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

ACCOUNTING
BIURO RACHUNKOWE 
DORADCY PODATKOWEGO 
Magdaleny Dembińskiej

Licencja Min. Fin. 9131/98

• 20 lat doświadczenia • pełen zakres 
usług • korzystne ceny • pomoc 
w założeniu działalności gospodarczej 
• zwrot VAT za materiały budowlane

tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl

 sprzątanie biur, mycie garaży
 elewacje i elementy zewnętrzne
 sprzątanie po imprezach
 sprzątanie poremontowe
 mycie okien
 pranie wykładzin i dywanów,
 duże doświadczenie
 24 h pogotowie sprzątająceSER
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q MEDYCYNA ESTETYCZNA
q KOSMETYKA TWARZY I CIAŁA
q DEPILACJA LASEROWA
q LASEROWE ZAMYKANIE NACZYŃ
NOWOŚĆ 2014

ATON – nieablacyjny laser frakcyjny, resurfacing laserowy, 
redukcja zmarszczek (także powieka dolna), poprawa napięcia skóry, 
blizn potrądzikowych, rozszerzonych porów i rozstępów. 
Zabiegi w dniach 13-14 czerwca. ATRAKCYJNE CENY

Rozjaśniająca przeciwzmarszczkowa mezoterapia okolic 
oczu LiftEyes RSS

Specjalna oferta rabatowa czerwiec-sierpień 
dla uczniów i studentów – RABAT 20%

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

PAW-BUD

 Beton towarowy 
 Transport 
 Pompa

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

e-mail: pawbud@poczta.onet.pl

PAW-BUD
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GAZETKA BEZPŁATNA REDAGOWANA SPOŁECZNIE. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych 
i nie gwarantuje ich zamieszczenia. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty językowej. 
Redakcja nie odpowiada za treści zamieszczone w materiałach reklamowych. 

Archiwalne numery dostępne na stronie www.staramilosna.org.pl

PISMO STOWAR Z YSZENIA SĄSIEDZKIEGO STARA MIŁOSNA

Na okładce prezentujemy obraz olejny Lidii Snitko-Pleszko pt. „Mewy” (2012). Autorka 
jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała na wydzia-
le Architektury Wnętrz w 1974 roku. Malarstwo studiowała w pracowni prof. Bogdana 
Urbanowicza i prof. Ireny Wilczyńskiej. Początkowo zajmowała się projektowaniem 
wnętrz i elementów plastycznych do nich: żyrandoli, mozaik ściennych, metaloplastyki 
(formy wykuwane w blasze miedzianej). Od 1984 roku zajmuje się wyłącznie malar-
stwem sztalugowym i rysunkiem. Specjalizuje się w portrecie, który najchętniej wyko-
nuje z natury w różnych technikach malarskich.

Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz kilkadziesiąt wystaw zbioro-
wych. Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w krajach Europy i w USA. Została wyróżniona w ogól-
nopolskim konkursie na rysunek (tematy wielkanocne) w 2000 roku zorganizowanym przez okręg warszawski 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest laureatką Nagrody Talensa (za całokształt twórczości) za rok 2009.

lisn@wp.pl ; lisnsnitko@gmail.com ; www.lidia-art.com
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Izabela Antosiewicz 
– w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca w godz. 16-17 
w Urzędzie Dzielnicy oraz spotkania 

indywidualne po wcześniejszym 
umówieniu mailowo: iza@plusnet.pl

Hanna Bąbik 
– w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca w godz. 17-18, 
Biuro Rady w Urzędzie Dzielnicy 

oraz indywidualnie, 
kontakt tel. 502 087 556

dyżury radnych
ze stowarzyszenia sąsiedzkiego stara 

Miłosna

Zachęceni udanym plenerem na Po-
nidziu, w ubiegłym roku, zapraszamy 
młodzież i osoby dorosłe na Wakacyj-
ny Plener Malarski w Sandomierzu. 
W planach malarstwo olejami, akrylami, 
szkice węglem. Tematyka prac: krajo-
braz, architektura, studium postaci.  Ple-
ner odbędzie się w lipcu. Zapisy i bliż-
sze informacje: 695 254 888.

stowarzyszenIe sĄsIedzKIe 
I GraŻyna Bany

Wakacyjny Plener

Drodzy Sąsiedzi!

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna ma nowy Zarząd. 
Na walnym zebraniu 7 czerwca 2014 roku ustępujący zarząd pod przewodnictwem Małgo-

rzaty Mazurkiewicz uzyskał absolutorium. Wybrano również nowy ośmioosobowy zarząd.
Nowym prezesem Stowarzyszenia została Grażyna Milczarczyk, stanowiska wicepreze-

sów objęły Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska i  Joanna Januszewska-Miśków, skarb-
nikiem została Dorota Wrońska, sekretarzem – Magdalena Jasik. W skład zarządu weszły 
również Grażyna Bany, Hanna Bąbik i Małgorzata Mazurkiewicz.

Grażyna Milczarczyk z rodziną mieszka od 12 lat w Starej Miłosnej. Wraz z mężem od 
20 lat prowadzi firmę rodzinną. Z wykształcenia i zamiłowania – socjolog, także pasjonatka 
rękodzieła. Zainicjowała w Wesołej cykl spotkań dla kobiet: Koło Gospodyń Miejskich.

redaKcja

Na „Babskie Wieczory” zapraszamy jak zwykle 
w każdy pierwszy piątek miesiąca. 

Najbliższe spotkanie – 4 lipca o godz. 19.00.

Zapraszamy na 
Damski Szafing
23 czerwca (pon.), godz. 1900 
„Słodziarnia”, ul. Fabryczna 14

Stara Miłosna

Małgorzata Mazurkiewicz 
tel. 608 062 162

WPADNIJ! SZKODA SZAFY...

Najbliższy „Nornik 
Łąking” w sobotę 21.06. 
Zbiórka: „Słodziarnia”, 
ul. Fabryczna 14, godz. 14 
i 16, tel. 796 159 929. Wstęp wolny.
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Od Radnej

W lipcu i w sierpniu dzielnicowy Dom Kultu-
ry zaprasza w piątkowe wieczory (w lipcu na 
godz. 21) na seanse kina letniego na terenie 
Straży Pożarnej w Wesołej. Repertuar wkrót-
ce poznamy z ulotek i afiszy. Wstęp wolny. 
W czwartkowe wieczory czas na letnie kino 
parkingowe, gdzie filmy będzie można oglą-
dać z aut. Zapraszamy do Międzylesia na par-
king przy ulicy Żegańskiej. I tu wstęp wolny. 
Na seanse filmowe zapraszają również Kino za 
Rogiem „Zakątek” (bilety 5 zł) oraz odnowione 
kino w Klubie Kościuszkowiec na osiedlu WP. 

  

W połowie lata w centrum dzielnicy na tere-
nie Przedszkola pod Dębami zostanie otwarte 
wrotkowisko z instruktorem (w wakacje wstęp 
bezpłatny). W piłkę bezpłatnie będzie można 
pograć na boiskach szkolnych, na zasadach 
określonych przez Dyrekcję każdej ze szkół.

  

W Klubie Mambo latem będzie kontynu-
owany stołeczny program „Senior starszy 
sprawniejszy”. 

Hanna BĄBIK

W szyscy mieszkający w Warszawie niezależnie od 
wieku czy miejsca zameldowania, mogą zagło-

sować między 20 a 30 czerwca, na 5 wybranych pro-
jektów ze zgłoszonych przez mieszkańców, w dziel-
nicach, w ramach budżetu partycypacyjnego. 

W Wesołej zgłoszono 42 propozycje, z których 20 spełnia wymogi regulaminowe i na te 
oddamy swoje głosy. Chociaż dzielnicowy budżet partycypacyjny wynosi 300 000 zł, to Za-
rząd i radni podejmą starania o zwiększenie tej sumy, by zrealizować najciekawsze, wybrane 
przez mieszkańców, projekty. Wszystkim, którzy zgłosili swoje propozycje, dziękujemy.

Jak zagłosować? Korespondencyjnie lub bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy wrzucając 
wypełnioną kartę do głosowania do urny. Dla osób nieletnich wymagane jest upoważ-
nienie opiekuna, z jego Peselem i podpisem. Za pośrednictwem internetu zagłosujemy na 
interaktywnej stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, na której od 20 czerwca dostępne 
będą karty do wypełnienia i przesłania, regulamin i możliwość uzyskania odpowiedzi na 
szczegółowe pytania. Rezultat głosowania poznamy 15 lipca.

A oto lista projektów:

Aktywne lato 
w Wesołej

Aktualności 
z dzielnicy

List do redakcji
Równi i równiejsi w Wesołej?

Lokalna prasa informuje o zakończeniu 
generalnej modernizacji, za 9 mln wojskowe-
go Klubu Kościuszkowiec na osiedlu Wojska 
Polskiego, o tym, że za dodatkowe pieniądze 
Klub zostanie wyposażony, i że ta wielomi-
lionowa inwestycja „ma wielu ojców” (Wia-
domości Sąsiedzkie nr 159) co oznacza prze-
cież różne źródła finansowania.

A radny Słowikowski informuje na uczyn-
nych stronach lokalnego pisma, jak ze środ-
ków Dzielnicy na osiedlu WP wymieniana 
i unowocześniana jest pełna infrastruktura 
odziedziczona po PRL Dzielnica ma ciasny 
dom kultury w starych murach i małe biblio-
teki , ulice z kanalizacją i latarniami do zbudo-
wania, a tymczasem niebagatelne pieniądze 
na cyfrowe kino, salę widowiskową, klubo-
kawiarnię, sale do ćwiczeń przeznaczono 
dla mieszkańców niewielkiego, położonego 
na uboczu, osiedla. Więc pytam, czym wy-
tłumaczyć taką hojność państwowej kasy 
dla jednych, gdy inni w Wesołej latami cze-
kają na wodociąg?

