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Zapraszamy

do nowej Przychodni Rodzinnej Medica

ponadczasowe
ubrania
dla dziewczynek

ul. Cieplarniana 25D, Warszawa-Wesoła
(obok Szkoły Podstawowej 353)

• specjalista pediatrii, lekarz rodzinny codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
• bezpłatne usługi medyczne w ramach umowy z NFZ
• zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza,
pielęgniarki i położnej POZ
• dla zadeklarowanych pacjentów gwarancja terminu
wizyty w dniu zgłoszenia

uszyte
w Polsce

tel. 790 30 20 90
www.przychodniamilosna.pl

odwiedź nasz sklep:
www.czerwone-jabluszko.pl

UBEZPIECZENIA
i inne...











ZDROWIE I ŻYCIE

KOMUNIKACYJNE

TURYSTYCZNE

MIENIE

ASSISTANCE
OCHRONA PRAWNA

Daj nam
3 minuty ai nasz
znajdzie dla Ciebie
optymalne ubezpieczenie
cenie TOWARZYSTWA
20 Ubezpieczycieli
- porównaj
i kup!
Porównaj
kupdoradca
ubezpieczenie
W NAJLEPSZEJ
CENIE! •w najlepszej
WSZYSTKIE
W JEDNYM
MIEJSCU!

Tylko u nas:
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WIZY

- Porównanie cen wielu towarzystw
- Szeroka gama ubezpieczeń
- Wygodne formy płatności

- Profesjonalne doradztwo
- Kompleksowa i szybka obsługa
- Opieka po zawarciu ubezpieczenia

ul. Jana Pawła II 40 (przy rondzie)
05-077 Warszawa Wesoła
(osiedle Stara Miłosna)

www.licencjetransportowe.com

godz. otwarcia: pn.–pt. 8–18

tel. 508 92 06 06, 517 10 45 65

tel. 508 92 06 06, 517 10 45 65

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

Drodzy czytelnicy!

dyżury radnych
ze stowarzyszenia „sąsiedzi dla Wesołej”

Wszystko płynie. Upłynęło sześćsetlecie Starej Miłosny (str. 16-17),
a woda polała się do piwnic (str. 9). Radość i łzy. Dzieci znowu
zostaną uwiązane do ławek – z wyjątkiem „wolnych ogórkowych” (str. 23), ale za to spowrotem jesteśmy razem i coś ciekawego wspólnie zrobimy – np. podroczymy się z dostawcami
gazu (str. 7) i odbiorcami ścieków (str. 10), opiszemy dzielnicę
w książkach (str. 17 i str. 19).

Hanna Bąbik
Spotkania indywidualne
w Pizzerii Carmelo,
ul. Trakt Brzeski 50a,
w poniedziałki
w godz. 17.00-18.00
po wcześniejszym
umówieniu
mailowo babikhanna@gmail.com
lub telefonicznie 502 087 556

W tym numerze sporo pożytecznych informacji: inwestycje
(str. 4-5); co wygraliśmy w budżecie partycypacyjnym (str. 6);
gdzie pozbyć się nietypowych śmieci (str. 11) i jak nam się zmieniła komunikacja (str. 8). Oferta zajęć i imprez jak zwykle szeroka:
treningi i imprezy sportowe (str. 13-15). Wycieczki piesze i rowerowe (str. 12) oraz bogaty program kulturalny (str. 22 i 24).

Joanna
Januszewska-Miśków
Spotkania indywidualne
w poniedziałki
w godz. 16-17, pok. 119
w Urzędzie Dzielnicy Wesoła
po wcześniejszym
umówieniu
mailowo jm.januszewska@gmail.com
lub telefonicznie 537 49 00 48

Przyjemnej lektury życzy
Redakcja
SPRZEDAJ

NA OKŁADCE:

Mapa Starej Miłosnej narysowana
na podstawie XIX wiecznych opisów

ZAMIEŃ

A W SZAFIE !
UWOLNIJ TROC
HĘ MIEJSC

Niedziele:
18 września,
16 października
godz. 11.00-15.00

(dla przypomnienia: w tym roku przypada 600 lat
powstania tej części Wesołej)
Tę i inne mapy oraz liczne ciekawostki historyczne i przyrodnicze będzie można niedługo zobaczyć w Przewodniku rowerowym dla dzieci po
Warszawie Wesołej, autorstwa naszej mieszkanki,
Iwony Bal, która jest z zawodu architektem, z powołania grafikiem, z zamiłowania fotografem,
a wolny czas lubi spędzać na rowerze razem ze
swoimi trzema synami. Liczne zainteresowania
skłoniły ją kilka lat temu do napisania prostej historii
o Wesołej w postaci książki dla dzieci.

ODDAJ

WESOŁE GARAŻÓWKI
KUP

PARKING PRZY
URZĘDZIE DZIELNICY
Uwaga: WYPRZEDAŻ
PROSTO Z BAGAŻNIKA!
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Współpracują: Izabela Antosiewicz, Hanna Bąbik, Adam Ciećwierz, Małgorzata Kazimierska, Justyna Kwiatkowska, Beata Piórek
kontakt z redakcją: gazetka@staramilosna.org.pl, www.sasiedzidlawesolej.org.pl, znajdź nas na
(Wesoła Gazetka Sąsiedzka)
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Archiwalne numery dostępne na stronie www.sasiedzidlawesolej.org.pl

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).

sierpień–wrzesień 2016

DYSTRYBUCJA

Naszą Gazetkę znajdziecie Państwo w Urzędzie Dzielnicy (oraz w kiosku
przy UD), w bibliotekach i przychodniach naterenie Dzielnicy, w dużych
sklepach spożywczych (K&M, Groszek), w sklepach firmowych „Putka”
oraz w wielu innych punktach usługowych na terenie dzielnicy.
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Inwestycje w Wesołej
(stan na koniec sierpnia 2016)
W

marcowym wydaniu naszej gazetki
(Nr 33), gdy pisaliśmy o planowanych
inwestycjach na ten rok, zapowiadaliśmy
m.in. powstanie domu dziennego pobytu dla
seniorów w centrum Wesołej oraz nowej siedziby filii biblioteki publicznej w Zielonej. Dziś
już możemy przedstawić Państwu wizualizacje projektów wybranych do realizacji.

dzieci do tej placówki nastąpi najwcześniej od
nowego roku szkolnego w 2017 r.
W związku z realizacją tej inwestycji planowana jest też przebudowa skrzyżowania ulic Mazowieckiej z ulicą 1 Praskiego
Pułku. Powstanie rondo i ścieżka rowerowa
łącząca już istniejące ścieżki po obu stronach
Traktu Brzeskiego. Przedłużona i zmoderni-

Wizualizacja domu dziennego pobytu dla seniorów

Budynek domu dziennego pobytu dla
seniorów powstanie przy ulicy Armii Krajowej róg Spokojnej na tyłach Ośrodka Pomocy
Społecznej. Będzie to wolnostojący budynek
z ażurową drewnianą altaną na pierwszym
piętrze. Obok budynku po drugiej stronie
ulicy Spokojnej zostanie zlokalizowany wygodny parking na 6 miejsc. Budowa domu
rozpocznie się jeszcze w październiku br., natomiast zakończenie prac planowane jest na
połowę przyszłego roku.
Filia biblioteki publicznej w Zielonej
wraz z parkingiem powstanie przy budynku
zespołu szkół nr 94, od strony ulicy Podleśnej. Na parterze zostanie zlokalizowana wypożyczalnia (120 m2) oraz dwie sale spotkań
(50 m2 i 20 m2). Na piętrze zaplanowane są
pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na
koniec 2017 r.
Zamiast kładki pieszej na Kanałku Wawerskim przy ulicy Jodłowej powstanie
przepust z ciągiem pieszym. Zmiana ta została podyktowana względami finansowymi.
Budowa ruszy najprawdopodobniej na przełomie września i października. Zakończenie
prac jest jeszcze planowane na grudzień
tego roku.
Z końcem września ma być zakończona
budowa zespołu budynków mieszkaniowych – komunalnych. Dzięki tej inwestycji
nasza dzielnica zyska 12 nowych mieszkań.
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym na osiedlu Stara Miłosna niestety
ma opóźnienie w stosunku do harmonogramu. Zakończenie prac było planowane na
koniec września. Na chwilę obecną opóźnienie wynosi około miesiąca lub dwóch. Nabór
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wej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej,
– na osiedlu Zielona: Warszawskiej i Łaguny.
W przyszłym roku:
– budowa oświetlenia na ul. Berenta (jest to
zadanie 2-letnie; w tym roku zostanie zrobiony projekt, natomiast budowa jest zaplanowana na wiosną 2017 roku).

Wizualizacja Filii biblioteki publicznej w Zielonej

zowana zostanie ulica Mazowiecka w kierunku zachodnim.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173
na osiedlu Stara Miłosna rozpocznie na wiosną 2017 roku i potrwa do lata 2018 roku.
Termoizolacja budynku przedszkola
nr 262 przy ulicy Wilanowskiej na osiedlu
Zielona rozpocznie się najprawdopodobniej
w połowie września br. Zakończenie prac
planowane jest na koniec listopada.
Budowa systemu odwodnienia na ulicy
Jana Pawła II na odcinku od ulicy Sagalii
do Kanałku Wawerskiego rozpocznie się na
przełomie września i października.

Budowa brakującego oświetlenia
ulic w ramach programu
„Przebudowa oświetlenia ulic”:
Ulice na terenie dzielnicy, które zostały objęte
programem, zostały podzielone na kilka obszarów. Jeszcze we wrześniu rozpoczną się
prace na ulicach:
– na osiedlu Zielona: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej,
– w Centrum, Woli Grzybowskiej i Groszówce: Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów,
– w Starej Miłośnie: Babiego Lata, Majowej,
Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji,
Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej,
Klimatycznej.
Natomiast w październiku na ulicach:
– w Starej Miłośnie: Cyprysowej, Daglezji,
Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej,
– w Starej Miłośnie: Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacynto-

Inwestycje drogowe:
Budowa ulicy Reymonta to wspólna inwestycja z MPWiK. Przetarg na wykonawcę został
już otwarty. Prace na tej ulicy rozpoczną się
najprawdopodobniej w połowie września br.
Budowa Krótkiej i Żeglarskiej to również wspólna inwestycja z MPWiK. W związku
z koniecznością przebudowy całego wodociągu inwestycja ta może zostać przeniesiona
na przyszły rok.
Budowa Wierzbowej i Środkowej. Budowa ulicy Środkowej rozpocznie się już we
wrześniu, natomiast Wierzbowej na przełomie września i października.
Budowa sięgacza od ulicy Wiśniowej to
także wspólna inwestycja z MPWiK. Obecnie
oczekuje na pozwolenie na budowę MPWiK.
Rozpoczęcie prac jest planowane na wrzesień br.
Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Baśniowej
najprawdopodobniej rozpocznie w listopadzie br., jednak zakończenie nastąpi już
w przyszłym roku.
Budowa ulicy Nowej. Do końca roku ma
powstać projekt, a sama budowa jest planowana na pierwsze półrocze 2017 roku.
Budowa ulicy Mazowieckiej od ulicy
1 Praskiego Pułku do przedszkola w osiedlu
Stara Miłosna jest na etapie projektowym.

Inwestycje zakończone:
– Rozbudowa przedszkola nr 259 na Placu
Wojska Polskiego
– Budowa ulicy Równej
– Modernizacja chodnika i zjazdów na ul.
Głowackiego
Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

– Modernizacja pasa drogowego na
Placu Wojska Polskiego (I etap)
– Zagospodarowanie trasy rolkowej
Stara
Miłosna
2016 (II etap)
w rejonie
ulicy Niemcewicza
Dzięki
tej 1ostatniej
inwestycji rolkostraSkala
: 10 000
daWarstwice
wydłużyła sięco
o dodatkowe
700 m.
2,5 m
Otwarcie trasy jest planowane na sobotę 3
września br. Z tej okazji Towarzystwo Narciarskie „Biegówki Wesoła” przygotowało
liczne atrakcje: wyścigi na nartorolkach
i łyżworolkach, prezentację sprzętu oraz
pokazy jazdy ekstremalnej. Zapraszamy!
Rolkowisko stratuje w sobotę 3 września
o godz. 10.00.

Inwestycje zakończone
realizowane w ramach Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2016:
– Doposażenie placu zabaw na osiedlu
Wola Grzybowska
– Zagospodarowanie fragmentu osiedla EKO MIASTO
– Zielony punkt kontrolny – mapy do
orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej (punkty kontrolne – czekają na odbiory)
– Doposażenie placu zabaw – linarium
przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej –
Starej Miłośnie
– Punkt Aktywności Otwartej
– Niewidomi są wśród nas i Razem
z nami (obok Urzędu Dzielnicy)

Inwestycje z Budżetu
Partycypacyjnego
w trakcie realizacji:
– Kompleksowa modernizacja boiska
trawiastego przy placu Wojska Polskiego
Opóźnienie w realizacji tego zadania wynika z konieczności pozyskania większych
środków na jego realizację. Planowane
jest wybudowanie kontenerów szatniowych, wiat i oświetlenia.
– Oświetlenie ulicy Dworkowej
Inwestycja ta będzie realizowana razem
z budową oświetlenia przy ulicy Szlacheckiej.

Zielone Punkty Kontrolne w Wesołej!

