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Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna
KRS: 0000216303Podaruj nam 1% swojego podatku!
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PRZYGOTUJ SKÓRĘ DO LATA!

q  ZABIEGI ANTYCELLULITOWE 
Alidya i Aqualyx oraz Nanopore Turbo Roller

q  DEPILACJA LASEROWA w promocyjnych cenach: 
Bikini + pachy 250 zł, pozostałe okolice -30% 

q  LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK VARILITE 

q  ZABIEGI PIELĘGNACYJNE I PILINGI CHEMICZNE 
dla każdego rodzaju skóry w cenie od 89 zł

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
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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

KWIECIEŃ-PLECIEŃ w naszej Gazecie 
przeplata najróżniejsze wątki:
Trochę samorządowych wiadomości (str. 4), szybkich działań (str. 6) 
i dawnych wspomnień (str. 8-9 oraz 16-17), do tego wiosenne porządki 
(str. 12). Czeka tu na Was Dzień Sąsiada (str. 13), na trudne chwile dobra 
rada (str. 18) i do tego leśne niespodzianki (str. 11). 

Życzymy przyjemnej lektury.
redaKcJa

17 kwietnia o godz. 17.00 w Klubie Zakątek Liga Ochrony Przyrody organizuje 
spotkanie poświęcone poznaniu stanowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczysz-
czania w Warszawie nt. składowania odpadów na terenie wykupionym w bliskim 
sąsiedztwie osiedla Stara Miłosna.

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

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

W roku 2015 Gabinet świadczy usługi:

•  Wykonywanie sterylizacji i kastracji 
z pełnym dofinansowaniem 
z m.st. Warszawy

•  Leczenie, sterylizacje i kastracje 
bezdomnych oraz wolnożyjących 
psów i kotów występujących 
na terenie dzielnicy Wesoła 
m.st. Warszawy

Gabinet Weterynaryjny AMICUS
Stara Miłosna, ul. Hebanowa 16 
tel. 606 482 555, 22 773 10 88
www.weterynarz-hebanowa.pl

R E K L A M A
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O to projekty zgło-
szone w Wesołej. 

Spośród nich między 
16 a 26 czerwca wybie-
rzemy w głosowaniu 
te, które zostaną zre-
alizowane w 2016 roku 
przez Urząd Dzielni-
cy. Teraz, do 22 maja, 

urzędnicy dokładnie weryfikują projekty, na-
tomiast autorzy mogą jeszcze nanieść zmiany, 
np. poprawić kosztorys. Zatem po weryfikacji 
koszt realizacji projektu może być nieco inny 
niż zgłoszony przez pomysłodawcę. Od 25 
do 29 maja lista aktualnych, zweryfikowanych 
projektów będzie dostępna na stronie www.
twojbudżet.warszawa.pl. 

Przedstawimy ją Państwu także w naszej 
lokalnej prasie. Przed głosowaniem od 3 do 
15 czerwca odbędą się otwarte spotkania 
promocyjne z autorami projektów.

radna hanna bĄbiK

Budżet Partycypacyjny – weryfikacja szczegółowa

PROJEKTY DZIELNICOWE  – ogółem 300 000 zł

ZIELONA 
69 236 zł

PL.WOJSKA POLSKIEGO 
24 194 zł 

CENTRUM/
WOLA GRZYBOWSKA/

GROSZÓWKA 
66 398 zł

STARA MIŁOSNA 1
66 986 zł

ST. MIŁOSNA 2
73 186 zł

1. Sport dla wszystkich 
– 200 godzin z rakietą 
w dłoni – 58 975 zł

2. Wodociąg dla Wierz-
bowej – 52 000 zł

3. Łąka kwietna 
– 3 960 zł

1. Zagospodarowanie 
fragmentu działki 
miejskiej – 21 900 zł

2. Łąka kwietna 
– 3 960 zł

1. Doposażenie pl. zabaw 
na os. Wola Grzybo-
wska – 34 605 zł

2. Nauka języka angiel-
skiego – 7 400 zł

3. Utwardzenie destruk-
tem asfaltowym. 
nawierzchni ul. Rejtana 
– 22 000 zł

4. Łąka kwietna – 3 960 zł 

1. Punkt Aktywności 
Lokalnej – 11 000 zł

2. Doposażenie Pl. 
Zabaw – Linarium 
przy ul. Jana Pawła II 
– 33 200 zł

3. WiFi – 28 000 zł
4. Łąka kwietna 

– 3 960 zł

1. Oświetlenie 
ul. Dworkowej 
– 64 000 zł

2. HOT-SPOT 
– 70 000 zł

3. Świąteczny Maraton 
Filmowy – 16 700 zł

4. Łąka kwietna 
– 3 960 zł

R E K L A M A

Artykuły Wyposażenia 
Wnętrz

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

grilla, wina

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

tel. 22 783 39 57

Doskonałe 
na prezenty!!!

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

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

Organizuję 
imprezy okolicznościowe 
     dla dzieci

Animator rozbawi 
i zajmie czas

tel. 600 030 096 
www.wesolaanimacja.pl

imprezy okolicznościowe 

i zajmie czas

www.wesolaanimacja.pl

PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE – pula środków 300 000 zł
(kolejność wg kosztu realizacji)

1. Młodzieżowy Park Rekreacji – Reaktywacja 300 000 zł
2. Remont chodnika w ul. J.K Chodkiewicza 290 000 zł
3. Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy Pl. Wojska Polskiego 276 750 zł
4. Budowa parkingu, ścieżki i schodów przy ul. Kościelnej 264 000 zł
5. RoLKoSTRaDa – Moduł II 234 500 zł
6. Oświetlenie ulic Słowackiego i Narutowicza na os. Groszówka 184 000 zł
7. Szkolna Akademia Przyrody 136 000 zł
8. Internet dla niepełnosprawnych 80 600 zł 
9. Światło dla Wierzbowej 79 200 zł
10. CyberEtyka – zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznego 

poruszania się i egzystencji     w cyfrowym świecie 63 050 zł
11. Zielony Punkt Kontrolny – mapy do orientacji sportowej 

i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej 58 500 zł
12. Terapia – indywidualna stymulacja słuchu Johansena (ISA) 48 524 zł
13. Naprawa chodnika przy ul. Sikorskiego 32 445 zł
14. Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku Chodkiewicza 01 30 000 zł
15. Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych 

dla dzieci ze szkół podstawowych 24 500 zł       
16. Wesoła tańczy ZUMBĘ 16 400 zł
17. Teatralne spotkania z literaturą 13 190 zł
18. Doposażenie lodowiska: Pingwiny do nauki jazdy i łyżwy 13 000 zł
19. Zdrowa joga dla każdego w Wesołej 10 800 zł
20. Książki bez ograniczeń 10 000 zł
21. Literacki zakątek tuż za rogiem 9 000 zł
22. Spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej 3 500 zł



kwiecień 2015 5



Wesoła Gazetka Sąsiedzka6

27 marca br. w imieniu mieszkańców 
Osiedla Stara Miłosna, którzy ze-

brali prawie 180 podpisów pod listem do 
burmistrza Wesołej pana Edwarda Kłosa, 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna 
zwróciło się o zorganizowanie konsultacji 
społecznych w sprawie budowy obiektu 
handlowego na działce przy ul. Jana Paw-
ła II – obok placu zabaw, w sąsiedztwie 
domków jednorodzinnych.

We wtorek, zaraz po świętach Wielkanoc-
nych, na działce pojawili się pracownicy, któ-
rzy wykonali przy drzewach „zabiegi pielę-
gnacyjne” – zniwelowali teren wokół drzew, 
rozsypali zawartość zielonych worków i jakąś 
sieczkę, a następnie wszystko obficie podlali. 
Działania te wzbudziły ogromne zaintereso-
wanie i zdziwienie mieszkańców, ponieważ 
do tej pory dotychczasowi właściciele tej 
działki pozwalali dębom rosnąć w spokoju. 
Przypomnijmy, że z informacji uzyskanych 
w Urzędzie Dzielnicy wynika, iż nowi właści-
ciele działki wystąpili o wycięcie drzew, nie 
uzyskując zgody władz.

Następnego dnia, po kilkugodzinnym ob-
cinaniu konarów i gałęzi, ktoś z mieszkańców 
wezwał Straż Miejską, gdyż obawiał się, że 
dęby zostaną wycięte.

Strażnicy miejscy nie mieli podstaw do 
interwencji, gdyż robotnicy dokonujący 
przycinki, poinformowali, iż są to zabiegi 
pielęgnacyjne, do których właściciel terenu 
(i drzew) ma prawo.

Poniżej zamieszczamy tekst petycji oraz 
kilka zdjęć obrazujących prace wykonane 
przy dębach.

„My, niżej podpisani mieszkańcy osiedla 
Stara Miłosna, sprzeciwiamy się budowie – 
na działce położonej na obszarze pomiędzy 
ulicami: Jana Pawła II, Grafitową i Jodłową, 
a Kanałem Wawerskim – obiektu usługowo-
handlowego typu market. 

Usytuowanie obiektu tego rodzaju na tym 
terenie podważa aktualne standardy urba-
nistyczne i zasady współżycia społecznego, 
z uwagi na inwazyjność takiej inwestycji, za-
grażającej walorom mieszkaniowym, przy-
rodniczym i rekreacyjnym tej części osiedla 
Stara Miłosna:
– naraża mieszkańców zwartej zabudowy 

mieszkaniowej na sąsiedztwo niszczą-
ce prawo do spokojnego zamieszkania, 
z uwagi na hałas wynikający z nasilenia 
ruchu drogowego (dostawa towarów 
i dojazdy klientów) oraz zanieczyszczenie 
powietrza wobec dodatkowej ilości spalin 
samochodowych;

– naraża użytkowników drogi powiatowej 
tj. ulicy Jana Pawła II, na niedrożność ru-
chu kołowego, a tym samym niemożność 
bezkolizyjnego wyjazdu ulicą Graniczną 

w stronę Międzylesia oraz ulicą Jana Paw-
ła II w stronę Warszawy (aktualnie, w go-
dzinach natężenia ruchu, tworzą się korki 
przy rondzie z ul. Gościniec);

– zagraża ponad 100-letnim dębom usytu-
owanym na powyżej opisanej działce;

– zaburza koncepcję przyrodniczego i re-
kreacyjno-turystycznego wykorzystania 
obrzeży Kanału Wawerskiego na tym ob-
szarze;

– doprowadzi do likwidacji placu zabaw dla 
dzieci od lat wpisanego w życie mieszkań-
ców, w sytuacji niewielkiej ilości tego ro-
dzaju propozycji dla licznej grupy młodych 
rodzin z dziećmi;

– spowoduje zagęszczenie na odcinku 300 
metrów ulicy Jana Pawła II marketów (nie-
opodal Lidl), podczas gdy szereg tego typu 
obiektów funkcjonuje skutecznie w pobliżu 
tej części osiedla, przy Trakcie Brzeskim”.

Do dnia wydania tego numeru gazetki, nie 
dostaliśmy odpowiedzi z Urzędu Dzielnicy na 
nasze pismo w sprawie konsultacji społecz-
nych.