MIeszKanIec (IMIę I nazwIsKo 
do wIadoMoścI redaKcjI)

Lp. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Lokalizacja Warość projektu

1 Ścianka wspinaczkowa

Budowa ścianki wspinaczkowej w hali 
sportowej przy Gimnazjum Nr 119 im. 

Marszałka Piłsudskiego w Warszawie (Stara 
Miłosna) przy ul. Klimatycznej 1

ul. Klimatyczna nr 1 280 000,00

2 Pod Debami wszyscy się spotkamy
Rewitalizacja ogrodu Przedszkola Nr 261 po 

przebudowie i planowanym otwarciu 
wrotowiska/lodowiska

ul. Armii Krajowej 56 48 950,00

3 Młodzieżowy Park Rekreacji Zorganizowanie miejsca spotkań rekreacyjno - 
integracyjnych młodzieży 

ul. Jeździecka, ul. Jana Pawła II, 
ul. Pogodna (osiedle 

St. Miłosna)
300 000,00

4 Lato z jogą Praktykowanie jogi w plenerze z instruktorem 
dla wszystkich

ul. Graniczna nad Kanałkiem 
Wawerskim w Starej Miłośnie 1 600,00

5 Modernizacja boiska trawiastego na 
Placu Wojska Polskiego 

Kompleksowa modernizacja boiska 
trawiastego na Placu Wojska Polskiego, 
polegająca na wybudowaniu oświetlenia, 

modernizacji płyty boiska, budowie zaplecza 
socjalnego (kontenery szatniowo-prysznicowe 

oraz szatniowe) oraz postawieniu wiat 
boiskowych 

Plac Wojska Polskiego 299 997,00

6 Wesoła na sportowo
Stworzenie bezpłatnych, ogólnodostępnych 
zajęć sportowych dla dorosłych (siatkówka, 

koszykówka, ping-pong, bandgminton)
szkoły w Wesołej np. 171,173 25 000,00

7 Oświetlenie ul. Wierzbowej

Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz komfort poruszania się po ulicy 
Wierzbowej oraz w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie

ul. Wierzbowa 79 200,00

8 Domki dla skrzydlatych pasiastych 
przyjaciół

Budowa miejsc dla owadów zapylających 
kwiaty

ul. 1 Praskiego Pułku 33, 
ulice na terenie dzielnicy 3 192,00

9 Oświetlenie ul. Za Dębami
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
komfort poruszania się po ulicy Za Dębami 

oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie
ul. Za Dębami 155 000,00

10
Oświetlenie i ułożenie chodnika na 

ul. Prof.Kazimierza Dąbrowskiego w 
os. Stara Miłosna 

Postawienie 7 lamp ulicznych oraz budowa 
chodnika z kruszywa lub płyt betonowych 

07-12 od ul. Literackiej do 
ul. Zapiecek ca 290 mb- Stara 

Miłosna 
76 000,00

11 Kółko Ornitologiczne - Wesoła Popularyzacja idei obserwowania ptaków oraz 
obcowania z przyrodą w mieście ul. Starzyńskiego 21 21 700,00

12 Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z 
nami

Umożliwienie samodzielnego uczestnictwa w 
przestrzeni publicznej osobom niewidomym i 

słabowidzących poprzez dostosowanie 
urzędu dzielnicy

Urząd Dzielnicy Wesoła 
ul. 1 Praskiego Pułku 33 74 450,00

13
Wprowadzenie wyższych standardów 
zajęć z wychowania komunikacyjnego 

w szkołach podstawowych 

Zajęcia z zakresu komunikacyji drogowej w V 
klasach szkół podstawowych

5 szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie 

Dzielnicy Wesola
248 075,00

14 Podwórko "Wesoła" - nasza 
przestrzeń

Rewitalizacja działki przy ul. Piotra Skargi i 
stworzenie dla mieszkańców przestrzeni 

ekologicznej, przyjaznej 
i tętniącej życiem społecznym 

ul. Piotra Skargi 300 000,00

15
Nasadzenie roślin odstraszających 

komary wokół siłowni plenerowej przy 
ul. Granicznej 

Posadzenie roślin odstraszających komary 
wokół siłowni plenerowej przy ul. Granicznej ul. Graniczna  10 000,00

16 Targ "Wesoła Pchełka" - cykliczne 
spotkania mieszkańców 

Cykliczne spotkania mieszkańców na pchlim 
targu połączone z działalnością kulturalno - 

rekreacyjną

Ośrodek Kultury 
ul. Starzyńskiego 21 10 000,00

17 Zaprojektowanie trasy rolkowej i 
wykonanie pierwszego etapu 

Projekt trasy rolkowej inicjującej powstanie na 
terenie Dzielnicy Wesoła bezpiecznej 

przestrzeni dla użtkowników rolek i nartorolek

teren lasu Jana III Sobieskiego 
przyległy do ul. 1 Praskiego Pułku 

(ul. Wawerska, Teodozji, 
Objazdowa)

146 500,00

18 Dzielnicowy Informator Senioralny 
(gazetka)

Miesieczny informator dla seniorek i seniorów 
zawierający informacje o ofercie społecznej i 

kulturalnej na terenie dzielnicy
25 400,00

19 Lato z tai-czi Zajęcia z tai-czi w plenerze z instruktorem dla 
wszystkich

ul. Graniczna nad Kanałkiem 
Wawerskim w Starej Miłośnie 800,00

20
"Komitywa"-projekt pozytywnej i 

skutecznej współpracy szesciolatków 
z nauczycielami

Szkolenia dla nauczycieli szkół 
podstawowych z zakresu rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
6 - latków

szkoły na terenie dzielnicy 28 000,00

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
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R E K L A M A

C zy ruszyliście na wybory chętnie i tłum-
nie, czy też komisje wyborcze świeciły 

pustkami? Na których polityków i partie 
zdecydowaliście się oddać swoje głosy? Jak 
wyniki wyborów z dzielnicy Wesoła mają 
się do krajowych rezultatów europejskiego 
referendum? Zapraszamy do lektury.

Zainteresowanie wybo-
rami wśród mieszkańców 
osiedla Stara Miłosna było 
bardzo duże, jeśli porów-
nać je z frekwencją ogól-
nokrajową. W Polsce od-
dać głos na brukselskich 
posłów zdecydowało się 
niespełna 23% uprawnio-
nych (jest to czwarta naj-
niższa frekwencja w Eu-
ropie). W dzielnicy Wesoła 
(w tym na naszym osiedlu) 
do urn ruszyło ponad 40% 
ludności. I to pokrywa się 
z kolei z ilością głosują-
cych, którzy odwiedzili 
obwody wyborcze na 
terenie całej Warszawy. 
Stolica pod względem 
frekwencji króluje na tle 
Polski. Najwięcej głosów 

zostało oddanych w Wilanowie, na Żoliborzu 
i Ursynowie (Wesoła uplasowała się tuż za 
nimi). Najmniej z kolei na Pradze-Północ, ale 
nawet tamtejsza frekwencja była większa niż 
ogólnopolska, bo wyniosła prawie 30%. Czyli 
inaczej mówiąc, mieszkańcy osiedla Stara Mi-
łosna nie mają się czego wstydzić na tle całej 

Polski i Warszawy. A nawet 
mogą być dumni z tego, że 
godnie wypełnili swój wy-
borczy obowiązek.

Znaczna część z Was zde-
cydowała się oddać swój 
głos na aktualnie rządzącą 
w Polsce partię. Platforma 
Obywatelska wygrała we 
wszystkich obwodach Starej 
Miłosnej znaczną przewagą 
głosów. W komisjach wy-
borczych 1007, 1008, 1009 
oraz 1010 partia Donalda 
Tuska zdobyła odpowiednio 
364, 389, 379 i 396 głosów. 
Wszędzie pod względem 
popularności królowała 
pro fesor Danuta Hübner.

Tuż za PO uplasowa-
ło się Prawo i Sprawiedli-
wość. Partia Tuska zdobyła 

w dzielnicy Wesoła 43% głosów, natomiast 
ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego 26%. 
Dystans, który dzieli te dwie partie, niemal-
że pokrywa się z wynikami zliczonymi z ca-
łej stolicy. Natomiast pomiędzy wynikami 
z Wesołej a wynikami krajowymi, występuje 
znaczna rozbieżność. Jak wszyscy doskona-
le wiemy, PO wygrało eurowybory w Polsce, 
ale wyprzedziło PiS zaledwie o 0,35%.

Eurowybory na terenie Wesołej przebiegły 
bez zaskoczeń. Żaden z kontrowersyjnych 
czy mających negatywną opinię polityków 
nie zdobył tutaj dużej ilości głosów. Zasko-
czeniem był jedynie wynik, jaki udało się osią-
gnąć Nowej Prawicy. Janusz Korwin-Mikke 
(a raczej jego partia) uzyskał tutaj 7% głosów. 
Pokrywa się to z jego osiągami ogólnopolski-
mi. Natomiast w zestawieniu z pozostałymi 
dzielnicami stolicy, Wesoła była dla NP bar-
dziej „hojna”. W Warszawie JKM uzyskał nie-
wiele ponad 5% głosów.

www.staraMIlosna.Info

Eurowybory w Wesołej
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Ewakuacja szkoły podstawowej 353
W dniu 5 czerwca w czasie uroczystości nadania imienia szkole nr 353 w Wesołej, doszło do zasłabnięć dzieci. Uroczystość prze-

rwano a szkołę ewakuowały służby ratownicze. Ponieważ obecny numer Gazetki zamyka się tuż po tych wydarzeniach, nie mamy 
czasu na przygotowanie szerszej relacji. Postaraliśmy się jednak zgromadzić i uporządkować jak najwięcej wiarygodnych relacji.