W

lasach Wesołej stanęło blisko sto punktów kontrolnych, przygotowano pięć specjalistycznych map do biegu na orientację oraz tablic informacyjnych. To efekt projektu
„Zielone Punkty Kontrolne w Wesołej” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Team 360
Stopni w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016.
Dla kogo ten projekt? Dla mieszkańców Wesołej, ale nie tylko. Chodzi o zachęcenie do rekreacyjnego lub sportowego przebycia z mapą
w ręku trasy wyznaczonej w terenie punktami
kontrolnymi w postaci drewnianych słupków.
Każdy może popróbować swoich sił w nawigacji – starsi i młodsi, bardziej i mniej wysportowani. Nie należy się tego bać – mapy są bardzo dokładne! W ten sposób można nasze lasy poznać
lepiej i bardziej docenić ich urodę.
Zielone Punkty Kontrolne to drewniane słupki, wyposażone w przyrządy do potwierdzania
obecności na tychże punktach (tzw. perforatory). Ich lokalizacja jest zaznaczona na mapach. Niektóre ZPK stoją w miejscach bardzo łatwych
do znalezienia – takich jak skrzyżowania ścieżek. Inne – są nieco bardziej schowane w lesie; te
namierzyć jest trochę trudniej – ale przecież o to właśnie chodzi w nauce nawigacji!
Mapy można sobie „ściągnąć” za pomocą kodu QR, umieszczonego na pięciu tablicach
informacyjnych (po jednej na terenie każdej mapy). Ale można wydrukować sobie swoją mapę
– pliki można pobrać albo ze strony Urzędu Dzielnicy: www.wesola.waw.pl/zielonypunktkontrolny, albo ze strony Teamu 360 Stopni: www.team360.pl.
Z mapami w ręku można już iść do lasu… Jeśli jednak ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś
więcej na temat nawigacji, może poczekać do jesieni. Wówczas planujemy przeprowadzenie
– w oparciu o infrastrukturę ZPK – cyklu zajęć szkoleniowych z orientacji sportowej. Będzie
można nauczyć się czytania mapy i umiejętności posługiwania się nią w terenie – od specjalistów, czyli medalistów Mistrzostw Polski w orientacji sportowej.
Zapraszamy do lasu – teraz mamy dodatkowy powód, żeby go odwiedzić!
igor błacHut

Dobre wiadomości dla mieszkańców Starej Miłosny

J

eszcze we wrześniu br. powstanie dodatkowy wyjazd z naszego osiedla na Trakt Brzeski. Dodatkowy skręt w lewo zostanie zlokalizowany na wysokości ulicy Fabrycznej. Projekt
ten uzyskał już wszystkie potrzebne zgody i wkrótce rozpoczną się prace.
Jest też zgoda Inżyniera Ruchu na wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z Szosy Lubelskiej w ulicę Zakrętową. Ulica Zakrętowa na odcinku od Kanałku Wawerskiego do Szosy Lubelskiej będzie ulicą jednokierunkową. Wprowadzone zmiany uniemożliwią korzystanie przez
kierowców jadących z kierunku Lublina ze skrótu przez nasze osiedle.
W tym roku rozpocznie się również budowa brakującego fragmentu ulicy Kamyk na odcinku od Biedronki (tzn. od ulicy Grafikowej ) do Jodłowej łącznie ze skrzyżowaniem i wjazdem na osiedle Kamyk. Na realizację tej inwestycji zarezerwowano 400 tys. złotych (350 tys.
są to dodatkowe środki pozyskane z m.st. Warszawy a 50 tys. oszczędności z innych inwestycji
na terenie dzielnicy). Po zakończeniu prac planowane jest otwarcie zamkniętych ulic Sezamkowej i Jodłowej.
joanna januszeWska-miśkóW
radna dzielnicy Wesoła

joanna januszeWska-miśkóW
radna dzielnicy Wesoła
R E K L A M A

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
sierpień–wrzesień 2016

CONIECO
FARBY • LAKIERY • KLEJE
GIPSY • ART. METALOWE
I ELEKTRYCZNE
NARZĘDZIA • AKCESORIA
DRABINY
STARA MIŁOSNA
ul. JANA PAWŁA II 66 (przy banku)
pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

tel. 22 773 11 08

•Kolekcje duńskich
i niemieckich marek
oraz wybranych
polskich producentów
•Buty Tamaris
•Wyjątkowe torebki
i inne dodatki

Izarro
Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 58 A
pn.-pt. 10.00-19.00, sob. 10.00-15.00
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Budżet Partycypacyjny na rok 2017

Jak głosowaliśmy?
Zwycięskie projekty w budżecie partycypacyjnym na rok 2017:

STARA MIŁOSNA
Pula środków przeznaczona na obszar: 309 914,00 zł – Koszt wybranych projektów: 308 400,00 zł
Numer Projekt

Koszt projektu

Oddane głosy

100 000 zł

455

Park dla młodzieży

74 500 zł

358

Park kultury dla młodzieży

69 500 zł

347

Rowerem przez Wesołą

11 520 zł

343

2637

Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów

2 000 zł

311

1448

Doposażenie świetlicy w gry edukacyjne w SP 173 i SP 353

5 000 zł

306

Oświetlenie placu zabaw na ul. Jeździeckiej

2616

Młodzieżowy park rekreacji

2614
2615
442

2524

32 000 zł

244

577

Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 w Starej Miłośnie

5 750 zł

237

615

Lustro drogowe na Malachitowej

3 130 zł

218

Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173, ul. Trakt Brzeski

5 000 zł

170

Koszt projektu

Oddane głosy

1464

PLAC WOJSKA POLSKIEGO
Pula środków przeznaczona na obszar: 51 195,00 zł — Koszt wybranych projektów: 44 720,00 zł
Numer Projekt
427

Akademia Szkraba

15 995 zł

16

915

Plac Wojska Polskiego dla gniazdujących

5 825 zł

14

2567

Aktywny senior – gimnastyka

20 000 zł

12

1623

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wesołej

2 900 zł

5

Koszt projektu

Oddane głosy

CENTRUM, WOLA GRZYBOWSKA, GROSZÓWKA
Pula środków przeznaczona na obszar: 143 007,00 zł — Koszt wybranych projektów: 141 571,00 zł
Numer Projekt
532

S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia – czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu

98 000 zł

175

450

Zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Wesołej

15 000 zł

165

436

Rowerem przez Wesołą

9 840 zł

145

395

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego – od ul. Orlej do ul. 1 Praskiego Pułku

15 831 zł

115

1629

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wesołej

2 900 zł

65

Koszt projektu

Oddane głosy

ZIELONA, GRZYBOWA
Pula środków przeznaczona na obszar: 148 884,00 zł — Koszt wybranych projektów: 137 060,00 zł
Numer Projekt
1361

Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa Wesoła

24 700 zł

147

1356

Sport dla wszystkich – 160 godzin z rakietą w dłoni – poznaj tajemnice badmintona (edycja 2017)

46 560 zł

145

452

Zakup książek dla Fili Nr 2 w Zielonej

5 000 zł

129

1182

Aktywny senior koszt projektu

27 000 zł

98

957

Bezpieczny Kącik Ucznia (BeK@)

15 700 zł

91

1634

Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wesołej

2 900 zł

68

2427

Tornado zagrożeń – świadomy rodzic

15 200 zł

59

W

dniach 14-24 czerwca br. głosowaliśmy na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok
2017. Wybieraliśmy spośród 59 projektów.
Do realizacji wybrano 26 projektów. Szczegółową listę zwycięskich projektów zamieszczamy obok.
W tegorocznej edycji w Wesołej zagłosowało 1899 osób (8% mieszkańców naszej
dzielnicy). Z tego oddano 1780 ważnych
głosów, najwięcej w Starej Miłośnie – 1081,
a najmniej na Placu Wojska Polskiego – 27.
Głosy nieważne w liczbie 119 (6,27%) zostały oddane wyłącznie drogą internetową.
Na kartach do głosowania głos oddało jedynie 95 osób (5% ogółu głosujących). Z tej
możliwości skorzystały głównie osoby star-
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sze oddające swój głos na projekty dotyczące aktywności seniorów.
Pozostałe 1804 głosów oddano za pośrednictwem Internetu.
W zeszłorocznej edycji budżetu Wesoła
była na pierwszym miejscu pod względem
liczby osób głosujących na 1000 mieszkańców, w tym roku niestety spadliśmy na
5 miejsce, po Żoliborzu, Wilanowie, Mokotowie i Białołęce.
Ten spadek jest zapewne wynikiem zmiany
sposobu głosowania. W poprzedniej edycji
budżetu, kiedy to zajęliśmy pierwsze miejsce, zagłosowało 17% mieszkańców naszej
dzielnicy, większość głosów została oddana
w formie papierowej (56%). W tej edycji oddanie głosu w formie papierowej było moż-

liwe jedynie poprzez osobiste złożenie karty
do punktu do głosowania. Po wprowadzeniu
tego ograniczenia z tej formy skorzystało tylko 95 osób (5% głosujących).
Moje wątpliwości budzi też celować realizacji projektów, które uzyskały znikomą liczbę
głosów (np. 5 jak ma to miejsce w przypadku
projektu Życzliwość wobec kobiet w ciąży
dla mieszkanek Wesołej na Placu Wojska Polskiego). Może w kolejnej edycji warto byłoby
wprowadzić minimalną liczbę głosów, przy
której projekt byłby realizowany?
Już wkrótce ruszy IV edycja budżetu partycypacyjnego, zapraszam więc do dyskusji:
wesolagazetkasasiedzka@gmail.com
Joanna Januszewska-Miśków
Radna, członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

Znowu chrzczony gaz? J

eżeli zgłosimy żółty płomień naszej kuchenki dostawcy gazu, to
dowiemy się, że to wszystko wina naszej instalacji, że musimy ją
sprawdzić, a w ogóle to mamy na pewno zalane palniki itp. To oczywiście może być prawda, ale co, jeśli „zalane palniki” mają równocześnie
sąsiedzi?
Kolor żółty oznacza, że płomień jest chłodniejszy niż być powinien,
a więc, wykluczając awarię instalacji, jest to albo słabszej jakości gaz,
albo za niskie jego ciśnienie. Coraz częściej różne osoby z Wesołej
dzielą się z nami informacją, że koszty ogrzewania ich domów dziwnie
nie maleją w czasie łagodnej zimy.
Czy macie drodzy sąsiedzi podobne wrażenie? Czy może posiadacie dokumenty – rachunki, badania gazu itp. które mogłyby pomóc
w udokumentowaniu tego faktu? Jeśli tak – dajcie nam znać:
tel. 796 15 99 29, e-mail: dowronska@gmail.com
dorota Wrońska

Między nami, sąsiadami Kto strzela
w Starej Miłośnie?
B
ądźmy uważni na mienie własne i sąsiadów. Ostatnio zdarzają się przypadki kradzieży.
W nocy z 14 na 15 sierpnia z tarasu domu szeregowego na spokojnej uliczce osiedlowej w Starej
Miłośnie zostały skradzione ozdobne mosiężne
naczynia na kwiaty. Ktoś po prostu otworzył furtkę, wszedł na posesję, po schodach na taras, zdjął
z barierek naczynia, opróżnił z kwiatów i zabrał.
Może próbuje spieniężyć? Można je rozpoznać
po mosiężnych kranikach. Zniknęły też dwie mosiężne donice stojące na lwich łapkach i główkach
lwów po bokach ścianek. Może ktoś widział?
Zachęcam do zgłaszania przypadków kradzieży, nawet drobnych, na nasz komisariat policji. A może ktoś mieszkańców Wesołej miał podobne doświadczenia? Lub obserwacje? Miejmy oko
na złodziei.

o najmniej od wiosny tego
roku, na osiedlu Stara Miłosna, sporadycznie słychać
dźwięki podobne do wystrzału
z broni palnej (w odróżnieniu
od krótkiego trzasku petardy
jest to dźwięczny huk z wyraźnym pogłosem). Towarzyszą
temu znaleziska takie jak na
zdjęciu. Policja została powiadomiona o zagrożeniu ze strony osoby używającej broni palnej w terenie zamieszkanym i obiecała podwyższoną czujność.
Gdyby doszło do dalszych tego typu incydentów, należy zawiadomić komisariat w Wesołej: tel. (22) 603-24-21.

Hanna bąbik
radna dzielnicy Wesoła

dorota Wrońska

C

Wygrały domki dla pszczół i ptaków!
G

dyby cały świat był taki jak nasza Wesoła – po prostu byłby lepszy! Dowód? W samej Starej Miłosnej 311 głosów
za budową siedlisk dla pożytecznych owadów! Sąsiedzi, jesteście wspaniali!!

Pszczoły i biedronki
Ozdobne, wysokiej jakości domki dla polnych pszczół, biedronek i złotooków, zostaną umieszczone na osiedlu Stara Miłosna,

w miejscach gdzie ulice wchodzą w las i nie
ma już zabudowań (ulice: Tramwajowa, Fabryczna, Diamentowa, Cieplarniana, Cienista,
Zakrętowa). Rozwieszone zostaną na drzewach w widocznym miejscu, w odległości
2-3 m od drogi. Z każdej ze szkół na osiedlu
będzie można do nich dojść i wrócić w ciągu
jednej godziny lekcyjnej.

Ptaki
Plac Wojska Polskiego wzbogaci się dzięki
tegorocznemu budżetowi partycypacyjnemu w mnóstwo budek lęgowych dla ptaków. Częścią projektu jest przeprowadzenie
ekspertyzy ornitologicznej, która pozwoli
określić najkorzystniejsze miejsca do zainstalowania budek. Wstępnie przewiduje się
budki dla ptaków obserwowanych na osiedlu, zamieszkujących tutaj albo próbujących
gniazdować. Są to:
• sikory bogatki i modre,
• mazurki,
• rudziki,
• szpaki,
• kawki ,
• pleszki,
• pliszki siwe,

sierpień–wrzesień 2016

• muchołówki małe i białoszyje,
• jerzyki.

Będą też tablice z ciekawostkami o poszczególnych gatunkach. Na przykład: jeden jerzyk zjada nawet 20 tysięcy komarów
dziennie! Wszystko to pojawi się wiosną przyszłego roku. Czekamy z niecierpliwością.
dorota Wrońska
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d lipca mieszkańcy Starej Miłosny
mogą podróżować komunikacją miejską bezpośrednio do Międzylesia. Wszystko za sprawą autobusu Z47, który na razie
pełni rolę transportu zastępczego, ale i tak
otworzył nowy kierunek podróży.
Linia Z47 to długo oczekiwane połączenie
Starej Miłosny z Międzylesiem. Pasażerowie
mogą dotrzeć bezpośrednio do kolei SKM-1,
czyli do linii otwockiej. Ponadto dojazd tam
trwa mniej więcej tyle samo, co do linii SKM-2,
a na trasie autobusu nie spotkamy żadnych
świateł. Czas przejazdu (na przykładzie przystanku Torfowa) zarówno do przystanku PKP
Wesoła jak i PKP Międzylesie wynosi po 10 min.
Autobus Z47 to na pewno krok w stronę
lepszego skomunikowania Starej Miłosny
z resztą Warszawy. Oprócz możliwości korzystania z otwockiej linii kolei, pasażerowie
ze Starej Miłosny zyskali dogodną przesiadkę na przystanku Centrum Zdrowia Dziecka,
gdzie możemy wybrać następujące linie:
• 119 – kursująca do przystanku Rakowiecka-Sanktuarium, jadąca mostem Siekierkowskim. Kursuje co około 30 minut,
a rano i po południu co 20 minut.

• 125 – kursująca do przystanku Plac Hallera, jadąca przez ciąg ulicy Grochowskiej na
Pragę Północ. Dowozi pasażerów do II linii
metra, kursuje z częstotliwością 10-15 min,
w zależności od godziny.
• 525 – kursuje do przystanku Dworzec
Centralny, jadąc mostem Łazienkowskim.
Dowozi pasażerów do I linii metra. Kursuje
co 10-15 minut.
Oczywiście nie zaspokaja to marzeń Starej
Miłosny o ponownym postoju autobusu 502
na Dworcu Centralnym, ale na pewno stanowi jakąś alternatywę dla podróży do Centrum.
Plusem dla naszych mieszkańców jest możliwość zajęcia miejsca siedzącego na samym
początku dość długiej podróży.
Kursowanie autobusu warto wytłumaczyć, bo na podstawie rozkładu ze strony
ztm.waw.pl może ono wydawać się nieczytelne. W skrócie, chodzi o to, aby jak najbardziej ułatwić mieszkańcom kursowanie do
i z pracy/szkoły/uczelni. W szczycie porannym linia Z47 kursuje z częstotliwością co
20 minut, w godzinach porannych co 30 minut, a od południa i w godzinach szczytu po-

Dalsze losy budynku
przy Niemcewicza 82
O

gromne zainteresowanie mieszkańców dzielnicy budzi od dwóch lat nie użytkowany budynek
– jakże piękny w swojej architekturze,
mieszczący się przy ulicy Niemcewicza 82.

