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Weekend 19-20 grudnia
godz. 11.00-17.00

parking przy Urzędzie Dzielnicy

Zapraszamy!

FESTYN
Bożonarodzeniowy

w Wesołej
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 komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS...)
 mieszkań i domów (w tym w budowie)
 dla firm (majątek, właściciele, pracownicy)
 OC działalności i OC zawodowe
 wyjazdów turystycznych i służbowych
 ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży
 NNW indywidualne i grupowe
  rolnicze (OC, budynki, uprawy, zwierzęta...)

BEST PARTNER
Dariusz Kosewski
ul. Piotrusia Pana 26
05-077 W-wa Wesoła
NIP: 113-056-77-05

kom.: 512-356-292
tel.: 22-773-32-54
e-mail: dkosewski@wp.pl

U B E Z P I E C Z E N I A
Agencja Ubezpieczeniowa

„BEST PARTNER”

Zapraszamy...

kom.: 512-356-292q  NOWOŚĆ! LASER FRAKCYJNY EMERGE PALOMAR 
usuwanie zmarszczek, redukcja blizn, rozstępów i blizn 
potrądzikowych; certyfikat FDA

q  MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA 
innowacyjny zabieg przeciwzmarszczkowy i ujędrniający

q  LASER LIGHTSHEER  
trwała i skuteczna depilacja laserowa 

q  MEDYCYNA ESTETYCZNA  
mezoterapia, botox, wypełnianie zmarszczek 

q  KOSMETYKA TWARZY I CIAŁA  

Zapraszamy!
Informacje o nowościach i aktualnych 

promocjach na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl 

oraz na Facebooku

Warszawa – Stara Miłosna
ul. Jeździecka 21F/17, II p.

tel. 22 40 30 765
530 51 22 45

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 9-20, sob. 9-14

w w w.mediko centrum.pl

Zapraszamy na 

Loterię 
Gwiazdkową 

w dniach 1-19 grudnia 
2015 r.

Szczegóły w Gabinecie 
oraz na Facebooku

Szczegóły w Gabinecie 
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dyżury radnych
ze Stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej” 

Zapraszamy ponownie wszystkich Sąsiadów do wzięcia udziału 
w akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących rodzin z Wesołej.
Zbiórkę do koszy z napisem „Sąsiedzka paczka” (nr 2015/4736/OR) będziemy prowadzić w delikatesach K&M 
w dniach 18 grudnia (piątek) w godz. 17.00-20.00 i 19 grudnia (sobota) w godz. 10.00-13.00. 
Prosimy o zakup choćby jednego przedmiotu z listy. Każda pomoc jest ważna. Dziękujemy za każdy dar!

Sąsiedzka Paczka!

herbata  
kakao  
ryż  

makaron  
kasza  
mąka  

cukier  
olej  
dżem  

słodycze  
płatki śniadaniowe  
konserwy mięsne  

konserwy rybne  
warzywa i owoce w puszkach  
środki czystości 

DRODZY SĄSIEDZI,

Życzymy Wam Świąt spędzonych 
przytulnie, swojsko i zdrowo, 

wśród bliskich osób i zwykłych spraw. 
Żebyśmy czuli się bezpieczni i szczęśliwi 

na naszym sąsiedzkim podwórku.

Redakcja
i członkowie Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi dla Wesołej”

Świąt wypełnionych radością i miłością , 
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia

– wszystkim Mieszkańcom Wesołej

 życzą

Edward Kłos – Burmistrz Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy

Krzysztof Kacprzak – Zastępca Burmistrza 
Marian Mahor – Zastępca Burmistrza

Drodzy Sąsiedzi!  
Zapraszamy Was na

Festyn Bożonarodzeniowy 
w Wesołej!
Bądźcie z nami w ten magiczny, przedświąteczny weekend!
Na dwa dni PARKING PRZY URZĘDZIE zamieni się w baśniową krainę!
Razem ubierzemy choinkę, zaśpiewamy kolędy. Przy okazji festynu będzie 
można kupić przysmaki wigilijne, drobne upominki, a nawet choinkę!
Do Wesołej przyjadą też foodtrucki z pysznymi przekąskami.

Czekamy na Was pod Urzędem
„Sąsiedzi dla Wesołej”

19-20 grudnia, godz. 11-17

Projekt finansuje m.st. Warszawa
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n a ostatnim posiedzeniu komisji in-
frastruktury 30 listopada gościliśmy 

dyrektora zarządu Transportu Miejskiego 
pana Wiesława Witka oraz pana adama 
Muth z Działu organizacji Przewozów. 
Plan obrad w całości został podporząd-
kowany tematowi komunikacji miejskiej 
w Wesołej i był odpowiedzią na potrzebę 
zmian, jakie konieczne są w tym aspekcie 
w naszej dzielnicy.

O tym, że komunikacja miejska w Wesołej nie 
jest idealna chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. 
Peryferyjne położenie naszej dzielnicy sprawia, 
że potrzebujemy dobrych połączeń z innymi 
dzielnicami Warszawy, do których dojeżdżamy 
do pracy, szkół, na uczelnie itd. Transport po-
winien rozwijać się współmierne do wzrasta-
jącej liczby mieszkańców i ich potrzeb.

Na spotkaniu poruszono wiele tematów. 
Początkowo rozwinęła się dyskusja w spra-
wie linii 520 i możliwości jej przedłużenia. Ze 
strony radnych przedstawione zostały dwie 
propozycje – przedłużenie trasy autobusu 
520 do ronda przy Urzędzie Dzielnicy lub do 
ronda przy sklepie K&M w Zielonej, gdyby 
pierwsza opcja była zbyt ciężka do wprowa-
dzenia. Oczywiście są to rozwiązania pośred-
nie, ponieważ nie zaspokoją potrzeb komu-
nikacyjny całej północnej części Wesołej. To 
na razie tylko plany i wstęp do dyskusji. Jedno 
jest pewne ZTM obiecał nie zmieniać trasy 
kursowania linii 514, która pozostanie w swo-
im kształcie niezmienna.

S zanowni Sąsiedzi, 
Czytelnicy, Redakcjo! 

Po 10 latach katorgi dojazdowej do naszej 
dzielnicy Warszawy Starej Miłosnej postano-
wiłam napisać do ZTM i do Państwa. 

Niezwykłym jest, że przez tak długi czas, 
pomimo tysięcy osób, które zamieszkały 
w mojej okolicy w ciągu tych 10 lat, nadal do-
jazd w tygodniu jest koszmarem, a w week-
end nawet dwa razy trudniejszy z powodu 
braku jednej linii. Dojazd z największego 
ośrodka pracy jakim jest kompleks biurowy 
Służew (ul. Domaniewska/Marynarska) trwa 
w godzinach szczytu ponad 2,5h i to wcale 
nie z powodu korków. 

istnieją GoToWE dwa rozwiązania bez-
kosztowe.

Jadąc 401 do przystanku Gocław, aby 
przesiąść się do 411, trzeba liczyć ok. 30-45 
minut stania na przystanku. Tymczasem np. 
w dniu dzisiejszym minęło mnie podczas 
czekania pięć autobusów 401 – dwa z pa-
sażerami, a trzy praktycznie puste jadące na 
Marysin. Czy nie można jak w przypadku 411 

Pobieżnie została omówiona także moż-
liwość fuzji linii 183 i 216, których połączenie 
w jedną dawałoby możliwość kursowania 
jednego z nich z większą częstotliwością. 
Temat jednak utknął w martwym punkcie, 
a szkoda, gdyż takie rozwiązanie mogłoby 
naprawdę okazać się zauważalnym uspraw-
nieniem. 

Ciekawym tematem była kwestia linii 173 
i 315, dwóch autobusów dowożących pasa-
żerów z Wesołej do Dworca Wschodniego. 
Ich trasy różnią się tylko na trasie od pętli 
w Starej Miłośnie do przystanku Wesoła-Ra-
tusz. Linia 173 jedzie ze Starej Miłosny przez 
Sulejówek do Wesołej, a linia 315 jedzie ze 
Starej Miłosny przez Trakt Brzeski do Wesołej. 
Kasacja kursującej dość rzadko linii 315 nio-
słaby za sobą możliwość zwiększenia często-
tliwości kursowania linii 173 do częstotliwości 
5 kursów na godzinę, czyli co 12 minut. Nadal 
jednak pozostają zwolennicy linii 315, ale te-
mat został zaakcentowany jako ważny w dal-
szych dyskusjach.

Jednym z bardziej palących postulatów, je-
żeli chodzi o Wesołą, jest sprawa sprzed kilku 
lat, czyli przywrócenie autobusów 502 i 514 
na pętlę Dworzec Centralny, skierowanych 
tymczasowo na pętlę Metro Politechnika. Dy-
rektor Witek zapewnia, że przynajmniej jeden 
z nich wróci na starą trasę. Który i na jakich 
warunkach jeszcze nie wiemy.

W związku z mającą się wkrótce zakończyć 
budową alei Dzieci Polskich (przedłużenie 

(Gocław i Stara Miłosna) puścić 401 w dwie 
lokalizacje naprzemiennie – Marysin i Stara 
Miłosna. Przystanek jest codziennie pełny 
czekających pasażerów ze Starej Miłosnej na 
411, które jeździ po prostu za rzadko – 2 razy 
na godzinę. Ponadto dla ZTM godziny szczytu 
zaczynają się około 15.00 (3 autobusy na go-
dzinę) choć dla ludzi godziny powrotu z pra-
cy to w większości przypadków 17.00-18.00. 
Analogicznie – na przystanku Kajki widać, że 
502 jeździ za rzadko, a 525 do Międzylesia 
co 10 minut – raczej niezapełnione. Czy nie 
można puścić co drugiego 525 do Starej Mi-
łosnej? W weekendy jest tak mało połączeń, 
że Stara Miłosna zamiera. 411 nie jeździ wcale 
a 502 jedynie dwa autobusy na godzinę.

Jakie mamy wyjście? 
Wniosek trafił już do ZTM do Pionu Prze-

wozów Zarządu Transportu Miejskiego 
w celu rozpatrzenia zgodnie z kompeten-
cjami. Myślę, że tylko przy wsparciu sąsia-
dów i licznych pism do ZTM mamy szansę 
na zmianę linii tych autobusów. Polepszenie 
warunków dojazdowych nie tylko ułatwi nam 

ulicy Granicznej po stronie wawerskiej) Stara 
Miłosna ma szanse zyskać poważne uspraw-
nienie komunikacyjne i połączenie z Między-
lesiem. ZTM mówi o planach przedłużenia do 
naszego osiedla linii 147, jednak sama kwestia 
techniczna pozostaje jeszcze nieznana. Istot-
ne zdaje się do przemyślenia, czy 147 jest naj-
bardziej optymalnym wyborem. Dla Starej Mi-
łosny na pewno korzystna byłaby możliwość 
połączenia z drugą linią SKM. Jednak dużo 
osób na pewno liczy na przedłużenie linii 525 
dojeżdżającej bezpośrednio do centrum.

Chciałbym przekazać optymistyczne za-
pewnienia dyrektora Witka, że ZTM w najbliż-
szym czasie ZTM nie zamierza wprowadzać 
podwyżek cen biletów. Planowane są nato-
miast nowe biletomaty w naszej dzielnicy – 
na przystanku Stara Miłosna i na przystanku 
Brata Alberta.

Do omówienia zostało oczywiście wiele 
tematów (np. autobusy nocne). Między inny-
mi w tej sprawie już w styczniu szykowane jest 
kolejne spotkanie z przedstawicielami ZTM-u. 
Zmiany komunikacji miejskiej w naszej dziel-
nicy w 2016 roku na pewno nastąpią. 

Prosimy Państwa o głosy w tej sprawie, 
abyśmy mogli zaprezentować je na kolejnym 
spotkaniu.

Hubert zieliŃski
rAdny

sugestie i opinie prosimy kierować na adres 
redakcji: gazetka@staramilosna.org.pl

życie, ale również zapewni bezpieczeństwo 
naszym dzieciom – młodzieży dojeżdżającej 
do szkół i na zajęcia dodatkowe, a w dłuższej 
perspektywie zapewni lepsze ceny naszych 
nieruchomości. 

Z wyrazami szacunku,

AnnA wÓjCikowskA-fiGurA

drodzy czytelnicy piszcie listy do ztm popie-
rające powyższą propozycję naszej sąsiadki 
na adres: ztm@ztm.waw.pl lub poprzez kwe-
stionariusz na kontakt – www.ztm.waw.pl.

Drodzy Państwo!

Chcieliśmy bardzo podziękować 
za niedzielną „Wesołą Garażówkę”.

Było świetnie i chociaż chłodno, 
ale za to w ciepłej atmosferze.
Prosimy o jeszcze (!) najlepiej 
przynajmniej raz w miesiącu!!!

Pozdrawiamy serdecznie, 
mieszkańcy Starej Miłosnej. 

Komunikacja miejska 
Co nas czeka w 2016 roku?

Interwencja sąsiedzka w sprawie zmiany trasy autobusów 525 i 401

Wniosek o poprawę komunikacji miejskiej do Starej Miłosnej
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o d wakacji mieszkańcy ulic Grafitowej 
i Sezamkowej muszą znosić niedo-

godności związane z inwestycją powstają-
cą na działce obok.

Trzy miesiące trwało przekładanie rur do-
prowadzających i odprowadzających ścieki 
do pobliskiej przepompowni. Na początku 
września przesadzono stare dęby.

A teraz trwają budowy – obiektu handlo-
wego i drogi. Mieszkańcy narzekają na hałas 
o wczesnych godzin porannych. Budowy 
obiektu handlowego nie przerwano nawet 
w Święto Niepodległości. 

Budowany jest – niestety – wyłącznie frag-
ment (wjazd) od ulicy Jana Pawła II do ulicy 
Grafitowej, czyli około 20-30 m. Z informacji 
od pracujących robotników wynika, że 14-15 
grudnia fragment ten będzie asfaltowany.

tekst i zdjĘCie: mjP

T rwają roboty przy budowie infra-
struktury drogowej łączącej Starą 

Miłosnę z Międzylesiem. W ciągu ostat-
niego miesiąca postęp prac był widoczny 
gołym okiem. oczyszczono teren z wy-
ciętych w pasie drogowym drzew i krza-
ków, zniwelowano nierówności wydmo-
we, uporano się z bardzo czasochłonnym 
budowaniem przepustów wodnych. 

Jednak najbardziej cieszącym widokiem 
jest zarysowany wyraźnie kształt ulicy, 
chodnika i drogi rowerowej. Na jezdni po-
łożono już utwardzony podkład. W ciągu 
pieszym natomiast trwa jeszcze ustawianie 
krawężników, ale pojawiły się już pierwsze 
palety z kostką. Wzdłuż drogi zainstalowano 
też wypusty pod latarnie. 

