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NIE dla obwodnicy
przez centrum Wesołej

Proponowane warianty przebiegu WOW przez teren naszej dzielnicy

q NOWOŚĆ! LASER FRAKCYJNY EMERGE PALOMAR
usuwanie zmarszczek, redukcja blizn, rozstępów i blizn
potrądzikowych; certyfikat FDA

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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stoWarzYszenie
na Pikniku Wesoła 2015

Dyżury radnych

30 maja na Hipodromie odbędzie się kolejny Piknik Wesoła.
Jak co roku zapraszamy do stoiska naszego Stowarzyszenia od godziny
13.00. Zaplanowaliśmy kilka atrakcji dla najmłodszych mieszkańców
Wesołej, w tym: malowanie buziek, zdjęcia w zaimprowizowanym studio
fotograficznym, możliwość zakupu literatury dziecięcej.
Podczas tej imprezy obchodzić będziemy także Dzień Sąsiada.
Sąsiedzi, spotkajmy się na Pikniku!

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

FOT.: J. Januszewska-Miśków
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„Mama i córka
razem”
W dniach 22-27 maja
zapraszam na profesjonalny dobór bielizny.
Wspólne zakupy – 15% rabatu!

Poznajcie swój prawdziwy rozmiar stanika!
ul. Wspólna 11 lok. 3, 05-075 Warszawa Wesoła
tel. 513-017-613, e-mail: magia_kobiet@interia.pl
www.facebook.com/Magiakobiet.Bielizna

maj 2015
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Niewesoło
z obwodnicą!
N

iespodziewanie powrócił temat wschodniej obwodnicy
(WOW). Pod koniec kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła w mediach, że najlepszym
wariantem dla Wesołej jest trasa biegnąca centralnie przez dzielnicę, wzdłuż ulicy Niemcewicza.
Mieszkańcy natychmiast zaprotestowali. Zwrócili się o pomoc do
mediów. Zaskoczone absurdalną decyzją GDDKiA władze dzielnicy
zwołały w trybie pilnym sesję rady miasta.
Debata radnych na oczach licznie przybyłych mieszkańców odbyła
się 11 maja i trwała prawie trzy godziny. Przedstawiciele lokalnej społeczności byli zgodni, że wariant wybrany przez dyrekcję GDDKiA jest
niedopuszczalny zarówno dla mieszkańców jak i całego ekosystemu
Wesołej. Jednak różne ugrupowania polityczne miały inną wizję, jak
zareagować na decyzję GDDKiA. Pod głosowanie poddano dwa wnioski radnych. Pan Leszek Winiarski z koalicji rządzącej lobbował za ponownymi konsultacjami społecznymi na temat wariantów przebiegu
obwodnicy przez Wesołą, z kolei radni opozycji (PiS) uważali, że mieszkańcy wyrazili już swoje zdanie na temat obwodnicy w Wesołej i nie
należy popierać żadnego z wariantów WOW przez naszą dzielnicę.
Ostatecznie większość radnych poparła wniosek klubu Prawa
i Sprawiedliwość i zajęła następujące stanowisko:
„W związku z rekomendacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad dotyczącą wybory wariantu przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren Dzielnicy Wesoła Rada Dzielnicy
podtrzymuje swoje niezmienne, spójne z wolą lokalnej społeczności stanowisko sprzeciwiające się przebiegowi Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.”
Głosowanie było imienne, dlatego wiemy, który radny głosował za
wnioskiem, a który był przeciw:
1) Marian Babuśka – przeciw przyjęciu wniosku
2) Hanna Bąbik – za przyjęciem wniosku
3) Ryszard Brzezik – nieobecny
4) Ryszard Bombik – za przyjęciem wniosku
5) Lidia Cybulska – Przesław – za przyjęciem wniosku
6) Joanna Januszewska-Miśków – za przyjęciem wniosku
7) Marcin Jędrzejewski – przeciw przyjęciu wniosku
8) Iwona Kerschke – za przyjęciem wniosku
9) Anna Kozłowska – wstrzymała się od głosu
10) Mirosław Maciążek – za przyjęciem wniosku
11) Beata Nowosielska – za przyjęciem wniosku
12) Elżbieta Nowosielska – za przyjęciem wniosku
13) Mieczysław Ołdziej – za przyjęciem wniosku
14) Stefan Słowikowski – wstrzymał się od głosu
15) Maria Surawska – za przyjęciem wniosku

16) Krystyna Szyszko – za przyjęciem wniosku
17) Grażyna Weber – za przyjęciem wniosku
18) Leszek Winiarski – za przyjęciem wniosku
19) Katarzyna Zakrzewska – przeciw przyjęciu wniosku
20) Małgorzata Zaremba – za przyjęciem wniosku
21) Hubert Zieliński – za przyjęciem wniosku
Na sesji była także obecna posłanka Ligia Krajewska z PO, która
zapewniła mieszkańców, że zrobi wszystko, żeby wariant wskazany
przez dyrekcję GDDKiA nigdy się nie ziścił.
Będziemy Państwa na bieżąco informować w sprawie WOW.
Joanna Gorzelińska

Na naszej stronie internetowej www.staramilosna.org.pl zamieszczamy
analizę porównawczą zawierającą plany i szczegółowy opis wszystkich
rozważanych dotychczas wariantów WOW.

PRZEJŚCIE WOW PRZEZ WESOŁĄ
Objechaliśmy razem z dyrektorami z GDDKiA
i RDOŚ oraz burmistrzem Wesołej oba projektowane warianty przejścia Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez Wesołą. Teraz debata przypomina spór o wyższości świąt Wielkanocnych
nad świętami Bożego Narodzenia. Oba warianty są podobne, chociaż mi na pierwszy rzut oka
lepszym wydaje się wariant „zielony" preferowany przez inwestora.
Za „starym" wariantem „czerwonym" wymagającym większych
wyburzeń domów, zniszczenia większej powierzchni lasu i kosztowniejszym przemawia jednak to, że jest stary: mieszkańcy go zaakceptowali, w jakiś sposób pogodzili się już, że ta droga musi być
w tym miejscu. Nowy wariant, nawet bez wyburzeń, tańszy o blisko
300 mln, to jednak nowe kłopoty, nowi protestujący i prawdopodobne opóźnienie inwestycji. Przed Regionalną Dyrekcją Środowiska
trudne konsultacje i jeszcze trudniejsza decyzja. Będę wspierał wybór wariantu, który zagwarantuje szybszą realizację całej obwodnicy
– czas to i pieniądze, i wartość społeczna, i środowiskowa nie do
przecenienia. Na kolejne odłożenie WOW nie stać nas najbardziej.
Opinia Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
zamieszczona na oficjalnym profilu facebookowym
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DOBRY DENTYSTA
Prywatny Gabinet Stomatologiczny

REDENTAL

Marzena Głaz-Koperska

Pełen zakres usług

Wejdź i wyjdź z uśmiechem!
ul. Słowackiego 53a (wejście od Norwida)
Warszawa-Wesoła

 501 783 662, 509 336 323

Flowerlab

pracownia florystyczna
DEKORACJE ŚLUBNE, WIĄZANKI, BUTONIERKI
WYSTRÓJ SALI WESELNEJ, KOŚCIOŁA
DEKORACJA SAMOCHODU, KSIĘGI GOŚCI

www.flowerlab.pl www.facebook.com/flowerlabPL
tel. 505 670 191 e-mail: monikapyszna@flowerlab.pl

ES

UBEZPIECZENIA

Klienci indywidualni – obsługa ﬁrm
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!

BIURO RACHUNKOWE
KOSZT PLUS
Certyfikat Min. Fin. nr 2774/97

Stary Konik 114
05-074 Halinów
tel. +48 22 783 80 42
kom. 694 482 790
ewapigl@hoga.pl

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!
maj 2015
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Woda w Wesołej
– Stanowisko MPWiK

marca w Klubie Zakątek odbyło się
zorganizowane przez Ligę Ochrony
Przyrody spotkanie przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego (MPWiK) z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Naszymi gośćmi byli Sylwester Szostak (kierownik zakładu MPWiK w m.st. Warszawie),
Anna Olejnik, (kierownik działu technologii
wody) i Jerzy Szadkowski, z działu inwestycji
i remontów. Przedstawili planowane rozwiązania problemów z zaopatrzeniem w wodę
dzielnicy Wesoła, ponieważ jak mówił pan
Szostak: „Mieszkańcy Wesołej skarżą się (do
MPWiK) na jakość i ilość wody... W przypadku awarii sieci wodociągowej Stara Miłosna
pozostaje bez wody do czasu jej usunięcia,
podczas gdy w innych częściach Warszawy
taki problem już nie istnieje, więc celem inwestycji MPWiK jest takie połączenie sieci, by
woda była dostępna o każdej porze i w każdej ilości i przede wszystkim: aby jej jakość
była jak najwyższa.”
Podstawowymi mankamentami dotychczasowej infrastruktury są zatem:

Dobra wiadomość –

odpady zielone będą zabierane
sprzed naszych domów
O
dpady zielone w okresie od maja do
listopada na terenie naszej dzielnicy
będą zabierane bezpośrednio sprzed posesji.
Zbiórką zajmuje się firma LEKARO. Odpady
(trawę, liście, rozdrobnione gałęzie) należy
zapakować na własny koszt w worki o pojemności maksymalnie 120 litrów i wystawić
przed posesję do godz. 6.00 w dniu zbiórki.

Uwaga: Potrzebę odebrania odpadów
zielonych w workach trzeba zgłaszać telefonicznie na nr infolinii: 22 112 02 84 lub
pisemnie na adres e-mail: warszawa@lekaro.pl, co najmniej na dzień przed wypadającym dniem wywozu. Odbiory bez zgłoszenia nie będą realizowane. Odbiór odpadów
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zielonych w workach będzie się odbywał
z częstotliwością 1 raz na miesiąc z danej
nieruchomości.
Dokładne dni wywozu znajdują się w indywidualnych harmonogramach w wyszukiwarce harmonogramów na stronie LEKARO:
http://www.lekaro.pl/warszawa/, a także
są dostępne pod nr infolinii 22 112 02 84.
W przypadku większej ilości odpadów
zielonych można zamówić kontener o pojemności 5 lub 7 m3. Aby zamówić kontener
należy wysłać pisemne zgłoszenie na adres
warszawa@lekaro.pl. W zamówieniu należy
podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.
Kontener podstawiany jest na okres 4 dni.
Zbiórka odpadów zielonych z terenów
zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będzie się odbywać na
dotychczasowych zasadach.

mogą powstać w samej studni albo w dalszej
części instalacji. Z punktu widzenia MPWiK
dużym problemem jest ta część rur, która
należy już do odbiorcy. Za wodę która została skażona w tym miejscu przedsiębiorstwo
i tak ponosi odpowiedzialność, wobec tego
rozwiązaniem jest stała obecność w wodzie
niewielkiej ilości środka dezynfekującego.
Kolejny problem to silne zanieczyszczenie
trzech studni w Starej Miłosnej składnikami
paliwa samochodowego o którym pisaliśmy
już we wcześniejszych numerach. Filtry węglowe, które usuwają te związki, spowalniają pracę stacji uzdatniania wody i w letnim
szczycie zapotrzebowania na wodę mogą
wystąpić niedobory.
Z tego powodu w wodociągu ma popłynąć dostępna bez ograniczeń, ale uzdatniana
woda pochodząca z ujęć infiltracyjnych pod
dnem Wisły, a dotychczasowe ujęcia głębinowe mają zostać zamknięte.
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna
będzie w dalszym ciągu obserwować rozwój
wydarzeń i informować o nich na łamach
Gazetki i na stronie internetowej www.staramilosna.org.pl. Ewentualne działania w tej
sprawie podejmiemy w momencie wykazania zainteresowania przez mieszkańców, które w tej chwili wydaje się niewielkie.
Dorota Wrońska