D okładnie rok temu opisaliśmy utworzone w sąsiedztwie ob-
szaru Natura 2000 wielkie składowisko odpadów.

Poruszyło to liczne grono sympatyków lasów byłego rembertow-
skiego poligonu, które dla północnej części Wesołej są prawdziwą 
oazą zieleni. W tej chwili temat ten wszedł już do kręgu zaintereso-
wań organizacji ogólnokrajowych. Został między innymi podjęty na 
zjeździe zarządu kół i oddziałów mazowieckiej Ligi Ochrony Przyrody. 
Podjęto tam decyzję o monitorowaniu sytuacji, kontakcie z instytu-
cjami odpowiedzialnymi za stan środowiska, oraz działaniach eduka-
cyjnych. Wspólnymi siłami powstał film, który jest dostępny w serwisie 
YouTube*. W Wesołej po wakacjach Liga Ochrony Przyrody zorgani-
zuje jego projekcję wraz z prelekcją. O szczegółach tego spotkania 
poinformujemy w numerze wrześniowym. 

*  W wyszukiwarce serwisu YouTube wpisać słowa kluczowe „Poligon 
Śmietnik” lub link: www.youtube.com/watch?v=5gVUe7Ne1mM

dorota wrońsKa

Relacja Straży Pożarnej
O godzinie 12:30 zadysponowano dwa zastę-
py z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 12 na 
ul. Cieplarnianą. Zgłoszenie dotyczyło miej-
scowego zagrożenia w Szkole Podstawowej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, obec-
ne już dwa zespoły Pogotowia Ratunkowe-
go udzielały pomocy dziesięciorgu dzie-
ciom w wieku od 8 do 12 lat. Dzieci zasłabły 
podczas uroczystości szkolnych na sali gim-
nastycznej, co skutkowało podejrzeniem 
obecności jakiejś substancji niewiadome-
go pochodzenia w pomieszczeniu szkoły. 
Działania PSP w pierwszej kolejności pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 

i ewakuacji ok. 600 osób z budynku. Rów-
nolegle ratownicy współdziałali ze służba-
mi medycznymi, prowadzono tlenoterapię 
i wsparcie psychiczne. Dwójkę najbardziej 
zestresowanych dzieci obdarowano „Mi-
siami Ratownikami”. Na dziedzińcu szko-

ły utworzono punkt pomocy medycznej, 
gdzie udzielono pomocy w sumie trzynastu 
osobom. Czwórkę dzieci odwieziono do 
szpitala. Pozostałe dzieci po obserwacji zo-
stały przekazane rodzicom.

Przybyły na miejsce zastęp ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego z JRG 6, za po-
mocą aparatury pomiarowej stwierdził pod-
wyższone stężenie dwutlenku węgla na sali 
gimnastycznej. Przewietrzono cały budynek 
i odwołano ewakuację.

W akcji wzięło udział 5 zastępów straży 
pożarnej. Działania trwały 2,5 godziny.

teKst: st. seKc. MarcIn ryBsKI
zdjęcIa: Mł. Kpt. nIKodeM KIełBowIcz

źródło: www.warszawa-straz.pl

Komunikat Dyrektora SP 353 
w związku z ewakuacją szkoły
5 VI 2014 r. odbyła się uroczystość nadania 
imienia Wielkich Odkrywców Szkole Pod-
stawowej nr 353 w Warszawie. Podczas 
imprezy w sali gimnastycznej zgromadzili 
się uczniowie klas I-VI i zaproszeni goście. 
Doszło do zasłabnięć. Uruchomione zosta-
ły procedury bezpieczeństwa. Na miejsce 
przybyły służby ratownicze i zarządzono 
ewakuację. Spośród osób, które zasłabły, 

cztery zostały hospitalizowane. Dowódca 
służb sprawdzających, czy doszło do prze-
kroczeń norm lub pojawienia się substancji 
zagrażających zdrowiu i życiu, poinformo-
wał o decyzji o odwołaniu ewakuacji i wpro-
wadzeniu uczniów do placówki.

Przepraszamy za niepokój związany 
z zajściem podczas szkolnej uroczystości, 
ale w trosce o bezpieczeństwo naszych 
uczniów podjęliśmy takie działania, które 
w sposób jednoznaczny wykluczą jakiekol-
wiek zagrożenie dla dzieci.

Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić, 
że impreza była zaplanowana i przygotowana 
zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Jako 
dyrektor uważałam, że należy zrobić wszyst-
ko, aby upewnić się o nieistniejącym zagroże-
niu. Proszę o zrozumienie, ale jeśli coś Pań-
stwa zaniepokoi lub potrzebne są dodatkowe 
informacje – proszę o kontakt z sekretariatem 
szkoły, tel. 22 203-62-55, 517-208-307 lub 
dyrektorem szkoły Katarzyną Głusek-Wojcie-
chowicz, tel. 508-877-049.

Katarzyna GłuseK-wojcIecHowIcz

Relacja Rady Rodziców
W dniu 10.06 odbyło się spotkanie członków 
Rady Rodziców z dyrekcją szkoły w celu wy-
jaśnienia okoliczności zdarzeń z 5 czerwca.

Z dokumentacji przedstawionej przez dy-
rekcję wynika, że budynek szkoły jest przy-
stosowany do obecności wewnątrz 800 
osób. W trakcie uroczystości w całej szkole 
przebywało około 600 osób, z czego oko-

ło 470 na sali gimnastycznej. Wentylacja 
była włączona. Pomiary składu powietrza 
wewnętrznego nie wykazały obecności lot-
nych substancji toksycznych ani odchyleń 
od normalnego składu atmosfery na tyle po-
ważnych, żeby mogły skutkować uszczerb-
kiem na zdrowiu. Wszystkie dzieci w czasie 
uroczystości miały miejsca siedzące. 

Z orzeczeń lekarskich wynika, że do 
pełnego omdlenia doszło u jednej oso-

by (uczennicy z pocztu sztandarowego). 
Pozostałe zasłabnięcia objawiały się zgła-
szaniem złego samopoczucia. U dzieci nie 
stwierdzono zatruć. Widoczny był natomiast 
wysoki poziom stresu, w szczególności po 
omdleniu koleżanki, które miało nagły i po-
ruszający przebieg.

roBert MIłKowsKI
przewodnIczĄcy rady rodzIcÓw

Wysypisko odpadów na byłym poligonie – jest film!
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R E K L A M A

ul. Piotrusia Pana 21, Stara Miłosna

512 868 962
kontakt@akademiamarzen.com

CENA:
Pobyt tygodniowy – 320 zł

Możliwość wykupienia pojedynczego dnia pobytu.

ZaprasZamy dZieci
5 - 13 lat

Punkty dziennego Pobytu: 
•	 Zespół	Szkół	nr	94,	ul.	Krótka	1,	tel.	22	773	42	04	
(30.06–11.07.2014)

•	 Szkoła	Podstawowa	nr	353,	ul.	Cieplarniana	23,	
tel.	22	203	62	55	(07.07–18.07.2014)	

•	 Szkoła	Podstawowa	nr	173,	ul.	 Trakt	Brzeski	18,	
tel.	22	773	39	25	(21.07–01.08.2014)

•	 Ośrodek	Kultury	w	Dzielnicy	Wesoła,	ul.	Starzyń-
skiego	21,	tel.	22	773	61	88	(04.08	–15.08.2014)

•	 Szkoła	Podstawowa	nr	171,	ul.	Armii	Krajowej	39,	
tel.	22	773	90	51	(18.08–29.08.2014)

Punkty zajęć sPecjalistycznych: 
•	 Gimnazjum	nr	119,	ul.	Klimatyczna	1,		
tel.	22	773	23	35	

•	 Klub	1	Brygady	Pancernej	„Kościuszkowiec”,	
Pl.	Wojska	Polskiego	129,	tel.	22	681	21	17	

•	 Niepubliczna	Szkoła	Podstawowa,		
ul.	Armii	Krajowej	121,	tel.	22	773	94	84	

•	 Biblioteka	Publiczna	w	Dzielnicy	Wesoła,		
ul.	1	Praskiego	Pułku	31,	tel.	22	489	72	89	

•	 Wesolandia	–	basen	i	siłownia,	ul.	Wspólna	4,		
tel.	22	773	91	91	

•	 Tenis	Klub	Wesoła,	ul.	Armii	Krajowej	32,		
tel.	602	686	505	

•	 Klub	Tenisowy	Pohulanka,	ul.	Zakrętowa	12,		
tel.	22	773	00	70

Terminy	przedstawień	 teatralnych,	 Klub	 1	Brygady	
Pancernej	„Kościuszkowiec”,	Pl.	Wojska	Polskiego	
129:	10 lipca	–	„Słowik”;	24 lipca	–	„Ołowiany	żoł-
nierzyk”;	7 sierpnia	 –	 „Roszpunka”;	21 sierpnia	 –	
„Calineczka”.

wydzIał ośwIaty, Kultury I sportu  
dla dzIelnIcy wesoła M.st. warszawy

Lato w Mieście 2014 
w Wesołej

 Zaproszenie na bez-
płatne zajęcia „Joga na 
Trawie”, które odby-
wać się będą w wakacje 
(14.06-30.08.2014) w so-
boty w godz. 9.00-9.30 na 
polance przy ul. Fabrycz-
nej. Zajęcia poprowadzi: 
Elżbieta Kabała. Więcej 
informacji zamieścimy na 
naszej stronie (www.facebook.com/wege 
prasada) oraz na ulotkach dostępnych w Bi-
bliotece Publicznej w Starej Miłośnie. 