Trzeba przyznać, że późnojesienny okres 
jest w tym roku sprzymierzeńcem drogo-
wców, co optymistycznie wróży względem 
zamierzonej, grudniowej daty zakończenia 
tego etapu budowy. Jeśli aura dalej nas bę-
dzie rozpieszczać, to może jeszcze zimą 
doczekamy się całkowitego ukończenia 
prac. I niech to będzie naszym realnym ży-
czeniem świątecznym...

tekst i zdjĘCiA: AdAm Ciećwierz

Zamieszanie przy 
ulicy Kamyk

Ciąg dalszy budowy 
drogi «przez las»

11 listopada odbył się pierwszy cha-
rytatywny marsz wspierający 

szpital Centrum zdrowia Dziecka: Pani 
dyrektor prof. Małgorzata Syczewska 
osobiście poprowadziła kilkudziesię-
cioosobową grupę siedmiokilometrową 
trasą wiodącą przez Mazowiecki Park 
krajobrazowy. 

Potem był oczywiście rodzinny piknik z atrakcjami medycznymi 
i nie tylko. Akcja zorganizowana przez fundację Wspieramy Rozwój 
CZD pozwoli szpitalowi modernizować swoje powstałe w latach sie-
demdziesiątych wnętrza.

Centrum Zdrowia Dziecka – bliskie i otwarte
Wesołą i Centrum Zdrowia Dziecka wkrótce połączy porządna droga. 
To dobrze, bo dla mieszkańców Wesołej bliskość tego szpitala, który 
ma całodobową izbę przyjęć, jest zbawienna. W tym szpitalu nigdy 
nie odmawia się pomocy, mimo że nie ma on oddziału ratunkowe-
go (mam na to słowo pani dyrektor, tylko uwaga nie wszystko tu jest 
np. CZD nie ma ortopedii, ale za to okulistykę jedyną w Warszawie). 
Dlatego w sytuacjach nagłych, ale nie krytycznych warto przyjechać 
właśnie tutaj, unikając koszmaru wiecznie przepełnionego (jedynego 
na całą Warszawę) oddziału ratunkowego na Niekłańskiej.

Nowa droga korzyść i kłopot
Rozmawiałyśmy z panią dyrektor również o tym, że nowa droga, 
oprócz udogodnień przyniesie też problemy. Jeszcze kiedy między 
Wesołą i Międzylesiem jeździło się po dziurawych płytach, ruch bywał 

tak duży, że rodzice z dziećmi mieli trudności z przejściem przez uli-
cę. Niedawno był nawet wypadek, podczas którego kierowca wjechał 
z całym impetem w wózek, na szczęście pusty, bo przez ulicę prze-
chodziła mama, która właśnie zostawiła dziecko na oddziale. Za kilka 
miesięcy nowa jezdnia otworzy dogodny dojazd od Szosy Lubelskiej 
do Mostu Siekierkowskiego. Jest prawdopodobne, że stanie się on 
popularną trasą ponieważ płynność zapewni brak świateł i tunel pod 
torami. Co wtedy będzie z pieszymi na wszystkich przejściach? Zarząd 
Dróg Miejskich tradycyjnie nie widzi problemu, ale mieszkańcy Wesołej 
i Międzylesia powinni wspólnie ruszyć głową.

tekst i zdjĘCiA: dorotA wroŃskA

Centrum Zdrowia Dziecka – szpital dla naszych dzieci
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o d kilku dni w mediach pojawiają się 
informacje, że wreszcie rusza długo 

zapowiadany odcinkowy pomiar prędko-
ści. Prace nad systemem trwały od wielu 
miesięcy, a ich efektem jest 29 odcinków 
kontrolnych rozmieszczonych w całym 
kraju. aż 8 z nich znajdować się będzie 
w województwie mazowieckim, zaś jeden 
umiejscowiono tuż przy Starej Miłośnie – 
w miejscowości zakręt.

Jak działa system?

Nowy system kontroli prędkości ma działać 
wyłącznie na drogach krajowych i zastąpić 
znienawidzone przez kierowców tradycyjne 
fotoradary. Te ostatnie często spowalniały 
ruch tylko na chwilę, gdyż kierowcy hamo-
wali tuż przed radarem, zaś po jego minięciu, 
ponownie przyśpieszali. Odcinkowy pomiar 
działa zupełnie inaczej i jest dużo bezpiecz-
niejszy, gdyż nie wprowadza nerwowości na 

drodze. Na jego początku i końcu stoją bramki 
z kamerami, które rejestrują każdy wjeżdżają-
cy na odcinek i wyjeżdżający z niego pojazd. 
Prędkość pojazdu liczona jest jako średnia na 
podstawie czasu, w jakim pokonuje on dany 
odcinek. Można więc przypuszczać, że sa-
mochody będą hamować tuż przed pierwszą 
bramką, zaś dalej będą musiały jechać z prze-
pisową prędkością, aby przejechać kontro-

lowany dystans w odpowiednim czasie i nie 
narazić się na mandat. Taki system różni się 
od fotoradarów także tym, że rejestruje każdy 
pojazd przejeżdżający daną trasą, gdy tym-
czasem fotoradar robi zdjęcia tylko autom, 
przekraczającym prędkość. Jednak tylko 
dane piratów zostaną zapisane i przekazane 
do Centrum Automatycznego Nadzoru nad 
Ruchem Drogowym (CANARD), należącym 
do GITD, zaś zbyt szybki kierowca na tej pod-
stawie dostanie mandat.

Gdzie dokładnie koło Starej 
Miłosny będą kamery?

Odcinkowy pomiar prędkości zamontowa-
no w miejscowości Zakręt na drodze krajo-
wej nr 2 na trasie Warszawa – Mińsk Mazo-
wiecki. Długość odcinka wynosi dokładnie 
1496 m, a maksymalna dozwolona prędkość 
na nim obowiązująca to 50 km/h w ciągu dnia 
i 60 km/h w nocy (obszar zabudowany). Na-

leży pamiętać, że kamery są umieszczone na 
długich masztach wiszących nad drogą i mie-
rzą prędkość samochodów, poruszających się 
w obu kierunkach! Kamery łatwo rozpoznać 
i odróżnić np. od kamer monitoringu, gdyż są 
intensywnie żółte i zawsze występują w parach. 
Przed odcinkową kontrolą prędkości ostrzegać 
kierowców powinien znak informujący o ro-
dzaju kontroli i długości odcinka pomiaru.

Na koniec dobra wiadomość: 
zniknie większość fotoradarów 

straży miejskiej
Kierowcy jeżdżący po Warszawie, którzy 
dotychczas narażeni byli na regularną kon-
trolę straży miejskiej przy pomocy fotorada-
rów stacjonarnych i mobilnych, od nowego 
roku odetchną z ulgą. Ze względu na utratę 
uprawnień do stosowania tego typu urzą-
dzeń, straż miejska musi je zdemontować. 
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zniknie kilkana-
ście fotoradarów z terenu całego miasta, 
w tym dwa fotoradary z dzielnicy Wesoła: 
z Traktu Brzeskiego oraz z armii krajowej. 
Zostaną jednak 4 fotoradary Głównego In-
spektoratu Transportu Drogowego przy uli-
cach: Pileckiego, Rosochatej i Pułkowej oraz 
przy al. Stanów Zjednoczonych.

Likwidacja fotoradarów jest związana 
z ubiegłorocznym raportem NIK, w którym 
udowodniono, że większość tego rodzaju 
urządzeń nie służyła poprawie bezpieczeń-
stwa na drogach, a była skutecznym spo-
sobem na zwiększenie dochodów gmin-
nych budżetów. Z kolei odcinkowy pomiar 
prędkości ma mieć zupełnie inny charakter. 
Metoda ta stosowana jest już w wielu kra-
jach europejskich np. we Włoszech i Francji, 
a jej efektem jest faktyczny spadek liczby 
wypadków oraz uspokojenie ruchu na tam-
tejszych drogach. W Polsce pomiary od-
cinkowe zamontowane zostały na drogach 
krajowych, bardzo często w terenach zabu-
dowanych i przede wszystkim na krótkich 
odległościach. Maszty z kamerami są wi-
doczne z daleka i wydaje się, że większość 
kierowców nie będzie miała problemu z ich 
rozpoznaniem. Pozostaje mieć nadzieję, że 
ten sposób dyscyplinowania kierowców nie 
okaże się kolejną maszynką do zarabiania 
pieniędzy, a faktycznie poprawi bezpieczeń-
stwo na polskich drogach.

Artykuł pochodzi z serwisu 
www.stArAmilosnA.info

Uwaga kierowcy! Odcinkowy pomiar prędkości 
odbywać się będzie tuż obok Starej Miłosny!

R E K L A M A

FARBY • LAKIERY • KLEJE 
GIPSY • ART. METALOWE

I ELEKTRYCZNE
NARZĘDZIA • AKCESORIA

DRABINY
STARA MIŁOSNA

ul. JANA PAWŁA II 66 (przy banku)
pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

tel. 22 773 11 08

CONIECO
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
Do każdej usługi powyżej 150 zł – UPOMINEK

Możliwość zorganizowania 
imprezy w klubie sportowym 

w Wesołej

Kompleksowa organizacja 
imprez okolicznościowych

tel. 600 030 096 
www.wesolaanimacja.pl
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L as w Wesołej to nasza duma, wizytówka i miejsce, w którym żyjemy. 
Codziennie spotykamy w nim sarny, dzięcioły i wiewiórki. Latem karmi nas 

jagodami, a jesienią grzybami. W maju pachnie konwaliami, a w upalne waka-
cyjne miesiące inhaluje nas sosnowymi olejkami. 

Jesteśmy szczęściarzami, mieszkamy w zielonej dzielnicy, która w 60 pro-
centach jest lasem! 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia. Jury obradowało przez wiele 
dni. Do ścisłego finału zakwalifikowało się kilkadziesiąt przepięknych fotografii. 

Ale zwycięzca mógł być tylko jeden, dlatego konkurs wygrywa pan krzysz-
tof Mirecki magicznym zdjęciem łosia. W nagrodę czeka na niego roman-
tyczna kolacja w Villa Park Wesoła.

Łoś ze zwycięskiego zdjęcia jest namacalnym dowodem, że te wspaniałe 
zwierzęta żyją tuż obok nas! 

Wyróżniliśmy jeszcze cztery zdjęcia: wiewiórki, pliszki szarej, dzięcioła i szer-
szenia.

Wszystkie zdjęcia będzie można podziwiać podczas plenerowej wystawy 
zorganizowanej wiosną.

Gratulujemy zwycięzcy oraz autorom wszystkich nadesłanych zdjęć. 
Dziękujemy, że udało Wam się uchwycić magiczne chwile w naszym lesie.

Nasz las żyje!
joAnnA GorzeliŃskA

„Nasz las żyje”
konkUrs FotoGraFiczny rozstrzyGniĘty!

Codziennie spotykamy w nim sarny, dzięcioły i wiewiórki. Latem karmi nas 
jagodami, a jesienią grzybami. W maju pachnie konwaliami, a w upalne waka-

Jesteśmy szczęściarzami, mieszkamy w zielonej dzielnicy, która w 60 pro-

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia. Jury obradowało przez wiele 
dni. Do ścisłego finału zakwalifikowało się kilkadziesiąt przepięknych fotografii. 

pan krzysz-
 magicznym zdjęciem łosia. W nagrodę czeka na niego roman-

Łoś ze zwycięskiego zdjęcia jest namacalnym dowodem, że te wspaniałe 

Wyróżniliśmy jeszcze cztery zdjęcia: wiewiórki, pliszki szarej, dzięcioła i szer-

Wszystkie zdjęcia będzie można podziwiać podczas plenerowej wystawy 

Gratulujemy zwycięzcy oraz autorom wszystkich nadesłanych zdjęć. 

joAnnA GorzeliŃskA

konkUrs FotoGraFiczny rozstrzyGniĘty!

Nasz las żyje!
joAnnA GorzeliŃskA

fot.: krzysztof mireckifot.: Aldona 
Czuchraniuk

fot.: krzysztof 
Czuchraniuk

fot.: iwona bal

fot.: marek 
mrówka
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P o co ludzie kupują żywe karpie? – za-
pytał mój 11-letni Jasiek. 

Dobre pytanie! Co roku przed świętami 
zastanawiam się, po co męczyć ryby i robić 
sobie dodatkową pracę!

Czy jak chcemy zjeść na obiad łososia albo 
kaczkę szukamy w sklepie żywej ryby albo 
zamykamy w bagażniku żywy drób, a potem 
biegamy za nim z tasakiem?! 

Nie! Więc dlaczego robimy wyjątek z kar-
piem?!

– Nie wiem Jasiu. Nigdy nie kupiłam ży-
wego karpia! Od lat szukam wytłumaczenia 
dla tej rzezi! – odpowiedziałam bezradnie. 

Co roku przed świętami ruszają akcje 
w obronie karpia. Różne organizacje walczą 
o humanitarne traktowanie ryb: o nieno-
szenie ich w reklamówkach, niemęczenie 
w wannach, zabijanie bezstresowe! 

Uczymy się powoli. 
Co roku zwiększa się liczba osób, które 

rezygnują z kupna żywego karpia. Jednak 
nadal jest popyt na żywego, skoro w mar-
ketach i sklepach rybnych karpie cisną się 
przed świętami w basenowych zbiornikach, 
sprzedawcy wciskają je do plastikowych re-
klamówek, a kupujący wrzucają duszące się 
ryby do swoich bagażników albo spacerują 

przy minus 10 stopniach mrozu (!) z rybami 
po ulicach! 

Dlaczego to robimy?! 
Czy nieudręczony karp jest mniej smaczny? 
Czy pływający kilka dni w wannie albo wypro-
wadzony na spacer w reklamówce ma praw-
dziwy wigilijny smak?! Chyba nie! Zwierzęta 
dręczone i męczone, podobnie jak ludzie 
wytwarzają hormon stresu (kortyzol), który 
raczej nie dodaje smaku, wręcz odwrotnie. 

Więc dlaczego KTOŚ odgórnie nie zabroni 
dręczenia karpi! 

Podajcie proszę chociaż jeden argument 
za dręczeniem żywej ryby! 

– Tato, dlaczego niektórzy ludzie muszą 
mieć żywego karpia na święta? – drążył te-
mat Jasiek.

– To pozostałość po komunie – odpowie-
dział spokojnie tata Maciek. 

Jasiek zrobił wielkie oczy. Przysłuchiwałam 
się rozmowie z wielkim zaciekawieniem.

– Kiedyś w sklepach nic nie było, dlatego 
ludzie kupowali żywe karpie kilka dni wcze-
śniej, jak rzucili towar, a potem musieli je 
trzymać w wannie, żeby mieć świeżą rybę 
na święta – zaczął swój wykład. 