Zapraszamy na fb naszej gazetki, gdzie 
umieszczamy dokumentację fotograficzną.

zarzĄd stowarzyszenia ssM, MJP

„Wesoła na sportowo” jest jednym 
z sześciu projektów wybranych do 

realizacji w Dzielnicy Wesoła, w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego 2015. W ramach 
projektu zostaną przeprowadzone ogólno-
dostępne zajęcia sportowe, które dedykowa-
ne są osobom dorosłym. Zajęcia, prowadzo-
ne przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów 
są bezpłatne i będą obejmowały następujące 
dyscypliny sportu: koszykówka, siatkówka, 
piłka nożna, tenis stołowy, aerobic, sporty 
walki z elementami samoobrony oraz trening 
funkcjonalny. Projekt „Wesoła na sportowo” 
będzie realizowany w okresie 25.III–21.VI.2015 
oraz 23.IX–13.XII.2015, na terenie szkół pod-
stawowych i gimnazjów naszej Dzielnicy. 

Szczegółowe informacje o projekcie, har-
monogram zajęć oraz zapisy, dostępne są na 
stronie internetowej www.projektsport.pl 

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w zajęciach!

Kasia witeK 
– Koordynator ProJeKtU

rusza projekt «Wesoła na sportowo»
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25.III - 21.VI
23.IX - 13.XII
2015
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Co dalej z działką ze starodrzewem w Starej Miłośnie?
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A wkrótce czekają nas kolejne zmiany...

W tym miejscu powstanie węzeł Zakręt – stanowiący frag-
ment Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) czyli dro-
gi ekspresowej S17. Powstanie rondo, a nad nim estakada 
i przedłużenie Szosy Lubelskiej w kierunku północno-za-
chodnim. Obok ronda planowana jest też budowa dużej 
pętli autobusowej. Zakończenie inwestycji przewidziane 
jest na rok 2020. 

Skrzyżowanie to powstało wraz z budową Szosy Lubelskiej 
w 1836 roku. W połowie XIX wieku stała przy nim drewnia-
na karczma. Rewitalizacja nawierzchni Traktu i Szosy miała 
miejsce w drugiej połowie lat 30-tych. 

Zdjęcie u góry po lewej pochodzi z książki J. Radzymiń-
skiego „Budujemy Polskę”, wyd. Warszawa 1939.

R E K L A M A

FOT.: Wikipedia

Skrzyżowanie  
Traktu Brzeskiego  
z Szosą Lubelską 
– wczoraj i dziś
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W tym roku mija 75. rocznica zsyłek 
ludności z terenów wschodniej Pol-

ski na dalekie kresy Syberii. Jedną z jej 
głównych przyczyn był pakt Ribenrtop-
Mołotow z sierpnia 1939 r. Pakt ten przesą-
dził o dalszych losach ziem Polskich oraz 
ich mieszkańców. Podczas czterech takich 
zsyłek (w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 
roku oraz w czerwcu 1941) wywieziono 
łącznie (jak podają różne źródła) od 320 
tys. do 0,5 mln osób. 

W mojej rodzinie jedną z najważniejszych 
i często poruszanych dat jest noc z 13 na 14 
kwietnia 1940 roku. Odbyła się wtedy druga 
zsyłka na Syberię, obejmująca ponad 62 tys. 
obywateli, w tym mojego dziadka Wiesława 
Stypułę wraz z matką (Kazimiera Stypuła) 
i bratem (Ryszard Stypuła). Zostali deporto-

wani na północ Kazachstanu, na bagniste 
tajgi Syberyjskie. Częste i wzruszające roz-
mowy z dziadkiem na ten temat uświadomiły 
mi jak ogromną gehennę przechodzili ludzie 
deportowani. 

Wywózki najczęściej odbywały się w nocy. 
Oczami dziecka wyglądało to tak: „Rok 1940. 
13 kwietnia. Wielkanoc. Bum! Bum! Bum! Ło-
skot do drzwi! Sobierajties! Gdzie? Nie znaju. 
Skarej! Skarej! Walizeczka. Tobołek. 15 minut. 
Samochód.” Za każdym razem dziadek opo-
wiada nam o tym z drżeniem głosu i bólem 
w sercu.

Opierając się o Jego poruszające opo-
wieści mogę stwierdzić, iż przeżycie w tych 
strasznych warunkach było wręcz niemożli-
we. Dzieci musiały podzielać trudny los do-
rosłych i pracować ponad swoje dziecięce 

siły. Jednak rodzinie mojego dziadka udało 
się – udało im się przeżyć i uciec po prze-
szło roku tej mordęgi. Do decyzji o ucieczce 
skłoniła ich wiadomość o „Amnestii” (układ 
Sikorski-Majski).

Ich droga wiodła do odległego o parę ty-
sięcy kilometrów południowego Kazach-
stanu, gdzie formowała sie Armia Andersa. 
W wyniku wielu zdarzeń musieli się jednak 
zatrzymać w Uzbekistanie, gdzie mama i brat 
zostali umieszczeni w „szpitalu” z powodu 
groźnej choroby (tyfus), a dziadek, mając 11 
lat, trafił do uzbeckiego domu opieki. Wtedy 
po raz ostatni widział się z rodziną na nieludz-
kiej ziemi – przez szpitalne okienko.

Odnaleziony przez polskich delegatów 
tworzącej się Armii został przetransportowa-
ny do polskiego sierocińca, do Aszmachadu. 
Z kolei dalej ewakuowany poprzez Persję, la-
tem 42 roku trafił do Indii. Ostatnie 6 lat swo-
jej tułaczki dziadek przebywał w gościnnych 
progach Macharadży Jama Saheba. W swych 
wspomnieniach opisuje to w ten sposób: „Tak 
chyba musiał niegdyś wyglądać raj na zie-
mi.” Po wielu trudnych latach tułaczki, nieraz 
w skrajnych warunkach do życia, przyjazne 
Indie wydawały sie spełnieniem modlitw 
i próśb. Mieszkał w osiedlu dzieci polskich – 

(Jamnagar, a później w Valivade) wraz z około 
tysiącem innych sierot z Polski. Żyli otocze-
ni ojcowska miłością Księcia Indyjskiego na 
półwyspie Katjawar w stanie Gujarat.

Mama z bratem powrócili szczęśliwie do 
Ojczyzny w roku 1947. W roku 1948 dzięki 
czerwonemu krzyżowi cała trójka odnalazła 
się w Polsce.

Ojciec dziadka (Stefan Stypuła) 17 wrze-
śnia 1939 r. został zaaresztowany, a następnie 
rozstrzelany, stając się jedną z tysięcy ofiar 
zbrodni Katyńskiej (prawdopodobnie został 
pochowany w masowym grobie w Bykowni) 
natomiast matka zmarła w 1980 r. w Polsce.

Mimo swej trudnej przeszłości dziadek 
chętnie udziela sie publicznie. Napisał i wy-
dał dwie książki oraz szereg publikacji, a na 
ich podstawie został nakręcony film. Chętnie 
spotyka sie z młodzieżą, udziela również wie-
lu wykładów oraz prezentacji.

Dziadek otrzymał od rządu Indyjskiego 
odznaczenie Mahatma Handi jako wyraz 
uznania za szerzenie historii oraz wizerunku 
Indii w Polsce a od rządu Polskiego otrzymał 
honorową odznakę Bene Merito jako wyraz 
uznania dla działań na rzecz wzmacniania 
wizerunku i pozycji Polski na arenie między-
narodowej.

Katarzyna MichałowsKa

O moim dziadku
Wspomnienia
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B ył luty 2010 roku. Zaproszono mnie 
jako portrecistkę na kolejny karnawa-

łowy Bal Nauki w Jabłonnie. Pamiętam 
ośnieżony Pałac Zjazdów i lampki oświe-
tlające wjazd do pałacu od głównej bramy.

Zjeżdżają się znakomici goście: posłowie, 
profesorowie, ludzie z pierwszych stron ga-
zet. Panie i panowie w pięknych toaletach. 
Raj dla rysującego. Mam swoje stanowisko 
w jednej z sal pałacu: dwa stylowe fote-
le, sztaluga i stolik. Oświetlenie specjalnym 
białym światłem, bo już wieczór. Będę ryso-
wała do 3-4 nad ranem, tak jak długo trwa 
bal. Z mojego stanowiska widoczna jest sala 
taneczna i mogę obserwować, jak przyby-
li goście rozpoczynają zabawę polonezem. 
Jest bardzo uroczyście. Na wstępie ówcze-
sny prezes PAN, prof. Michał Kleiber wygła-
sza krótkie przemówienie... Tego roku bal jest 
szczególny. Ma przybyć para prezydencka: 
Maria i Lech Kaczyńscy. Goście i gospodarze 
trwają w oczekiwaniu. Ja już rysuję.

Czeka na mnie już „lista społeczna” gości 
chętnych do portretowania. Sporo.

Rysuję prawie bez przerwy suchymi paste-
lami.

Około 23.00 przybywa para prezydencka. 
Owacje i oklaski.

Po jakimś czasie podchodzi do mnie Maria 
Kaczyńska, elegancka i filigranowa.

Już ją kiedyś poznałam – oprowadzałam 
ją niegdyś po wystawie poświęconej Jano-
wi Pawłowi II w drugą rocznicę jego śmier-
ci. W galerii DAP Związku Polskich Artystów 

Plastyków. Objęła wtedy honorowy patronat 
nad tą ekspozycją.

Poznaje mnie. Rozmawiamy. Wyraża chęć, 
aby się sportretować. Jestem trochę zdener-
wowana mając przed sobą taką modelkę, 
ale jej bezpośredniość i normalność szybko 
niweluje moją nerwowość. Powstaje barw-
ny portret Pierwszej Damy, a właściwie szkic 
portretowy, bo muszę pracować szybko.

Droczy się ze mną: a może skrócimy mój 
długi nos? Może odejmę trochę zmarszczek? 
Jest zadowolona. Biegnie pokazać portret 
mężowi.

I po chwili zjawia się Prezydent. „Ja też 
chcę portret” – mówi z uśmiechem. Jest 
równie bezpośredni jak żona. Rozmawia, żar-
tuje. Zaczynam go rysować.

Zabawnie jest wydawać polecenia Prezy-
dentowi: proszę się nie ruszać. głowa wy-
żej, nie zamykać oczu… Praca jest stresująca 
i ciągle model jest rozpraszany przez innych 
gości, którzy gromadzą się wokół…

Po zakończeniu pracy przynosi mi różę, 
całuje w rękę. Różę zasuszyłam.

Za dwa miesiące już ich nie będzie. I wielu 
innych.

Minęło już 5 lat…

Lidia snitKo-PLeszKo

Jak sportretowałam Pierwszą Parę

R E K L A M A
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S zary, niewielki ptak nasuwa większo-
ści ludzi skojarzenie z wróblem. To 

względnie dobry tok myślenia, ale tylko 
w odniesieniu do samicy wróbla, bo samiec 
obserwowany z bliska jest szaro-brązowo-
czarny. Określenie gatunku w przypadku 
niewielkich ptaków, podobnych do wróbla, 
jest na tyle trudne, że Anglicy, dla których 
obserwacja ptaków jest swoistym „sportem 
narodowym”, używają określenia „mały brą-

zowy” na coś, czego nie udało się dokładnie 
obejrzeć i sklasyfikować. 

Nawet doświadczeni ornitolodzy terenowi 
mogą mieć problemy z identyfikacją sza-
rego ptaka, widzianego np. jedną sekundę 
i nie wydającego żadnego głosu. Jednoli-
cie szara jest pokrzewka ogrodowa (ga-
jówka), świergotek polny, muchołówka 
szara, dziwonia, pierwiosnek w odmianie 
syberyjskiej, trzcinniczek i łozówka, młody 
szpak oraz obserwowane z dużej odległości 
skowronek polny i borowy, świergotek łą-
kowy i drzewny, pokrzywnica, potrzeszcz 
rokitniczka i trzciniak. Barwa szara domi-
nuje też w upierzeniu mazurka, kapturki, 

muchołówki małej i samicy muchołówki 
żałobnej, oraz białoszyjej, samicy dzwoń-
ca, samicy kopciuszka, samicy potrzosa 
i trznadla a dodatkowo u wielu rzadko spo-
tykanych gatunków. 