 Zapraszamy na za-
jęcia CROSS TRENING 
w Mambo Fitness Club. 
Zajęcia są darmowe i dla 
wszystkich chętnych, bez 
względu na poziom za-
awansowania i wiek! Zajęcia będą się odby-
wały na placu zieleni przy budynku naszego 
klubu pod okiem naszych profesjonalnych 
instruktorów – Ani, Tomka i Kuby. Terminy 
treningów: wtorek 19:30, środa 18:30, piątek 
19:30. Tel.: 22 773 17 53, 600 838 673.

 Darmowe zajęcia TN Biegówki w ramach 
Warszawa ćwiczy! w Wesołej. Zapraszamy na 
treningi biegówkowe w soboty na godz. 9.00. 
Spotkanie na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej 
i Jana Pawła II (pod krzyżem).

Bezpłatne  
zajęcia sportowe

30 sierpnia 2014 w godz. 10-14 z ini-
cjatywy mieszkańców odbędzie się 
w Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła 
pierwszy plenerowy Pchli Targ „Wesoła 
Pchełka”.

Czeka na Państwa wiele atrakcji, skiero-
wanych do najmłodszych mieszkańców 
naszej dzielnicy: joga dla najmłodszych, 
malowanie twarzy, robienie tatuaży, kon-
kursy, zumba dla dzieci, układanie kloc-
ków LEGO, zabawy językowe i muzycz-
ne, itp. W czasie, kiedy dzieci będą się 
bawiły, starsi będą mogli obejrzeć stoiska 
naszych wystawców, gdzie będzie moż-
na znaleźć wszystko, co potrzebne nam, 
a niepotrzebne innym, za niewielką cenę. 
A cała impreza, jeżeli oczywiście pogoda 
dopisze, odbędzie się na zewnątrz, przy 
dźwiękach wakacyjnej muzyki, przy kawie 
lub lemoniadzie, i wśród ludzi pragnących 
spędzić ostatni weekend wakacji właśnie 
w takiej formie. 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecz-
nie na naszą imprezę, a osoby chętne do 
wystawienia swoich rzeczy prosimy o kon-
takt pod adresem mailowym pchlitargwe-
sola@gmail.com. Liczba stoisk z racji prze-
strzeni jest ograniczona. Termin składania 
ofert od wystawców upływa 31 lipca.

Wstęp na imprezę oczywiście bezpłatny.
donata KozIelewIcz

Pchli targ
«Wesoła Pchełka»
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W maju dwukrotnie gościł w Weso-
łej Michał Malinowski twórca Mu-

zeum Bajek, Baśni i Opowieści „MuBaBaO” 
z Czarnowa koło Konstancina-Jeziorny. 
Raz na zaproszenie Biblioteki Publicznej 
z Wesołej, a drugi z okazji Dnia Sąsiada 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Sąsiedzkie Stara Miłosna. 

Skąd wzięła się Twoja pasja opowiada-
nia i pomysł założenia Muzeum Bajek, Ba-
śni i Opowieści?

Z wykształcenia jestem grafikiem kompu-
terowym. Gdy 1997 roku pracowałem w To-
kio przy produkcji filmu animowanego dla 
dzieci, wyjechałem w poszukiwaniu inspira-
cji do Papui Nowej Gwinei. To tam zakocha-
łem się w sztuce opowiadania bajek. Tam 
też zrodził się pomysł stworzenia miejsca, 
w którym zgromadziłbym kolekcję opowie-
ści z całego świata.

Zafascynowało mnie odkrywanie kultur 
plemiennych, poznawanie rytuałów, tradycji. 
Dużo podróżowałem poszukując opowieści. 
Jako wolny słuchacz spędziłem rok na Wy-
dziale Folkloru i Mitologii na Uniwersytecie 
Harvarda.

W czasie pobytu w Stanach zetknąłem się 
z ruchem odnowy opowiadania historii – 
storytellingiem. Ludzie z różnych stron świata 
którzy uznali, że taka działalność ma sens, 

stworzyli ruch, szczególnie popularny dziś 
w USA i we Francji.

Do Polski wróciłem pod koniec 2000 roku. 
Wtedy też rozpocząłem budowę domu, w któ-
rym w 2002 r. powstało Muzeum. Wpierw za-
praszałem opowiadaczy z różnych stron świa-
ta, organizowałem festiwale, warsztaty, sam 
nie opowiadałem. W końcu ktoś spytał, czy ja 
nie mógłbym opowiadać… i tak prawie dekadę 
temu zacząłem sam opowiadać…

Od 2010 roku na przełomie lipca i sierpnia 
organizuję w Łebie Festiwal Działań Kreatyw-
nych „Podwodne żagle”. Łączę opowieści 
z działaniem kreatywnym. Jest to chyba naj-
większy festiwal dziecięcy (rodzinny) w Polsce, 
trwa 20 dni i gromadzi w sumie około 5-10 ty-
sięcy ludzi. To tam trzy lata temu wpadłem na 
pomysł stworzenia klocków MuBaBao.

Który lud ma najwięcej opowieści?
To trudne pytanie. Za kolebkę opowie-

ści uważa się zarówno Indie jak i Chiny. To 
stamtąd poprzez Persję dotarły do Euro-
py. Opowieści zwierzęce, takie jak znane 
na nszym kontynencie bajki Ezopa, potem 
Charles’a Perrault, a także Ignacego Kraszew-
skiego – pochodzą z Indii. W Persji są znane 
jako Kalila-idima, a w Indiach jako Panczatan-
tra. Często opowieści mówione przetrwały 
tylko dzięki temu, że zostały spisane.

Co ciekawe, pierwsza wersja Kopciuszka, 
która w formie pisemnej została odnaleziona 
w Chinach, pochodzi z IV w n.e.

czy są opowieści uniwersalne, funkcjo-
nujące na całym świecie?

Gdy bada się opowieści z różnych krajów, 
okazuje się, że w każdej z nich chodzi o od-
nalezienie wartości uniwersalnych, które 
wszędzie są takie same: takie jak uczciwość, 
sprawiedliwość, przyjaźń. W tradycji indyj-
skiej i afrykańskiej częścią edukacji księcia, 
czy władcy było wysłuchanie odpowiedniej 
ilości opowieści. 

Które bajki najbardziej podobają się 
dzieciom, a które dorosłym?

To zależy od publiczności i momentu opo-
wiadania oraz jego celu – czy opowiadam, 
aby rozbawić czy aby coś przekazać. Zawsze 
dopasowuję opowieści do okazji. Dzieci bar-
dzo lubią bajki magiczne.

Jesteś otwarty na nowe pomysły?
Ostatnio fascynuje mnie to, jak opowieść 

wpływa na wyobraźnię, jak motywuje do dzia-
łania. Działania kreatywnego w fizycznej prze-
strzeni. Dlaczego podkreślam tę fizyczność? 
Zależy mi, aby odciągnąć dzieci od ekranu 
i sprowokować do działania, do zabawy.

Moim najnowszym pomysłem są narracyj-
ne gry terenowe. Projekt ten nazwałem Wy-
spa poszukiwaczy skarbów. Sprawdza się na 
ucztach urodzinowych, czy w trakcie spotkań 
w szkołach. Często łączę opowieść z dzia-
łaniami z klocków. Na wyspie każdy buduje 
miejsce, gdzie jest ukryty skarb, wymyśla kto 
go ukrył i kto chce go wykraść. Ćwiczenie to 
uczy współpracy miedzy sobą, pobudza wy-
obraźnię.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

rozMawIała  
joanna januszewsKa

Zakochałem się w sztuce  
opowiadania bajek
z Michałem Malinowskim  
rozmawia Joanna Januszewska

Nasza rozmowa
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opowiadacz z papui nowej Gwinei

Żyrafa szczęścia, która powstała  
na dziedzińcu uw  

w ramach nocy Muzeów



czerwiec-lipiec 2014 9czerwiec-lipiec 2014 9

W 30 krajach europejskich i Kanadzie 
w ostatni wtorek maja obchodzony 

jest Dzień Sąsiada. To młode święto w tym 
roku obchodziliśmy także w naszej dzielnicy. 
We wtorek 27 maja w ramach Warszawskie-
go Dnia Sąsiada nasze Stowarzyszenie Są-
siedzkie we współpracy z niedawno otwar-
tą cukiernio-lodziarnią „Słodziarnią” przy ul. 
Fabrycznej zorganizowało piknik rodzinny. 
Utalentowane rękodzielniczki zaprezento-
wały swoje wyroby, „Słodziarnia” zadbała 
o słodkości, a sklep z zabawkami „Raduś” za-
troszczył się o gry i zabawy. Można było też 
sprawdzić swoją kondycję fizyczną u trenerek 
z klubu „Mrs.Sporty”.

Sąsiedzi nawiązywali nowe znajomości 
i odświeżali stare. Była okazja skosztować pi-
kantnych placuszków przygotowanych przez 
staromiłośniańskich propagatorów kuchni 
vege, a także wypełnić ankietę przygotowaną 
przez nasze Stowarzyszenie dotyczącą stan-
dardu życia w naszej dzielnicy.

Ogłosiliśmy wyniki konkursu plastycznego 
pt. „Moje ulubione sąsiedztwo”. Zwyciężyła 
Lucynka Milczarczyk (lat 6). Nagrody ufun-
dowały sklepy „Raduś” i „Hobbart”. Gościem 
specjalnym popołudnia był Michał Malinow-
ski – opowiadacz bajek i dyrektor „Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści”, który zabrał dzieci 
w krainę piratów.

Na zakończenie imprezy chętni wyszli na 
spacer z cyklu „Nornik Łąking” zorganizowa-
ny przez Dorotę Wrońską. W wyprawie brał 
udział „Romeo” – ususzony przez słońce pa-
dalec. Uczestnicy przechadzki mogli poznać 
faunę i florę najbliższej okolicy. Odkrywano, 
gdzie i jak żyją mrówkolwy (relacja na str. 20), 
czy kijanki ropuchy; gdzie można znaleźć 
gniazda dzięcioła, oraz jakie zioła rosną na 
naszym terenie. Każdy mógł sprawdzić ja-
kość powietrza skalą porostową.