– Za komuny ludzie kąpali się tylko raz w ty-
godniu w niedzielę, więc karp im nie prze-
szkadzał w łazience – tłumaczył Jasiowi ko-
munistyczne absurdy. 

– Raz w tygodniu? – dziwił się Jasiek. 
– Jak z mamą byliśmy w twoim wieku 

brakowało wszystkiego: ciepłej wody, mydła 
i szamponu. Była jedna wanna, w której przed 
świętami pływał karp – snuł przedświąteczną 
opowieść. 

Smutna wanna
Przypomniałam sobie czasy dzieciństwa. 
Wielką kolejkę za karpiem, smutną wan-
nę i karpia, który nie pozwalał nam się myć! 
A potem przerażenie mamy, co z nami zrobić 
(z siostrą), gdzie nas ukryć?!, żeby tata mógł 
zamknąć się w łazience (na klucz!), żeby zabić 
karpie! Odbyć rytualny mord! 

Po powrocie do domu czekał na nas widok 
krwi i wnętrzności ryby w koszu (wyłożonym 
gazetą, bo nie było wtedy worków do śmie-
ci!). Można było stracić apetyt na zawsze! Tata 
też nie należał do szczęśliwych, że to jemu 
przypadało to „męskie” zadanie! Kto miał mu 
pomóc? Mama, ja czy moja siostra?! 

Dziś żal mi żywych karpi w domowych 
wannach i sklepowych basenach. 

Chciałabym, żeby ludzie przestali je nosić 
żywe w reklamówkach! 

Właściwie wszyscy cierpią na tym biznesie: 
ekspedienci w sklepie, którzy mieszają w nie-
dotlenionym bajorze w poszukiwaniu ryby, 
a potem walczą z nią na wadze! My kupujący, 
bo męczymy je okrutnie dusząc w reklamów-
ce, a potem zmuszeni do użycia młotka! 

Nasze dzieci, bo patrzą na te nasze i ryby 
męczarnie! 

Więc dlaczego to robimy?!
Dzisiaj w sklepach mamy wszystko. Nie mu-

simy rezygnować z kąpieli (raz w tygodniu), 
żeby mieć świeżą rybę na Wigilię! :-)

Wesołych Świąt!
joAnnA GorzeliŃskA

Polowanie na karpia

3 grudnia w siedzibie wesołowskiej bi-
blioteki publicznej odbyło się spotka-

nie z autorem książki „nie był malarzem 
koni” (Rzecz o Ludwiku Maciągu), Piotrem 
Dzięciołowskim.

W trakcie spotkania fragmenty książki prze-
czytał Wieńczysław Pyrzanowski – uczeń 
profesora, artysta malarz tworzący od 25 lat 
w Wesołej.

To książka fascynująca i bardzo 
nietypowa – nie jest bowiem ani bio-
grafią, ani analizą twórczości wiel-
kiego malarza, lecz spisanymi przez 
dziennikarza Piotra Dzięciołowskiego 
wspomnieniami na temat zmarłego 
w 2007 roku profesora Ludwika Ma-
ciąga, którego wielką życiową pasją 
były konie. Profesor Maciąg mieszkał 
w Wesołej ponad 20 lat i jest pocho-
wany wraz z żoną na cmentarzu przy 
kościele Opatrzności Bożej.

Praca nad książką trwała 8 lat. O Profeso-
rze mówią przyjaciele, członkowie rodziny, 
studenci, koledzy po fachu, sąsiedzi, dalsi 
znajomi. Niektórzy z nich starają się dociec, 
jaki był, inni po prostu opowiadają anegdotę 
„z życia wziętą”. Z tych krótszych (zaledwie 
kilkuzdaniowych), ale i dłuższych (kilkustroni-
cowych) wspomnień układa się portret nietu-
zinkowego twórcy i niezwykłego człowieka, 

choć – jak wszyscy homo 
sapiens – niepozbawionego 
wad.

Książkę wydało wydaw-
nictwo Rosa PP i jest do na-
bycia  w Muzeum Łowiec-
twa i Jeździectwa, hurtowni 
MOTYLE KSIĄŻKOWE i księ-
garni internetowej bonito.pl.

tekst i zdjĘCiA:
mAGdAlenA jĘdrzejewskA-

-PyrzAnowAskA

Spotkanie z autorem książki o Ludwiku Maciągu

godniu w niedzielę, więc karp im nie prze-
szkadzał w łazience – tłumaczył Jasiowi ko-
munistyczne absurdy. 
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Drodzy Mieszkańcy Wesołej,

C hoć mandat poselski oznacza re-
prezentowanie Polski jako całości, 

jestem w sposób szczególny posłanką 
warszawsko-praską. Wybrała mnie sto-
lica i za te głosy wszystkim Warszawia-
kom, w tym Wam, mieszkańcy Wesołej, 
serdecznie dziękuję.

Przez 15 lat mieszkania w Warszawie 
zżyłam się z mieszkańcami i stołecz-
nym klimatem. Dzięki pracy dziennika-
rza bywałam zarówno na salonach jak 
i w miejscach, gdzie ubóstwo nie po-
zwala pozostać obojętnym. Dzieliłam 

się jedzeniem i ubraniem z potrzebującymi. Wiem, jak skrajna i nie-
przychylna wyrównywaniu szans jest polska rzeczywistość w do-
mach dziecka, ośrodkach pomocy, noclegowniach i przytułkach 
dla bezdomnych. Dlatego ucieszyły mnie słowa premier Szydło, 
choć na nią nie głosowałam, że chce Polski otwartej na likwidowa-
nie wykluczeń społecznych.

Jestem w Sejmie członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
Będę stale obserwować komisje: Senioralną oraz Kultury i Środków 

Przekazu. Mam już przygotowane projekty na działania terenowe. 
Lada moment dostępne będzie moje biuro poselskie, w którym 
każdy zostanie wysłuchany. 

W tym miejscu pragnę zachęcić do współpracy wolontariuszy 
i pracowników społecznych. Pomysłów jest wiele, więc wszystkich 
zainteresowanych zdobyciem nowego doświadczenia, podziele-
niem się swoją wiedzą i czasem – serdecznie zapraszam.

Na ten piękny, grudniowy, pełen szczodrości czas 
życzę Wam Świąt pełnych przemyśleń, spokoju, 

radości i pokory przed nieznanym. 
Cuda się zdarzają i mam nadzieję że Nowy Rok 

będzie dla nas czasem realizacji ambitnych planów, 
nawet jeśli bez cudów nie da się ich dokonać. 

korneliA wrÓblewskA
wroblewskA.PubliC@GmAil.Com
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J uż po raz XVii odbył się ogólnopol-
ski konkurs Pocztówka do Świętego 

Mikołaja. Wzięło w nim udział 2 262 prac 
dzieci i młodzieży z całej Polski. 

Z Wesołej II miejsce w kategorii 7-10 lat 
otrzymała 8 letnia Ania Rydlewska zaś wy-
różnienie otrzymały Julia Kazanecka, lat 7. 
Obie dziewczynki są uczennicami Szkoły 
Podstawowej 173. Wyróżnione zostały także 
prace uczennic klasy 2 ze Szkoły Podstawo-
wej 353 – Tosi Gut i Ani Zgajewskiej. II miej-
sce w kategorii 10-13 lat zajęłą Gabrysia 
Kaszubowska z Ośrodka Kultury w Wesołej. 
Wszystkie prace powstały na prowadzonych 
przeze mnie Zajęciach Artystycznych. Dzie-
ci pracowały różnymi technikami malarski-
mi, co spotęgowało tak dobry wynik. Gala 
wręczenia nagród odbędzie się w sobotę 
19 grudnia o godzinie 12:00 w Klubie Kultury 
Zastów w Warszawie. 

GrAŻynA bAny

N asze Stowarzyszenie zawsze przed 
świętami Bożego Narodzenia organizuje 

akcję „Sąsiedzka Paczka”. Tych różnych ak-
cji paczkowych mamy ostatnio bardzo wiele: 
Szlachetna, którą przygotowujemy w rodzi-
nach i szkołach; dla Polaków na Wschodzie 
– to akcja ZHR-u, są też i inne paczki.

Nasza paczka przeznaczona jest dla rodzin 
wielodzietnych, które mieszkają w Wesołej, 
dla naszych Sąsiadów. Co roku nasi wolon-
tariusze przed Wigilią rozwożą paczki, które 
komponujemy z produktów ofiarowanych 
przez mieszkańców robiących zakupy w na-
szych lokalnych sklepach.

I jak co roku, produkty do paczek będzie-
my zbierać w sklepie K&M w Starej Miłośnie 
w dwa grudniowe piątkowe wieczory (11 i 18) 
oraz dwa sobotnie przedpołudnia (12 i 19). Za 
wszystkie dary serdecznie dziękujemy!

mjP

Świąteczne plastyczne zwycięstwa

«Sąsiedzka 
Paczka» tuż tuż...

emilka fabisiak, lat 6

Ania rydlewska, lat 8

martyna basińska, lat 10

tosia Gut, lat 8

Gabrysia kaszubowska, lat 13

o d 6 grudnia można znowu śmi-
gać na naszym lodowisku.

Wstęp oraz wypożyczalnia łyżew i ka-
sków jest bezpłatna! Lodowisko mieści 
się przy ul. Armii Krajowej 72 i jest czyn-
ne w następujących godzinach: 
• pon.-pt 16.00-21.00 (przerwa tech-

niczna: 18.30-19.00), 
• sob.-nd. 10.00-21.00 (przerwy tech-

niczne: 12.30-13.00 i 16.00-17.00).
joAnnA GorzeliŃskA

Wesoła na łyżwach
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D ziś przeniesiemy się w czasie do 
okresu przedwojennego, udając się 

w podróż z Warszawy do Wesołej i Starej 
Miłosny. Śledząc trasy najpopularniejsze-
go środka komunikacji pierwszej połowy 
XX wieku, jaki stanowiła różnego rodzaju 
kolej. Przyjrzymy się temu, co widzieli nasi 
przodkowie z okien jej wagonów. 

Dzieje połączeń z Warszawą na tym terenie 
wiążą się z dwiema bardzo starymi arteriami. 
Pierwszą, dziś w zasadzie zatartą, była już 
we wcześniejszych artykułach wspominana 
droga do Liwa, która już w okresie Księstwa 
Mazowieckiego łączyła ze sobą siedziby ksią-
żąt. Po Unii Lubelskiej znacznie się wydłuży-
ła spajając główne ośrodki Rzeczpospolitej 

‘Obojga Narodów. Przy niej to m.in. powstała 
karczma „Zielona”, a następnie osada o tej 
nazwie. Zarówno jej mieszkańcy jak i ci z fol-
warków Grzybowa i Wola Grzybowska tym 
właśnie traktem poruszali się w stronę Wi-
sły. Dziś jej fragmentem jest ulica Wspólna. 
Natomiast ludność Starej Miłosny korzystała 
wówczas z krętej, nierównej i piaszczystej 
grobli, poprzedniczki dzisiejszego Traktu 
Brzeskiego, która przed potężną przebudową 
z lat 20-tych XIX wieku była jeszcze drogą ra-
czej lokalną i mniej znaczną, o czym też już 
przy innej okazji było wspomniane. 

Przez wieki królowały na nich wozy, dyli-
żanse i inne pojazdy ciągnięte przez konie. 
Kolej pojawiła się w drugiej połowie XIX wie-
ku i znacząco ułatwiła nie tylko podróże, ale 
i przewóz rozmaitych towarów. Na linii do 
Wesołej, od tamtych lat zmienił się jedynie 
nieco pejzaż i infrastruktura kolejowa, w tym 
szczególnie dworce. Natomiast w sposobie 
podróżowania do Starej Miłosny nastąpiła zu-
pełna rewolucja stąd znacznie więcej miejsca 
zostało poświęcone właśnie jemu.

AdAm Ciećwierz 
vArsAviAnistA, Autor fACebookowej strony 

„stArA miłosnA&okoliCe wCzorAj, dziś i jutro”

Historia Wesołej

Kartka z dziejów komunikacji

stacja warszawa – most. od 1900 roku to z niej 
najczęściej rozpoczynano podróż w stronę wawra, 
skąd udawano się do starej miłosny. od 1908 do 1939 
roku odbywało się to przede wszystkim za sprawą 
tramwaju konnego. wcześniej wozami lub piechotą. 
z lewej strony widoczny most kierbedzia (dziś 
w jego miejscu most śląsko-dąbrowski), w tle wieże 
kościoła św. floriana. na dole wąskotorowa kolejka 
jabłonowska przed budynkiem stacyjnym. lata 30-te. 
(fotopolska)

ulica Grochowska. widok z torów kolejki na ówczesny 
instytut weterynarii uniwersytetu warszawskiego 
(po wojnie sGGw). Przez wiele dekad obok mieścił 
się targ koński, który dostarczał dużą ilość materiału 
badawczego. od 2010 roku w gmachu znajduje się 
siedziba sinfonii varsovii. 1939 rok. (nAC)

mimo że po mieście kolejka poruszała się z prędkością 
ok. 15 km/h, dość często dochodziło do różnych 
incydentów, a nawet poważnych wypadków. z uwagi 
na jeden tor w obu kierunkach zdarzały się nawet 
zderzenia czołowe dwóch składów kiedy nie w porę 
trafiły w tzw. mijanki przy stacjach. tu kraksa w pobliżu 
dzisiejszego teatru Powszechnego gdzie wąskie tory 
krzyżowały się z linią tramwajową. 1928 rok. (ze zb. 
autora)

Ciuchcia przy zakładach e. wedla na zamoyskiego. 
nieopodal mieściła się stacja „rogatki Grochowskie” 
przy skrzyżowaniu z ulicą lubelską. stojące do dziś 
budynki tylko nieco przesunięte wobec pierwotnej 
lokalizacji zostały oddane do użytku wraz z budową 
bitej szosy brzeskiej w roku 1825, w miejscu 
posterunku w linii okopów lubomirskiego z 1770 roku. 
lata 30-te.