Gdy zauważymy coś „małego szarego” nie 
musimy porównywać go od razu ze wszyst-
kimi wymienionymi ptakami, gdyż bardziej 
przydatną cechą rozpoznawczą jest w takich 
przypadkach głos i śpiew, a dodatkowych in-
formacji dostarcza środowisko, w jakim ob-
serwujemy ptaka i pora roku. Wiele ptaków 
wydaje się jednolicie szarymi podczas ob-
serwacji z dużej odległości albo przy słabym 
oświetleniu. Gdy jednak obejrzymy takiego 
ptaka z bliska (złapanego, obserwowanego 
w karmniku na parapecie, przy wodopoju czy 
też rozbitego o szybę) albo przez dobrą lor-
netkę, to okaże się, że każdy gatunek ma spe-
cyficzny kształt i układ plamek na piórach. 

Po kilku tygodniach uważnych obserwa-
cji, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, 
możemy nawet we własnym ogrodzie albo 
w pobliskim parku czy lesie rozpoznawać kil-
kanaście gatunków szarych ptaków.

teKst i zdJĘcia: 
PrzeMysław stoLarz

Mały, szary ... to nie musi być wróbel

wróbel – samica

Muchołówka szara

Pleszka

Potrzeszcz rokitniczka świergotek polny

dziwonia

Mazurek

cierniówka

wróbel – samiec i młody
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P ierwszy wiosenny „NORNIK ŁĄKING” 
był pełen przygód. Jedno z dzieci zna-

lazło poroże łosia. Bawiliśmy się na szalo-
nym żabim weselu. Niestety rozrechotane 
płazy wpadały w śmiertelną pułapkę, skąd 
ofiarnie ratowali je czwartacy. W końcu do 
akcji włączyła się Straż Miejska.

Tego dnia w programie spaceru były gody 
żab trawnych i moczarowych. Udało się, 
trafiliśmy w sam środek zabawy. Bagno aż 
kipiało i bulgotało jak gotująca się zupa. Po-
patrzcie na zdjęcie 2, każdy niebieski punkt 
na wodzie to łepek samca żaby moczarowej. 
Ten niebieski kolor to szata godowa samca, 
przez większość roku te żabki są brązowe lub 
zielone. Zatem para widoczna na zdjęciu 3 
to nie mezalians, ale niebieski samiec i jego 

zwyczajnie ubarwiona partnerka. Zgrabny 
chwyt pod pachy, fachowo zwany amplek-
sus, pozwala samcowi nie opuszczać swojej 
wybranki aż ta złoży skrzek. Wstydliwą tajem-
nicą żabich samców jest to że nad tym od-
ruchem nie panują, więc jeśli przypadkowo 
złapią w objęcia coś innego, na przykład rybę 
albo zwykły śmieć, pozostaną już tak ucze-
pieni aż do końca godów. Podczas gdy żaby 
moczarowe szalały na swoim weselu, ropu-
chy szare z godnością dopiero dobierały się 
w pary (zdjęcie 4). Bukiet płazów uzupełniła 
mała traszka zwyczajna (zdjęcie 5).

W nieoczekiwanych znaleziskach prym 
wiodły dzieci – największym trofeum było 
świeżo zrzucone poroże łosia (zdjęcie 1). 
Dziwne znalezisko, bo zrzucanie poroża po-

winno się odbyć jesienią, ale zarówno świeże 
odchody jak i wygląd samej łopaty świad-
czyły niezbicie, że młody samiec odwiedził 
obrzeża Starej Miłosnej i pozbył się cennej 
ozdoby, nie dawniej niż poprzedniej nocy.

Bez wątpienia najszlachetniejszego dzie-
ła dokonali Sami Bouzidi i Oliwia Szymalak 
– uczniowie klasy 4c ze szkoły 353, odnaj-
dując przy ruinach spalonego domu (ul. Fa-
bryczna) niezabezpieczony otwór kanalizacji 
w którym ginęły uwięzione płazy. Za pomocą 
podbieraka przeprowadzili skuteczną akcję 
ratunkową. Nie było to łatwe ani miłe bo wie-
le ofiar było już martwych, ale sporo wróciło 
w podskokach do lasu. W kilka godzin później 
to groźne dla zwierząt miejsce zabezpieczyła 
Straż Miejska.

dorota wroŃsKa

warsztaty przyrodnicze norniK łĄKinG 
to krótkie wycieczki przyrodnicze dostępne 
dla wszystkich nieodpłatnie w każdą sobo-
tę o godz. 11:30 (z wyjątkiem świąt, wakacji 
i sobót bardzo deszczowych) oraz odpłatnie 
dla szkół i przedszkoli w tygodniu. 

Kontakt dowronska@gmail.com 
lub tel. 796159929

R E K L A M A

Leśne niespodzianki

BIURO RACHUNKOWE
KOSZT PLUS

Firma istnieje od 1997 roku
—  Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
—  Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą 

o rachunkowości
—  Sporządzanie sprawozdań finansowych dla celów 

konsolidacyjnych w j. polskim, angielskim, niemieckim
—  Wyprowadzanie zaległości księgowych i inne

Dojazd do klienta!

Stary Konik 114
05-074 Halinów

tel. +48 22 783 80 42
kom. 694 482 790

ewapigl@hoga.plCertyfikat Min. Fin. nr 2774/97

2. Każdy punkt na wodzie to łepek żaby

1. staś Lada i jego znalezisko – poroże łosia

3. samiec i samica żaby moczarowej 5. traszka zwyczajna

4. ropucha szara w wodzie zielenieje
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W zeszłym roku w sprzątaniu pomógł 
nam Wojtek, nasz kolega. Miał zrobić 

tylko kilka zdjęć akcji, ale gdy okazało się, że 
nikt nie przyszedł, to podwinął rękawy i zaczął 
z nami sprzątać. Padał deszcz i zmoczyło nas 
do suchej nitki. Grzaliśmy się potem w domu 
przy ciepłej herbatce i wcinaliśmy ciasteczka 
przygotowane przeze mnie jako poczęstunek 
dla sprzątających wolontariuszy… 

Mamy z tej akcji jedno wspólne zdjęcie, tak 
się składa, że to jedyne nasze wspólne zdję-
cie. Tym bardziej się cieszę, że akcja odbyła 
się mimo wszystko i była sposobność do 
tego, by robić pamiątkowe fotografie. „Tym 
bardziej”, gdyż Wojtka nie ma już wśród nas, 
a to zdjęcie pomaga mi o nim pamiętać. 

Trochę wiedzy
W kulturze wedyjskiej wymienionych jest 

kilka matek:
• matka, ta która rodzi dziecko
• matka – niania, która opiekuje się dziec-

kiem
• matka – żona mistrza duchowego, osoby 

która pomaga Ci w twoim rozwoju ducho-
wym

• matka – krowa gdyż daje mleko i żywi ro-
dzaj ludzki (twarogi, sery, maślanki, jogurty, 
kefiry, masło)

• matka – Ziemia, ta która nosi nas przez 
całe życie, daje schronienie oraz żywność 
roślinną, na której rozgrywają się wszystkie 
ludzkie losy, na której rozwijamy swoją mi-
łość do Boga i bliźniego

Dlatego obchodźmy Dzień Ziemi. 
Nie kupki piasku, ale Dzień Matki, 
Matki Ziemi.

Szczegóły dotyczące Dnia Ziemi w Starej 
Miłośnie:
• 18.04.2015 (sobota), godz. 10:00 (zbiórka 

przed Barem Swojak)
• Sprzątanie wokół Akacjowego Osiedla
• Proszę wziąć ze sobą worki i rękawiczki. Ja 

trochę na pewno zakupię. 

• Dla każdego chętnego w podarunku coś 
słodkiego 

Zapraszam!
eLŻbieta Kabała

W nostalgicznym nastroju…

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

Konsultacje ortodontyczne – 29 IV 2015, 7 i 21 V 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, • rafał Białczak
godziny pracy: pon.-pt.  900-1900

• rTg na miejscu

NOWOŚĆ!
• ozonoterapia
•  bezbolesne leczenie 
z użyciem podtlenku 
azotu (sedacja wziewna)

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
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D laczego okoliczni sąsiedzi wspólnie 
dekorują Park Wielkopolski na mię-

dzypokoleniowy dancing? Po co miesz-
kańcy Zacisza gonią swoje żony na szczu-
dłach? I wreszcie – dlaczego nad Warszawą 
unosi się zapach pieczonych kiełbasek? 
Odpowiedź brzmi: wszyscy sąsiedzi świę-
tują Warszawski Dzień Sąsiada! W tym 
roku już po raz szósty aktywni mieszkań-
cy zorganizują sąsiedzkie inicjatywy, aby 
ożywić swoją okolicę i lepiej poznać sąsia-
dów. Stołeczne Centrum Współpracy Oby-
watelskiej oraz Q Ruch Sąsiedzki zapra-
szają mieszkańców Warszawy do udziału 
w akcji, której finał odbędzie się w ostatni 
weekend maja (29-31 maja).

Celem Warszawskiego Dnia Sąsiada jest 
integracja mieszkańców i budowanie życz-
liwych relacji sąsiedzkich. Corocznie orga-
nizowane inicjatywy udowadniają, że warto 
otworzyć się na sąsiadów i podjąć wspólne 
działanie. Przyjemnym, a zarazem skutecz-
nym miernikiem aktywności sąsiedzkiej 
w Warszawie jest słyszane coraz częściej 

„Dzień dobry, Panie Sąsiedzie!”, powiedziane 
z uśmiechem na ustach. 

Organizatorem wydarzenia może być każ-
dy, kto chciałby przełamać anonimowość 
w swoim otoczeniu – zarówno nieformalne 
grupy mieszkańców, jak również spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje 
pozarządowe, domy kultury, biblioteki i inne 
podmioty. Jak mówi Kasia z ul. Trzcinowej, 
jedna z ubiegłorocznych organizatorek akcji: 

Mieszkam tu siedem lat i prawie nikogo tu 
nie znałam, a okazało się, że tacy fajni ludzie tu 
mieszkają, z którymi można porozmawiać!

Jak to zrobić? Prostym, sprawdzonym spo-
sobem na Dzień Sąsiada jest wspólne udeko-
rowanie podwórka, przygotowanie stołu i gier 
planszowych lub urządzenie konkursu ciast, 
w którym jurorami będą najmłodsi sąsiedzi. 
A wszystko własnymi siłami, bez zbędnych 
formalności i nakładów finansowych. Zachę-
camy do uprzedniego zaplanowania inicjaty-
wy z sąsiadami – to od wspólnej, sąsiedzkiej 
kreatywności zależy całe wydarzenie! W ten 
sposób naturalną drogą nawiązuje się są-
siedzka współpraca, oparta na tradycji życzli-
wości i wzajemnej pomocy, która wpływa na 
skuteczniejsze rozwiązywanie lokalnych pro-
blemów. Dobry przykład podaje Emilia, orga-
nizatorka inicjatyw sąsiedzkich na Bemowie:

Czasami rozmowa na takiej przyjaciel-
skiej stopie, że „ty, słuchaj, zobacz, co twój 
pies narobił, zasuwaj z woreczkiem i zbieraj”, 

działa skuteczniej niż wtedy, gdy napiszemy 
„uprzejmie pana prosimy, w dniu takim i ta-
kim zanotowaliśmy, że pana pies...”. To po 
prostu działa!

