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Zmieniamy się dla Was!

dawniej:
dobre wieści
dla rowerzystów! (str. 9)
Pamiętaj: w dniach 16-26 czerwca
zagłosuj na projekty w ramach

Budżetu Partycypacyjnego
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

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

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
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Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

drodzy Czytelnicy,

dyżury radnych

Wszystko przemija,
nawet najdłuższa żmija!

ze stowarzyszenia „sąsiedzi dla
Wesołej” (dawniej stowarzyszenia
sąsiedzkiego stara Miłosna)

Zdecydowanie przemija rok szkolny ku dzikiej radości młodzieży.
Hej młodzi! Jak już skończycie poprawiać jedynki na szóstki,
nie zapomnijcie zagłosować w budżecie partycypacyjnym! (str. 8-10).
Dobrze że nasze Stowarzyszenie nie przemija! O nie! Zmieniamy
skórę, rośniemy i młodniejemy (str. 4-5). Zmierzymy się z obwodnicą,
długą i butną gadziną, która próbuje pełznąć przez Wesołą, lekceważąc
wolę mieszkańców, ale wspólnie nauczymy ją dobrych manier (str. 7-8).
Przyjrzymy się znowu budowie Biedronki na ul. Kamyk (str. 11).
W dziale historycznym urzecze nas nadwiślańskie Urzecze (str. 14-15).
Poza tym zamieszczamy garściami propozycje rozrywki, lektur
i inne porady.
Wszystkiego do syta, bo musi wystarczyć na całe lato.
Sąsiedzka, działająca w czynie społecznym redakcja Gazetki,
podobnie jak Wy, drodzy sąsiedzi, wybiera się na WAKACJE!
Miłej lektury!

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 jm.januszewska@gmail.com
lub telefonicznie 537 49 00 48
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Zmieniamy się!

nowa nazwa stowarzyszenia
to dopiero początek!
S

towarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna nazywa się teraz „Sąsiedzi dla Wesołej”. Pod tą nazwą członkowie Stowarzyszenia kandydowali do Rady Dzielnicy
w ostatnich wyborach samorządowych.
Jeszcze raz dziękujemy za Wasze zaufanie, za 1492 głosy poparcia i trzecie mocne miejsce w dzielnicy!
Zmieniamy nazwę, bo chcemy działać na
rzecz wszystkich mieszkańców Wesołej. A jest
nas już całkiem sporo – ponad 23 tysiące!
Wielu z nas ma potrzebę działania i angażowania się we wspólne sprawy lokalne, więc
działajmy razem! Najwyższy czas, by połączyć
siły i spotkać się w ramach jednej, prężnie działającej organizacji lokalnej, która zadba o interesy nas wszystkich – sąsiadów z Wesołej!
Przedstawiamy naszą nową prezeskę
Joannę Gorzelińską mieszkającą na Groszówce. Pierwszy raz na czele stowarzyszenia
staje osoba z innego osiedla, co jest kolejnym
dowodem zmian i otwarciem się na potrzeby
całej dzielnicy.
Serdecznie dziękujemy naszej koleżance,
dotychczasowej prezesce Grażynie Milczarczyk, za jej zaangażowanie w prowadzenie
spraw Stowarzyszenia.

cyjnego zgłoszonego przez zaprzyjaźnione
Towarzystwo „Biegówki”. Z niecierpliwością
czekamy na ośrodek sportowy zaplanowany na Groszówce. Projekt jest gotowy, czeka na inwestora – może przeczyta to teraz
jakiś przedsiębiorca z Wesołej, który rozgląda się za miejscem związanym ze sportem?
Szczegóły inwestycji są dostępne w Urzędzie
Dzielnicy.

Takich nas znacie
Nasze Stowarzyszenie, założone przez aktywne osoby ze Starej Miłosnej, działa już
16 lat. Początki były trudne. Brakowało
wszystkiego: utwardzonych dróg, oświetlenia, przedszkoli, placów zabaw, szkół. Mamy
satysfakcję, że Stara Miłosna zmieniła się
przez te lata nie do poznania. Dzieci wciąż
bawią się na pierwszym, założonym przez nas
placu zabaw, a starsze uczą się w nowej szkole, której powstanie aktywnie wspieraliśmy.
Zainicjowaliśmy wiele spotkań sąsiedzkich,
turnieje siatkówki, rajdy cyklistów, coroczne
biegi przełajowe i maratony, rodzinne festyny, warsztaty i plenery plastyczne, kiermasze
rękodzieła, spacery przyrodnicze „Nornik Łąking”, szafingi, akcje społeczne, wsparcie i pomoc sąsiedzką i coroczną sąsiedzką paczkę.
Poznaliśmy wielu aktywnych sąsiadów z innych osiedli.

Wyzwania na dziś
Chcemy wesprzeć mieszkańców w ich staraniach o rozwój infrastruktury i nowe propozycje sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców.
W tym roku rozpocznie się budowa pierwszego etapu rolkostrady na granicy Groszówki i Centrum w ramach budżetu partycypa-

Kontakt z nami:
www.facebook.com/sasiedzidlawesolej
www.staramilosna.org

Będziemy bronić najcenniejszych zasobów
naszej dzielnicy – czystego powietrza, dobrej
wody i najpiękniejszych lasów, w których żyją
zwierzęta. Marzy nam się więcej ścieżek rowerowych, czekamy na duży, nowoczesny
parking przy stacji kolejowej. Potrzebne są
miejsca i programy aktywizujące młodzież,
osoby starsze i lokalnych przedsiębiorców.
Bardzo niepokoi nas i jednoczy w działaniach
z mieszkańcami obecna zapowiedź przebiegu obwodnicy przez Wesołą. Włączymy się
w konsultacje społeczne, jesteśmy za przebiegiem WOW jak najmniej inwazyjnej dla
mieszkańców i przyrody.

sąsiedzi na pikniku

Rekordowa liczba rodzin z dziećmi odwiedziła nas w tym roku podczas Pikniku Wesoła!

D

ługa kolejka roześmianych dzieciaków
czekała na malowanie buziek przez utalentowane artystki z Miejskiego Zoo. W tym
czasie mamy mogły zasięgnąć porad specjalistek od treningów interwałowych prezentowanych przez Miss Sporty lub posłuchać
cennych wskazówek od wizażystki marki kosmetycznej Mary Kay. Niejedna mieszkanka
Wesołej opuszczała nasz namiot odmieniona
– z profesjonalnym makijażem!
Ojcowie włączyli się aktywnie w dyskusję
na temat planowanej budowy obwodnicy
w Wesołej. Próbowaliśmy rozwikłać zmieniane co chwilę przez GDDKiA nazwy wariantów
WOW. I choć nie zawsze mieliśmy podobne
zdanie na temat planowanej obwodnicy, byliśmy zgodni, że powinniśmy wspólnie działać,
żeby droga ta była jak najmniej uciążliwa dla
mieszkańców Wesołej. Rozmawialiśmy też
o cudownej ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy 1 Praskiego Pułku, która odmieniła nasze
życie i sprawiła, że coraz częściej przemieszczamy się po naszej dzielnicy na rowerze.
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Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

Proponujemy
Na lato proponujemy ofertę bezpłatnych zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Już
w lipcu i sierpniu, dwa razy w tygodniu dla
wszystkich mieszkańców będzie dostępna
bezpłatna joga na trawie w sąsiedztwie siłowni plenerowej w Starej Miłosnej, dzięki
projektowi, które nasze stowarzyszenie złożyło w poprzedniej edycji, w ramach budżetu
partycypacyjnego. I w tym roku nasza radna
Hania Bąbik złożyła dwa projekty na bezpłatne, całoroczne zajęcia dla mieszkańców:
„Zdrowa joga dla każdego w Wesołej”
(nr 18) oraz „Wesoła tańczy zumbę!” (nr 11).
Jeśli nasze projekty wygrają (głosowanie trwa
od 16 do 26 czerwca), to przez cały przyszły
będzie można dwa razy w tygodniu ćwiczyć
jogę, a w weekend przez 1,5 godziny tańczyć
integracyjną, energetyczną zumbę. (na wzór
cotygodniowych, popularnych spotkań tanecznych z zumbą na Żoliborzu w LO im. Limanowskiego).
Serdecznie zapraszamy do współpracy
nad kolejnymi projektami.
Jako Organizacja Pożytku Publicznego
służymy wszystkim sąsiadom. Możemy występować o granty i dotacje. Im będzie nas
więcej, tym więcej dobrego zrobimy dla naszej małej ojczyzny, dla nas wszystkich.
Jesteśmy zwolennikami i wspieramy społeczeństwo obywatelskie, nie jesteśmy partią
polityczną. Różnimy się w naszych poglądach, ale jednoczy nas współpraca dla dobra
wspólnego, sąsiedzkiego. Działamy z przekonaniem, że to my – mieszkańcy współtworzymy naszą dzielnicę, nasze miejsce na
ziemi i od nas zależy, jakie ono będzie.

nowa prezeska stowarzyszenia

Wesołość mam we krwi
M

ieszkam w Wesołej od 7 lat. Zakochałam się w tym miejscu od pierwszego
wejrzenia. Pamiętam pierwszy spacer z moją
czwórką dzieci w lasku przy straży pożarnej.

sToWarzyszenie „sĄsiedzi dla WesoŁeJ”

Zresztą bardzo wielu sąsiadów przyjechało
do nas właśnie na dwóch kółkach! Z fotelikami dla dziećmi, a nawet z przyczepami, które
mieściły dwoje dzieci.
Słoneczna, wręcz upalna pogoda sprawiła,
że czuliśmy się wszyscy jak na prawdziwych
wakacjach. W ciągu tych kilku piknikowych godzin, razem z sąsiadami wymyśliliśmy co najmniej kilka fajnych pomysłów dla naszej dzielnicy! Część z nich jest już w fazie realizacji!
Wkrótce zdradzimy szczegóły!
Joanna Gorzelińska

P.S.: Dziękujemy firmom: Mary Kay, Miss
Sporty, Miejskiemu Zoo i księgarni Prymus za
niezwykłe zaangażowanie. Wspólny piknik
był strzałem w dziesiątkę!
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Zapach sosen, śpiew ptaków, stukanie dzięciołów, ogromne pola konwaliowe i jagodowe. Nasz zachwyt, że żyjemy w mieście
i tylko kilka kroków od prawdziwej natury.
Cieszy mnie, że spotykam coraz więcej sąsiadów na rowerach, a nawet konno! Lubię
brak kolejek i przyjazną atmosferę w naszym
urzędzie, skm-kę, która każdego dnia zabiera tłumy naszych mieszkańców do centrum,
roześmiane dzieci na boiskach szkolnych
i przedszkolnych, starsze osoby, które mijam
na leśnych ścieżkach rowerowych.
Działanie na rzecz innych mam we krwi.
Odkąd pamiętam, wymyślam i organizuję

Joanna Gorzelińska
• zdążyłam urodzić czterech
najwspanialszych synów,
• od 16 lat jestem z tym samym mężem,
• kończę pisać drugą książkę,
• szlifuję pierwszy scenariusz filmowy
• dopracowuję mnóstwo akcji
dla naszej dzielnicy!

różne akcje społeczne. W przedszkolach
moich chłopców organizowałam teatry rodziców dla dzieci, w Muzeum Narodowym
pracowałam jako wolontariusz przy aukcji
„Ziarno Sztuki – Ogród Nadziei” na rzecz
chorych na raka. W szkole moich synów od
lat aktywnie wspieram rady rodziców.
Ze Stowarzyszeniem współpracuję odkąd tutaj mieszkam. Pomagam w tworzeniu
Gazetki Sąsiedzkiej, wspieram nasze akcje.
O mały włos zostałabym w zeszłym roku
radną z ramienia Stowarzyszenia! Od mandatu dzieliły mnie tylko trzy głosy!
Moją wielką pasją jest zdrowe odżywianie i wspieranie innych. Prowadzę warsztaty
edukacyjne dla dzieci i rodziców. Napisałam
też książkę edukacyjno-kulinarną „Piramida
w kuchni”, żeby promować zdrowy styl życia. We wrześniu w księgarniach pojawi się
moja druga książka, która będzie „pomocą”
dla nowej ustawy o żywieniu dzieci w placówkach edukacyjnych.

Jestem ekspertem ogólnopolskiej akcji
„Kocham, nie truję”, która ukazuje się od
czerwca na łamach miesięcznika „Zwierciadło”.
Wierzę w ludzi i pracę zespołową.
Podobają mi się kooperatywy lokalne,
polegające na współtworzeniu miejsca,
w którym się żyje.
Joanna Gorzelińska
dziennikarka, fotografka, blogerka,
pisarka i wieloetatowa matka
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Obwodnica w Wesołej
Zamęt zamiast dyskusji

W2, „wariant trzeci”, czy „zielony”?
Oto różne nazwy TEGO SAMEGO przebiegu WOW przez centrum Wesołej,
lansowane uparcie przez GDDKiA wbrew mieszkańcom.

O

d ponad 20 lat mieszkańcy i władze
miasta Wesoła, a następnie dzielnicy
Warszawa-Wesoła konsekwentnie protestują przeciwko przebiegowi drogi ekspresowej (WOW) przez teren miasta. Kilka
razy wstrzymano prace projektowe. Jednak inwestor konsekwentnie, co kilka lat,
powraca do projektu przez Wesołą, odrzucając protesty mieszkańców i propozycje
przebiegu drogi poza terenem dzielnicy.