stacja warszawa – most. widać wyraźnie, jak poziom 
wisły był blisko torów kolejowych. Przez swoje 
położenie dość często były zalewane. za widocznymi 
zabudowaniami, przed Portem Praskim, ciuchcia 
skręcała w lewo, w stronę ulicy zamoyskiego. lata 
30-te. (fotopolska)

stacja wąskotorówki Grochów ii. znajdowała się 
ona na terenie obecnego skrzyżowania, tzw. ronda 
wiatraczna. lata 30-te. (nAC)

ulica Grochowska przy Garwolińskiej. Powrót z manewrów 21 Pułku Piechoty „dzieci warszawy”.  
na pierwszym planie z prawej strony tory kolejki wąskotorowej. 1936 rok. (nAC)

fragment mapy topograficznej okolic warszawy z 1924 roku. na czerwono oznaczony jest interesujący nas 
fragment linii wąskotorowej kolei jabłonowskiej jeżdżącej z jabłonny przez warszawę i wawer do karczewa. 
na pomarańczowo alternatywna trasa normalnego pociągu z warszawy wschodniej. na żółto zaś połączenie 

warszawa wschodnia – wesoła.
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ulica Płowiecka.  
na pierwszym planie 
wacław sieroszewski 
podczas odsłonięcia  

pomnika ku czci 
marszałka józefa Pił-

sudskiego. w tle słynna 
„murowanka” z 1903 r., 

pierwsza szkoła 
powszechna na terenie 

wawra. obydwa obiekty 
możemy podziwiać do 

dziś. 1930 rok. (nAC)

karczma wawerska przy Płowieckiej.  
stojący również do dziś budynek austerii z pierwszej 
połowy XiX wieku. obecnie mieści się w nim hotel.  
lata 20-te. (nAC)

A tak wyglądał słynny tramwaj konny z wawra  
do starej miłosny, tu z wagonem letnim podczas 
przejazdu przez kaczy dół (międzylesie). miejsce 
wykonania zdjęcia to dzisiejsza ulica Żegańska lub 
najprawdopodobniej Aleja dzieci Polskich.  
1926 rok. (ze zb. autora)

18. budynek stacji rembertów z 1866 roku.  
lata 30-te. (ze zb. autora)

ulica Żegańska w międzylesiu. z lewej strony  
słynna „drucianka”, fabryka wyrobów drucianych 
edmunda Chrzanowskiego, przed którą mieścił 
się przystanek. z prawej strony nie widoczny pałac 
przemysłowca z 1906 roku, który to budynek zachował 
się do dziś. na drodze widać zarys torów. widok 
w stronę obecnego przejazdu kolejowego.  
1908 rok. (ze zb. autora)

stacja rembertów z wybudowanym na potrzeby 
zelektryfikowanej w 1937 roku linii warszawa 
– mińsk mazowiecki „skrzydlatym” zadaszeniem 
peronu. do dziś te budowle zachowały się m.in. 
na zelektryfikowanej rok wcześniej linii warszawa 
– otwock. lata 40-te. (afmks)

fragment mapy topograficznej wiG-u z lat 20-tych 
XX wieku ze zbliżeniem osiedla stara miłosna. z lewej 
strony widzimy wchodzącą linię kolei konnej (dzisiejsza 
ulica tramwajowa), która wyrównuje do linii traktu 
brzeskiego po czym w okolicy ulicy fabrycznej skręca 
w głąb osiedla i mijając folwark miłosna dochodzi do 
zabudowań cegielni (okolica skrzyżowania dzisiejszych 
jana Pawła ii i fabrycznej). na jej końcu znajduje się 
nawrotnica do nawracania wagonów. (ze zb. autora)

Pierwsza, wybudowana w stylu letniskowym, 
tzw. świdermajer, stacja kolejowa w wesołej.  
lata 30-te. (ze zb. autora)

do wesołej należało się udać z dworca wschodniego 
znajdującego się w gmachu starego dworca kolei 
warszawsko-terespolskiej 1866 roku. widok od strony 
ulicy kijowskiej. (ze zb. autora)

Peron stacji wesoła ze „skrzydlatym” zadaszeniem. 
z prawej strony w głębi zarys starego, drewnianego 
dworca. lata okupacji.

stacja kolei wąskotorowej „wawer”.  
tu następowała przesiadka do tramwaju konnego, 
którego trasa rozpoczynała się z drugiej strony 
torów. w latach 20-tych jeździły już ulicą Płowiecką 
autobusy prywatnych przewoźników, które najczęściej 
dojeżdżały z Gocławka, gdzie powstała wtedy 
istniejąca do dziś pętla tramwajowa. Choć były małe 
i dość awaryjne, to można było również z nich tu 
skorzystać. nieco rozbudowany budynek stacji jest  
do dziś widoczny z wiaduktu nad torami.  
lata 20-te. (ze zb. autora)

stacja wawer kolei nadwiślańskiej. nią też do wawra 
można było, tak jak dziś, dojechać, ale bilety były dwu/
trzykrotnie droższe od wąskotorowej. na fotografii 
nieistniejący, pierwszy budynek dworca z 1877 roku. 
do dziś taki sam zachował się m.in. w Celestynowie. 
lata 20-te. (ze zb. autora)

Hale fabryczne, przy których znajdował się 
przystanek kolei konnej do starej miłosny. obiekty 
wybudowane na przełomie XiX i XX wieku posiadały 
przed wojną kilku właścicieli. najsłynniejszym był 
kazimierz szpotański, którego filia fabryki Aparatów 
elektrycznych mieściła się w nich od roku 1938. 
Po powojennej nacjonalizacji przedsiębiorstwa nazwę 
fabryki zmieniono na zwAr. obecnie mieszczą 
centrum handlowe. 1938 rok. (ze zb. autora)

Plac szembeka.  
w tle nowo 
budowana świątynia 
p/w najczystszego  
serca maryi. lata 30-te.  
(ze zb. autora)
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Warszawa – Stara Miłosna, ul. Jeździecka 21F/17
Galeria Sosnowa, II p., tel. 22 40 30 765

LEKARZE SPECJALIŚCI

• ginekolog • laryngolog • chirurg •
• chirurg naczyniowy • internista •
 • endokrynolog • badania USG •

R E K L A M A

Konsultacje ortodontyczne – 17 XII 2015, 7 i 28 I, 4 i 18 II 2016 od godz. 1400

Oferujemy pełen zakres usług:
– stomatologia zachowawcza
– stomatologia dziecięca
– zabiegi higieniczne
– wybielanie zębów
– protetyka, ortodoncja
– chirurgia, implanty
– ICON – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!

ul. Cieplarniana 25c
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 605 09 26
mob. 606 122 193

Przyjmujący lekarze: 
• Edyta Kuza, • Aneta Wróbel, 
• Katarzyna Milczarek, • Rafał Białczak
Godziny pracy: pon.-pt. 900-1900

• RTG na miejscu

NOWOŚĆ!
• ozonoterapia
•  bezbolesne leczenie 

z użyciem podtlenku 
azotu (sedacja wziewna)

S erdecznie zapraszamy do udziału – 
a także wsparcia medialnego – pla-

nowanych na zimę’2016 imprez, które 
odbędą się w najładniejszym zakątku 
Warszawy, czyli w  Starej Miłośnie.

Od stycznia do marca planujemy przepro-
wadzenie sześciu imprez – biegów górskich 
oraz zawodów na orientację. Ruszamy już 
9. stycznia; finał przewidziany jest na koniec 
marca. Szczegółowy terminarz – poniżej:
 09. stycznia 
 16. stycznia
 13. lutego 
 05. marca 
 12. marca 
 26. marca (bieg finałowy) 
Zarówno Wesołe Biegi Górskie, jak i We-

soLInO, będą rozgrywane drugi rok z rzędu. 
Ubiegłej zimy startowało w tychimprezach 
łącznie blisko 250 osób; mamy nadzieję, że 
tym razem stanie na starcie jeszcze większa 
liczba zawodniczek i zawodników.

 Amatorzy biegania bez mapy mogą wy-
brać sobie jeden z trzech dystansów:
• 2 km (jedna pętla) – przewyższenie 45 m 
• 6 km (trzy pętle) – przewyższenie 135 m 
• 10 km (pięć pętli) – przewyższenie 225 m

Ci, którzy będą mieli ochotę spróbować 
swoich sił w BnO, także mogą wybrać jedną 
z trzech tras. Dzieci uczą się nawigacji na tra-
sie A, zbudowanej na terenie bazy zawodów 

(SP 173 w Starej Miłośnie) oraz na terenie wo-
kół. Początkujący ruszają na trasę B – popro-
wadzoną w okolicznym lesie – ale dość łatwą 
nawigacyjnie, o długości do 3-4 km. Bardziej 
zaawansowani ścigają się na trasie C; trud-
niejsza nawigacja i długośc trasy do 7-8 km.

Dla każdego coś miłego! Zapraszamy do 
udziału w zawodach; polecamy się także życz-
liwej uwadze, jeśli chodzi o patronat prasowy.

Wszelkie informacje nt. Wesołych Biegów 
Górskich i WesolInO można znaleźć na stro-
nie: www.team360.pl oraz na podstronach:
• cyklu WBG – http://www.wbgz_2016.

team360.pl/pl/frontpage 
• WesolInO – http://www.wesolino_2016.

team360.pl/pl 
Tam też znajdują się formularze zgłosze-

niowe.
Wesołe Biegi Górskie oraz WesolInO wspie-

rają: Domena Sportowa, RUSZ SIĘ.pl, Regatta, 
Grupa Helion, Mañana, Pizzeria Pe-Pe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie media 
do współpracy przy promowaniu Wesołych 
Biegów Górskich. 

kontAkt: 
durbAnowiCz@teAm360.Pl

Biegi górskie i zawody na orientację 
Zima w Starej Miłośnie!
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W jakim celu wykonujemy Fiberoskopię?
Jest to badanie szczególnie wartościowe w ocenie dróg oddechowych 
u dzieci w takich schorzeniach jak zapalenie zatok przynosowych, 
przerost migdałka gardłowego i zaburzeniach oddychania. U doro-
słych badanie fiberoskopem wykonuje się w przypadku podejrzenia 
raka nosogardła lub jako kontrolę po leczeniu zmian nowotworowych. 
U osób z uporczywym chrapaniem oraz bezdechami sennymi fibe-
roskopia służy odnalezieniu miejsca przewężenia, obturacji w obrębie 
nosa, nosogardła, gardła i krtani. 
Jakie są zalety tego badania?
• Szybkie wykrycie groźnych zmian u osób dorosłych z możliwością 

pobrania wycinków do badania histopatologicznego.
• Szybka diagnoza przerostu migdałka gardłowego u dzieci powo-

dującego częste infekcje, zaburzenia oddychania, bezdechy senne. 
Objawy te upośledzają dotlenienie dziecka, co efekcie prowadzi do 
zaburzeń rozwoju młodego organizmu. 

• U osób przewlekle przyjmujących leki donosowe fiberoskopia jest 
bardzo pomocna w monitorowaniu postępów leczenia.

• Fiberoskopia jest też bardzo cenną metodą badania pacjentów, 
u których standardowe badanie laryngologiczne z pomocą lusterka 
lub sztywnego endoskopu wywołuje silny odruch wymiotny. 

Jak wygląda badanie?
Badanie wykonywane jest za pomocą giętkiego endoskopu zakoń-
czonego kamerą i dokładnie oświetlającego badane okolice. Fibero-
skop wprowadzamy do nosa, przesuwamy do jamy nosowo-gardło-
wej i innych części górnych dróg oddechowych. Badanie umożliwia 
obejrzenie górnych dróg oddechowych w trudno dostępnych miej-
scach. Na ekranie monitora lekarz widzi badany obszar.

Fiberoskop jest giętki i doskonale dostosowuje się do budowy 
anatomicznej dróg oddechowych, co umożliwia dokładne zbadanie 

trudno dostępnych rejonów. Ma to szczególne zastosowanie przy 
deformacjach anatomicznych jam nosa oraz zmianach obrzękowych 
lub przerostowych błony śluzowej.

Opis badania może być wzbogacony o zdjęcia lub film z przebiegu 
badania, które pacjent otrzymuje na pendrive.

Badanie trwa kilka minut i wykonywane jest w pozycji siedzącej. Nie 
wymaga znieczulenia. Osobom bardzo wrażliwym i dzieciom znie-
czulamy lidokainą w sprayu błonę śluzową nosa i gardła.

Fiberoskopia jest zdobyczą medycyny wynikającej z rozwoju 
najnowszych technologii diagnostycznych, warto z nich korzy-
stać, aby nie zaniedbać zdrowia swojego lub najdroższych nam 
osób.

dr n. med. krzysztof CeCHerz
otolArynGoloG

Centrum medyczne doktorA
ul. trakt brzeski 57b

tel. 22 205 08 01
www.doktorA.pl

FIBEROSKOPIA – badanie nosogardła i nie tylko
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S ylwester zbliża się 
wielkimi krokami. 

Warto już teraz pomy-
śleć o zminimalizowa-
niu stresu zwierzęcia 
związanego z wybu-
chami fajerwerków. 

Przygotowania należy 
rozpocząć odpowied-

nio wcześniej. Idealnie, jeśli pracę z pupilem 
wdrożymy co najmniej 6 tygodni przed okre-
sem sylwestrowym.

Przygotuj kryjówkę
Zestresowane nietypową sytuacją zwierzę 
wymaga azylu. Warto zapewnić mu odpo-
wiednią kryjówkę. Dobrze sprawdza się zabu-
dowane legowisko lub transporterek. Ważne, 
by takie miejsce przygotować kilka tygodni 
wcześniej, by nasz podopieczny zdążył je 
polubić. Kryjówkę lokalizujemy w pomiesz-
czeniu, gdzie zwierzak szuka spokoju. Najle-
piej, gdyby było bez okien, np. w łazience. 

Legowisko powinno przyjemnie pachnieć. 
Warto wyłożyć je znanym zwierzakowi kocem, 
dodatkowo umieścić w nim swoją używaną 
koszulkę oraz smakołyki i ulubione zabawki 
pupila. Legowisko można dodatkowo przykryć 
kocem by wytłumić dźwięki. Warto pomyśleć 
także o muzyce. W internecie można znaleźć 
wiele utworów do zwierzęcej muzykoterapii.

Pomyśl o lekach
Dla niektórych zwierząt sylwester jest ogrom-
nym stresem, dlatego warto skonsultować się 
z weterynarzem odnośnie terapii farmakolo-
gicznej. Należy pamiętać, że leki potrzebują 
czasu, żeby mogły zadziałać. Żaden lek po-
dany w ostatniej chwili nie wywoła u naszego 
przyjaciela spokoju. Stosowanie jedynie le-
ków sedacyjnych paradoksalnie może nasilić 
objawy lęku dźwiękowego. Najlepiej poroz-
mawiać na ten temat z lekarzem weterynarii. 
Każde zwierze wymaga indywidualnego do-
brania leków na podstawie doświadczenia. 