Historia tego obiektu sięga lat 30-tych
ubiegłego wieku. Z dzieciństwa pamiętam,
że w latach 60-tych mieścił się w nim Dom
Wczasowy, w którym wypoczywali górnicy
ze Śląska. W latach 70-tych budynek przeszedł w użytkowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i mieścił się tu oddział Rehabilitacji Neurologicznej, który w 2014 roku został
przeniesiony do nowej lokalizacji w Warszawie
przy ulicy Wołoskiej 137. Przyczyną przeniesienia Oddziału było niedostosowanie obiektu
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do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 26 czerwca 2012 roku. W ośrodku mieścił się
oddział rehabilitacji, który był dostępny mieszkańcom Wesołej. Była to dla nas duża wygoda
i przede wszystkim blisko. Wiele było domysłów i plotek na temat losów tej nieruchomości. Wolnostojący obiekt bez dozoru jest narażony na coraz większą dewastację.
Zainteresowałam się przyszłością nieruchomości Centralnego Szpitala Klinicznego
MSW. Nawiązałam kontakt z Dyrektorem Departamentu MSW i zapytałam o plany względem tego obiektu.
Pani Dyrektor poinformowała, że zgodnie ze Strategią CSK MSW na lata 2016-2020
w ww. nieruchomości planuje się utworzenie
„Ośrodka Opiekuńczo-Leczniczego Wesoła”
przy CSK MSW, w którym będzie funkcjonował ośrodek opiekuńczo-leczniczy i oddział
opieki paliatywnej. Obiekt trzeba dostosować
do aktualnych wymagań. Szacunkowy koszt
inwestycji ma wynieść 16,5 mln zł. Inwestycja
ma być sfinansowana z dotacji celowej, środków własnych i unijnych, oraz kredytu inwestycyjnego. Ww. inwestycja jest wyjątkowo
kosztochłonna. Wymaga dużego remontu.
Wznowienie działalności przez Centralny
Szpital Kliniczny MSW na terenie Wesołej
jest uzależnione od pozyskania przez Szpi-

Hubert Zieliński
Radny Dzielnicy Wesoła

tal zewnętrznych środków finansowania tej
inwestycji. Pani Dyrektor zapewnia mnie, że
Departament Zdrowia udzieli wsparcia dla tej
inwestycji w postaci dotacji celowej po otrzymaniu środków ujętych w Budżecie Państwa
na rok 2017, a przeznaczonych na dotacje dla
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Myślę, że jest to dla nas dobra wiadomość,
bo żal patrzeć jak taki piękny obiekt niszczeje.
W rozmowie z Panią Dyrektor podkreśliłam,
że bardzo zainteresowani jesteśmy funkcjonowaniem oddziału rehabilitacyjnego i jego
dostępnością dla nas mieszkańców Wesołej.
Resort posiada 72 obiekty w całej Polsce, które należy dostosować do aktualnych przepisów. Jeśli uda się w pełni pozyskać środki, to
remont ośrodka może być już zaczęty w roku
2017. Będę na bieżąco interesowała się pracami nad przywróceniem tego ośrodka Wesołej i Państwa informowała.
Elżbieta Nowosielska
Radna Dzielnicy Wesoła

ZDJĘCIA ze strony Urzędu
Dzielnicy Warszawa-Wesoła

O

Bezpośrednio
do Międzylesia

południowego ponownie co 20 minut, z kolei wieczorem ponownie co 30 minut.
Ważny dla zrozumienia jest również postój wyrównawczy. W rozkładzie znajdziemy
dwie literki przy poszczególnych godzinach
– „m” oraz „b”. Litera „m” opowiada godzinom
porannym, gdy potok pasażerów odbywa się
przeważnie „do Centrum”. Stąd autobus na
postój wyrównawczy zatrzymuje się przed
osiedlem, by po wyruszeniu zebrać pasażerów z całego osiedla i od razu pojechać
w stronę PKP Międzylesie. Odwrotna sytuacja
ma miejsce w godzinach popołudniowych
i wieczornych, gdy obserwuje się falę powrotów do domu. Wtedy autobusy (oznaczone
na rozkładzie literą „b”) najpierw rozwożą
mieszkańców po całym osiedlu, a postój wyrównawczy obywają na przystanku Torfowa
skierowanym już w stronę Międzylesia. Warto
zwrócić uwagę, że dwa ostatnie kursy odbywają się tylko do przystanku Stara Miłosna.
Na chwilę obecną linia Z47 nie cieszy się
zbyt dużą popularnością, a wydaje się, że to
za sprawą uruchomienia jej w okresie wakacyjnym. Mieszkańcy Starej Miłosny z czasem
docenią nowy kierunek podróży i możliwość
dotarcia do takich punktów usługowych jak
Centrum Handlowe Ferio Wawer. Prawdopodobnie potok pasażerów między Starą Miłosną
a Międzylesiem będzie rósł, ale prawdziwy test
nowy autobus przejdzie już pierwszego września z początkiem nowego roku szkolnego.

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

Lipcowa ulewa

FOT.: Magdalena Gościmska
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lipca we wczesnych godzinach porannych na Wesołą spadł ulewny
deszcz. Woda zalała najniżej położone
ulice i stojące samochody, spływała do
garaży i piwnic. Wybiła kanalizacja sanitarna zmieszana z deszczówką i wlała się
do piwnic i garaży.
Najbardziej ucierpiały okolice ulicy Diamentowej na osiedlu Stara Miłosna, gdzie poziom zalania sięgnął 170 cm! Na Platynowej
zostało zniszczone wyposażenie studia nagrań nowych sąsiadów i zalany samochód…
Poprosiłam o wyjaśnienia w tej sprawie
Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Kacprzaka.
Otrzymaną odpowiedź zamieszczam obok.
Dowiedziałam się również, że jeszcze
w tym roku zostanie udrożniony kanał melioracyjny przepływający pod ziemią przez
tereny wspólnot mieszkaniowych przy
ul. Gościniec/Diamentowa. Kanał ten nie ma
prawowitego zarządcy, jest w złym stanie
technicznym i wymaga niezwłocznych napraw i oczyszczenia.
Zarząd Dzielnicy Wesoła podjął również
kolejne działania, aby jeszcze w tym roku
poprawić odwodnienie i ograniczyć powstawanie rozlewiska na skrzyżowaniu ulic: Gościniec i Diamentowej.
Na zakończenie pragnę przypomnieć, że
zgodnie z prawem woda z rynien powinna
być zagospodarowana w obrębie własnej
posesji i nie może być kierowana na ulice.
Hanna bąbik
radna dzielnicy Wesoła

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza, Krzysztofa Kacprzaka w sprawie podjętych działań po zalaniach w Wesołej
godzinach porannych 13 lipca 2016 r.
wystąpiły ponadnormatywne opady
deszczu, które spowodowały lokalne podtopienia. W kilkunastu miejscach w całej dzielnicy w pasach drogowych powstały zalewiska
wody o głębokości 10-12 cm. Tereny, na których nastąpiły zalania zostały zabezpieczone
przez Policję oraz Straż Pożarną. Straż Pożarna
wraz ze służbami eksploatatora sieci deszczowej w Dzielnicy Wesoła odpompowały wodę
z powstałych zalewisk.
Służby eksploatatora stwierdziły prawidłową
pracę wszystkich pomp w przepompowniach.
Ze względu na otrzymane pozwolenia wodno-prawne, zrzut wody deszczowej z ulic jest
ograniczony decyzjami administracyjnymi,
w związku z czym ponadnormatywne opady
deszczu powodują powstawanie lokalnych
rozlewisk wody. Wnioski Zarządu Dzielnicy
Wesoła o pozwolenie na większy zrzut wody
deszczowej z pasów drogowych dotychczas
nie uzyskiwały akceptacji.
Wydział Infrastruktury w związku z zalaniem
niektórych posesji z kanalizacji sanitarnej skierował zapytanie do Zespołu Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych w sprawie
pracy przepompowni i oczyszczalni ścieków
„Cyraneczka” w tym czasie. Z informacji uzyskanych od Prezesa ZBDJiW Sławomira Kowzana
wynika, że przepompownia ścieków i oczyszczalnia pracowały bez zakłóceń, chociaż oczyszczalnia ścieków „Cyraneczka” jest oczyszczalnią
ścieków bytowo-gospodarczych i nie jest przystosowana do odbioru wód opadowych.

sierpień–wrzesień 2016

Pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Obsługi
Mieszkańców w Dzielnicy przekazali informację o zgłoszeniach od mieszkańców o zalaniach. Urząd Dzielnicy Wesoła podjął kolejne
kroki w sprawie poprawy systemu odbioru
wód deszczowych z ulic oraz przeciwdziałania zalewaniu najbardziej zagrożonych posesji
(m.in. poprzez przebudowę wjazdów).
Jedną z przyczyn zmniejszonego odbioru wód deszczowych z terenu os. Zielona
i os. Centrum są uszkodzenia kolektora deszczowego odbierającego wody z Wesołej
na terenie Rembertowa. W 2015 wykonano
ekspertyzę uszkodzeń kanału. Liczne uszkodzenia i niedrożność kanału deszczowego
w ul. Komandosów powoduje niedostateczny
odpływ wody z systemu kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Wesoła. Naprawę kanału ma
wykonywać ZDM. Zarząd Dzielnicy stara się
o przyspieszenie naprawy w/w kanału na terenie Dzielnicy Rembertów.
Obecnie wykonywane są projekty, które
poprawią system odwodnienia ulic w dzielnicy: budowa systemu odwodnienia ulicy Jana
Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału
Wawerskiego (brak odwodnienia w tym rejonie
powoduje każdorazowo powstawanie dużego
rozlewiska) oraz w ramach projektu przebudowy ul. Sikorskiego – I etap (od ul. Akacjowej
do ul. Chodkiewicza) planowane jest umieszczenie w ulicy przewodu tłocznego kanalizacji
deszczowej. Umożliwi to w kolejnym etapie
przebudowy ul. Sikorskiego – II etap zaprojekto-

wanie zbiornika retencyjnego i przepompowni
wód deszczowych z os. Wola Grzybowska.
Urząd Dzielnicy wystąpił do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie z prośbą o wydanie worków z piaskiem
do zabezpieczenia szczególnie narażonych
miejsc w dzielnicy przed ewentualnymi następnymi zalaniami. Worki z piaskiem zostały
w ciągu tygodnia rozmieszczone w zagrożonych miejscach w dzielnicy.
Urząd Dzielnicy wystąpił do firmy Lekaro
o umożliwienie dodatkowego (poza harmonogramem) odbioru odpadów gabarytowych
od mieszkańców. Ze zgłoszeniami mieszkańcy
zwracali się bezpośrednio do firmy Lekaro.”

FOT.: Magdalena Gościmska

W
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SĄSIEDZI LISTY PISZĄ
Głos mieszkanki Wesołej w sprawie
planowanych zmian w systemie gospodarski
odpadami komunalnymi (nawiązanie do artykułu
z Gazetki Sąsiedzkiej nr 36, str. 7):
1. Zgadzam się, że należy promować segregację i oddzielać
papier.
2. Uważam, że powrót do odbioru odpadów zielonych z wyznaczonych punktów jest niewłaściwy i stwarza ogromną niedogodność dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Jest również
sprzeczny z deklarowaną przez władze miasta troską o mieszkańców, środowisko naturalne i ideą segregacji odpadów.
3. Odbiór odpadów zielonych z terenu posesji został przywrócony w zeszłym roku po licznych protestach mieszkańców przeciwko odbiorowi ich z wyznaczonych punktów. Dostarczanie
ciężkich worków do często odległych punktów jest ponad siły
wielu mieszkańców, a ponoszenie dodatkowych opłat za odbiór
z posesji przerasta ich możliwości finansowe. Napiętnowanie wła-

ścicieli nieruchomości dodatkową opłatą za odbiór odpadów zielonych uważam za niemoralne.
4. Obniżeniu kosztów wywozu odpadów zielonych mogłoby
służyć zmniejszenie częstotliwości ich odbioru, np.: raz w miesiącu
w okresie wegetacji roślin, przy utrzymaniu obecnej częstotliwości
w listopadzie w celu odbioru liści.
5. Mój niepokój budzi również propozycja odpłatnego odbioru
gabarytów. Wszystko zależy od wysokości tej opłaty. Obawiam się,
że w przypadku podwyżki niepotrzebne gabaryty będą zostawiane
w lasach lub innych miejscach. Myślę, iż mieszkańcy nie nadużywali tej usługi i czy nie lepiej pozostać przy obecnej metodzie.
Reasumując, stwierdzam, że mieszkańców należy edukować
i ułatwiać im pozbywanie się odpadów, a nie zniechęcać ich do
tego, wprowadzając dodatkowe utrudnienia i opłaty.
Rozważając proponowane zmiany w odbiorze odpadów komunalnych, odnoszę wrażenie, że jest to propozycja bliska interesom firm dokonujących odbioru, a nie władz miasta, które
powinny dbać o interes i dobro mieszkańców.
Ludmiła P.

Czy Starą Miłosnę zaleje deszczówka?
wany został tekst jednolity ustawy). Stąd
wątpliwość co do podstawy prawnej wezwania do odłączenia rynien. Czy oznacza
to, że Zespół od 15 lat naruszał te przepisy
podpisując z mieszkańcami Starej Miłosny
umowy i pobierając opłaty za rynny podłączone do kanalizacji?
Które konkretne przepisy, którego aktu
prawnego spowodowały takie zbiorowe
wypowiedzenie umów
mieszkańcom
Starej Miłosnej – bo tak należy traktować
to „wezwanie”? Czy istnieje związek pomiędzy zaprzestaniem pobierania opłat
za rynny a niedawną podwyżką opłat za
ścieki – jakie były przyczyny tak znaczącej podwyżki, bo zapewne nie poprawa
jakości tych usług. Czy nie jest tak, że
podwyżka ma zrekompensować straty
Zespołu związane z zaprzestaniem naliczania opłat za rynny?
Na pewno nie można też straszyć
mieszkańców Starej Miłosny kontrolami
i karami. Ich działania podejmowane były
w dobrej wierze, najczęściej z inicjatywy
Zespołu i od lat, miesiąc w miesiąc, opłacane na jego rzecz. Dlatego przenoszenie
na nas, mieszkańców, odpowiedzialności
za ewentualne własne zaniedbania – to
więcej niż arogancja.
Pytań i wątpliwości w tej sprawie jest
wiele. Jedno jest pewne: należy spokojnie i z rozmysłem uporządkować kwestie
odprowadzania wód deszczowych w taki
sposób, by nie zagroziło to w żaden sposób mieszkańcom Starej Miłosny.