Wystarczy naprawdę niewiele, aby „są-
siedzkimi” siłami zadbać o lokalną przestrzeń, 
w której żyje każdy z nas. Takich przykładów 
owoców sąsiedzkiej współpracy z roku na rok 
przybywa, podobnie jak samych inicjatyw. 
W zeszłym roku udział w „Dniu Sąsiada” wzię-
ło ponad 60 sąsiedztw z całej Warszawy!

Aby włączyć się do akcji i uzyskać wsparcie 
Q-Ruchu Sąsiedzkiego, wystarczy wypełnić 
zgłoszenie online, dostępne na stronie www.
InicjatywySasiedzkie.pl lub skontaktować 
się z koordynatorką Warszawskiego Dnia Są-
siada, Aleksandrą Wolczyk (aleksandraw@cal.
org.pl). Więcej informacji na stronie interne-
towej i Facebook’u Q-Ruchu Sąsiedzkiego: 
www.fb.com/QRuchSasiedzki.

Zobacz, jak mieszkańcy Warszawy świę-
towali Dzień Sąsiada w zeszłym roku: http://
goo.gl/gtuf0a.

aLeKsandra woLczyK
KoordynatorKa warszawsKieGo dnia sĄsiada

e-mail: aleksandraw@cal.org.pl, tel. 693 639 744

Q-Ruch Sąsiedzki
Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40, 04-386 Warszawa
www.inicjatywysasiedzkie.pl

Sezon na inicjatywy sąsiedzkie czas zacząć, czyli przygotowania do 

Warszawskiego dnia Sąsiada

R E K L A M A

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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R E K L A M A

N asze osiedle od jakiegoś czasu coraz lepiej 
radzi sobie z propozycjami w zakresie sty-

lizacji dla kobiet. Rok temu przy ul. Jana Paw-
ła II 40 powstał sklep oferujący paniom odzież 
włoską, francuską oraz wybrane propozycje 
z kolekcji polskich producentów. Jak wieść nie-
sie, jest to miejsce, gdzie panie mogą wybrać 
stylizacje na każdą okazję i porę roku. Nie jest 
to dużym zaskoczeniem, gdyż w BOUTIQUE 
A LA MODE każda z pań może liczyć na facho-
wą pomoc doświadczonej stylistki w doborze 
kreacji. A wszystko to w miłej atmosferze. Wła-
śnie tu każda z pań może poczuć, że to miejsce 
powstało specjalnie dla niej. Pojemny parking 
pod sklepem oraz dogodne godziny otwarcia 
sprawiają, że panie wolą przyjechać tutaj, niż 
tracić czas na wyprawę do Warszawy.

W kwietniu br. pojawił się nowy sklep z cał-
kiem nową i wyjątkową propozycją. Jest to 
sklep oferujący markę Lena Largo. Jest kon-
tynuacja filozofii BOUTIQUE A LA MODE 
w podejściu do klienta.

Lena Largo to marka wyróżniająca się ory-
ginalnością projektów. Charakteryzuje się od-
wagą w projektowaniu i konsekwencją oraz 
spójnością całej linii na dany sezon. Marka 
Lena Largo wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom wymagających klientów. W dobie wy-
robów odzieżowych o niskiej jakości, marka 
oferuje nie tylko dzianiny wysokiej jakości, ale 
także dopracowane kroje i konstrukcje.

Projektantka dba o tworzenie spójnych 
stylizacji, tak aby kilka elementów kolekcji 
tworzyły kompletny ‚look’. Lena Largo ofe-
ruje także wysokiej jakości obuwie i torebki, 
które dopełniają oryginalne stylizacje.

Markę Lena Largo cechuje oryginalność 
wzorów. Wszystkie kreacje powstają na pod-
stawie projektów tworzonych przez projek-
tantkę w jej atelier. Niesamowita płodność 
i pomysłowość odzwierciedlane są w wizjo-
nerskich rysunkach projektowych, te z kolei 
owocują szerokim wzornictwem kolekcji. 
W każdym sezonie dostępnych jest wiele 

modeli w różnych wersjach kolorystycznych, 
a ciekawe formy projektów umożliwiają do-
pasowanie do każdej sylwetki.

Propozycje Leny Largo dają poczucie ory-
ginalności, ponieważ są tworzone przez osobę 
kreatywną, której brakowało na polskim rynku 
mody wzorów odzwierciedlających charakter 
niezależnej, artystycznej duszy, a za razem 
osoby, która żyje pełnią życia. Projektantka za-
dbała zatem o bogate wzornictwo sukienek, 
tunik, kurtek, jak również sukienek wieczo-
rowych, umożliwiając szeroki wybór w ce-
nionym przez siebie klimacie. W ofercie Lena 
Largo znajdują się także wyjątkowe torby oraz 
obuwie pasujące do całej linii odzieżowej.

Lena Largo jest wyjątkową marka dającą  
poczucie indywidualności i nowoczesnego 
podejścia do mody.

Zapraszamy od poniedziałku do soboty do 
Starej Miłosnej, ul. Jana Pawła II 40 oraz ul.  
Jana Pawła II 15F a w maju na pokaz mody.

Moda zawitała do Starej Miłosnej!
nie musimy jeździć do centrum Warszawy

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



kwiecień 2015 15

AKCJA PŁASKI 
BRZUCH

JUż dZIś ZAPISZ SIę  
nA dARMOWY tRenIng  
InStRUKtAżOWY

Zgłoś się teraz do  
4-tygodniowego programu!

Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoś się teraz: 512-774-212

Mrs.Sporty Wesoła
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

* Oferta ważna do 31.05.2015. Jednorazowa opłata za udział 
w 4-tygodniowym programie wynosi 99 zł. Oferta obowiązuje tylko 
w klubach Mrs.Sporty biorących udział w akcji. Dotyczy wyłącznie osób 
zainteresowanych, które nie należą jeszcze do klubu Mrs.Sporty.

Tylko 

99 zł*
Program  

dietetyczny  

w cenie!

W yobraź sobie, że masz przed domem 
ferrari. Masz też prawo jazdy i umie-

jętności, by je prowadzić. Posiadasz paliwo 
i cel swojej podróży. Sam wybierasz drogę 
i jedziesz przez błotniste łąki, bezdroża i leśne 
dróżki. Oczywiście dojedziesz na miejsce, ale 
dlaczego nie wybrać czteropasmowej auto-
strady, która jest tuż obok?

Być może od dzieciństwa słyszysz o tym, 
żeby naprawiać siebie. Nauczyciele w szkole 
posyłali Cię na lekcje wyrównawcze, a pra-
codawca po testach umiejętności wysyła 
na szkolenia, które uzupełnią Twoje braki. 
W świecie „równania pod linijkę” myślisz, że 
koniecznie potrzebujesz „coś naprawiać”. 

Od kiedy okazało się, że mamy w swojej 
głowie autostrady, czyli wzorce myślenia, 
odczuwania i  zachowania, kilku naukowców 
postanowiło znaleźć metodę na określenie 
ich z największą z możliwych dokładnością. 
Pracowali ponad 25 lat w 105 krajach pod 
skrzydłami Instytutu Gallupa. Zaobserwowali, 
że każdy człowiek jest unikalną kombinacją 
wrodzonych talentów. Stworzyli test: Clifton 
StrengthsFinder, który za pomocą 177 pytań 

określa 5 najważniejszych. Talenty są naszymi 
autostradami, które stworzyliśmy w swoim 
umyśle zbierając informacje i doświadcze-
nia. Na tych autostradach nasze ferrari pędzą 
z całą mocą silników. Znając swoje talenty 
poznajesz swoją wrodzoną naturę, jej siłę po-
znawczą i zyskujesz moc. Na bazie talentów, 
dokładając wiedzę i umiejętności budujesz 
swoje silne strony w każdym środowisku, 
w jakim przyjdzie Ci żyć, czy pracować. Nie 
potrzebujesz uzupełniać swoich braków, po-
trzebujesz współpracować z ludźmi, których 
talenty uzupełnią Twoje niedoskonałości.

A teraz wyobraź sobie, że jako dziecko, ma-
jąc 10 czy 15 lat miałeś zrobione takie badanie. 
Wybór szkoły średniej i zawodu był naturalną 
konsekwencją wiedzy o sobie. Po prostu pro-
wadziłeś od samego początku swoje ferrari 
autostradą do założonych celów. 

Mamy już w Polsce narzędzie stworzo-
ne przez ludzi, którzy marzą o społeczności 
wzmacniającej mocne strony każdego czło-
wieka. 

izabeLa antosiewicz  
– trener Mocnych stron

Przyjdź dowiedzieć się więcej na spotka-
nie: „siła kobiety – Uwolnij potencjał, który 
nosisz w sobie od urodzenia”: 24.04.2015 r. 
godz. 20:15, klub Mrs.sporty, wesoła, ul. 
Jeździecka 21F lok. 1, 05-077 warszawa 
(stara Miłosna).

«Po co się dopasowywać,  
skoro urodziłeś się po to,  
by się wyróżniać» – dr. Seuss

A
rt

yk
u

ł s
p

o
n

so
ro

w
an

y

R E K L A M A

„Siła kobiety  
– uwolnij potencjał, który 

nosisz w sobie od urodzenia” 
Kobiece spotkanie  

w Mrs.Sporty Wesoła

stowarzyszenie sąsiedzkie i Mrs.sporty 
wesoła zapraszają na kolejne spotkanie 
z cyklu Być kobietą – 24.04.2015 (piątek) 
godz. 20:15 w Klubie Mrs.Sporty Wesoła 
Stara Miłosna(ul. Jeździecka 21F lok 1, Ga-
leria Sosnowa). Spotkanie pozwoli poznać 
odpowiedzi na pytania:
– Czy jesteś utalentowany?
– Na czym polega rozwój oparty na moc-

nych stronach?
– Jak rozpoznać wrodzone talenty i moc-

ne strony?
– Co zrobić, żeby tobie żyło się lepiej 

z ludźmi i ludziom z tobą?
Spotkanie poprowadzi izabela antosie-
wicz, trener mocnych stron, współpracu-
jąca ze Seuss&Clifton, partnerem strate-
gicznym Instytutu Gallupa w Polsce.
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W poszukiwaniu korzeni każdej miejsco-
wości ważne miejsce stanowi analiza 

archiwów prasowych. Stara Miłosna miała 
takie szczęście, że leżąc w pobliżu Warszawy 
znajdowała się w orbicie zainteresowań sto-
łecznych gazet, a zwłaszcza ich podmiejskich 
kronik. Szczególny czas zwiększenia nakładu 
starych i powstawania wielu nowych tytułów 
przypada na przełom XIX i XX wieku. I wła-
śnie od tego momentu dość łatwo jest natra-
fić na artykuły, zdjęcia czy reklamy związa-
ne z naszym osiedlem. O tym jak wyglądały 
i o czym pisano, odpowiedź znajdziemy na 
niniejszych stronach Gazetki.

adaM ciećwierz – varsavianista, 
aUtor FacebooKoweJ strony „stara 

Miłosna&oKoLice wczoraJ, dziś i JUtro”

Historia Wesołej

Stara Miłosna w archiwalnych 
materiałach prasowych

Dwie duże arterie komunikacyjne: Brzeska 
i Lubelska były dla Starej Miłosny ważne 
nie tylko w kontekście komunikacyjnym 
czy ekonomicznym. W pierwszej połowie 
XX wieku stały się magnesem m.in. dla 
amatorów sportu motorowego i kolarstwa. 
Na zdjęciu Szosa Lubelska na wysokości 
obecnego wylotu ulicy Gościniec. W tle 
widoczny ciąg drzew przy Trakcie Brzeskim. 
„Świat” nr 34 z 1907 roku. (ze zb. autora)

Reklama prasowa fabryki dachówek czyli starej cegielni „Miłosna”. 
W XX wieku z uwagi na coraz słabszą jakość wydobywanej gliny 
wypalano w niej przede wszystkim pokrycia dachowe. W 1930 roku 
wraz z cegielnią Ząbki weszła w skład potężnej fabryki „Pustelnik”. 
Od tego czasu nazwą tą sygnowano większość produktów. 
Reklama z lat 20-tych. (ze zb. autora)

Reklama prasowa Starki Edmunda 
Langnera, którego skład importo-

wanych alkoholi znajdował się 
w karczmie przy Trakcie Brzeskim. 