Z pewnością wrażenia tego dnia na długo 
zapadną w pamięci wszystkich uczestników.

teKst: MaGdalena jasIK
zdjęcIa: joanna januszewsKa, 

aneta strelKov (BaBy tIMe)

Pierwszy Dzień Sąsiada 
w Starej Miłośnie

J ak zwykle na Pikniku Wesoła wystawiliśmy nasze stoisko. Przygotowaliśmy liczne atrakcje 
dla dzieci. Prezentowaliśmy też archiwalne numery naszej Gazetki i mieliśmy okazję do 

rozmów z czytelnikami. Poprosiliśmy też gości o udział w ankiecie dla mieszkańców Wesołej.

jest 

Stowarszyszenie Sąsiedzkie na Pikniku Wesoła 2014
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N adchodzi lato! Gorący czas urlopów 
i wypoczynku, obfitujący w wiele oka-

zji do spacerów i wycieczek rowerowych. 
Dziś więc nietypowy, subiektywny prze-
wodnik po okolicy o profilu historyczno- 
-krajoznawczym.

Stara Miłosna
Przemierzając ulice Starej Miłosny trudno 
dziś znaleźć cokolwiek, co wskazywało-
by na jej kilkusetletnią historię. Wydaje się, 
że obraz pól, sadów i łąk rozciągający się 
tu jeszcze trzydzieści lat temu był obrazem 
pierwotnym. Nic bardziej mylnego. Otóż 
przez wieki pomiędzy dzisiejszymi ulicami 
Fabryczną i Cieplarnianą znajdował się fol-
wark z dworem i licznymi przyległościami. 
Dziś spacerując brzegiem Kanałku Wawer-
skiego pomiędzy wspomnianymi ulicami 
natrafimy na dwa nienaturalne zaokrąglenia 
jego uregulowanego w latach 30-tych kory-
ta. Są to przysypane i zarośnięte pozostało-
ści stawów folwarcznych. Obok tuż za pło-
tem odnajdziemy budynek, zwany domkiem 
ogrodnika. Zadbany, ciągle zamieszkały, 
niemy świadek dawnych czasów i świetności 
majątku rozparcelowanego na przełomie XIX 
i XX wieku, którego większość zabudowań 
dokonała żywota podczas działań wojen-
nych w 1944 roku.

Nieco na południe, na rogu ulic Fabrycz-
nej i Jana Pawła II, za stojącym od kilkunastu 
lat krzyżem znajduje się zagrodzona i zaro-
śnięta, ostatnia „pamiątka” po wywodzącej 
się również z wyżej opisanej posiadłości Ce-
gielni Miłosna. Jest to znana jeszcze do lat 
90-tych, bardzo popularna wśród amatorów 
letnich kąpieli glinianka, zwana potocznie 
„Fajbą”. Stwierdzenie „ostatnia pamiątka” jest 
tu jak najbardziej uzasadnione, ponieważ 
zgliszcza starego biura cegielni i jego stra-
szące zawaleniem kominy znajdujące się 
przy ulicy Fabrycznej pomiędzy Jana Pawła 
II i Gościńcem bynajmniej nie przedstawiają 
już żadnej wartości historycznej. Sama ce-

gielnia stojąca niegdyś obok glinianki, roz-
ciągająca się mniej więcej do dzisiejszego 
sklepu „Groszek” wraz z magazynami i in-
nymi zabudowaniami została zniszczona 
w 1944 roku.

Z głębi dziejów wyłania się również histo-
ria słynnej karczmy przy Trakcie Brzeskim. 
Miejscowa legenda mówi, że podczas mar-
szu Wielkiej Armii na Rosję gościł w jego mu-
rach sam Napoleon Bonaparte. Przez kilka 
wieków było to miejsce wokół którego sku-
piało się życie naszego osiedla. Mieściły się 
tam sklepy, apteki, ośrodki zdrowia, a przede 
wszystkim przez długi okres PRL-u legen-
darna gospoda „Szafa Gra”. Dziś podupadły 
zabytek ciągle czeka na przywrócenie go do 
świetności. Niedaleko niego, pod wydmą po 
przeciwnej stronie ulicy I Praskiego Pułku 
znajduje się zachowany do dziś grób Kon-
stantego Łukina – carskiego oficera pole-
głego podczas Powstania Listopadowego. 
W czasie I Bitwy Wawerskiej stał w tym miej-
scu obóz armii carskiej, a jej sztab mieścił się 
właśnie w budynku karczmy. Sam grób został 
przesunięty względem pierwotnej lokalizacji. 
Wcześniej bowiem znajdował się na jednym 
z okolicznych podwórek.

Niezwykle ważnym dla naszego osiedla 
miejscem jest drewniany kościół przy ulicy 
Borkowskiej. Ma on niespełna sto lat. Miesz-
kańcom Starej Miłosny służy od czasu prze-
niesienia go z Rokitna czyli od roku 1948. Po 
jego poprzedniku wybudowanym w 1928 
roku na terenie obecnego cmentarza, a po-
ważnie uszkodzonym podczas wojny niestety 
nie ma już śladu. 

W latach 30-tych na niezalesionej wów-
czas wydmie, w miejscu dzisiejszego hipo-
dromu powstało lotnisko szybowcowe. 
Z wyłączeniem okresu wojny funkcjonowało 
jeszcze w latach 50-tych. W latach 60-tych 
teren przystosowano do sportów jeździec-
kich, a patronat nad nim objął CWKS Legia 
Warszawa. Stąd wywodził się m.in. mistrz 
olimpijski z Moskwy, Jan Kowalczyk. Dziś 
pamiątkami po lotnisku są już tylko wydma 

i przedwojenny hangar, po przebudowie słu-
żący jako stajnia kolejnemu po CWKS użyt-
kownikowi, Szwadronowi Jazdy RP. 

Warto również wspomnieć o słynnych bun-
krach pozostałych z czasów obydwu wojen 
światowych. Znajdują się one na wzgórzach 
wydmowych Pohulanki, czyli na tyłach po-
sesji przy ul. Macierzanki i dalej na południe 
przez Zagórze, Wiązownę do Józefowa. 

Schrony, kościół i karczma były szerzej opi-
sywane w poprzednich numerach, dlatego 
zainteresowanych zachęcam do lektury ar-
chiwalnych wydań znajdujących się na stro-
nie internetowej „Gazetki Sąsiedzkiej” (www.
staramilosna.org.pl).

Centrum Wesołej 
Przechadzając się bądź przejeżdżając przez 
pobliskie miejscowości dzielnic Wesoła, Wa-
wer czy miasta Sulejówek szczególną uwagę 
zwraca przedwojenna architektura letnisko-
wa. Na cichych, wręcz wymarzonych do po-
znawczych wycieczek uliczkach Groszówki 
czy Wesołej można zaobserwować wiele od-
nowionych willi drewnianych i murowanych, 
których kształt i styl od razu zdradza czas i cel 
powstania. Perełką jest kościół Opatrzności 
Bożej przy ulicy Ks. Piotra Skargi. Wybudo-
wany lecz nie dokończony w latach 1934-
1939 nigdy nie uzyskał zamierzonego kształ-
tu. Prawdziwym, budzącym podziw skarbem 
jest jego bizantyjskie wnętrze o niezwykle 
wysokich walorach artystycznych. Wykona-
ne przez profesora Jerzego Nowosielskiego 
dzieło jest ewenementem w skali krajowej. 

Dwa interesujące, często budzące zain-
teresowanie obiekty znajdują się przy ulicy 
Niemcewicza, na wschód od Urzędu Dziel-
nicy. Pierwszy to element opisywanego 
w poprzednich numerach „Przedmościa 
Warszawy” czyli masywny bunkier z okresu 
II wojny światowej. Drugim zaś jest budynek 
oddziału centralnego szpitala Klinicznego 
Msw. Potężny gmach o specyficznej archi-
tekturze nasuwa skojarzenie z modnym przed 
wojną stylem budownictwa sanatoryjnego 
Historia jego jest niestety bardzo prozaiczna. 
Wybudowana w latach 1930-tych centralna 
bryła z wieżą do wybuchy wojny pozostawa-
ła niezamieszkana. Dopiero w czasie okupacji 
i po wyzwoleniu podejmowano próby rozbu-
dowy, zawsze o charakterze wypoczynko-
wo-szpitalnym. Tak pozostało do dziś.

Historia Wesołej

Miejsce zbrodni wawerskiej – 27 grudnia 1939 roku (ze zb. autora)Karczma wawerska (Hotel napoleon) w 1984 roku (ze zb. autora)

Wakacyjny  
przewodnik po okolicy
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Najwięcej zabytkowych budynków znaj-
dziemy przy ulicach Kilińskiego, Armii Krajo-
wej i I Praskiego Pułku.

Anin, Wawer, Międzylesie
Osiedla od Anina w stronę Otwocka zawie-
rają przede wszystkim ślady po dawnych 
podwarszawskich letniskach. Są to nie tylko 
charakterystyczne drewniane domy wybu-
dowane tzw. Stylu Świdermajer, ale też cha-
rakterystyczne „skrzydlate” perony stacji 
PKP z lat 30-tych, stacje kolei wąskotorowej 
sprzed prawie wieku, czy też liczna w tym 
rejonie architektura modernistyczna. Histo-
ryczny jest również układ ulic Anina, z tak 
charakterystycznymi i unikalnymi dwunasto-
ma ulicami o nazwie Poprzeczna, prekursor-
kami naszych późniejszych „zadań i działek” 
z tą różnicą, że tam funkcjonują owe tech-
niczne nazwy do dziś. Zresztą spacerowanie 
tymi spokojnymi, osiedlowymi alejkami może 
również być wielce przyjemne i pouczające. 
Budynki przy nich stojące stanowią bowiem 
przegląd wszystkich najważniejszych stylów 
poprzedniego wieku. 

