 

Optymistyczne prognozy
Władze Warszawy zapowiedziały, że zrobią 
wszystko, żeby przywrócić ruch na Moście 

W ramach bu-
dżetu partycy-

pacyjnego, który w tej 
edycji wynosi w We-
sołej ogółem 600 
tysięcy, mieszkańcy 
zgłosili 41 projektów 
(jeden został wycofa-
ny), w tym 21 to pro-

jekty ogólnodzielnicowe, a 19 to projekty 
dotyczące poszczególnych osiedli (Zielo-
na – 3 projekty, Plac Wojska Polskiego – 2, 
Centrum, Wola Grzybowska i Groszówka 
– 4, Stara Miłosna – 10). Budżet został po-
dzielony na dwie części: 300 tys. zł prze-
znaczono na projekty ogólnodzielnicowe 
i 300 tys. zł na projekty osiedlowe.

Szczegółową listę projektów dzielnico-
wych wraz z opisem i kosztorysy można zna-
leźć na stronie www.twojbudzet.waw.pl. 

Wszystkie projekty w naszej dzielnicy 
przeszły wstępną weryfikacje formalną. Od 
27 lutego do 22 marca trwa społeczna dys-
kusja nad projektami na stronie interneto-
wej. W dzielnicy odbędą się cztery spotka-
nia z autorami projektów. Będzie to okazja 
do uzyskania odpowiedzi szczegółowych 
i dopracowania spójnej koncepcji. 

Łazienkowskim do końca 2015 roku. Niektórzy 
optymiści mówią nawet o jesieni! Bukmache-
rzy są jednak mocno sceptyczni i nie wierzą 
w scenariusz Ratusza. Skąd taki pesymizm? 
Przypominają obiecywane terminy związane 
z otwartą właśnie drugą linią metra.

Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent 
Warszawy, zapewnił mieszkańców, że miasto 
szuka solidnej firmy, która będzie pracowała 
na dwie zmiany, a jeśli się da – nawet nocą. 
Tak, żeby jesienią most był gotowy.

Z wolnej ręki
Obecnie trwają prace rozbiórkowe na mo-
ście. Miejski Zakład Remontów i Konserwacji 
Dróg zdziera zniszczone warstwy nawierzch-
ni i demontuje barierki. Do końca marca ma 
przekazać wykonawcy gołą stalową kon-
strukcję. Do 31 marca Ratusz ma dostać pro-
jekt przebudowy mostu. Wtedy poznamy 
wykonawcę prac budowlanych. Miasto pro-
wadzi negocjacje z firmami, które zapewniły-
by błyskawiczne zrealizowanie inwestycji.

Wykonawca ma być wyłoniony „z wolnej 
ręki”, czyli z pominięciem długiej i skompli-
kowanej procedury przetargowej. Remont 
ruszy w kwietniu. Inwestycję wyceniono na 
110 milionów złotych.

Teraz, do 22 marca, autorzy projektów 
mogą wnosić modyfikacje a każdy może 
zgłaszać uwagi i zapytania. 

Zmiany można zgłosić osobiście do Ko-
ordynatorki Budżetu pani Doroty Gajew-
skiej w Urzędzie Dzielnicy w pokoju 11 (tel. 
22 773 60 87) lub poprzez wypełnienie no-
wego wniosku.

raDna Hanna BĄBik

Łatwopalne deski
Wiadomo już, że most spłonął przez niedbal-
stwo drogowców. Plac budowy pod przepra-
wą nie był dostatecznie zabezpieczony. Skąd 
wziął się ogień? Jeszcze nie wiadomo. Trwa 
śledztwo po pożarze mostu.

Być może brak mostu i nowa linia metra 
sprawią, że Warszawiacy przesiądą się do ko-
munikacji miejskiej, a kiedy odkryją jej uroki, 
nie wrócą już do swoich samochodów, po-
prawiając tym samym warszawskie statystyki 
dotyczące korków!

Joanna gorzelińska

z metrem, ale bez mostu

Budżet partycypacyjny 
– etap dyskusji nad projektami

Terminy spotkań:
10 i 11 marca o godz. 18.00 

w Gimnazjum Nr 120, 
ul. Armii Krajowej 39

17 marca o godz. 18.00 
w Zespole Szkół Nr 94, ul. Krótka 1

18 marca o godz. 18.00 
w Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna 1

O d 9 marca ZTM zmienił końcowy 
przystanek tras autobusów linii 411 

i 502 kursujących z Osiedla Stara Miłosna. 
Od tej pory dojedziemy nimi tylko do Sta-
dionu Narodowego!!! To kolejna zmiana 
tras tych autobusów, poprzednia została 
wymuszona wyłączeniem Mostu Łazien-
kowskiego z ruchu po pożarze.

Oznacza to, że pasażerowie podróżujący 
do Centrum Warszawy mają obowiązko-
wą przesiadkę – trzeba dojść na przystanek 
tramwajowy lub przesiąść się do metra.

Dlaczego ZTM nie robi przed takimi zmia-
nami konsultacji społecznych? Teraz musimy 
poprosić naszych radnych i władze Dzielnicy, 
żeby w naszym imieniu powalczyły o to, by 
choć jeden autobus zawiózł nas do ścisłego 
Centrum miasta – na drugi brzeg Wisły.

Jako mieszkańcy czujemy się w tej sytuacji 
poszkodowani podwójnie, bo ani metro do 
nas nie kursuje, ani nie mamy bezpośrednie-
go dojazdu do centrum miasta.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Jak się dowiedzieliśmy, tą sprawą zajmie się 
Rada Dzielnicy Wesoła na najbliższej sesji 
w dniu 19 marca 2015 roku, godz. 14. Z kolei 
Zarząd Dzielnicy zobowiązał się do zapro-
szenia na sesję przedstawicieli ZTM-u, aby 
wypracować konkretne rozwiązania. 

Zainteresowanych zapraszamy na sesję 
lub zgłaszanie uwag na adres mailowy re-
dakcji: gazetka@staramilosna.org.pl

reDakcJa

UWAGA! 
zmiana tras 
linii 411 i 502
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W iosna tuż, tuż! Możemy już wypatry-
wać pierwszych pączków na gałę-

ziach, cieszyć się cieplejszym powiewem 
wiatru i coraz dłuższym dniem. Wstępuje 
w nas nowa energia i mamy apetyt na zmia-
ny – zapisać się na kurs/zacząć biegać/jeść 
więcej warzyw… Tyle rzeczy do zrobienia, 
tak wiele możliwości. A może… zatrzymać 
się na chwilę i pomyśleć: „Zaraz, zaraz: roz-
wój – ale do czego, w jakim kierunku?”

Wokół nas ciągłe zmiany. Każdy dzień za-
sypuje gorącymi informacjami, pojawiają się 
coraz lepsze modele sprzętów, samocho-
dów, nowe trendy. Staramy się dotrzymać 
kroku pędzącemu światu i być na bieżąco. 
Jakby tego było mało – my też powinniśmy 
się zmieniać, rozwijać, odkrywać nowe pasje, 
doszkalać się, uczyć, kończyć kursy, kolejne 
studia… Czasem mam wrażenie, że zmiana 
jest pożądana dla samej zmiany – nieko-
niecznie na lepsze. Ważne, żeby coś robić, 
nie stać w miejscu – bo wtedy przecież się 
cofamy. Czy rzeczywiście?

Chciałabym się z Wami podzielić moim 
osobistym doświadczeniem – w końcu to 
Bliskie Spotkania, więc miejsce do tego jak 
najlepsze. Kiedy urodził się mój synek plano-
wałam być z nim rok – do momentu zakoń-
czenia urlopu macierzyńskiego. Ale ten czas 

zleciał tak strasznie szybko, naprawdę nie 
wiem kiedy! I wbrew „zdrowemu rozsądkowi” 
zostałam z nim kolejne dwa lata. Z zawodo-
wego punktu widzenia – katastrofa, „wyrwa 
w życiorysie”, odpadnięcie od rzeczywisto-
ści. Jednak okazało się, że czas, który miał 
być przeznaczony tylko dla mojego dziec-
ka, w rzeczywistości był rów-
nież czasem dla mnie. Miałam 
możliwość przyjrzenia się so-
bie, swoim dotychczasowym 
wyborom i miejscu, do jakiego 
mnie zaprowadziły. Dokonałam 
wielu zmian – choć naprawdę 
nie było łatwo! „Prawdziwa prze-
miana jest przemianą niezamierzo-
ną, kiedy się jej nie pragnie i nie szuka. 
Stań wobec rzeczywistości, a nieoczeki-
wanie nastąpi przemiana.” Podpisuję się 
pod tymi słowami, jak najbardziej!

I jeszcze jedno zdanie: „To, kim może-
my być równa się temu, kim powinniśmy 
być”. Piękne, prawda? I wręcz uderzają-
co proste i oczywiste. A jednak czasem tak 
trudno w codziennym gwarze usłyszeć swój 
własny głos, mówiący w którym powinniśmy 
iść kierunku. A nawet jeśli ten głos jest wyraź-
ny, nie zawsze chcemy go usłyszeć – bo to 
nie ten moment (za późno/za wcześnie), bo 
dzieci (za małe/mają już swoje dzieci), bo zo-
bowiązania (mam kredyt/chcę wziąć kredyt). 
Tylko gdzie w tym wszystkim zobowiązania 
wobec siebie?

Pamiętacie film „Czekolada” z Juliette Bi-
noche? Jest tam motyw wiatru, który wyzna-

cza bohaterce czas rozpoczęcia 
podróży w kolejne miejsce, 
na spotkanie nowych ludzi. 
Zwykle podążała za tym we-
zwaniem, jednak w pewnym 
momencie swojego życia 

potrafiła mu się prze-
ciwstawić. To duża 
sztuka – umieć po-
wiedzieć sobie „dość”. 

Zatem – wsłuchajmy 
się w siebie. Wiosenny 

spacer będzie ku temu wspa-
niałą okazją! Bo może żadne zmia-

ny nie są w tej chwili potrzebne. Może 
jesteśmy w tym miejscu swojego 
życia, w które zawsze chcieliśmy 
dotrzeć. I jedyne co trzeba teraz 
zrobić, to cieszyć się tym czasem 
i bliskimi, którzy go z nami dzielą.

Tej wiosny życzę Wam rozwinię-
cia skrzydeł. Waszych wymarzo-
nych, być może głęboko w ukryciu 

czekających na lepsze czasy. Ży-
czę, abyście rozkwitali – prawdziwie, 

zgodnie z wewnętrznymi potrzebami. 
PS. Cytowane teksty pochodzą z książek: 

Minuta mądrości Anthony’ego deMello oraz 
Motywacja i osobowość Abrahama Maslowa. 
Gorąco polecam!

anna góra

Rozkwitaj! zostałam z nim kolejne dwa lata. Z zawodo-
wego punktu widzenia – katastrofa, „wyrwa 
w życiorysie”, odpadnięcie od rzeczywisto-
ści. Jednak okazało się, że czas, który miał 
być przeznaczony tylko dla mojego dziec-
ka, w rzeczywistości był rów-
nież czasem dla mnie. Miałam 

wyborom i miejscu, do jakiego 
mnie zaprowadziły. Dokonałam 
wielu zmian – choć naprawdę 
nie było łatwo! „Prawdziwa prze-
miana jest przemianą niezamierzo-
ną, kiedy się jej nie pragnie i nie szuka. 
Stań wobec rzeczywistości, a nieoczeki-
wanie nastąpi przemiana.” Podpisuję się 
pod tymi słowami, jak najbardziej!