Starka to wytwarzana do dziś 
staropolska wódka wytrawna (od 10- 

do 50-letniej). Ceny oryginalnej 
potrafią sięgać kilku tysięcy złotych 

za butelkę. Edmund Langner był 
również współwłaścicielem cegielni 

„Miłosna” oraz jednym z inspiratorów 
budowy kolei konnej. Reklama z lat 

20-tych. (ze zb. autora)

Ks. kardynał Aleksander Kakowski w otoczeniu 
najzacniejszych mieszkańców naszego osiedla. 

O wybudowanie kościoła starano się od 1918 
roku. Parafię utworzono w roku 1937. „Gazeta 

Warszawska” z 1928 roku. (ze zb. autora)
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Trakt Brzeski jeszcze z pierwotną, w owym czasie blisko 
wiekową nawierzchnią. Zmodernizowano ją dopiero  

w latach 30-tych, kiedy jezdnia uległa poszerzeniu i uzyskała 
pobocza. Na zdjęciu start wyścigu samochodowego do 

Lublina. „Świat” nr 26 z 1910 roku. (ze zb. autora)

Stara Miłosna podobnie jak większość 
podwarszawskich miejscowości często gościła 
na łamach kronik kryminalnych. Tu opis jednej 
z awantur w bóżnicy. Wg spisu powszechnego 

z 1921 roku na 901 mieszkańców Starej 
Miłosny, 122 były wyznania mojżeszowego, 

z czego narodowość żydowską podawało 
32 osoby. „Ostatnie Wiadomości” nr 212  

z 1937 roku.  (ze zb. autora)

Pierwszy kościół w Starej Miłośnie stał na wydmie w obrębie 
dzisiejszego cmentarza. W czasie wojny Niemcy urządzili w jego wieży 
punkt obserwacyjny. Trafiony radziecką bombą spłoną doszczętnie 
podczas walk na przedpolach Pragi w 1944 roku. Na zdjęciu kościół 
w dniu poświęcenia przez ks. kardynała Aleksandra Kakowskiego. 
Ilustrowany Kurier Codzienny nr 292 z roku 1928 roku. (ze zb. autora)

Pierwsza połowa XX wieku to czas mody na podwarszawskie 
letniska. Choć potencjał Starej Miłosny nie został należycie 

wykorzystany to i tu powstawały domy uzdrowiskowe. 
Najsłynniejszym było sanatorium dla dzieci „Nasza Chata”. 

Mieściło się w budynku o charakterystycznej dla naszych okolic 
architekturze drewnianej nazywanej stylem nadświdrzańskim 

lub potocznie stylem Świdermajer. Ilustrowany Kurier Codzienny 
nr 65 z 1927 roku. (ze zb. autora)

Jedna z wielu afer kryminalnych w naszej okolicy. Wokół 
osiedla było wiele samotnych chatek, w których przede 
wszystkim królował nielegalny wyrób bimbru. Ilustrowany 
Kurier Codzienny nr 299 z 1935 roku. (ze zb. autora)

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 08conieco

R E K L A M A
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W yrzuć ze swojego słownika „pro-
blem” i zastąp go „wyzwaniem” – czy 

może być bardziej irytujące stwierdzenie 
dla kogoś, kto właśnie walczy z przeciw-
nościami? Zwłaszcza, że – o zgrozo! – 
może są one po coś?

Trudności pojawiają się w życiu każdego 
z nas i na wszystkich odciskają swoje ślady. 
Nikt nie lubi ich doświadczać – przynajmniej 
mając zdrowe zmysły. Jednak przeciwności 
mogą być bardzo pouczające, choć z pew-
nością nie jest to przyjemny sposób nauki. 
Ta „wartość dodana” dotyczy zwłaszcza tych 
codziennych, drobnych utrapień, które po-
mnożone przez ilość dni w roku potrafią na-
pompować frustrację do niebotycznych roz-
miarów. Weźmy więc problemy na warsztat 
i spróbujmy wycisnąć z nich nieco korzyści.

Na początek warto spojrzeć na to, jakich 
kłopotów doświadczamy i co denerwuje nas 
najczęściej. Gdzie to się dzieje? Jak reaguje-
my – jakie odczuwamy emocje? Czy są one 
adekwatne do okoliczności? I wreszcie – tutaj 
trudna część – jak duży jest nasz wkład w tą 
sytuację? Przykład: stoję w potężnym korku, 

bębniąc palcami w kierownicę i nerwowo zer-
kając na zegarek. Myślę: „psiakrew, o tej porze 
powinnam być już w śródmieściu, przez ten 
przeklęty korek znowu się spóźnię, piąty raz 
w tym miesiącu!”; itepe, itede. Nakręcamy się 
sami niczym mechanizm zegarka, podnosząc 
ciśnienie sobie i ewentualnie naszym pasaże-
rom. Pomyślmy więc, czy można inaczej?

Rozłóżmy poranek na czynniki pierwsze. 
Dlaczego wychodzę za późno, chociaż wiem, 
że będą korki? Czy części czynności, które 
robię rano, naprawdę nie mogłabym zrobić 
kiedy indziej? Są kwestie, na które nie mamy 
wpływu – jak poranne marudzenie dzieci, 
zgubione klucze czy nie zauważona wcześniej 
plama na koszuli. I to trzeba z pokorą uznać – 
nie wszystko zależy od nas, nie wszystko da 
się przewidzieć. Jednak część rzeczy z pew-
nością można zaplanować, a więc – mamy 
na nie wpływ. Podobnie jak na emocje, które 
zalewają nas podczas tkwienia na zapcha-
nych ulicach. Zastanówmy się: co realnie 
może się wydarzyć w związku z moim dzisiej-
szym spóźnieniem? Czy szef rzeczywiście stoi 
w drzwiach z zegarkiem w ręku? Może zostanę 
dłużej w pracy – dziś lub innego dnia – żeby 
to odpracować? Większość katastroficznych 
konsekwencji tworzy nasza bujna wyobraźnia 
i w tej sferze na szczęście pozostają. 

Wracając do „motywacyjnych” nawoływań. 
Jeśli określamy coś jako wyzwanie, stawiamy 
się w pozycji rywalizacyjnej: „Muszę dać so-
bie z tym radę, muszę to pokonać”. Jeśli się 
nam uda – super, trzeba sobie pogratulować. 
Jednak co się dzieje, kiedy nam nie wycho-
dzi? Znów tuczymy swoją frustrację, czując, 
że nie podołaliśmy „wyzwaniu”… I tak w kół-
ko, od jednej do drugiej trudności.

Nie ma oczywiście jasnych i prostych roz-
wiązań, a nie wszystkie trudności są tak try-
wialne. Jednak podobnie jak dziecko rozwija 
się pokonując kolejne przeszkody na swojej 
drodze, tak i my możemy przezwyciężając 
problemy wpływać na jakość swojego ży-
cia. Proponuję zatem nie wypowiadać walki 
wszystkim kłopotom, tylko uważnie zasta-
nowić się, dlaczego się pojawiają. Jaki mam 
wpływ na ich powstawanie? Co pozostaje 
poza moją kontrolą? I wreszcie – co mogę 
w sobie zmienić, aby żyło mi się lepiej? Bo 
przecież o to chodzi, prawda? 

anna GÓra

Jeśli masz kłopot, który utrudnia Ci funkcjo-
nowanie – napisz na kontakt@ogrodslow.pl. 
Razem łatwiej znaleźć rozwiązanie!

Wyzwanie!

J uż od kilkunastu lat mówi się na świecie 
o renesansie gier planszowych, o po-

wstaniu nowego ich gatunku, nazywanego 
nowoczesnymi grami planszowymi. Powsta-
jące współcześnie tytuły nijak się mają do 
takich pozycji jak Monopol, Chińczyk, War-
caby czy Scrabble – oferują coraz ciekawsze 
pomysły ubrane w coraz ciekawszą oprawę 
graficzną. Może trudno w to uwierzyć, ale 
każdego roku premierę ma ponad tysiąc no-
wych planszówek – często prezentowanych 
po raz pierwszy na zlotach fanów gier towa-
rzyskich, dorównujących rozmachem nawet 

targom samochodowym. Świat gier planszo-
wych nabiera rozpędu.

W Polsce ten trend również jest zauwa-
żalny – powstają nowe wydawnictwa, mo-
żemy się pochwalić cenionymi na świecie 
autorami, tytułami które zdobyły największe 
światowe nagrody, a każdego roku odbywa 
się nad Wisłą kilkadziesiąt większych i mniej-
szych konwentów. Czym taki konwent jest? 
Okazją, żeby spotkać się z osobami o podob-
nych zainteresowaniach, poznać nowe tytuły, 
wziąć w udział w turnieju ulubionej gry.

Od kilku lat Wesoła również może się po-
chwalić własnym konwentem planszowym 
– dzielnicowym dniem gier planszowych 
„6 oczek”. Inicjatorem imprezy jest Cezary 
Kielczyk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej 
im. Emanuela Bułhaka w Wesołej, w której to 
budynku sama impreza ma miejsce. O obec-
ność na konwencie gimnazjalistów dba niżej 
podpisany Marcin Dudek, reprezentujący 
Gimnazjum im. Emanuela Bułhaka.

„6 oczek” rośnie z roku na rok w siłę, co-
raz więcej osób pojawia się by pograć, wziąć 
udział w konkursach, często nawet całymi 
rodzinami. To ostatnie cieszy nas szczegól-
nie, ponieważ w tym tkwi główna siła gier 
planszowych, które staramy się promować 
– są sposobem, by zebrać ludzi przy jednej 
aktywności, umożliwić im spotkanie i dać 
możliwość miłego spędzenia tego spotkania.

Zapraszamy więc na to spotkanie w przy-
szłym roku, na kolejnej edycji „6 oczek”. 
W międzyczasie natomiast polecić możemy 
bloga „W Co Gramy” (wcogramy.wordpress.
com), gdzie można znaleźć relacje z naszego 
konwentu, a także recenzje gier, które mogą 
dostarczyć sporo rozrywki całej rodzinie.