W sąsiednim Wawrze można natrafić na 
ważne miejsca związane z historią Polski. Są 
nimi mieszczące się przy ulicy Płowieckiej 
Karczma Wawerska (dziś Hotel Napoleon), 
w której według podań miał stać sztab polski 
podczas Bitew po Wawrem w 1831 roku oraz 
wysoki, drewniany krzyż ustawiony w stulecie 
tamtych wydarzeń. Z osiedlem tym związana 
jest również tragiczna historia z 27 grudnia 
1939 roku kiedy to żołnierze niemieccy poj-
mali z domów i rozstrzelali 107 mieszkańców 
Wawra i Anina. Była to pierwsza niemiecka 
zbrodnia, która odbiła się echem na całym 
świecie. Symboliczny cmentarz zamordo-
wanych mieści się w miejscu kaźni przy ulicy 
27 grudnia. Pomnikiem tego wydarzenia jest 
oddany do użytku w 1980 roku drugi kościół 
Aniński przy ulicy Rzeźbiarskiej (pierwszy 
z 1916 roku został wówczas rozebrany i prze-
niesiony na Tarchomin – dziś już nie istnieje). 

Pomiędzy Starą Miłosną, a osiedlami przy-
ległymi do torów Warszawa-Otwock znaj-
duje się jeszcze jedno, niezwykle tajemnicze 
osiedle. Jest nim należąca niegdyś do na-
szej parafii Wiśniowa Góra, której pierwotna, 
przedwojenna nazwa brzmiała Podkaczy 
Dół. Dziś cały jej obszar można nazwać miej-
scem historycznym, ponieważ czas zatrzy-

mał się tam sto lat temu... Jeśli komukolwiek 
wydaje się, że to nasze osiedle leży pośród 
lasów to musi koniecznie się tam wybrać. 
Zwartą przedwojenną zabudowę można tam 
znaleźć jedynie przy ulicy Ostów, jedynej as-
faltowej na całym osiedlu. 

Wiśniowej Góry jako miejsca spacerów 
i wycieczek rowerowych nie trzeba spe-
cjalnie reklamować. Korzysta z niej całkiem 
pokaźna liczba mieszkańców naszych oko-
lic. Ze Starej Miłosny wychodzą na nią ulice 
Tramwajowa i Kazita, która następnie prze-
chodzi w Zorzy (przy jej asfaltowym krańcu 
w Aninie, pod numerem 19 stoi willa Juliana 
Tuwima, w późniejszym okresie PRL-u za-
mieszkała przez byłego premiera Piotra Ja-
roszewicza). Obie doprowadzą nas do celu. 
Wiśniowa Góra jest dziś częścią Międzyle-
sia, do lat 30-tych zwanego Kaczym Dołem. 
Obecnie najczęściej kojarzone jest z dwoma 
wielkimi szpitalami: Międzyleskim i CZD oraz 
siedzibą Urzędu Dzielnicy Wawer. Niestety 
podczas działań wojennych zniszczeniu ule-
gło 3/4 zabudowań. Z historycznych obiek-
tów godnych odnotowania są ponad stulet-
nie hale nieistniejącego ZWAR-u przy ulicy 
Żegańskiej, w których przed wojną mieściło 
się w różnym okresie kilka przedsiębiorstw 
o naprawdę dużym znaczeniu przemysło-
wym oraz bliski nam stary, drewniany krzyż 
stojący przy Alei Dzieci Polskich w okolicy 
ulicy Kociszewskich. Legenda mówi, że wy-
stawił go przed wojną piekarz z Podkaczego 
Dołu jako votum za uzdrowienie ciężko cho-
rego dziecka. Wspomnieć należy również 
o malutkiej stacji wąskotorówki mieszczącej 
się przy ulicy Mrówczej. Charakterystyczny 
budynek do dziś opatrzony jest wymalowaną 
na fasadzie nazwą przystanku.

Mazowiecki Park Krajobrazowy
Niezwykłym miejscem do wędrówek pozo-
stają szlaki leśne Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. W jednym artykule nie 
sposób odnieść się do ogromu możliwości, 
jakie serwuje nam to miejsce. Tu z pomocą 
przychodzi nam niezawodny internet, który 
zarówno w tym jak i pozostałych opisanych tu 
przypadkach szczegółowo uzupełni wszelkie 
informacje. Fantastycznym materiałem dys-
ponuje strona PTTK Otwock. Znajdziemy na 
niej dokładne opisy szlaków pieszych, rowe-
rowych oraz ścieżek dydaktycznych w bliższej 

i dalszej odległości. Mapy tras rowerowych 
można też pobrać ze stron internetowych 
Urzędów Dzielnic Wesoła i Wawer.

Otwock i Mrozy
Wesoła sąsiaduje z dwoma dużymi powiata-
mi: otwockim i mińskim. Ziemie te również 
obfitują w wiele pamiątek i atrakcji histo-
rycznych. Szczególnie polecam dwie perełki 
z tamtych okolic. 

Pierwsza to Pałac Bielińskich w Otwocku 
Wielkim. Piękna rezydencja z XVII wieku, po-
łożona na wyspie jeziora Rokola. W murach 
swych gościła królów, carów i cesarzy, na-
stępnie była siedzibą rządową. Dziś jest od-
działem Muzeum Narodowego. 

Drugą jest reaktywowany w gminie Mrozy 
tramwaj konny! Ta niezwykła atrakcja daje 
niepowtarzalną okazję, by poczuć się jak 
przedwojenni pasażerowie takiej samej kolej-
ki kursującej z Wawra do Starej Miłosny.

Sezon w zasadzie już trwa. Jeżeli pogoda 
na to pozwoli to ruszmy przed siebie. Jest 
w okolicy, gdzie wypoczywać i co poznawać!

adaM cIećwIerz 
– polItoloG, varsavIanIsta,  

autor faceBooKowej strony „stara 
MIłosna&oKolIce wczoraj, dzIś I jutro”

szpital Międzyleski w latach 60-tych XX w. wycieczka po lesie w Międzylesiu – 1934 rok (ze zb. autora)

pałac Bielińskich w otwocku wielkim  
– lata 30-te XX w. (ze zb. autora)
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W związku ze zbliżającym się okresem 
urlopowym chciałabym przybliżyć 

Państwu temat ubezpieczeń turystycz-
nych i wyjaśnić kilka istotnych szczegó-
łów, które powszechnie nie są znane lub 
są niewłaściwie interpretowane.

Coraz częściej planując wyjazd za granicę 
decydujemy się na zakup ubezpieczenia na 
okres wyjazdu do innego kraju. Kiedy wyku-
pujemy imprezę organizowaną przez biuro 
podróży, na ogół mamy już zaproponowane 
ubezpieczenie. Warto jednak dowiedzieć się, 
jaki jest jego zakres i do jakiej kwoty mamy za-
gwarantowaną pomoc medyczną. Zdarza się 
bowiem, że kwota na jaką jesteśmy ubezpie-
czeni przez biuro jest najniższa z oferowanych 
i nie pokrywa wtedy wszystkich zdarzeń.

Jeżeli wyjeżdżamy prywatnie, to powin-
niśmy wykupić ubezpieczenie turystyczne. 
W zależności od kraju do jakiego jedziemy 
towarzystwa proponują ubezpieczenie po-
szczególnych ryzyk lub pakiety obejmujące: 
koszty leczenia, ubezpieczenie nieszczęśli-
wych wypadków, odpowiedzialność cywilną, 
assistance, ubezpieczenie bagażu. Mamy też 
do wyboru różne sumy ubezpieczenia, do ja-
kich towarzystwo udziela nam ochrony.

Ubezpieczenie wykupujemy na tyle dni, ile 
będziemy przebywać za granicą. 

ubezpieczenie turystyczne zapewnia 
przede wszystkim pokrycie kosztów lecze-
nia bez konieczności współpłacenia, a także 
pokrycie kosztów ratownictwa i transpor-
tu medycznego – od pomocy i transportu 
z miejsca zdarzenia do szpitala, po transport 
lotniczy do kraju pod opieką lekarza. w ra-
mach polisy można także korzystać z pry-
watnych placówek i całodobowego dostę-
pu do centrum pomocowego.

Ubezpieczenie to chroni również osoby 
cierpiące na choroby przewlekłe, np. choroby 
serca czy cukrzycę. Należy jednak pamiętać, iż 
wykupując ubezpieczenie, musimy wyraźnie 
zaznaczyć, że cierpimy na taki rodzaj choroby 
i wybrać opcję obejmującą nasze schorzenie. 

Wówczas w przypadku uaktywnienia się cho-
roby podczas urlopu, będziemy chronieni. 
Jeśli wypełniając formularz, ukryjemy prze-
wlekłą chorobę, a następnie w związku z nią 
poniesiemy jakąkolwiek szkodę, ubezpiecze-
nie nie pokryje kosztów takiego zdarzenia.

Wiele osób nie decyduje się na wykupienie 
ubezpieczenia turystycznego, gdyż uważa, że 
wystarczy złożyć wniosek w NFZ i otrzymać 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowot-
nego (EKUZ). Karta ta działa na terenie  krajów 
Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Szwajcaria, 
Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obowią-
zuje również w Chorwacji. EKUZ uprawnia 
do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 
w placówkach, które działają w ramach po-
wszechnych systemów ochrony zdrowia. 