I jeszcze jedno zdanie: „To, kim może-
my być równa się temu, kim powinniśmy 
być”. Piękne, prawda? I wręcz uderzają-
co proste i oczywiste. A jednak czasem tak 
trudno w codziennym gwarze usłyszeć swój 
własny głos, mówiący w którym powinniśmy 
iść kierunku. A nawet jeśli ten głos jest wyraź-

cza bohaterce czas rozpoczęcia 
podróży w kolejne miejsce, 
na spotkanie nowych ludzi. 
Zwykle podążała za tym we-
zwaniem, jednak w pewnym 
momencie swojego życia 

potrafiła mu się prze-

wiedzieć sobie „dość”. 
Zatem – wsłuchajmy 

się w siebie. Wiosenny 
spacer będzie ku temu wspa-

niałą okazją! Bo może żadne zmia-
ny nie są w tej chwili potrzebne. Może 

jesteśmy w tym miejscu swojego 
życia, w które zawsze chcieliśmy 
dotrzeć. I jedyne co trzeba teraz 
zrobić, to cieszyć się tym czasem 
i bliskimi, którzy go z nami dzielą.

Tej wiosny życzę Wam rozwinię-
cia skrzydeł. Waszych wymarzo-
nych, być może głęboko w ukryciu 

czekających na lepsze czasy. Ży-
czę, abyście rozkwitali – prawdziwie, 

Bliskie Spotkania
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26 lutego w Muzeum Narodowym w Warszawie 
została otwarta monograficzna wystawa po-

święcona twórczości Olgi Boznańskiej. Potrwa do 
2 maja. Okazją jest 150 rocznica urodzin artystki.

Życiorys artystki można znaleźć w poświęconych jej 
książkach, w internecie. Warto się z nim zapoznać. Jest 
autorką około 1000 prac, co jest dorobkiem imponują-
cym. Pasja z jaką malowała spowodowała rezygnację 
z życia osobistego, nigdy nie założyła rodziny. Można 
powiedzieć, że swoje życie poświęciła sztuce.

Jest chyba jedyną reprezentantką malarstwa kobiecego, którego atutem – 
pomimo delikatności – jest siła wyrazu. Większość prezentowanych na wy-
stawie dzieł to portrety, które malowała z natury szukając w wielogodzinnych 
sesjach ostatecznego efektu. Rozpoznawalność, podobieństwo zewnętrzne 
modeli potrafiła wesprzeć zbudowaniem takiej atmosfery, że prawie słyszymy 
ich głosy, niemalże czujemy ich zapach.

Obrazy te są eteryczne, jakby zamglone, budowane „miękką tkanką”, deli-
katne i kobiece. Tak jakby malowała powietrzem. Nie można przejść obok nich 
obojętnie, mimo subtelności – przykuwają naszą uwagę. 

Sama Boznańska miała świadomość wartości swojej twórczości. Pisała 
w jednym z listów: „Obrazy moje wspaniale wyglądają, bo są prawdą, są uczci-
we, pańskie, nie ma na nich małostkowości, nie ma maniery, nie ma blagi. Są 
ciche i jakby je lekka zasłona od patrzącego dzieliła. Są w swojej własnej at-
mosferze”.

Namawiam każdego do osobistego spotkania z tym malarstwem.

WieńczYsłaW PYrzanoWski

Wystawa prac Olgi Boznańskiej 
w Muzeum Narodowym

26/02–2/0526/02–2/05

         Olga 
Boznańska
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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

K ontynuujemy temat naszych dębów 
i planowanej nowej inwestycji na Osie-

dlu Stara Miłosna, która może zagrozić 
istnieniu starodrzewu – trzech dorodnych 
pięknych i zdrowych dębów (około 220 cm 
obwodu na wysokości 150 cm od ziemi) ro-
snących w sąsiedztwie placu zabaw i prze-
pompowni ścieków. Sprawa ta wzbudza 
ogromne emocje wśród mieszkańców.

Jeden z naszych sąsiadów, prawnik, przesłał 
nam informacje dotyczące norm regulujących 
wycinkę drzew w świetle orzecznictwa sądów 
administracyjnych. Wynika z nich, że żadne 
przepisy nie regulują szczegółowo, kiedy or-
gan administracyjny może udzielić zgody na 
wycięcie lub odmówić usunięcia drzew. 

Kwestie te zapisano w art. 83 i na-
stępnych ustawy o ochronie przyrody:
„art. 83.1. Usunięcie drzew lub krzewów 
z terenu nieruchomości może nastąpić, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwo-
lenia wydanego przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta na wniosek: 1) posiadacza 
nieruchomości – za zgodą właściciela tej 
nieruchomości; (...)”

W związku z tym, że drzewa, co do zasady, 
podlegają ochronie i nie można ich niszczyć 
(zapis art. 125 ustawy o ochronie przyrody), 
a gmina ma obowiązek dbać o przyrodę (na 
przykład art. 4 tej ustawy), sądy administracyj-
ne uznały, że decyzja o usunięciu drzew lub 
krzewów ma charakter uznaniowy. Ozna-
cza to, że organ administracyjny – w naszym 
przypadku Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. War-
szawy – nigdy nie jest związany wnioskiem 
o usunięcie drzew lub krzewów. Organ sam 
ma ocenić, który interes jest ważniejszy – 
ochrona przyrody i inne wartości z tym zwią-
zane, czy interes prywatny wnioskodawcy 
i ewentualnie inne czynniki, np. gospodarcze.

Zacytujmy wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, IV SA/Wa 
175/12:

„1. Norma art. 83 u.o.p. nie określa żadnych 
szczegółowych przesłanek określających 

przypadki, które obligują organ administracji 
do udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów bądź do odmowy jego wyda-
nia. Organ administracji, działając w grani-
cach uznania administracyjnego, winien wo-
bec tego rozważyć, które spośród prawnie 
dopuszczalnych rozstrzygnięć jest w danym 
wypadku celowe.

2. Przewidziane w art. 83 ust. 1 u.o.p. ze-
zwolenie na wycięcie drzew jest wyjątkiem 
od reguły zachowania drzew jako podlegają-
cego ochronie prawnej elementu przyrody.

3. Zezwolenie na wycięcie drzew nastąpić 
może jedynie w sytuacji, gdy przyczyna, za-
warta we wniosku o wydanie takiego zezwo-
lenia, zostanie przez organ uznana za ważną, 
uzasadniającą rezygnację z przewidzianej 
u.o.p. ochrony drzew.

4. Ustawodawca, obejmując drzewa ochro-
ną, zróżnicował ją w zależności od wieku 
drzewa oraz gatunku drzewa, co do zasady 
obejmując zwiększoną ochroną drzewa star-
sze oraz drzewa uznane za bardziej gatunko-
wo wartościowe.”

W praktyce oznacza to, że nasz burmistrz 
nie musi się obawiać, że sąd uchyli jego de-
cyzję odmowną, dotyczącą wycinki dębów. 
Jeżeli decyzja ta będzie dobrze uzasadniona, 
to obroni się zarówno w trakcie odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
jak i przed sądem administracyjnym. 

Doszły do nas informacje, że spółka ziem-
ska (czyli tzw. Zespół) wpisała opisaną działkę 
do Studium Zagospodarowania Przestrzen-
nego jako teren z przeznaczeniem do za-

budowy o charakterze usługowym, żeby ją 
potem sprzedać. Ponieważ brak jest Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego, obowiązuje studium. Spółka sprzedała 
tę działkę prywatnemu inwestorowi, a ten 
wg uzyskanych informacji planuje na dział-
ce zbudować duży obiekt handlowy. Praw-
dopodobnie sklep typu dyskont i parking. 
I chciałby w tym celu wyciąć dęby. 

A jest to teren w środku osiedla, de fac-
to rekreacyjny. W okolicy brak jest obiektów 
usługowych. Wokół są domy jednorodzinne 
z ogródkami i cztery bloki przy ulicy Jodłowej. 
Najbliższy większy obiekt handlowy – sklep 
Lidla, znajduje się niecałe 250 metrów dalej.

czy potrzebujemy na naszym osiedlu ko-
lejnego dużego sklepu? i czy interes tego pry-
watnego inwestora jest ważniejszy od intere-
su mieszkańców? „Mieszkaliśmy przez ponad 
20 lat przy terenie otwartym, zielonym, a teraz 
będziemy sąsiadowali z dyskontem i jego du-
żym parkingiem, wdychając spaliny? A dzie-
ci na pobliskim placu zabaw zbudowanym 
społecznie teraz miałyby się bawić w hałasie 
i smogu?” – mówi jedna z osób mieszkających 
tuż przy planowanej inwestycji. „Nie dość, że 
ze starych filtrów z przepompowni wydobywa 
się smrodliwa woń, to jeszcze wdychalibyśmy 
spaliny?” – dorzuca inny mieszkaniec. 

Wiele osób, zgłaszających się do redakcji 
obawia się chaosu komunikacyjnego na osie-
dlu. ale o tym już w następnym numerze.

Właściciel już ogrodził teren planowanej 
budowy (na zdjęciu).

Beata siekierska, MJP

Ratujmy dęby!

FO
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: M
JP

Dęby, jak więźniowie 
guantanamo...
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T enisistce Martinie Navratilovej się nie 
udało, rosyjskiemu miliarderowi Ro-

manowi Abramowiczowi się nie udało, 
a 66-letniej posłance Ligii Krajewskiej, 
która wspięła się na Kilimandżaro przy 
pomocy tylko jednej ręki, nic nie stanęło 
na przeszkodzie! 

Po ponad 40 latach rzuciła palenie, żeby 
zdobyć wymarzony szczyt! Jak tego do-
konała? Zawsze mierzyła wysoko!

O zdobywaniu szczytów – nie tylko w gó-
rach – rozmawia z Joanną Gorzelińską.

Dlaczego jednym udaje się wejść na szczyt, 
a innym nie?

Kiedyś mi się wydawało, że ci, co trenu-
ją, mają łatwiej. Teraz wiem, że kondycja fi-
zyczna to nie wszystko. Najważniejsza jest 
kondycja psychiczna. Jeśli człowiek bardzo 
chce i zakoduje sobie w głowie cel, to mu się 
uda. Kiedy Ala Chybicka powiedziała, że chce 
zorganizować akcję „Parlament na szczyt 
dla dzieci”, natychmiast się zgłosiłam. Kilka 
dni później, po 40 latach palenia, rozstałam 
się z papierosami. Byłam tak mocno zde-
terminowana wyprawą, że rzuciłam je na-
tychmiast. Wiedziałam, że bez tego nie mam 
szans. Ważny był dla mnie cel, że zbieramy 
pieniądze dla dzieci, ale jeszcze bardziej mi 
zależało, żeby pokazać chorym dzieciom i ich 
rodzicom, że warto wierzyć w to, że można 
pokonać chorobę, jeśli się bardzo chce. Dla 
mnie Kilimandżaro było pokonaniem samej 
siebie. Było mi podwójnie trudno, bo 49 lat 
temu w wypadku straciłam rękę i poszłam na 
szczyt z jedną, bez protezy, tylko z jednym 
kijkiem. A to oznaczało inną równowagę.
Jak pani to zrobiła?

Najtrudniejsza była 450 metrowa pionowa 
ściana. Jak ją zobaczyłam, to się przeżegnałam 
i pomyślałam, że nie wejdę, ale nasz przewod-
nik górski przywiązał mnie liną asekuracyjną, 
żebym nie odpadła od tej ściany. Wchodziłam 
bardzo spokojnie. Na szczęście było mnóstwo 
wystających skał, więc dałam radę.
Nikt nie próbował pani zniechęcić do tej 
wyprawy?

Moja rodzina jest przyzwyczajona do mo-
ich rewolucyjnych pomysłów! Kiedy napisa-

łam do syna sms-a, że weszłam na Barran-
ka Wall. Odpisał mi: „Mama jesteś wielka ale 
szalona!”.

Himalaista Tomek Kobielski, który nas pro-
wadził, powiedział mi przed wyprawą, że jeśli 
jestem gotowa psychicznie i nie mam prze-
ciwwskazań zdrowotnych, to mogę iść – tyl-
ko muszę mieć świadomość, że będę miała 
trudniej. W kryzysowych momentach mo-
głam liczyć na pomoc porterów (tragarzy), 
którzy byli moją drugą ręką.
A co było najtrudniejsze, czego pani nie 
przewidziała?