Czy wiecie, że...
J

est w Wesołej samoobsługowa stacja naprawy rowerów, przy rondzie E. Bułhaka
koło Urzędu Dzielnicy. Znajdziemy tam podstawowe klucze i pompkę do wszystkich rodzajów zaworów.
Zapraszamy do korzystania i czekamy na
takie stacje w innych częściach Wesołej. JM

FOT.: J. Januszewska-Miśków
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– niedostateczne rozbudowanie sieci wodociągowej w naszej dzielnicy, które skutkuje
koniecznością odłączenia wody w znacznym obszarze w wypadku pojedynczej
awarii.
– brak możliwości zasilania obecnej instalacji
w przypadku przerw w dostawie prądu.
– wrażliwość dotychczasowej instalacji na
zanieczyszczenie wody głębinowej oraz
jej podatność na zanieczyszczenia wtórne
(powstające już w rurach).
Rozwiązaniem tych problemów ma się stać
wybudowanie 11-kilometrowego wodociągu mającego postać dwu ramion łączących
Wesołą z systemem Warszawskim: od północy (wzdłuż ul. Niemcewicza) i od południa
(wzdłuż Traktu Brzeskiego) oraz szeregu rozgałęzień. Ma to usprawnić dostawę i wyeliminować nieprawidłowości w obiegu wody.
Główną osią dyskusji stało się pochodzenie
wody mającej płynąc w naszych wodociągach. Mieszkańcy wyrazili swoje przywiązanie
do wody głębinowej. Przedstawiciele MPWiK
przyznali że jest ona doskonałej jakości i spełnia wszystkie wymogi dla wody pitnej praktycznie bez uzdatniania. Dlatego w północnej
części Wesołej tłoczy się ją do sieci wodociągowej poprzez proste hydrofornie a nie przez
stacje uzdatniania wody. Taka instalacja ma
jednak ograniczoną wydajność i jest całkowicie bezbronna wobec zanieczyszczeń, które

Joanna Januszewska-Miśków
Informacja pochodzi
z oficjalnej strony firmy Lekaro

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

Wybory prezydenckie – jak głosowała Wesoła
W

Wesołej, mimo deszczowej aury, frekwencja w wyborach prezydenckich była wysoka – wyniosła 66,81%. Była wyższa od
średniej dla całej Warszawy (61,01%) i sporo wyższa niż w całej Polsce (48,96%). Najwięcej głosów mieszkańcy Wesołej oddali na kandydata PO Bronisława Komorowskiego – 40,44% (4698 głosów), na
drugim miejscu znalazł się kandydat PiS Andrzej Duda z 3291 głosami
(28,33%), trzeci rezultat i 2278 głosów (19,61%) należy do kandydata

niezależnego Pawła Kukiza. W całej dzielnicy wygrał Bronisław Komorowski przed Andrzejem Dudą i Pawłem Kukizem.
Jednak w okręgu 1004 (Wola Grzybowska) pierwsze miejsce zajął
Andrzej Duda przed Bronisławem Komorowskim, natomiast w okręgu
1009 (Stara Miłosna Wschód) drugie miejsce zajął Paweł Kukiz przed
Andrzejem Dudą.
Poniżej szczegółowe wyniki głosowania – wg komisji wyborczych.

numer Komisji Obwodowej
imię nazwisko kandydata

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

razem

% głosów

Grzegorz Michał Braun

6

19

20

9

16

10

19

27

25

13

164

1,41%

Andrzej Sebastian Duda

207

363

423

325

409

245

323

371

343

282

3291

28,33%

4

8

10

8

7

1

8

14

13

7

80

0,69%

436

486

444

273

507

279

502

613

606

552

4698

40,44%

22

31

46

26

35

20

38

70

48

49

385

3,31%

7

7

4

7

9

3

5

11

7

7

67

0,58%

174

260

184

152

273

127

194

297

351

266

2278

19,61%
2,09%

Adam Sebastian Jarubas
Bronisław Maria Komorowski
Janusz Ryszard Korwin-Mikke
Marian Janusz Kowalski
Paweł Piotr Kukiz
Magdalena Agnieszka Ogórek

34

14

19

15

31

10

32

28

30

30

243

Janusz Marian Palikot

22

18

18

14

29

12

29

39

44

41

266

2,29%

Paweł Jan Tanajno

0

5

3

1

2

10

5

7

12

8

53

0,46%

Jacek Wilk

4

7

9

4

8

4

13

14

13

16

92

0,79%

1476

1966

1768

1209

2062

1102

1733

2227

2207

1811

17561

922

1233

1192

845

1334

735

1183

1502

1507

1280

11733

62.47%

62.72%

67.42%

69.89%

64.69%

66.70%

68.26%

67.44%

68.28%

70.68%

66.81%

liczba uprawnionych
liczba wyborców, którym
wydano karty do głosowania
frekwencja
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www.szkolybulhaka.pl

Pierwsze Gimnazjum Autorskie
im. Emanuela Bułhaka
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Emanuela Bułhaka

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

UWAGA!
trwa rekrutacja
do liceum

maj 2015
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Hipodromowy Cross Biegowy
po raz drugi w Wesołej

T

owarzystwo Narciarskie Biegówki Wesoła już po raz drugi zaprasza biegaczy
i kibiców na Hipodromowy Cross Biegowy.
Tym razem na malowniczym Hipodromie
przy ul. 1. Praskiego Pułku spotkamy się
w sobotę, 6. czerwca.
Rok temu udało nam się zorganizować kameralną, ale bardzo udaną imprezę biegową –
bez niepotrzebnego zadęcia, bez kilometrów
barierek oddzielających biegaczy od kibiców,
za to z miłą, rodzinną atmosferą, na której najbardziej nam zależy. Wówczas w sportowej
rywalizacji wzięło udział prawie 200 osób.
W tym roku jesteśmy gotowi przyjąć nieco
więcej biegaczy. Zapraszamy też kibiców, dla
których przygotowaliśmy liczne atrakcje –
pokazy sportowe, animacje dla dzieci, stoiska

handlowe i punkty, w których będzie można
skorzystać z porad specjalistów.
Program Crossu będzie bardzo podobny do zeszłorocznego – bo po co zmieniać
coś, co dobrze się sprawdziło? Jego główny
punkt to bieg na dystansie 10 km. Uważamy,
że jest to jedna z najtrudniejszych dziesiątek
w Warszawie. Uczestnicy czterokrotnie przebiegną wymagającą pętlę z licznymi podbiegami. Rok temu zwycięzca na pokonanie
10 km potrzebował nieco ponad 37 minut –
już niedługo przekonamy się, czy ten świetny
wynik zostanie poprawiony. Tym, którzy nie
czują się na siłach, by podjąć takie wyzwanie, proponujemy start w biegu na 2,5 km. To
dystans dla każdego, nawet dla osób, które
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bie-

ganiem. Oczywiście mamy też coś dla najmłodszych – dzieci pościgają się na płaskim,
półkilometrowym odcinku, dostosowanym
do ich możliwości fizycznych. Ostatnim
sportowym punktem soboty na Hipodromie
będzie rywalizacja sztafet. To konkurencja
najbardziej atrakcyjna dla kibiców, bo wszystko co najciekawsze dzieje się w strefie zmian,
tuż przed oczami widzów. Na zakończenie
nagrodzimy najszybszych i najlepszych w kategorii specjalnej „Przenieś swoje kilogramy”,
a także rozlosujemy upominki wśród wszystkich uczestników zawodów.
Nowością jest dopuszczenie do startu na
dystansie 2,5 km osób maszerujących z kijami nordic walking. Wiemy, że ta forma aktywności zdobywa coraz większą popularność,
dlatego postanowiliśmy zaprosić do startu
w Crossie także piechurów. Aby wszyscy
uczestnicy biegu mogli czuć się bezpiecznie,
zawodnicy z kijami wystartują minutę po biegaczach. Ta dodatkowa minuta spędzona na
starcie zostanie potem odjęta od ich czasów
brutto zmierzonych na mecie.
Elektroniczne zapisy na Hipodromowy
Cross Biegowy potrwają do 3. czerwca. Jeśli po tym terminie pozostaną wolne numery startowe, uruchomimy dodatkowe zapisy
w Biurze Zawodów. Więcej informacji i formularz zapisów można znaleźć na stronie
http://crosswesola.blogspot.com.
tnB Wesoła
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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).

R

ysunek Stasia Dąbrowskiego (lat 6)

PRYWATNE
został uznany za najładniejszą pracę
PRZEDSZKOLE w Ogólnopolskim Konkursie na Pocztówkę
do Św. Mikołaja, zaś praca Jasia Jachacza
I ŻŁOBEK „KUBUŚ”
otrzymała wyróżnienie w kategorii 3-6 lat.
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła Obaj chłopcy są uczniami SP 353, prace powstały na Zajęciach Artystycznych. Wyróżnienie otrzymał
także gimnazjalista, uczestNAJTAŃSZE
I NAJLEPSZE
nik
Sekcji
Rysunku
i Malarstwa
OK w Wesołej
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK W
OKOLICY
– Tymoteusz Kuchta (lat 15).

Wolne miejsca na nowy rok szkolny 2014/15
GraŻYna BanY

REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

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

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

Leśne skrzaty

– nowe przedszkole integracyjne

Artykuł sponsorowany

z Nadią Meguedad, właścicielką przedszkola
rozmawia Magdalena Jędrzejewska

D

laczego postanowiła Pani otworzyć
przedszkole?
Przede wszystkim kocham dzieci, dlatego
był to dla mnie wybór oczywisty. Poza tym
mam to we krwi – moja mama jest pedagogiem, właścicielem szkoły podstawowej
i przedszkola. Nasz „rodzinny biznes” to cztery
przedszkola w dwóch województwach: łódzkim i mazowieckim, w tym jedno w Starej Miłosnej. Działamy od jesieni ubiegłego roku.
W jakim wieku przyjmujecie dzieci?
Od półtora roku do pięciu lat. Mamy teraz trzy grupy wiekowe: maluszki, dwulatki
2,5 i połączona grupa 3-4-latki. W planach
mamy zerówkę, co będzie się to wiązało
z powiększeniem przedszkola. Grupy są małe
– 15-osobowe, w każdej jest pedagog i pomoc przedszkolna. Przedszkole zlokalizowane jest w nowych pawilonach przy ulicy Marszałka Piłsudskiego, mamy tam ogrodzony
plac zabaw z atestowanymi zabawkami.

A co z wyżywieniem?
Dostarcza je firma cateringowa Papaja i jest
zdrowe i dostosowane do potrzeb dzieci,
dzieci alergiczne mają zapewnioną specjalną
dietę ułożoną przez dietetyka.
A co możemy powiedzieć o kadrze pedagogicznej?
Nasze przedszkolanki są młode, ale wykształcone, są absolwentkami Wychowania
Przedszkolnego i mimo młodego wieku mają
już doświadczenie zawodowe.
A opieka logopedyczna?
W każdy czwartek są prowadzone zajęcia
indywidualne z dziećmi (wliczone do czesnego), ponadto co drugi tydzień pani logopeda
prowadzi zajęcia dla wszystkich dzieciaków.
ponadto nasze dzieci otoczone są opieką
fizjoterapeuty, w jej ramach mają dwa razy
w tygodniu ćwiczenia po pół godziny: gimnastykę korekcyjną i kompensacyjną w formie zabawy.