Marcin dUdeK

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. 9.00-19.00, sob. 8.00-15.00

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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ZAPISY 
www.smartschool.edu.pl

facebook.com/smartschoolwarszawa
sekretariat.warszawa@smartschool.edu.pl

lub: kontakt@ourpreschool.pl
tel. 666 840 640; 600 226 224

 dobra szkoła dwujęzyczna ma za zada-
nie proces uczenia się w dwóch językach 
uczynić naturalnym, aktywnym i atrakcyj-
nym z wykorzystaniem metod aktywizują-
cych ucznia.

 dobra szkoła dwujęzyczna prowadzi lek-
cje języka używając języka rodzimego tyl-
ko w wyjątkowych sytuacjach.

 dobra szkoła dwujęzyczna zarówno 
wprowadza jak i utrwala wiedzę z pod-
stawy programowej poprzez oba kody 
językowe równolegle, co sprzyja dokład-
niejszej realizacji nauczanych zagadnień, 
utrwalaniu wiedzy ogólnej i podnoszeniu 
kompetencji poznawczych dziecka w obu 
nauczanych językach.

 dobra szkoła dwujęzyczna umie zna-
leźć balans pomiędzy nauczaniem języka 
a nauczaniem poprzez język. Motywuje 
dziecko do uczenia się, a nie tylko naucza. 
Tworzy sytuacje uczenia się poziomego 
uczeń–uczeń. Stawia dzieciom ciekawe 
wyzwania.

 dobra szkoła dwujęzyczna uczy także po-
zytywnego stosunku do nauki języków, za-
pobiegając tworzeniu się bariery językowej, 
a co najważniejsze wpływa na budowanie 
u ucznia wiary w siebie i swoje możliwości 
sprzyjając rozbudzaniu ciekawości świata, 
kultur, pasji i talentów.

 dobra szkoła dwujęzyczna opiera swo-
ją pracę na dorobku naukowym z zakresu 
dwujęzyczności i sama tworzy programy 
autorskie i innowacje pedagogiczne.

 dobra szkoła dwujęzyczna stara się utrzy-
mywać kontakty z innymi podobnymi 
placówkami w Polsce i za granicą, oraz 
ośrodkami akademickimi w celu stałego 
podnoszenia jakości swojej pracy.

 dobra szkoła dwujęzyczna stara się 
współpracować z nauczycielami i studen-
tami zagranicznymi dając uczniom szanse 
na zweryfikowanie swojej wiedzy języko-
wej w praktyce.

 dobra szkoła dwujęzyczna buduje wraz 
z rodzicami społeczność osób wspólnie 
zaangażowanych w przyszły sukces swo-
ich wychowanków.

 dobra szkoła dwujęzyczna korzysta z wy-
ników najnowszych badań naukowych 
w zakresie dwujęzyczności i wprowadza 
w życie ich rekomendacje.

 dobra szkoła dwujęzyczna ma własny, 
zewnętrznie zweryfikowany i sprawdzony 
w teorii i praktyce system nadzoru procesu 
edukacji dwujęzycznej.

 dobra szkoła dwujęzyczna dba o wszech-
stronny rozwój pozajęzykowy ucznia, 
a więc o sferę artystyczną, sportową, 
wsparcia psychologicznego wykorzystu-
jąc nowoczesne metody wychowawcze 
i edukacyjne.

ZAPRASZAMY DO DWUJĘZYCZNYCH 
GRUP PRZEDSZKOLNYCH, DO „ZERÓWEK” 

ORAZ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

AUTORSKIE PRZEDSZKOLE OUR PRESCHOOL 
I RENOMOWANA DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
SMART SCHOOL Z ZAMOŚCIA RAZEM W NOWYM 
BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAKRĘCIE

Najwyższa jakość innowacyjnego dwujęzycznego kształcenia 
i wychowania poparta bogatym dorobkiem, sukcesami 
i współpracą naukową obu placówek
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C o zrobić z niechcianym psem? Najprościej gdzieś go oddać, np. 
dobrym ludziom, „którzy na pewno się pieskiem zajmą”, a jesz-

cze lepiej podrzucić – w miejsce na uboczu, do lasu czy na opusz-
czoną działkę. Drugi sposób jest zdecydowanie lepszy – uniknie się 
niechcianych pytań czy potępiających uwag o „nieodpowiedzialności 
i przedmiotowym traktowaniu zwierzęcia”. Uniknie się również do-
brych rad, że może jednak warto „dać pieskowi szansę”, „podrośnie, 
to będzie grzeczniejszy”, „a jak już nie ma wyjścia, to może by dać 
ogłoszenie w internecie, że się zwierzaka odda w dobre ręce”.

Eee... tam, za dużo fatygi, straty czasu – w końcu jest jakaś opusz-
czona działka, niech pies zamieszka tam, ktoś go weźmie...

Problem porzucania i podrzucania zwierząt w Wesołej staje sie nie-
stety coraz bardziej powszechny. I nikt jakoś nie kwapi się ich „wziąć”. 
Wielu z nas ma swoje zwierzęta, trudno brać kolejne... Dobrze, jeśli 
ktoś zainteresuje się choćby na tyle, żeby czasem przynieść coś do 
jedzenia. Ale czy egzystencja psa, często na małym, kawałku placu, 
coraz bardziej ograniczony kontakt z człowiekiem i niepewność ko-

lejnego dnia (czy przyjdą i coś przyniosą do jedzenia”) powinien być 
ogólnie akceptowalny? Oczywiście, że takim zwierzętom jest może 
lepiej niż w schroniskowym boksie, ale czy tak powinno być?

Trzy lata temu w okolice Centrum Pogodna w Starej Miłośnie pod-
rzucono kilka domowych, w pełni oswojonych kotów. Jeden z nich 
błąkał się dobre trzy tygodnie, w deszczu i chłodzie (listopad!) zanim 
trafił pod ciepły dach. Inni jego towarzysze niedoli mieli odrobinę 
więcej szczęścia...

Na działce przy ulicy Pogodnej 13 od lat mieszkają opuszczone psy. 
Już zresztą któreś z kolei. Nikt nie wie, co stało się z poprzednimi, nikt 
nie wie, jaki los czeka te, które obecnie tam przebywają. Na opuszczo-
nej posesji co i rusz ktoś zostawia psom jedzenie, ale pomimo to po-
nawiam pytanie, czy tak powinno być? Samotne psy wyją po nocach, 
dziczeją, nie są zbyt ufne. Nie wspomnę już o warunkach sanitarnych 
i stanie zdrowia zwierzaków, który trudno określić na odległość. Może 
ktoś chciałby je przygarnąć – mogą mieszkać na podwórku i tak ich 
los będzie lepszy niż dotychczas. Nie chcemy, żeby trafiły do schroni-
ska – potrzebują tak niewiele!

Apelujemy do naszych Czytelników o wskazywanie miejsc i sytuacji 
podobnych do opisanych powyżej.

Nie bądźmy obojętni na los naszych braci mniejszych; reagujmy, 
kiedy dzieje się coś złego. Pamiętajmy, że obojętność daje przyzwo-
lenie na wszelkie złe praktyki.

MK

Przygarnij mnie!

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
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
R E K L A M A
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K ażda kobieta marzy o pięknym ciele: płaskim brzuchu, jędr-
nych pośladkach, innym kształcie ud. Niestety, wraz z wie-

kiem, skóra traci swoją jędrność, co może być związane ze scho-
rzeniami układu krążenia, niewłaściwa dietą, siedzącym trybem 
pracy. Na szczęście współczesna medycyna i kosmetologia oferu-
ją nam pomoc w walce ze starzeniem się skóry. Dzięki nowocze-
snym zabiegowi CRYOSHAPING możemy zatrzymać młodość!

Jak działa Cryoshaping?
CRYOSHAPING pobudza działanie układu chłonnego, żylnego 

i tętniczego, oraz usuwa z naszego organizmu toksyny, przyspiesza 
rozpad tłuszczu i stymuluje przepływ krwi. To właśnie dzięki przyspie-
szeniu procesów metabolicznych i rozbiciu tkanki tłuszczowej można 
uzyskać znaczne ujędrnienie skóry, wymodelować ciało, jak również 
pozbyć się tak bardzo znienawidzonej przez wszystkie kobiety „po-
marańczowej skórki” czyli cellulitu. 

Na czym polega zabieg Cryoshaping?
Zabieg Cryoshaping składa się z kilku etapów. W początkowej fazie 

poddajemy nasze ciało schłodzeniu, za pomocą ciekłego azotu, stru-
mień zimna aplikujemy na odpowiednie partie ciała –czas krioterapii 
trwa kilka minut. W drugiej fazie skórę smarujemy preparatem na bazie 
oliwy ozonowanej z gamy Beauty O’zone. Tak przygotowaną skórę 
nóg szczelnie owijamy folią kosmetyczną i dodatkowo zabezpiecza-
my jednorazowymi spodniami fizelinowymi. Następnie nakładamy 
na nie spodnie uciskowe, tzw. kombinezon BOA. Masaż limfatyczny 
w tych spodniach trwa ok 45 minut. W tym czasie pacjentka może się 
dodatkowo zrelaksować za pomocą muzyki lub dobrej książki, gdyż 
zabieg ten jest całkowicie bezbolesny .

Ile razy i jak często należy wykonać zabieg Cryoshaping?
Zabieg CRYOSHAPING to zwykle 8 seansów, po dwa zabiegi w ty-

godniu. Podczas pierwszego spotkania naszym pacjentkom wykonu-
jemy pomiary obwodów kończyn dolnych i porównujemy z efektem 
końcowym podczas ostatniej wizyty. Często różnice są znaczne i bar-
dzo satysfakcjonujące.

Dodatkowym aspektem tej terapii jest pozbycie się ociężałości nóg 
i poprawienie ogólnej odporności organizmu, a delikatne uciskanie 
obrzmiałych stref przynosi fizyczną ulgę pacjentom zmagającym się 
z chronicznym przeziębieniem. Zabiegom tym może poddać się każ-
dy, z wyjątkiem osób cierpiących na choroby nowotworowe i mają-
cych poważne problemy z krążeniem.

Zabiegi związane z redukcją nadmiernej tkanki tłuszczowej czy 
cellulitu przeżywają prawdziwy boom wiosną. Centrum Medyczne 
doktorA, gdzie mam przyjemność pracować, oferuje opisane zabiegi 
przez cały rok.

eLiza szataŃsKa, PieLĘGniarKa

centrum Medyczne doktora
ul. trakt brzeski 57b

tel. 22 205 08 01
www.doktora.pl

Cryoshaping 
sposób na piękne i jędrne ciało
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„Piramida w kuchni” – spotkanie 
z Joanną Gorzelińską

Na spotkanie z książką „kucharską” zaprosi-
liśmy klasy II i III ze Szkoły Podstawowej Nr 
174 oraz z Prywatnej Szkoły Podstawowej 
im. Moraczewskich; na nasze zaproszenie 
odpowiedziała również rodzina prowadzą-
ca edukację domową. Okazją do spotkania 
było wydanie pierwszej książki – mieszkanki 
Wesołej – Joanny Gorzelińskiej. Na początku 
było trochę „zamieszania”. Dzieci wylosowa-
ły produkt, który miały przedstawić dowolną 
techniką plastyczną, a potem wyciąć. Z prac 
dzieci – pod kierunkiem naszego Gościa – 
została wykonana piramida żywieniowa. Przy 
tej okazji dzieci mogły porozmawiać o tym 
co warto jeść, a czego należy raczej unikać. 
Na zakończenie był czas na zadawanie pytań, 
zakupienie książki i otrzymanie autografu od 
Autorki. A kolorową piramidę można obej-
rzeć w Bibliotece. Zapraszamy też do lektury 
książki „Piramida w kuchni” – jest ona dostęp-
na w Bibliotece Głównej oraz w Filii w Starej 
Miłośnie. Oprócz zasad zdrowego żywienia 
jest tam mnóstwo przepisów na potrawy 
łatwe do wykonania, nawet przez dzieci. Po-
lecamy książkę i życzymy rodzicom, by mieli 
czas wprowadzać swoje pociechy w tajniki 
sztuki kulinarnej!