Jak mąci GDDKiA
Od kilku tygodni trwa chaos informacyjny na
temat planowanej sześciopasmówki przez
Wesołą. Sytuację bardzo utrudnia postawa
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która co rusz zmienia nazwy proponowanych wariantów, powodując spore zamieszanie w głowach mieszkańców.
GDDKiA prowadzi dodatkowo niejasną politykę w sprawie obwodnicy: raz spotyka się
i współpracuje z władzami dzielnicy na temat
przebiegu WOW, po to, żeby kilka miesięcy
później ogłaszać publicznie (za plecami tych
samych władz), że preferuje wariant inny,
NIEAKCEPTOWALNY przez mieszkańców
i odrzucony w decyzji środowiskowej z 2007
roku (warto zapoznać się z tym dokumentem: http://www.siskom.waw.pl/materialy/
s17wow/decyzja_srodowiskowa.pdf).
Dodatkowo, przedstawiciele GDDKiA zachowują się wysoce nieprofesjonalnie używając w medialnych wypowiedziach określeń
wprowadzających w błąd nie tylko mieszkańców, ale też innych odbiorców komunikatów,
np. Agnieszka Stefańska, rzeczniczka GDDKiA
w wywiadach telewizyjnych mówiła, że „wariant
zielony przechodzi przez gminę Sulejówek,
omijając centrum Wesołej”. Takie zbitki słów są

zwykłą manipulacją! Każdy mieszkaniec Wesołej dobrze wie, że proponowany przez GDDKiA
nasyp na ul. 1 Praskiego Pułku, przy Rondzie
Bułhaka obok urzędu miasta znajduje się DOKŁADNIE w samym SERCU dzielnicy!
Wiadomo też, że sześciopasmówka wzdłuż
ul. Niemcewicza będzie uciążliwa bezpośrednio dla 10 000 osób zamieszkałych w najbliższym sąsiedztwie przewidywanej trasy, a pośrednio dla wszystkich mieszkańców Wesołej,
ponieważ części dzielnicy zostaną całkowicie
oddzielone od siebie! Utrudni to naszą codzienną komunikację do: szkół, przedszkoli,
stacji kolejowej, biblioteki, ośrodka zdrowia,
kościoła i cmentarza.

Ministerstwo powtarza głupoty
Niepokojące, że Departament Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
używa tych samych zbitek słownych co GDDKiA. W pismach adresowanym do Ligi Ochrony
Przyrody w Wesołej oraz do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła Marcina Jędrzejewskiego, urzędniczka tego ministerstwa napisała: „… projektanci przeprowadzili szczegółową
analizę kilku wariantów przebiegu trasy. W jej
wyniku, za najkorzystniejszy uznany został
WARIANT TRZECI – przechodzący przez gminę Sulejówek, omijający centrum Wesołej i nie
wymagający budowy tunelu”.
Sztuczka się (na chwilę!) udała – wielu
mieszkańców uwierzyło, że jest jakiś „mityczny” WARIANT TRZECI (nie ZIELONY i nie
CZERWONY), który ominie centrum Wesołej!
Niestety był to zwyczajny blef urzędniczy,
który oburzył wielu mieszkańców naszej
dzielnicy. „Wariant trzeci” to nic innego tylko wariant ZIELONY, rekomendowany przez
GDDKiA przez centrum Wesołej!

Na facebooku powstała grupa dyskusyjna WOW. Przyłącz się!
https://www.facebook.com/groups/obwodnica.wesola/

UWAGA!
„ZIELONY WARIANT” proponowany przez
GDDKiA przebiega w odległości 260 m od
zabytkowego Kościoła Opatrzności Bożej
i 100 m od przykościelnego cmentarza
oraz 110 m od byłego szpitala MSWiA.

NOWE ZMIANY
W SPECUSTAWIE DROGOWEJ!
(z 9 czerwca 2015 r.)
Przyjęty przez rząd projekt zakłada:
– wydłużenie terminu składania wniosku o realizację inwestycji drogowych
– z 4 lat do 6-ciu, a w przypadku inwestycji prowadzonych do etapami
termin został wydłużony do 10 lat
– wydłużenie z 3 do 6 lat ważności zezwoleń wodnoprawnych związanych
z inwestycjami drogowymi
– oszczędności w rozliczeniach drogowców z Lasami Państwowymi: za teren po wycince będzie odliczony koszt
drewna (po wycince)
– bezpłatne wejście drogowców na
teren planowanej drogi na obszarach
leśnych, żeby przygotować inwestycję

Stan faktyczny na dziś
GDDKiA wciąż nie złożyła wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)
o wydanie decyzji środowiskowej, która
wskaże ostateczny przebieg trasy i umożliwi
przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców i rozpoczęcie robót budowlanych.
Gdy wniosek wpłynie rozpoczną się konsultacje społeczne. Przez 21 dni (od dnia
wpłynięcia pisma do urzędu) będzie też można składać wnioski i uwagi do RDOŚ.
I tutaj zaczyna się poważna komplikacja –
za chwilę koniec roku szkolnego, mieszkańcy Wesołej wyjadą na wakacje, kto weźmie
udział w konsultacjach, kto napisze wnioski?
Co zastaną mieszkańcy Wesołej po powrocie
z urlopów?
Joanna Gorzelińska

APEL DO MARCINA JĘDRZEJEWSKIEGO, PRZEWODNICZĄCEGO RADY DZIELNICY WESOŁA
„Kto się boi konsultacji” napisał Marcin Jędrzejewski na łamach „Wiadomości Sąsiedzkich”.
Otóż konsultacje społeczne moją sens tylko wtedy, jeśli wiadomo czego dotyczą.
Nadzwyczajne zebranie sesji rady miasta dotyczące obwodnicy przez Wesołą było nieprzemyślane i słabo przygotowane. W dodatku było
odpowiedzią na wystąpienie medialne rzecznika GDDKiA, który nie raczył nawet poinformować pisemnie władz naszej dzielnicy o swojej
decyzji w sprawie WOW.
Szkoda, że pan przewodniczący rady nie zaprosił na sesję nadzwyczajną przedstawiciela GDDKiA, który wyjaśniłby radnym i mieszkańcom
szczegóły swojej decyzji, a tak doszło do emocjonalnej przepychanki, w której nie bardzo było wiadomo o jakich konsultacjach mówimy.
Potrzebna jest jasna i czytelna debata na temat obwodnicy w Wesołej.
Mieszkańcy chcą poznać szczegóły wariantów WOW. Trzeba upublicznić czytelne mapy z jasno opisanymi wariantami: gdzie nasyp lub
estakada, czy z tunelem, czy bez, czy z ekranami, a nie przerzucać się emocjami, które nie są konstruktywne i które nie pomagają mieszkańcom w wyborze najkorzystniejszego wariantu obwodnicy w Wesołej, jeśli będzie taka konieczność.
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Opinie mieszkańców na temat decyzji gddKiA:
 RÓŻNICE MIĘDZY WARIANTEM ZIELONYM
I CZERWONYM
Pozwól, że wytłumaczę Ci różnice między tymi
dwoma wariantami. Chodzę, biegam i jeżdżę na
rowerze po tym terenie od lat, więc trochę się
orientuję jak jest użytkowany. Dodatkowo wykształcenie z zakresu psychologii środowiskowej
pozwala mi spojrzeć na sprawę trochę szerzej.
Jest duża różnica między „wyciętym lasem”
i przeciętą przestrzenią w obu wariantach. Wariant CZERWONY między al. Piłsudskiego i ul.
1. Praskiego Pułku prowadzi głównie przez tereny hipodromu. Te tereny i tak są bardzo słabo
dostępne i rzadko użytkowane przez większość
mieszkańców. Nie prowadzą tędy również prawie żadne „szlaki komunikacyjne” Obszar ten jest
w pewnym sensie martwy społecznie. Mieszkańcy tracąc go tracą niewiele. (…)
Wariant nowy (ZIELONY) najpierw biegnie
przez ujęcia wody w Sulejówku (to osobny problem bo o ile się orientuję mieszkańcy niestety
nie bardzo chcą uwierzyć, że woda z Wisły, którą
mają dostać w zamian będzie „zdrowsza i smaczniejsza”).
Natomiast główny problem polega na tym, że
potem droga wg projektu biegnie wzdłuż „zielonej
osi” Wesołej. Czyli niezbyt szerokiego, lecz długiego na kilka kilometrów pasa lasu, wzdłuż którego
skupiają się osiedla Wesołej. To jest obszar bardzo
intensywnie użytkowany społecznie.
Użytkowany zarówno do rekreacji jak i do codziennej komunikacji (przemieszczanie się między osiedlami, dojścia do komunikacji miejskiej,
do kościoła), jest również zielonym zapleczem
dla co najmniej dwóch szkół.
Poprowadzenie drogi przez ten obszar z jednej
strony spowoduje zniszczenie wspomnianych
wyżej szlaków komunikacyjnych między osiedlami (pozostanie tylko jedno połączenie przez
ul. 1. Praskiego Pułku) niszcząc naturalne powiązania społeczne.
Z drugiej strony ten obszar kompletnie przestanie pełnić swoje funkcje rekreacyjne. Las
w tym miejscu jest na tyle wąski, że po przeprowadzeniu drogi, po odcięciu tak dużego procenta
zieleni nie będziemy mieli „reszty lasu” a jedynie
„zalesione okolice drogi”.

Wracając do porównania wariantów można
powiedzieć, że wycięcie kawałka lasu w wariancie CZERWONYM to jak katastrofa tankowca na morzu, ropa się rozleje, będzie źle, ale
morze to przeżyje. ZIELONY wariant obwodnicy to jakby ten sam tankowiec rozbić na jeziorze. Nie pozostanie już nic.
Wszystkim Warszawiakom, którzy nie rozumieją mieszkańców Wesołej, czemu przeszkadza
im wycięcie „małego lasku tam gdzie mieszka
mniej ludzi” proponuje takie ćwiczenie myślowe:
czemu nie zbudować nowej drogi w Warszawie
przez Łazienki lub Pola Mokotowskie? Kawał wolnej przestrzeni, nie trzeba wyburzać żadnych
domów. Dla większości mieszkańców Wesołej
nasza „zielona oś” to właśnie nasze Łazienki
i nasze Pola Mokotowskie.
Pomijam w tych rozważaniach brak węzła przy
ulicy 1. Praskiego Pułku, który dodatkowo oburza
wielu mieszkańców (droga u nas, ale nie dla nas).
Rozumiem, że wariant stary jest droższy. Ale to ma
być wybudowane tylko raz. Ta droga nie zmieni
przebiegu za 5, 10 czy 20 lat. Zróbmy to dobrze.
Adam Foland, psycholog środowiskowy
 GDDKiA wskazała WARIANT ZIELONY, kiedy
WARIANT CZERWONY WOW od dziesięcioleci
występował w planach miejscowych miasta
Wesoła, następnie w planach strategicznych
m.st. Warszawy i wreszcie, w 2007 r., został wybrany do realizacji w prawomocnej decyzji podjętej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
w uzgodnieniu z Państwowym Woj. Inspektorem
Sanitarnym w Warszawie i Wojewodą Mazowieckim. (Do realizacji wariantu nie doszło z powodu długotrwałego procesu sądowego, którego
przedmiotem były błędy urzędnicze.) Wskazując
wariant zielony jako „preferowany”, GDDKiA narusza wyżej opisane status quo, na podstawie
którego inwestorzy w Wesołej od dziesiątków lat
wybierali lokalizacje swoich domów.
Wariant preferowany przez GDDKiA zniesie z powierzchni ziemi wiele hektarów dość
wiekowego lasu wraz z ujarzmionymi przezeń
unikatowymi ruchomymi wydmami, które ciągną się od cmentarza po Szkopówkę. Las ten
pełni rolę parku miejskiego i całorocznego terenu

Fragment
planowanej
obwodnicy
prowadzący
przez Wesołą

WESOŁA

rekreacyjnego dla mieszkańców oraz uczniów
szkół i przedszkoli Woli Grzybowskiej, Centrum
i Groszówki. Resztka niewyciętych drzew nie będzie już lasem, tak jak WOW na nasypie nie będzie
wydmą. Pojawi się nieprzekraczalna przeszkoda,
która na zawsze rozdzieli trzy tradycyjnie spójne
osiedla Wesołej.
Oprócz nieodwracalnego zniszczenia krajobrazu, wariant ten będzie szkodliwie oddziaływał na całą ludność wymienionych osiedli.
Można to sobie dobrze wyobrazić kreśląc na
mapie Wesołej pasy o szerokości 500 m po obu
stronach „preferowanego” wariantu. Razem
powstaje korytarz o szerokości 1 km, w którym
drastycznie wzrośnie ryzyko zachorowania
na szereg nowotworów, przewlekłe choroby
układu oddechowego i układu krążenia. Będzie
to dotyczyło dorosłych, a w jeszcze większym
stopniu – dzieci. Zainteresowanym pozostawiam
obliczenie, o ilu mieszkańców chodzi. Hałas też
będzie poważnym problemem, zwłaszcza po tym,
jak Ministerstwo Ochrony Środowiska poluzowało
normy hałasu. Obecnie znacznie trudniej „zasłużyć” na ekrany dźwiękochłonne.
GDDKiA twierdzi, że „preferowany” wariant jest
tańszy od tego drugiego. Mówi się, że różnica
w kosztach wynosi 230 milionów złotych. Taka
kwota oczywiście robi wrażenie na nas, przeciętnych zjadaczach chleba. Tymczasem należy
to porównać z kosztem całej inwestycji, który dla
odcinka od Drewnicy do Zakrętu ma wynieść od
1,15 do 1,32 miliarda (!) złotych. W dodatku warianty różnią się nie tylko tunelem, który występuje w wariancie czerwonym, lecz także obecnością węzła w projekcie wariantu czerwonego.
Trudno zatem argumentować, że wariant istotnie
podrożał z powodu tunelu, który jest nieodzownym elementem wariantu czerwonego.
Maciej z Wesołej
 Wschodnia obwodnica Warszawy bez tunelu
i węzła w Wesołej, za to przez sam środek dzielnicy – arogancka decyzja drogowców łamie wcześniejsze ustalenia. Czy to celowa robota, żeby
strawić kolejne lata na kłótniach z mieszkańcami
i nie budować wcale?
Michał Mrzygłocki