Jakie inne zajęcia są organizowane dla
dzieci w waszym przedszkolu?
Codziennie dzieci mają 20-minutowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez
nasze wychowawczynie, a raz w miesiącu
przyjeżdżają aktorzy z Krakowa, ze spektaklem
połączonym z nauką języka angielskiego. Na
majowe przedstawienie – „Koziołek Matołek”
– serdecznie zapraszamy mamy z dziećmi
z Wesołej w dniu 12 maja o godzinie 13.00.
Dzieci mają codziennie zajęcia z muzykoterapii, które polegają na nauce piosenek, tańców i grze na prostych instrumentach. Poza
tym mamy raz w miesiącu zajęcia ogrodnicze,
planujemy wkrótce naukę judo. W ramach
czesnego dzieci wychodzą także do Miejskiego ZOO, które znajduje się w lokalu obok.
Dla mam macie zajęcia zumby?
Tak, dwa razy w tygodniu o godzinie 19 i te
zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.
Dziękuję za rozmowę.
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Bankowy tytuł egzekucyjny
wreszcie trafił do lamusa

wydanym 14 kwietnia 2015 r. wyroku (sygnatura P 45/12) Trybunał
Konstytucyjny uznał, iż stosowany powszechnie przez banki system zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych, oparty
na tzw. „bankowych tytułach egzekucyjnych”, jest sprzeczny z wyrażoną w art. 32
ust. 1 Konstytucji zasadą równości.
Czym właściwie jest tytuł egzekucyjny i do
czego służy?
Tytułami egzekucyjnymi są przykładowo:
• orzeczenie sądowe prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu
(należy do nich przykładowo: wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty),
• ugoda zawarta przed sądem (ugoda zawarta w toku postępowania cywilnego lub
karnego, przewidująca obowiązek świadczenia);
• wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem, w tym orzeczenie
wydane w arbitrażu międzynarodowym
(stają się one tytułem egzekucyjnym, gdy
sąd państwowy w postępowaniu klauzulowym stwierdzi ich wykonalność);
• ugoda zawarta przed mediatorem (po jej
zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody
zawartej przed sądem, jeżeli opatrzona jest
klauzulą wykonalności), oraz
• akt notarialny, w którym dłużnik poddał się
egzekucji.
Aby tytuł egzekucyjny (np. prawomocny
wyrok sądu w sprawie o zapłatę) mógł stanowić podstawę do prowadzenia przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego, musi on „zamienić się” w tzw. tytuł
wykonawczy, tzn. musi zostać zaopatrzony
przez sąd w klauzulę wykonalności. Tego
rodzaju procedura dotyczy także innych tytułów egzekucyjnych (także bankowych). Dla
potrzeb niniejszego artykułu warto jest podać
inny przykład, który funkcjonuje w sposób

zbliżony do bankowego tytułu egzekucyjnego – akt notarialny, w którym dłużnik poddaje
się egzekucji i zobowiązuje się zapłacić określoną sumę pieniężną. Taki akt notarialny, nazywany potocznie „777” także stanowi tytuł
egzekucyjny i, podobnie jak wyrok, wymaga
zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności.
Ten rodzaj zabezpieczenia uregulowany jest
w art. 777, punkty 4-6 kodeksu postępowania
cywilnego. Stąd pochodzi też jego potoczna
nazwa.
Bankowy tytuł egzekucyjny („BTE”) jest
nieco podobny do 777. Jest to formuła zobowiązująca kredytobiorcę do podpisania
zgody na poddanie się egzekucji, na wypadek
gdy nie będzie on spłacał zobowiązań. Gdy
sąd otrzymuje z banku wniosek o nadanie
klauzuli wykonalności do BTE, nie bada go
pod względem merytorycznym, a jedynie
formalnym. Ma na to 3 (trzy) dni. Podobieństwo BTE do 777 polega na tym, że w dokumencie tym dłużnik również podpisuje dobrowolną zgodę na poddanie się egzekucji.
Cała procedura uregulowana jest w ustawie
Prawo bankowe i w uproszczeniu wygląda
w sposób następujący: Zaciągając kredyt,
pożyczkę lub inne zobowiązanie wobec banku, albo ustanawiając zabezpieczenie na jego
rzecz przyszły dłużnik otrzymuje do podpisania oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Oświadczenie to może stać się podstawą do
wystawienia przez bank przeciwko osobie
podpisującej w/w oświadczenie bankowego
tytułu egzekucyjnego. Bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący wyrok sądu lub
oświadczenie o poddaniu się egzekucji sporządzone przed notariuszem w trybie art. 777
k.p.c., z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego dłużnik
miałby szansę podniesienia merytorycznych
zarzutów. Dłużnik może bronić się przed BTE
wytaczając tzw. powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 k.p.c.), ponosząc w związku
z tym pełną opłatę sądową i cały ciężar do-
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Artykuły Wyposażenia
Wnętrz
• naczynia kuchenne
• garnki • patelnie
• sztućce • czajniki
• porcelana
• zestawy do
grilla, wina

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
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Doskonałe !
na prezenty!!
Sulejówek, ul. Dworcowa 72
pon.-pt. 10.30-18.00, sob. 10.00-14.00
tel. 22 783 39 57

wodzenia – w czasie prowadzenia przeciwko
niemu egzekucji wiążącej się z zajęciem majątku. BTE nie wymaga formy aktu notarialnego, ale aby stał się tytułem wykonawczym,
podobnie jak innego rodzaju tytuły egzekucyjne, musi zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Trybunał Konstytucyjny
uznał, że takiego przywileju – tj. bycia sędzią
we własnej sprawie – nie uzasadnia status
banków, będących (z nielicznymi wyjątkami)
prywatnymi przedsiębiorcami, działającymi
w celu osiągnięcia zysku.
Bankowy tytuł egzekucyjny stanowi dla
banku dokument zabezpieczający, który
stwierdza istnienie wymagalnej wierzytelności banku po stronie osoby, która dokonała
z bankiem czynności bankowej (np. zawarła
umowę kredytową). Trybunał Konstytucyjny
uznał w kwietniowym wyroku, iż prawo do
wystawiania BTE jest przywilejem banków
naruszającym zasadę równego traktowania wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Naruszenie to, zdaniem Trybunału, dokonywane jest w trzech aspektach: w relacji
między bankiem a jego klientem, w relacjach
między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami
banków i dłużnikami innych podmiotów.
Ponadto Trybunał podkreślił, iż zarówno
bank jak i klient banku powinni mieć równe
możliwości obrony swoich praw i interesów
wynikających z zawartej przez siebie umowy. Tak obecnie nie jest, bowiem osoba która
nie została poinformowana o wydaniu przez
bank BTE, oraz wobec której zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, dopiero
wówczas może podjąć jakiekolwiek działania wobec zaistniałej sytuacji. Warto dodać,
że „sposobem poinformowania”, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, jest zazwyczaj
w praktyce zajęcie przez komornika konta lub
zajęcie majątku dłużnika.
Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę,
że banki, poza BTE, dysponują szerokim zestawem środków zabezpieczenia kredytów
w szczególności wekslem, który może stać
się podstawą wydania nakazu zapłaty. Być
może jednak, konsekwencją wyroku o sygnaturze P 45/12, będzie wzrost ceny kredytów.
Bez wątpienia jednak wyrok ten jest istotnym
krokiem ku realizacji konstytucyjnej zasady
równości sformułowanej w przywołanym już
wcześniej art. 32 ust. 1 konstytucji: „Wszyscy
są równi wobec prawa. (…)”. Przywołany wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 roku. Do
tego czasu ustawodawca zobowiązany jest
zmienić wskazane przez Trybunał przepisy
regulujące instytucję BTE.
Michał Snitko-Pleszko
aplikant radcowski pod patronatem
radcy prawnego Grzegorza Kuchciaka,
oczekujący na wpis na listę
radców prawnych
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Poznaj swoich sąsiadów na wiosnę!

B

ędzie radośnie, smacznie, a przede
wszystkim – sąsiedzko! W ostatni weekend maja (29-31.05) mieszkańcy Warszawy będą celebrować czas na
podwórkach, osiedlach i w okolicznych
skwerkach. Sąsiedzka herbatka, konkurs
na najsmaczniejszy domowy wypiek czy
sportowe współzawodnictwo to tylko nieliczne działania służące integracji i ożywieniu najbliższej okolicy. Przed nami obchody VI Warszawskiego Dnia Sąsiada!
Do tej pory do udziału w akcji zgłosiło
się ponad 40 sąsiedztw z całej Warszawy!
Obecnie najbardziej aktywni są mieszkańcy
z Mokotowa, gdzie ruch sąsiedzki animują
głównie organizacje pozarządowe i biblioteki
oraz z Pragi Południe, gdzie wydarzenia inicjują sami mieszkańcy ze wsparciem wspólnot mieszkaniowych. Do tegorocznej edycji
akcji zgłosiło się bardzo wiele nieformalnych
grup sąsiedzkich. Pokazuje to, że coraz więcej
osób odczuwa potrzebę integracji ze swoimi
sąsiadami i nawet zapracowani mieszkańcy
znajdują czas na działania na rzecz najbliższej okolicy. Nie zawiedli także doświadczeni
animatorzy sąsiedzcy z Klubu Osiedlowego
„Surma” oraz Tarczyńskiej 11 (Ochota), Stowarzyszenia Oleandrów (Śródmieście) oraz

Fundacji BoWarto (Mokotów). Wśród organizatorów Warszawskiego Dnia Sąsiada są
także organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie WISE, Stowarzyszenie „Nasza
Wesoła”, Fundacja Cały Świat w Twojej Dłoni
oraz klubokawiarnie m.in. „Słowo Daję” w Pasażu Ursynowskim 9.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia inicjatyw w sąsiedztwach na ternie całej Warszawy
m.in.: na ul. św. Hieronima 4 i ul. Samarytańska 1 i 1a (Targówek), na osiedlu przy ul. Kazury i ul. Alternatywy (Ursynów), na ul. Jaktorowskiej, Wolskiej oraz ul. Ostroga 29 (Wola),
na Osiedlu Jazdów (Śródmieście) na ul. Grochowskiej 326 (Praga Południe), na ul. Sokratesa 5 (Bielany), na Osiedlu Przyjaźń (Bemowo)
oraz na ul. Woronicza 33 (Mokotów). Pełna
lista tegorocznych organizatorów Warszawskiego Dnia Sąsiada znajduje się w Katalogu
Punktów Sąsiedzkich, dostępnym od maja na
stronie www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Co wydarzy się na przełomie maja i czerwca? Sąsiedzi z poszczególnych osiedli spotkają się przy „składkowo” zastawionych stołach,
aby wspólnie pobiesiadować i jednocześnie
obradować w konkursach na najsmaczniejsze
sąsiedzkie smakołyki. Nie zabraknie również
rodzinnych pikników na trawie, a przy tym

dużo śmiechu i sąsiedzkich szlagierów w rytmie „Jak dobrze mieć sąsiada”... Będą osiedlowe gry i zabawy oraz dużo zawodów sportowych – nie od dziś wiadomo, że sport jest
doskonałym przepisem na integrację! W tym
szczególnym czasie mieszkańcy Warszawy
zadbają o najbliższą przestrzeń organizując
wspólne sprzątanie osiedla, zamalowywanie brzydkich napisów oraz różnorakie prace
ogrodowe. Do przedyskutowania pomysłów
na wspólne, długofalowe działania na osiedlu posłużą punkty konsultacji sąsiedzkich.
Każdy, kto będzie miał ochotę pozbyć się
niepotrzebnych rzeczy, będzie mógł skorzystać z kiermaszy, wymienników i pchlich
targów – zarówno jako sąsiedzcy wystawcy,
jak i lokalni beneficjenci. Ponadto odbędą się
wystawy sąsiedzkich artystów, prezentacje
filmów oraz retrospekcyjne spojrzenie na
osiedla za pomocą archiwalnych fotografii.
Wiele sąsiedztw zaplanowało także stworzenie wspólnej sąsiedzkiej fotografii grupowej –
która, gdy zawiśnie w klatkach schodowych,
będzie przypominała mieszkańcom o tym, że
mogą liczyć na siebie nawzajem.