Nie spodziewałam się, że pierwsze oznaki 
choroby wysokościowej będę miała już po 
pierwszym dniu, na wysokości 2900 m. Mia-
łam mdłości, bóle głowy, kondycja mnie kom-
pletnie opuściła. Kiedy doszliśmy do obozu, 
zmierzono mi saturację, okazało się, że mam 
77 procent tlenu i puls 120. To był mój najtrud-
niejszy etap klimatyzacji. Lekarz powiedział 
wtedy, że jak ostatniego dnia przed atakiem 
na szczyt saturacja będzie u kogoś poniżej 80 
procent, to te osoby nie wejdą. Jak to usłysza-
łam to się tak potwornie zmobilizowałam…
… Że wytworzyła pani brakujący tlen!

Tak! Następnego dnia, jak weszliśmy na 
3800 m, miałam już saturację 91 procent. 
Drugi dzień był lepszy. Miałam wysokie tęt-
no, ale ciśnienie było idealne. Dużo piłam. 
Byłam zmęczona, ale w górach człowiek się 
błyskawicznie regeneruje, wystarczy, że po-
siedzi przez 10 minut i natychmiast wracają 
siły. Najtrudniejsze były pierwsze dwie noce 
w górach. Nie mogłam spać. Leżałam w na-
miocie i czekałam na sen. Byłam zdziwiona, 
że po całym dniu wspinaczki nie mogłam za-
snąć. W końcu Ewa Wachowicz poratowała 
mnie tabletkami dla pilotów.
Czego jeszcze pani nie przewidziała?

Że jest tak bardzo zimno na górze i ten 
ostatni atak szczytowy jest taki ciężki. Czy-
tałam o tym dużo, słuchałam opowieści, 
ale zawsze uważałam, że skoro tyle osób 
wchodzi, to chyba nie jest tak strasznie. Teraz 
już wiem, że to nieprawda. Każdy organizm 
inaczej reaguje na tak ekstremalne warunki. 
Nasz kolega z ekipy nie pamięta, na przykład, 
że wszedł na szczyt. Gdyby nie zdjęcia, nie 
uwierzyłby, że mu się udało, bo na samej gó-
rze stracił kontakt z rzeczywistością. Za tym 
stoją często obrzęki mózgu, obrzęki płuc. 
Tydzień przed naszą wyprawą Polak zmarł na 
szczycie. Przy nas znoszono Japonkę, która 
zasłabła. Sporo osób zawraca. 
Czy można zrozumieć ludzi, którzy idąc 
w góry ryzykują życie?

Teraz to rozumiem. Ostatnia noc była 
bardzo ciężka. Wyszliśmy z obozu o 23.00 
z latarkami na czole. Spojrzałam w górę zo-
baczyłam mnóstwo światełek, które sięgały 
nieba. To robi wrażenie. Widać odległość na 
szczyt. Dotarliśmy tam o 8.15. Szliśmy całą 
noc na szczyt. Wiatr jest straszny. Odczu-
walność minus 30 stopni. Myślałam, że będę 
miała hipotermię. Wszystko mi przewiewało. 

Łatwo sobie coś odmrozić. Idzie się 50 kro-
ków, potem odpoczynek i znowu 50. O 3-4 
godzinie nad ranem, kiedy człowiek jest już 
kompletnie wyczerpany, nie może się docze-
kać kiedy te 50 kroków będzie. Potem zmienia 
się na 30 kroków, potem na 20. Motywowała 
mnie Alicja, która odwracała się i pytała, czy 
idę. Patrzyłam na nią i szłam, a ona na mnie 
i też nie rezygnowała. Było mi potwornie źle.
O czym pani wtedy myślała?

O słońcu. Czekałam na wschód słońca. 
Szłam jak automat, wyłączyłam się z myśle-
nia. Kiedy zaczyna się brzask, robi się prze-
świt pomarańczowy i dosłownie w sekun-
dę wybucha na niebie jak ogień. To jest coś 
nieprawdopodobnego. Wyłączamy latarki. 
Zaczynamy czuć ciepło w plecy. A po chwili 
czeka na nas herbata z dużą ilością imbiru. 

Ten moment jest niesamowity. Z tego miej-
sca ze Stella Maris idzie się jeszcze półtorej 
godziny na główny szczyt. Tam jest taki mo-
ment, kiedy człowiek waha się, czy iść dalej. 
Ta końcówka jest łagodniejsza, ale człowiek 
pada z wycieńczenia. Ale wtedy zrozumiałam 
ludzi gór, że chcą spojrzeć na świat z tego 
miejsca. To jest coś tak emocjonalnego, że się 
rozpłakałam. Ryczałam jak bóbr. Widziałam 
coś nieprawdopodobnego. Lodowiec ma ko-
lor błękitu; i ten widok na Afrykę. To jest wyso-
kość przelotowa samolotu. Tlenu jest 25-30 
procent w powietrzu, ale ja na szczycie bardzo 
dobrze się czułam. Płakałam z radości. Były 
oświadczyny! Nasz kolega przez całą wypra-
wę sprawdzał nerwowo, czy w kieszonce ma 
pierścionek zaręczynowy. To było piękne! 

Moja znajoma, zresztą absolwentka Bułha-
ka, weszła przed nami na Kilimandżaro z suk-
nią ślubną w plecaku. Na szczycie się w nią 
przebrała. Taka desperatka! Targała ją na górę 
i założyła ją w tym zimnie. Ludzie mają różne 
pomysły wchodząc na szczyt!
Co się zmienia w życiu po wejściu na Kili-
mandżaro?

To Kilimandżaro jest dla mnie takim sym-
bolem. Bo każdy ma w życiu swoje Kiliman-
dżaro. Wejście na szczyt to było coś nama-
calnego, co dało mi mnóstwo emocji. Ale 
ważniejsze było moje drugie Kilimandżaro, 
symbol pokonywania własnych trudności 
i słabości. Nie chodzę po górach, mam 66 lat, 
i nie mam jednej ręki. Ta wyprawa udowodni-
ła mi, że wszystko można, jak się chce! 
Jaki jest następny szczyt?

Zakładam stronę „Moje Kilimandżaro”. 
Chcę, żeby ludzie pisali o swoich trudno-
ściach, które pokonali. O swoim Kilimandża-
ro. Dzielenie się z innymi własnymi doświad-
czeniami uczy pokory ale też szacunku do 
innych ludzi. Może ktoś zainspiruje się historią 
drugiego człowieka i postanowi odnaleźć 
swoje własne Kilimandżaro.

rozMaWiała Joanna gorzelińska

Moje Kilimandżaro!
Kobiety na szczycie
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K onkurs dla dziennikarzy krajowych i po-
lonijnych gazet i czasopism, rozgłośni 

radiowych, stacji telewizyjnych i portali in-
ternetowych miał na celu pokazanie awansu 
społecznego i zawodowego osób polskiego 
pochodzenia, zwłaszcza po wejściu Polski do 
UE. Wśród nagrodzonych byli dziennikarze 

K arolina Skowyrska – tancerka Amore 
Latino Dance, Akademicka V-ce Mi-

strzyni Polski 2014-2015 zajęła IV miej-
sce w Mistrzostwach Polski FTS w tań-
cach latynoamerykańskich rozegranych 
21.02.2015. Gratulujemy! 

Karolina tańczy od dziecka, obecnie jest 
instruktorką tańca z kilkuletnim stażem. Jej 
specjalnością są gorące rytmy czyli samba, 
cha-cha i salsy. Tańce te porywają, pozytywnie 
uzależniają, gdyż w tańcu wydzielają się adre-
nalina i endorfiny – zwane „hormonami szczę-
ścia”. Tańcząc zwiększymy też naszą kondy-
cję – mówi Karolina – poprawimy postawę, 
wzmocnimy kręgosłup i mięśnie, nabierzemy 

z W. Brytanii, Niemiec, USA, Litwy, Ukrainy, 
odnoszący sukces za granicą i utrzymujący 
więź z Polską. Jak czytamy na stronie www.
senat.gov.pl, jury przyznało Magdalenie 
Grzymkowskiej wyróżnienie za teksty opubli-
kowane na łamach londyńskiego „Dziennika 
Polskiego” i „Dziennika Żołnierza”, w których 
opisuje młodych ludzi szukających w Anglii 
lepszego życia i kariery. Pisze, jak wrasta-
ją w nowe otoczenie i pracują na szacunek 

też gibkości, sprężystości, koordynacji i poczu-
cia rytmu, a przy okazji stracimy zbędne kilogra-
my. Karolina z własnego doświadczenia wie, że 
tańczyć może nauczyć się każdy i można spra-
wić, aby była to zabawa połączona z wysiłkiem 
i wielką przyjemnością zdobywania nowych 
umiejętności i odkrywania nieznanych moż-
liwości własnego ciała. Osoby chcące rozpo-
cząć swoją przygodę z tańcem oraz te, które 
chcą się sprawdzić w latynoskich rytmach za-
praszamy na zajęcia z Karoliną w Wesołej na 
osiedlu Stara Miłosna w klubie Mambo Fitness: 
w piątki godz. 21.00 (grupa początkująca, mile 
widziane pary) oraz niedzielę godz. 11.15 (gru-
pa zaawansowana, latino solo).

także dla Polski. Magda Grzymkowska była 
najmłodszą nagrodzoną redaktorką oraz je-
dyną przedstawicielką prasy drukowanej, jak 
również jedyną przedstawicielką mediów 
na Wyspach Brytyjskich i jedną z nielicznych 
dziennikarzy polonijnych. 

Magdzie, do niedawna naszej sąsiadce z 
osiedla Stara Miłosna, serdecznie gratulu-
jemy!

HB

G łośno było na Polanie Jakuszyckiej 
o Wesołej dzięki wyczynowi Katarzy-

ny Witek, reprezentującej Towarzystwo 
Narciarskie Biegówki Wesoła. 

Dwukrotnie stanęła na podium jako jedyna 
reprezentantka Polski! W biegu na 15 km sty-
lem klasycznym stanęło troje Czechów, dwo-
je Niemców i Kasia, jedyna Polka! W biegu na 
30 km stylem dowolnym na podium stanęło 
czworo Czechów, jeden Niemiec i ona ! Kasia 
obroniła honor Polaków zajmując 3 miejsce 
na obu dystansach! Zawodniczka z Warsza-
wy, nie z gór! 

BIEG PIASTÓW – międzynarodowa trzy-
dniowa impreza biegowa, największa impre-
za masowa w Polsce, w której startuje prawie 
5 tys. zawodników, w tym mnóstwo obco-

krajowców (reprezentanci 15 państw, w tym 
z USA) i kibicuje rzesza kibiców, odbyła się już 
po raz 39, ale pierwszy raz zaliczona była do 
FIS Maraton Cup, światowej ligi biegów. Od 
2008 roku Festiwal Biegów Narciarskich zrze-
szony jest w Światowej Lidze Narciarskich 
Biegów Długodystansowych Worldloppet. 

Więcej na stronie: www.bieg-piastow.pl

Dla nas, którzy znają Kasię, razem z nią tre-
nują i działają, jej rewelacyjny wynik uskrzydla 
i motywuje do dalszego działania, propago-
wania sportu, zaangażowania na rzecz suk-
cesu narciarskiej trasy biegowej Hipodrom 
w Wesołej oraz realizacji zwycięskiego pro-
jektu Rolkostrady w Budżecie Partycypacyj-
nym 2015. Mamy nadzieję, że wjeżdżających 
do Wesołej już niedługo będzie witał bill-

board z napisem „Witaj w Wesołej – miejscu 
przyjaznym narciarzom biegowym”. 

Do zobaczenia na trasach i na treningach!

tn BiegóWki Wesoła 
www.biegowkiwesola.org 

www.facebook.com/tnbiegowkiwesola

Kasia Witek z Wesołej na podium w Biegu Piastów!