W sumie warszawski ring będzie miał około 82 km długości. Do
użytku oddano już 38 km (zielone fragmenty na mapce), kolejne 6,8 km jest w fazie realizacji (czerwony fragment na mapce).
Premier Ewa Kopacz ogłosiła w swoim expose, że do 2020 r. zostanie oddana cała obwodnica Warszawy.
Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) będzie trasą ekspresową zamykającą od wschodu ring warszawskiej obwodnicy
ekspresowej. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie
województwa mazowieckiego i przebiega przez tereny czterech
powiatów: wołomiński (m. Marki, m. i gm. Ząbki oraz m. Zielonka),
m.st. Warszawa (dzielnice: Warszawa-Rembertów i Warszawa-Wesoła), miński (m. Sulejówek) oraz otwocki (gm. Wiązowna).
Podstawowe parametry techniczne:
• Klasa funkcjonalno-techniczna: S (ekspresowa)
• Długość drogi: około 19 km
• Przekrój docelowy: 2 x 3 pasy ruchu
• Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
• Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
• Szerokość pasa dzielącego: 4,0 m
• Prędkość projektowa: Vp=100km/h
• Prędkość miarodajna: Vm=110km/h

czerwiec-lipiec 2015
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Ty decydujesz!

Chcesz wybrać, na co pójdą pieniądze z budżetu partycypacyjnego?
Marzysz o parku rekreacji, nowym parkingu, a może o zumbie?
16-26 czerwca – ZAgłOsUJ na najlepsze twoim zdaniem PROJEKTY!

P

amiętaj, że możesz zagłosować tylko
w jednej dzielnicy i jednym jej obszarze.
Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać
głos tylko raz!
Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz (np.
zagłosujesz przez Internet i osobiście), wtedy
wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za
nieważne.
Głosować mogą tylko osoby mieszkające
w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym). W głosowaniu może wziąć udział
każdy mieszkaniec Warszawy, bez względu
na wiek.
JAK ZAGŁOSOWAĆ:
KROK 1 – Ważny wybór: zastanów się,
z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany, gdyż
można głosować tylko w jednej dzielnicy.
KROK 2 – Nasza dzielnica jest podzielona na
obszary – wybierz tylko jeden obszar dzielnicy.
W dzielnicach podzielonych na obszary, mających dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy
– możesz zagłosować na obu poziomach i na
projekty w obszarach i na projekty ogólno-

dzielnicowe. Jeśli będziesz głosować przez
Internet www.twojbudzet.um.warszawa.
pl, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie – wystarczy tylko wybrać dzielnicę.
KROK 3 – Sprawdź, jakie projekty zostały
poddane pod głosowanie w wybranym przez
Ciebie obszarze. Wybierz te, które są Twoim
zdaniem najbardziej potrzebne.
Ważne: Możesz wybrać dowolną liczbę
projektów, pamiętaj jednak że łączny koszt
realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie
projektów nie może być większy niż kwota
dostępna w wybranym przez Ciebie obszarze
i na poziomie ogólnodzielnicowym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny). Możesz więc zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka
droższych. U nas ten limit na projekty ogólnodzielnicowe wyniesie 366 870 zł, zgodnie
z rekomendacją dzielnicowego Zespołu ds.
Budżetu Partycypacyjnego.
KROK 4 – ZAGŁOSUJ od 16 czerwca do
26 czerwca 2015 r. – możesz to zrobić na kilka sposobów:

PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE WG WYLOSOWANEJ KOLEJNOŚCI
1. Literacki zakątek tuż za rogiem
2. Doposażenie lodowiska. Pingwiny do nauki jazdy i łyżwy
3. Książki bez ograniczeń
4. Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy Pl. Wojska Polskiego
5. Młodzieżowy Park Rekreacji – Reaktywacja
6. Budowa Parkingu, ścieżki i schodów przy ul. Kościelnej
7. Zielony Punkt Kontrolny – mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne
w lasach Wesołej
8. Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci
ze szkół podstawowych w Wesołej
9. Szkolna Akademia Przyrody
10. Teatralne spotkania z literaturą
11. Wesoła tańczy ZUMBĘ!
12. Remont chodnika w ul. J.K. Chodkiewicza
13. Naprawa chodnika przy ul. Skorskiego Warszawa-Wesoła
14. Światło dla Wierzbowej
15. CyberEtyka – zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznego poruszania się i egzystencji
w cyfrowym świecie
16. Oświetlenie ulic – Słowackiego i Narutowicza (Groszówka)
17. Terapia – indywidualna stymulacja słuchu Johansena (ISA)
18. Zdrowa joga dla każdego w Wesołej
19. RoLKoSTRaDa – moduł II
20. Spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej – zwiedzanie
PROJEKTY LOKALNE (5 obszarów)
Obszar 1: Plac Wojska Polskiego
1. Zagospodarowanie fragmentu osiedla EKO MIASTO
Obszar 2: Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka
1. Nauka języka angielskiego
2. Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska
Obszar 3: Zielona
1. Sport dla wszystkich – 200 godzin z rakietą w dłoni – poznaj tajemnice badmintona
Obszar 4: Stara Miłosna 1
1. Punkt Aktywności Otwartej
2. Doposażenie placu zabaw – linarium przy ul. Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie
Obszar 5: Stara Miłosna 2
1. Świąteczny Maraton Filmowy
2. Oświetlenie ulicy Dworkowej
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9 000 zł
13 000 zł
10 100 zł
276 750 zł
300 000 zł
295 960 zł

– przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
– papierowo – przychodząc do wybranego
urzędu dzielnicy (w godzinach jego pracy,
pomiędzy 16 a 26 czerwca) i wrzucając do
urny wypełnioną kartę do głosowania.
– wysłać swój głos tradycyjną pocztą na adres właściwego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Aby
głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu
pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r.
W naszej dzielnicy głosujemy na 20 projektów ogólno dzielnicowych i 8 lokalnych.
Projekty, które zdobędą najwięcej głosów
zostaną zrealizowane w 2016 r. Listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane
w 2016 r. zostaną ogłoszone do dnia 10 lipca
2015 r.
Hanna BĄBik i Joanna JanUszeWska-MiśkÓW
radne ze stowarzyszenia
na podstawie materiałów ze strony
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Pomysłodawczynią projektów
nr 11 i 18 jest nasza koleżanka
ze Stowarzyszenia, Hanna Bąbik

56 500 zł
24 500 zł
136 000 zł
13 190 zł
16 400 zł
290 000 zł
32 445 zł
56 000 zł
68 775 zł
184 000 zł
48 524 zł
7 780 zł
234 500 zł
3 500 zł
23 950 zł
7 400 zł
34 605 zł
42 175 zł
11 000 zł
33 200 zł
16 800 zł
64 000 zł
Wesoła
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Rolkostrada – moduł ii
głosuj na projekt nr 14
B

udżet partycypacyjny ma w Warszawie
swoją drugą edycję. W zeszłym roku
w Wesołej głosowanie mieszkańców wygrał wniosek o zaprojektowanie trasy rolkowej i budowę jej pierwszego etapu. Jego
realizacja trwa. W ramach prac projektowych przeprowadzono już część uzgodnień
i przygotowano koncepcję przebiegu trasy.

R

RoLKoSTRADA Wesoła

RoLKoSTRADA ma posłużyć mieszkańcom Wesołej do wykorzystywania i zwiększania swoich umiejętności w przestrzeni
maksymalnie bezpiecznej, dedykowanej dla
wszystkich miłośników jazdy na małych kółkach. Do takiej aktywności zachęca coraz
większa dostępność sprzętu. Najczęściej są
to zwykłe, rekreacyjne rolki – i takie domi-

facebook.com/RolkostradaWesola
biegowkiwesola.org

Zanim jeszcze lokalizacja RoLKoSTRADY
przy ulicy Niemcewicza została przesądzona,
do kolejnej puli budżetu obywatelskiego złożony został projekt jej przedłużenia o kolejny
odcinek – moduł II. Wraz z kawałkiem, który
będzie wybudowany w tym roku, utworzy on
najdłuższy w Wesołej – a być może i w całej Warszawie – prosty tor do jazdy na rolkach, w całości pokryty gładkim asfaltem. Nie
przewiduje się na nim żadnych progów spowalniających ani poprzecznych krawężników.
Będzie za to niezbyt strome wzniesienie i pętle do wygodnego zawracania.

etap I
wariant szkoleniowy
wariant treningowy
wariant łącznik I
łączniki dodatkowe

nują i na naszych dzielnicowych chodnikach
oraz uliczkach, i na masowych przejazdach
Nightskating Warszawa. Spotyka się również
rolkarzy wyspecjalizowanych w wyścigach
(najwięcej oczywiście na torze Stegny), ewolucjach (na miejskich placach oraz – ostatnio – pod Stadionem Narodowym) czy trenujących jazdę z kijami. RoLKoSTRADA jest
pomyślana dla nich wszystkich jako miejsce
specjalne, wolne od przechodniów i pojazdów. W pobliżu trasy jest parking (pod Urzędem Dzielnicy) oraz są przystanki autobusów
jadących w dowolną część Wesołej. Można

Wesoła na rowerze
D

wie nowe ścieżki rowerowe powstaną w strategicznych miejscach naszej
dzielnicy! A jak dobrze
pójdą
konsultacje
społeczne, za kilka lat
powstaną w Wesołej stacje rowerów miejskich Veturilo!
Marzenia wielu mieszkańców się spełnią.
Jeszcze w tym roku powstanie projekt ścieżki
rowerowej łączącej centrum Wesołej z Zieloną: od ul. 1 Praskiego Pułku do Brata Alberta,
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wzdłuż ulicy Niemcewicza i Wspólnej. Budowa ruszy już w przyszłym roku!
To nie koniec dobrych wieści dla rowerzystów. Artur Tondera, przedstawiciel Zarządu
Transportu Miejskiego, ds. transportu rowerowego poinformował, że na lata 2017-2020
jest planowana budowa jeszcze jednej ważnej ścieżki rowerowej: wzdłuż Traktu Brzeskiego i ulicy Bronisława Czecha do ulicy
Marsa. Szczegóły można znaleźć na stronie
www.rowery.um.waw.pl.
Wkrótce rozpoczną się też konsultacje
społeczne na temat rozwoju sieci rowerów

więc liczyć na to, że RoLKoSTRADA przyciągnie naprawdę wiele osób.
Inicjatywa ta jest wspierana przez Towarzystwo Narciarskie Biegówki, organizatora
zajęć na nartorolkach w ramach projektów
„Biegówki dla gimnazjum i podstawówki”
oraz „Aktywny Warszawiak”, sfinansowanych
z budżetu miasta. Budowa RoLKoSTRADY
stanowi szansę, aby takie zajęcia odbywały
się na torze znacznie dłuższym, niż szkolna bieżnia, łatwo dostępnym dla każdego
mieszkańca Wesołej.
Warto wspomnieć, że – podobnie jak
w poprzedniej edycji – RoLKoSTRADA to nie
cały budżet partycypacyjny w Wesołej. Największa liczba głosów oddanych w zeszłorocznym głosowaniu na ten projekt, wykorzystujący niespełna połowę dzielnicowej puli,
dała również szansę na realizację kilku innych
wniosków. Ich listę i stan realizacji można zobaczyć na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty (pod paskiem „Wesoła”).
Również w 2016 roku RoLKoSTRADA jest
jednym z mniej kosztownych wśród „dużych”
projektów ogólnodzielnicowych dopuszczonych do głosowania. Zachęcam do zapoznania się z innymi wnioskami i głosowania zgodnie z regulaminem: na kilka projektów, które
mogą być zrealizowane jednocześnie. Obok
RoLKoSTRADY, szczególnie polecam „Zielony
Punkt Kontrolny – mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach”.
Oddzielnie będą tym razem wybierane projekty lokalne. Polecam więc również projekt
„Punkt Aktywności Otwartej”, w obszarze Stara
Miłosna 1 (zachodnia część osiedla). Przewiduje on zainstalowanie przyrządów sportowych.
Można je określić jako drążki do ćwiczeń, ale
nie takie zwyczajne. Będą uzupełnione o graficzną instrukcję oraz mapkę okolicznych
ścieżek biegowych. Znajdzie się to wszystko
na leśnej polance, nieopodal budowanego
przedszkola przy ulicy Mazowieckiej.
ToMasz GŁÓWka – Tn BieGÓWki WesoŁa

miejskich Veturilo. Mieszkańcy Warszawy
podejmą decyzję, gdzie powinny powstać
nowe stacje rowerowe. Jednak ich budowa
najwcześniej ruszy w 2017 roku. Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla Wesołej” będzie mocno
wspierać rowery Veturilo w Wesołej!
I na koniec jeszcze jeden „prezent”. ZTM
bezpłatnie przekazuje stojaki rowerowe. Jedynie montaż musiałby być na koszt dzielnicy.
Czekamy na Państwa sugestie, gdzie powinny stanąć.
Do zobaczenia na rowerze :-)
Piszcie na adres:
gazetka@staramilosna.org.pl
Joanna JanUszeWska-MiśkÓW, radna
Joanna Gorzelińska
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budżet Partycypacyjny