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej
oraz Q-Ruch Sąsiedzki zapraszają wszystkich
mieszkańców do obchodów Warszawskiego
Dnia Sąsiada. Budowanie sąsiedztw najwyższej jakości zaczyna się od naszych chęci!
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
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Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci
GIMNASTYKA KOREKCYJNA – zajęcia indywidualne i grupowe
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kręgosłupa,
zmian zwyrodnieniowych, bólów głowy, wad postawy, dyskopatii
• reHaBilitaCJa po urazaCH
• masaŻe: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajace
• Gimnastyka wyszCzuplaJĄCa Dla paŃ
tel. 694 672 978, beata-dobrowolska@wp.pl
warszawa-wesoła, ul. słonecznej polany 5

maj 2015

LEKARZE SPECJALIŚCI
• ginekolog • laryngolog • chirurg •
• ortopeda • dermatolog • internista •
• endokrynolog • badania USG •

Warszawa – Stara Miłosna, ul. Jeździecka 21F/17
Galeria Sosnowa, II p., tel. 22 40 30 765
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Dzień Ziemi w Starej Miłośnie – podsumowanie
J

uż trzeci raz wraz z mężem organizowaliśmy akcję sprzątania w Starej Miłośnie. Po raz drugi przy Osiedlu Akacjowym, z racji tego, że za pierwszym razem
nikt się nie zgłosił do sprzątania. Powtórka
nie przyniosła dużo lepszych rezultatów.
Przyszła jedna osoba z osiedla, Pani Ania,
zresztą nasza sąsiadka. Dołączyła też do
nas druga Pani Ania z zupełnie innej części
Starej Miłosny, za co bardzo dziękujemy,
bo pracy mieliśmy w… brud.
Nasze akcje nie są masowe i nie taki jest
ich cel. Celem jest integrowanie małych społeczności we wspólnym działaniu. Z robienia
czegoś razem czerpiemy radość i satysfakcję.
Zbliżamy się do siebie, zacieśniamy więzi, tak
skutecznie rozluźniane przez system…
My tymczasem, cztery nie znające się osoby
spotkaliśmy się z chęcią zrobienia czegoś i to
zrobiliśmy, a przy okazji poznaliśmy się trochę, pośmialiśmy się i urobiliśmy się po łokcie.
Bo śmieci jest mnóstwo. Robią dziwny kontrast z pięknie wypielęgnowanymi ogródkami
mieszkańców osiedla. Nasze postrzeganie jest
ciągle krótkowzroczne: u mnie czysto a za płotem śmietnik, ale to mnie nie obchodzi. Taką
egoistyczną postawę przekazujemy dzieciom.
Trudno się potem dziwić, że młodzi ludzie idąc
często rzucają przed siebie śmieci, ale w swoim
domu tak nie zrobią, bo dom jest ich i wiedzą,
że śmieci się nie wyrzuca na podłogę, ale już za
płotem jest ziemia niczyja, więc robię co chcę,
tam już nie obowiązują ich zasady.

Śmiecą również mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy wyrzucają worki ze
śmieciami komunalnymi za płot, do lasku,
etc., by uniknąć opłat za wywóz śmieci lub

je zmniejszyć. Nagminne podrzucanie śmieci do publicznych kontenerów pod lasem
spowodowało, że służby miejskie wycofały
kontenery/kosze spod lasu. Bo do takiego
kosza powinny trafiać chusteczki higieniczne, czy butelka po wypitej wodzie, a nie całe
worki śmieci z willi obok. Jeżeli kogoś stać na
wybudowanie trzypiętrowego domu, to na
Boga, niech go będzie stać na wywóz śmieci.
To wstyd na maksa, że tak się wyrażę!

Jednak najgorszą grupą osób, które śmiecą, stanowią osoby spożywające alkohol
pod chmurką. Tu wieje straszną ignorancją,
takie osoby nie liczą się z nikim i z niczym
i według mnie po skwerkach, terenach
zielonych i na obrzeżach lasów powinny
chodzić patrole policyjne i spisywać osoby
spożywające alkohol, a następnie nakazać
tym osobom sprzątanie lasu, gdyż odpracowanie swojego bałaganiarstwa na pewno
by zapamiętały jako lekcję, pewną naukę na
przyszłość. A tymczasem te osoby po prostu zostawiają swój bałagan i odchodzą,
a my potem chodzimy slalomem pomiędzy
butelkami.
Ktoś może się słusznie oburzyć, dlaczego
moje dziecko ma sprzątać butelki po alkoholu. No właśnie nie powinno, ale najpierw
problem trzeba dostrzec i starać się coś z nim
zrobić, a jak się samemu nie wychyli nosa
z domu, to problemu nie widać.
W przyszłym roku będziemy sprzątać las
od strony ulicy Rumiankowej. Zapraszamy! 
Przy okazji tego artykułu, chciałabym
Państwa serdecznie zaprosić na kolejny
Wege Piknik, który planujemy w czerwcu.
Szczegóły już wkrótce na plakatach i na
Facebooku. Informacji udzielam też telefonicznie pod nr tel. 506-071-517 oraz mailowo
em@taniec-joga.pl. Pozdrawiam serdecznie.
ela kaBała
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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

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

Gazetka Sąsiedzka

Artykuł sponsorowany

Cytologia to proste badanie,
które może uratować Twoje życie
R

ak szyjki macicy to choroba rozpoznawana u kilku tysięcy Polek rocznie. Wciąż
zbyt dużo z nich umiera ze względu na zbyt
późne rozpoznanie nowotworu.
Wobec tak przerażających statystyk ciągle
zadziwia fakt, że tak mało z nas regularnie wykonuje badania cytologiczne.
Dlaczego tak się dzieje?
Przecież badanie to jest szybkie, bezbolesne,
łatwo dostępne i stosunkowo tanie?
Dlaczego w dzisiejszych czasach, gdy wiemy
tak wiele o chorobach, gdy dbamy o swoje zdrowie stosując przeróżne diety, wypacając siódme poty na siłowniach i w klubach fitness, nie
chcemy poświęcić kilku minut na proste badanie pozwalające wykryć
stany przednowotworowe, które możemy we wczesnym stadium
skutecznie wyleczyć?
Czym jest cytologia?
Cytologia polega na pobraniu specjalną szczoteczką komórek
z tarczy i kanału szyjki macicy, utrwaleniu ich na szkiełku a następnie
ocenie przez histopatologa. Tylko tyle i aż tyle.
Jak często należy się badać?
Zgłaszajmy się regularnie na badania kontrolne do naszego lekarza
ginekologa. On określi jak często powinnyśmy wykonywać cytologię,
skonsultuje jej wyniki oraz zaproponuje niezbędne badania uzupełniające i pomoże się do nich przygotować.

Kiedy wykonywać cytologię?
Badanie cytologiczne najlepiej jest wykonywać po miesiączce
w I fazie cyklu. Gdy planujemy cytologię, to kilka dni przed badaniem
nie stosujmy leków dopochwowych i unikajmy współżycia. W przypadku infekcji dróg rodnych należy odsunąć badanie w czasie i zastosować zaproponowane przez lekarza leczenie.
Zbadaj się!
Jeśli jesteś osobą, która nie wykonywała nigdy tego badania albo
ostatnią cytologię miałaś pobraną kilka lat temu, to nie odkładaj jej na
później. Zaplanuj wizytę u lekarza już w tym tygodniu.
Jeżeli jesteś osobą, która dbając o swoje zdrowie na badania cytologiczne zgłasza się regularnie, to sprawdź czy najbliższe Ci kobiety
robą to samo. Zapytaj o datę ostatniego badania Mamę, Córkę, Przyjaciółkę. Twoje pytanie może uratować im życie!
Korzystając z konsultacji ginekologicznej,
otrzymasz 50% zniżki na badanie cytologiczne.
Oferta ważna do 30.06.2015.

lek. Marta ciosek, GinekoloG

centrum Medyczne doktora
ul. trakt Brzeski 57b
tel. 22 205 08 01
www.doktora.pl
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Kobiece spotkanie w Mrs.Sporty Wesoła

„Piękne i zdrowe nogi”

termin 29.05.2015 godz. 20:15
Stowarzyszenie Sąsiedzkie wraz z Mrs.Sporty Wesoła zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Być kobietą pt. „Piękne i zdrowe
nogi” gościem specjalnym będzie specjalista z Centrum Medycznego DoktorA.
Piękne nogi możesz mieć w każdym wieku. Celulitis, obrzęki,
pajączki naczyniowe na skórze, przebarwienia, żylaki, uczucie
ciężkich nóg dotyczą wieku kobiet. W piątkowy wieczór pokażemy na czym polega Cryoshaping, zabieg skutecznie zwalczający
celulitis i obrzęki. Opowiemy o metodzie leczenia pajączków naczyniowych, przebarwień i żylaków.
Zapraszamy do udziału w loterii w trakcie spotkania!

Wymodelowana sylwetka, jędrna skóra
– trening w Mrs.Sporty Wesoła to naturalny
kosmetyk działający od wewnątrz.

J

ędrną skórę zawdzięczamy mięśniom i zwartej tkance łącznej.
W Mrs.Sporty Wesoła kobiety w każdym wieku mogą rozwijać
mięśnie, redukować tkankę tłuszczową i poprawiać wygląd sylwetki
dzięki regularnym treningom. Systematyczne ćwiczenia oraz rozwinięte mięśnie powodują zmniejszenie komórek tłuszczowych oraz
wygładzenie skóry.
Treningi w klubie Mrs.Sporty mają jeszcze jeden pozytywny skutek:
redukują poziom stresu i pobudzają produkcję hormonów wzrostu,
dbając w ten sposób o zdrowy wygląd skóry. Panie, które przed latem chcą poprawić wygląd swojej skóry, powinny już teraz zgłosić się
do klubu. Widoczne efekty można osiągnąć, ćwicząc przez 30 minut
dwa lub trzy razy w tygodniu.

maj 2015

SZCZUPŁA
SZCZUPŁA
LATEM.
LATEM.

• Osobista opieka
• Osobista
opieka
Wysoka efektywność
dzięki
• Osobista opieka
• Wysoka
efektywność
dzięki
ukierunkowanemu
treningowi
• Wysoka efektywność dzięki
ukierunkowanemu
treningowi
siłowemu i wytrzymałościowemu
ukierunkowanemu treningowi
wytrzymałościowemu
• siłowemu
Skutecznai koncepcja
odżywiania
siłowemu i wytrzymałościowemu
• Skuteczna
koncepcja
odżywiania
Niepowtarzalna
atmosfera
• Skuteczna koncepcja odżywiania
• Niepowtarzalna
w gronie kobiet atmosfera
w każdym wieku
• Niepowtarzalna atmosfera
w gronie kobiet w każdym wieku
w gronie kobiet w każdym wieku
Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21 F lok. nr 1
Stara Miłosna, „Galeria Sosnowa”
tel. 22 Mrs.Sporty
123 44 11, tel. kom. 512 774 212
Klub
klubwesola645@wp.pl
Klub
Mrs.Sporty
ul.
Xxx
1
Klub
Mrs.Sporty
www.mrssporty.pl/club645
ul.
Xxx
1
12345
Xxx
ul.
Xxx
1- 12345678
www.facebook.com/mrssportywesola
12345
tel.: 123Xxx

12345
tel.:
123Xxx
- 12345678
www.mrssporty.pl/clubxxx
tel.:
123 - 12345678
www.mrssporty.pl/clubxxx
www.mrssporty.pl/clubxxx

Zapraszamy
na Dzień Matki i Córki
w Mrs.Sporty Wesoła
23.05.2015
od 9:00 do 16:00
– tylko w tym dniu
wyjątkowe
rabaty

Zacznij
teraz, a otrzymasz
Zacznij teraz,
Zacznij
teraz,
a
Zacznij
teraz,
a otrzymasz
otrzymasz
a
otrzymasz
bezpłatny
program
bezpłatny
program
bezpłatny
bezpłatny program
żywieniowy!*
żywieniowy!*
program
żywieniowy!*
żywieniowy!*