Nagroda Marszałka Senatu 
dla Magdaleny Grzymkowskiej 
– dziennikarki «Dziennika 
Polskiego» w Londynie

Karolina Skowyrska w finale 
Mistrzostw Polski FTS w tańcach 
latynoamerykańskich!
Kolejny talent na naszym osiedlu
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Kobiety na szczycie
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S tara Miłosna jest obecnie osiedlem po-
łożonym na terenie Warszawy, wcho-

dzącym w skład dzielnicy Wesoła, z którą 
jeszcze od czasów kiedy była odrębnym 
miastem łączą ponad półwieczne związki. 
Wcześniejszy, wieloletni poddział admi-
nistracyjny wiązał nas natomiast z innym 
sąsiadem – Wawrem. Dziś wspomnienie 
o pierwszej gminie, do której należała na-
sza okolica.

Początek podziału, o którym mowa sięga 
drugiej połowy XIX wieku, kiedy to podczas 
jednej z kolejnych reform administracyjnych 
Królestwa Polskiego władze carskie podzieli-
ły dodatkowo powiaty (wcześniej zwane ob-
wodami) na gminy. Największą wówczas jed-
nostką pozostawały gubernie, które to nieco 
wcześniej zastąpiły województwa.

Gmina Wiejska Wawer 
(Miłosna)

Nowy układ uchwalono w roku 1866, a wszedł 
on w życie rok później. Na terenie okalającym 
stolicę, nazwanym powiatem warszawskim 
powstało 20 gmin. W naszej okolicy umiej-
scowiono je w Wawrze, Zagoździu (w owym 
czasie folwark i osada na terenie dzisiejszej 
Radości), Okuniewie i Wiązownie. 

Ulokowaniu gminy w Wawrze od począt-
ku towarzyszyły dyskusje i spory, bowiem był 
on wtedy małą i dość biedną osadą skupio-
ną wokół karczmy przy obecnej ulicy Pło-
wieckiej. Problem brał się stąd, że w jej skład 
weszły o wiele liczniejsze i bardziej znaczące 
miejscowości: Grochów, Saska Kępa, Go-
cław, Kawęczyn i Miłosna. Prócz nich jeszcze 
Wygoda, Glinki, Zastów, Kaczy Dół oraz tere-
ny na których powstawała wtedy osada Rem-
bertów. Ostatecznie nie dość, że pozostano 
przy tym zamiarze to dołożono dodatkowo 
siedzibę Sądu Pokoju (najniższa instancja są-
dowa, rozstrzygająca sprawy cywilne o małej 
wartości sporu, a w sprawach karnych do kil-
ku tygodni aresztu, głównie za pobicia i obe-
lgi) dla gmin Zagóźdź i Bródno. 

Urzędy gminne i sądowe znajdowały się 
tak jak cały Stary Wawer po północnej stro-
nie Traktu Brzeskiego czyli dzisiejszej ulicy 
Płowieckiej, w okolicy starej karczmy. W róż-
nych okresach w jej pomieszczeniach, zwy-
kle przejściowo znajdowały się siedziba sądu 
i szkoły elementarnej. Pierwszą gminną pla-
cówką oświatową była jednoklasowa szkoła 
w Grochowie i wątpliwe jest, żeby uczęsz-
czały do niej dzieci ze Starej Miłosny. Na 
pewno jednak kształciły się w powstałej pod 
koniec XIX wieku parafialnej szkółce w Ze-
rzniu. Kolejnymi „podstawówkami” były już 
placówki w Miłośnie (od 1900 roku miesz-
czącej się w zabudowaniach starego zajazdu 
pocztowego, który stał w okolicy dzisiejszej 
szkoły nr 173) i Wawrze (tzw. „Murowanka”, 
stojąca od 1903 roku do dziś przy ulicy Pło-
wieckiej, niedaleko karczmy, dziś „Zajazdu 
Napoleońskiego”). 

Ważnym elementem życia gminy pozosta-
wała sfera zatrudnienia. Początkowy okres 
jej istnienia to czas kiedy większość osad 
skupiona była wokół dworów i folwarków. 
Te ostatnie, zwłaszcza w Miłośnie, Zastowie 
(część Wawra w okolicy Traktu Lubelskiego 

i Czaplowiźnie (część Marysina Wawerskiego 
w okolicy dzisiejszej ulicy Korkowej) skupia-
ły czynną zawodowo ludność wschodniej 
części gminy. Po zachodniej stronie głów-
nym ośrodkiem był Grochów, gdzie rozwinął 
się już mały przemysł (topienie łoju, fabryki 
świec, mydlarnie). Sztandarowym produktem 
całej okolicy była jednak cegła i wyroby ce-
ramiczne. Przyfolwarczne cegielnie ze Starej 
Miłosny i Czaplowizny oraz potężna fabryka 
Kazimierza Granzowa w Kawęczynie wybu-
dowały znaczną część Pragi i sporo obiektów 
w Warszawie. W XX wieku, po upadku folwar-
ków pracę zaczął dawać przemysł metalowy 
i szklany (fabryki „Wawer” i tzw. „Drucianka” 
E. Chrzanowskiego, huty szkła Szpitbaumów 
i „Rokitno” w dzisiejszym Międzylesiu). 

W 1916 roku, zaraz po opuszczeniu te-
renów Królestwa przez Rosjan, niemiecki 
okupant zarządził dużą reformę. Z gminy 
Wawer wcielono do Warszawy Grochów, 
Saską Kępę i Gocław. Po odzyskaniu niepod-
ległości odłączono Kawęczyn i wchodzą-
ce w od pewnego czasu w jej skład Ząbki. 
Przyłączono natomiast, wyłączone z gminy 
Okuniew, Wolę Grzybowską, Zieloną i Grzy-
bową. W 1925 roku tereny na południe od 
ulicy Płowieckiej weszły w skład poszerzo-
nej gminy Zagóźdź i nowo powstałej gminy 
Falenica-Letnisko, która sięgała naszego Ma-

Historia Wesołej

Dokument gminny z czasów okupacji. 1941 rok.  
(ze zb. autora)

Przybliżony kształt gminy Wawer w 1866 roku.

Kartka z dziejów 
gminy Wawer
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cierowego Bagna, oraz Anina i Międzylesia. 
Ostatnia wielka zmiana miała miejsce w roku 
1939. Z Wawra wyłączono na rzecz nowo 
powstałej Gminy Sulejówek północną część 
dzisiejszej dzielnicy Wesoła, na powrót przy-
łączono Anin i Międzylesie, natomiast odłą-
czono Rembertów, który uzyskał prawa miej-
skie, oraz zniesiono na rzecz Falenicy gminę 
Zagóźdź. Lata okupacji i pierwsze powojenne 
nie przyniosły już większych zmian. Gminę 
Wawer zniesiono w roku 1951, kiedy znaczną 
jej część (prócz naszego osiedla) przyłączo-
no do Warszawy. Przez cały okres jej istnienia 
jedynie on sam oraz Stara Miłosna, należały 
do niej niezmiennie. 

Sporą ciekawostką jest fakt, że w wieku 
XIX gminę Wawer nazywano alternatywnie 
gminą Miłosna. Choć osobiście nie mogę 
tego potwierdzić, niektóre źródła podają, że 
nazwa ta pojawiała się również w oficjalnych 
dokumentach. 

Chaotyczna spuścizna 
starego porządku

Po włączeniu do Warszawy większych części 
dawnych gmin Wawer i Falenica trzeba było ja-
koś zagospodarować pozostałości. Już z po-

wyższego tekstu wynika, że im bliżej współ-
czesności tym więcej zawirowań i zmian. Po 
1951 roku zapanował jeszcze większy chaos. 
Przez jeden rok nasze osiedle leżało w gminie 
Sulejówek (a np. dzisiejsza jego część – Po-
hulanka w Wiązownie). Przy okazji dołączono 
do niej np. Zbójną Górę kosztem istniejącej 
chwilowo gminy Józefów (przed wojną prze-
rzucanego pomiędzy Wiązowną, a Falenicą). 
1 lipca 1952 roku Stara Miłosna znalazła się 
w uwaga… nieutworzonej Gminie Wesoła. 
Stało się tak, ponieważ w wyniku likwidacji 
powiatu warszawskiego przeniesiono ją tego 
samego dnia do nowo utworzonego powia-
tu miejsko-uzdrowiskowego Otwock, gdzie 
została przekształcona w jedną z jego ośmiu 
dzielnic. Eksperymentalny tworek przetrwał 
jedynie pięć lat. W międzyczasie na niemal 
dwadzieścia lat zniesiono instytucje gmin 
powołując w ich miejsce gromady. Od 1958 
do 1975 Stara Miłosna leżała już w zwykłym 
powiecie otwockim. 

1 stycznia 1969 prawa miejskie uzyska-
ła Wesoła. Nie jest tajemnicą, że stało się to 
w wyniku zamierzonych działań ekipy Wła-
dysława Gomułki mających na celu zmniej-
szenie dysproporcji w ilości mieszkańców wsi 
do miast. Tak było najłatwiej… Tym sposobem 

połączono ze sobą kilka zupełnie nie zwią-
zanych i oderwanych od siebie historycznie 
osiedli. Po likwidacji powiatów do czasu ich 
ponownego powołania w roku 1999 miasto 
Wesoła leżało w województwie warszaw-
skim, po czym znalazło się nie wiadomo 
jakim trafem w powiecie mińskim. Stan ten 
można uznać za przejściowy, bo już w 2002 
roku włączono je w granice Warszawy, której 
częścią pozostaje do dziś.

Wraz z upadkiem PRL i rozbudową Starej 
Miłosny zaczęły się pojawiać głosy chcące 
obalić nienaturalny i niezgodny historycznie 
podział administracyjny. Część mieszkań-
ców była również za utworzeniem z naszego 
osiedla osobnej i niezależnej jednostki ad-
ministracyjnej. Ostatnie spory miały miejsce 
podczas wspomnianej reformy w roku 1999 
i tuż przed przyłączeniem do Warszawy. Dziś 
właściwie ucichły i chyba już nikt nie podwa-
ża istniejącego stanu rzeczy. Powstają nato-
miast ruchy mające na celu likwidacje różnic 
i scalenia ciągle nie zrośniętych ze sobą osie-
dli naszej dzielnicy. I jest to chyba najlepsze 
z możliwych wyjść…

aDaM cieĆWierz
VarsaVianista, autor FaceBookoWeJ stronY 

„stara Miłosna&okolice WczoraJ, Dziś i Jutro”

Fragment firmowej papeterii największej fabryki w gminie Wawer, 
zakładów granzowa w kawęczynie. 1916 rok. (ze zb. autora)
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FARBY • LAKIERY
KLEJE • GIPSY

ART. METALOWE
I ELEKTRYCZNE

NARZĘDZIA • AKCESORIA
DRABINY
STARA MIŁOSNA

UL. JANA PAWŁA II 66 (PRZY BANKU)
pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

tel. 22 773 11 08

CONIECO

UBEZPIECZENIA
Klienci indywidualni – obsługa fi rm

Elżbieta Sadowska

05-075 Warszawa Wesoła, ul. Dzielna 19, tel./fax: (22) 773 51 46
05-074 Halinów, ul. Jana Pawła II 1, tel./fax: (22) 783 60 93

e-mail: ubezpieczenia_sadowska@data.pl, tel. kom. 504 19 22 22
www.ubezpieczenia-wesola.pl

Hestia, PZU, Warta-HDI Asekuracja,
Liberty Ubezpieczenia, 

Uniqa, Inter Risk, Compensa, Proama
PEŁEN ZAKRES UBEZPIECZEŃ!

ES 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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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

PRZYJDŹ, 
ZBADAJ SWÓJ SŁUCH!