Młodzieżowy Park Rekreacji
– Reaktywacja

W

esoła jest prężnie rozwijającą się dzielnicą. Brak jest jednak inwestycji realizowanych z myślą o lokalnej młodzieży oraz
studentach. W ostatnich latach zostały wy-

budowane liczne place zabaw, dobrze wyposażone przedszkola i szkoły oraz asfaltowe,
oświetlone drogi. Młodzież jednak nadal nie
ma miejsca spotkań. Projekt „Młodzieżowy
Park Rekreacji – Reaktywacja” byłby częściowym rozwiązaniem tego problemu, ponadto
byłby szansą dla młodych mieszkańców Wesołej, których aktywny udział w życiu społecznym jest tak bardzo dla nas ważny.
Obiekt będzie dostępny codziennie w godz.
6:00-23:00. Będzie znajdował się blisko Gimnazjum nr 119 w Starej Miłośnie, w lesie w obrębie ulic: Jeździecka, Jana Pawła II, Pogodna.
Podczas realizacji projektu nie zostaną wycięte żadne drzewa. Projekt będzie zawierał m.in.
w pełni wyposażoną zadaszoną wiatę z jedną
ścianą, punkt wymiany książki, hamaki, ściankę wspinaczkową typu boulder, huśtawki,
szachy betonowe i mini-golf. Obiekt będzie

Literackie projekty
Z

achęcamy do głosowania na 3 wnioski złożone przez naszą Czytelniczkę – Joannę Mackiewicz, przygotowane we współpracy
z Biblioteką. Wszystkie trzy są ogólnodzielnicowe.

1. „Książki bez ograniczeń”

Realizacja projektu zakłada zakup książek dla Biblioteki Publicznej
w Wesołej, która gromadzi zbiory przeznaczone dla wszystkich grup
wiekowych. Biblioteka zajmuje 7 lokatę – wśród 18 warszawskich
dzielnicowych bibliotek ze względu na wypożyczenia i ilość czytelników, ma jednak dość skromny księgozbiór. Tutaj znajduje się dopiero
na 14 miejscu w stolicy. Zwiększenie zasobów bibliotecznych przez
zakup nowości wydawniczych dla lokalnych bibliotek uczyni ich ofertę atrakcyjniejszą dla obecnych i potencjalnych czytelników.

2. „Literacki zakątek tuż za rogiem”

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych zainteresowanych polską literaturą współczesną. Zakłada on popularyzację literatury polskiej poprzez zorganizowanie spotkań z autorami książek
adresowanych do młodzieży i dorosłych. Będą one miały w pewnej
części charakter typowego spotkania autorskiego, podczas którego
autor prezentuje swoją twórczość, opowiada o warsztacie pisarskim,
przedstawia wybrane utwory (głównie nowości). Rozmowy o książkach toczące się w scenerii kawiarnianej (przy kawie, herbacie) pomogą stworzyć atmosferę zachęcającą do swobodnej wymiany myśli,

monitorowany. Wszystkie przedmioty będą
ogólnodostępne – będzie to dobre miejsce
na aktywne spędzenie weekendu, zaproszenie znajomych, czy odpoczynek. Uważam, że
nasza dzielnica potrzebuje takiego miejsca,
a wyposażenie parku starałam się dobierać
tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Aby móc zrealizować projekt, potrzebuję
państwa głosów. Od 16 do 26 czerwca można głosować na projekty na stronie http://
www.twojbudzet.um.warszawa.pl/, należy
wybrać dzielnicę WESOŁA a następnie zapoznać się z projektami. Mój nazywa się MŁODZIEŻOWY PARK REKREACJI – REAKTYWACJA. Bardzo zachęcam do uczestniczenia
w życiu dzielnicy i zmieniania jej razem.
W razie pytań proszę kontaktować się na
numer +48 606 364 436. Pozdrawiam!
ProJekTodaWCzyni kaTarzyna Biarda

dyskusji. Dodatkowo osoba prowadząca (moderator) będzie gwarantem tego, że rozmowa odbędzie się na poziomie merytorycznym, co
sprawi, że uczestnicy zostaną wzbogaceni o konkretną wiedzę literaturoznawczą. Otwarte spotkania odbywać się będą co 2 miesiące.
To wszystko będzie sprzyjało pogłębionej refleksji nad kondycją
polskiej literatury pięknej oraz non-fiction. Wśród zaproszonych autorów będą osoby piszące w różnych konwencjach, różnej stylistyce,
autorzy powieści, poezji oraz literatury niebeletrystycznej.

3. „Teatralne spotkania z literaturą”

Projekt polegać będzie na zorganizowaniu warsztatów teatralnych
dla młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie –
raz w tygodniu. Spotkanie będzie podzielone na część teoretyczną
(w formie wykładu) oraz część praktyczną. W części teoretycznej będą
omawiane teksty literackie. Część praktyczna będzie miała charakter
warsztatów teatralnych (interpretacja tekstów, tworzenie scenografii, nauka dykcji). Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów nie
tylko do roli odbiorców kultury, ale przede wszystkim do czynnego
tworzenia, współuczestniczenia w kulturze. Poznanie różnych technik
aktorskich ułatwi zgłębianie tajników autoprezentacji, umiejętności
skupiania się, świadomego panowania nad emocjami. Ćwiczenia dykcyjne poprawiają wymowę, ułatwiają tym samym przygotowywanie
wystąpień publicznych. Uczniowie biorący udział w warsztatach uczą
się, jak poprzez twórcze działanie efektywniej przyswajać wiedzę.
Zapraszamy do głosowania na nasze projekty!
elŻBieTa daniŁoWiCz

R E K L A M A

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny

dr n. med. Iwona BZDĘGA – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech BZDĘGA
– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 24 VI, 22 VII, 26 VIII
proﬁlaktyka • leczenie zachowawcze • leczenie dzieci
laseroterapia • protezy, naprawa • protetyka: korony, mosty
wybielanie zębów • leczenie chirurgiczne • rtg zębów – cyfrowo
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biedronka na Kamyku

notatka ze spotkania przedstawicieli mieszkańców starej Miłosny
z inwestorem budynku handlowo-usługowego przy ul. Kamyk

W

poniedziałek 18 maja 2015 r. odbyło
się spotkanie przedstawicieli mieszkańców Starej Miłosny z inwestorem realizującym inwestycję budynku handlowousługowego przy ul. Kamyk / Jana Pawła
II, na terenie sąsiadującym z osiedlową
przepompownią ścieków.

jęte w ramach inwestycji – zostanie również
zmodernizowany odcinek ulicy Kamyk od
zjazdu z ul. Jana Pawła II do wjazdu na teren
obiektu. Dodatkowym walorem będzie osadzenie północnej strony terenu – od strony
istniejącego placu zabaw – szpalerem tui.
Ostatnim zagadnieniem było powszechne
uprzedzenie do wątpliwej jakości architektury, jaka często cechuje tego typu obiekty

– kojarzące się głównie z pospolitymi blaszakami oraz „stodołami”. I na tym polu obawy
mieszkańców zostały zauważalnie rozwiane
– powstający obiekt ma być bowiem jednym
z pierwszych, wykonanych w nowej technologii i z wyraźnie ponadprzeciętną estetyką,
tym samym ma ogromną szansę dobrze wpisać się w krajobraz osiedla.
d.z.



List do redakcji

Na spotkaniu poruszono szereg zagadnień
istotnych z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania i eksploatacji obiektu.
Inwestor zaprezentował planowany do budowy obiekt oraz przedstawił uwarunkowania związane z jego lokalizacją.
Z punktu widzenia urbanistycznego, lokalizacja budynku handlowo-usługowego jest
optymalna z kilku powodów – nie sąsiaduje
bowiem bezpośrednio z zabudową mieszkaniową, ma dogodny dostęp komunikacyjny
– pieszy oraz kołowy – od ul. Jana Pawła II,
stanowi również uzupełnienie tkanki miejskiej, zagospodarowując dotychczas wolny
teren i tworząc tym samym konsekwentne
uzupełnienie zabudowy wzdłuż głównej arterii osiedla.
Przedstawiciele mieszkańców zgłosili swoje
obawy związane z uciążliwościami funkcjonowania takiego obiektu w zakresie generowania
spalin samochodowych oraz hałasu. W tym zakresie inwestor wyjaśnił, że jeżeli chodzi o potencjalne negatywne oddziaływanie budynku
pod względem akustycznym oraz środowiskowym, zachowane są wszystkie przedmiotowe
normy oraz przepisy Prawa Budowlanego. Inwestor podkreślił, że obiekt będzie ekologiczny, jeżeli chodzi o część instalacji, ma bowiem
wykorzystywać gruntowy powietrzny wymiennik ciepła do celów chłodniczych, a więc
„czystą” energię z ziemi w miejsce hałasującej
i kłopotliwej instalacji klimatyzacji.
Ponadto w trosce o zachowanie istniejącego drzewostanu, w wyniku przeprowadzonych przez przedstawicieli mieszkańców
z inwestorem wielu rozmów, inwestor zgodził
się na przeprowadzenie operacji przesadzenia trzech rosnących na działce, kolidujących
z inwestycją dębów tak, aby uratować drzewa
przed wycinką oraz zachować niewątpliwe
walory krajobrazowe okolicy. Przewidywany
termin przesadzenia to przełom czerwca i lipca tego roku. To bardzo kosztowne przedsięwzięcie nie jest jedynym, które zostanie pod-

czerwiec-lipiec 2015

„Nie przesadza się starych drzew”
W czerwcowym numerze „Wiadomości Sąsiedzkich” przeczytałem tekst
pana Arkadiusza Ciupaka na temat nowej inwestycji w Starej Miłośnie.
Chodzi o budowę sklepu wielkopowierzchniowego na działce przy ulicy Kamyk, tuż obok
placu zabaw. Tekst zatytułowany „Nie taki diabeł straszny...”. Moim zdaniem straszny.
Pan Ciupak napisał tam m.in., że „Głównymi atutami nowej inwestycji będą (...) stworzenie parkingu, z którego przy okazji będą mogli skorzystać także klienci pobliskich punktów
usługowych”. Nie wiem, czy autor pofatygował się na miejsce inwestycji, ale w pobliżu są:
Kanałek Wawerski, plac zabaw (jeden z dwóch na Osiedlu Stara Miłosna) oraz przepompownia ścieków, a także domy jednorodzinne. Najbliższy – i jedyny w okolicy punkt usługowy, którego klienci jako jedyni skorzystają z parkingu przy sklepie to siłownia Mambo.
To jej klienci zastawiają w tej chwili samochodami trawniki i uliczkę Kamyk, powodując
uciążliwość dla mieszkających tam właścicieli domów jednorodzinnych.
A co z dębami? Mają te przesadzać. Czy przesadza się takie wielkie drzewa? Może
w Japonii? Te drzewa zawadzają inwestorowi od początku, gdyż pierwotnie wystąpił o ich
wycięcie, a dopiero po protestach mieszkańców zdecydował się na ich przesadzenie.
Moim zdaniem one i tak nie mają szansy na przeżycie tej operacji.
Ciekawie brzmi także inny fragment tego tekstu dotyczący „współpracy inwestora z samorządem w zakresie budowy okolicznych ulic (projektowana ulica Kamyk) i dojazdu do
nowej przychodni dla dzieci”. Czy to oznacza, że ważniejsza od czystego powietrza i spokoju jest budowa nowej drogi? Łatwo mi sobie wyobrazić jak spadnie jakość życia okolicznych mieszkańców po pojawieniu się w sąsiedztwie ich domów dużego sklepu z jeszcze
większym parkingiem. A plac zabaw – rodzice już się boją, że de facto przestanie być używany, ze względu na spaliny, zanieczyszczenia itp.
Chciałbym w sprawie tej inwestycji przeczytać komentarz burmistrza naszej dzielnicy,
zwłaszcza, że w obronie wiekowych dębów i przeciwko planowanej inwestycji protestują
od kilku miesięcy mieszkańcy Osiedla.
Szkoda, że pan Ciupak, który zachwyca się pomysłem zagospodarowania tej działki zapomniał napisać, że w poprzedniej kadencji był radnym dzielnicy wybranym z listy kojarzonej ze Spółką Ziemską, czyli właścicielem działki o której pisze. Czy jest zatem wiarygodny?
CzyTelnik (nazWisko do WiadoMośCi redakCJi)
R E K L A M A

Artykuły Wyposażenia
Wnętrz
• naczynia kuchenne
• garnki • patelnie
• sztućce • czajniki
• porcelana
• zestawy do
grilla, wina

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

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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Zostań uczniem Bułhaka!