* Do 30.06.2015 roku we wszystkich klubach Mrs.Sporty biorących udział w akcji po zawarciu umowy członkowskiej otrzymasz program
żywieniowy
Mrs.Sporty
obejmuje indywidualne
konsultacje
ciała i odżywiania
oraz
* Do
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szczegółowy
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naWszelkie
stronie
www.mrssporty.pl.
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opłat, pakietu startowego, opłaty administracyjnej oraz atrakcyjnych warunków członkostwa są dostępne na stronie www.mrssporty.pl.
opłat, pakietu
administracyjnej oraz atrakcyjnych warunków członkostwa są dostępne na stronie www.mrssporty.pl.
Oferta
nie łączystartowego,
się z innymiopłaty
ofertami.
Oferta
nie
łączy
się
z
innymi
ofertami.
WWW. M R S S PO RT Y. PL
WWW. M R S S PO RT Y. PL
WWW. M R S S PO RT Y. PL

RZ-AZ_90x130_mai-juni-2015_4c_NP_PL.indd 1
RZ-AZ_90x130_mai-juni-2015_4c_NP_PL.indd 1
RZ-AZ_90x130_mai-juni-2015_4c_NP_PL.indd 1

15.04.15 19:59
15.04.15 19:59
15.04.15 19:59

13

Historia Wesołej

Wielka rozbudowa
Starej Miłosny
B

udowa osiedla 50-lecia PRL-u. Temat
rzeka, a zarazem historia niezbadana
i nie opisana. Przez kontrowersje, które
budziła wiele osób do dziś woli milczeć,
inni zaś komentują z nutą ironii w głosie.
I choć od rozpoczęcia inwestycji minęło
już ponad trzy dekady, póki co, próżno
szukać wiarygodnych źródeł pozwalających na obiektywną jej ocenę. Na tę przyjdzie nam poczekać zapewne wiele lat.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej powszechnie
znanym faktom.
Pomysł budowy nowego osiedla w Starej
Miłośnie zrodził się w głowach aparatczyków
partyjnych w schyłkowej fazie epoki Edwarda Gierka. W swym chytrym planie zakładał
budowę bloków i domów jednorodzinnych
oraz pełnej infrastruktury zaopatrzeniowoprzemysłowej dla osób związanych z urzędami i instytucjami centralnymi, tak by jak
najszersze koneksje wspomogły plany i realizację przedsięwzięcia. Nie z powodów
ideologicznych, jak niektórym się wydaje,
a praktycznych, nazwano go wstępnie osiedlem 40-lecia PRL-u. Chodziło o to, żeby niejako wymusić przydziały materiałów budowlanych. Wszak Polsce Ludowej chodziło o to
by wyrabiać się na jubileusze…

Pomnik arogancji
Kres pierwotnej koncepcji osiedla położyły
wydarzenia roku 1980, „karnawał Solidarności” i Stan Wojenny. Dopiero po „stabilizacji”
sytuacji zaczęto podejmować poważniejsze
kroki. 1 marca 1984 roku został powołany do
życia Międzyresortowy Pracowniczy Zespół
Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych. Wśród czternastu sygnatariuszy umowy byli przedstawiciele Ministerstw
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i Spraw Wewnętrznych, Komisji Planowania przy Radzie

Ministrów, Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych oraz Urzędu Miasta Wesoła.
Przedstawiciele tego ostatniego dokonali niebawem dość niezwykłej rzeczy. Otóż
w październiku tegoż samego roku uchwalili
zmianę planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego m.in. dla miejsca lokalizacji osiedla. Nie było by w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że w owym czasie taką decyzję mogła wydać jedynie Wojewódzka Rada
Narodowa. A jednak. Na postawie przyjętego
planu, trzy miesiące później Naczelny Architekt Warszawy zatwierdził projekt osiedla…
W 1985 roku MPZBDJiW został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zaczęła pozyskiwać grunty.
Kontrowersje i niesmak wobec tych działań
pozostają wśród byłych posiadaczy do dziś.
Na porządku dziennym miała miejsce zbójecka metoda polegająca na straszeniu wywłaszczeniem na mocy albo naciągniętych
przepisów prawa, albo w ogóle z ich pominięciem. Ci, którzy chcąc czy nie chcąc zasiadali do rozmów, otrzymywali rekompensaty – ten kto był oporny, na zadośćuczynienie
nie mógł liczyć wcale. Choć podobno poszło
na to sporo pieniędzy, to zadowolonych było
niewielu. Listy straszące licznymi sankcjami
wobec niechęci do współpracy, pisane na
„resortowych papierach”, niektórzy na pamiątkę zachowali do dziś. Niestety wielu utratę ojcowizny przypłaciło zdrowiem.
Plan szczegółowy osiedla powstał w roku
1986 i zakładał ukończenie prac na rok 1991.
Radosną 5-latkę nękały wstrzymania zezwoleń na budowę, a ostatecznie przerwał upadek PRL-u, co było katastrofą dla większości
właścicieli nie wykończonych nieruchomości. Zmiana systemu spowodowała paraliż
i stagnację. Plan zaopatrzenia materiałowo-technicznego województwa warszawskiego, wg którego dostarczano niezbędne su-

Prototypowe domy jednorodzinne podczas prezentacji dziennikarzom. 1989
rok. (ze zb. autora)
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rowce, przestał istnieć, a osiedle przypominające miasto-widmo zostało zdane samo
na siebie. Tym sposobem masowo zaczęto
wyprzedawać nieukończone domy i mieszkania. Tak powstała nowa fala pozasystemowych nabywców, która de facto zasiedliła
nowe osiedle. Z uwagi na wiele trudności,
które piętrzyły się wokół nich, zaczęli oni
z przekąsem nazywać siebie „pionierami”.
Brakowało w zasadzie wszystkiego. O ile domostwa wykańczano własnym nakładem, tak
na budowę infrastruktury trzeba było czekać.
Większość ulic w latach 90-tych pokryta była
słynnymi płytami betonowymi położonymi
pośród gliniastego błota. Brakowało na nich
oświetlenia, kanalizacji – co skutkowało licznymi podtopieniami, dostępu do komunikacji miejskiej (autobus linii 704 jeździł rzadko,
zwykle przeładowany do granic możliwości),
a po zaciemnionych zakamarkach błąkały się
grupy zwykle nietrzeźwych budowlańców,
najczęściej zza wschodniej granicy. Choć
dziś wywołuje to wśród „pionierów” śmiech
to wtedy, w połączeniu z pejzażem przypominającym poligon doświadczalny, powodowało co najmniej „gęsią skórkę”.
Z każdym rokiem sytuacja wyglądała coraz lepiej, aczkolwiek np. na nadanie ulicom
nazw i zmianę adresów typu „Zadanie 06
Działka 256” trzeba było czekać aż do początku XXI wieku.
Powyższy śródtytuł zaczerpnąłem z jednego z ówcześnie wielu krytycznych wobec
rozbudowy osiedla artykułów prasowych.
Doskonale oddaje klimat towarzyszący poczynaniom „resortowych inwestorów”, czyniących w latach 80-tych z zacnej, wielowiekowej miejscowości, enklawę samowolki
i kolesiostwa. Najważniejszy jednak spór dotyczący osiedla, niosący zresztą swój wydźwięk do dziś, zasługuje na osobny opis.

Konflikt osiedla z Parkiem
Kwestią, którą za argument najczęściej podnosili liczni przeciwnicy rozbudowy osiedla,
był jej wpływ na środowisko naturalne i równowagę ekologiczną okolicy. Wraz z uruchomieniem pierwszych maszyn budowlanych
wybuchła gorąca dyskusja o wpływ mają-

Zachowana do dziś zabytkowa brama w miejscu gdzie powstało osiedle „Akacjowa”.
W tle widoczna stacja AGIP przy Trakcie Brzeskim. 1986 rok. (ze zb. autora)
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Fragment potężnej makiety osiedla stara Miłosna.
strona zachodnia. 1986 rok. (ze zb. autora)

cych powstać zabudowań na lasy czekającego na utworzenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Obawiano się, że dojdzie do
przesuszenia gruntów, obniżenia zwierciadła
wód i zanieczyszczenia atmosferycznego, co
spowoduje jego zniszczenie. W grę wchodziła też terytorialna niezgodność osiedla i powstającego MPK. Obszar obydwu zazębiał
się. Działacze społeczni, szczególnie z osiedli
sąsiednich: Anina i Międzylesia wiedli prym
w wystosowywaniu pisemnych protestów
do organów administracji i kontroli. Podobną
aktywność wykazywały m.in. Liga Ochrony Przyrody, Ekologiczny Ruch Społeczny,
a nawet Komisja Ochrony Środowiska PRON.
Sugerowano przede wszystkim nieprawidłowości w opracowaniu nowej wersji zagospodarowania osiedla opartej na własnych,
wygodnych dla siebie wytycznych, wejście
w otulinę parku krajobrazowego (którego
powstanie z wiadomych względów odwlekano przez nienaturalnie długi okres), zlokalizowanie w lesie linii elektro-energetycznej,
zwiększenie mocy nie przystosowanej do
tego ciepłowni ZWAR w Międzylesiu oraz
upust oczyszczonych ścieków Kanałkiem
Wawerskim.
Ten ostatni postulat wiąże się z kolejną
kontrowersją, jaką miała być budowa oczyszczalni ścieków. Jako problem wskazywano
na jej lokalizację w otulinie parku oraz jej prototypową konstrukcję, która miała grozić katastrofą ekologiczną. Żeby dobić ostatecznie
projekt wskazano nawet, że na miejscu budowy rośnie kilka pomnikowych dębów. Wspomniani wcześniej społecznicy mieli uzasadnioną obawę, że może dojść do skażenia wód
kanałku przecinającego całą dzisiejszą dzielnicę Wawer, a kończącego bieg w Jeziorku
Kamionkowskim. Protestujący wyszli na ulicę.
Urządzano pikiety m.in. pod siedzibą Rady
Narodowej, a nawet pod Centrum Zdrowia
Dziecka. M.in. w kościołach zbierano podpisy
pod petycjami o wstrzymanie budowy osiedla. Ktoś nawet rozpuścił famę, że kanałkiem
miały by popłynąć ścieki nieoczyszczone,
w co nawet niektórzy uwierzyli. Ostatecznie
na wniosek pokontrolny NIK, 27 października 1988 roku Naczelny Architekt Warszawy
wydał nawet decyzję o okresowym wstrzy-
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niezrealizowana, pierwsza koncepcja rozbudowy osiedla stara Miłosna
autorstwa dr inż. arch. krystyny kęsickiej-holzer. 1983 rok. (ze zb. autora)

maniu budowy. W raporcie podano m.in. „…
organizacja pracy, ład i porządek wzorowe.
Jakość wykonywanych prac i budynków na
wysokim poziomie – niespotykanym na innych budowach w kraju”. Zarzuty dotyczyły
wspomnianych niemożności rozbudowy ciepłowni ZWAR oraz konfliktu obszarowego:
„Teren osiedla wchodzi w obszar MPK i jego
otulinę (…) zabudowa weszła w stumetrowy
pas wyłączony z zabudowy (…) ławy fundamentowe wylano w odległości 15 metrów od
ściany lasu”. A miało to miejsce „na szybko”,
tuż przed ogłoszeniem uchwały o utworzeniu MPK, co NIK również w raporcie podał.
Ogólny wniosek był taki, że osiedle jednak
może zagrażać środowisku.
Decyzję, jak można się domyśleć, ostatecznie uchylono. Z dzisiejszej perspektywy
jasno wynika, że obawy były jednak przesadzone, a protesty po części wymierzone nie
tyle w samą budowę, co w znienawidzonych,
działających „metodą faktów dokonanych”
działaczy partyjnych, którzy panoszyli się na
oczach tłumów.
Las na szczęście nie uschnął, oczyszczalnia
działa jak powinna. Kanałek Wawerski pozostał zwykłym rowem melioracyjnym, a większość „kacyków” odeszła z nieboszczką PRL.
Niestety do dziś trwa konflikt człowieka
z naturą. Mimo zmiany sytemu i prawa Park

ciągle jest naruszany przez zabudowę, bynajmniej nie tylko na terenie naszej dzielnicy.
Doszła do tego duża eksploatacja wypoczynkowa nasilająca się szczególnie w okresie letnim. Dziś jego ochrona to kwestia zależna
od władz miasta, dyrekcji MPK, a szczególnie
od wszystkich korzystających z jego dobrodziejstw.
Rozbudowa Starej Miłosny tak naprawdę
nigdy się nie skończyła. Proces trwa i zapewne będzie trwał dalej. Można spróbować oddzielić czas Wielkiej Rozbudowy od
następującego po niej naturalnego progresu
urbanistycznego, jako okres realizacji pierwotnych założeń przypadających na lata 80
i 90-te i ten późniejszy. A i ten pierwszy należy podzielić na czas do 1989 roku i ten, który
nastąpił po nim.
Niestety czarna geneza powstania nowego
osiedla, mimo że nie wiele ma się do dzisiejszego stanu rzeczy, jest przyczyną trwania
nieprawdziwych stereotypów, ciągle powielanych wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. Wiąże się też z pewnym brakiem
akceptacji przez pozostałych mieszkańców
dzielnicy Wesoła. I pewnie jeszcze trochę lat
minie, nim czas to wrażenie zatrze…
aDaM cieĆWierz
VarsaVianista, autor FaceBookoWeJ stronY
„stara Miłosna&okolice WczoraJ, Dziś i Jutro”
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Pralnia „LAGUNA”
• pranie wodne
• pranie chemiczne
• magiel
PRANIE DYWANÓW
METODĄ
„NA WSKROŚ”
ul. Sezamkowa 30, Stara Miłosna
tel. 888 146 230