Dzień kulminacyjny
Na ostatni spacer wychodzimy zanim się 
ściemni. Pies musi być na smyczy. Nawet 
najbardziej posłuszny pies w obliczu strachu 
zapomina o komendach. Pamiętaj by pies był 
oznakowany. Wtedy łatwiej go odnajdziesz 
jeśli mimo wszystko się zgubi. Pod żadnym 
pozorem nie należy zabierać pupila na po-
kazy fajerwerków. W domu zasłaniamy okna, 
włączamy telewizor lub radio. Najlepiej jeśli 
zwierzę nie zostaje samo podczas wystrza-
łów. Jeśli schowało się do kryjówki, nie zmu-
szaj go by przebywało z Tobą. Kontroluj swo-
je reakcje, pamiętaj że Twój strach upewnia 
zwierzę, że istotnie jest się czego obawiać. 
Zwierzęta odczuwają emocje właścicieli. Nie 

pocieszaj nadmiernie. Dobrze jeśli zapew-
nisz mu rozrywkę. Ulubiony gryzak, zabawa 
pomoże odwrócić uwagę od niepokojących 
odgłosów. 

Profilaktyka

Niezmiernie ważna jest całoroczna praca 
z czworonogiem, która powoduje odwraż-
liwienie na bodźce. Polega na przyzwycza-
janiu zwierzęcia do stresujących dźwięków. 
Pies uczy się być spokojnym przy rosnącym 
poziomie hałasu. Dobrze jest nagradzać 
zwierzę przy niepokojącym dźwięku. Dzięki 
temu zwierzę będzie miało lepsze skojarzenia 
słysząc głośne dźwięki.

Spokojnych Świąt!

tomAsz dominiAk
weterynArz domvet

Pupile w sylwestrową noc
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Yoga i fizjoterapia 
Co to jest centrum ciała? Gdzie się znajduje? 
Coraz częściej na zajęciach fitness, trenin-
gach wszelkiego rodzaju pojawia się magicz-
ne słowo core (ang. rdzeń) w odniesieniu do 
treningu tułowia. Często słyszymy, że core, to 
dobrze wytrenowane mięśnie głębokie. Po 
części jest to oczywiście prawda, bo tajem-
niczy core, to właśnie tułów i bardzo ważne 
jest, aby był stabilny i silny. Ale to nie silne 
i rozbudowane mięśnie są czymś co deter-
minuje siłę tułowia, a świadoma umiejętność 
posługiwania się nimi. 

W związku z rozwojem cywilizacyjnym, 
coraz częściej jesteśmy zmuszeni do prze-
bywania w niefizjologicznych pozycjach. Aby 
sobie z tym poradzić, nasze ciało wchodzi 
w najróżniejsze wzorce kompensacyjne, 
które na dłuższą metę nie są dla nas zdro-
we. Takie utrwalone wzorce przenosimy na 
wszystkie nasze aktywności. Towarzyszą 
nam, gdy idziemy do sklepu, kina, a także 
na treningach. Łatwo sobie wyobrazić, że 
trenując w tej sytuacji, niestety utrwalamy 
te wzorce. Oczywiście lepiej trenować, niż 
nie robić nic, ale jeszcze lepiej postarać się 
zmieniać nawyki i utrwalać poprzez trening 
te właściwe. Bazą do ich wyrobienia jest pra-
ca z podstawowymi odpowiedzialnymi za to 

strukturami, czyli przeponą, dnem miednicy 
i mięśniem poprzecznym brzucha. Nie siła, 
ale odpowiednia równowaga napięć i ela-
styczności wymienionych struktur pomoże 
nam odciążyć kręgosłup i zrobić więcej miej-
sca naszym narządom wewnętrznym. To jest 
właśnie centrum ciała. 

Jak się to przekłada na aktywność? Dzię-
ki odpowiedniej świadomości, a co za tym 
idzie, aktywności wymienionych struktur zy-
skujemy lepszą stabilizację ciała, siłę i rów-
nowagę. Czy nie tego szukamy w większości 
sportów? Nieważne, czy biegamy, pływamy, 
czy zajmujemy się tańcem – w każdym ro-
dzaju aktywności „centrum” ma ogromne 
znaczenie. 

Jednym z systemów, który nam to daje jest 
joga. Tyle tylko, że musi być to „świadoma” 
joga polegająca na obserwacji ciała i próbie 
zmiany wzorców na poprawne. Nie chodzi tu 
o zawiązanie się w supeł, ale o zrozumienie 
podstawowych pozycji i wprowadzanie no-
wych, poprawionych wzorców do codzien-
nej aktywności. Dlatego tez powięziowe po-
dejście do yogi czyli dbałość o poprawność 
pozycji i zaangażowanie oddechu daje nam 
szanse na remodelowanie tkanki miękkiej. 
Nawiązując do powiedzenia ze „anatomia 
podażą za funkcją” mamy istotny wpływ na 
stan i zdrowie naszego ciała. 

Serdecznie zapraszam na zajęcia Yogi śro-
dy–piątki godz. 9:00, środy godz. 20:00 oraz 
na indywidualne sesje fizjoterapeutyczne 
w Klubie Sportowym Zakręt. 

wojtek stACHurA – fizjoterAPeutA

Milonga przy winie. 
Tango Nuevo dla Par

Tango argentyńskie powstało z potrzeby 
serca, stworzone przez zwykłych ludzi. Nie 
stworzyli go tancerze zawodowi czy chore-
ografowie. Dlatego Tango jest tańcem natu-
ralnym dostosowanym do potrzeb i możli-
wości tańczących. Tango od początku było 
tańcem intymnym, niewerbalną rozmową 
dwóch ciał kobiety i mężczyzny. To taniec 
zmysłów, uwodzenia i dominacji, czułej de-
likatności i dzikiej namiętności. Tango to 
porozumienie, przekazywanie i odbieranie, 
odczuwanie wzajemnych emocji i intencji. 
W tangu bazą jest propozycja, akceptacja 
i podążanie. Aby partner mógł poprowadzić 
partnerkę powinien wiedzieć czego oczekuje 
od partnerki, partnerka natomiast nastawiona 
jest na wsłuchanie się w partnera i podąża-
nie za jego intencjami. Tango to stan ducha, 
dialog prowadzony przez partnerów w poro-
zumieniu i akceptacji. Tango to taniec ponad-
czasowy dostępny dla każdego.

Po raz pierwszy z tą dziedziną tańca ze-
tknąłem się na zajęciach Pauliny Policzkie-
wicz i Davida Masona w 1998 roku. Od tego 

czasu uczestniczyłem w wielu warsztatach 
i zajęciach tanga prowadzonych przez uzna-
nych argentyńskich i polskich instruktorów, 
m.in. Mileny Jurczyk i Roberta Śliżewskiego; 
Jose Vazqueza i Annę Yarigo; Marcelo Varla 
i Analię Vega; Raula Masciocchi i Fatmę Ous-
saif; Ózgiira Demira i Marinę Marąuez; Gu-
illermo Cerneaz i Marinę Kenny. Osobiście 
preferuje styl tanga argentyńskiego zwany 
Nuevo inaczej Neotango i w tym kierunku 
prowadzę zajęcia. Podczas zajęć korzystam 
z wielu nowych elementów przywracając 
jednak improwizacyjny charakter tego tańca 
co daje zachwycający efekt i buduje odpo-
wiedni klimat miedzy partnerami. A lampka 
czerwonego wina podczas naszych spo-
tkań pomaga rozbudzić zmysły i wprowa-
dzić partnerów w niesamowity nastrój.

Polecam i serdecznie zapraszam do Klu-
bu Sportowego Zakręt na wspólne Milongi 
w każdą niedzielę o godz. 19:40.

do zAtAŃCzeniA!
tomAsz sAdlAkowski

Powyższe propozycje to tylko niewielka część 
oferty Klubu Sportowego Zakręt. Zapraszamy 
do odwiedzenia naszego magicznego miej-
sca i zapoznania się bardzo atrakcyjna ofertą. 
W naszym Klubie każdy może znaleźć coś dla 
siebie. 

Jeżeli poszukujesz aktywności fizycznej, 
duchowej, rekreacyjnej i sportowej to miejsce 
jest i czeka na Ciebie!

jolAntA rAwskA

Interesujące propozycje 
Klubu Sportowego Zakręt

klub Sportowy zakRĘT
tel. 666 998 050

mail: biuro@kszakret.pl
ul. Sportowa 7, 05-077 zakręt

www.kszakret.pl
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SYLWESTER 2015/2016

WYŚMIENITE MENU – OPEN BAR – DJ – POKAZ FAJERWERKÓW
KONKURSY Z NAGRODAMI – ZABAWA DO BIAŁEGO RANA

310 zł/os. 
(rabat dla grup od 10 osób)

ul. Trakt Brzeski 3B, 05-077 Warszawa
Rezerwacje: 22 760 03 48
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Biesiadna
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Warsztaty Świąteczne

Ś więta Bożego narodzenia zbliżają się 
wielkimi krokami. z tej okazji w sobotę 

5 grudnia o godzinie 10.00 spotkaliśmy się 
na Warsztatach Świątecznych. 

W tym roku po raz pierwszy od wielu lat 
pojawiła się w naszej Szkole prawdziwa cho-
inka. W związku z tym w sali multimedialnej 
stworzyliśmy małą fabrykę świątecznych 
ozdób. Frekwencja dopisała. Były momenty, 
że baliśmy się, że zabraknie miejsca dla nowo 
przybyłych. Dzieci przy pomocy Rodziców 
i Nauczycieli naszej Szkoły przygotowywały 
bombki, aniołki, bałwanki, renifery, łańcuchy 
i całą masę innych, wspaniałych dekoracji, 
czasem o bliżej nieokreślonym kształcie i na-
zwie. Stoły zasłane były wszelkiego rodza-
ju materiałami niezbędnymi do stworzenia 
oryginalnych przedmiotów. Wykorzysty-
waliśmy to co przynieśliśmy min. kolorowe 
kartony, styropianowe bombki, cekiny, pianki 
ochronne do mebli, krepinę, ozdobny pa-
pier, patyczki po lodach, stare książki, guziki, 
skarpetki, ryż, koraliki i oczywiście całą masę 
brokatu. Na zgłodniałych czekały domowe 
ciasta, pierniczki i mandarynki a na spragnio-
nych gorąca herbata z pomarańczą i goździ-
kami. Świąteczna muzyka w tle wprawiała nas 
w dobry nastrój i inspirowała do tworzenia 
małych dzieł sztuki 

Kiedy ozdoby wyschły a klej porządnie 
związał to co trzeba, przenieśliśmy wszystkie 
dekoracje na pierwsze piętro i tam ubraliśmy 
choinkę. Łańcuchów powstało tak dużo, że 
zabrakło dla niech miejsca na drzewku! Fi-
nalnie szkolna choinka wygląda przepięknie. 

A najwspanialsze w niej jest to, że wszystko, 
co na niej zawisło, zostało stworzone przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. 

Po pracy twórczej nadszedł czas na prace 
porządkowe. Dzięki zaangażowaniu wszyst-
kich, dużych i małych poszło nam nadzwy-
czaj szybko i sprawnie. Około godziny 14 ro-
zeszliśmy się do domów.

Podczas całego spotkania panowała 
wspaniała, swobodna atmosfera. Dorośli 
uczestnicy warsztatów mieli nie mniej frajdy 
z przygotowywania świątecznych drobia-
zgów niż dzieci. Podsumowując, spędziliśmy 
wspólnie kilka cudownych godzin, bez po-
śpiechu, z uśmiechem na ustach. Powstało 
wiele wspaniałych dekoracji, które mamy na-
dzieję będą służyły szkolnym choinkom przez 
szereg kolejnych lat.

Warsztaty nie miałyby szansy się odbyć bez 
pomocy i zaangażowania wielu osób. Dlate-
go chcemy serdecznie podziękować:
– Pani Dyrektor Bogumile Banasiak za udo-

stępnienie nam sali multimedialnej i sprzętu 
oraz zorganizowanie pięknego drzewka,

– Pani Żanecie zagórskiej z firmy Smaczek, 
prowadzącej naszą szkolną stołówkę za 
udostępnienie termosów i naczyń.

– i przede wszystkim, każdej osobie która po-
stanowiła poświęcić kawałek soboty i przy-
szła do szkoły robić dekoracje. Bez was to 
wydarzenie nie byłoby takie wspaniałe!

Odwiedziny Mikołaja

7 grudnia naszą Szkołę odwiedził Święty 
Mikołaj … prawdziwy i absolutnie wy-

jątkowy! Mikołaj z puzonem. 
Przechadzał się po korytarzach przygry-

wając świąteczne melodie ile sił w płucach. 
Zajrzał do każdej klasy. Każde dziecko od 
pierwszaka po szóstoklasistę zostało obda-
rowane przepysznym czekoladowym miko-
łajkiem. Dzieci, szczególne te młodsze były 
zachwycone i oczarowane. Te nieco starsze 
podchodziły do całej sytuacji z humorem. Nie 
było chyba w szkole osoby, która nie byłaby 
zadowolona z tej wizyty. A podczas przerwy 
widok masy buziek uśmiechniętych i umoru-
sanych czekoladą mówił sam za siebie.

rAdA rodziCÓw 
szkoły PodstAwowej nr 171 

im. stAnisłAwA stAsziCA

SP 171 szykuje się do Świąt
Warsztaty Świąteczne

SP 171 szykuje się do Świąt
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zapraszamy do zwiedzania po uprzednim kontakcie na makumba123@gmail.com

R E K L A M A

M iejskie Zoo, dla tych którzy jeszcze nie 
wiedzą, jest salą zabaw dla dzieci o po-

wierzchni ponad 350 m. Dzieci podczas zaba-
wy mogą się wyszaleć w basenach z kulkami, 
na zjeżdżalniach i labiryncie z przeszkodami. 

W tym czasie rodzice, przy kubasie herbaty 
czy filiżance dobrej kawy z renomowanej war-
szawskiej palarni KOFIBREND, mogą poczytać 
książkę, „zrobić prasówkę”, skorzystać z wi-fi, 
a kiedy pozazdroszczą dzieciom zabawy za-
szaleć z pociechą przy cymbergaju! 

Organizujemy urodziny dla dzieci, propo-
nując bogatą ofertę dodatkowych atrakcji 
i elastycznie podchodząc do potrzeb klienta. 

Imprezy okolicznościowe jak Halloween, 
Mikołajki, Bal Karnawałowy, warsztaty świą-
teczne też nie są nam obce, a informacje 
o nich można znaleźć na Facebooku lub bez-
pośrednio na miejscu.

Mile widziane są grupy przedszkolne 
i szkolne, dla których istnieje możliwość or-

ganizacji warsztatów plastycznych czy zajęć 
integracyjnych.

Od września Miejskie Zoo ruszyło z Gor-
donkami, na których najmniejsi oswajają się 
z językiem muzyki. Zajęcia są bardzo lubiane 
przez dzieci, a to głownie dzięki Pani Magdzie, 
oddanej całym sercem muzyce i dzieciom. 