O

d kilkunastu dni mieszkańcy Starej
Miłosnej otrzymują listy polecone
od Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o,
informujące o konieczności odłączenia,
w ciągu 30 dni od otrzymania listu, „rur
spustowych wód opadowych od kanali-

zacji sanitarnej”. Przyczyną ma być zmiana
przepisów. W piśmie Zespołu zawarta jest
sugestia, ze chodzi o ustawę o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Cytowane w piśmie przepisy ustawy nie
zmieniły się od roku 2001 (w 2015 opubliko-

Czytelnik
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

od redakcji: sprawa ta wymaga wyjaśnień od władz zespołu, być może także
od władz dzielnicy? zwrócimy się do obu
instancji z prośbą o informację.

Piszcie: wesolagazetkasasiedzka@gmail.com
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Mobilne punkty zbierania odpadów

FOT.: J. Januszewska-Miśków

Nie wiesz, co zrobić ze zużytymi tonerami
lub puszkami po farbach?

P

rzypominamy, że na terenie dzielnicy
dwa razy w tygodniu można bezpłatnie oddać tzw. odpady komunalne niebezpieczne, w tym wspomniane tonery.

Zbiórkę prowadzi firma PARTNER Sp. z o.o.
i PARTNER Dariusz Apelski, ul. Płytowa 1, tel.
22 811 08 53, www.partner-apelski.pl/pszok.
php

Przez 1,5 godziny w wyznaczonym miejscu dyżuruje odpowiednio przygotowany
i oznaczony samochód, tzw. Mobilny Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK). W środy w godz. 13.00-14.30
w Starej Miłośnie na parkingu przy ulicy Jana
Pawła II róg Rumiankowej (obok kościoła),
a w soboty w godz. 12.00-13.30 w centrum
Wesołej na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy
(ul. Praskiego Pułku 3).

Co można oddać do MPSZOK-u:
• baterie, akumulatory
• tusze i tonery do drukarek
• farby i opakowania po farbach, rozpuszczalniki
• kleje i opakowania po klejach
• lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne
• termometry rtęciowe
• oleje i tłuszcze jadalne
• pojemniki po aerozolach pod ciśnieniem

• gaśnice samochodowe
• detergenty, środki ochrony roślin i opakowania po nich
Ważne: odpady niebezpieczne przyjmowane są tylko w oryginalnych opakowaniach.
Aby oddać bezpłatnie inne odpady (takie
jak: np. opony, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury itp.), niestety musimy
udać się na Białołękę na ulicę Płytową 1 do
tzw. PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
Opracowała
Joanna Januszewska-Miśków
radna Dzielnicy Wesoła

Akcja Nowoczesnej:

«Mapa Potrzeb Warszawy» w Wesołej
D

nia 27 sierpnia w ramach ogólnowarszawskiej akcji partia Ryszarda Petru zorganizowała konsultacje społeczne. Członkowie Nowoczesnej pojawili się na ulicach
Warszawy z mapami dzielnic, na których
mieszkańcy mogli zaznaczyć, co powinno
być poprawione w ich najbliższym otoczeniu. Koło Wesoła można było spotkać przy ul.
Jeździeckiej w Starej Miłośnie.
Jak zapewniają organizatorzy akcji, po zebraniu uwag, istotne potrzeby, wskazywane
przez mieszkańców, będą przedmiotem dalszych działań partii na forum dzielnicy.
Aleksandra Paradowska, przewodnicząca
koła, wyjaśniła, że Nowoczesna od samego
powstania ma ambicje wsłuchiwać się w potrzeby obywateli. „Tak właśnie powstał najpierw ruch obywatelski, a później partia. Dzisiaj kontynuujemy tę ideę, i robimy to samo
w skali mikro”.
Ze wstępnych informacji udało nam się
ustalić, że przedmiotem troski mieszkańców
naszej dzielnicy były m.in.: usprawnienie komunikacji drogowej w dzielnicy tak, aby na

sierpień–wrzesień 2016

osiedlowe uliczki nie kierował się ciężki ruch
międzymiastowy, walka z zanieczyszczeniem powietrza, zaśmiecaniem lasów, WOW,
oraz brak dostępu do szerokopasmowego
Internetu z prawdziwego zdarzenia. O szczegółach tych postulatów napiszemy więcej
w następnym wydaniu naszej gazetki.
Następna akcja tego typu ma być zorganizowana w sobotę 3 września, przy rolkostradzie.
AF
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Nornik Łąking

To się musi wydać!
G

ady i płazy mamy
tu niemal wszystkie, jakie można znaleźć w Polskim atlasie.
Są łosie, gniazda czarnych bocianów, smardze, storczyki, pazie
królowej. Dziesiątki
gatunków chronionych, setki przyrodniczych atrakcji. Nornik Łąking wychodzi
z INICJATYWĄ opublikowania w atrakcyjnej formie owoców wieloletnich obserwacji przyrody w Wesołej.

Jesteśmy bramą Parku
Czy wiecie, że turyści pragnący poznać Mazowiecki Park Krajobrazowy jeżdżą autokarami
hen za Otwock, na Bagno Całowanie? Tymczasem to u nas znajduje się początek ciągnącego się dziesiątkami kilometrów obszaru chronionej przyrody. Tu można do niego
dojechać zwykłą warszawską komunikacją.
Mimo to tylko garstka osób spoza dzielnicy
odwiedza nasze przyrodnicze ostoje i zabytki. Widział kto może wycieczkę zwiedzającą
skansen bunkrów Przedmościa, wieńczący
szczyty cennych polodowcowych wydm
ciągnących się przez całą dzielnicę? Nie? No
to pora działać.

Bądźmy letniskiem,
a nie śmietniskiem
Wesoła, mimo że była dawniej letniskiem
Warszawy, ma tylko jeden dobrze prosperujący, śródleśny bar na Dakowie. Znają go
biegacze i rowerzyści, bo trasę ul. Fabryczną
wypromowały urządzane tu dawniej rajdy
i maratony. Ale las wciąż jest wykorzystywany jak wysypisko, bo nie kojarzy się z niczym
cennym. Wierzę, że silny duch przyrodniczy
może to odmienić. Popatrzcie na mapę monitoringu pszczół: w Wesołej aż gęsto, a dookoła nic. Nie oznacza to, że pszczół ubywa
poza Wesołą, tylko że obserwatorów – wolontariuszy tu dużo. Przyrodniczo Wesoła
jest rozpoznana wyjątkowo dobrze. Jeżeli nie
chcemy żeby traktowano naszą dzielnicę jak
nieużytki, które można ciąć drogami jak jałowe pustkowie – czas to pokazać.

Jak to zrobimy?
Ogromna praca inwentaryzacji dzielnicy prowadzonej przez przyrodników-naukowców,
ale i przez Was sąsiedzi – bo wiele obserwacji
i zdjęć z tych wspólnych spacerów pochodzi – zostanie opisana w postaci galerii zdjęć
oraz nieodpłatnie dostępnej książki. Liczymy
wprawdzie na pomoc Urzędu Dzielnicy, ale

na projekt graficzny musimy uzbierać sami,
dlatego sobotnie „Nornikowe” spacery będą
teraz w tym sezonie w cenie jednej kulki lodów: (3 zł), również dochód z odpłatnych
warsztatów w szkołach i przedszkolach (10 zł
od osoby) będzie przeznaczony na ten cel.
W związku z tym proszę rodziców aktywnych
w szkołach: pomyślcie o takiej wycieczce dla
Waszej klasy teraz, kiedy jest ciepło i pięknie.
Przyczynicie się do rozwoju dzielnicy i do
tego, że kształcące się teraz pokolenie być
może nie będzie musiało szukać zajęcia daleko. Do zobaczenia na trasie!
Najbliższe spacery:
• 10 Września: Przytulamy drzewa. Będą
np. „żywe skamieniałości” – jesiony. Jest to
gatunek, który trwa na naszych ziemiach od
20 milionów lat. Pomnikowy dąb, który kogoś
uzdrowił i nosi na sobie dziękczynną kapliczkę. Do tego trójkolorowe pnie, drzewo przypominające enta i sosna trafiona piorunem.
Zbiórka godz. 10:00 przy wejściu do lasu ulicą
Diamentową (dogodny parking). Trasa około
4 km. Czas spaceru około 2,5-3 godz.
• 17 Września: Cztery bunkry w trzy godziny. Trasa szczytami wydm Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, po drodze suchy
bór chrobotkowy (zbiór ozdobnych chrobotków). Bunkry Przedmościa Warszawskiego
i starsze umocnienia z Pierwszej Wojny Światowej. W bunkrach jaskiniowa szata naciekowa i roślinność naskalna. Trasa około 4,5 km
czas 2,5-3 godz. Zbiórka 10:00 róg ul. Jana
Pawła II i Rumiankowej (przy kościele).
• 24 września: Las Milowy – ciąg dalszy
na rowerze. Wycieczka rowerowa (miejscami piaszczyste ścieżki i konieczność prowadzenia roweru). Od siedlisk mrówkolwów
przy Urzędzie, przez stare jałowczyska (zbierzemy owoce), łąki – siedliska pazia królowej
i aleję drzew z pomnikową gruszą oraz wypalonym przez piorun dębem, do najmniej znanego zabytku: fundamentu bunkra Regelbau
514 na granicy z Sulejówkiem. Zbiórka 10:00.
Wiaty leśne przy ul. 1 Praskiego Pułku – blisko
parkingu Urzędu Dzielnicy trasa około 6 km,
czas 2,5-3 godziny (częste postoje).
W przypadku brzydkiej pogody wycieczki
mogą zostać odwołane lub przeniesione na
inny termin.
Kontakt: Dorota Wrońska, tel. 796159929,
dowronska@gmail.com
dorota Wrońska

mapa pszczół – Wesoła bogatsza od okolic
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ROLKOWISKO
na Rolkostradzie
w Wesołej
W

yścigi na nartorolkach i łyżworolkach, prezentacja sprzętu,
pokazy jazdy ekstremalnej i konsultacje z instruktorami.
Takie atrakcje czekają na wszystkich, którzy w pierwszą sobotę
września odwiedzą Rolkostradę w warszawskiej dzielnicy Wesoła.
W programie Rolkowiska przewidziano sprinterską rywalizację na
trasie około 1,3 km w trzech kategoriach: na nartorolkach sportowych
do techniki klasycznej, dowolnej oraz na nartorolkach terenowych.
Z kolei rolkarze będą rywalizować w konkurencji bladecross, na trasie
o długości około 200 metrów z przeszkodami ustawionymi z opon.
Start w zawodach jest bezpłatny, a zapisy już teraz są przyjmowane
przez stronę www.rolkstrada.pl. Jeżeli pula miejsc nie zostanie wyczerpana w zapisach internetowych, do zawodów będzie się można
zgłosić także w dniu ich rozgrywania, bezpośrednio na Rolkostradzie.
Zgodnie z zapisami regulaminów, zawody zostaną rozegrane systemem pucharowym. Ilość szczebli drabinki będzie uzależniona od
ilości startujących. Organizatorzy przewidują, że najlepsi będą musieli
zmierzyć się z trasą zawodów minimum 4 razy.
Udział w zawodach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i weźmie udział w losowaniu nagród. Zwycięzcy
otrzymają pamiątkowe medale.
Rolkowisko jest organizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej Towarzystwa Narciarskiego Biegówki we współpracy z Warszawskim
Stowarzyszeniem Rolkarskim „Polskater” oraz Lasami Państwowymi
– Nadleśnictwem Drewnica przy wsparciu Stowarzyszenia „Sąsiedzi
dla Wesołej”. Imprezę dofinansuje m.st. Warszawa.
Rolkostrada w Wesołej, na której odbędą się wrześniowe zawody,
to jedyny obiekt na Mazowszu zapewniający miłośnikom sportów
rolkowych bezpieczną i dostosowaną do ich potrzeb przestrzeń do
uprawiania sportu i rekreacji, całkowicie oddzieloną od ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.
Rolkostrada w Wesołej powstaje dzięki funduszom Miasta Stołecznego Warszawy. Budowa pierwszego odcinka, oddanego do użytku
jesienią 2015 r., została sfinansowana z warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015. Kolejny etap (odcinek o długości prawie
500 metrów) został zrealizowany dzięki dotacji z budżetu Biura Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy oraz środkom przeznaczonym na tę inwestycję uchwałą Rady Miasta. Budowa rozpoczęła się 28 lipca i trwała
niecały miesiąc. Rolkowisko będzie równocześnie oficjalnym otwarciem Rolkostrady wydłużonej do ponad 700 metrów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:
Termin: 3 września (sobota), od godziny 10:00
Miejsce: Rolkostrada, Warszawa-Wesoła, ul. Niemcewicza
(przy skrzyżowaniu z ul. 1. Praskiego Pułku);
dojazd autobusami 173, 198, 514 do przystanku Wesoła-Ratusz;
dla przyjeżdżających własnym transportem będzie dostępny
parking przy Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Wesoła
Zapisy: http://rolkostrada.pl/#rolkowisko
Wydarzenie na FB:
https://www.facebook.com/events/564371257098167/
tn biegóWki Wesoła
www.biegowkiwesola.org
facebook.com/tnbiegowkiwesola

R E K L A M A

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

Warszawa – Stara Miłosna, ul. Jeździecka 21F/17
Galeria Sosnowa, II p., tel. 22 40 30 765
sierpień–wrzesień 2016

lek.stom. Edyta Kuza
Oferujemypełen
pełenzakres
zakresusług:
usług:
• RTG na miejscu
Profesjonalnie
wyposażenie.
Oferujemy
stomatologiazachowawcza
zachowawcza
Materiały
renomowanych firm.
- –stomatologia
NOWOŚĆ!
stomatologiadziecięca
dziecięca
RTG
na miejscu.
- –stomatologia
• ozonoterapia
zabiegihigieniczne
higieniczne
Pomieszczenie
- –zabiegi
• bezbolesneklimatyzowane.
leczenie
wybielaniezębów
zębów
Możliwość
zapłaty
ratalnej.
- –wybielanie
z użyciem
podtlenku
protetyka, ortodoncja
- –protetyka
azotu (sedacja wziewna)
chirurgia,implanty
implanty
- –chirurgia,
ICON – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!
- –ortodoncja
- ICON
- innowacyjne
leczenie– próchnicy
Konsultacje
ortodontyczne
8 i 15 IX, 6 bez
i 13 Xborowania!
2016 od godz. 1400
Przychodnia
POGODNA
ul. Cieplarniana
25c
ul.
Jana Warszawa-Wesoła
Pawła II 25
05-077
05-077
Warszawa-Wesoła
tel. 22 605
09 26
mob.
mob.606
606 122
122 193
193

Przyjmujący lekarze:
godziny
• Edyta Kuza, • Aneta
Wróbel,przyjęć:
pon,
śr 10.00Poddębniak
- 12.00
• Katarzyna Milczarek,
• Justyna
wt, czw,
Godziny pracy: pon.-pt.
900-19pt00 15.00 - 19.00
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Artykuł sponsorowany

NOWY SEZON
w Klubie Sportowym Zakręt!
P

oprzedni sezon Klub Sportowy Zakręt zakończył wyjątkowym
wydarzeniem, a była to sztuka teatralna „Miłość z dostawą do
domu” wystawiona na deskach sceny plenerowej na terenie Klubu.
Publiczność dopisała, ponad 300 sprzedanych biletów, pogoda życzliwa była i łaskawa. Goście mogli się uraczyć strawą duchową i cielesną. Wiele opuszczających teren gości pytało o przyszłe planowane
wydarzenia.