Zapraszamy na: 
Bezpłatne badanie słuchu

w dniu 24.03.2015

Centrum Medyczne doktorA
ul. Trakt Brzeski 57 B

05-077 Warszawa-Wesoła
Tel. 22 773 23 13, 22 205 08 01

W sobotni wieczór 14.02.2015 r. w Ho-
telu Willa Zagórze zawitały Zako-

chane Pary! Zrobiło się jeszcze bardziej 
nastrojowo niż zwykle! To już kolejny Bal 
Walentynkowy organizowany pod koniec 
karnawału, na którym jak zwykle nie bra-
kowało atrakcji i niespodzianek dla Gości!

Na Bal przybyło mnóstwo osób, które już 
nie raz gościły na pełnych szyku balach w tym 
miejscu, oraz osób, które po raz pierwszy po-
stawiły tu swoje taneczne kroki. Romantycz-
ny nastrój, profesjonalna muzyka i roztań-
czeni Goście to najlepszy przepis na udaną 
zabawę. Wie o tym także Willa Zagórze! 

Szaleństwo trwało do białego rana, a atrak-
cje zmieniały się co chwilę. Już na wejściu 
Gości witał szczudlarz zachęcający do wspól-

nej zabawy oraz częstujący słodkim upomin-
kiem. Następnie foto-budka, która na bieżąco 
drukowała zdjęcia z roześmianymi twarzami 
Gości. Jedną z głównych atrakcji był pokaz 
barmański wykonany przez duet dwukrot-
nych mistrzów Polski w stylu Flair Show. Do-
datkowo, na każdej z sal Gości zabawiał ilu-
zjonista! Wieczór był nie tylko nastrojowy, ale 
też magiczny…

Oprawą muzyczną zajął się zespół muzycz-
ny REWERS BAND z wokalistką Martą Książak, 
która jest laureatką jednej z edycji programu 
Idol. Muzycy dawali z siebie wszystko, aby 
uczestnicy balu bawili się jak najlepiej! Trudno 
słowami opisać, jak było cudownie!

W przerwach w zabawie odbył się konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami! Około północy na 
salę wjechał przepyszny tort, którego smak 
został doceniony przez wszystkich Gości! Po 
tym słodkim akcencie, wspólnej zabawie nie 
było końca, aż do białego rana.

Jeśli marzą Państwo o pięknym przyjęciu 
okolicznościowym, bankiecie, weselu, ko-
munii, chrzcinach w zacisznej lokalizacji oraz 
w niedużej odległości od Warszawy – Hotel 
Willa Zagórze jest idealnym miejscem. Na te 
wszystkie okazje odpowiednie są zarówno 
Sala Królewska, jak i Sala Kominkowa sąsiadu-

jąca z Restauracją, w której codziennie skosz-
tować można wykwintnych dań przygoto-
wywanych i serwowanych przez obsługę. 
W stałej ofercie Hotelu Willa Zagórze znajdują 
się Brunche Rodzinne organizowane w każ-
dą niedziele od 12:00 do 17:00, a także oferty 
różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych. 

Więcej informacji o aktualnościach 
można uzyskać ze strony internetowej: 

www.willazagorze.pl

Bal nad Bale!
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B iustonosz to najważniejszy kosmetyk 
dla biustu, a kremy i ćwiczenia to tylko 

jego uzupełnienie. Idealnie dobrany biu-
stonosz podtrzyma, uniesie, obejmie nasz 
biust, zapobiega utracie jędrności piersi 
oraz naciąganiu skóry. Po prostu potrafi 
zdziałać cuda. 

Statystyki mówią, źe 90% kobiet nosi źle do-
brane biustonosze. Z mojego doświadczenia 
wynika, że do każdych piersi można dobrać 

idealny stanik. Jednak nie wszędzie klientki 
mogą liczyć na fachową poradę brafitterki, 
czyli osoby, która wie wszystko o stanikach. 

Są dwa najczęściej popełniane błędy przy 
kupnie biustonosza: za luźny obwód i za mała 
miseczka. Taki stanik powoduje deformacje 
piersi, które „migrują” nam pod pachy i na 
plecy. 

Obwód to podstawa odpowiednio do-
branego biustonosza. Dlaczego? To właśnie 
na nim spoczywa 80% ciężaru biustu. Jeżeli 
zapięcie „wędruje” nam po plecach w stronę 
karku to znak, że stanik jest za szeroki w ob-
wodzie. Zakładając biustonosz rano musimy 
zapomnieć o nim na cały dzień. Musimy czuć 
komfort i nie możemy go ciągle poprawiać. 
Pamiętajmy, że obwody nie zaczynają się od 
75 a miseczki nie kończą się na D!!! Są też mi-
seczki J i K.

Pamiętajmy że ramiączka nie muszą być 
grube aby podtrzymać biust – one pełnią tyl-
ko funkcję pomocniczą.

Miseczka ma gładko przylegać do ciała. 
Jeżeli góra miseczki powoduje tzw. „bułecz-
ki”, czyli tnie pierś, i gdy pierś wylewa się bo-
kiem – miseczki są za małe. 

Fiszbiny powinny przylegać na mostku 
i obejmować od dołu całą pierś kierując się 

w środek pachy. W żadnym wypadku fiszbina 
nie może wbijać się w pierś – często jest to 
powodem stanów zapalnych piersi.

Dzięki dobrze dobranemu stanikowi, nie 
garbimy się, talia się wysmukla a przez to 
ubywa nam kilka kilogramów. 

Drogie Panie – czas na piękny, zadbany 
biust.

Zapraszam na spotkanie do Klubu Mrs 
Sporty w Starej Miłośnie w dniu 27 marca 
(piątek) o godz. 20.15.

„Magia koBiet” 
taMara zaleWska

Biusty w górę!
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ul. Wspólna 11 lok. 3
05-075 Warszawa Wesoła

tel. 513-017-613
mail: magia_kobiet@interia.pl

www.facebook.com/Magiakobiet.Bielizna

TERAZ MI SIĘ UDA!
DZIĘKI 30-MINUTOWYM TRENINGOM, SPRAWDZONEJ 
KONCEPCJI ODŻYWIANIA I INDYWIDUALNEJ OPIECE 
W MRS.SPORTY

Klub Mrs.Sporty
ul. Xxx 1 
12345 Xxx 
tel.: 123 - 12345678 
www.mrssporty.pl

KONCEPCJI ODŻYWIANIA I INDYWIDUALNEJ OPIECE 

Zacznij już teraz: 
1 miesiąc 
za 120 zł!*

*  Podpisując 12–miesięczną  umowę członkowską w  jednym  z klubów Mrs.
Sporty bioracych udział w akcji za pierwszy miesiąc treningów zapłacisz 
jedznie 120 zł. Oferta obowiązuje do 30.04.2015. Wszelkie informacje 
na temat obniżonej opłaty za pakiet startowy oraz warunków członkostwa, 
w tym opłaty administracyjnej, są dostępne na stronie www.mrssporty.pl.

RZ-AZ_90x130_Maerz-Apri-2015_4c_NP.indd   1 28.01.15   11:34

Klub Wesoła Mrs.Sporty
ul. Jeździecka 21 F lok. nr 1
Stara Miłosna, „Galeria Sosnowa”
tel. 22 123 44 11
tel. kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl

www.mrssporty.pl/club645
www.facebook.com/mrssportywesola

DARMOWE 

BADANIA 

SKŁADU CIAŁA

Zapisz się!

POMYŚL O SOBIE 
NA WIOSNĘ !

kobiece spotkanie w Klubie Mrs.Sporty

Drogie panie!!
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, 
Klub Mrs.Sporty sklep Magia Kobiet i Mediko 
zapraszają na wiosenny babski wieczór.
Spotkanie odbędzie się 27 marca (piątek) o godz. 20.15 
w Klubie Mrs Sporty (Stara Miłosna, Galeria Sosnowa 
przy ul. Jeździeckiej 21 F). 

Podczas spotkania dowiemy się:
•   Co to jest dobry wiosenny trening (Mrs.Sporty)
•   Jakie są zasady właściwego doboru biustonoszy 

(porady brafi tterki ze sklepu Magia Kobiet)
•   Jak zadbać o cerę wiosną (Mediko)

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie.
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W arsztaty Przyrodnicze „Nornik Łąking” to najkrótsze z możli-
wych wycieczki przyrodnicze (nie więcej niż 15 minut space-

rem od punktu wyjścia). Ich ideą jest pokazanie mieszkańcom We-
sołej i okolic, że fascynujące zjawiska przyrody są bardzo blisko. 

W ogólnokrajowym konkursie „Popularyzator Nauki” zorganizowa-
nym w 2014 r. przez PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego nasze warsztaty znalazły się w gronie trzech finalistów w kate-
gorii „animator popularyzacji”.

W zeszłym roku wzięło w nich udział około 450 uczestników 
z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także sąsiadów 
każdym wieku, którzy przyszli na sobotnie wycieczki.

Do tej pory cały koszt działań był pokrywany ze środków Stowarzy-
szenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna. W tym roku na wycieczki szkolne 
i przedszkolne przewidywana jest drobna składka (5-10 zł od uczest-
nika w zależności od wielkości grupy). Nieodpłatne pozostaną sobot-
nie spacery dla wszystkich (zawsze o godz. 11.30, natomiast miejsce 
zbiórki zostanie podane na stronie www.staramiłosna.org.pl) i wy-
cieczki w czasie których popracujemy z animatorami i nauczycielami 
nad nowymi scenariuszami zajęć.

W czasie wycieczek zapewniamy: ubezpieczenie, apteczkę pierw-
szej pomocy, sprzęt ochronny i pomoce naukowe (często śmieszne).

Tyle o organizacji, a co w menu?

�
Marzec-
-Kwiecień
Nasze bagienka i jeziorka zakipią od żab i ropuch. Gody płazów to jed-
na z pierwszych wiosennych atrakcji, potem będzie można oglądać 
skrzek i rosnące w nim kijanki.

Wylecą najwcześniejsze dzikie pszczoły – lepiarki, zwane pieszczo-
tliwie pszczołami plastikowymi ponieważ wytwarzają poliester. (Nie 
robią z niego rajstop, ale torebki w które pakują zapasy pożywienia 
oraz swoje potomstwo). W dziewiętnastu miejscach w Wesołej sta-
ną domki dla różnych innych gatunków dzikich pszczół. W te miejsca 
chcemy zabrać jak najwięcej szkolnych i przedszkolnych wycieczek. 
Pokaz wygryzania się młodych pszczół murarek z kokonów – gwa-
rantowany.

W soboty odwiedzimy też dobre miejsca do zbierania ziół.

�
Maj-
-Czerwiec
Czas na gady – bezbronne padalce i pożyteczne zaskrońce będą wy-
magały naszej uwagi i ochrony bo to okres ich wzmożonej aktywności 
i godów. Są trudniejsze do obserwowania niż płazy ale w poprzednich 
latach się udawało. Pod koniec czerwca może już kwitnąć pływacz – 
wodna roślina drapieżna, którą warto zobaczyć. Tradycyjnie rozbawią 
nas też mrówkolwy.

�
Lipiec-
-Sierpień
Będzie mniej spacerów bo to wakacje. Dla chętnych trudniejsze wy-
zwania: poszukiwanie bajecznie kolorowej ćmy, która do złudzenia 
przypomina kolibra (furczak gołąbek) i rzadkiego porostu: literaka, 
który wskazuje dojrzałość leśnego ekosystemu (dla znalazców – ka-
pelusze z moskitierką!).

�
Wrzesień-
-Październik
Powrót do szkół i trochę więcej powagi – wybierzemy się w miejsca 
gdzie jedne zbiorowiska roślin przemieniają się w inne (tzw. sukcesja). 
Dowiemy się jak za pomocą prostych obserwacji oszacować stężenie 
spalin w powietrzu oraz ilość dwutlenku węgla. Z przenośnym labora-
torium przyjrzymy się chemii wód.