W najbliższym czasie planujemy warsztaty 
bożonarodzeniowe, Bal karnawałowy, babski 
wieczór ;) szykujemy się również do FERII !!! 
Mamy też kilka niespodzianek na Nowy Rok .

Do zobaczenia w MiEJSkiM zoo!
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Miejskie ZOO 
= super zabawa!

zapraszamy: 

MiEJSkiE zoo
aleja Piłsudskiego 4c, Stara Miłosna

+48 697 633 496, +48 601 404 253
zabawa@miejskiezoo.com

www.miejskiezoo.com
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S zkoła Rodzinna w Warszawie Wesołej 
nie tak dawno świętowała swoje 20-le-

cie, w którym wzięli udział jej absolwenci 
i nauczyciele. Już teraz szykujemy się na 
25-lecie i zapraszamy na tę uroczystość 
w czerwcu 2017 r. 

Szkoła Rodzinna jest placówką edukacyj-
ną o długoletniej tradycji. Powstała w 1992 r. 
w miejscu o wyjątkowych walorach zdrowot-
nych, w mikroklimacie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. Posiada uprawnienia szko-
ły publicznej na czas nieokreślony. Stanowi 
część Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, 
w skład którego wchodzi cały szereg instytu-
cji kształcących zarówno dzieci, młodzież jak 
i dorosłych. Rozpocząć edukację można tutaj 
od najmłodszych lat – w żłobku i przedszkolu 
– i dalej nieprzerwanie kontynuować w szko-
le podstawowej, gimnazjum i liceum dla mło-
dzieży oraz dorosłych, a następnie doszkalać 
się przez całe życie, podnosząc swoje kwa-
lifikacje zawodowe w szkole policealnej lub 
w centrum kształcenia ustawicznego. 

Szkoła Rodzinna zajmuje się szczegól-
nie dziećmi ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się, w tym z dysleksją oraz dzieć-
mi bardzo uzdolnionymi, które też wymagają 
specjalnych oddziaływań pedagogicznych. 
W naszej 23-letniej pracy odnieśliśmy wiele 
sukcesów. Nasi uczniowie zostali laureatami 
olimpiad, konkursów i stypendystami Prezesa 
Rady Ministrów. Przez ten okres działalno-
ści nawiązaliśmy wiele kontaktów ze spe-
cjalistycznymi placówkami zajmującymi się 
wszechstronnym rozwojem dziecka. Od po-
czątku działalności współpracujemy z Pol-
skim Towarzystwem Dysleksji, którego War-
szawski Oddział I został współzałożony przez 
naszą dyrektor szkoły. Z naszej inicjatywy 
i z naszym udziałem zostało zorganizowa-
nych wiele konferencji, warsztatów i szkoleń 
dla rodziców, nauczycieli i wszystkich zainte-
resowanych problematyką szkolną. Urucho-
miliśmy również Stały Bezpłatny Punkt Porad 

Informacji i Wsparcia dla Rodziców i Nauczy-
cieli przy szkole.

Chcemy wyróżniać się spośród innych szkół 
tym, że angażujemy we wspólne działanie siły 
intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Naszym priorytetem jest doskonała współ-
praca między nauczycielami, uczniami oraz 
najwyższa jakość kształcenia i efektywność 
nauczania oraz wychowania. Rozwijamy kre-
atywność uczniów i nauczycieli. Chcemy, aby 
działalność naszej szkoły stanowiła innowa-
cję w ogólnym obrazie szkół.

Intencją założycieli szkoły było stworzenie 
uczniom najlepszych i bezpiecznych wa-
runków nauki, gdzie respektuje się potrzeby 
dziecka, a równocześnie w atmosferze po-
mocy, troski, zrozumienia i życzliwości kształ-
tuje się kreatywność, odpowiedzialność, sa-
modzielność, poszanowanie prawa – cechy 
pozwalające zaistnieć jednostce we współ-
czesnym świecie. Aby osiągnąć te umiejętno-
ści, ustaliliśmy liczebność klas: maksymalna 
liczba to 10 uczniów. Staramy się, aby at-
mosfera szkoły przypominała uczniom dom. 
W planie zajęć od zerówki umieściliśmy język 
angielski i informatykę oraz język niemiecki 
dla chętnych. W żłobku najmłodsi stawiają 
swoje pierwsze kroki w języku angielskim, 
a w przedszkolu oprócz angielskiego poznają 
też język francuski. Nauczyciele mają swobo-
dę programową i organizacyjną. Aby ułatwić 
uczniom decyzję o wyborze kierunku stu-
diów, do naszej szkoły zapraszamy wykła-
dowców i studentów uczelni wyższych. 

Bardzo ważnym elementem funkcji opie-
kuńczo-wychowawczej placówki jest tera-
pia pedagogiczna, organizowana dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczno- 
-Rehabilitacyjnej przy Szkole Rodzinnej. Pra-
cuje tu pedagog terapeuta, oligofrenopeda-
gog i terapeuta integracji sensorycznej. Terapia 
prowadzona w naszej poradni pomaga wszyst-
kim dzieciom ze specyficznymi trudnościami 
w efektywnym uczeniu się. Pomagamy im 
odkryć inne możliwości, nowe horyzonty my-
ślowe. Prowadzimy również globalną i inten-
sywną profilaktykę zaburzeń dyslektycznych 
u uczniów z symptomami ryzyka dysleksji.

Mocną stroną nauczycieli pracujących 
w naszej szkole są lekcje wymagające du-
żej kreatywności od uczniów. Nasze zajęcia 
staramy się pozbawić monotonii, koncen-
trujemy się na ich różnorodności. Maluchom 

w żłobku i przedszkolu zapewniamy prawi-
dłowy rozwój poprzez organizację zabaw 
przy muzyce, zajęć plastycznych czy gimna-
styki. Poprzez zabawę uczymy dzieci podstaw 
języka angielskiego oraz rozwijamy dziecięcą 
wyobraźnię, czytając bajki. Oddziaływujemy 
na wszystkie sfery osobowości dziecka, z du-
żym naciskiem na jego aktywność oraz róż-
norodność stosowanych metod. Nasze za-
angażowanie zostało docenione w 10. Edycji 
Konkursu „Super Żłobek” organizowanym 
przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którym 
zajęliśmy wysokie 8 miejsce wśród Żłobków 
Niepublicznych. W konkursie startowało 114 
placówek z całej Warszawy.

W naszej szkole posiadamy pracownię, 
w której prowadzimy zajęcia nowoczesną 
metodą treningu pracy mózgu, harmonizują-
cą obie półkule – Biofeedback. Została ona 
opracowana przez naukowców z ośrodka 
szkolenia astronautów w NASA w USA i sto-
sowana jest przez naukowców, sportow-
ców, aktorów, muzyków. Pozwala zwiększyć 
szybkość myślenia, kreatywność i pamięć 
o 25-30%. Z zajęć Biofeedback mogą korzy-
stać dzieci już od trzeciego roku życia.

W Szkole Rodzinnej można zrealizować 
większość swoich marzeń, nauczyć się za-
radności życiowej, można wykazać się ini-
cjatywą i pomysłowością, a wiedza z różnych 
przedmiotów sama wchodzi do głowy (wi-
dzisz, słyszysz, przyswajasz): „Powiedz mi, 
a zapomnę! Pokaż, a zapamiętam! Pozwól mi 
wziąć udział, a zrozumiem”. Tu nie ma tłoku 
– klasy nie są liczne. Starsze dzieci szanują 
młodsze i panuje tu iście rodzinna atmosfera. 

Szkoła Rodzinna pomaga też dorosłym 
w zdobyciu atrakcyjnego zawodu poszuki-
wanego na rynku pracy, organizując różne 
kursy zawodowe. Również absolwenci li-
ceum mogą kontynuować naukę w cyklu 
rocznym lub dwuletnim, by zdobyć kwalifi-
kacje zawodowe potrzebne na zmieniającym 
się rynku pracy.

HAlinA GrzywACz

W naszej szkole jest rodzinnie

Szkoła RoDzinna w Wesołej

ul. kruszyny 28 
Warszawa Wesoła, os. Stara Miłosna  

tel. 22 773 33 77 
www.szkolarodzinna.pl 

www.przedszkolerodzinne.waw.pl 
www.ckuwesola.pl

zakończenie roku szkolnego w pierwszej klasie

zakończenie roku w przedszkolu

rozdanie świadectw maturalnych
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PRYWaTnE 
PRzEDSzkoLE 
i ŻłoBEk „kUBUŚ”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

naJTaŃSzE i naJLEPSzE 
PRzEDSzkoLE i ŻłoBEk W okoLiCY

Żłobek realizuje projekt rządowy „Maluch 2015”, 
w ramach którego każde dziecko żłobkowe 

ma obniżoną opłatę stałą o 244 zł do końca roku 2015. 
Liczba miejsc ograniczona!!!

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

PRYWaTnE 
PRzEDSzkoLE 
i ŻłoBEk „kUBUŚ”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

naJTaŃSzE i naJLEPSzE 
PRzEDSzkoLE i ŻłoBEk W okoLiCY!!!

Prowadzimy nabór na nowy rok szkolny 2015/16.
WŁASNA KUCHNIA, ZAJĘCIA DODATKOWE. Przedszkole realizuje projekt 
unijny, w ramach którego przyjmujemy dzieci do przedszkola za darmo wg 

kryteriów: dzieci nie chodzące jeszcze do przedszkola, dzieci z rodzin żyjących 
poniżej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie wychowujących dzieci, 

dla dzieci z wadami postawy, autyzmem i deficytami psychologiczno-
-pedagogicznymi. Rodzice wnoszą tylko opłatę za wyżywienie. 

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

R E K L A M A

 PRÓBUJESZ SCHUDNĄĆ I CI SIĘ NIE UDAJE?
 BOLI CIĘ KRĘGOSŁUP, KOLANA?

 NIE MASZ NA NIC SIŁY I SZYBKO SIĘ MĘCZYSZ?
 MASZ ZA MAŁO CZASU, ŻEBY Z TYM WSZYSTKIM SIĘ UPORAĆ?

Nie ma znaczenia, ile masz lat, w jakiej jesteś kondycji i co cię boli
Na wszystko mamy sposób ;)

Zadzwoń do nas, umów się z naszą specjalistką w dziedzinie:
 dietetyki, 
 fizjoterapii,

 treningu personalnego.

Sprawdź na sobie:
 na czym polega nasz trening interwałowy, 

 zbadaj skład ciała, w tym ilość tkanki tłuszczowej i mięśniowej, 
 skorzystaj z porad jak zmienić na lepsze nawyki żywieniowe,

 dowiedz się jaki jest twój wiek metaboliczny (u nas stajesz się młodsza;)

Poddaj się indywidualnej opiece naszych trenerek

PIERWSZA WIZYTA GRATIS!
Pamiętaj, wystarczy tylko 30 min, 2-3 razy w tygodniu, żeby znowu poczuć się 

zgrabną, zdrową i w dobrej kondycji kobietą.

Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21 F lok. nr 1, Stara Miłosna, „Galeria Sosnowa”

tel. 22 123 44 11, tel. kom. 512 774 212, e-mail: klubwesola645@wp.pl
www.mrssporty.pl/club645

www.facebook.com/mrssportywesola
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dr n. med. Iwona BZDĘGA – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech BZDĘGA 

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 8.01 i 19.02.2015

profi laktyka • leczenie zachowawcze • leczenie dzieci
laseroterapia • protezy, naprawa • protetyka: korony, mosty

wybielanie zębów • leczenie chirurgiczne • rtg zębów – cyfrowo 

www.B-DENTAL.com.pl
Specjalistyczny 
Gabinet Stomatologiczny

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 238
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n ajczęściej w zimie większość z nas 
walczy z rozleniwieniem. Trudno się 

dziwić, niskie ciśnienie, krótkie dni i dłu-
gie wieczory, a do tego zależnie od po-
gody deszcz lub śnieg. nic tylko siedzieć 
w domu... ale my mamy lepszą propozy-
cję! Grudzień najlepiej spędzić w przyja-
znej i ciepłej atmosferze ośrodka kultury 
w Wesołej oraz jego Filii na Pogodnej.

W tym miesiącu tematem atrakcji większo-
ści atrakcji są oczywiście Święta. W naszym 
ośrodku pojawią się anioły, nie zabraknie 
świątecznej muzyki i oczywiście odwiedzi 
nas sam Święty Mikołaj. A jeśli nie masz jesz-
cze prezentu pod choinkę dla swoich bliskich 
– znajdziesz go u nas!

Znajdź najpiękniejszy prezent
Jeżeli jeszcze nie masz pomysłu czym obda-
rować bliskich na Gwiazdkę mamy dla Cie-
bie dobrą wiadomość. 13 grudnia w filii ODT 
„Pogodna” zbiorą się rzemieślnicy i ruszy 
Świąteczny Kiermasz. Spodziewamy się pre-
zentów najróżniejszych – zarówno tych wy-
szywanych, wydzierganych, wyrzeźbionych 
jak i wypalonych czy namalowanych. Jedno 

jest pewne – w żadnym sklepie nie znajdziesz 
nic tak oryginalnego jak na naszym kierma-
szu. Mamy też coś specjalnego dla dzieci, 
których rodzice będą zajęci przebieraniem 
w cudownościach. O godzinie 16:00 zapre-
zentuje się u nas teatr Studia Artystycznego 
Arlekin, który przygotował sztukę pod tytu-
łem „Świąteczne Marzenia”. 

Sekretne moce, czary i fanfary
Nie wszystkie atrakcje w tym miesiącu doty-
czyć będą Świąt i w zalewie gorączki przed-
wigilijnej warto o nich pamiętać. Piątego 
grudnia w Ośrodku Kultury przy ulicy Sta-
rzyńskiego o godzinie 10:00 ruszyły warsz-
taty „Mikroobrazy Warszawskie”. Mają one 
pozwolić pokazać Warszawiakom, jak widzą 
swoje miasto. Pokażą to techniką kolażu, 
który najpierw poznają podczas mini-wykła-
du. Prace, które powstaną tego dnia zostaną 
zaprezentowane na wystawie, a oprócz tego 
ozdobią serię pocztówek. Zajęcia są bezpłat-
ne, ale ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc obowiązują zapisy. 

Co miesiąc zapraszamy do Ośrodka cieka-
wych ludzi, by móc posłuchać ich opowieści 

i czegoś się od nich dowiedzieć. Tym razem 
odwiedzi nas Izabela Antosiewicz, która na 
co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem 
osobistym. Na spotkanie z nią zapraszamy 
przede wszystkim rodziców, bo jego temat 
to odpowiedź na pytanie „Jaką moc ma Two-
je dziecko?” Prowadząca spotkanie opowie 
o tym jak odnaleźć i rozwijać talenty swoich 
dzieci, oraz jak samemu być dla nich źródłem 
inspiracji i dobrym wzorem.