Zatem... 17 września 2016 zapraszamy na spektakularny DZIEŃ
OTWARTY w naszym Klubie. Wydarzenie plenerowe.
Wstęp Wolny!!!
Podczas tego dnia odbędą się pokazy taneczne, akrobatyczne,
sztuk walki, zagrają utalentowane zespoły muzyczne.
Ten wyjątkowy dzień uświetnią występy, pokazy znakomitych
Gwiazd, m.in.: Ani Butkiewicz – solistki Teatru Narodowego w Ostravie, Dj Wroo Wróbla – muzyka taneczna, Natalii Dylczyk – akrobatki
specjalizującej się w sztuce powietrznej i cyrkowej oraz projektantki
Katarzyny Barcik i jej marki unknown style.
Oprócz wykwintności na scenie, dzięki naszym partnerom mnóstwo atrakcji towarzyszących dla dzieci i dorosłych, m.in.: warsztaty
sportowe – tenis, piłka nożna, survivalowe w terenie, warsztaty taneczne z break dance, pole dance, aerial silk – taniec na szarfach, kraina zabawek dla dzieci, pyszna i różnorodna kuchnia, szeroki wybór
win, napojów bezalkoholowych i wiele innych...
Zapraszamy całymi rodzinami. Czekamy na Was!!!
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A oto propozycje zajęć KS Zakręt na nadchodzący sezon:
1. Zajęcia taneczne: aerial silk – nowość, pole dance, art pole, stretching – nowość, jazz-broadway jazz, tango nuevo dla par.
2. Fitness & sport: trening funkcjonalny, zdrowy kręgosłup, jędrne pośladki, yoga, zajęcia stretch & fit dla mam z maluszkami – nowość,
trening personalny, nordic walking, tenis, squash, zajęcia militarne.
3. Zajęcia dla dzieci: aerial silk – nowość, pole dance, stretching –
nowość, break dance, jazz – nowość, karate, szkółki tenisowe, zajęcia survivalowe i militarne.
4. Organizacja imprez okolicznościowych o różnorodnej tematyce,
spotkań integracyjnych itp.
Wychodząc na przeciw wszystkim zainteresowanym i oczekującym,
niebawem zostanie wydane kalendarium wydarzeń kulturalno-artystycznych wiosna/jesień 2017 w Klubie Sportowym Zakręt.

Klub Sportowy ZAKRĘT
tel. 666 998 050
mail: biuro@kszakret.pl
ul. Sportowa 7, 05-077 Zakręt

www.kszakret.pl

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

Jedna z klubowiczek MRS.SPORTY, która została mianowana klubowiczką miesiąca, postanowiła podzielić się
swoją historią i wziąć udział w OGÓLNOPOLSKICH WYBORACH MRS.SPORTY roku 2016. Dziś chce Wam opowiedzieć,
jak jej życie uległo zmianie przez decyzję o dołączeniu do klubowiczek MRS.SPORTY WESOŁA

To był strzał w „10” !

Artykuł sponsorowany

W maju br. skończyłam 40 lat i czuję się z tym super.
mam niemalże Wrażenie, że rozpoczęłam noWe drugie życie
– z noWą sylWetką, uśmiecHem, Większą peWnością siebie,
cHęcią do życia i zmagania się z codziennością, ale także z noWymi
planami i pomysłami, które poWoli staram się urzeczyWistniać.
jestem mamą dWócH WspaniałycH dzieWczyn – 14-latki i 10-latki.

M

oja przygoda z mrs.sporty w starej miłosnej rozpoczęła się
początkiem 2015 r. Strasznie przytyłam. Z rozmiaru 36/38 skoczyłam do 44/46. Zgubne w takich skutkach okazało się studiowanie
kolejnego fakultetu. Praca, dom, dzieci…. podjadałam, żeby nie spać
nad książkami i nie były to zdrowe przekąski. Efekty na uczelni – super, ale waga… lepiej nie mówić… szła do przodu jak burza. czułam
się źle – fizycznie i psychicznie. Denerwowały mnie moje ulubione
ubrania, które mieściły się na jedną nogę, dały się założyć tylko do
połowy i strzelały guzikami. Do tego doszły dolegliwości żołądkowe,
brak sił, apatia i wieczne zmęczenie. poWiedziałam sobie „dość”.
Postanowiłam zacząć ćwiczyć, ale tak samej w domu jakoś nie wychodziło. Szukałam takiego miejsca, które nie ograniczałoby mnie
konkretnymi terminami treningów, nie narzucało sztywnej atmosfery
i pozwoliło efektywnie zrzucić te nad-kilogramy, tak żeby nie wróciły. Tak znalazłam mrs.sporty. Niedaleko domu, z elastycznymi
godzinami ćwiczeń i super atmosferą. Przyszłam na trening próbny
i zostałam.

początki były trudne. Po wstępnej euforii przyszło zniechęcenie,
później choróbska całej rodziny, przerwy w treningach, a nawet myśli, żeby się z tego w ogóle wypisać. Ale na to nie pozwolił zespół
mrs.sporty, który telefonicznie monitował sytuację i zachęcał
do przychodzenia na treningi. I jakoś poszło. Teraz jestem mu za to
bardzo wdzięczna. Obecnie nie wyobrażam sobie tygodnia bez 2-3
treningów.
W marcu br. rozpoczęłam program żywieniowy i to był strzał
w „10”. Nauka zdrowego sposobu odżywiania się zaowocowała jeszcze lepszą formą, poprawą wyglądu, kolejnymi zgubionymi kilogramami. nabyte nawyki żywieniowe przeniosłam do domu podobnie
jak radość, uśmiech i energię. I jakoś nikt nie narzeka wcinając warzywka zamiast chipsów. Cieszę się z tego, co udało mi się osiągnąć,
choć to nie jest jeszcze w pełni to, co sobie postanowiłam.
Fajnie jest słyszeć wokół „ale schudłaś”, „jak to zrobiłaś”, „co robisz,
że chudniesz?”, „jakoś tak promienniej wyglądasz”. A ja odpowiadam,
że jest takie miejsce jak mrs.sporty, gdzie czuję się swobodnie,
gdzie nieważne są markowe stroje sportowe zgodne z najnowszymi
trendami, gdzie nie ma szyderczych spojrzeń szczuplutkich dziewcząt, gdzie po prostu wszyscy są równi bez względu na wiek, wagę,
wygląd, wykształcenie.
przychodzimy wszystkie po formę, poprawę sylwetki, relaks po
ciężkim dniu lub rano po siły napędowe i uczymy się zdrowo żyć
i dbać o siebie dla samych siebie i naszych bliskich.

Moje rady:
• Uwierz w siebie i możliwość zmiany. Masz prawo do własnego
zdania, poprawy wyglądu, formy, czasu dla siebie. I nie tłumacz się
obowiązkami domowymi, pracą, brakiem czasu. Zadowolona, pełna energii, uśmiechnięta kobieta jest lepszą/fajniejszą żoną, matką,
osobą.
• Zmień swoje nawyki żywieniowe – wystarczy tylko zacząć myśleć o tym, co się je.
• Doceniaj własne osiągnięcia – nawet te najmniejsze.
• Zajrzyj do swojej szafy i przekonaj się, ile tam się kryje skarbów – ja
ostatnio wyciągnęłam ekstra ciuchy sprzed 5 lat i jakoś bez problemu dały się założyć. Satysfakcja murowana.
• Jeśli nie chcesz:
– siedząc trzymać brzucha na kolanach,
– łapać zadyszki wchodząc na III piętro i wyżej lub biegnąc do
autobusu,
– unikać lustra i wszystkich innych miejsc, w których zobaczycie
swoje odbicie,
a chcesz czuć się fajnie, zdrowo, lubić siebie, mieć energię i witalność – bądź po prostu z MRS.SPORTY.
aldona zaWadzka
kluboWiczka mrs.sporty Wesoła

Darmowa analiza
składu ciała
dla kobiet !

99 zł

Zapisz się: 512 774 212
Oferta ważna do 30.09.2016

zapoznaj się z Historią Finalistek WyboróW mrs.sporty roku 2016

sierpień–wrzesień 2016

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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Historia Wesołej

600 lat Starej Miłosny
– Kalendarium Jubileuszowe
29

czerwca 2016 roku minęło 600 lat
od spisania dokumentu, który pozostaje dziś najstarszym, wzmiankującym
istnienie Starej Miłosny. Historia ówczesnej Miłoszyny jest zapewne nieco dłuższa, ale dzieje miejscowości możemy snuć
właśnie od tej daty. Na te sześć stuleci złożyło się wiele zawirowań, wzlotów i upadków, które po zsumowaniu złożyły się na
poniższe Kalendarium Jubileuszowe.
1416 – pierwsza pisemna wzmianka o Miłośnie (Miłoszyna), w dokumencie dzielącym
sąsiednie dobra Długa przez Kapitułę Warszawską i Pietrasza z Grodziska
1419 – pierwsza pisemna wzmianka o właścicielach Miłosny. Książę Janusz I potwierdza sprzedaż m.in. Miłosny przez Helenę,
wdowę po Janie Słące z Czerniakowa panu
Hinczy Cedlicowi

(ojciec gen. Józefa Sowińskiego) część
Borkowa, Zerzeń i Kaczy Dół (Międzylesie),
dając początek dominium Miłosna; zapis
o przynależności Miłosny do parafii Wiązowna
1795 – przez środek dóbr Miłosna przebiega
granica prusko-austriacka; folwark i wieś
Miłosna leżą po stronie austriackiej; przy
Trakcie Grodzieńskim w Zielonej powstaje
komora celna
1815 – dobra Miłosna zostają zakupione
przez Teresę Scipio del Campo, siostrę ministra, księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego
1819 – oddanie do użytku Stacji Pocztowej
w Miłośnie
1823 – wybudowanie bitego Traktu Brzeskiego
1827 – w Miłośnie znajduje się 15 domów,
w których mieszka 123 mieszkańców.

1502 – rodzina zmarłego Hinczy z Czerniakowa dzieli jego majątek, którego połowa zostaje sprzedana Mikołajowi Milanowskiemu
1517 – Małgorzata, wdowa po Mikołaju Milanowskim wraz ze Stanisławem i Janem
Czerniakowskimi sprzedają czynsz roczny
z Miłosny Kapitule Warszawskiej
1580 – zapis o przynależności Miłosny do
parafii Kobyłka
1603 – zapis o przynależności Miłosny do
parafii Zerzeń
1791 – Marianna i Michał hr. Przeździeccy zakupują od bankiera Karola Szulca Miłosnę,
Pohulankę, Janówek i Zakręt oraz od metrykanta koronnego Cypriana Sowińskiego

1829 – do dóbr Miłosna zostaje zakupiony
folwark Żurawka
1831 – olbrzymie zniszczenia Miłosny i okolic
podczas walk Powstania Listopadowego
1835 – dobra Miłosna zostają zakupione przez
księcia Karola Druckiego-Lubeckiego
1836 – wybudowanie Traktu Uściługskiego
zwanego też Raciborowskim (Szosy Lubelskiej)
1858 – w Miłośnie odnotowuje się m.in. folwark z dworem, domem zarządcy i zabudowaniami gospodarczymi, szklarnie, browar, młyn kieratowy, fabrykę mydła, fabrykę
octu, spichlerz, stodoły, łaźnię parową, kuźnię, karczmę, cegielnię, zajazd pocztowy
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1862 – w wyniku licytacji dobra Miłosna nabywa Aleksander Podhorodeński
1866 – powołanie gminy wiejskiej WawerMiłosna w powiecie i guberni warszawskiej
1867 – oficjalne otwarcie Kolei WarszawskoTerespolskiej ze stacją Miłosna (dziś Sulejówek Miłosna)
1872 – dobra Miłosna nabywa Ksawery Rychłowski
1877 – otwarcie Kolei Nadwiślańskiej ze stacją w Wawrze
1887 – powstaje plan parcelacji dóbr Miłosna
1901 – otwarcie południowego odcinka kolei wąskotorowej Jabłonna-Wawer
1908 – otwarcie wąskotorowej kolei konnej
Wawra-Wiązowna z ostatnim przystankiem w Starej Miłośnie. Z braku funduszy
linii nigdy nie dokończono
1915 – rozpoczęcie budowy umocnień
Przedmościa Warszawy
1916 – z inicjatywy Romana Monsdorfa,
przy cegielni Miłosna powstaje Ochotnicza
Straż Ogniowa
1920 – front wojny polsko-bolszewickiej
opiera się na umocnieniach Przedmościa
Warszawskiego
1921 – w Miłośnie jest 118 domów i 901
mieszkańców, Pohulance 12 i 66, Macierowym Bagnie 5 i 35, Kaczym Dole (Międzylesiu) 122 i 787, Groszówce 22 i 66, Grzybowskiej Woli 73 i 454, Zielonej 27 i 213,
Wawrze 48 i 443
1926 – w Starej Miłośnie prócz cegielni (Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych „Pustelnik”) działa jeszcze fabryka smarów G. Mangolta, wytwórnia mebli braci Plamowskich,
Robotnicza Spółdzielnia Spożywców „Miłosna”, mleczarnia K. Kałużyńskiej, skład
opału S. Berga i F. Olszewskiego, apteka
L. Gąski, lekarz A. Wężyk, akuszerka A. Wilczyńska, felczerzy J. Czarnecki i M. Rubiec,
piekarz A. Kapler, restaurator J. Gaskow
oraz kilkanaście sklepów
1928 – poświęcenie pierwszego kościoła
w Starej Miłośnie; mieszkaniec Starej Miłosny Jerzy Jeliński powraca z zakończonej
sukcesem, ponad dwuletniej podróży samochodem dookoła świata
1930 – w Starej Miłośnie odnotowuje się kolejne przedsiębiorstwa: fabrykę wyrobów
cementowych E. Neufelda, skład materiałów budowlanych J. Nowakowskiego,
piekarzy J. Anuchowicza, A. Błaszczuka,
D. Leifera, komunikację samochodową
F. Sanickiego i S. Trąbińskiego, herbaciarnię
M. Próżniak
1937 – utworzenie parafii pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej
Miłośnie; na terenie lotniska L.O.P.P. w Starej
Miłośnie znajduje się szkoła szybowcowa
1938 – w Starej Miłośnie jest 4 abonentów
telefonicznych – p. Habel, Jankowski, Wojciechowski i Zakłady Ceramiczne „Pustelnik” (Cegielnia Miłosna)
Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