�
Listopad-
-Grudzień 
Zobaczymy, że suche badyle to nie śmieci ale produkty zaawanso-
wanej roślinnej inżynierii, pełne utajonego życia, toczące zimą bitwę 
o przetrwanie swoich gatunków. Potrafią reagować na pogodę i mie-
rzą upływ czasu, są zdolne do wykonywania precyzyjnych ruchów. 
Ukryte w nich nasiona czepiają się, latają lub strzelają! Odrobina farbki 
w spray-u wydobywa ich wielkie piękno, które można zebrać w zimo-
wy bukiet i cieszyć nim oczy aż do wiosny.

Do tych głównych atrakcji, dołączą dziesiątki nieoczekiwanych 
spotkań i obserwacji, które zaskakują co roku. Wszystko się może 
zdarzyć: fosforyzujące grzybnie, parzące rośliny z Kaukazu, chińskie 
kaczki mandarynki albo legendarny żółw błotny.

Szczegóły organizacyjne na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.staramilosna.org.pl.

Dorota Wrońska 
796 159 929, dowronska@gmail.com

Warsztaty przyrodnicze 
,,Nornik łąking,, – wyróżnione!



marzec 2015 15

O d zeszłego roku staram się włączyć mieszkańców naszej 
dzielnicy do aktywnej pomocy zwierzętom przebywającym 

w Przytulisku Znajdki koło Radzymina, w którym jestem wolon-
tariuszką. Podsumowując przeprowadzone akcje muszę wyrazić 
radość, że nasi sąsiedzi nie są obojętni wobec problemów bez-
domnych zwierząt. 

Najbardziej radosna wiadomość, to domy znalezione dla nich – 
w Wesołej i okolicach adoptowaliśmy 7 psów i kilka kotów – dzięku-
jemy wszystkim. 

Trzy osoby dołączyły do aktywnego wolontariatu – wyprowadza-
nie psów na spacery, pomoc w przytulisku, wizyty adopcyjne. Jeste-
ście wspaniali!

Uniwersytet Trzeciego Wieku objął opieką naszego najstarszego 
mieszkańca Edypa i kupuje mu specjalną karmę.

Placówki oświatowe przeprowadzały zbiórki karmy – SP Nr 353 
w Starej Miłośnie i SP Nr 172 w Zielonej, Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa im. Moraczewskich, Przedszkole ABC i Dwujęzyczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Zielonej, Przedszkole Nr 259 z Placu Wojska Pol-
skiego. Bardzo dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i dzieciom za 
wspaniałą postawę i zapraszamy pozostałe szkoły i przedszkola do 
pomocy.

Dostajemy też doraźną pomoc od osób prywatnych, które chętnie 
darowały karmę, zamrażarkę, lodówkę, smycze i obroże.

Jeśli chcecie poznać nasze Przytulisko, przygarnąć zwierza-
ka, wspomóc nas darowizną lub 1% podatku, zapraszamy na stronę 
znajdki.pl – każda pomoc zostanie przyjęta z wdzięcznością.

Utrzymujemy się z darowizn od Ludzi Dobrej Woli. Wierzę, że wła-
śnie my, mieszkańcy Wesołej, należymy do tej grupy, co właśnie udo-
wodniliście!

Wolontariuszka Beata
tel. 514 485 568

«znajdki»
Wesoła pomaga bezdomnym zwierzętom

w w w.mediko centrum.pl

��
W marcu:

Wybrane obszary depilacji 
laserowej LightSheer

DWA ZABIEGI 
W CENIE JEDNEGO!

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

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

q KOSMETOLOGIA
Zabiegi przeciwzmarszczkowe, przeciwtrądzikowe, 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.

Nowe zabiegi w marcu:
q DNA RECOVERY PEEL 

Pierwszy peeling naprawiający i zapobiegający 
uszkodzeniom skóry spowodowanym przez słońce.

q NANOPORE TURBO-ROLLER 
Jedno z pierwszych w Polsce urządzenie do indukcji 
i regeneracji kolagenu w skórze. Sterylny moduł 
mikroigieł wykonuje do 150 nakłuć na sekundę. Używane 
w czasie zabiegu czynniki wzrostu komórek MesoCit 
EGF Growth Factor przyspieszają regenerację skóry 
i syntezę kolagenu. Wskazania do zabiegu: – zmarszczki, 
– fotostarzenie, – rozszerzone pory, – zaburzenia 
pigmentacji, – łysienie, – brak jędrności, – cellulit.

q ERELLE 
Nowa era wypełniaczy z karboksymetylocellulozy.

R E K L A M A

Psy z Przytuliska „znajdki” z Panią Jolą Boczkowską – prezesem Fundacji 
i oddaną opiekunką porzuconych zwierząt
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dr n. med. Iwona BZDĘGA – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech BZDĘGA 

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 18 II, 18 III

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

R E K L A M A

Z abezpieczenie w wodę Weso-
łej, budowa wysypiska śmieci 

– dlaczego protestują?, niszczenie 
naturalnych zasobów środowiska – 
to tematy otwartych spotkań, które 
przygotowała Liga Ochrony Przyro-
dy Koło Warszawa-Wesoła. 

Spotkania odbędą się 27 marca, 17 
kwietnia i 22 maja 2015 r. o godz. 17.00 
w Klubie Zakątek, na tyłach Biblioteki 
Publicznej przy ulicy 1 Pułku Praskiego 
31 w Wesołej (przystanek Ratusz).

LOP Koło w Wesołej zaprasza mieszkańców Dzielnicy Wesoła 
do zapoznania się i na dyskusję w kwestiach, jakie są nieobojętne 
dla większości z nas. Przewidziane są wystąpienia m.in. przed-
stawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 
co gwarantuje ich wysoki poziom merytoryczny . Swój wkład 
w badanie otaczającego nas środowiska i okolic Wesołej oraz 
sposoby poznania konsekwencji dla środowiska i ludzkiego zdro-
wia planowanych inwestycji przedstawią mieszkający w Wesołej 
specjaliści. 

Po otwartych spotkaniach zachęcamy do zapoznania się z pla-
nami i działaniami LOP Koło Warszawa-Wesoła przewidzianymi 
na 2015 r. Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem 
601307919 – Lidia Oktaba-Ostatek, członek zarządu stołecz-
nego LOP.

liDia oktaBa

Liga Ochrony Przyrody 
– otwarte spotkania

PODZIĘKOWANIA
Po świątecznej akcji w Waszej Gazetce odezwało się do nas 
wielu „Mikołajów”! Dziękujemy za wszystkie upominki!

Za karnety na basen od Wesolandii, za sprzęt do rehabilitacji 
naszych dzieci od pani Małgosi, dyrektor Przedszkola Montes-
sori House ze Starej Miłosnej oraz za wszystkie dary od indywi-
dualnych osób.

Dziękujemy też stałym wolontariuszom z Gimnazjum nr 119 
pod kierownictwem pani Kasi Tucholskiej, uczniom Społeczne-
go Gimnazjum im. E. Bułlhaka pod kierownictwem pani Emilii 
Stachyry, panu archeologowi Markowi Łasiszowi za ciekawe 
wykłady oraz jego żonie pani Dorocie za zajęcia z ceramiki.

Dziękujemy za wszystko! Pozdrawiamy!
Monika Kosmowska

Placówka Rodzinna w Wesołej

Najszczersze podziękowania 
dla Pana 

LESZKA LEWKOWICZA,
najlepszego nauczyciela historii pod słońcem,

za pracę i zaangażowanie, które włożył 
w przygotowanie Staśka Gorzelińskiego 
do Konkursu Kuratoryjnego z Historii!

Dziękujemy!

LAUREAT Stasiek Gorzeliński 
z rodzicami i braćmi!
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PRYWATNE 
PRZEDSZKOLE 
I ŻŁOBEK „KUBUŚ”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

PRZEDSZKOLE ZA DARMO !!!
Prowadzimy nabór na nowy rok szkolny 2014/15 

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

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

psychologa, basen, logopeda, wycieczki do muzeum). 

REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

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

R ysunek Stasia Dąbrowskiego (lat 6) 
został uznany za najładniejszą pracę 

w Ogólnopolskim Konkursie na Pocztówkę 
do Św. Mikołaja, zaś praca Jasia Jachacza 
otrzymała wyróżnienie w kategorii 3-6 lat. 
Obaj chłopcy są uczniami SP 353, prace po-
wstały na Zajęciach Artystycznych. Wyróż-
nienie otrzymał także gimnazjalista, uczest-
nik Sekcji Rysunku i Malarstwa OK w Wesołej 
– Tymoteusz Kuchta (lat 15).

grażYna BanY

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

R E K L A M A

Konsultacje ortodontyczne – 12 III 2015, 26 III 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)

J uż ponad trzy lata temu Piekarnie Cukiernie Put-
ka z Warszawy wraz z członkami rodziny Putka 

utworzyli Fundusz Stypendialny „Rozwiń Skrzydła” 
pod patronatem renomowanej Fundacji im. Stefana 
Batorego. Celem Funduszu jest wspieranie finansowe 
młodych i zdolnych, którzy z powodu trudnej sytuacji 
materialnej nie mogliby sobie pozwolić na komfort 
kontynuowania edukacji na studiach wyższych.

Ja i mój brat zawsze twierdziliśmy, że jesteśmy „dziećmi szczęścia” – mówi Zuzanna 
Putka-Twardowska. Mogliśmy się uczyć, nie mając bólu głowy, gdzie będziemy mieszkać 
i za co kupimy książki. Teraz dzięki ufundowanej przez rodziców edukacji mamy ciekawe 
i dobrze płatne prace. Chcieliśmy odwdzięczyć się losowi za to, co nas spotkało. Pomyśle-
liśmy więc, że najlepszym sposobem będzie możliwość zapewnienia dobrego startu tym, 
którzy z różnych powodów go nie mają, czyli danie szansy rozwinięcia skrzydeł młodym 
zdolnym ludziom z niezamożnych rodzin... Do poparcia naszego pomysłu namówiliśmy 
pozostałych członków rodziny oraz zarząd rodzinnej firmy. 

Kiedy piszemy o naszym Funduszu, nie zależy nam na promowaniu naszego nazwiska 
ani podawaniu kwot, jakie przekazujmy na stypendia, ale na tym, aby rozmiękczyć serce 
choćby jednej osoby i dać jej do myślenia, że może i ona ma w życiu szczęście, za które 
warto by podziękować losowi...

Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała już 112 stypendiów rekrutacyjnych, 59 sty-
pendiów na pierwszy, 34 na drugi i 11 na trzeci rok studiów. Zachęcamy do wspierania 
Funduszu poprzez przekazanie 1% podatku na Fundację im. Stefana Batorego z dopi-
skiem: „Rozwiń skrzydła” (KRS: 0000101194). Dzięki dodatkowemu finansowaniu Fun-
dusz będzie mógł zaoferować pomoc większej liczbie studentów. Mile widziane są również 
wpłaty na subkonto Funduszu: 88 1030 1016 0000 0000 6145 0068.

Więcej informacji na temat Funduszu na stronie: http://www.batory.org.pl/fundusze_
powierzone/rozwin_skrzydla.

zuzanna Putka-tWarDoWska

Fundusz Stypendialny «Rozwiń Skrzydła» 
– szansa dla zdolnej młodzieży

A U T O R S K A  P R A C O W N I A 
LIDII SNITKO-PLESZKO 

Stara Miłosna, ul. Sezamkowa 20  |  tel. 503 624 950
www.lidia-art.com  |  e-mail: lisn@wp.pl

PORTRET ZE ZDJĘĆ I Z NATURY, OBRAZY, KARYKATURA

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
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„Wilczęta. Rozmowy z dziećmi 
Żołnierzy Wyklętych” 

„Maraton” z Kajetanem Rajskim

W przeddzień 1 marca – Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych – w dniach 26 
i 27 lutego – zorganizowaliśmy pięć spotkań. 
Z Kajetanem Rajskim odwiedziliśmy 3 szkoły: 
Gimnazjum 119 i 120 oraz Szkołę Podstawo-
wą 171, a wieczorem 26 lutego zaprosiliśmy 
młodzież i dorosłych na spotkanie do Biblio-
teki Głównej. A było to spotkanie niezwykłe, 
bo oprócz Kajetana Rajskiego gościliśmy 
dwoje jego rozmówców: Magdalenę Zarzyc-
ką-Redwan, córkę Stefanii i Władysława Za-
rzyckich oraz Krzysztofa Bukowskiego, syna 
por. Edmunda Bukowskiego ps. „Edmund”. 