„Varsavianistyczna szkoła”
„Varsavianistyczna szkoła” to projekt Gimna-
zjum 119 realizowany we współpracy z Bi-
blioteką Publiczną. W jego ramach uczniowie 
spotykają się z przewodnikiem warszawskim 
– Pawłem Łosiem ze Stowarzyszenia Złota 
Kaczka. Niżej prezentujemy relację Dominiki 
Horaczy (kl. Ig) z ostatniego spotkania „Histo-
ria Warszawy w pigułce”. Koleżankom z bi-
blioteki gimnazjalnej dziękujemy za zdjęcia!

„We wtorek 24 marca trzy klasy z nasze-
go gimnazjum miały przyjemność spotkać 
przemiłego pana Pawła Łosia, który w nie-
zwykle ciekawy sposób opowiedział nam 
historię Warszawy.

W swoich interesujących opowieściach 
dużo czasu poświęcił licznym grodom na 
terenie dzisiejszej Warszawy, takim jak po-
wstały w IX wieku gród na Bródnie – pierw-
sza z tego typu osad, zniszczona w XI wieku. 
Mówił też o leżącym na terenie dzisiejszych 

Łazienek Królewskich grodzie Jazdów (XI w.) 
strzegącym Solca i Kamionka, będącym gro-
dem refugialnym (obronnym). Z pomocą 
licznych kadrów z filmów, planów, rysun-
ków, zdjęć i wizualizacji pan Paweł oddzia-
ływał na naszą wyobraźnię i pozwolił nam 
lepiej zrozumieć swoje opowieści. Pokazał 
m.in. pieczęć króla Ziemowita I i herb Rawa. 
Opisał nam też wiele lat dziejów Warszawy 
i w sposób ciekawy opowiedział o licznych 
pomnikach, każdy słuchał go z uwaga i za-
ciekawieniem.

Z opowieści naszego gościa bardzo dużo 
się dowiedziałam i naprawdę wiele wynio-
słam z tej niecodziennej lekcji. Dzięki temu 
wydarzeniu poczułam się „bardziej Polką”, 
mogłam też sprawdzić swoją wiedzę doty-
czącą stolicy.

Bardzo podobało mi się to spotkanie, 
z przyjemnością słuchałam emanującego 
energią pana Łosia; mam nadzieję na kolejną 
lekcję tego typu”. 

W kwietniu zapraszamy
• 17 kwietnia upływa termin zgłaszania re-

cenzji na konkurs „Wszystkie książki mó-
wią”!

• 13-28 kwietnia 2015 – „Na nieludzkiej 
ziemi. Charków. Katyń. Miednoje” – wy-
stawa fotografii Aleksandra Załęskiego, 
członka rządowej komisji ekshumacyjnej.

• 28 kwietnia 2015 (wtorek), godz. 18.30 
„Na nieludzkiej ziemi. Charków. Katyń. 
Miednoje” – prelekcja Aleksandra Załę-
skiego.

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

Odjazdowy Bibliotekarz 
Sulejówek – Wesoła – Wawer – Józefów

9 maja 2015 (sobota) 

„Odjazdowy Bibliote-
karz” to ogólnopolska 
„akcja, w której bi-
bliotekarze, czytelni-
cy i miłośnicy książek 
oraz rowerów, prze-
jeżdżając przez mia-
sto lub okolicę, mogą 
przyjemnie i aktywnie spędzić czas w gronie 
osób o podobnych pasjach” – tak określa 
akcję organizator i pomysłodawca http://bi-
bliosfera.net/odjazdowy-bibliotekarz/.

Nasz Rajd będzie miał miejsce w czasie XII 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ogło-
szonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich pod hasłem „Wybieram Bibliotekę”.

Organizatorzy: Biblioteki publiczne: Wa-
wer, Wesoła, Józefów, Sulejówek; Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; Miejski 
Ośrodek Kultury w Józefowie.

Patronat medialny: Wiadomości Sąsiedz-
kie Wesoła – Wawer – Praga-Południe – 
Rembertów, Wesoła Gazetka Sąsiedzka, Ga-
zeta Otwocka, Linia Otwocka, Józefów Nad 
Świdrem, Tygodnik Regionalny.

Wsparcie organizacyjne: Zakład Przetwór-
stwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST, K&M 
Delikatesy Wesoła, PAWO Piekarnia-Cukiernia, 
Polpain-Putka, Piekarnia Oskroba, OK-sklep, 
Fundacja Radość dla Ludzi, F.H.U. SAKOWSKA 
– Materiały Odblaskowe, Vita Medica, Platon – 
Dystrybucja Książek, ABUD – Market Budow-
lany, Stowarzyszenie Nasza Wesoła, harcerki 
z 44 MDH-ek Kasjopea im. Danuty Siedzików-
ny „Inki”, CYKLON Sport Serwis, Rembertowska 
Masa Krytyczna, Miejska Wysyłka, BazaRowe-
rowa – Zbigniew Wiliński. O bezpieczeństwo 
na trasie zadba lokalna policja.

Trasa (29 km). Mapa: http://www.bikemap.
net/en/route/2917431-odjazdowy-biblio-
tekarz-2015/
• 10.00 Start – Muzeum Józefa Piłsudskiego – 

Sulejówek ,ul. Oleandrów 5 (zbiórka – 9.30)
• 11.00 Przystanek: Wesoła Biblioteka Głów-

na, ul. 1 Praskiego Pułku 31
• 12.30 Przystanek: Wawer Biblioteka Głów-

na, ul. Trawiasta 10
• 15.00 Meta – Muzeum 2 Korpusu Polskie-

go w Józefowie, ul. Kasztanowa 6
Do Rajdu można dołączyć na trasie – na 

wyżej wymienionych przystankach.
Atrakcje na mecie: grill, słodkości, book-

crossing, konkurs na najlepiej udekorowany 
rower, spotkanie z autorką książek – Agniesz-
ką Wojdowicz, pokaz rowerów nietypowych, 
koncert plenerowy, kącik dla dzieci, wóz stra-
żacki, pamiątkowe zdjęcie uczestników.

Zachęcamy do trenowania i podnoszenia 
kondycji! Więcej informacji niebawem na 
stronach Organizatorów oraz w naszych pla-
cówkach!

w imieniu organizatorów 
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”

• 17 kwietnia (piątek) godz. 11.50 
SPOTKANIA Z MUZYKĄ. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „W labi-
ryncie dźwięków”. Podczas koncertu dominować będą melodyjne piosenki i żar-
tobliwe utwory na trąbkę i fortepian. W muzycznym labiryncie nie zabraknie cieka-
wostek, zagadek, zabaw, które ucieszą i zainteresują młodych melomanów. 
• 18 kwietnia (sobota) godz. 17.00 
MAROKO – MIĘDZY ERGIEM A HAMADĄ. Pokaz slajdów i opowieści z podró-
ży Tomasza Pakuły. Pustynne pejzaże Merzougi, słodki smak miętowej herbaty 
w berberyjskim namiocie na hamadzie, wielogodzinna niewygoda jazdy na wiel-
błądzie oraz zimna rozgwieżdżona noc na pustyni. Zjawiskowe krajobrazy staro-
żytnego Ait Ben Haddou do dziś stanowią plener wielu hollywoodzkich filmów. 
Duszna, kłótliwa atmosfera suk Marrakeszu, gdzie można się zgubić, mistyczna 
muzyka i tańce gnawa, mniejszości sudańskiej i potomków czarnych niewolników, 
żyjących na pograniczu z Algierią... Zaledwie w ciągu kilku dni wydarzyło się tyle, 
że przerosło to oczekiwania naszego prelegenta.
• 23 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 
PASTISZ I TRZY GAMY. Wernisaż wystawy prac powstałych w pracowni Lidii 
Zdzieszyńskiej.
• 25 kwietnia (sobota) godz. 13.00 
„SMYKI NA START” – I. OTWARTE ZAWODY MODELI SZYBOWCÓW. Mistrzostwa 
Wesołej. „Smyki na Start” to innowacyjna koncepcja zawodów, w których zawod-
nicy startują na zbudowanych przez siebie w trakcie imprezy takich samych mode-
lach. Zawody łączą ze sobą elementy zabawy, edukacji i rywalizacji. 

Elementem wyróżniającym zawody „Smyki na Start” spośród wielu podobnych 
imprez jest to, że dzieci i młodzież samodzielnie budują swoje modele na miejscu. 
Przychodzisz, zapisujesz się, bierzesz udział a wychodzisz ze zbudowanym przez 
siebie modelem, nowymi umiejętnościami, często też z nowymi przyjaźniami, 
a przy odrobinie szczęścia również z nagrodami. 
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń najpóźniej w dniu 
zawodów. Zapisy prowadzi OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”, ul. Jana 
Pawła II 25, tel. 22 427 37 74. Wstęp na salę tylko w obuwiu sportowym! Miejsce: Hala 
sportowa w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Klimatyczna 1.
• 26 kwietnia (niedziela) godz. 16.00 
NADCHODZI PIPI. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu teatru TAK. Scenariusz 
inspirowany tekstem Astrid Lindgren „Pippi wchodzi na pokład”.
O, nadchodzę i to jak! Uroczyście melduję, iż nie kto inny, tylko ja – Pipilotta Wik-
tualia Firanella Złotomonetta Pończoszanka, sprytna, rezolutna dziewczynka, 
mieszkam sama w willi Śmiesznotce i czekam na powrót taty – Efraima Pończo-
chy, prawdopodobnie króla murzyńskiego. Podczas jego nieobecności bawię się 
w berka z policjantem ucząc go przy tym angielskich nazw dzikich zwierząt, wraz 
z przyjacielem Tommym  zbieramy przeróżne skarborzeczy. Następnie przenoszę 
się do amerykańskiej szkoły, gdzie tańczę cha-chę, a nie mogąc się doczekać na 
swoje urodziny postanawiam skrócić tydzień wywołując Szamana z egzotycznego 
Laosu. Co wyniknie z tych czarów...? Przekonacie się sami.
Elementy języka angielskiego: nazwy zwierząt w ZOO, nazwy przyborów szkol-
nych, dni tygodnia.

• 17 kwietnia (piątek) godz. 10.50
SPOTKANIA Z MUZYKĄ. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „W labi-
ryncie dźwięków”. Podczas koncertu dominować będą melodyjne piosenki i żar-
tobliwe utwory na trąbkę i fortepian. W muzycznym labiryncie nie zabraknie cieka-
wostek, zagadek, zabaw, które ucieszą i zainteresują młodych melomanów. 

• 25 kwietnia (sobota) godz. 19.00 
NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE. Koncert teatru muzycznego NIEBIE-
SKIE MIGDAŁY działającego przy Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła pod kierun-
kiem Lecha Nowickiego.

T owarzystwo Narciarskie Biegówki, jak już 
niektórzy zdążyli się przekonać, swoją 

działalność prowadzi przez cały rok. Treningi 
ogólnorozwojowe, imitacyjne, nartorolki, to 
formy aktywności, które z powodzeniem moż-
na realizować w okresie bezśnieżnym, a które 
swoją efektywnością oraz walorami prozdro-
wotnymi dorównują nartom biegowym. 