1939 – niemieckie bombardowania Traktu
Brzeskiego i Szosy Lubelskiej; zakończenie działalności kolei konnej Wawer-Wiązowna
1942 – spalenie przez lokalną grupę AK magazynów dywizji SS Wiking w Starej Miłośnie
1944 – przez 6 tygodni linia frontu zatrzymuje się wzdłuż pasa od Starej Miłosny
przez Międzylesie do Wisły. Duże zniszczenia Starej Miłosny w tym szkoły i kościoła, po zakończeniu walk czerwonoarmiści niszczą cegielnię Miłosna
1948 – przeniesienie wybudowanego
w 1916 roku kościoła św. Antoniego Padewskiego z Rokitna do Starej Miłosny
i złożenie go na działce przy ulicy Borkowskiej

okolice daWnego FolWarku miłosna
przed rozbudoWą osiedla

1950 – wyświęcenie nowego kościoła
przez ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego
1951 – wyłączenie Starej Miłosny z przyłączanej do Warszawy gminy Wawer, wcielenie jej do gminy Sulejówek
1952 – włączenie Starej Miłosny do nowo
powstałej gminy Wesoła, która wchodzi
w skład eksperymentalnego, MiejskoUzdrowiskowego Powiatu Otwockiego
jako jedna z jego ośmiu dzielnic
1957 – likwidacja Miejsko-Uzdrowiskowego Powiatu Otwockiego. W jego miejsce
powstaje Starostwo Ziemskie Otwockie;
do Starej Miłosny zostaje przeniesiony
z Otwocka Centralny Ośrodek Wyszko-

lenia TOPL (Terenowej Obrony Przeciwlotniczej)
1961 – uruchomienie linii autobusowej 204
z pętli Kajki (skrzyżowanie Kajki i Czecha)
do Starej Miłosny (pod gospodą „Szafa
Gra” w starej karczmie). W kolejnych latach ulegała ona przedłużeniom do PKP
Wawer z jednej oraz do Zakrętu i Janówka z drugiej strony
1962 – otwarcie „tysiąclatki”, SP im. Górników Polskich w Starej Miłośnie
1969 – Stara Miłosna wchodzi w skład
nowo utworzonego miasta Wesoła
1974 – oddanie do użytku stacji AGIP przy
Trakcie Brzeskim
1983 – oficjalne rozpoczęcie rozbudowy
osiedla Stara Miłosna
1985 – likwidacja linii autobusowej 204,
utworzenie linii 704 z PKP Wawer przez
Starą Miłosnę do Janówka. Linia następnie uległa przedłużeniom do Wiatracznej
z jednej i do PKP Halinów z drugiej strony
1999 – reforma administracyjna przywraca
instytucję powiatu. Miasto Wesoła zostaje
przydzielone do Powiatu Mińskiego, utworzenie Gimnazjum nr 3 w Starej Miłośnie
2001 – otwarcie nowego budynku Gimnazjum nr 3 przy ulicy Klimatycznej
2002 – po konsultacjach społecznych miasto Wesoła zostaje dzielnicą Warszawy;
erygowanie parafii św. Hieronima w Starej Miłośnie
2004 – zmiana nazwy Gimnazjum nr 3 na
Gimnazjum nr 119, nadanie mu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2006 – pożar i odbudowa zabytkowego
kościoła św. Antoniego Padewskiego
2012 – otwarcie SP nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Starej Miłośnie
2016 – po wielu latach starań, budowa
i otwarcie w pełni funkcjonalnej drogi
łączącej Starą Miłosnę z Międzylesiem;
uruchomienie autobusu łączącego Starą Miłosnę z PKP Międzylesie; jubileusze
600-lecia Starej Miłosny, 150-lecia powołania gminy Wawer-Miłosna, 100-lecia
powołania OSP i wybudowania kościoła
św. Antoniego Padewskiego

Zapraszamy do FRYKASÓW & RARYTASÓW,
czyli kawiarni połączonej ze sklepem, w którym
znajdziecie np. świeżo wypalane 100% arabiki.
Kawę możecie wypić na miejscu, zabrać na wynos
lub kupić świeże ziarna do domu!
Dla koneserów kaw czarnych – jako jedyni
w okolicy parzymy kawy z polskich i zagranicznych
palarni w chemexie, dripie oraz aeropressie.
Oprócz tego mamy szeroką ofertę herbat sypanych.
Czekamy od 7.30 ze świeżo wypiekanym pieczywem,
croissantami, kanapkami i bajglami. Mamy rewelacyjne
ciasta a także lody domowe, słyniemy z najlepszej bezy.
Znajdziecie u nas też rzeczy wegańskie
oraz bezglutenowe. Na półkach mamy akcesoria
do parzenia kawy, produkty bio, czekolady bezcukrowe,
konfitury, przetwory i miody.
Zajrzyjcie na naszego Facebooka i Instagram!

adam ciećWierz

«Stara Wesoła» Andrzeja Klimma
O
tym, jak bardzo Wesoła
i jej osiedla cierpią na brak
publikacji poświęconych swoim dziejom, wiadomo nie od
dziś. Z tym większą satysfakcją
należy przyjąć zapowiedź, mającej ukazać się w najbliższych
dniach książki Andrzeja Klimma
pt. Stara Wesoła.
Będzie to gawęda poświęcona wybranym miejscom,
wydarzeniom i ludziom, dziś
nieco zapomnianym, a na stałe wpisanym w dzieje i tożsamość naszej
lokalnej społeczności. Autor, od urodzenia
mieszkaniec Wesołej, stara się uratować od

sierpień–wrzesień 2016

zapomnienia rzeczy, których
w większości próżno szukać dziś
w archiwach. Treść w znacznej
mierze oparta na wspomnieniach swoich i zapamiętanych
opowieściach dawnych mieszkańców o początkach letniska,
czasach międzywojennych czy
trudnych latach okupacji, ma
rzucić nieco światła na dzieje
nie tylko obszaru, od którego
nazwę wzięła dzisiejsza dzielnica, ale również na osiedla sąsiednie. Całość zapowiada się pasjonująco.
Czekamy z niecierpliwością!
adam ciećWierz

Frykasy & Rarytasy, ul. Jana Pawła II 17 C, Stara Miłosna
godz. otwarcia: wt-pt. 7:30-20.30
sob. 9:30-20:30, nd. 10:00-20:30

www.frykasyrarytasy.com.pl17

Dzień Sąsiada był piękny,
bo wszyscy sobie pomagali

To nie była tylko zwykła zabawa, ale niezapomniana
eksplozja wzajemnej życzliwości.

Z

acznijmy od wyrazów uznania dla tych,
którzy przyszli z własnym pomysłem lub
coś wymyślili na miejscu, np. zbieranie kapsli.
Jeszcze przed imprezą cały teren piknikowych wiat w Lesie Milowym, zupełnie bezinteresownie wysprzątali na błysk leśnicy.

W programie:

Poczęstunek i utrzymanie czystości zapewnił
Urząd Dzielnicy. Pięknie się wygimnastykowaliśmy dzięki pomocy Mrs.Sporty. Na kocyku, pani ze sklepiku Tulimy czytała dzieciom
śliczne bajki. Było śpiewanie z mikrofonem
w wykonaniu naszych honorowych gości

l wielkie grillowanie
l kocioł pysznej grochówki!
l warsztaty ekologiczne, plastyczne,
przyrodnicze i fotograﬁczne
l podchody leśne
l trening plenerowy dla chętnych
l tańce, śpiewy i swawole!

PRZYJDŹCIE Z:
ZDJECIA: Dorota Wrońska i Joanna Januszewska-Miśków

l
l
l
l

grami planszowymi
domowymi ciastami
węglem drzewnym
dobrymi humorami!

Kiełbaski i inne przysmaki czekają na miejscu!!!

Dodatkowa atrakcja!
- loteria sąsiedzka

– niepełnosprawnych dzieci. Uśmiechnięte
i zadowolone ze spotkań z sąsiadami były też
ograniczone ruchowo osoby starsze, którym
transport i opiekę zapewnili wolontariusze
z Nowoczesnej. Nowoczesnym zawdzięczamy też quiz o Wesołej, zabawę w tworzenie

Czekamy na WAS
twa
w wiatkach nadleśynic
Wesoła)
(przy parkingu Urzędu Dzielnic

kartonowych robotów oraz zabawy sportowe dla dzieci siatkówka, koszykówka i kolorowanki dla najmłodszych. Nasze stowarzyszeniowe koleżanki stroiły wszystkich wianki
i robiły pamiątkowe zdjęcia, nie zabrakło też
warsztatów plastycznych.
Imprezę zaszczycił obecnością burmistrz
Edward Kłos, radni i urzędnicy z ratusza.
Najbardziej napracowały się główne organizatorki – Kasia, Iwona oraz Joasia – nasza
prezeska, ale same też się dobrze bawiły, jak
widać na zdjęciach.
– Wyraźnie brak nam klubokawiarni, przestrzeni w której takie rzeczy mogłyby się
dziać na co dzień – podsumowała imprezę
nasza Prezeska Joanna Gorzelińska, a musicie wiedzieć, że ma wielki talent do stawiania
na swoim.
dorota Wrońska

Dzień Sąsiada był organizowany we współpracy z Q-Ruchem Sasiedzkim jako Inicjatywa Lokalna,
dofinansowany przez m.st. Warszawa. Teren udostępniło Nadleśnictwo Drewnica. Dziękujemy!

I

las MIlowy
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Przewodnik rowerowy dla dzieci
po Warszawie Wesołej
P

rzewodnik, który niebawem się ukaże, powstał spontanicznie
i z miłości: z miłości do dzieci, do jazdy na rowerze i do własnego
miejsca na ziemi. Tak – bo Wesoła to moja mała ojczyzna, taki pępek Świata. Tu zawsze czuję się jak na wakacjach, zatopiona w zieleni,
przemierzając piaszczyste wydmy czy tajemnicze mokradła. Kilka lat
temu, kiedy na Świecie pojawił się mój trzeci syn, nie siedziałam uwięziona w domu. Każdą wolną chwilę spędzaliśmy w lesie czy na wydmie. Kiedy nadszedł sezon na rower, od wczesnej wiosny do późnej
jesieni jeździłam z dziećmi po okolicy, pokazując im coraz to dalsze
zakątki Wesołej. Po jednej z naszych wycieczek mój najstarszy syn namalował mapę i trasę, gdzie byliśmy.

W Wesołej pozostało jeszcze wiele pięknych, starych, przedwojennych domów, które pamiętają świetność tego dawnego letniska.
Wiele z nich wpisanych zostało do rejestru zabytków, naprawdę warto
je zobaczyć. Kilka tras opisuje, jak można do nich trafić. Każde z osiedli Wesołej kryje bardzo ciekawe historie, a układ drzew owocowych
zdradza nam granice dawnych parceli.

Przykład architektury drewnianej w Wesołej

Wiele tras wiedzie po terenie ciekawym przyrodniczo. Liczne leśne
ścieżki stały się w ostatnich latach oznakowanymi trasami rowerowymi.
Teren i roślinność Wesołej zmieniają się często bardzo raptownie, od wilgotnych bagien po suche, piaszczyste wydmy. Kiedy zachowamy ciszę
i uśmiechnie się do nas szczęście, możemy napotkać dostojnego łosia lub
gromadkę jeleni, sarny, dziki, lisy i wiele innych zwierząt. Liczne ptaki
umilają wycieczki swym śpiewem. Bardzo łatwo jest wówczas uświadomić sobie, że przyroda jest nierozerwalną częścią naszej dzielnicy,
kreuje jej leśny charakter i stanowi o atrakcyjności dla mieszkańców.
Trasa rowerowa nr 01 w Warszawie Wesołej Centrum

I tak to się zaczęło. Może brzmi banalnie, ale stało się naszym
wspólnym hobby. Dzieci miały dwa razy w tygodniu dawkę rozrywki,
świeżego powietrza, a czasem nawet niespodziankę w postaci napotykanych leśnych zwierząt, ja natomiast niezbędny ruch i zajmujące
odkrywanie historii własnej okolicy. Nasza wycieczka trwa nieprzerwanie już kilka lat. Poznanie własnej okolicy oraz niezliczonej ilości
wspaniałych ludzi daje ogromną satysfakcję. To właśnie między innymi dzięki nim powstał przewodnik rowerowy z historią w tle.
Zachęcam przede wszystkim rodziców, aby zabrali na wycieczkę
swoje dzieci. Trasy bowiem zostały opracowane tak, aby pokonało je
dziecko, które potrafi już samodzielnie jeździć na rowerze. Opisane są
czasy przejazdów, a także nawierzchnie oraz trudności tras i ścieżek
rowerowych. Przewodnik składa się z pięciu rozdziałów, które opisują
trasy rowerowe na każdym z osiedli dzielnicy Wesoła: Centrum, Wola
Grzybowska, Groszówka i Hipodrom, Zielona oraz Stara Miłosna. Trasy zostały tak poprowadzone, aby można było zobaczyć coś ciekawego przyrodniczo lub historycznie. Stosunkowo łatwa komunikacja
pomiędzy poszczególnymi osiedlami umożliwia swobodne korzystanie z nich lub łączenie kilku tras w większe eskapady rowerowe, w zależności od sił uczestników.

Stara Miłosna – rok 1930

Przewodnik ma być zaproszeniem do wyjścia poza próg domu
i rodzinnej aktywności, wspólnie z naszymi dziećmi. Stąd jego forma
graficzna, treść oraz zawarte atrakcje w postaci gier terenowych skierowane są do dzieci, mając zachęcać je do oderwania się od ekranów
i podróży po okolicy w celu odkrywania jej tajemnic, zażywając ruchu wśród zdrowych, sosnowych lasów otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
Tekst i rysunki: Iwona Bal

sierpień–wrzesień 2016
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Między nami, rodzicami
P

rawie każdy z rodziców od czasu do czasu
zastanawia się, czy istnieje idealny sposób
wychowania dzieci. Nie zawsze wiemy, w jaki
sposób do nich dotrzeć. Nie wiemy, co zrobić,
gdy maluch nie chce jeść, starszak rzuca zabawkami, a młodzieniec lekceważy domowe
obowiązki. Mimo że zdajemy sobie sprawę, że młody człowiek jest
osobną jednostką, to nie zawsze potrafimy zorientować się, o co konkretnie mu chodzi. Chcielibyśmy lepiej rozumieć siebie nawzajem.
Zastanawiamy się, co możemy zrobić lepiej. Brakuje nam skutecznych
narzędzi wychowawczych. Obiegowe poglądy nie zawsze okazują się
słuszne: zbyt często zamiast uczenia mądrych, samodzielnych wyborów, odwołują się do argumentu siły lub krzyku – w efekcie prowadząc albo do bezustannej walki pokoleń albo do wycofania stron
z relacji autentycznej i przejścia na relację powierzchowną, w której
relacja z rodzicem zostaje zastąpiona relacją z jego portfelem, samochodem czy innymi zasobami.