Kajetan Rajski jest studentem II roku pra-
wa UJ, autorem kilku książek, w tym dwóch, 
które są zapisem rozmów z dziećmi żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego. Książ-
ki zawierają 24 rozmowy z tymi, którzy byli 
napiętnowani jako dzieci „bandytów”. Opo-
wiadają przejmujące historie swoich ojców, 
matek, rodzeństwa i oczywiście ich samych. 
Niech przykładem będzie fakt aresztowania 
4-letniego syna Janiny i mjr. Antoniego Żu-
brydów. Imienny nakaz aresztowania oskarżał 
to dziecko o współdziałanie z bandą Żubry-
da. Jest też wywiad z Markiem Franczakiem, 
synem „Lalka” pod znamiennym tytułem 
„W genach mam, że to, co czerwone, mnie 
drażni”. Sierżanta Franczaka zabito w obławie 
18 lat po wojnie – 21 października 1963 r. jako 
ostatniego żołnierza podziemia antykomuni-
stycznego. Ciekawa jest historia zmiany na-
zwiska na nazwisko ojca w 1992 roku, bo do 
tego roku nosił nazwisko matki. 

Nasz gość – Magdalena Zarzycka-Redwan 
– urodziła się w więzieniu na Zamku Lubel-
skim, poród był przedwczesny z powodu 
bicia ciężarnej kobiety podczas przesłuchań. 
Matka zmarła zaraz po porodzie. Niemowlę 
zostało w więzieniu 2 lata i 2 miesiące. Oczy-
wiście nie było jej w ewidencji więźniów. 
Opiekowały się nią więźniarki. Potem trafiła 
do sierocińca prowadzonego przez siostry 
zakonne, skąd jako 8-latka została zabrana 
przez ojca, po 5 latach ojciec umiera, ona 
znów trafia do domu dziecka, tym razem 
państwowego. Jako dziecko bandytów była 
zaszczuta przez dyrektorkę i wychowawczy-
nię, które bardzo dbały żeby inne dzieci nie 

przyjaźniły się z nią. Nie mogła wybrać szkoły 
jaka jej odpowiadała. Prawdę o swoim naro-
dzeniu i wczesnym dzieciństwa poznała jako 
43-letnia kobieta. 

Krzysztof Bukowski także był naszym go-
ściem. Jego ojciec – por. Edmund Bukowski 
ps. „Edmund” został zamordowany 13 kwiet-
nia 1950 r. w więzieniu mokotowskim. Cia-
ło zostało wrzucone do dołu na Łączce. Na 
skutek prac ekshumacyjnych prowadzonych 
przez ekipę prof. Szwagrzyka „Edmund” zo-
stał zidentyfikowany jako pierwszy. Nasz 
gość opowiadał o swoim dzieciństwie bez 
rodziców, o kilku widzeniach z matką, która 
do 17 grudnia 1956 roku siedziała w więzie-
niu. Chłopcem opiekowali się dziadkowie. 
Bardzo ciekawy człowiek – polecam wywiad 
z nim w pierwszym tomie „Wilcząt”.

Dziękujemy naszym Gościom oraz uczest-
nikom spotkania w Bibliotece i w szkołach. 
W naszych zbiorach mamy „Wilczęta”, zachę-
camy do lektury tych poruszających rozmów! 

I jeszcze wyjaśnienie tytułu książek. Kaje-
tan Rajski zdecydował się tak określić dzieci 
Żołnierzy Wyklętych w nawiązaniu do wier-
sza Zbigniewa Herberta:

Wilki
Ponieważ żyli prawem wilka 
Historia o nich głucho milczy 
Pozostał po nich w białym śniegu 
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.

Przegrali bój we własnym domu 
Kędy zawiewał sypki śnieg 
Nie było komu z łap wyjmować cierni 
I gładzić ich zmierzwioną sierść.

Nie opłakała ich Elektra 
Nie pogrzebała Antygona 
I będą tak przez całą wieczność 
We własnym domu wiecznie konać

Ponieważ żyli prawem wilka 
Historia o nich głucho milczy 
Pozostał po nich w kopnym śniegu 
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.

W marcu zapraszamy
• 17 marca (wtorek), godz. 18.30 – spotka-
nie autorskie z Anną Janko promujące naj-
nowszą książkę „Mała Zagłada”. Na stronie 
Wydawnictwa Literackiego czytamy:

„Sochy na Zamojszczyźnie, 1 czerwca 
1943 roku. Wystarczyło parę godzin, by wieś 
przestała istnieć. Budynki zostały spalone. 
Mieszkańcy rozstrzelani. Pośród zgliszczy 
pozostał jeden dom, nieliczni dorośli i kilkoro 
dzieci. Wśród nich — dziewięcioletnia Tere-
nia Ferenc, matka Anny Janko. Dziewczynka 
widziała, jak Niemcy mordują jej rodzinę. 
Nieludzki obraz towarzyszył jej przez lata 
spędzone w domu dziecka, by nigdy nie dać 
o sobie zapomnieć.

«Miałam przez to wszystko jakby dwie 
matki. Pierwszą: dorosłą kobietę, za którą tę-

skniłam, gdy wychodziła do sklepu, której się 
bałam, gdy wpadała w gniew,  z której byłam 
dumna, bo nikt nie miał ładniejszej pani za 
matkę na całym podwórku. I drugą mamę 
miałam: małą dziewczynkę, której na wojnie 
zginęli rodzice, wciąż przerażoną i samotną, 
która kiedyś cierpiała głód i musiała praco-
wać u złej ciotki, takiej, co biła i kazała nosić 
wiadra z wodą pod górę. Dla niej pójście po 
wojnie do domu dziecka było, o paradoksie, 
największym szczęściem. To właśnie ta ma-
ma-dziewczynka nieraz kładła się na tapcza-
nie w dzień i płakała nie wiadomo dlaczego». 
(fragment książki)

„Mała Zagłada” Anny Janko nie jest jesz-
cze jedną tragiczną opowieścią rodzinną 
wyciągniętą z lamusa II wojny światowej. To 
mocna, jak najbardziej współczesna rozpra-
wa z traumą drugiego pokolenia – nazna-
czonego strachem. Brutalna, naturalistycznie 
opisana historia pacyfikacji polskiej wsi staje 
się w niej punktem wyjścia do przedstawie-
nia etycznej i egzystencjalnej bezradności. 
„Mała Zagłada” – przejmująca książka o tym, 
że wojna nie umiera nigdy…” (http://www.wy-
dawnictwoliterackie.pl)

Anna Janko debiutowała w 1977 roku tomi-
kiem wierszy „List do królika doświadczalne-
go”. Za swoje wiersze zdobywała wiele nagród. 
Debiut prozatorski „Dziewczyna z zapałkami” 
(2007) zdobył Nagrodę im. Reymonta. A ko-
lejna powieść „Pasja według św. Hanki” nomi-
nowana była do Nagrody Nike. Jest członkiem 
PEN-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy.

• 9 kwietnia (czwartek), godz. 18.30 – spo-
tkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską- 
-Adamczyk. Więcej o autorce i jej najnowszej 
książce w następnym numerze WS.

Spotkania cykliczne
• Dyskusyjny Klub Książki – w poniedziałki 

o godz. 12.00.
• Wieczory Bajek – w poniedziałki o godz. 

17.00. Na spotkaniach literacko-plastycz-
nych dla najmłodszych czytelników (4-6 
lat) czytamy i oglądamy z dziećmi wybra-
ną książkę, rozmawiamy o bohaterach, ich 
przeżyciach i przygodach, wykonujemy 
prace plastyczne. 

Zapraszamy!

elżBieta DaniłoWicz

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 marca (sobota) godz. 13.00-18.00 
POGODNE PLANSZÓWKI. Spędź niezapomniany 
dzień z grami planszowymi. Czekają na Was takie 
tytuły jak: Agricola, Carcassonne, Robinson Crusoe, 
Dobble, Awanturnicy, Gra o Tron, Osadnicy – naro-
dziny Imperium. Jeśli masz swoje gry, to przynieś 
je – zagramy razem. Zapraszamy wszystkich ser-
decznie.
• 15 marca (niedziela) godz. 17.00 
JO&LAZY FELLOW. Koncert w wykonaniu Joanny 
Knitter – voc, gitara akustyczna, Piotra Augustyno-
wicza – gitara, Piotra Góry – perkusja i Krzysztofa 

Pomierskiego – bas. Jo & Lazy Fellow to wszystko 
co najlepsze w country & western czyli proste tek-
sty, skoczne melodie, nastrojowe ballady. Muzycy 
zespołu występowali na największych polskich fe-
stiwalach: Rawa Blues, Olsztyńskie Noce Bluesowe, 
Piknik Country Mrągowo, maja za sobą także tour-
nee po Szwecji, Niemczech i Holandii.  W czerwcu 
2014 pojawiła się debiutancka płyta zespołu „Better 
go Home”. 
• 19 marca (czwartek) godz. 19.00 
WERNISAŻ wystawy ceramicznych obrazów Agnie-
szki Kubasik. Wieczór dodatkowo umilać będą kon-

certem córka Katarzyna (gitara, cahon, śpiew) oraz 
mąż Tomasz (gitara i śpiew).
• 29 marca (niedziela) godz. 16.00 
BUDZENIE KRÓLEWNY MARUDY. Przedstawienie 
dla dzieci w wykonaniu Duetu JaHa – aktorów teatru 
Małej Kamienicy w Warszawie.
Interaktywna zabawa, w czasie której dzieci ale rów-
nież dorośli będą próbować obudzić Królewnę Maru-
dę i pokazać jej, że szczęście i sens są w małych, pro-
stych rzeczach. To wspaniała przygoda integrująca 
aktorów, dzieci i dorosłych. Będzie mnóstwo śpiewu, 
tańca, rozmów i radosnej atmosfery.

• 14 marca (sobota) godz. 15.00 
ZDJĘCIE Z HISTORIĄ. Warsztat z zakresu archiwiza-
cji i retuszu starych fotografii. Spotkanie poprowadzą 

specjaliści z Fundacji „Wolna 
Grupa Fotograficzna”. 
Opowiedz historię swojego 
zdjęcia! Przynieś stare, znisz-
czone zdjęcie Wesołej lub 
okolic, a my je profesjonal-
nie cyfrowo zretuszujemy! 
Pokaż jak twoja miejscowość 
wyglądała 30, 40 i więcej lat 
temu! Przyjdź, posłuchaj o hi-

storii fotografii i zobacz na własne oczy niesamowite 
możliwości jakie daje współczesna obróbka zdjęć. 
Podczas prelekcji:
· opowiemy o historii fotografii od dagerotypu do 

fotografii cyfrowej
· pokażemy na żywo współczesne możliwości cyfro-

wego retuszu zdjęć
· zbierzemy od uczestników stare, zniszczone zdjęcia 

by profesjonalnie je wyretuszować i zwrócić wraz 
poprawionymi odbitkami

· najciekawsze zdjęcia będą miały szansę ukazać się 
na wystawie plenerowej

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona! 

• 18 marca (środa) godz. 10.00 
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE. ZWYCZAJE WIEL-
KANOCNE. Warsztaty tworzenia palm wielkanoc-
nych. Zajęcia dla grup zorganizowanych, obowiązują 
zapisy.
• 22 marca (niedziela) godz. 18.50 
ECCE HOMO! Koncert słowno-muzyczny w wykona-
niu Łucji Rećko-Żarneckiej (słowo), Agnieszki Kaćma 
(flet) i Jarosława Wróblewskiego (organy). Miejsce: 
Kościół Parafii Św. Brata Alberta, ul. Szeroka 2.
• 30 marca (poniedziałek) godz. 12.00 
38. Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA 
– eliminacje dzielnicowe.