Na koniec mamy jeszcze propozycję dla 
miłośników fotografii. W grudniu otwieramy 
nową wystawę poświęconą właśnie tej gałę-
zi sztuki. Zuzanna Olczak-Drosio przed dłu-
gi czas fotografowała warszawskie kapliczki 
zwiedzając miejskie zaułki i podwórka. Wraz 
z nią swoje prace zaprezentuje Marta Sokół, 
rzeźbiarka specjalizująca się w drewnianych 
aniołach. Na wernisaż serdecznie zaprasza-
my 19 grudnia o godzinie 19:00. 

Na wszystkie wydarzenia w naszym Ośrod-
ku oraz filii „Pogodna” wstęp jest bezpłatny! 
Szczegóły znajdziecie na stronie interneto-
wej www.domkulturywesola.net oraz na 
naszych Facebookowych fanpage’ach: 
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia

Zasypani atrakcjami 
– czyli grudzień w Ośrodku Kultury w Wesołej

R E K L A M A

Pierwsze Gimnazjum Autorskie 
im. Emanuela Bułhaka

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
im. Emanuela Bułhaka

www.szkolybulhaka.pl

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

Szczegóły oferty
www.szkolybulhaka.pl
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D rogie Panie! Nie trzeba jeździć do centrum 
Warszawy na zakupy czy do fryzjera. Po 

co stać w korkach, przepychać się w tłumie...? 
W Wesołej mamy lepsze sklepy i salony! Tu 
działa się lokalnie a w swoją pracę wkłada się 
całe serce i pasję. 

Przykładami takich firm są butik izaRRo ma-
jący w ofercie kolekcje duńskich, niemieckich 
i polskich marek, buty Tamaris, wyjątkowe torebki 
i inne dodatki..., salon z bielizną oferujący pro-
fesjonalny dobór biustonoszy MaGia koBiET 
oraz salon fryzjerski STUDio kaTHaRSiS. Firmy 
te postanowiły wspólnie zorganizować konkurs, 
w którym można było wygrać całkowicie bez-
płatną metamorfozę. Wystarczyło polubić fan-
page każdej z tych firm na facebook’u. Konkurs 
wygrały Pani agata i Pani katarzyna. Naszym 
celem było wydobycie i podkreślenie piękna, 

prawdziwej kobiecości pań, w miłej atmosferze, 
przy kawie i domowym placku. O ubrania, buty 
i dodatki pań zadbała stylistka z Izarro, iza Mali-
szewska – Zaproponowałam paniom kilka styli-
zacji, zarówno codziennych, na luzie, do pracy, 
jak i wieczorowych. Chciałam namówić panie na 
odważniejsze podejście do ubrań, po które być 
może nigdy same by nie sięgnęły. Warto bawić 
się modą, przymierzać, można wtedy odkryć 
się na nowo! Ubranie powinno podkreślać na-
sze atuty, ale też wyrażać naszą osobowość. To 
bardzo ważne, żeby dobrze się czuć w tym, co 
na siebie zakładamy. Inaczej jesteśmy przebrane 
a nie ubrane...

O dobór odpowiedniej bielizny zadbała brafit-
terka z Magii Kobiet – Tamara zalewska – Aby 
to wszystko, co jest widoczne dla oka, dobrze się 
prezentowało, warto zacząć od doboru bielizny. 
Źle dobrany biustonosz zniweczy nasze stara-
nia o zniewalający wygląd. Wystarczy swe piersi 
odziać w dobrze dobrany biustonosz a od razu 
nasza sylwetka się zmieni. Dzięki dobrze dobra-

nemu stanikowi nie garbimy 
się, biust jest zebrany i unie-
siony, talia się wysmukla 
a przez to wizualnie ubywa 
nam kilogramów. Warto też 
skorzystać z dyskretnej po-
mocy bielizny modelującej. 
Dzięki niej nasze ciało zo-
stanie wysmuklone, fałdki 
wyprostowane, a każda 
sukienka będzie pięknie się 
układać na ciele.

Dopełnieniem stylizacji były piękne makija-
że wykonane przez profesjonalną wizażystkę 
Paulinę, zapewnioną przez Izarro oraz fryzury 
wykonane przez katarzynę Skorupkę ze Stu-
dia Katharsis – Fryzura musi być odpowiednio 
dobrana do kształtu twarzy, ale też do rodzaju 
włosów. Ponadto powinna podkreślać oso-
bowość. Pani Agata ma gęste, sztywne włosy. 
Użyłam lokówki Mira Curl i preparatów pod-

kreślających skręt a jednocześnie wygładza-
jących, dzięki czemu uzyskałam efekt natural-
nych, lekko opadających fal. U pani Katarzyny 
zastosowałam kosmetyki nadające objętość 
i połysk. Zależało mi na uzyskaniu delikatnych, 
lekkich fal, tak by włosy sprawiały wrażenie 
odbitych u nasady, aby nadać im objętości 
a zarazem lekkości.

– Wszystkie zgodnie po-
stawiłyśmy na naturalność. 
Chciałyśmy, żeby panie wy-
glądały dobrze, ale też czu-
ły się swobodnie – mówi 
Iza Maliszewska z firmy 
Izarro. – Dzięki temu stwo-
rzyłyśmy naprawdę świet-
ny zespół. Nigdy jeszcze 
nie słyszałam o takiej akcji, 
w której kilka firm połączy-
ło siły w tak fajnej sprawie. 
My i Panie bawiłyśmy się 
wspaniale!

na pewno będziemy 
chciały to powtórzyć. 
Śledźcie nas na facebo-
oku, może się spot kamy?

Wesołe 
metamorfozy

Pani katarzyna (powyżej) 
i Pani Agata (poniżej) 
– przed i po 
metamorfozach

ul. trakt brzeski 58 A
warszawa-wesoła

ul. wspólna 11 lok. 3
warszawa wesoła
tel. 513-017-613

ul. jana Pawła ii 15 r
warszawa wesoła
tel. 511-903-187
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W BiBliotece puBlicznej

T egoroczny listopad w Bibliotece pe-
łen był ciekawych wydarzeń, spotkań 

i rozmów.

Biblioteka dzieciom
Najmłodszych zaprosiliśmy na spotkania 
edukacyjne Nadwiślańskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego, podczas których „słuchacze” 
zgłębiali tajniki wiedzy. Jeśli chcesz, by Twoje 
dziecko poznało ciekawostki z wielu różnych 
dziedzin nauki, przeprowadziło ciekawy eks-
peryment, to spotkania z Nadwiślańskim Uni-
wersytetem Dziecięcym są dla niego. Pod-
czas ostatnich zajęć można było dowiedzieć 
się co to dolny i górny odcinek rzeki, który 
brzeg jest lewy, a który prawy, czy rzeka może 
rzeźbić teren. Kolejne tematy zapowiadają się 
niezwykle interesująco. Wszystkich cieka-
wych świata zapraszamy na poniedziałkowe 
spotkania, które zapowiadamy na FB Bibliote-
ki, a NaUD na stronie www.naud.edu.pl.

W Filii nr 1 w Starej Miłośnie wystawiane są 
prace dzieci z sekcji wesołowskiego Ośrod-
ka Kultury „Rysunek i malarstwo”. Prace po-
wstały pod kierunkiem Elżbiety Lipiec. Młodzi 
twórcy inspiracje czerpali z książki „Nela Mała 
Reporterka”. Wystawę można oglądać do 
20 grudnia w godzinach pracy Filii.

 20 listopada uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 173 realizując projekt „Czytam” od-
wiedziły Filię nr 1. Podsumowaniem projektu 
będzie wydanie własnej książki przez dzieci, 
które pracują pod opieką nauczycieli. Wizyta 
w bibliotece była bardzo inspirująca zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. Dzieci wykazały się 
dużą wiedzą na temat książek, dlatego rozmo-
wa była ciekawa. Z radością zauważyliśmy, że 
dzieci chętnie czytają lub słuchają czytanych 
im książek. To daje nadzieję, że jednak duch 
czytelnictwa wśród dzieci nie ginie. 

W Filii nr 2 w Zielonej również miło nam 
było gościć młodych czytelników z Przed-
szkola Wesoła Limonka. Było to ich pierw-
sze spotkanie z bibliotecznymi zbiorami dla 
najmłodszych. Zachęcone i zainteresowane 
książkami i czytaniem dzieci potwierdziły, że 
jeszcze niejednokrotnie nas odwiedzą.

W Bibliotece Głównej odbyły się dwa spo-
tkania dla nieco starszych czytelników. Go-
ściliśmy uczniów klas VI ze Szkół Podstawo-
wych nr 171 i 174. 

Niepodległość w Bibliotece
W tym roku jako współorganizatorzy VI Ro-
werowego Rajdu Niepodległości mieliśmy 
niespotykaną okazję uczestniczyć w świę-
towaniu tego ważnego dla Polaków dnia. 
Głównym organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Nasza Wesoła. Wiele osób 
zaangażowało się w ten projekt i dzięki ich po-
mocy 7 listopada grupa ok. 50-60 osób prze-
mierzając tereny od Pomnika POW w Zielo-
nej przez Wesołą dotarła do Dworku Milusin, 
aby tam dowiedzieć się istotnych szczegółów 
z życia Marszałka i jego rodziny. Po powro-
cie do Wesołej na terenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej wszyscy chętni mogli napić się go-
rącej herbaty, zjeść kiełbaskę upieczoną przy 
ognisku, spróbować przepysznych rogali 
marcińskich. Tutaj także został zorganizowa-
ny konkurs wiedzy o Marszałku Piłsudskim. 
Pytania konkursowe przygotowało Gimna-
zjum nr 119 a Biblioteka ufundowała nagro-
dy dla zwycięzców. Po sporej dawce historii 
przyszedł czas na wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych.

Kolejnym akcentem był wykład Piotra 
Sieczkowskiego – nauczyciela historii w jed-
nym z warszawskich liceów. Prowadzący 
opowiedział o tym jak i dlaczego możliwe 
było przez Polaków odzyskanie niepodległo-
ści. Chociaż drogi do tej wymarzonej wolno-
ści były niełatwe, to jak podkreślił prelegent, 
to co niemożliwe stało się możliwe dzięki za-
angażowaniu wielu grup społecznych i do-
brze wykorzystanej sytuacji geopolitycznej 
w Europie. Piotr Sieczkowski swoje wystą-
pienie wzbogacił prezentując część swoich 
prywatnych zbiorów – map i publikacji lat 20. 
i 30. XX wieku. Nasz Gość zgodził się na udo-
stępnione kolekcjonerskich wydawnictw (na 
miejscu oczywiście) Czytelnikom Biblioteki.

„Cesaria Evora” – spotkanie 
z Elżbietą Sieradzińską

W życiu Elżbiety Sieradzińskiej znaczącą rolę 
odegrało spotkanie z Cesarią Evorą. Moż-
na powiedzieć , że w pewien sposób je od-
mieniło. O tym kim była Cesaria Evora pisać 
nie trzeba, bo któż nie zna jej urzekającego, 

nastrojowego, pełnego nostalgii głosu. To 
piosenkarka, która do końca swojego życia 
mimo rozgłosu pozostała sobą, której nic 
nie zmieniło ani wielkie pieniądze, ani sława 
i powodzenie. Taką właśnie Cesarię, kobietę 

z krwi i kości przedstawia nam Elżbieta Sie-
radzińska – nie tylko autorka książki o Cesa-
rii, ale także wieloletnia przyjaciółka artystki. 
Dlatego książka ma charakter niezwykły i nie 
jest po prostu biografią zwyczajnie napisaną. 
Spotkanie z Autorką (19 listopada) było nie-
zwykle inspirujące, ponieważ sama autorka 
to kobieta niezwykła – pisarka, tłumaczka, 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Mińsku Ma-
zowieckim, piosenkarka a przede wszystkim 
kobieta, która potrafi marzyć i swoje marze-
nia realizować. 

Styczeń w Bibliotece 
14 stycznia zapraszamy na Otwartą Lekcję 
Historii poświęconą „Jaworzniakom”. W te-
mat wprowadzi nas film dokumentalny „Dy-
wizja nastolatków” (reż. Alina Czerniakowska). 
O historii młodzieży polskiej po II wojnie 
światowej, zaangażowanej w działalność 
podziemną w różnych organizacjach patrio-
tycznych w latach 1949-1956 opowiedzą 
nam również goście – „Jaworzniacy” – m.in. 
Jerzy Stokowski, mieszkaniec Starej Miłosnej.

28 stycznia będziemy gościć Krystynę 
Gucewicz – dziennikarkę, krytyka sztuki, sa-
tyryka, pisarkę, promotorkę kultury, kobietę 
kochającą życie. 

„Boże Narodzenie. Nie widzę nic 
śmiesznego w tym, że ustawiasz Szopkę 
wśród tekturowych pagórków, a wokół 
niej umieszczasz naiwne figurki z gliny. 

Nigdy nie wydałeś mi się bardziej męski, 
niż w owej chwili, gdy jesteś jak dziecko.” 

(św. Josemaria Escriva)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  
spędzonych w gronie najbliższych,  

obfitujących w uśmiech, miłość i przebaczenie.
ElżbiEta Daniłowicz oraz Pracownicy bibliotEki w wEsołEj
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TEMATYKA SZKOLENIA:
– zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne 

związane z niesieniem pomocy dzieciom
– profi laktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
– ocena funkcji życiowych dziecka i niemowlęcia
– postępowanie podczas utraty przytomności
– algorytm działania Basic Life Support – podstawowe 

zabiegi ratujące życie
– resuscytacja (reanimacja) dzieci i niemowląt 

(Cardio-Pulmonary Resuscitation)
– postępowanie we wstrząsie uczuleniowym 

(anafi laktycznym)
– pomoc w osłabieniu i w duszności
– reakcja na nagły, silny ból brzucha
– zapewnienie poszkodowanemu dziecku komfortu 

termicznego
– skuteczna reakcja na masywne krwotoki, 

współczesne sposoby opatrywania
– postępowanie w oparzeniach termicznych
– pierwsza pomoc przy podejrzeniu urazu kręgosłupa
– postępowanie w zadławieniach
– postępowanie w porażeniu prądem
– kompletowanie apteczki pierwszej pomocy

NA KURSY ZAPRASZAMY: RODZICÓW, DZIADKÓW, 
OPIEKUNKI, CIOCIE I WSZYSTKIE INNE OSOBY 

NA CO DZIEŃ TOWARZYSZĄCE DZIECIOM 
W ODKRYWANIU ŚWIATA

Termin szkolenia: 23.01.2016
Miejsce szkolenia:
Dwujęzyczne Przedszkole 
SUPERBOHATEROWIE
ul. Cieplarniana 25F lok. 2, Warszawa-Wesoła

Liczba miejsc ograniczona (obowiązuje kolejność zgłoszeń)
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: superbohaterowie@onet.pl
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START: 31 grudnia 2015 o 17.00
META: 1 stycznia 2016 o 11.00 !!!