Właśnie ta bogata oferta programowa 
TNB, została zauważona i doceniona przez 
Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. To-
warzystwo Narciarskie Biegówki, na realizację 
swojego projektu otrzymało dofinansowanie, 
dzięki czemu wszyscy dorośli mieszkańcy 
Warszawy mają szansę uczestniczyć w nie-
odpłatnych zajęciach i treningach prowadzo-
nych przez wykwalifikowanych instruktorów.

Zajęcia będą się odbywały w następują-
cych miejscach:
• Las im. Jana III Sobieskiego w Wesołej – 

zajęcia imitacyjne z kijami narciarza biego-
wego, zajęcia wytrzymałościowe,

• Stadion Narodowy – nartorolki,
• Nadwiślańska Ścieżka Biegowa – zajęcia 

biegowe i siłowe.
Zajęcia będą prowadzone w podziale na 

grupy: nartorolkową (podstawową i zaawan-
sowaną), marszobiegową (podstawową i za-
awansowaną). 

Sprawdzianem postępów w budowaniu 
formy na sezon zimowy 2015/2016 będzie 
udział w Crossie Biegowym w Wesołej, któ-

ry odbędzie się 6 czerwca 2015. Szczególnie 
gorąco zapraszamy do udziału osoby zma-
gające się z nadwagą, chcące zaktywizować 
swoje ciało oraz pracowników biur, prowa-
dzących statyczny, mało aktywny tryb życia! 
Zróbcie pierwszy krok ku zdrowiu i zmianie 
złych nawyków – pomożemy Wam w tym!

Szczegółowy harmonogram zajęć znaj-
dziecie Państwo na stronie www.tnbie-
gowki.pl oraz www.biegowkiwesola.org. 
Aby zapisać się do udziału w projekcie, wyślij 
e-mail na adres kontakt@biegowkiwesola.
org, podając imię, nazwisko oraz numer te-
lefonu. Zapraszamy również do śledzenia Ak-
tywnych Warszawiaków na stronie Facebook: 
Towarzystwo Narciarskie Biegówki Wesoła 
oraz Towarzystwo Narciarskie Biegówki.

tn bieGÓwKi wesoła

Koniec zimy! Czas na trening!

zapisy:
kontakt@biegowkiwesola.org

------

Aktywny 
Warszawiak

informacje:
tnbiegowki.pl

otwarte treningi 
ogolnorozwojowe
imitacje narciarskie
nartorolki 

W ogólnopolskim konkursie „Projekt Pocztówki Wielka-
nocnej” uczniowie z naszej dzielnicy otrzymali nagrody: 

w kategorii 6 lat I miejsce Ania Hołdys oraz II miejsce Julia 
Kazanecka obie dziewczynki ze Szkoły Podstawowej 173. 
W kategorii 8-9 lat wyróżnienie otrzymała Aniela Szczepkow-
ska ze Szkoły Podstawowej 171. Wszystkie prace powstały na 
Zajęciach Artystycznych, które prowadzę. Gratuluję!

GraŻyna bany

najładniejsze w Polsce
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What a wonderful world...! W sobotnie 
ciepłe popołudnie w ramach comiesięcz-
nych spotkań integracyjnych witaliśmy wio-
snę koncertem muzyki klasycznej. W cudow-
ny świat muzyki wprowadzili nas uczniowie 
Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. 
Wojciecha Kilara z Wesołej. Utwory wyko-
nywane z zaangażowaniem i kunsztem ar-
tystycznym przez tak młodych muzyków 
zapierały dech w piersiach. Były to utwory 
lekkie, pogodne, pełne humoru. Spod ma-
lutkich palców płynęły wprost do naszych 
serc te cudowne melodie. Uczniowie szkoły 
reprezentują bardzo wysoki poziom arty-
styczny, co jest zasługą nie tylko ich talentów, 

ale także żmudnych ćwiczeń. Pod skrzydłami 
pani dyr. Ewy Walczak-Sulikowskiej i kadry 
szlifują się najwyższej klasy diamenty. Dzię-
kujemy młodym artystom i ich opiekunom! 
Gratulujemy tak wspaniałych uczniów i liczy-
my na dalszą miłą współpracę! 

A przed nami kwiecisty kwiecień i Koncert 
Życzeń w wykonaniu naszego chóru, a raczej 
zespołu muzycznego, na który zapraszamy 
25.04.2015 na godz. 17.00 do ODT „Po-
godna” w Starej Miłośnie. Po koncercie przy 
herbacie i słodkim ciasteczku spędzimy miło 
czas. Zapraszamy! 

W kwietniu zapraszamy na zajęcia eduka-
cyjne:
 16.04.2015 g. 12.00 – „Wiesława Szym-

borska – pytania zadawane sobie” część II 
wykład p. Krystyny Hardeckiej w ODT „Po-
godna” Stara Miłosna.

• 21.04.2015 g. 17.00 – „Wyścig dookoła 
świata” wykład p. Jolanty Koziorowskiej 
w SP 171 ul. Armii Krajowej 39 Wesoła-
-Centrum.

• 23.04.2015 g. 12.00 – Moje cuda świa-
ta Tajlandia, Kambodża, Wietnam wykład 
p. Iwony Passini w ODT „Pogodna”  Stara 
Miłosna.

• 25.04.2015 g. 17.00 – Spotkanie integra-
cyjne – „Koncert życzeń” w wykonaniu chó-
ru UTW w ODT „Pogodna”  Stara Miłosna.

• 28.04.2015 g. 17.00 – „Polska muzyka 
filmowa” wykład p. Igora Pogorzelskiego 
w SP 171 ul. Armii Krajowej 39 Wesoła-
-Centrum.

• 30.04.2015 g. 12.00 – „Stop przemocy 
wobec osób starszych” wykład p. Małgo-
rzaty Murawskiej-Pruszkowskiej w ODT 
„Pogodna” Stara Miłosna.

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

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 27 V, 24 VI

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

Biuro Księgowe 
EWA GADOMSKA

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

535 333 753
LICENCJA NR 0513/06

PEŁNA OBSŁUGA

PAW-BUD

 Beton towarowy 
 Transport 
 Pompa

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

e-mail: pawbud@poczta.onet.pl

PAW-BUD
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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

Gościniec
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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:
Umyj bataty, obierz ze 

skóry i pokrój w plastry 
o szerokości 1,5 cm. Za po-
mocą pędzelka posmaruj 
je oliwą, oprósz solą, pie-
przem i tymiankiem. Wstaw 
w żaroodpornym naczyniu 
do nagrzanego piekarnika 
(180 stopni) na około 30-
40 min. Pokrój fetę w dużą 
kostkę i obsyp upieczone 
bataty. Czarne oliwki drob-
niutko pokrój i posyp na 
wierzchu batatów. Dla od-
ważnych można obsypać 
świeżą chili.

beata PiÓreK 
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

sposób wykonania:
Ze składników usmaż naleśniki. Wystudź. Makrelę obierz, oddziel rybę 

od ości i rozdrobnij palcami. Jajka, ogórki, paprykę i cebulę pokrój w drob-
ną kosteczkę. Dodaj do ryby i wymieszaj. Dodaj majonez i pieprz do sma-
ku. Nakładaj rybny farsz na naleśniki i zawijaj je w rurki. Każdy naleśnik 
oddzielnie zawiń w folię spożywczą i włóż do lodówki na min 2 godziny. 
Potem pokrój naleśniki po skosie na małe roladki. Podawaj z sałatą lub 
z sosem chrzanowym.

składniki: 
CIASTO: 
• 2 szklanki mąki
• 2 jaja
• 1 szklanka mleka

• szczypta soli
• łyżka oleju
FARSZ:
• 1 wędzona makrela
• 2 ugotowane jaja

• 2 ogórki konserwowe
• pół czerwonej papryki
• mała cebulka
• łyżka majonezu
• pieprz

składniki: 
• 3 średnie bataty
• opakowanie sera feta
• garść czarnych 

oliwek

• sól morska
• pieprz
• 1 łyżeczka tymianku
• 2-3 łyżki oliwy 

z oliwek

Pieczone bataty z fetąRoladki z wędzoną makrelą

Kolorowe przekąski
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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.

Salon Angelina w Starej Miłośnie zatrudni hh
fryzjerkę i kosmetyczkę, od zaraz na do-
brych warunkach, tel. 500 016 486

Rozniosę ulotki. Solidnie i tanio. Referencje. hh
Tel. 883 466 477

Absolwentka SGH z przyjemnością udzieli hh
KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygo-
towanie do testu gimnazjalnego, 6-klasisty 
oraz pomoc bieżąca. Tel. 510 270 939

Studentka Uniwersytetu Warszawskiego hh
udzieli korepetycji z języka angielskiego. 
Oferuję pomoc w nauce i przygotowania do 
egzaminu. Tel. 602-607-901

Sprzedam tanio lodówkę Brandt, 600 325 338hh

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 ZA-hh
KRES ROZSZERZONY. STARA MIŁOSNA. 
TEL. 514 37 14 95 

Język NIEMIECKI. Magister Germanisty-hh
ki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 
Dwanaście lat doświadczenia. 690 215 101

MATEMATYKA – nauka, pomoc w nadrabia-hh
niu zaległości oraz przygotowanie do egza-
minów. Tel. 692 576 475

Garaż podziemny do wynajęcia na Osiedlu hh
pod Sosnami od maja, tel. 694 210 279

Do wynajęcia placyk vis a vis Urzędu Dziel-hh
nicy Wesoła na sprzedaż truskawek. Tel. 
693-862-799

MATEMATYKA, FIZYKA – matury, studenci. hh
Dojeżdżam. Dr, 665-014-406

Wynajmę na dłuższy czas działkę przy Trak-hh
cie Brzeskim 2000 m, tel. 664432131

Sprzedam mieszkanie w Starej Miłośnie na hh
„Os. pod Sosnami”, 54 m2 i 25 m2 taras. Tel. 
502 953 983

Sprzedam segment Wesoła-Stara Miłosna, hh
powierzchnia mieszkalna 180 m2, cena do 
negocjacji, tel. 781489822

SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE  BLIŹ-hh
NIACZEJ – 1/2 BLIŹNIAKA, OGRÓD, WE-
SOŁA CENTRUM. Bardzo dobra lokalizacja. 
782 202 380.

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

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

PORZĄDkuJEMY  
DZIAŁkI, STRYCHY, 

PIWNICE 
tel. 503 065 403

062

ZATRuDNIMY DORYWCZO 
PRACOWNIkÓW  

do prac porządkowych 
i ogrodniczych 
tel. 519 693 492

061

uPORZĄDkuJEMY  
TWÓJ OGRÓD

tel. 504 090 950
060

066

Willa Zagórze zatrudni: 
kelnerów, kucharzy, cukierników, 

serwis zmywający, hotelowy
Praca w tygodniu lub w weekendy 

do wyboru
cV na adres praca@willazagorze.pl 

513 642 374

067

MASAŻ
• masaż całego ciała  

– ajurweda-abhyanga, relaksacyjny,  
klasyczny, leczniczy

• masaż pleców
• masaż stóp i dłoni

tel. 602 777 828, andrzej

Kursy general i business English
angielski przed maturą i na wakacje

ul. Klimatyczna 1, od 16.30 
Cena 720 zł / 24 lekcje

biuro@alanarosier.pl, 505 366 770
068

Odszkodowanie za wypadek  
prawnik

600 357 586 
odszkodowanie.info@gmail.com

069
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www.transnec.waw.pl

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

wywÓz 
nieczystości płynnych

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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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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ul. Jana Pawła 23/25 lok. U4B2
(Pasaż „Pogodna”)

05-077 Warszawa Wesoła

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