Stwórz sytuację
Nawet najmłodszy człowiek obserwuje życie z własnej perspektywy.
Zasady życia społecznego poznaje poprzez własne doświadczenia.
Dziecko zawstydzane uczy się lęku, nieśmiałości i poczucia winy.
Dziecko krytykowane uczy się agresji. Dziecko, któremu wydajemy
polecenia uczy się wydawać nam polecenia i wojować z nami. Za to
dziecko zachęcane i chwalone uczy się inicjatywy i wdzięczności.
Co zatem robić, gdy maluch robi coś, co – naszym zdaniem – jest
nieodpowiednie? Gdy dwulatek będąc w sklepie sięga do półek po
coraz to nowe produkty – zamiast warczeć „zostaw” czy grozić karą,

przekazując przy tym, jak mało ważna jest dla nas jego potrzeba poznawania świata i on sam – wystarczy wspomóc malucha w poznawaniu zasad panujących w sklepie: „Obejrzałeś? Tak? To teraz poszukajmy razem, gdzie to stało i gdzie to możemy odłożyć. Tutaj? A może
tu obok? Tak, tutaj! Brawo!” To na nas, dorosłych spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich sytuacji, w których maluch będzie w stanie sobie poradzić. Jego sukces będzie wówczas również naszym sukcesem.
Życie jest różnorodne – nawet dobrze znając naszą młodszą lub
starszą latorośl nie zawsze będziemy w stanie przewidzieć wszystkie
okoliczności, nie zawsze będziemy umieli wyraźnie określić nasze
oczekiwania i wyegzekwować postawione granice bez posługiwania
się przy tym przemocą.
W tego typu sytuacjach warto sięgnąć po fachową pomoc psychologa. Spojrzenie z kilku stron na Waszą relację może pomóc w znalezieniu drogi do innego sposobu funkcjonowania. Chętnie podzielę się
z Tobą wiedzą i doświadczeniem – od lat pracuję w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii „Kąt”, mam też własne doświadczenia rodzicielskie. Warto przyjść jak najwcześniej, aby dłużej nie powielać
nieprawidłowych wzorców. Już kilka konsultacji może przynieść
znaczący efekt.
mgr radosłaW jerzy utnik, mba
psycHolog seksuolog, nauczyciel dyplomoWany

centrum medyczne doktora
ul. trakt brzeski 57b
tel. 22 205 08 01
www.doktora.pl

R E K L A M A

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
Informacje o zasadach zamieszczania
reklam w „Gazetce Sąsiedzkiej”
można uzyskać pod adresem:

reklama@staramilosna.org.pl

lub numerem telefonu: 537 49 00 48
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Mural w Długosiodle – kolejna odsłona
W

zowieckim pejzażem w tle. W opinii oglądających ten fragment muralu jest najlepszy pod względem malarskim.
Ciekawostką jest swoisty podpis autorów – pojawiające się na odległym planie sylwetki malarzy. Wykonawcami tej części muralu są:
Ola Jamiołkowska, Zuzanna Trzcińska, Dominika Małgowska, Łukasz
Dymiński i prowadzący projekt artysta malarz Wieńczysław Pyrzanowski, mieszkaniec Wesołej.
Przedsięwzięciu od początku patronuje lokalna fundacja Homo
Homini oraz władze gminy Długosiodło.
mjp

FOT.: MJP

sierpniu br. powstała piąta część (7,5 metra długości) muralu
w Długosiodle koło Wyszkowa, o którym pialiśmy już kilkakrotnie na naszych łamach. To monumentalne dzieło, prezentujące rok
życia na wsi, ma 30 metrów długości i 2,70 metra wysokości. Znajduje
się w parku na tyłach kościoła, nieopodal siedziby władz Długosiodła.
Część tegorocznej realizacji to uzupełnienie sceny żniw oraz kolejna scena – pięciometrowej długości – zbioru kapusty w jesiennym
klimacie. Po iskrzącym słońcem, rozświetlonym pejzażu żniw, mamy
nastrojową, ale nasyconą kolorystycznie scenę na polu kapusty z ma-

Artykuł sponsorowany

Salon optyczny

Omatidium w Wesołej

S

alon Optyczny Omatidium przy Trakcie Brzeskim 56b w Wesołej
funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 i już w ciągu zaledwie kilku miesięcy uszczęśliwił kilkadziesiąt osób, które znalazły tam swoje wymarzone okulary. Nic nie daje właścicielom większej satysfakcji, niż opinie,
jakie wystawiają Klienci, np.: „Profesjonalne doradztwo okulistyczne,
przyjemna atmosfera, udane zakupy bardzo gorąco polecam.” Nic
dodać, nic ująć – dlatego serdecznie zapraszamy tych, którzy jeszcze
nie zdążyli nas odwiedzić i sprawdzić.

Z okazji otwarcia Salonu:
 program lojalnościowy: rabaty 5–60%,
 do okularów korekcyjnych druga para soczewek barwionych





gratis,
soczewki progresywne „2 w cenie 1”,
zakupy na raty 0% – wystarczy tylko dowód osobisty,
bezpłatne badanie wzroku w soboty,
okulary przeciwsłoneczne -20%.

Dodatkowo każdy może odebrać darmowy zestaw soczewek
kontaktowych DAILIES TOTAL 1.

Codziennie
w godzinach otwarcia Salonu zapewniamy profesjonalne badanie
wzroku przeprowadzone przez specjalistę z 10-letnim doświadczeniem. Gwarantujemy szeroki wachlarz opraw okularowych – od polskich producentów (m.in. Tonny, Eva Minge), poprzez znane marki, jak
Tom Ford i Ray Ban, kończąc na ekskluzywnych, jak Porsche Design
czy też ręcznie robione oprawy włoskie. Ceny oprawek zaczynają się
już od 99 zł.
Z początkiem września zapraszamy na wyprzedaż okularów
przeciwsłonecznych: -20%. Dodatkowo we wrześniowe soboty zapraszamy na bezpłatne, niezobowiązujące badanie wzroku
(po uprzedniej rejestracji telefonicznej).

sierpień–wrzesień 2016
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-20%

ul. Trakt Brzeski 56 B (1 piętro)
pon.–pt.: 11.00–19.00, sob.: 11.00–15.00, tel. 537 765 242
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Nowy sezon w Ośrodku
Kultury i Filli Pogodna w Wesołej
W

akacje już za nami, ale nie będziemy
się nudzić. Przygotowaliśmy dla Was
mnóstwo zajęć, atrakcji oraz wydarzeń.
Każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś
dla siebie. Sezon 2016/2017 uważamy za
rozpoczęty!
3 września w godz. 10.00-14.00 w filii Pogodna – Dzień Otwarty, a w programie m.in.
spotkania z instruktorami, zajęcia pokazowe
oraz warsztaty muzyczne pt. „Rozśpiewana
Rodzinka”, czyli wspólne śpiewanie, granie
i własnoręczne tworzenie instrumentów muzycznych, połączone z zajęciami ruchowymi
na macie edukacyjnej
4 września w siedzibie Ośrodka Kultury przy
ul. Starzyńskiego – Dzień Otwarty, podczas
którego zaprezentujemy propozycję zajęć
sekcyjnych. Mamy dla Was aż 35 propozycji!
Od godz. 14.00 do 17.00 będą na Was czekać pracownicy, animatorzy oraz opiekunowie, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania.
Będą zapisy na zajęcia.
Podczas Dni Otwartych odbędzie się Piknik Rodzinny z Klockami Lego pt. „Twórcze
Budowanie z Klocków Lego i Rodzinne Sadzeniaki”. Prowadzone we współpracy z Fundacją
„Akademia Iwony Kalaman” „Rodzinne Sadzeniaki” to integracyjna Eko-zabawa. Naszych
najmłodszych zapraszamy na przedstawienie
Teatru Igraszka: „Magiczny Miód”. Przypominamy, że na przedstawienie obowiązują
bezpłatne wejściówki. Można je odbierać
w siedzibie Ośrodka Kultury od 29 sierpnia.

Tydzień później, 10 września, w Filii Pogodna odbędą się dwa wydarzenia. W godz.
13.00-18.00 – spotkanie Pogromców Planszówek. Jeśli lubisz w nie grać i zawsze
chciałeś stworzyć swoją grę, dołącz do nas!
Warsztat prowadzi Błażej Grygiel – dziennikarz, muzyk, gracz, twórca gier. Partnerem
warsztatu jest sklep z zabawkami i grami
„Raduś”.
Natomiast o godz. 18.00 odbędzie się koncert pt. „Muzyczne Kontrasty” w wykonaniu
Beaty Kozyry (skrzypce) i Jakuba Paulskiego (gitara). Muzycy przedstawią różnorodny
świat muzyki klasycznej, filmowej oraz popularnej we własnym opracowaniu.
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Również 10 września w Ośrodku Kultury w godzinach 10.00-11.30 odbędą się
OTWARTE WARSZTATY PERKUSYJNE dla
dzieci w wieku szkolnym. Poprowadzi je Ryszard Rutkowski. Zajęcia bezpłatne, liczba
miejsc ograniczona.
11 września zapraszamy do Ośrodka Kultury o godz. 17.00 na koncert „Sercem patrz”
w wykonaniu Doroty Mężyk-Gębskiej, absolwentki Wydziału Wokalnego Warszawskiej
Akademii Muzycznej. W ramach prowadzonego przed laty programu budowy Polskiego Sztucznego Serca realizowanego przez
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
powstała płyta „Sercem patrz” zawierająca
utwory o tematyce związanej z sercem.
17 września o godz. 10.00 w Gimnazjum nr
119 przy ul. Klimatycznej 1 – RODZINNE ZAWODY RAKIETOWE. W atmosferze zabawy
mają przekazywać w bardzo namacalny sposób wiedzę z zakresu nauk technicznych. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
Również tego dnia zapraszamy wszystkich miłośników podróży do Ośrodka Kultury
o godz. 17.00 na wyprawę do Chin. Będzie
to kontynuacja opowieści z podróży Łukasza
Sacharczuka i Katarzyny Sekuły. Podróżnicy
zabiorą Państwa w najpiękniejsze i najmniej
dostępne Parki Narodowe Państwa Środka.

żartem, pół serio”. Spotkania z muzyką odbędą się 23 września najpierw o godz. 10.50
w Filii „Pogodna”, a o godz. 11.50 w siedzibie
Ośrodka Kultury przy ul. Starzyńskiego.
24 września o godz. 18.00 w Filii Pogodna
odbędzie się wernisaż wystawy Olgi i Marii
Surawskich pt. ŚWIATŁO I KOLOR. Obie artystki to malarki, absolwentki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Maria jest uczestniczką międzynarodowych wystaw. Jej prace znajdują się w zbiorach kolekcjonerów
i muzeów na całym świecie. Jest mentorką
i przewodniczką dla wielu miłośników malarstwa i sztuki. Prowadzi w Starej Miłośnie własną pracownię kopii i konserwacji dzieł sztuki
Surreal. Olga Surawska jest projektantką i graficzką, doktorantką na londyńskim uniwersytecie University of The Arts London, Central
Saint Martins. Jej twórczość designerska obfituje w zaskakujące, nowatorskie rozwiązania, które łączą klasykę i nowoczesność.

10 września o godz. 11.00 oraz 25 września
o godz. 16.00 Zofia Łukomska-Chojecka
podczas spaceru w Kościele p.w. Opatrzności
Bożej przy ul. Ks. Piotra Skargi 2 opowie, kim
był Jerzy Nowosielski oraz dlaczego kościół
w Wesołej jest tak cennym zabytkiem.
Wrzesień zakończymy w Ośrodku Kultury
spotkaniem Klubu Miłośników Gier Planszowych – Wesoła Kostka, na które zapraszamy
w sobotę 24 września w godz. 12.00-15.00.
poprowadzi je Dominik Pietrzak. Natomiast
w Filii Pogodna 25 września o godz. 16.00 odbędzie się przedstawienie pt. „Nasz nowy kolega Mambo” w wykonaniu Studio Artystycznego ARLEKIN. Bezpłatne wejściówki można
odbierać w filii „Pogodna” od 19 września.
Zapraszamy do udziału we wrześniowych wydarzeniach.
Szczegółów oraz plakatów informujących o wydarzeniach organizowanych przez
Ośrodek szukajcie również na fanpage’u portalu Facebook:

Nie zapominamy również o najmłodszych.
Mamy dla nich koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „Teatr muzyczny – pół

www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
Wesoła
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Ogórki dojrzewają cały rok
P

arę minut po dziewiątej do ogrodu schodzą się dzieciaki. Witają się
ze zwierzętami – kilkoma psami i świnką (wabi się Szynka). Jeśli
jest ładna pogoda, można się jeszcze wyszaleć, poskakać na trampolinie, zajrzeć do domku na drzewie albo jednej z tajemnych baz, zbudowanych w zaroślach. O dziesiątej wszyscy spotykają się w budynku. Dzieci z dorosłymi – wspólnie – zasiadają w kręgu. Każdy może

ma klas ani ławek, nie ma gotowych rozwiązań. Liczy się kreatywność
i otwarty umysł. Uczniom towarzyszą nauczyciele, których trafniej
będzie określić mentorami – towarzyszą, pomagają stworzyć własny,
indywidualny program edukacji, a także przygotować się do egzaminów (bo pod koniec roku niezbędne jest zaliczenie szkolnej podstawy
programowej z określonych przedmiotów). Najmłodszy z „Ogórków”

zajęcia/warsztaty dotyczące mangi i anime
– poprowadzony przez jedno z dzieci, ich fankę i znawczynię