Należy pamiętać o tym, że w większości 
państw członkowskich UE/EFTA obowiązuje 
system współpłacenia przez pacjenta, a więc 
pokrywania części kosztów leczenia z wła-
snych środków finansowych. Na przykład:

• w Austrii, czy Szwajcarii będziemy mu-
sieli zapłacić za te same usługi, za które płacą 
obywatele tych krajów. Pobyt w austriackim 
szpitalu jest odpłatny w wysokości 10 euro 
za dzień. Polak, posiadający EKUZ, zapłaci za 
pobyt w szpitalu tyle, co obywatel Austrii;

• w Czechach obowiązuje współpłacenie 
za uzyskane świadczenia medyczne, pobyt 
w szpitalu, wezwanie lekarza do domu i wy-
danie leku refundowanego przepisanego 
na receptę;

• w Niemczech płatna jest pierwsza wizyta 
u lekarza a także pobyt w szpitalu (10 euro za 
dzień);

• w Belgii 25% kosztów leczenia i lekarstw 
będziemy musieli pokryć we własnym zakre-
sie, a za transport medyczny – ponieść pełny 
koszt;

• we Francji będziemy musieli pokryć 30% 
honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia 
stacjonarnego, 25% kosztów leczenia szpital-
nego, wysokość opłaty dobowej, 40% kosz-
tów testów laboratoryjnych;

• we Włoszech obowiązują opłaty za wi-
zytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 
36,15 euro).

Warto pamiętać, że również ratownictwo 
górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we 
Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest 
w pełni odpłatne.

Niemal w każdym roku notowane są przy-
padki, w których koszty transportu poważniej 
chorych klientów do Polski sięgają 40 czy na-
wet 50 tys. zł. Jeżeli mamy tylko kartę EKUZ, 
ten koszt będziemy musieli ponieść sami.

W wielu zagranicznych miejscowościach 
wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko 
prywatnie, w związku z tym nie honorują 
EKUZ. Za ich usługi trzeba płacić pełną cenę, 
której Fundusz nie zwróci. Jeżeli w ramach 
powszechnego systemu ochrony zdrowia 
pobierane są opłaty od ubezpieczonych, 
EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.

Jeżeli osoba uprawniona do świadczeń 
zdrowotnych potrzebuje opieki medycznej 
podczas pobytu za granicą, a nie posiada Eu-
ropejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
powinna skontaktować się z właściwym od-
działem NFZ – telefonicznie, faksem lub za 
pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce. 
Oddział wystawi wówczas Certyfikat Zastęp-
czy – papierowy dokument zastępujący Eu-
ropejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
który może zostać dostarczony pocztą lub 
faksem. EKUZ nie daje żadnych uprawnień, je-
żeli celem podróży jest planowane leczenie.

eKuz daje posiadaczowi karty możliwość 
korzystania jedynie z tych samych praw 
w dostępie do opieki medycznej, jakie ma 
obywatel danego kraju.

Reasumując NFZ nie zwraca pieniędzy za:
• pomoc udzielaną przez placówki pry-

watne,
• udzielaną pomoc i leczenie skutków wy-

padków związanych z uprawianiem sportu,
• ratownictwo górskie,
• koszty transportu medycznego oraz 

transport zwłok do kraju.
Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu 

temat ubezpieczeń na czas podróży i wyja-
śniłam kilka spraw, które nie są powszechnie 
znane. A czy warto ubezpieczać się wyjeż-
dżając za granicę, zdecydujcie Państwo sami.

elŻBIeta sadowsKa

ABC ubezpieczeń
Ubezpieczenia na czas podróży

UBEZPIECZENIA Elżbieta Sadowska – klienci indywidualni, obsługa fi rm  

05-075 Warszawa Wesoła, ul. Dzielna 19, tel./fax: (22) 773 51 46 • 05-074 Halinów, ul. Jana Pawła II 1, tel./fax: (22) 783 60 93
e-mail: ubezpieczenia_sadowska@data.pl, tel. kom. 504 19 22 22 • www.ubezpieczenia-wesola.pl

Hestia, PZU, Warta-HDI Asekuracja, Uniqa, Inter Risk, Compensa, Proama – Pełen zakres ubezpieczeń!ES
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F undacja Znajdki k/Radzymina opiekuje się porzuconymi zwierzętami – leczy je , ste-
rylizuje i znajduje im domy. Nasza działalność oparta jest w dużej mierze na pomocy 

ludzi dobrej woli i wolontariuszy. W tym roku znaleźliśmy domy dla 60 psów i kotów.
Potrzebujemy każdej pomocy! Pilnie potrzebna jest sprawna pralka automatyczna, 

zamrażarka, komputer. Zawsze chętnie przyjmiemy karmę dla zwierząt, zapraszamy 
też wolontariuszy na spacery z naszymi psami. 

Przytulisko położone jest 30 km od Wesołej! Wszelkie informacje można uzyskać od 
Beaty, tel. 514 48 55 68. Chętnych do adopcji i tych, którzy chcieliby zapoznać się z na-
szą działalnością, odsyłam do naszej strony znajdki.pl.

Schronisko prosi o pomoc

dzIecI z przedszKola aBc I dwujęzycznej 
szKoły aBc w wesołej sprawIły znajdKoM duŻo 

radoścI przeKazujĄc zeBranĄ KarMę
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D zisiaj dom, który ma własne źródło 
prądu to rzadkość. Jednak zdaniem 

ekspertów, już niedługo domowa elek-
trownia nie będzie nikogo dziwiła. Koszty 
poniesione na inwestycję w urządzenia do 
wytwarzania energii elektrycznej zapro-
centują nie tylko niższymi rachunkami, ale 
pozwolą też zarobić.

Obserwujemy dynamiczny rozwój eko-
technologii na całym świecie. Jedną z me-
tod ograniczenia ilości emitowanych gazów 
cieplarnianych jest częściowe zastępowanie 
stosowanych w produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej paliw kopalnych odnawialnymi 
źródłami energii. Jest to fotowoltaika. Ma 
ona szansę stać się ważnym źródłem energii 
na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne, 
przetwarzające energię promieniowania sło-
necznego na energię elektryczną, wpisują się 
w strategię zrównoważonego rozwoju dzięki 
stałemu technologicznemu procesowi, zna-
czących redukcji zarówno kosztów jak i emisji 
gazów, takich jak m.in. dwutlenek węgla.

Eksperci przekonują, że z powodu ko-
nieczności radykalnych zmian w istniejącym 
systemie wytwarzania energii (wynikających 
z przyjętej polityki energetycznej) powinni-
śmy postawić na energetykę rozproszoną.

Prąd miałby być wytwarzany w pobliżu 
miejsca jego odbioru, a nie tylko w ogrom-
nych centralnych elektrowniach i elektrocie-
płowniach. Pozwoli to uniknąć ogromnych 
strat energii powstających w wyniku przesy-
łania jej na duże odległości oraz wynikających 

z trudności dopasowania generowanej mocy 
do zmieniającego się obciążenia sieci.

Za najlepsze rozwiązanie uznawana jest przez 
ekspertów energetyka prosumencka, czyli sys-
tem, w którym energię elektryczną wytwarzają 
sami jej odbiorcy – w każdym domu zainstalo-
wane są generatory prądu małej mocy.

W czasie, w którym nasze odbiorniki nie 
pracują, wytwarzana energia jest oddawana 
do sieci i mogą z niej korzystać sąsiedzi. A gdy 
sami potrzebujemy jej więcej, niż może wy-
produkować nasz generator, niedostatki są 
uzupełniane z sieci (duże elektrownie również 
będą istniały, bo muszą dostarczać energię 
dla przemysłu, kolei, miast – do oświetlenia 
ulic, napędu tramwajów).

Można się zatem spodziewać, że za parę lat 
stosowanie indywidualnych mikroelektrowni 
stanie się popularne, tak jak za naszą zachod-
nią granicą. Ministerstwo gospodarki obiecu-
je, że będzie promować małe projekty ener-
getyczne wykorzystujące lokalnie dostępne 
zasoby odnawialnych źródeł energii.

Oszczędnie i bezpiecznie
Jak wyglądają dziś urządzenia do wytwa-
rzania energii elektrycznej, które można 
zastosować w domowej elektrowni? Jed-
ne z najpopularniejszych to ogniwa fotowol-
taiczne, w których ma miejsce bezpośrednia 
przemiana światła słonecznego w energię 
elektryczną. Typowe fotoogniwa krzemowe 
o wymiarach mniej więcej 10 x 10 cm mają no-
minalne napięcie 0,5 V i moc 2 W. Łączy się je 
szeregowo, otrzymując baterie o parametrach 
odpowiednich do konkretnych zastosowań.

Dostępne w handlu panele mogące słu-
żyć do produkcji energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych składają się z kilku, 
kilkunastu albo kilkudziesięciu ogniw o łącz-
nej mocy maksymalnie kilkuset watów. Pro-
dukują prąd o napięciu najczęściej 12 i 24 V, 
więc żeby zasilać nim domowe urządzenia, 
potrzebny jest inwerter zamieniający prąd na 
zmienny o napięciu 230 V.

W naszych szerokościach geograficznych 
nasłonecznienie powierzchni gruntu wyno-
si ok. 1000 kWh\gm, natomiast średnio 75% 
tej dawki przypada na czas od kwietnia do 
września (słońce świeci średniorocznie 1260 
godzin, dziennie ok. 3,4 godz.) – mówi Marek 
Kulesza z firmy Photovoltaika. Koszt zainsta-
lowania paneli słonecznych zwraca się już po 
sześciu latach – po tym czasie otrzymujemy 
energię nieomal za darmo. I to przy obecnie 
obowiązującej taryfie dla gospodarstw do-
mowych – 0,60 zł za kWh.