Uwaga:
TRWA NABÓR DO LICEUM!
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Emanuela Bułhaka w Warszawie-Wesołej
ul. Trakt Brzeski 63, Warszawa-Wesoła
tel. 227733600, sekretariat@szkolybulhaka.pl
12
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bułhak ma 25 lat!!!
29

maja 2015 roku Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bułhaka
w Warszawie – Wesołej obchodziła 25-lecie.

W pierwszej części uroczystości wzięli udział wszyscy nauczyciele
i uczniowie. O godzinie 8.30 pani Małgorzata Orłowska – Dyrektor
szkoły – dzięki barwnym opowieściom przeniosła nas ku początkom
tej placówki. Od tego czasu wiele rzeczy związanych z funkcjonowaniem Bułhaka się zmieniło, ale wyjątkowa, przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce pozostała. Jacy jesteśmy? W skrócie podsumował to film
o szkole oraz hymn Bułhaka.
Atmosfera – od niej się zaczyna. Tego zdania byli również reżyserzy naszej części artystycznej – pani Renata Struzik i pani Julia Kotarska-Rekosz. Młodzi aktorzy i muzycy, uczniowie oraz absolwenci, po
mistrzowsku wprowadzili nas w szkolny świat radości, ale też rozczarowań, oczekiwań, marzeń, a przede wszystkim emocji. Niejednemu
oglądającemu łza w oku się zakręciła podczas magicznego występu
otwierającego drzwi wspomnień.
Po części artystycznej uczniowie podzieleni na grupy wzięli udział
w warsztatach w ramach Festiwalu Nauki: literackich, naukowych,
chemicznych, tanecznych, bębniarskich, językowych, plastycznych,
polonistycznych, filmowych, kucharskich, grawerskich, matematycznych. Dzieci poza tym obejrzały film dotyczący historii naszej szkoły
oraz spotkały się z panem Marcinem Łukawskim – redaktorem Programu 3 Polskiego Radia. Do przygotowań tej części programu włączyli się zarówno nauczyciele, jak też część dzieci i ich rodziców.
Tego dnia nawet pogoda nas oczarowała. Podczas przemarszu
społeczności szkolnej ulicami Wesołej słońce pokazało swe oblicze
i zachęciło mieszkańców dzielnicy do opuszczenia domów. Nasz pochód w eskorcie policji, wzbogacony balonami z logo szkoły, wąsami
Bułhaka i instrumentami muzycznymi wywoływał zaciekawienie połączone z życzliwością i dowodami sympatii.

Niezwykła aura nie opuszczała nas do końca. W popołudniowej
części obchodów również zaproszeni goście mogli obejrzeć występy naszych artystów i zapoznać się z filmem o szkole. Nie zabrakło
wspomnień, życzeń i wizji związanych z przyszłością naszej placówki.
Dziękujemy za miłe słowa pani Małgorzacie Orłowskiej – Dyrektor
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Wesołej, pani Ligii Krajewskiej – posłance na Sejm RP i współzałożycielce
szkoły, ks. prałatowi Stefanowi Wysockiemu, pani Ewie Bramie – prezesowi Fundacji oraz Burmistrzowi Krzysztofowi Kacprzakowi. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, zainteresowanie, współtworzenie niezwykłej atmosfery.
Uczestnicy popołudniowej części obchodów dzięki profesjonalnie przygotowanym wystawom, zdjęciom, folderom, kronikom mogli
poszerzyć swoje informacje dotyczące szkoły. Odpoczynek po takiej
porcji wiedzy odnajdywali w kawiarenkach oraz w specjalnie zaaranżowanej na występy muzyczne sali, gdzie w ostatniej części – wieczornej
– zachwycali nas jeszcze: nasz gość specjalny Agnieszka Wilczyńska,
kwartet fortepianowy nauczycieli Społecznej Szkoły Muzycznej 1-go
stopnia im. W. Kilara, Dominik Łęczycki, Michał Morawski oraz zespół
muzyczny Woo Men.
Czy niezwykła atmosfera dotycząca urodzin naszej szkoły udzieliła
się wszystkim? Zamiast wniosku przytaczam fragment z hymnu Bułhaka – co ważne – stworzonego przez samych uczniów:

„Nasza szkoła jest wesoła, A nauka w niej to sztuka (...)”
anna PlaskoWska,
nauczyciel języka polskiego w społecznej szkole Podstawowej nr 12
im. emanuela Bułhaka w Warszawie Wesołej

R E K L A M A

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
• REHABILITACJA PO URAZACH
• MASAŻE: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajace
• TRENINGI INDYWIDULANE DLA PAŃ
tel. 694 672 978, beata-dobrowolska@wp.pl
Warszawa-Wesoła, ul. Słonecznej Polany 5

czerwiec-lipiec 2015
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Historia Wesołej

Podwarszawskie
Urzecze
W

Państwa ręce trafił właśnie wakacyjny numer Gazetki Sąsiedzkiej.
Podobnie jak w analogicznym numerze
ubiegłorocznym, niniejszy artykuł łączy
ze sobą elementy historii i krajoznawstwa.
Ma stanowić zachętę i posłużyć jako przewodnik w czynnym odkrywaniu historii
i walorów kulturowo-wypoczynkowych
naszych okolic. To doskonały moment by
przyjrzeć się bliżej nadwiślańskiemu mikroregionowi etnograficznemu zwanemu
Urzeczem.
Urzecze położone jest w dolinie Wisły, na
dawnych obszarach zalewowych obu brzegów rzeki, ciągnąc się od mokotowskich Siekierek do ujścia rzeki Pilicy z lewej strony i Saskiej Kępy po ujście rzeki Wilgi po jej prawej
stronie. Od zachodu obszar ogranicza ściana
wzniesień począwszy od Skarpy Warszawskiej, dalej na południe, od wschodu zaś wydmowe tarasy nadzalewowe i dawna skarpa
wiślana, szczególnie w naszej okolicy pokryta
piaskiem.
Region historycznie obejmuje takie osiedla
i miejscowości jak m.in. wspominane Siekierki i Saską Kępę, a także Czerniaków, Wilanów,
Powsin, Jeziornę, Górę Kalwarię i Czersk na
lewym brzegu oraz Gocław, Zastów, Zerzeń, Miedzeszyn i Falenicę (w swoich dawnych nadwiślańskich położeniach), Karczew,
Otwock Wielki i Sobienie Jeziory na prawym
brzegu rzeki.
Granice Urzecza w naszej okolicy stanowią wawerskie ulice Płowiecka i Trakt Lubelski
okalające położone niżej Zakole Wawerskie
– starorzecze Wisły, jeszcze przed II wojną
światową regularnie zalewane przez jej wody.
Miejsce to, to doskonale widoczny szczególnie
z estakad „Węzła Marsa” gęsty, liściasty las.
Nieco dalej położone są dawne wsie
urzeckie, dziś osiedla dzielnicy Wawer: Zerzeń i Borków. W tym miejscu napotykamy
na pewne związki regionu ze Starą Miłosną.

Przez większą część XIX wieku obie miejscowości wchodziły w skład Dóbr Miłosna, a ziemie folwarku Borków sięgały dzisiejszych południowych granic naszego osiedla. I mimo,
że nie leżały bezpośrednio na Urzeczu, a łączył je jedynie podział własnościowy, to warto odnotować.

Z kart historii
Dzieje Urzecza jako odrębnego regionu posiadającego swoją unikatową tożsamość sięgają
XVII wieku i wiążą się nierozerwalnie z Wisłą
oraz z kolonizacją pierwszej fali tzw. Olędrów,
osadników z Fryzji i Niderlandów, którzy specjalizując się w melioracji i osuszaniu gruntów
zakładali wsie wzdłuż rzeki i jej dopływów. Ich
pojawienie się, a szczególnie zachowanie i gospodarka miały olbrzymi wpływ na pierwotną,
typowo mazowiecką ludność zamieszkującą okoliczne tereny. Kolejne fale napływowe
miały miejscu w wieku XVIII i XIX.
Specyficzna działalność Olędrów charakteryzowała się wysokorozwiniętą gospodarką nadrzeczną po której pozostało wiele
charakterystycznych określeń takich jak m.in.
binduga (niem. binden) – miejsce, w którym
przygotowywano drewno do spławu, łacha
(niem. lache) – ramię boczne rzeki lub starorzecze, terpy (niem. terpen) – sztucznie
usypane pagórki, na których powstawały zabudowania, trytwy (niem. trift) – umocnione
drogi budowane ponad lustrem wody. Ujarzmienie wylewającej rzeki skutkowało pozyskaniem wysokiej jakości ziem i dorodnych
plonów co przekładało się ponadprzeciętną
zamożność mieszkańców. Bardzo ważną
grupą zawodową, która również ukształtowała charakter regionu, byli równie silnie
związani z rzeką Flisacy, zwani też Orylami,
którzy zajmowali się spławem drewna.
Ściśle określony typ osadnictwa i pewnego rodzaju izolacja geograficzna obszaru,

Procesja Bożego Ciała na Urzeczu. Trakt Lubelski w Zerzeniu na wysokości
dzisiejszej ulicy Zwoleńskiej. Budynek w tle to słynna, nieistniejąca już karczma.
1935 rok („Nadwiślańskie Urzecze”, Ł.M. Stanaszek)
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Mapa zasięgu Urzecza
(„Nadwiślańskie Urzecze”, Ł.M. Stanaszek)

w którym się rozwinął przyczyniły się do powstania wspólnoty, która zaczęła się wyrażać
m.in. w odrębnym jedynie dla siebie sposobie
ubierania, unikatową kulturą i sztuką ludową,
itp. Przetrwała ona do wieku XX, kiedy przeobrażenia społeczno-kulturowe zatarły odmienność obyczajową.
Nazwa regionu zapisywana była w różnych formach, tj. Urzecze, Urzyce, gdzie nawiązywała do terenów leżących „u rzyki”, jak
również Łużyce, jako pochodną od ługów
– nizinnych brzegów mokradeł. Ostatecznie językoznawcy uznali za prawidłowy zapis
przez „rz” czyli Urzecze (gwarowo Łurzyce).
Przez długie lata niezbadany i zapomniany region został praktycznie wyparty z powszechnej świadomości. Dopiero działalność
antropologa kultury, dr Łukasza Maurycego
Stanaszka i jego poparte wieloletnimi badaniami publikacje „Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą”

Urzecka wieś Błota (dziś w granicach Falenicy).
Widoczna droga to dzisiejsza ulica Wał Miedzeszyński. Lata 30-te XX wieku
(„Nadwiślańskie Urzecze”, Ł.M. Stanaszek)

Wesoła
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oraz „Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski
mikroregion etnograficzny” odkryły na nowo
i w dość zawrotny sposób spopularyzowały
dziedzictwo historyczne Urzecza. I właśnie to
zjawisko jest jednym z kluczy, na którym dalej
będziemy bazować.

Walory przyrodniczo-edukacyjne Urzecza
Z uwagi na swoje nadwiślańskie położenie,
region obfituje w bujnie rozwiniętą roślinność, która działa niezwykle kojąco wobec
mieszkańców miasta poszukujących spokoju
i wytchnienia w upalne letnie tygodnie. Urzecze sąsiaduje bezpośrednio z Mazowieckim
i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym,
a w jego granicach znajduje się kilka rezerwatów przyrody. Obszar międzywala Wisły
leży w obszarze sieci Natura 2000, gdzie pod
szczególną ochroną znajdują się ptaki. Wspomniane już Zakole Wawerskie jest miejscem
chronionym w formie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego uważanym przez wielu
fachowców za najcenniejszą ostoję ptactwa
na Mazowszu. Można śmiało go polecić pasjonatom fotografii oraz miłośnikom dzikiej
natury. W letnie poranki można zostać słuchaczem niezwykłego koncertu, którego bogactwo i niezwykłą czystości dźwięku można
porównać jedynie do najwyższej klasy sprzętu grającego.