Klara stara się, aby wiedza bezpośrednio „spłynęła” jej do głowy
w trakcie zajęć

zabrać głos, każdy zostanie wysłuchany. To czas na dyskusje o sprawach własnych i szkoły, planowanie zajęć na najbliższe dni. Po „kręgu”
– grupkami lub samodzielnie – „Ogórki” zaszywają się w pokojach.
To czas na pracę: czytanie, szycie, naukę języków, własne projekty
z matmy czy historii.
Przy największym stole na jasnej, przeszklonej werandzie, zawsze
jest tłoczno – powstają tu spektakularne prace artystyczne z wykorzystaniem farb, kleju, kartonów, nici i przedmiotów codziennego
użytku. Dzieci często mają dylemat, czy zrobić coś na komputerze,
wyjść pokopać piłkę, a może przeczytać kolejny tom „Świata dysku”?
Po wspólnie przygotowanym posiłku ktoś rzuca pomysł, aby pograć
w planszówkę. Potem przychodzi pani od przyrody – zwana ciocią
Krzak – i wszyscy idą do pobliskiego lasu albo nad Wisłę, podpatrywać ptaki.
Tak wyglądać może typowy dzień w działającej trzeci rok na terenie
Wawra Wolnej Szkole Ogórkowej. Dzień ten może jednak wyglądać
zupełnie inaczej. Wspólne wycieczki lub wielodniowe nic nierobienie,
bo w tym przypadku rytm pracy, nauki i zabawy ustalany jest autonomicznie przez całą społeczność.
„Ogórkowa” to przykład grupy szkolnej, która działa zgodnie z coraz popularniejszą na świecie ideą edukacji demokratycznej (w samej
Warszawie podobnych miejsc jest kilkanaście, a w Polsce ponad 30).
Zakłada ona podążanie za potrzebami i pasjami dziecka, pozwala mu
rozwijać indywidualne talenty i zainteresowania. W takiej szkole nie

dzieci robiły model największej delty śródlądowej rzeki
Okawango

ma siedem lat, najstarsze dziewczyny to już nastolatki. Wspólnie pracują, uczą się i bawią, wzajemnie inspirują. Mają poczucie, że szkoła to
„ich” miejsce, o którym wspólnie decydują.
Dzieciaki prowadzą na Facebooku profil swej szkoły – warto zajrzeć
na http://www.facebook.com/wolnaszkolaogorkowa/
Sabina i Piotr Stasiak
(rodzice Klary i Kaliny – dwóch „Wolnych” Ogórków)
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W BIBLIOTECE PUBLICZN EJ
Lato w mieście

T

radycją stał się udział naszej placówki
w akcji „Lato w Mieście”. W tym roku
postanowiliśmy skupić się na dziełach
Henryka Sienkiewicza i zaprezentować je
młodemu pokoleniu naszych czytelników.
Rok 2016 został ustanowiony Rokiem Sienkiewicza. W tym roku przypada 170 rocznica
urodzin i 100 rocznica śmierci pisarza. Cykl
spotkań, które zostały przygotowane dla
dzieci, składał się z czterech zajęć. Wspólnie
odkrywaliśmy twórczość Sienkiewicza, zapoznaliśmy się z bohaterami powieści „Krzyżacy”
i „W pustyni i w puszczy”. Okazało się, że tak
odległa historia, jaka została przedstawiona
w „Krzyżakach”, jest interesująca i może pobudzić dziecięcą wyobraźnię. Podczas zajęć czytaliśmy wybrane fragmenty powieści, omawia-

liśmy przygody bohaterów i oczywiście dzieci
tworzyły niepowtarzalne prace plastyczne.
Przygody Stasia i Nel zaprowadziły nas
do odległej Afryki. Przez krótka chwilę odbyliśmy wycieczkę razem z bohaterami do
prawdziwej afrykańskiej wioski, podpatrując
życie i zwyczaje jej mieszkańców. Razem ze
Stasiem i Nel uratowaliśmy także słonia. Na-

sycone afrykańskimi barwami i przeżyciami
dzieci tworzyły przepiękne afrykańskie maski
i kolorowe stroje.
Wszystkim uczestnikom spotkań z biblioteką i książkami Henryka Sienkiewicza
bardzo dziękujemy za udział w akcji. Życzymy wielu przygód z książką i udanego
roku szkolnego!

Wrzesień w bibliotece

Dotacja na zakup książek

d kwietnia wspólnie ze Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, które jest organizatorem programu „Warszawa też jest seniorką 2016”, uczestniczymy w cyklu spotkań varsavianistycznych. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania.
Pierwsze z nich poświęcone było historii warszawskiej Pragi, a drugie
to spotkanie z historią naszej małej ojczyzny, jaką jest Wesoła – najmłodsza dzielnica Warszawy.
15 września o godz. 18.30
zapraszamy na kolejne spotkanie
z historią Warszawy. Tym razem
odwiedzimy Szmulowiznę i Michałów. We wrześniu pojawią się
też akcenty sienkiewiczowskie.
W sobotę, 10 września, wybieramy się do Woli Okrzejskiej –
miejsca urodzenia pisarza – na
wycieczkę współorganizowaną z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Wesołej. A pod koniec
września dzieci z młodszych klas
szkoły podstawowej zaprosimy
na przedstawienie poświęcone
dzieciństwu pisarza.

asza placówka już kolejny raz otrzymała dotację pochodzącą
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Celem programu jest poprawa czytelnictwa w Polsce poprzez
wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących
centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych” jest Biblioteka Narodowa.
Przyznana dotacja w wysokości 24 tys. zł jest już realizowana i otrzymane środki pozwolą nam zakupić ok. 950 nowości książkowych.

O

N

Budżet Partycypacyjny

P

o raz kolejny miło nam Państwa poinformować, że głosy, które
zostały oddane na nasze projekty w ramach kolejnej już edycji Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 były niezwykle ważne
i przyczyniły się do wygranej. Nasze projekty oznaczone numerami 450, 452, 577 zwyciężyły i będą zrealizowane. Otrzymane pieniądze przeznaczone będą na zakup książek oraz audiobooków do
naszych placówek. Szczególne podziękowania kierujemy do naszej
Czytelniczki – p. Joanny Mackiewicz, która przygotowała i promowała ww. projekty. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
oddali głosy na nasze projekty.

R E K L A M A

Mirosława Krawczak

HOME
Wnętrza z osobowością

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny

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

Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 238

Wesoła, ul. Torfowa 1
osiedle Stara Miłosna
tel. 726 335 988
homeantyki1
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tel. 22 773 38 83, 602 351 757
KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 28.09 i 29.10.2016
proﬁlaktyka • leczenie zachowawcze • leczenie dzieci
laseroterapia • protezy, naprawa • protetyka: korony, mosty
wybielanie zębów • leczenie chirurgiczne • rtg zębów – cyfrowo

Wesoła

Gazetka Sąsiedzka

S

Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprasza!

kończyły się wakacje...! Serdecznie zapraszamy przyszłych i obecnych słuchaczy naszego Uniwersytetu do zapisywania się

na przyszły rok akademicki 2016/2017. Zapisy
zaczynamy od 1 września 2016 w niżej podanych godzinach dyżurów kasjerki.

W programie UTW są wykłady z różnorodnych dziedzin wiedzy, które cieszą się dużym
zainteresowaniem naszych słuchaczy. Bogata oferta programowa obejmuje także zajęcia
fakultatywne, a wśród nich: nauka języków
obcych, obsługa komputera, gimnastyka,
fitness, basen, zajęcia z treningu pamięci, zajęcia artystyczne (malarstwo, taniec, śpiew).
Nowością tego roku są zajęcia z wizażu. Poza
tym czekają nas spotkania okolicznościowe
i wycieczki krajoznawcze.
Informujemy też z radością, że otrzymaliśmy dotację z Biura Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie Uniwersytetu w latach 2016-2019.
Pozwoli to nam dofinansować większość
wykładów oraz innych zajęć.
Uroczyste rozpoczęcie roku odbędzie się
8 października 2016 o godz. 11.00 w Klubie Garnizonowym na Pl. Wojska Polskiego. Zapraszamy!
sekretariat utW

kontakt: www.utw-wesola.org
e-mail: sekretariat@utw-wesola.org
sekretariat 519 173 672
wiceprezes ds. programowych 519 173 671
(pon.-pt. w godz. 9-15)
dyżury kasjerki: pon., wt. 12.00-14.00
– Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna”
(Jana Pawła II 25); śr.-pt. 12.00-14.00
– budynek Straży Pożarnej w Wesołej,
ul. 1. Praskiego Pułku 31
R E K L A M A
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ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
ul. Jeździecka 20 lok. 33
05-077 Warszawa-Wesoła

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

(os. Stara Miłosna)

Zachęcamy do kontaktu
i współpracy z naszym biurem
księgi rachunkowe
obsługa kadrowo-płacowa
ewidencja ryczałtu
rozliczanie deklaracji podatkowych
podatkowa książka przychodów i rozchodów
wsparcie i doradztwo w prowadzeniu działalności
W ofercie: rozliczanie czasu pracy kierowców
(dla przewoźników) oraz emerytur zagranicznych

tel. 782 506 106

biuro@netax.net.pl
sierpień–wrzesień 2016

www.netax.net.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
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OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia drobne o charakterze sąsiedzkim publikujemy nieodpłatnie.
Maksymalna długość tekstu – 100 znaków ze spacjami. Treść prosimy
przesyłać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres:
drobne@staramilosna.org.pl z zaznaczeniem rubryki, w której ma być zamieszczone ogłoszenie.

 Zaopiekuję się osobą starszą, tel. 606 960 124
 Zatrudnię młodą i pogodną osobę do opieki nad
dwójką rodzeństwa (chłopiec 9 lat i dziewczynka
2,5 roku). Na godziny, dorywczo. Stara Miłosna.
504-220-987
 Poszukuję do wynajęcia lokalu na pracownię
malarską. Czynsz do 500 zł/miesięcznie. tel.
506817591, Karolina

WYMIEŃ
starą biżuterię bursztynową
na naszyjnik z kamieni
półszlachetnych

tel. 22 773 39 52

 MATEMATYKA, biologia, od podstawówki do matury, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem.
Tel. 22 773 13 09
 Język NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Czternaście
lat doświadczenia, 505 967 606

ul. Piękna 46, 05-462 Majdan
czynne: 8.00-16.00

Naprawa Elektroniki Pojazdowej
Arkadiusz Gutaszewski

SKUTE C Z N I E i S YM PAT YC Z N I E ! ! !

112

Wesoła Centrum – tel. 22 7734087

PRANIE

dywanów
i wykładzin, mebli
tapicerowanych,
tapicerki samoch.

110

VILLA AVANTI

KOSZENIE
trawników
i nieużytków,
wycinka drzew
i krzewów

Grzegorz Kaliszewski • tel.

111

www.villaavanti.waw.pl
www.facebook.com/VillaAvanti/
Józefów, ul. Wiązowska 100, tel. 502 600 775

(wejście od Jana Pawła II obok cukierni Gama)

tel. 509

Sprawnie, uprzejmie i tanio 663

066 572

106

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

600 ZŁ

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

003

• bardzo duże doświadczenie
• ciężkie przypadki

PRANIE

507 221 820

dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodwej

Majdan, gm. Wiązowna

Dojazd gratis!

tel. 500 753 803

Pracownia Protetyczna

DOWÓZ GRATIS

036

USŁUGI HYDRAULICZNE

450 ZŁ

PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, URODZINY,
BANKIETY, STYPY, IMPREZY FIRMOWE
www.villaavanti.waw.pl
Józefów, ul. Wiązowska 100, tel. 502 600 775

101

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

ZAPRASZAMY:
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14
ul. Trakt Brzeski 71

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

REKLAMA
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HOTEL DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
STRZYŻENIE PSÓW I PIELĘGNACJA
Stara Miłosna
Lek. wet. Izabela Rupińska

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
088

Taki moduł to tylko 30 zł + VAT,
a w kolorze: 40 zł + VAT

025

VILLA AVANTI organizuje

033

OKRESOWE PRZEGLĄDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY

455 028

NA TERENIE WESOŁEJ I SULEJÓWKA

Coś się w domu zepsuło?
• elektryka
• instalacja wodna
• drzwi, okna • RTV, komputer szwankuje
108

107

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

kostki,
elewacji,
okien itp.

791-355-566

e-mail: arekgu@inetria.pl
tel. 501560979
www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej

Sklep „PSIA KOŚĆ”

MYCIE

„ZŁOTA RĄCZKA”

SALE NA SZKOLENIA
I KONFERENCJE

 Nauka j. niemieckiego w Starej Miłosnej dla
uczniów i dorosłych 50 zł/60 min. tel. 694 210 279
 MATEMATYKA, FIZYKA – matury, studenci. Dojeżdżam. Dr 665-014-406
 JĘZYK POLSKI, REEDUKACJA – zajęcia z kompetentną nauczycielką z referencjami, 512 274 234
 KOREPETYCJE – szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum. Tel. 518 435 879

oraz rosyjski

Przygotowanie do MATURY 2017, egzaminów,
sprawdzianów, nadrabianie zaległości
w gramatyce, czytaniu lektur, pisaniu prac

tel. 501 013 466

PROTEZA
ELASTYCZNA
ACETAL

 Trzyosobowa rodzina poszukuje domu do wynajęcia, tel. 605 930 172

JĘZYK POLSKI

KSIĘGOWA

PROTEZA
CAŁKOWITA

Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy w ramce 58x25 mm. Standardowe
– w cenie 30 zł netto; kolorowe – w cenie 40 zł netto. Maksymalna długość tekstu – 150
znaków ze spacjami. Treść prosimy przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: reklama@staramilosna.org.pl, tel. 537 49 00 48.
Uwaga: drukujemy tylko opłacone z góry ogłoszenia!

(obok sklepu Biedronka)

Autoryzacja:

006

692

905

352

ZEGARMISTRZ

 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

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

Gazetka Sąsiedzka

produkty ekologiczne
mąki, ryże, kasze,
produkty zbożowe,
artykuły dla cukrzyków,
produkty bezglutenowe,
eko jaja, ekologiczne
zioła i przyprawy

ul. Jana Pawła II 23 lok. A3
Warszawa – Stara Miłosna

maści i kremy zdrowotne,
suplementy diety,
eko kawy i herbaty

PAW-BUD

PAW-BUD

 Beton towarowy
 Transport
 Pompa
05-462 Wiązowna, Duchnów, Szosa Mińska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44, kom. 601 384 524
e-mail: pawbud@poczta.onet.pl

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci

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

redental
Gabinet stomatologiczny
Pełen zakres usług:
mikroskop, pantomograf,
leczenie w sedacji,
implanty, ortodoncja
redental

odz is z z u ś m i e ch e

m

W

ych

 509 336 323
ul. Norwida 8 (wjazd od ul. Żeromskiego)
Warszawa-Wesoła
sierpień–wrzesień 2016

WYWÓZ

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

www.transnec.waw.pl
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q LASER VARILITE

zamykanie naczyń na nogach i twarzy

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

Promocja!

Specjalna oferta na
koniec wakacji:

Wszystkie pilingi
i mezoterapia igłowa
z rabatem 10%!
Zapraszamy
do 30 września.

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

UBEZPIECZENIA
Agencja Ubezpieczeniowa
„BEST PARTNER”

Mamy jeszcze
wolne miejsca
w pierwszej klasie!

Wejdź na stronę. Poznaj naszą ofertę.
Wybierz profil dla Siebie.
ul. Trakt Brzeski 63, Warszawa-Wesoła,
os. Stara Miłosna, tel. 227733600
Szczegóły na www.szkolybulhaka.pl

kom.:










512-356-292

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

Zapraszamy...