CONIECO
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
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Artykuł sponsorowany

Pszczoła w naszym
przedszkolu
M

ała, brązowa kapsułka naciśnięta palcami brzęczy „Bzz!”. Co tam
jest w środku? To polna pszczoła.
– Co ty tu robisz pszczółko? – pytam – Bawisz się w telefon komórkowy?
– Nie, ja tu dojrzewam w kokonie, od zeszłego roku zresztą. Już mi
nudno i bardzo głodno. Zapasy, które zostawiła mi mama, skończyły
się jesienią. Teraz mam zamiar przyjść na świat.
– W przedszkolu? Czy to rozsądne?
– My, pszczoły murarki mamy zwyczaj trzymać się miejsc gdzie żyli
nasi rodzice. – Odpowiedziała rezolutnie mała, ruda pszczoła wycinając żuwaczkami ostrymi jak przedszkolne nożyczki dziurkę w swoim
kokonie – Jeżeli im tu było dobrze, to mnie też będzie. Pani wybaczy
dzieci czekają.
W istocie, przedszkolne gromadka z wielkim napięciem śledziła powiększanie się otworu w którym najpierw pojawiła się kępka włosków
wieńczących łepek owada, potem podłużne błyszczące oko. Pierwszy na zewnątrz kokonu pojawił się język, długi prawie na centymetr
i zadziwiająco silny. Wygiął się i zaczepił o krawędź otworu. Pokazywanie języka w przedszkolu nie jest wprawdzie uprzejme, ale dzięki
temu udało się pszczole wyciągnąć z dziurki przednie nogi, więc nikt

Dzieci z przedszkola Children's Academy i ich pszczoła

się nie gniewał. Jeszcze chwila szamotaniny i można opuścić ciasny kokon. Krótkie wygładzenie skrzydełek przed lotem, start i... pac!
w plastikową szybkę z otworkami.
– Ludzie! Moglibyście mnie już wypuścić z tego pudełka!
– A nikogo nie użądlisz?
– Jestem chłopcem, żądła nie mam wcale. Poza tym tęsknię teraz tylko do przepysznych kwiatów i pięknych pszczelich pań, które
mieszkają w domku na waszym tarasie.
Otworzyliśmy więc drzwi na taras i odkręciliśmy wieczko. Dzieci
pomachały pa pa! I tak rozpoczęło życie drugie pokolenie polnych
pszczół murarek w uliku przy dwujęzycznym przedszkolu CHILDREN’S
ACADEMY.

Dorota Wrońska

Zadbaj o los zwierząt!
N

ie skazuj swojego czworonoga na niechciane potomstwo. Do 15 grudnia
lub do wyczerpania dotacji można skorzystać z bezpłatnej sterylizacji i kastracji
psów i kotów na terenie Warszawy.
Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska w ramach programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności czworonogów na terenie stolicy.
Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic.
Zabieg jest bardzo bezpieczny i zdecydowanie zdrowszy niż podawanie zwierzętom

antykoncepcyjnych środków hormonalnych,
które mają działania uboczne.
Żeby skorzystać z darmowego zabiegu, wystarczy spełnić kilka prostych warunków:
1. Zwierzę musi mieć powyżej 6 miesięcy
2. Trzeba wypełnić „wniosek właściciela
o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji”
3. Zwierzę musi być zaczipowane oraz mieć
aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie
4. Trzeba okazać książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny dokument potwierdzający
prawo do zwierzęcia
5. Należy okazać dowód tożsamości.
Darmowy zabieg obejmuje:

1. wizytę kwalifikującą na zabieg w narkozie
infuzyjnej,
2. wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji,
3. zapewnienie zwierzęciu opieki do czasu
wybudzenia z narkozy, a także podanie
środka przeciwbólowego i antybiotyku,
4. wizytę kontrolną w miejscu zabiegowym
oraz zdjęcie szwów.
Ważne!
1. Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny
być w trakcie cieczki/rui.   
2. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć
przynajmniej 2 tygodnie.
3. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie
należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko
wodę do picia.
4. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych
przekazanych przez lekarza weterynarii.
Joanna Gorzelińska

Wykaz zakładów leczniczych, w których w 2015 r. możliwe jest bezpłatne wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa lub kota.
Zabieg można wykonać w każdym z podanych zakładów leczniczych, bez względu na miejsce zamieszkania.
BEMOWO

BIAŁOŁĘKA
MOKOTÓW
ŻOLIBORZ
WŁOCHY

PRAGA PŁN.

WAWER
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Przychodnia Weterynaryjna Jelonki
Lecznica Weterynaryjna Małgorzata Bąk
Usługi Weterynaryjne Mirosław Hącel
Przychodnia Weterynaryjna FILON
Przychodnia Weterynaryjna Tomasz Górny
Przychodnia Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny Przybylski Sławomir
Przychodnia Weterynaryjna
Przychodnia Weterynaryjna
Gabinet Weterynaryjny „Atena”
Przychodnia Weterynaryjna Włochy
WETLANDIA Przychodnia Weterynaryjna
Magdalena Kamińska Gabinet Weterynaryjny „Magda”
Gabinet Weterynaryjny – Ambulatorium Weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny „Radość”
Lecznica dla małych zwierząt ANIN
Gabinet weterynaryjny „Zwierzak”
Przychodnia Weterynaryjna „Marysin”
Lecznica Zwierząt SFORA
Gabinet Weterynaryjny Magdalena Gil
Przychodnia Weterynaryjna „Zwoleńska”
Gabinet Weterynaryjny „Uprzejmy Łoś”

ul. Borowej Góry 3
ul. Morcinka 32
ul. Morcinka 32
ul. Magiczna 16 lok. U08
ul. Racławicka 29A
ul Akermańska 3
ul. Mickiewicza 30
ul. Gojawiczyńskiej 16
ul. Popularna 29
ul. Radarowa 16
ul. Wilczycka 14
ul. Starzyńskiego 10
ul. Konopacka 8 lok. 38
ul. Wiosenna 2
ul. Panny Wodnej 47
ul. III Poprzeczna 3/1
ul. Czekanowska 3
ul. Korkowa 96
ul. Trakt Lubelski 300b
ul. Karpacka 8G
ul. Zwoleńska 131A/1
ul. Jana Kossakowskiego 26/28

tel. (22) 665 27 37
tel. (22) 861 54 12
tel. (22) 861 54 12
tel. 530 063 977
tel. 660 800 839
tel. (22) 498 23 03
tel. (22) 869 07 22
tel. (22) 832 19 00
tel. (22) 487 70 70
tel. (22) 868 31 66, 600 270 677
tel. (22) 863 71 26
tel. (22) 401 18 92, 780 517 129
tel. (22) 619 06 81
tel. (22) 818 75 70
tel. (22) 615 79 03
tel. (22) 812 64 33
tel. (22) 872 11 59
tel. (22) 812 71 11
tel. (22) 424 09 58
tel. (22) 613 26 49
tel. (22) 497 69 88
tel. 535 965 525

Wesoła
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Nornik łąking – dzikie stada jaszczurek
Wiktor fotografuje jaszczurkę

W

sobotę 2 maja wybraliśmy się do rezerwatu Las Sobieskiego obejrzeć
jego starodrzewy i ściśle chroniony, cenny
gatunek złocistego żuka (kwietnicę okazałą), ale te plany odłożyliśmy na później,
bo drogę zastąpiło nam suche wrzosowisko rojące się od jaszczurek.
Prawie dwudziestocentymetrowe, szare lub
smoczozielone gady przyglądały się nam paciorkowatymi ślepkami siedząc na wygrzanej
korze starych brzóz. Były zadziwiająco mało
płochliwe i gwiazdorzyły pyszniąc się swoją urodą tuż przed obiektywami aparatów.
Napełniliśmy więc karty pamięci po brzegi,
Świetnie to wychodziło nawet przy użyciu
smartfona. Przyznaję że sama trochę zbaraniałam na widok tej ich iskrzącej zieleni i z początku nie wiedziałam co to za gatunek, ale
z samej logiki wynika, że jak łazi po drzewach

Jaszczurka zwinka – samiec w szacie godowej

to zwinka. Nigdy jeszcze nie widziałam zwinek tak jaskrawo ubarwionych, bo nie trafiłam
nigdy na ich gody, nie widziałam też przedtem
zwinek takich dużych, ale ostatnie cieplejsze
lata najwyraźniej pozwalają im zbliżyć się do
rozmiarów które osiągają na południu Europy.
Wrócimy tam jeszcze, ale jeśli chcecie je sami
ta zwinka przeżyła utratę ogona

Jaszczurka zwinka – samiczka

znaleźć, to poszukajcie wrzosowiska przy
czerwonym szlaku rowerowym z Wesołej do
Lasu Sobieskiego. Tutaj daję namiary z nawigacji: (N 52 13,867/ E021 12,204). Uwaga!
Jaszczurek nie łapiemy bo zaatakowane rzucają na pastwę drapieżnika swój piękny ogon.
Taką niedoszłą ofiarę z odrastającym ogonem
widać na jednym ze zdjęć.
Dorota Wrońska

Warsztaty NORNIK ŁĄKING to krótkie wycieczki przyrodnicze dostępne dla wszystkich
nieodpłatnie w każdą sobotę o 11h30 (Z wyjątkiem świąt, wakacji i sobót bardzo deszczowych) oraz odpłatnie dla szkół i przedszkoli w tygodniu. Miejsce zbiórki sobotnich
spacerów podaję na dwa dni przed wycieczką stronie www.staramilosna.org.pl. Kontakt:
dowronska@gmail.com lub tel. 796159929.
R E K L A M A
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W BIBLIOTECE PUBLICZN EJ
„Odjazdowy Bibliotekarz”: Sulejówek – Wesoła – Wawer – Józefów

T

rzecia już edycja
Rajdu „Odjazdowy
Bibliotekarz” za nami!
W tym roku 9 maja pojechaliśmy z Sulejówka
przez Wesołą i Wawer
do Józefowa. Zaczęliśmy w Muzeum Józefa
Piłsudskiego, zakończyliśmy w Muzeum
2 Korpusu Polskiego w Józefowie.