Widok na Zamek w Czersku. 1910 rok
(ze zb. autora)

Jeśli chodzi o zwierzęta to wędrując wałem lub brzegiem rzeki można bardzo często
natrafić na bobry, sarny czy zające. Z uwagi
na ich płochliwość fotograf amator musi posiadać spory refleks.
Urzecze ma wiele do zaproponowania
wędkarzom. Nie jest prawdą dość powszechny mit, że w Wiśle trudno złowić ciekawe
okazy. Ryb tak naprawdę jest pod dostatkiem.
Szczególnie można tu wymienić szczupaka,
sandacza, suma, leszcza, płoć, krąpia i wiele innych gatunków. Po obu stronach rzeki
można znaleźć wiele obiecujących zatoczek,
zagłębień i innych miejsc gdzie można zasiąść
do połowu. Prócz samej rzeki można odna-
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Widok na Pałac w Otwocku Wielkim
(ze zb. Pawła Ajdackiego)

leźć przynajmniej kilkanaście zamienionych
w jeziora i jeziorka starorzeczy. W nich króluje
ryba karpiowata, lin, karaś itp. Choć występują
one dość obficie, łowiska te są dość wymagające, trudniej w nich o wielkie połowy, ale
mniejsza ilość przekłada się w ich przypadku
na dużą jakość, co również niesie za sobą wiele radości. Najbardziej znanymi są tu jeziora
Rokola, Piwonińskie i Czerskie oraz położona
najbliżej nas józefowska Łacha. Osobom nie
posiadającym uprawnień, a chcącym je zdobyć polecam udanie się do Domu Wędkarza
przy ulicy Twardej w Warszawie gdzie można
wyrobić Kartę Wędkarską.
Jeśli chodzi o zabytki Urzecza to szczególnie można polecić: Pałac w Wilanowie,
Starą Papiernię w Konstancinie-Jeziornie,
zabudowę Góry Kalwarii, Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku, kościoły w Karczewie,
Sobieniach, Goźlinie, kilka starych dworów
i wiatraków oraz słynny Pałac Bielińskich
w Otwocku Wielkim. Tu powrócę to wspomnianej mody na popularyzację dziedzictwa
historycznego. Otóż szczególnie w sezonie
letnim w większości z wymienionych miejscowości można wziąć udział w arcyciekawych imprezach związanych z kulturą urzecką. Wiosną miały miejsce m.in. festiwal flisacki
(można było obejrzeć, a nawet popływać
dawnymi szkutami, galerami czy pychówkami, obejrzeć rekonstrukcje dawnych stanowisk orylskich czy spróbować kuchni regionalnej) i biesiada zielonoświątkowa gdzie np.
miała miejsce parada łodzi płynących z Góry
Kalwarii przez Karczew/Gassy do Wawra oraz
została wystawiona współczesna adaptacja „Flisa” Stanisława Moniuszki. To jedynie
przykłady z przebogatej oferty serwowanej
przez miłośników Urzecza, pasjonatów żagli
i mocno zaangażowanych w taką promocję
regionu władz poszczególnych miejscowości. Trudno w kilku zdaniach opisać co będzie
organizowane tego lata. Dlatego polecę tu
strony internetowe Wawra i Mokotowa oraz
powiatów otwockiego i piaseczyńskiego,
a szczególnie Facebook’ową stronę „Na Łurzycu” gdzie o wszelkich wydarzeniach informuje się na bieżąco.
Prócz imprez regionalnych organizowane
są również inne. Tu polecę szczególnie zapoznanie się z ofertą Zamku w Czersku, Pałacu
w Otwocku Wielkim czy też zapewne wszystkim dobrze znanemu Pałacu w Wilanowie.
Obszar Urzecza jest dość duży, więc trzeba też się odnieść do turystyki rowerowej.
Niedawno zostały opracowane specjalne
trasy, których mapy można bez problemu
znaleźć w Internecie. Jedynym problemem,

jeśli chodzi o dojazd ze Starej Miłosny, jest
w zasadzie przeprawa przez Międzylesie
i ewentualne przemieszczanie się przedłużeniem Wału Miedzeszyńskiego, gdzie jest dość
niebezpiecznie. Po za tym jest w miarę dobrze. Jeśli uda nam się dotrzeć do Mostu Siekierkowskiego, to trasy rowerowe ciągną się
przez Wisłę, Wilanów aż do Powsina gdzie na
skarpie znajduje się również warty polecenia,
słynny Park Kultury i Ogród Botaniczny PAN.
Jeśli udamy się np. lokalnymi drogami do Karczewa, to nad Wisłą trafimy na prom rzeczny,
którym za dosłownie kilka złotych z rowerem
czy samochodem można przepłynąć na drugi brzeg i przez wieś Gassy udać się do np.
do pobliskiego Konstancina. Prom kursuje
codziennie póki widno, a informację o nim
również można znaleźć w Internecie.

Coroczna powódź na Urzeczu
(Tygodnik „Świat” z 1927 roku, ze zb. autora)

W jednym artykule nie sposób wymienić
wszystkich atrakcji, które serwuje nam Urzecze. Warto się tematem zainteresować bliżej.
Region jest położony bardzo blisko naszego
osiedla, praktycznie w każdej chwili można
się zebrać i dość szybko dotrzeć w wybrane
miejsce. Na koniec chciałbym jeszcze polecić
specjał miejscowej kuchni, Barszcz chrzanowo-buraczany. Coś absolutnie wspaniałego!
Jeśli komuś nie uda się spróbować oryginału,
przepis znajdzie w sieci. Esencja Urzecza…
Zapraszam więc nad rzekę. I oby pogoda była
naszym sprzymierzeńcem!
Adam Ciećwierz
varsavianista, autor facebookowej strony
„Stara Miłosna&okolice wczoraj, dziś i jutro”
R E K L A M A

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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Jazda z Moskwy do berlina
– czy na pewno przez Wesołą?

W

ielkie obawy dotyczące
WOW
budzi przyciągnięcie
do naszej dzielnicy ruchu międzynarodowego relacji Moskwa-Berlin, który w tej chwili omija Warszawę
od południa przez Mińsk Mazowiecki i Górę
Kalwarię. Czy rzeczywiście tak będzie?
Droga łącząca Moskwę i Berlin, to autostrada A2, która jest już częściowo zbudowana i ma przecinać Polskę po osi Wschód-Zachód. W tej chwili kierowcy jadący nią
z Rosji napotykają niewybudowany fragment
na wysokości Warszawy i omijają go skręcając w Mińsku Mazowieckim na południe, żeby
dotrzeć z powrotem do A2 za Górą Kalwarią.
Jak pojadą kiedy powstanie połączona z tą
autostradą obwodnica Warszawy?

Przyszła trasa Wschód-Zachód
Zróbmy eksperyment myślowy. Jedziemy
z Moskwy do Berlina i dojeżdżamy autostradą
A2 do węzła „Lubelska”. Tam mamy wybór:
pozostać na tej samej drodze, która w pobliżu Warszawy będzie się nazywała S2 i wkrótce z powrotem stanie się autostradą, czy też
skręcamy na Suwałki i Kaliningrad, drogą S17
przez Wesołą i Marki. W ten sposób też doje-

dziemy w końcu do autostrady A2, ale droga
północna jest dłuższa. No to jak jedziemy?
Prowadząc intuicyjnie, lub wedle drogowskazów – zostajemy na tej samej drodze
wiodącej prosto ku autostradzie. Jadąc wedle
nawigacji – drogą zarazem krótszą i szybciej łą-

ona nadłożyć drogi i trzymać się autostrad:
najpierw A2 do Łodzi, żeby tam wskoczyć na
autostradę północ-południe (A1). To samo
zobaczą kierowcy międzynarodowego tranzytu. W ogromnej większości nie skręcą do
Wesołej, na krótszą ale podrzędną drogę S17,
tylko polecą na wprost autostradą. My przecież też tak robimy poruszając się po Europie.
Zatem po wybudowaniu pełnej sieci planowanych w okolicy dróg, Wesołej nie rozjedzie ani tranzyt Moskwa-Berlin ani Moskwa-Gdańsk.

Najbliższe lata

czącą z autostradą, czyli ten sam wybór. Drogę
okrężną przez naszą dzielnicę kierowcy wybiorą tylko w przypadku utrudnień na S2/A2.

Przyszła trasa Wschód-Północ
Potrenujmy teraz trasę Moskwa-Gdańsk.
Otwórzcie proszę swoją nawigację. Już teraz
na drodze z Wesołej do Gdańska zaleci Wam

Turkusowy
gad

Kolejne pytanie jak długo będziemy musieli
ścierpieć ruch międzynarodowy zanim powstanie brakujący fragment S2? Otóż tu już
w zasadzie wygraliśmy bo S2 na odcinku
Lubelska-Puławska jest w stadium dużo bardziej zaawansowanym niż nasza S17 na odcinku Lubelska-Marki. Lada chwila zostanie
rozstrzygnięty przetarg i prace mogą ruszyć
jeszcze w tym roku. Kiedy powstanie pełna S2
po naszych osiedlowych ulicach pojedzie już
tylko ruch okołowarszawski oraz tranzyt na
Suwałki i Kaliningrad. Czy będzie nam z tym
miło, to inna sprawa. Warto się zastanowić,
czy naprawdę coś wygrywamy opóźniając
WOW, bo z tym nieuchronnie rosnącym ruchem na starych ulicach trzeba będzie wytrzymać jeszcze przez długie lata.
doroTa Wrońska

po bardzo niezdarnym sposobie poruszania się. Są różnej barwy, najczęściej brązowe. Jeden z widzianych w naszym lesie padalców miał
turkusowe plamki na grzbiecie – to najładniejsza odmiana barwna
tego gatunku (fot. 2).
Odwiedziliśmy miejsce, gdzie w kwietniu oglądaliśmy gody ropuchy szarej. Dorosłe ropuchy stronią teraz od wody i przechadzają się
po lesie (fot. 3). Za to w ich oczku wodnym roi się od kijanek (fot. 4).
Sprawdziliśmy, co im smakuje. Z zapałem jadły pokarm dla rybek, nieco mniej chętnie rozmoczoną bułkę i zupełnie nie pasowały im kocie
chrupki.
Jeżeli chcecie obejrzeć to wszystko sami, idźcie na dłuższy spacer
do lasu i patrzcie uważnie pod nogi. Padalec lub zaskroniec (niejadowity wąż z żółtymi plamami z tyłu głowy – fot. 4) to tyko kwestia czasu, ponieważ są widywane we wszystkich lasach w Wesołej.
Natomiast gniewosz plamisty, lub żmija zygzakowata to rzadsze gady
i dużo szczęścia ma ten, kto je zaobserwuje.

FoT. 1

doroTa Wrońska

sobotę 30 maja odbył się specjalny spacer z okazji Dnia
Dziecka z konkursami, nagrodami i złoceniem szyszek.
Mieliśmy wyjątkowe szczęście do padalców, które wypełzały
nam na ścieżki tuż pod stopy.
Padalec to beznoga jaszczurka (fot 1). Mimo nieładnej nazwy to
śliczne i bezbronne stworzenie, żywiące się dżdżownicami i innymi
miękkimi bezkręgowcami. Bez trudu można go odróżnić od węża

FoT. 2
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FoT. 3

Warsztaty NORNIK ŁĄKING to krótkie wycieczki przyrodnicze dostępne dla wszystkich nieodpłatnie w każdą sobotę o 11.30 (z wyjątkiem świąt i sobót bardzo deszczowych) oraz odpłatnie dla szkół
i przedszkoli w tygodniu. W wakacje spacery będą nieco mniej regularne, ze względu na wyjazdy. Miejsce zbiórki sobotnich spacerów podaję na dwa dni przed wycieczką na stronie www.staramilosna.org.pl.
Kontakt: dowronska@gmail.com lub tel. 796 159 929.

FoT. 4

FOT. 1-4: D. Wrońska; FOT. 5: M. Krawiec

W

FoT. 5
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Śladami Canaletta
S

towarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna zaprasza zdolną młodzież na bezpłatny Plener Malarski, który odbędzie się
w pierwszym tygodniu wakacji (29 czerwca – 4 lipca br.). Zajęcia poprowadzi pomysłodawczyni projektu, malarka, Grażyna Bany.

Spotkanie będzie okazją do analizy dzieł
włoskiego mistrza – Bernardo Bellotto, dokładniejszego przyjrzenia się obrazom i po-

równania ich ze współczesną Warszawą. Dla
dzieci i młodzieży będzie to czas uwrażliwienia na piękno zabytkowej, warszawskiej
architektury. To wspaniała możliwość zagłębienia się w kulturę XVIII wieku w architekturze, sztuce oraz barokowym wzornictwie
ubrań – pełnym przepychu i elegancji. Projekt mógłby się nazywać Śladami Królów,
gdyż architektura, którą młodzi artyści będą
podziwiać, to pozostałość naszej królewskiej
przeszłości.
Uczestnicy będą mieć okazję do pracy w plenerze. To rzadkie doświadczenie
pomoże wzbogacić warsztat artystyczny
o dar obserwacji i wychwytywania bodźców
płynących z natury. Plener dla młodszych
uczestników to poznanie techniki malarstwa
olejnego, dla starszych – wzbogacenie własnego stylu twórczego. Zajęcia będą trwały
6 dni i będą dobrym artystycznym wejściem
młodych twórców w wakacje. Plener będzie realizowany w różnych zabytkowych
miejscach w Warszawie. Przewidziana ilość
uczestników: 10-15 osób jednorazowo, uta-

lentowane dzieci i młodzież (w wieku 1018 lat). Plener jest bezpłatny dla uczestników.
Jest on finansowany ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna.
Zapisy: grazynabany@o2.pl lub telefonicznie 695 254 888.
GraŻyna Bany

niezwykła galeria na osiedlu stara Miłosna
N

ie pytaj co sztuka może zrobić
dla Ciebie – pytaj
co Ty możesz zrobić dla sztuki. Oto idea
Naszej Galerii. Promujemy myślenie, że
sztukę należy wspierać, a nie tylko być jej
biernym konsumentem. Promujemy myślenie sztuką.

Wizja rzeczywistości za kilka lat...
Galeria klatka

Nawet najbardziej pierwotne wspólnoty
łączyła właśnie sztuka. Ktoś zawsze zaczynał
rysować po ścianach i tworzyć miejsca kultu.