W PROGRAMIE:
gry i zabawy

konkursy z nagrodami
o północy pokaz fajerwerków
sylwestrowe menu i śniadanko

opieka instruktorów Akademii Sportowej Przygody
...a dla wytrwałych noworoczny maraton filmowy.
GWARANTUJEMY FANTASTYCZNĄ ZABAWĘ!!!

Kasia tel. 502 282 440
www.akademia.org.pl Koszt 201,60 zł

SYLWESTER dla DZIECI

R E K L A M A

J esienny padał deszcz... a my podziwia-
liśmy dzieła mistrzów pastelu w Mu-

zeum narodowym na wystawie „Mistrzo-
wie pastelu od Marteau do Witkacego”. 
Piękne obrazy wzbudziły w nas podziw. 
Bogatsi o wiedzę ich powstawania i po-
korni wobec mistrzów sztuki wróciliśmy 
do codzienności. 

Założeniem naszego Uniwersytet jest 
edukacja przez różne formy, między innymi 
uczestniczenie w życiu kulturalnym stolicy. 

Wystawy, ekspozycje czasowe, które goszczą 
w Warszawie są dla nas wielką atrakcją. Mamy 
już za sobą kilka z nich, zwiedziliśmy wystawę 
„Napoleon i sztuka” na Zamku Królewskim, 
podziwialiśmy iluminację w Wilanowie i wy-
stawę „Van Gogh Alive” na Stadionie Naro-
dowym, współczesna forma prezentacji też 
przypadła nam do gustu. Na nasze spotkania 
integracyjne zapraszamy ciekawych gości. 
Tym razem były to: aktorka i muzykująca ro-
dzina. Olga Miłaszewska czytała poezję o mi-
łości wielkich mistrzów przy muzyce na żywo 
w wykonaniu Marty Kornowicz nauczycielki 
fortepianu ze Szkoły Muzycznej im. Wojciecha 
Kilara z Wesołej i jej córki Aleksandry – mło-
dej utalentowanej skrzypaczki. Obcowanie ze 
sztuką nadaje życiu smak. Szczęśliwi i pełni sił 
wróciliśmy do przed świątecznej krzątaniny, 
w której znajdziemy jeszcze czas na nauką.

Grudzień w naszym Uniwersytecie zapo-
wiada się intersująco, a oto propozycje:
•  12.12.2015 g. 9.50 „Plac Bankowy i okoli-

ce” – zwiedzanie z przewodnikiem Danutą 
Mirosz, zbiórka na peronie SKM Wesoła-
-Centrum;

•  15.12.2015 g. 17.00 „Czy dźwięk ma trzy 
wymiary? O słuchaniu przestrzennym” wy-

kład Igora Pogorzelskiego w SP 171 ul. Ar-
mii Krajowej 39;

•  19.12.2015 g. 16.00 Spotkanie opłatkowe 
w ODT „POGODNA”.

z okazji Świąt Bożego narodzenia 
życzymy Państwu zdrowych, Radosnych 
Świąt i Szczęśliwego nowego Roku 2016!

sekretAriAt utw

kontAkt: www.utw-wesola.org 
e-mail: sekretariat@utw-wesola.org

sekretariat 519 173 672  
wiceprezes ds. programowych 519 173 671

dyżury kasjerki: pon., wt. 12.00-13.00 
– Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” 

(Jana Pawła II 25); śr.-pt. 12.00-13.00 
– budynek Straży Pożarnej w Wesołej, 

ul. 1 Praskiego Pułku 31 (wejście 
od podwórka)

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
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sposób wykonania:
Barszcz szykujemy dzień przed wigilią. Obierz buraki, umyj i ze-

trzyj za pomocą maszynki do mięsa z końcówką do surówek lub na 
tarce na grubych oczkach. Zalej buraki wrzątkiem, wrzuć plastry cy-
tryny, przykryj przykrywką i zostaw na noc. Następnego dnia odcedź 
barszcz od buraków, zagotuj i dopraw do smaku.

składniki: 
• 1 ciasto francuskie
• 30 dag kiszonej kapusty
• garść suszonych grzybów
• 1 średnia cebula
• 3 łyżki oleju
• 1 jajko
• sól, pieprz do smaku

składniki: 
• 1 kg buraków
• 2 litry wody
• 2 plastry cytryny

• 3 łyżki octu
• pieprz, sól i cukier, 

majeranek do smaku

Paszteciki z kapustą 
i grzybami w cieście 
farncuskim

Barszcz wigilijny

Tradycyjna Wigilia

sposób wykonania:
Grzyby namoczyć w wodzie przez 30 min. Cebulę obrać, zeszklić 

na oleju. Kapustę zalać wodą i gotować 30 min. Odcedzić. W głę-
bokim rondlu na oleju usmażyć rozdrobnione grzyby i posiekaną 
cebulkę. Ugotowaną kapustę posiekać. Dodać do rondla. Chwilę 
podsmażyć. Doprawić solą i pieprzem. Farsz ostudzić. Ciasto lekko 
rozwałkować. Wzdłuż dłuższego boku ułożyć farsz i zwinąć w ru-
lonik. Ostrym nożem pokroić na ok 5-centymetrowe kawałki, które 
układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Posmarować 
roztrzepanym jajkiem. Piec 10 min w 180°C. Podawać z wigilijnym 
barszczem.

beAtA PiÓrek 
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

Galeria Smaków ZDROWY DOM

A
rt

yk
u

ł s
p

o
n

so
ro

w
an

y Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 7 (obok Lidla)
Otwarte: pn.-pt. 10.00-19.00, sob. 10.00-16.00

tel. 667 377 777

Oferta Świąteczna:
Bigos z borowikami – 38,00 zł/kg
Kapusta wigilijna z borowikami – 35,00 zł/kg
Karp smażony w oleju lnianym – 69,50 zł/kg
Pasztet wieprzowo-cielęcy – 53,00 zł/kg
Pasztet staropolski z dziczyzny – 60 zł/kg
Pasztet z zająca – 118,00 zł/kg
Pasztet z dorsza – 39,00 zł/kg
Pierogi z kapustą i borowikami – 38,00 zł/kg
Pieczeń z łososia z sezamem/koprem – 29 zł/kg
Pieczeń z łososia z oliwkami 

i suszonymi pomidorami – 35 zł/kg
Uszka z kapustą borowikami – 43,00 zł/kg
Karp w galarecie – 12,00 zł/porcja
Karp po żydowsku w galarecie – 14,00 zł/porcja
Kotlet ze szczupaka – 7,50/szt.
Kotlet z łososia – 6,50/szt.
Łosoś w galarecie cytrynowej – 14,00 zł/porcja
Sandacz faszerowany – 14,50 zł/porcja

Pstrąg w galarecie – 13,50 zł/porcja
Łosoś faszerowany – 45 zł/kg
Śledzie w oliwie/śmietanie/po kaszubsku – 15 zł/500g
Schab po warszawsku – 13,50 zł/porcja
Schab ze śliwką w galarecie – 13,50 zł/porcja
Indyk w maladze z owocami – 14,00 zł/porcja
Sałatka jarzynowa – 26,50 zł/kg
Sałatka gruszkowa – 40,00 zł/kg
Sałatka królewska – 40,00 zł/kg

Proponujemy tradycyjne ciasta świąteczne: makowce, 
serniki, piernik, keks, mrówkowiec, oryginalną turecką 
chałwę, doskonałe kawy ziarniste i mielone na miejscu.

Polecamy nasze wysokiej jakości wyroby!
Sandacz faszerowany – 14,50 zł/porcja

Galeria Smaków ZDROWY DOM

chałwę, doskonałe kawy ziarniste i mielone na miejscu.
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Ogłoszenia drobne o charakterze sąsiedzkim publikujemy nieodpłatnie. 
Maksymalna długość tekstu – 100 znaków ze spacjami. Treść prosimy 
przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: 
drobne@staramilosna.org.pl z zaznaczeniem rubryki, w której ma być za-
mieszczone ogłoszenie.

Poszukuję pracy jako opiekunka do dziecka. Mam duże doświadczenie,  
bardzo lubię spędzać czas z dziećmi oraz nawiązuję z nimi doskonały kon-
takt. Tel. 508 872 988

Student III roku Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z Matema- 
tyki. Zakres: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Przygotowania do 
sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516-309-589

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy w ramce 58x25 mm. Standardowe 
– w cenie 30 zł netto; kolorowe – w cenie 40 zł netto. Ma ksymalna długość tekstu – 150 
znaków ze spacjami. Treść prosimy przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emi-
sję numeru, na adres: reklama@staramilosna.org.pl, tel. 537 49 00 48. 
Uwaga: drukujemy tylko opłacone z góry ogłoszenia!

REKLAMA Informacje o zasadach zamieszczania reklam w „Gazetce Sąsiedzkiej” można uzyskać pod adresem: 
reklama@staramilosna.org.pl lub numerem telefonu: 537 49 00 48 (Joanna Januszewska)

Sprzedam segment skrajny na osiedlu Stara Miłosna, cegła, rok 1997, dział- 
ka 319 m2, dom 252 m2 (użyt. 180 m2) cena 600 tys. zł. Tel. 502 600 775

Do wynajęcia mieszkanie w domku, 55 m w Wesołej, oddzielne wejście.  
Tel. 509 871 162

Sprzedam kartę fotograficzną SanDisk Extreme SDHC 8GB 30mb/s za  
40 zł. Kontakt: stefek@o2.pl

Sprzedam książkę „Modlitwa o deszcz”, 2004, Terra Incognita. Miękka  
okładka, stan b. dobry, 35 zł. Kontakt: stefek@o2.pl

MATEMATYKA, biologia, od podstawówki do matury. Nauczycielka z wie- 
loletnim doświadczeniem. Tel. 22 773 13 09

MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIEŻ ZAKRES ROZSZERZONY. STARA  
MIŁOSNA. TEL. 514 37 14 95

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

JĘZYK POLSKI – maturzyści, uczniowie LO i techników, gimnazjaliści,  
szóstoklasiści! Przygotowanie do egzaminów, MATURA 2016, uzupełnia-
nie braków, pisanie, testy, lektury NAUCZĘ KAŻDEGO! Wesoła i on-line, 
tel. 22 7734 087

POMOC W MATEMATYCE 30 zł za 60 minut. Tel. 603 384 139 

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

JĘZYK ROSYJSKI – SKUTECZNIE & SYMPATYCZNIE z doświadczonym  
tłumaczem i lektorem, każdy poziom nauczania, MATURA 2016, tłumacze-
nia, konsultacje. Wesoła i on-line, tel. 504 69 79 18

HOTEL DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
STRZYŻENIE PSÓW I PIELĘGNACJA

Stara Miłosna
Lek. wet. Izabela Rupińska

tel. 606-482-555, 22 773-10-88
006

Z E G A R M I S T R Z
 Zegary, zegarki, paski, bransolety

 NAPRAWA, SPRZEDAŻ
 Baterie, szkła itp.

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

tel. 606 657 692
004

Sklep „PSIA KOŚĆ”
wszystko dla zwierząt (karmy, akcesoria) 

Stara Miłosna, ul. Dolomitowa 6 
(wejście od Jana Pawła II obok cukierni Gama)

tel. 509 455 028
NA TERENIE WESOŁEJ I SULEJÓWKA

DOWÓZ GRATIS
025

USŁUGI HYDRAULICZNE 
• remonty i modernizacje instalacji gazowych, 

kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
• przeglądy i naprawy kominiarskie
• uprawnienia budowlane i gazowe

696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
003

036

PRANIE 
dywanów 

i wykładzin, mebli 
tapicerowanych, 

tapicerki samoch.

KOSZENIE 
trawników 

i nieużytków, 
wycinka drzew 

i krzewów

MYCIE 
kostki, 

elewacji, 
okien itp.

Grzegorz Kaliszewski • tel. 791-355-566

PRANIE 
dywanów, wykładzin,

tapicerki meblowej i samochodwej

tel. 500 753 803
Dojazd gratis!

np. pranie tapicerki samochodowej – 100 zł
033

088

PODŁĄCZANIE, MONTAŻ 
I NAPRAWA SPRZĘTU AGD:
–  pralek, pralko-suszarek, suszarek,
–  lodówek, zamrażarek, zmywarek,
–   kuchni gazowych, elektrycznych 

i mieszanych, mikrofali,
–  piekarników elektrycznych itp.

Wesoła-Stara Miłosna, ul. Gościniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255

OKRESOWE PRZEGLĄDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

094

REHABILITACJA
DOROŚLI I DZIECI NDT-BOBATH

Natychmiastowe terminy!
ORTOPEDZI, NEUROLOG, MASAŻ 

tel. 22 710-37-30, www.specer.pl

Klucze do 
mieszkań, 
samochodowe 
kodowane
Zamki
Baterie 
do pilotów
Wkładki
Kłódki
Faktury 
VAT

692 905 352

ZAPRASZAMY:
wt.-pt. 12–18

sob. 10–14
ul. Trakt Brzeski 71
(obok sklepu Biedronka)

Autoryzacja:

099

Do wynajęcia pokój 
na BIURO

Stara Miłosna, ul. Jeździecka.
Media w cenie, parking, magazyn.

Wystawiam fakturę VAT. 
tel. 605 527 997

098

PROFESJONALNA 
REHABILITACJA I MASAŻ

W DOMU PACJENTA 
TEL. 602-291-293 

www.reh-med-warszawa.prv.pl
100

VILLA AVANTI 
zaprasza na tradycyjny BAL SYLWESTROWY 

200 zł/os., w grupach pow. 10 osób – 190 zł/os. 
Impreza z DJ-em, pyszne menu. 

www.facebook.com/VILLA-Avanti 
tel. 502 600 775, Józefów k/Warszawy
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www.transnec.waw.pl

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

WYWÓZ 
nieczystości płynnych

PAW-BUD

 Beton towarowy 
 Transport 
 Pompa

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

e-mail: pawbud@poczta.onet.pl

PAW-BUD

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

tel. 694 672 978, beata-dobrowolska@wp.pl
Warszawa-Wesoła, ul. Słonecznej Polany 5

• REHABILITACJA PO URAZACH
• MASAŻE: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajace
• TRENINGI INDYWIDULANE DLA PAŃ

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci

 509 336 323

redentAl
Gabinet stomatologiczny 

Pełen zakres usług:
mikroskop, pantomograf, 

leczenie w sedacji, 
implanty, ortodoncja

ul. Norwida 8 (wjazd od ul. Żeromskiego) 
Warszawa-Wesoła

redentAlW ychodzisz z uśmieche m
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