ek Kasjopea im. Danuty Siedzikówny „Inki”,
DoktorA, Vita-Medica. Dziękujemy wszystkim
partnerom i sponsorom!
Lokalnej policji dziękujemy za zabezpieczenie Rajdu. Czuliśmy się zaopiekowani
również dzięki bardzo sprawnej „załodze”
z Rembertowskiej Masy Krytycznej i Stowarzyszenia Rembertów Bezpośrednio.
Trasa w tym roku była dosyć długa (ok.
29 km), niektórzy jechali od początku do

przy bibliotekach w Wesołej, Wawrze oraz
na granicy Józefowa dołączali do nas kolejni
„rajdowcy”.
Na mecie w Muzeum 2 Korpusu Polskiego
w Józefowie czekały na nas kiełbaski z grilla,
przekąski, ciasteczka, bułeczki, herbata, kawa,
woda i napoje. Wzmocniwszy utrudzone ciało mogliśmy zajrzeć do namiotu tzw. bookcrossingu, by wybrać sobie książki. Dzieci
miały specjalne atrakcje: spotkanie z autorką

Nasza Biblioteka była jednym z sześciu
organizatorów imprezy! Medialnie wspierali
nas: Wiadomości Sąsiedzkie, Wesoła Gazetka Sąsiedzka. Dziękujemy również wesołowskim portalom: http://wesola-gazeta.pl/
i http://www.staramilosna.info/ oraz portalowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za
promocję Rajdu!
Wsparcia udzielili nam: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST, Platon – Dystrybucja Książek, K&M Delikatesy
Wesoła, PAWO Piekarnia-Cukiernia, Polpain-Putka, Oskroba, Sklep OK., Abud – Market Budowlany, JBB, Pizza z Radości, F.H.U.
SAKOWSKA – Materiały Odblaskowe, Miejska Wysyłka, Stowarzyszenie Nasza Wesoła,
CYKLON Sport Serwis, harcerki z 44 MDH-

końca, inni dołączyli na przystankach, było
nas na Rajdzie ok. 120 osób, a na pikniku ok.
150 osób.
Wystartowaliśmy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, na kolejnych etapach

książek – Agnieszką Wojdowicz, dekorowanie roweru, były też zajęcia prowadzone
przez nasze harcerki. Oglądaliśmy nietypowe
rowery, zwiedzaliśmy Muzeum i jego eksponaty militarne (czołg, armatę z 1939 r.). Można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru,
sprawdzić, czy mamy prawidłową postawę.
Atrakcji było co niemiara! A co równie ważne
– pogoda nie zawiodła!
Dziękujemy Przyjaciołom Biblioteki
i Książki za udział w Rajdzie! Mamy już
pomysły na następny rok, wydaje się więc,
że w Wesołej tradycja „Odjazdowego” nie
zaginie!
elŻBieta DaniłoWicz
zdjęcia: J. Januszewska-Miśków,
krzysztof zowczak

W Bibliotece w maju i czerwcu:
Inauguracja współpracy z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym! Biblioteka w Wesołej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną
oraz Bistro „Zakątek” podejmuje współpracę z Nadwiślańskim
Uniwersytetem Dziecięcym.
W atrakcyjnej formie dzieci będą
mogły poznawać tajniki wiedzy
przyrodniczej. Pełną parą ruszymy
po wakacjach, natomiast jeszcze
w tym roku szkolnym będą miały
miejsce dwa spotkania.
Na inaugurację zaplanowaliśmy wykład interaktywny dla
dzieci i dorosłych poświęcony
nietoperzom i echolokacji „Czy
można widzieć uszami”, na który zapraszamy 25 maja (poniedziałek), na g. 18.00 do „Zakątka”
k. Biblioteki.
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11 czerwca, g. 17.00 „O czym gra ptasie radio?” – przyrodniczy
warsztat terenowy o ptakach i wiosenno-letniej przyrodzie. Życie ptaków zwłaszcza na wiosnę jest niezwykle bogate i nieustannie zaskakuje, warto przyjrzeć im się uważnie i dowiedzieć się o ich zwyczajach
jak najwięcej. Wyjdziemy w teren uzbrojeni w lornetki i lupy, by wcielić
się w ornitologów – zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
9 czerwca, g. 18.30 – spotkanie autorskie z Janem Chruślińskim,
promocja książki „Miłość i wojna”, nagrodzonej w konkursie im. Stefana Żeromskiego.

Komunikat: Filia Nr 3 – nieczynna!
W związku z remontem Ośrodka Kultury Filia Nr 3 w Woli Grzybowskiej jest nieczynna do odwołania. O terminie otwarcia Filii
powiadomimy na naszej stronie i w pozostałych placówkach.
elŻBieta DaniłoWicz

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

„Na nieludzkiej ziemi”

W

związku z 75 rocznicą Zbrodni Katyńskiej w Bibliotece można było
zobaczyć wystawę fotografii Aleksandra
Załęskiego pt. „Na nieludzkiej ziemi”.
Zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną oraz
mieszkańców Wesołej na spotkanie z autorem fotografii, jedna z uczennic Gimnazjum 119 przesłała nam relację, którą niżej
prezentujemy:
24 kwietnia 2015 r. klasy trzecie naszego
gimnazjum były w Bibliotece na wystawie
fotografii „Na nieludzkiej ziemi” połączonej
z prelekcją członka rządowej komisji ekshumacyjnej – Aleksandra Załęskiego. Prelegent pokazał nam zdjęcia, które wykonywał
w 1991 i 1995 roku w czasie odkopywania
masowych grobów oficerów, podoficerów
i szeregowych Wojska Polskiego rozstrzelanych strzałem w tył głowy, a następnie
wrzuconych do dołów śmierci między innymi w Charkowie, Katyniu i Miednoje.

W czasie spotkania, pan Załęski nie tylko pokazał nam fotografie, lecz także wiele
opowiadał na temat zbrodni, warunków ekshumacji i życia żołnierzy przetrzymywanych
w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Obejrzeliśmy wstrząsające zdjęcia
czaszek, kości i przedmiotów należących do
zamordowanych. Leżały one zarówno porozrzucane w grobach, jak i równo poukładane i wyczyszczone po wyjęciu ich stamtąd.
Pan Załęski opisał sposób zabijania ofiar, pokazał nam zbliżenia wylotów dziur po kulach
w czaszkach.
Dowiedzieliśmy się również o wpływie gleby na stan ciał i jakie odczucia towarzyszyły
ludziom uczestniczącym w ekshumacji. Zobaczyliśmy zdjęcia przedmiotów używanych
przez rozstrzelanych, na przykład medalików
oraz miedniczek na wodę (poprzekłuwanych później przez Rosjan, aby nie mogła
z nich skorzystać miejscowa ludność), czy
fragmenty listów odnalezionych w grobach.
Widzieliśmy także fotografie przedstawiające

ekumeniczne nabożeństwa polowe odprawiane przez przedstawicieli rożnych religii,
w których uczestniczyli ludzie zaangażowani w odkopywanie zwłok.
Spotkanie było bardzo ciekawe. Warto
było na nie przyjść, aby dowiedzieć się więcej na temat zbrodni dokonanej w czasie
II wojny światowej na polskiej elicie wojskowej i uświadomić sobie, jak straszne
było to nieszczęście. Na lekcjach w szkole
często brakuje na takie tematy czasu i nie
ma możliwości zobaczenia zdjęć oraz wysłuchania naocznych świadków wydarzeń
historycznych (na przykład ekshumacji).
To dzięki fotografiom i relacjom tych osób
mamy największą szansę na zapamiętanie
i uzmysłowienie sobie tragizmu zdarzeń
z przeszłości. Warto uczestniczyć w takich
lekcjach, aby lepiej poznać i zrozumieć otaczający świat.”
natalia staruszkieWicz kl. 3a
GiMnazJuM nr 119 W WarszaWie

Daj się porwać w podróż – czyli maj
w Ośrodku Kultury Wesoła i Filii ODT Pogodna
O

d Mongolii, przez Bałkany aż po Amerykę Południową –
Ośrodek Kultury w Wesołej i jego filia „Pogodna” w Starej
Miłosnej w maju zapraszają wszystkich na wyjątkowe wydarzenia, z najróżniejszych dziedzin sztuki!
Wiosna przynosi ożywienie nie tylko w przyrodzie. Choć w seidzibie Ośrodka Kultury w Wesolej trwa remont, nie zwalniamy tempa.
Przedstawiamy Wam propozycje i nasze zaproszenia, a zaczynamy
od... muzyki.
Do posłuchania
Mazowiecki Konkurs Duetów Fortepianowych. Dwóch muzyków
przy jednej klawiaturze to uczta zarówno dla uszu jak i oczu. W sobotę, 23 maja o godzinie 12:00 będziecie mogli wziąć w niej udział
w ODT Pogodna.
Do obejrzenia
Maj to także czas spektakli, wystaw i opowieści. 19 maja otwieramy
wystawę malarstwa pani Grażyny Weber. Artystka kocha przyrodę,
kolory, stara się na płótnie oddać ich magię. Wernisaż wystawy „Zamajona” o godznie 19:00 w ODT Pogodna.
W tym samym miejscu, 17 maja o godzinie 17:00, podróżnik Jakub
Czajkowski opowie o swojej wyprawie do Mongolii. Oprócz opowie-
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ści będziecie mogli zobaczyć zdjęcia pokazujące najciekawsze sekrety tego kraju.
W maju warto także odwiedzić ODT Pogodna z dzieciakami i obejrzeć ciepły muzyczny spektakl „Złote Jajko”. Historia dwóch z pozoru
nieczułych i sprytnych zwierzaków, które nagle stają przed wielkim
wyzwaniem i żeby mu sprostać muszą się zmienić – na lepsze! Zapraszamy w sobotę 24 maja o 16:00.
Na Dzień Mamy
Nie można zapomnieć, że w Maju składamy życzenia naszym mamom. Ich święto przypada na 26 maja, a w Wesołej i Starej Miłosnej
z tej okazji dzieciaki będą mogły przygotować dla swoich mam przepiękne wiązanki. Warsztaty florystyczne na dzień przed świętem, czyli
25 maja, startują o 17:00 w ODT Pogodna.
Nie zapomnijcie także odwiedzić naszego stanowiska podczas Pikniku Wesoła 30 maja! W naszym namiocie będą warsztaty, atrakcje
i niespodzianki.
Więcej naszych atrakcji i pomysłów znajdziecie na naszej stronie internetowej http://www.domkulturywesola.net/

Zapraszamy serdecznie!
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Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
A

wszystko te czarne oczy...! Na kwietniowym spotkaniu integracyjnym w świat kabaretu wprowadziła naszych słuchaczy pełna wdzięku i pogody ducha p. Krystyna Hardecka. Dowcipy i zabawny dialog z publicznością
sprawiły, że kwietniowy „Koncert życzeń”, bo o nim mowa, upłynął
w sympatycznym klimacie. Pełne humoru wierszowane życzenia
przeplatane piosenkami w wykonaniu naszego zespołu muzycznego pod dyrekcją p. Aleksandry Endzelm-Obertyn były powodem do
śmiechu i radości.

Wiosna w naszym UTW jest czasem wycieczek. 29-30.05.2015
o godz. 6.30 spod Urzędu Dzielnicy Wesoła, a o godz. 6.50. ze
Starej Miłosnej ul. Pogodna wyjeżdżamy zdobywać Zielone Roztocze. Przed nami Zamość i okolice. Na drugiej wycieczce poznamy
Mazowsze. 11.06.2015 o godz. 7.15 ze Starej Miłosnej, a o godz.
7.30 z Wesołej pojedziemy Szlakiem Grodów Nadwiślańskich (Zakroczym, Czerwińsk, Płock).
Mamy przyjemności i obowiązki, do tych drugich należy uczestnictwo w zebraniach członków. 12.06.2015 godz. 16.00 (drugi termin
godz. 16.15) zapraszamy na Walne Zebranie Członków do Szkoły
Podstawowej nr 171 przy ul. Armii Krajowej 39 w Wesołej – Centrum.
Zostanie na nim przedstawione sprawozdanie z działalności UTW
Wesoła w 2014 roku.
W miłej atmosferze czas płynie szybko i tak kończy się następny
rok naszej działalności, za nami szósty rok doświadczeń a przed nami
uroczyste zakończenie roku akademickiego, na które zapraszamy tym
razem w niedzielę 14.06.2015 na godz. 16,00 do ODT „POGODNA”.
W programie liczne niespodzianki. Serdecznie zapraszamy!
sekretariat utW

Nasz Uniwersytet rozwija się w wielu kierunkach, zdobywamy wiedzę nie tylko na wykładach, ale także w praktyce, uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych stolicy. I tak ostatnio zwiedzaliśmy wystawę
„Pompeje – życie w cieniu wulkanu”. Ta wirtualna wystawa z Neapolu
to wspaniałe doświadczenie dzisiejszych czasów (nowoczesne technologie są z nami za pan brat). A przed nami maj, a więc pełnia wiosny.
Majowe spotkanie integracyjne w sobotnie popołudnie 23.05.2015
godz. 17.00 przebiegnie w rytmie samby – „Tylko mnie poproś do
tańca”. Zatańczymy z mistrzem, który od nowego roku akademickiego zostanie nauczycielem nowej grupy tanecznej.