W Naszych czasach sztuka została odseparowana od ludzi z wyjątkiem sztuki ulicy. My
proponujemy nową tendencję – sztukę klatki.
Nasza blokowa społeczność podobnie, jak
te pierwotne, otacza się sztuką w przestrzeni wspólnej. W dniu dzisiejszym, a jest wtorek
15 czerwca 2015, galeria otwarta jest do połowy, tylko w drugiej klatce, ale w środę planujemy inaugurację całości Galerii.
Inauguracja jest zamknięta, podobnie jak
cała nasza działalność, na świat wychodzimy
wirtualnie – www.galeriaklatka.wordpress.
com, oraz ekspansywnie, gdyż mamy plan
wyciągać coraz dalej swoje macki :)
Pozdrawiamy Starą Miłosną!
MaCieJ MaCkieWiCz
Ceo Galerii klatka
makumba123@gmail.com
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sportowa Wesoła

Pięć rekordów i trzy pokolenia

P

rawie 200 zawodników wzięło udział
w II Hipodromowym Crossie Biegowym.
Mimo utrudniającego bieganie upału, poziom sportowy imprezy był bardzo wysoki.
Zwycięzcy poszczególnych biegów poprawili
aż pięć z sześciu rekordów trasy – w biegu

mężczyzn na 10 km, biegach kobiet i mężczyzn na 2,5 km oraz w biegach dziewcząt
i chłopców na 500 m. Szans na pobicie rekordów nie mieli jedynie uczestnicy marszu
z kijami, ale to dlatego, że konkurencja Nordic
Walking była rozgrywana na Hipodromowym
Crossie Biegowym po raz pierwszy.
Jednak w Crossie nie chodziło tylko o bicie
rekordów, ale też o nakłonienie całych rodzin
do aktywności fizycznej. Dlatego organizatorów bardzo ucieszył fakt, że na starcie rywalizacji sztafet stanęła drużyna z członem „Trzy
Pokolenia” w nazwie, faktycznie składająca
się z reprezentantów trzech generacji. Ale
gdyby dobrze policzyć, tych pokoleń było
nawet więcej niż trzy. Najstarszy uczestnik
rywalizacji na Hipodromie skończył już 75 lat,
ale też na starcie stanął i do mety na własnych
nogach dobiegł zawodnik z rocznika... 2012.
Hasło „Bieganie dla każdego” nie okazało się
więc pustym sloganem.
W gronie zawodników znaleźli się też
uczestnicy programu Aktywny Warszawiak.
Dla nich start w Crossie był okazją, by sprawdzić, czy ich wytrzymałość poprawiła się dzięki regularnemu udziałowi w zajęciach współfinansowanych z budżetu m.st. Warszawy.
Hipodromowy Cross Biegowy nie mógłby
się odbyć, gdyby nie zaangażowanie członków Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”, wsparcie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st.

gratulacje dla zawodniczek
z UKs Volteo!

Z

Warszawy oraz pomoc licznych sponsorów, którzy zapewnili posiłek regeneracyjny
i ufundowali nagrody rzeczowe dla zawodników. Organizatorzy dziękują też za pomoc
w sprawnym przeprowadzeniu zawodów
wolontariuszom – uczniom Gimnazjum
nr 120 w Warszawie.
Tn BieGÓWki WesoŁa
www.biegowkiwesola.org
facebook.com/tnbiegowkiwesola

Uwaga! groźna roślina
w naszym lesie!

C

przyjemnością informujemy, iż zawodnicy UKS VOLTEO, Szwadon Jazdy RP Stara Miłosna, wzięli udział w woltyżerskich zawodach międzynarodowych w woltyżerce sportowej CVI Frenstat,
które odbyły się w dniach 4-7 czerwca w Czechach. W zawodach
udział wzięło 16 narodowości, 54 konie, 120 zawodników indywidualnych oraz 13 zespołów.
Zespół z Polski w składzie: Aleksandra Wolniewicz, Aleksandra Mazińska,
Michelle Kung, Marcelina
Mazińska, Zuzanna Bogdańska, Zofia Mikołajczak,
na koniu EL RASHIM, z
lonżującą: Natalią Olesińską zajął III miejsce w kategorii seniorów CVI 3* zdobywając w I rundzie notę
6,052 a w II rundzie bardzo
wysoki wynik 7,047 pkt.
W kategorii indywidualnej seniorów nasza reprezentantka Aleksandra
Mazińska na koniu EL RASHIM, z lonżującą Natalią Olesińską uplasowała
się na wysokiej 4 pozycji
z wynikiem 6,589 pkt.
Zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenie międzynarodowej!

hodzi o tzw. barszcz Sosnowskiego (Heracleum
sosnowskyi Manden.), bardzo
dużą roślinę spokrewnioną
z selerem, przywleczoną z Kaukazu w latach 50 w ramach
koszmarnie głupiego pomysłu
komunistycznych władz, które
próbowały go wprowadzić do
uprawy. Barszcz jest silnie trujący i PARZĄCY. Aplikuje swoją
truciznę przez skórę przy dotknięciu, tak samo jak pokrzywa.
W odróżnieniu od nieszkodliwej
pokrzywy w miejscu oparzenia powstają pęcherze i rany.
Trucizna uaktywnia się po wystawieniu skóry na słońce dlatego poparzeni często nie zauważają
momentu kontaktu z rośliną. Bąble i rany mogą się odnawiać przez
wiele miesięcy.
W 2013 r. barszcz został zaobserwowany i usunięty z okolic kanałku Wawerskiego. W tym roku do poparzenia jednej osoby barszczem
doszło w lesie, w okolicy głównej alei rezerwatu Las Sobieskiego.
Uważajcie więc wchodząc w gąszcze. Długie spodnie i rękawy to
najwłaściwszy strój do chodzenia po lesie. Jeżeli zobaczycie roślinę
taką jak na zdjęciu nie próbujcie usuwać jej sami. Skuteczne usunięcie barszczu bez narażenia na poparzenie jest trudne. Zgłoście ją do
urzędu dzielnicy do wydziału ochrony środowiska (tel. 22 773 60 36
lub 22 773 63 08 ), usunie ją specjalna ekipa.

naTalia olesińska
fot. nelly Mikesova

doroTa Wrońska
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JAsKRA – podstępne
uszkodzenie nerwu wzrokowego
P

rzyjmuje się, że bodźce, które dochodzą
do nas przez oczy stanowią 80% wszystkich impulsów docierających do naszego
organizmu. Człowiek niewidomy jest w dużej mierze bezbronny i często „skazany” na
pomoc innych ludzi. Jedną z chorób, która
może prowadzić do ślepoty jest jaskra.
Właściwie pod tym terminem kryje się nie
jedna, ale cała grupa chorób, prowadząca do
stopniowego, a czasami gwałtownego zaniku
nerwu wzrokowego tzw. neuropatii jaskrowej charakteryzująca się
typowymi zmianami w polu widzenia.
Kto jest zagrożony jaskrą?
Na jaskrę szczególnie są narażone osoby, które mają w rodzinie
osobę chorą na tę chorobę oraz mają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Bardzo często jaskra we wczesnym stadium nie daje
żadnych objawów ze strony oczu i jest wykrywana przypadkowo. Istnieje też grupa tzw. jaskry wtórnej. Osoby z cukrzycą, które nie badają
dna oka, po chorobach naczyniowych siatkówki, po stanach zapalnych oczu, po odwarstwieniu siatkówki i w wielu innych schorzeniach
mogą mieć neuropatię jaskrową.
Jakie badania pomogą rozpoznać lub wykluczyć jaskrę?
Podstawowym badaniem jest ocena dna oka i wygląd tarczy nerwu
wzrokowego oraz badanie pola widzenia. Gonioskopia i ocena kąta
przesączania w OCT (ocena ryzyka wystąpienia ostrego ataku jaskry)

pomaga podjąć decyzję, czy wykonać zabieg laserowy na tęczówce
zabezpieczający przed gwałtownym skokiem ciśnienia w oku. Wysokospecjalistyczne badania jak GCC, GDX, HRT pomogą w rozpoznaniu i monitorowaniu leczenia jaskry każdego typu.
Oczywiście lepiej nie mieć jaskry, ale gorzej, jeśli się ją ma i się o tym
nie wie... Wczesne jej rozpoznanie pozwala z dużym prawdopodobieństwem zachować widzenie do końca życia. Warto się zbadać.
lek. MaCieJ JoCHeMCzyk, okUlisTa

Centrum Medyczne doktora
ul. Trakt Brzeski 57b
tel. 22 205 08 01
www.doktora.pl

R E K L A M A

lek.stom. Edyta Kuza
Oferujemypełen
pełenzakres
zakresusług:
usług:
• RTG na miejscu
Profesjonalnie
wyposażenie.
Oferujemy
stomatologiazachowawcza
zachowawcza
Materiały
renomowanych firm.
- –stomatologia
NOWOŚĆ!
stomatologiadziecięca
dziecięca
RTG
na miejscu.
- –stomatologia
• ozonoterapia
zabiegihigieniczne
higieniczne
Pomieszczenie
- –zabiegi
• bezbolesneklimatyzowane.
leczenie
wybielaniezębów
zębów
Możliwość
zapłaty
ratalnej.
- –wybielanie
z użyciem
podtlenku
–
protetyka,
ortodoncja
- protetyka
azotu (sedacja wziewna)
chirurgia,implanty
implanty
- –chirurgia,
ICON – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!
- –ortodoncja
- ICON - innowacyjne
leczenie
próchnicy
borowania!
Konsultacje
ortodontyczne
– 25 VI,
2 i 23 VII,bez
6 i 20
VIII 2015, od godz. 1400
Przychodnia
POGODNA
ul. Cieplarniana
25c
ul.
Jana Warszawa-Wesoła
Pawła II 25
05-077
05-077
Warszawa-Wesoła
tel. 22 605
09 26
mob.
mob.606
606 122
122 193
193

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

czerwiec-lipiec 2015

SUPER
PROMOCJA:

Balejaż lub farba
(MANICURE GRATIS)
Tipsy
(CZESANIE
GRATIS)

Przyjmujący lekarze:
godziny
przyjęć:
• Edyta Kuza, • Aneta
Wróbel,
pon, •śrRafał
10.00
- 12.00
• Katarzyna Milczarek,
Białczak
00
wt, czw,
- 19.00
-1915.00
Godziny pracy: pon.-pt.
900pt

ACCOUNTING



ZAPRASZAMY DO NOWOOTWARTEGO
SKLEPU W SALONIE ANGELINA:

Do każdej usługi
powyżej 150 zł
– UPOMINEK

ANGELINA
SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
FRYZJERSTWO damsko-męskie
KOSMETYKA CHANTARELLE

Germaine de Capuccini

MANICURE  TIPSY, ŻEL, AKRYL
PEDICURE
SOLARIUM
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
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Biblioteka Publiczna zaprasza
ARIKAN – BAEYENS – BĄK
– wystawa ekslibrisów
W przyszłym roku przypada 500-lecie polskiego ekslibrisu. Biblioteka nasza włącza się
w ten jubileusz – już w tym roku – wystawą
ekslibrisów międzynarodowego autorstwa:
Nurgul Arikan z Turcji, Martina R. Baeyensa
z Belgii oraz Krzysztofa Marka Bąka z Bielska-Białej. Dr hab. Marek Bąk był naszym gościem na wernisażu wystawy,
obecni na nim
wysłuchali prelekcji „Po co
komu dziś ekslibris?”. Wystawie towarzyszy
katalog,
który
otrzymali autorzy księgoznaków i obecni na
wernisażu. Katalog wysłaliśmy
do kilku bibliotek na świecie (w Danii, Belgii,
Niemczech) ważnych dla twórców i kolekcjonerów ekslibrisów. Wystawę można oglądać
do 26 czerwca w godzinach pracy Biblioteki
Głównej. Zapraszamy!

podstawowej i gimnazjum w Zakręcie oraz
dwie osoby dorosłe.

czej. 25 maja miało miejsce pierwsze spotkanie o nietoperzach i echolokacji „Czy można
widzieć uszami?”. Po wakacjach zapraszamy
na zajęcia w formie warsztatowej dla dzieci
w wieku 6-10 lat. Zainteresowanych prosimy
o zapisy na http://www.naud.edu.pl/.

Lato w Bibliotece

Protokół Komisji jest opublikowany na
naszej stronie internetowej. Dziękujemy
wszystkim recenzentom i ich opiekunom –
bibliotekarzom szkolnym! Wszystkie prace
konkursowe będą publikowane sukcesywnie
na naszym blogu.

Zajęcia w ramach akcji planujemy w dwóch
pierwszych tygodniach wakacji, w dniach
30.06, 02.07, 07.07, 09.07, tj. we wtorki
i czwartki w godzinach 10.00-11.30. Odbywać się będą pod hasłem „Wakacje z Biurem
Detektywistycznym Lassego i Mai”. Na dzieci
w wieku 6-12 lat czekają gry, zabawy i warsztaty literacko-plastyczne. Zapisy pod nr tel.
22 773 40 08. Liczba miejsc ograniczona.

Nadwiślański Uniwersytet
Dziecięcy w Wesołej!
Biblioteka w Wesołej wraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną oraz Bistro „Zakątek” podjęła
współpracę z Nadwiślańskim Uniwersytetem
Dziecięcym. W atrakcyjnej formie dzieci będą
mogły poznawać tajniki wiedzy przyrodni-

Konkurs na recenzję książki
„Wszystkie książki mówią”
rozstrzygnięty!