R E K L A M A

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

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 •

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
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B udzimy się do życia... puk, puk, nie-
długo wiosna! Przywitamy ją koncer-

tem w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej 
z Wesołej. Będzie to kolejne ze spotkań inte-
gracyjnych naszego Uniwersytetu tym razem 
w klimacie muzyki przez duże „M”. Serdecznie 
zapraszamy nie tylko melomanów na świetny 
koncert, herbatkę i ciastko na godz. 17.00 do 
ODT „Pogodna” w sobotę 21.03.2015 r. 

Za nami czas karnawału, który pożegnali-
śmy tańcem i słodkim pączkiem. Ostatkowy 
wieczór w naszym Uniwersytecie należał 
do grupy tanecznej Tańca w kręgu „Rodon-
do”, którą prowadzi z Dorota Czajkowska. Na 
spotkaniu integracyjnym, o którym mowa, 

można było zobaczyć dorobek naszego 
zespołu. Lekką, taneczną atmosferę, jaka 
panowała tego wieczoru, dało się odczuć 
podczas wspólnej zabawy, do której Panie 
zaprosiły naszych słuchaczy. Nie każdy mógł 
dotrzymać im kroku w pląsach. Takiej kondy-
cji można tylko pozazdrościć. Życzymy dal-
szych sukcesów naszemu zespołowi i liczy-
my na niejedno takie spotkanie.

Przed nami marzec ze swoim interesują-
cym programem:
• 10.03.2015, godz. 17.00 – mini koncert 

i wykład Krzysztofa Kietczera i Teresy Kra-
marskiej – Popularność Wojciecha Młynar-
skiego – ilustrowana piosenkami związa-
nymi z Jego twórczością (SP 171, ul. Armii 
Krajowej 39 Wesoła-Centrum)

• 12.03.2015 godz. 12.00 w ODT „Pogod-
na” w Starej Miłośnie wysłuchamy wykładu 
Zofii Cieślańskiej „Rola witaminy C w ludz-
kim organizmie”.

• 14.03.2015 godz. 9.50 z peronu SKM We-
soła-Centrum zaprosi nas na zwiedzanie 
Zamku Ujazdowskiego na Trakcie Królew-
skim Danuta Mirosz.

• 17.03.2015 godz. 17.00 – wykład Elżbiety 
Zatorowskiej „Secesja a eklektyzm w archi-
tekturze kamienic z przełomu XIX i XX w.” (SP 

171, ul. Armii Krajowej 39 Wesoła-Centrum).
• 19.03.2015 godz. 14.00 Grand Tour. O idei 

podróżowania w nowożytnej Europie – 
wykład Olgi Michalik z Muzeum Łazienki 
Królewskie, Szkoła Podchorążówki.

• 21.03.2015 o godz. 17.00 w ODT „Pogod-
na” w Starej Miłośnie w ramach spotkań 
integracyjnych będziemy gościć uczniów 
Szkoły Muzycznej im Wojciecha Kilara 
z Wesołej z koncertem „Przywitanie wio-
sny”, który poprowadzi Ewa Walczak-Suli-
kowska – dyrektor tej szkoły.

• 24.03.2015 godz. 17.00 – Igor Pogorzelski 
przybliży nam świat jazzu wykładem „Pol-
ski jazz fenomen, czy coś więcej” (SP 171, 
ul. Armii Krajowej 39 Wesoła-Centrum).

• 26.03.2015 o godz. 12.00 w ODT „Pogod-
na” w Starej Miłośnie spotkamy się by po-
dróżować wirtualnie w daleki świat z Iwo-
ną Passini, tym razem do Sri Lanki w cyklu 
„Maje cuda świata”.

• 31.03.2015 o godz. 17.00 – Jolanta Kozio-
rowska opowie nam o egzotycznej kultu-
rze dalekiego kraju – „Zanzibar – magiczna 
mozaika kultur”. (SP 171, ul. Armii Krajowej 
39 Wesoła-Centrum).

Serdecznie zapraszamy! 
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

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!!!
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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

sposób wykonania:
Steki umyj, osusz pa-

pierowym ręcznikiem, 
oprósz pieprzem z obu 
stron. Steki usmaż na 
mocno rozgrzanej pa-
telni po 4-5 minut z każ-
dej strony. Jeżeli wolimy 
bardziej wysmażone ste-
ki, przedłużmy ten czas 
o dodatkową 1 minutę 
z każdej strony.

Drobno posiekaj czo-
snek. Do miękkiego ma-
sła dodaj czosnek i sól. 

Wszystko dokładnie wymieszaj. Całość podziel na dwie części i od-
staw do lodówki na 10 minut. Każdą porcję masła obtocz w posiekanej 
natce. Ułóż na gorącym, usmażonym steku.

sposób wykonania:
Makaron ugotuj 

al dente w dużej ilo-
ści osolonej wody. 
W tym czasie w ron-
dlu zeszklij posiekany 
czosnek (nie przypal). 
Ugotowany makaron 
odcedź i natychmiast 
dodaj do wrzącej 
oliwy z czosnkiem, 
dodaj pietruszkę, 
wymieszaj, przypraw 
solą i parmezanem.

Beata Piórek 
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

składniki: 
• pół opakowania żytniego 

makaronu spaghetti 
• pęczek posiekanej natki 

z pietruszki

• 2 ząbki czosnku
• 1/2 szklanki oliwy z oliwek 

extra virgin
• tarty parmezan
• sól

składniki: 
• 2 antrykoty wołowe 

o grubości 2 cm
• świeżo mielony pieprz
• 3 łyżki oleju rzepakowego 

składniki na masło:
• 3 łyżki miękkiego masła
• 1 ząbek czosnku
• sól morska
• posiekana natka pietruszki

Antrykot wołowy 
z pietruszkowym masłem

Spaghetti 
aglio olio

Przypominamy natkę z pietruszki
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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.

Uczeń liceum rozniesie ulotki. Solidnie i tanio. Referen-hh
cje. Tel. 883 466 477

Podejmę się opieki nad dzieckiem, ewentualnie w żłob-hh
ku/przedszkolu, 536 602 245

Energiczna nauczycielka WF chętnie przeprowadzi za-hh
jęcia sportowe lub zaopiekuje się dzieckiem. Posiadam 
referencje. Tel. 606 44 77 07

Szukam pracy – sprzątanie domów, mieszkań, biur. Re-hh
ferencje. Tel. 516 421 267

MAMA PIĘCIOLATKI ZAOPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM U SIE-hh
BIE W DOMU – STARA MIŁOSNA. TEL. 796 045 674

Chętnie przyjmę sprzątanie domów, mieszkań, mycie hh
okien i prasowanie. Posiadam referencje, jestem osobą 
niepalącą. Tel. 603-995-507

MAMA ROCZNEGO CHŁOPCA ZAOPIEKUJE SIĘ DZIEC-hh
KIEM U SIEBIE W DOMU. TEL. 511 777 393

POMOGĘ STARSZEJ OSOBIE, SPRZĄTANIE, PRASO-hh
WANIE, ZAKUPY. TEL. 513 858 097

MATEMATYKA – nauka, pomoc w nadrabianiu zaległo-hh
ści oraz przygotowanie do egzaminów.  Tel. 692 576 475

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)

MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIEŻ ZAKRES ROZ-hh
SZERZONY. STARA MIŁOSNA. TEL. 514 37 14 95 
MATEMATYKA, FIZYKA – matury, studenci. Dojeżdżam. hh
Dr, 665 014 406
Nauka GRY NA GITARZE dla początkujących. Zapra-hh
szam do gry i śpiewu. Tel. 697 649 573
Język NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygo-hh
towaniem pedagogicznym. Dwanaście lat doświadcze-
nia. Tel. 505 967 606
Absolwentka SGH z przyjemnością udzieli KOREPETY-hh
CJI Z MATEMATYKI uczniom szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Przygotowanie do testu gimnazjalnego, 6-klasi-
sty oraz pomoc bieżąca. Tel. 510 270 939
Ustawienia systemowe wg. Hellingera dotyczące firmy, hh
spraw zawodowych, finansów, Twojego życia itp. w Sta-
rej Miłośnie. Zapraszam. Solaria. Tel. 888 629 033
Zapraszam na spotkania grupy „Powrót do Źródła Mocy” hh
w Starej Miłośnie. Sobota, godz. 17.00. Tel. 888 629 033
SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ NA MIESZKANIE DOM hh
W STANIE SUROWYM W WIELGOLESIE BRZEZIŃSKIM 
GM. HALINÓW. TEL. 511 777 393

Sprzedam segment skrajny na osiedlu Stara Miłosna, hh
rok budowy 1997. Gotowy do zamieszkania. Cena 600 
tys. zł. Tel. 502 600 775
Sprzedam segment do zamieszkania Stara Miłosna, hh
powierzchnia mieszkalna 180 m2, do negocjacji, tel. 
781 489 822
Sprzedam nieruchomość (733 mhh 2) w centrum Remberto-
wa ul. Chruściela 17. Obręb 30925, dz.ew. 105/2 i 105/1. 
Tel. 693 862 799, parzonka@op.pl
Sprzedam pralkę zmywarkę suszarkę z Niemiec. Tel.  hh
505 390 102

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

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

MONTAŻ ANTEN
TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTV

SIECI KOMPUTEROWE

tel. 690 950 150
059

PORADY PRAWNE  
w sprawach rodzinnych: 

ustalenie kontaktów z dzieckiem, miejsca pobytu 
dziecka, alimenty, władza rodzicielska, rozwód i inne. 

Sulejówek 502 24 66 99
057

NAPRAWA SPRZĘTU AGD
  podłączanie i montaż pralek,  

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

507 130 389, 500 322 255
052

TAXI–WESOŁA
Stanisław  
Majewski

063

ANGIELSKI!!!
Chcesz mówić płynnie  

po angielsku?
Zadzwoń teraz 536-300-639

064

• REMONTY •
• WYKOŃCZENIA • 
• MODERNIZACJE •

MALOWANIE • ŚCIANKI, ZABUDOWY Z PŁYT G/K  
PANELE PODŁOGOWE • ELEKTRYKA • HYDRAULIKA

tel. 507-250-998, e-mail: konserwatorzy@vp.pl
058

MLEKO KOZIE 
oraz sery kozie – świeże prosto 

od gospodarza. 
Józefin (6 km od Starej Miłosny)  

tel. 22 7836732
065

PORZĄDKUJEMY DZIAŁKI 
po budowie 

po zimie 
do sprzedaży

tel. 504 090 950
062

Sprzątamy 
s t r y c h y,  p i w n i c e 

p o d w ó r k a 
od 100 groszy

tel. 503 065 403
061

UPORZĄDKUJEMY  
TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE

tel. 504 090 950
060
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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

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 



ZABAWKI Ponad 6000 produktów w jednym miejscu!
Jedyny w Warszawie sklep ZABAWKOWY
z KOMNATĄ GIER i SALĄ LEGO

Ponad 6000 produktów w jednym miejscu!
ZABAWKOWY

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

05-077 W-wa Wesoła

tel. 793-450-509, 793-390-069, 609-508-060   |   znajdziesz nas na 

Cotygodniowe dostawy NOWOŚCI  •  Ceny KATALOGOWE
Specjalne PROMOCJE cenowe  •  GRATISY dla stałych klientów

STAR WARS 
Millenium 
Falcon 
Zestaw DeLux zawiera 
33 figurki i pojazdy 
99,99 zł 220,00 zł

Drewniany 
Rowerek 
Biegowy
6 wzorów 
169,99 zł
199,99 zł

Lalka Ever After 
High REBELSI

99,99 zł
159,99 zł

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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