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

R E K L A M A

Biuro Księgowe

Dom, rodzina, praca. Wszystko
to może sprawić, że będziesz
potrzebować kogoś, z kim możesz
szczerze i otwarcie porozmawiać.
Czujesz, że nie dajesz rady
z lękiem, emocjami, stresem?

EWA GADOMSKA
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
LICENCJA NR 0513/06
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Zadzwoń... przyjdź... pomogę Ci
w odzyskaniu równowagi.
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Marta Pindral – Gabinet Psychoterapii
ul. Solidarności 53 lok. 5 (w pobliżu dworca Wileńska)
tel. 601 904 162, www.formapsyche.pl

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

Dania wystawne i łatwe
Dorsz pieczony
z cebulką i rodzynkami

Krewetki w białym winie
i czosnku

składniki:
• 3 płaty świeżego dorsza
• 6-7 szt białej cebuli
• 3 łyżki oleju

składniki:
• 30 dag surowych krewetek
• 2 łyżki klarowanego masła
• 3 łyżki oleju

• garść rodzynek
• sól, chili i pieprz do smaku
• mały pęczek natki

Artykuł sponsorowany

sposób wykonania:
Dorsza umyj, wysusz i oprósz solą i pieprzem. Poporcjuj i poukładaj na folię do pieczenia. Obierz cebulę, pokrój w piórka i uduś na rozgrzanym oleju. Pilnuj by się nie spaliła. Powinna być tylko zeszklona.
Dodaj przyprawy i rodzynki. Podsmaż jeszcze około 5 min. Zdejmij
z ognia. Na koniec dodaj poszatkowaną natkę pietruszki. Wymieszaj.
Na każdej poporcjowanej rybie ponakładaj cebulkę. Pozawijaj rybę
szczelnie folią. Włóż do piekarnika na około 20 min. W ten sposób
rybę można upiec na grillu.

• 150 ml białego wytrawnego wina
• 2 ząbki czosnku
• sól, chili i pieprz do smaku

sposób wykonania:
Na patelni rozgrzej olej. Usmaż krewetki z dwóch stron na złoty
kolor. Na drugiej patelni rozpuść masło i przełóż do niego usmażone krewetki. Dodaj rozgnieciony czosnek a za chwilę podlej winem.
Krewetki duś chwilę by alkohol odparował. Dopraw solą, chili i pieprzem. Podawaj z bagietką lub ulubionym makaronem.
Beata Piórek
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

Galeria Smaków ZDROWY DOM
S

zanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić do nowej firmy Galeria Smaków
ZDROWY DOM. Otwieramy 16 maja 2015 r.

Zdrowa żywność i jej przetwory są
naszą pasją.
Oferujemy Państwu w domowym klimacie:
znakomite zdrowe, domowe, ręcznie robione
produkty garmażeryjne oparte na starych tradycyjnych recepturach, doskonałe lody i ciasta.
Polecamy catering na zamówienia, podany w sposób cieszący smak i oczy. Z radością
umilimy Państwu każdą domową uroczystość,
okolicznościowe przyjęcie, wesele, bankiet firmowy czy wystawny bal.
W najbliższym czasie na Państwa życzenie
będziemy mieli w sprzedaży gotowe produkty
bezglutenowe oraz soki, miody oraz nalewki
oparte na ziołach. Na miejscu będzie można
zjeść dobry i zdrowy obiad.
Wiadomość dla naszych wiernych Klientów:
część galeryjna z Traktu Brzeskiego 58A
została także przeniesiona pod nowy adres.

Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 7 (obok Lidla)
Otwarte: pn.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-16.00
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O g ł osz e n i a d r obn e
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.
hhMAMA ROCZNEGO CHŁOPCA ZAOPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM U SIEBIE W DOMU. TEL.
511-777-393
hhPOMOGĘ STARSZEJ OSOBIE, SPRZĄTANIE,
PRASOWANIE, ZAKUPY. TEL. 511-777-393
hhFORTEPIAN – lekcji gry udziela doświadczony
pedagog. Tel. 606 898 895
hhAbsolwentka SGH z przyjemnością udzieli KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum. Przygotowanie do
testów oraz pomoc bieżąca. Tel. 510 270 939
hhNauka j. niemieckiego na ul. Jeździeckiej
w Starej Miłosnej dla uczniów i dorosłych, cena
40 zł/60 min. Tel. 694 210 279
hhMATEMATYKA – profesjonalne korepetycje
prowadzone przez doświadczonego nauczyciela (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
– przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751
hhStudent 2 roku Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z matematyki. Zakres: szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum. Przygotowa-

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.

nia do sprawdzianów kartkówek egzaminów.
Tel. 516-309-589

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

hhSPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ NA MIESZKANIE DOM W STANIE SUROWYM W WIEL
GOLESIE BRZEZIŃSKIM GM. HALINÓW. TEL.
511-777-393

hhSPRZEDAM TANIO WÓZEK SPACEROWY CONECO. MOŻLIWA ZAMIANA NA WÓZEK GŁĘBOKI. TEL. 796-045-674

hhSprzedam segment skrajny z działką 319 m rok
budowy 1997, cena 600 tys. zł. Tel. 502 600 775
2

hhSprzedam segment Stara Miłosna, świetna
lokalizacja, cichy, ustawny, do zamieszkania,
powierzchnia mieszkalna 180 m2, negocjacja
ceny, tel. 781 489 822
hhPoszukuję domu do wynajęcia w Starej Miłosnej, minimum 4 sypialnie, tel. 501-061-710
hhWynajmę garaż podziemny w Starej Miłosnej,
na osiedlu „Pod Sosnami”, ul. Jeździecka 21b.
Tel. 605 077 751
hhWynajmę dom wolnostojący w Starej Miłosnej
o pow. 125 m, nowy, ładny, dobra lokalizacja,
tani w eksploatacji, tel. 604 148 258

hhNiedrogo sprzedam łóżko sosnowe 90x200
z materacem i szufladą na pościel. Stan b. dobry. 504-220-987.
hhMam do sprzedania fotelik-nosidełko firmy
Maxi-Cosi, 0-13 kg, kolor szaro-pomarańczowy. Stan b. dobry. Tel . 605 077 751
hhSprzedam wózek dziecięcy renomowanej firmowy Mutsy (spacerówka, fotelik samochodowy, folia od deszczu), kolor turkus. Stan b. dobry. Tel. 605 077 751

wycinka drzew
alpinistycznie
511 649 953
074

 masaż całego ciała
–
–
–
–

TAXI–WESOŁA

Ajurweda-abhyanga
relaksacyjny
klasyczny
leczniczy

Stanisław
Majewski

 masaż pleców
 masaż stóp i dłoni
tel. 602 777 828, Andrzej

tel. kontaktowy: 692 266 796

070

Sklep „PSIA KOŚĆ”

(wejście od Jana Pawła II obok cukierni Gama)

455 028

na terenie Wesołej i Sulejówka

dowóz gratis

025

PRANIE

Dojazd gratis!

np. pranie tapicerki samochodowej – 100 zł 033

Dor abianie klucz y
mieszkaniowych i samochodowych

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

REKLAMA
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011

– cena promocyjna 160 zł/os., w cenie
wszystko oprócz alkoholu i muzyki
Chrzciny i inne imprezy już od 80 zł/os.
www.villaavanti.waw.pl
tel. 502 600 775

072

Stara Miłosna
Lek. wet. Izabela Rupińska

tel. 500 753 803

905 352

Warszawa-Wesoła, ul. Irydowa 16
tel./fax 22 773 26 93, 695 708 695
fismag@poczta.fm

HOTEL DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
STRZYŻENIE PSÓW I PIELĘGNACJA

dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodwej

tel. 692

NAPRAWA SPRZĘTU AGD
 podłączanie i montaż pralek,
zmywarek, kuchni, piekarników, płyt itp.
 okresowe przeglądy pieców gazowych

Licencja MF Nr 14424/99

Wesela w VILLA AVANTI

wszystko dla zwierząt (karmy, akcesoria)
Stara Miłosna, ul. Dolomitowa 6

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

006

ZE G AR M I S T RZ

tel. 606 657 692

507 130 389, 500 322 255

052

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
 budowa i remonty ciągów kominowych
 wydajemy opinie, ekspertyzy
 pełen zakres usług, doradztwo

e-mail: jk.saganowski@o2.pl
tel. 501-104-198

PRANIE

dywanów
i wykładzin, mebli
tapicerowanych,
tapicerki samoch.

KOSZENIE
trawników
i nieużytków,
wycinka drzew
i krzewów

Grzegorz Kaliszewski • tel.

071

MYCIE
kostki,
elewacji,
okien itp.

791-355-566

036

USŁUGI HYDRAULICZNE

 Zegary, zegarki, paski, bransolety
 Naprawa, sprzedaż
 Baterie, szkła itp.

• remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
• przeglądy i naprawy kominiarskie
• uprawnienia budowlane i gazowe

Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 158
czynne: pn.-pt. 10-18, sob. 10-14
005

073

063

Biuro Rachunkowe

oferuje indywidualne oraz grupowe zajęcia z nauki pływania
dla dzieci i dorosłych oraz trening personalny
z indywidualnym doborem diety pod klienta.
Obszar usług to Wesoła i najbliższe okolice, również Gocław.

tel. 509

tel. 502 600 775

067

Dyplomowany trener personalny
oraz instruktor pływania

Sprzedam segment skrajny
z działką 319 m2 w Starej
Miłosnej. Cena 600 tys. zł.

004

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

003

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)
Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

PAW-BUD

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

PLANUJESZ
BUDOWĘ DOMU?
Zadzwoń – dowiesz się,
jak w ciągu godziny dobrać
idealny projekt domu.

Duże rabaty na projekty
i adaptacje!!!

www.projektidom.pl
ul. Piotrusia Pana 26,
Warszawa-Wesoła

513 348 843

WYWÓZ

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

www.transnec.waw.pl

maj 2015
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WYJĄTKOWE
DOMY
WYJĄTKOWE
DOMY

już750
od 750
CenyCeny
już od
000 000
zł zł

Tel.:Tel.:
+48+48
534534
405405
300300

www.ogrodywesola.pl
www.ogrodywesola.pl

ZABAWKI

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

Traktor Farmer
DUMEL

79,99 zł

100,00 zł

ul. Jana Pawła 23/25 lok. U4B2
(pasaż Pogodna)
05-077 W-wa Wesoła

Lalka FROZEN
Elza lub Anna
od

DIGI BIRDS
Para Młoda

99,99 zł

79,99 zł

-30%
Gra planszowa
COLT EXPRESS

119,99 zł

150,00 zł

Prognoza
na DZIEŃ DZIECKA:
– ceny NISKIE,
i BARDZO NISKIE,
a w porywach
dochodzące do -30%
– wzmożone
Gringo
występowanie
Dziecięcego Uśmiechu
i zadowolenia rodziców

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

Gazetka Sąsiedzka