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

Była to już druga edycja konkursu. Tym razem wpłynęło 36 prac. Komisja wyłoniła
laureatów, co – trzeba przyznać – nie było
łatwe. Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali uczniowie wesołowskich szkół, szkoły

Artykuł sponsorowany

Kryminał
dietetyczny
W

„Walenty i spółka” to pierwszy na rynku kryminał dietetyczny dla dzieci. Śledząc losy bohaterów, poznajemy zasady
zdrowego odżywiania. Humor, barwne
postacie i wartka akcja gwarantują dobrą
zabawę. Nie zabraknie swarów i bójek,
i nieszczęśliwej miłości. Zjawi się niezapowiedziany gość i niektórym zrzedną
miny. Na szczęście wszystko się wyjaśni
i dobrze zakończy. No, prawie wszystko...

środę 3 czerwca z wizytą w Children’s Academy gościła Monika
Oworuszko, autorka książki „Walenty
i spółka. Kryminał dietetyczny”.
Niewtajemniczonym czytelnikom śpieszymy donieść, że książka ta opowiada historię
o sklepie spożywczym, leżącym na zwyczajnym osiedlu. W tym sklepie mieszkają Walenty Węglowodan, Tęgomir Tłuszcz i Błażej
Białko. Choć każdy ma swoje Królestwo, wiodą całkiem zwyczajny żywot.

Pewnego dnia z niespodziewaną wizytą zjawia się mężczyzna z czarnym wąsem.
Z czarnej teczki wyjmuje szkło powiększające
i notes. Odtąd życie Walentego i jego przyjaciół nie będzie już takie jak wcześniej.
Odwiedziny szacownej autorki w naszej
placówce rozpoczęły się od quiz’ów i konkursów. Dzieci rozpoznawały owoce i warzywa; opowiadały przy tym, co najbardziej lubią
jeść. Potem Pani Monika opowiedziała historię Walentego Węglowodana i jego przyjaciół. Na koniec były zagadki i kolorowani a na
pożegnanie każde dziecko otrzymało książkę
w prezencie. 
kaTarzyna MiŁosz
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Ciasto francuskie na słodko i ostro
Tarta z pieczarkami i porem

Cynamonowe ślimaki

składniki:
• 1 gotowe ciasto
francuskie
• 40 dag pieczarek
• 1 średni por
• 1 papryka chilli
• 2 łyżki masła

składniki:
• 1 gotowe ciasto francuskie
• 3 łyżki cukru
• 2 łyżeczki cynamonu

• ½ szklanki mleka
• ½ szklanki śmietanki 30%
• 2 jaja
• garść tartego sera żółtego
• plaster sera z zieloną
pleśnią

• sól, pieprz do smaku
• drobno pokrojona
natka pietruszki
• tłuszcz do wysmarowania formy
• 1 łyżeczka bułki tartej

sposób wykonania:
Pieczarki umyj, pokrój w plastry.
Na patelni rozpuść masło, dorzuć
pieczarki. Chwilę duś. Jasną część
pora pokrój w pół-talarki. Dodaj do
pieczarek. Dopraw solą i pieprzem.
Dodaj posiekaną paprykę chilli.
Chwilę duś wszystko razem. Wysmaruj formę tłuszczem i obsyp bułką tartą. Kiedy pieczarkowa masa ostygnie,
rozwiń gotowe ciasto francuskie i wyłóż nim formę (najlepiej okrągłą). Ponakłuwaj spód widelcem by nie rosło podczas pieczenia. Wyłóż uduszoną masę na
ciasto. Dodaj pokruszony ser z pleśnią. W miseczce połącz: mleko, śmietankę,
jaja i starty ser żółty. Dopraw pieprzem. Masę jajeczną wylej na pieczarki. Posyp
natką. Wstaw do nagrzanego piekarnika 200°C na około 20-30 min. Ciasto powinno być koloru przypieczonego chleba. Tartę można jeść na ciepło ale także
po wystygnięciu.

sposób wykonania:
Rozwiń zimne ciasto. Zmieszaj cukier z cynamonem
w małym naczyniu. Oprósz cisto mieszanką na całej powierzchni. Zwiń ciasto wzdłuż jednego boku. Tak przygotowaną roladę pokrój na plasterki o grubości 1 cm. Ułóż
ciasteczka na blasze wyłożonej pergaminem. Włóż do
nagrzanego piekarnika 200°C. Piecz około 12-15 minut.
Muszą być lekko miodowe.
BeaTa PiÓrek
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

Program Ośrodka Kultury Wesoła
oraz Filii Pogodna
K

ultura i sztuka w Wesołej nie zwalnia
tempa! Mimo trwającego remontu OK
Wesoła oraz Filia Pogodna jeszcze w czerwcu nie zaczynają wakacji i działają. Nie zabraknie wydarzeń muzycznych i wyjątkowego spotkania z historią – w plenerze.

wie Agnieszki Kaćmy, która prowadzi sekcję
pianina oraz fletu w ODT „Pogodna”.

Lato zaczyna się muzycznie
Czerwcowy sezon atrakcji otwiera koncert
z cyklu „Spotkania z muzyką”. To kolejna już
okazja by wprowadzić maluchy w świat najpiękniejszych dźwięków, zanim dopadnie ich
zgiełk reklam i radiowych „przebojów”. Tym
razem tematem spotkania będzie spektakl
operowy „Bedřich Smetana – Sprzedana
narzeczona” – nie zabraknie pięknych kostiumów i humoru. Zapraszamy 12 czerwca
do Przedszkola nr 262 przy ulicy Łaguny 3 na
osiedlu Zielona. Start o godzinie 10:50, a godzinę później ten sam koncert będzie można
zobaczyć w Filii „Pogodna” przy ulicy Jana
Pawła II 25 w Starej Miłosnej.
Ale to nie koniec muzycznych wrażeń. Dwudziestego czerwca, o godzinie 14:00 będzie
można zobaczyć i posłuchać uczniów Swietłany Parka, głównego instruktora ds. muzyki
w Ośrodku Kultury w Wesołej. Tego samego
dnia o godzinie 17:00 zaprezentują się ucznio-

czerwiec-lipiec 2015

„Pogodna” zaprezentują się dwa teatry. Na
sam początek, 21 czerwca o godzinie 16:00
wystąpi Teatr Art-Re i przedstawi spektakl
na podstawie mało znanej polskiej legendy
autorstwa Marty Juza Jakubowskiej. Będzie
baśniowo, legendarnie ale i z odrobiną lekcji
prawdziwej historii.
Następnego dnia, w poniedziałek 22
czerwca, o godzinie 19:00 Pogodna Grupa Teatralna pod kierunkiem pana Tadeusza
Lempkowskiego wystawi sztukę „Igraszki
z Diabłem”. Zapowiada się prawdziwie ognista zabawa.

To jeszcze nie koniec!

Dorzućmy do tego odrobinę humoru –
w tym niezawodna jest grupa Niebieskie
Migdały, która wystąpi 20 czerwca o 19:00
w Klubie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej
w Wesołej, ul. Okuniewska 1.

Na scenie
Na koniec zostawiliśmy sobie teatr, jak wisienkę na deserze. W czerwcu na scenie ODT

I jescze wyjątkowa zapowiedź – już wiemy
jakie filmy pojawią się na kolejnej edycji plenerowego kina organizowanej przez OK Wesoła! Już od trzeciego lipca będziecie mogli
obejrzeć z nami takie tytuły jak „Prawdziwe
męstwo”, „The Grand Budapest Hotel”, czy
„Szybcy i wściekli”! Mamy w planach seanse
dla każdego widza, coś dla siebie znajdą fani
komedii, kryminału, a nawet science fiction
i musicali! Szczegółów szukajcie na stronie
internetowej Ośrodka Kultury dzielnicy Wesoła oraz filii „Pogodna”.
Zapraszamy serdecznie!
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O g ł o s ze n i a d ro b n 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.

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 przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres:
reklama@staramilosna.org.pl, tel. 537 49 00 48.

hhFORTEPIAN – lekcji gry udziela doświadczony
pedagog. Tel. 606 898 895

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

hhPoszukuję domu do wynajęcia w Starej Miłośnie, tel. 501 061 710

hhAbsolwentka SGH z przyjemnością udzieli KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum. Przygotowanie do
testów oraz pomoc bieżąca. Tel. 510 270 939

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

hhSprzedam narożny segment w Starej Miłosnej
powierzchnia całkowita 252 m2, działka 319 m2,
cena 600 000 zł. Tel. 502 600 775

hhNauka j. niemieckiego na ul. Jeździeckiej
w Starej Miłosnej dla uczniów i dorosłych, cena
40 zł/60 min. Tel. 694 210 279

hhSprzedam segment skrajny z działką 319 m2
rok budowy 1997, cena 600 tys. zł. Tel. 502 600
775

hhWynajmę dom wolnostojący w Starej Miłosnej
o pow. 125 m2, nowy, ładny, dobra lokalizacja,
tani w eksploatacji. Tel. 604 148 258

hhMATEMATYKA – profesjonalne korepetycje
prowadzone przez doświadczonego nauczyciela (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
– przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751

hhSprzedam segment Stara Miłosna, świetna
lokalizacja, cichy, ustawny, do zamieszkania,
powierzchnia mieszkalna 180 m2, negocjacja
ceny, tel. 781 489 822

hhStudent 2 roku Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z matematyki. Zakres: szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum. Przygotowa-

hhWynajmę garaż podziemny w Starej Miłosnej,
na osiedlu „Pod Sosnami”, ul. Jeździecka 21b.
Tel. 605 077 751

hhPoszukuję do wynajęcia, bezpośrednio, mieszkania 2-3-pokojowego w Starej Miłośnie lub
okolicy, do kwoty 1000-1200 PLN (opłaty za
media). Tel. 608 605 233

hhChętnie przyjmę sprzątanie, mycie okien i prasowanie. Posiadam referencje, jestem osobą
niepalącą. Tel. 603-995-507
hhMATEMATYKA, FIZYKA – matury, studenci.
Dojeżdżam. Dr, 665-014-406
hhMAMA ROCZNEGO CHŁOPCA ZAOPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM U SIEBIE W DOMU. TEL.
511-777-393
hhPOMOGĘ STARSZEJ OSOBIE, SPRZĄTANIE,
PRASOWANIE, ZAKUPY. TEL. 511-777-393
hhZlecę prasowanie koszul. Kontakt 601 05 32 62
po godzinie 19-tej

 masaż całego ciała
–
–
–
–

czynne: wt.-pt. 1200-1900, sob. 1000-1400

tel. 692

905 352

067

005

Sklep „PSIA KOŚĆ”

(wejście od Jana Pawła II obok cukierni Gama)

455 028

na terenie Wesołej i Sulejówka

dowóz gratis

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

025

PRANIE

011

Dojazd gratis!

np. pranie tapicerki samochodowej – 100 zł 033

077

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

006

ZE G AR M I S T RZ

Uporządkujemy
Twój ogród i działkę
tel. 504 090 950

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

• 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

tel. 606 657 692

052

USŁUGI HYDRAULICZNE

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

078

507 130 389, 500 322 255

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

Stara Miłosna
Lek. wet. Izabela Rupińska

tel. 500 753 803

075

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

HOTEL DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
STRZYŻENIE PSÓW I PIELĘGNACJA

dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodwej

Dam pracę przy
sprzątaniu i ogrodach
tel. 519 693 492
NAPRAWA SPRZĘTU AGD

Sprzątamy strychy,
piwnice, garaże
tel. 503 065 403

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

079

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

Licencja MF Nr 14424/99

076

WARZYWA i OWOCE

z gospodarstwa ekologicznego
z DARMOWĄ DOSTAWĄ do domu
tel. 694 978 128
www.ekologicznytarg.pl

063

Biuro Rachunkowe

Usługi ogrodowe
i porządkowe
tel. 504 090 950
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ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

Stanisław
Majewski

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

REKLAMA

mieszkaniowych i samochodowych

TAXI–WESOŁA

Ajurweda-abhyanga
relaksacyjny
klasyczny
leczniczy

tel. 509

Dor abianie klucz y

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

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

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

wywÓz

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

www.transnec.waw.pl

czerwiec-lipiec 2015
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Brunch Niedzielny

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

Wiejskie jadło

q DEPILACJA LASEROWA w promocyjnych cenach:

28.06.2015 r

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

C e n a

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

m e n u

„Jedz ile chcesz”
49 zł

(os. dorosła)

D z i e c i

d o

la t

i 19 zł
3

(dziecko)

b e z p ł a t n i e

R e z e r w a c j e t e l . 0-22 783 71 10
Okuniew, droga nr 637, Zagórze 3 k/ Warszawy
kontakt@willazagorze.pl, www.willazagorze.pl

Lokalizatory pojazdów GPS
Satelitarny nadzór pojazdów











dla osób prywatnych i firm
monitorowanie pojazdów on-line i na telefonie
zabezpieczenie przed kradzieżą
szybka lokalizacja pojazdu w razie awarii lub
wypadku
generowanie alarmów (prędkość, obszar, brak
zasilania)
blokada rozruchu pojazdu
monitoring prędkości pojazdów
jednorazowa opłata za 3 (trzy) lata usługi
zniżki w składce na ubezpieczenie pojazdu
bezpłatne porady prawne w razie wypadku

Kontakt:

512-356-292

Biuro Księgowe
EWA GADOMSKA
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
LICENCJA NR 0513/06
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Gazetka Sąsiedzka