Na przykład: dom jednorodzinny pobie-
ra średniorocznie 2500-3000 kWh. Z 1 kWp 
możemy wyprodukować rocznie min. 
880 kWh, czyli na dachu trzeba zainstalować 
ok. 3,4 kWp (5 paneli po 200 Wat to 1 kWp, 
czyli tych paneli musi być ok. 16). A koszt za-
kupu 1 kWp wynosi 5360 zł.

Firma Photovoltaika Sp. z o.o. oferuje 
ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe 
elektrownie wiatrowe, zestawy hybrydowe. 
przedsiębiorstwo oferuje dostawę, montaż 
i serwis źródeł energii odnawialnej, wyko-
nuje także bezpłatne audyty energetyczne, 
posiada certyfikaty unijne.

www.photovoltaika.pl

Domowa elektrownia słoneczna
A

rt
yk

u
ł s

p
o

n
so

ro
w

an
y



Wesoła Gazetka Sąsiedzka14

K iedy moja mama narzekała, że śpiewały-
śmy do pustego kościoła, albo co gorsze, 

w ogóle nie koncertowałyśmy, próbowałam 
jej wytłumaczyć, że mamy radość ze śpiewa-
nia tak, po prostu, dla siebie. 

W sobotnie popołudnie 31 maja, kiedy je-
chałam do kościoła pw. Opatrzności Bożej, 
zastanawiałam się, jak wielu słuchaczy będą 
miały uczestniczki Trzeciego Festiwalu Chó-
rów organizowanego przez nasz rodzimy 
Il Canto Magnificat pod patronatem Bur-
mistrza Wesołej. Na dziedzińcu dziewczęta 
w swoich pięknych strojach zgromadzone 
w kilku grupkach czekały na występ. W po-
wietrzu czuć było radosne podniecenie. 
W kościele tyle osób, co na mszy sobotniej. 
Ani dużo, ani mało, ot tyle co zwykle. Usia-
dłam w ławce i zastanawiałam się, dlaczego 
tak mało osób dopinguje młodzież, która 
kształci się w sakralnej muzyce chóralnej. 
I zaczęłam myśleć jak moja mama…cóż…je-
stem mamą chórzystki. 

Gaude mater Polonia wybrzmiało majesta-
tycznie i wprowadziło nas w nastrój niezwy-
kle podniosły i dostojny. Po prawej stronie 
w ławkach Il Canto Magnificat z panią dyry-
gent Martą zamojską-Makowską. Po lewej 

stronie nasi goście, chór Cantores Honorati 
z Białej Podlaski pod dyrygenturą pani jo-
anny centkowskiej. Dziewczęta dały z sie-
bie wszystko. Niby czuć było w powietrzu 
rywalizację, ale jakąś inną. Miałam wrażenie, 
że chodziło o to, by zaśpiewać jak najpięk-
niej. Kiedy śpiewał jeden chór, drugi słuchał 
z powagą i niesamowitym szacunkiem dla 
kunsztu śpiewaczego. Tak, to nie były zawo-
dy sportowe, to było wspierające słuchanie, 
uczenie się i inspiracja. 

Na koncercie po mszy została garstka wy-
trwałych. Nawet nie oglądałam się, żeby ich 
policzyć. W trakcie mszy zrozumiałam, że ta 
młodzież kocha śpiew, dla samego śpiewania. 
Bardzo często kocha miłością pierwszą. Roz-
koszują się dźwiękiem jak wspaniałą ucztą. 
Doskonalą się na Bożą chwałę… nie ludzką. 
Wybrały muzykę trudną i mało popularną. 
I choć w domu słuchają najnowszych prze-
bojów, to na próbach przenoszą się w czasy, 
gdy muzyka sakralna była integralną częścią 
modlitwy. Czasami jedyną rozumianą przez 
wiernych. Odbieraną sercem. 

Chórzystki z Il Canto Magnificat gości-
ły w swoich domach chórzystki z Cantores 
Honorati. W samochodzie powiedziałam Oli 

i Patrycji, które mieszkały u nas, że sprawiły 
mi swoim śpiewem ogromną radość, że wy-
szłam z kościoła uduchowiona. Usłyszałam 
w odpowiedzi, że to największy komplement, 
jaki może dostać chór, że po to śpiewają, by 
wierni wzrastali w Duchu. 

Podobno w gimnazjum wstyd mówić, że 
śpiewa się w chórze. W liceum już można, 
bo ludzie doceniają. Jak przyjemnie było 
siedzieć wieczorem na łóżkach i rozmawiać 
z nimi o wszystkim. To fantastyczne młode 
dziewczyny. Z marzeniami, dorosłymi plana-
mi, rozrywkowymi duszami. Ktoś zaszczepił 
im w sercach miłość do piękna. Jak dobrze, 
że mogliśmy je poznać. Cudownie, że mogli-
śmy posłuchać, jak pięknie oszlifowały swoje 
diamentowe talenty. 

Kolejne spotkanie obu chórów już niedłu-
go. Zostały zaproszone na Światowy Kongres 
Pueri Cantores. To międzynarodowa federa-
cja zrzeszająca chóry młodzieżowe, pierwot-
nie tylko chłopięce lub męskie i chłopięce, 
obecnie także dziewczęce i mieszane (dziew-
częco-chłopięce), mające w swym repertu-
arze katolickie pieśni kościelne, nawiązujące 
m.in. do tradycji chórów gregoriańskich. 

Tegoroczny kongres odbywa się w Paryżu. 
Na pięć dni stolica Francji stanie się świato-
wą stolicą śpiewu sakralnego. A wśród tych 
tysięcy młodych ludzi z całego świata nasz 
chór z Wesołej. Będzie się działo. Dziewczęta 
z Il Canto Magnificat obiecały szczegółową 
relację po powrocie. 

IzaBela antosIewIcz

Konsultacje ortodontyczne – 26 VI, 10 i 31 VII, 14 i 28 VIII od godz. 1400

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

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

Przyjmujący lekarze:
• Edyta Kuza
• Aneta Wróbel
• Katarzyna Milczarek

Godziny pracy:
pon.-śr. 900-1900

czw.-pt. 830-1900

• RTG na miejscu

NOWOŚĆ!
• ozonoterapia
•  bezbolesne leczenie 

z użyciem podtlenku azotu 
(sedacja wziewna)

R E K L A M A

Doskonalą swoje głosy 
na Bożą chwałę
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GABINET PSYCHOLOGICZNY

Wesoła – Stara Miłosna, ul. Kameliowa 12
tel. 22 773 83 00, 660 913 607

mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutyczną:

– zaburzenia nerwicowe i lękowe
– problemy małżeńskie i rodzinne
– trudności wychowawcze
– niska samoocena, obniżone sampoczucie
– stres, długotrwałe napięcie, problemy 

emocjonalne (dzieci, młodzież, dorośli)
– problemy w kontaktach społecznych
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drodzy rodzice,
wiemy, że podjęcie decyzji o wyborze 

przedszkola i szkoły to duże wyzwanie. 
pracujemy z wami już ponad 5 lat i spoty-
kamy się na co dzień z waszymi rozterkami 
wychowawczymi. postanowiliśmy odpo-
wiedzieć na pytania, z którymi do nas przy-
chodzicie. Mamy nadzieję, że poniższe od-
powiedzi pozwolą wam dokonać wyborów 
najlepszych dla waszych dzieci.

Rozważając wszelkie za i przeciw poszu-
kujecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania 
kierując się różnymi kryteriami:
• Czy lepsza jest szkoła publiczna czy pry-

watna? Czy szkoła prywatna jest rzeczywi-
ście droga?

• Czy po ukończeniu szkoły prywatnej bę-
dzie przygotowane do dalszych wyzwań 
edukacyjnych na najwyższym poziomie?

• Czy będzie to miejsce, w którym nauczy 
się relacji z innymi i pozna dobre wzorce 
komunikacji międzyludzkiej?

• Czy spotka w szkole mądrych przewodni-
ków, przyjaciół i towarzyszy rozwoju? Czy 
pozna ludzi z pasją, którzy będą rozbudzać 
jego talenty i wspierać zdolności i pozwolą 
mu poznać siebie?

• Czy będzie mogło stawiać wiele pytań 
i uczyć się jak je zadawać?

• Czy będzie miało wystarczająco dużo za-
jęć z języków obcych, tak by w wieloję-
zycznym i wielokulturowym świecie umia-
ło czerpać wiedzę z różnych źródeł?

• Czy będzie dobrze rozłożony czas pomię-
dzy nauką, aktywnością fizyczną i wypo-
czynkiem?

• Czy świetlica zapewni możliwość odra-
biania lekcji, uczestnictwa w różnych za-
jęciach dodatkowych bez konieczności 
korzystania z nich poza szkołą?

• Czy miejsce to będzie profesjonalne, otwar-
te na współpracę i potrzeby rodziców?

Drodzy rodzice,
szkoła publiczna jest bezpłatna tylko 

pozornie. Pomyślcie Państwo ile płacicie za 
zajęcia dodatkowe, a później ewentualne 
korepetycje poza szkołą, ile kosztuje to Was 
czasu na dojazd i benzynę. Policzyliśmy, że 
przeciętnie obciąża to domowy budżet na 
około 600 zł miesięcznie na dziecko....

Czesne w szkole, w której wszystko jest pod 
jednym dachem, zajęcia dodatkowe, świetlica 
twórcza, odrabianie lekcji nie kosztuje o wiele 
więcej... Policzcie Państwo sami.

w niepublicznej placówce takiej jak nasza 
są często projekty unijne i dotowane miej-
sca, są miejsca darmowe np. dla dzieci nie-
pełnosprawnych lub dzieci niepełnospraw-
nych rodziców. 

Ile kosztowałoby państwa 14h angielskie-
go w tygodniu w szkole językowej, do tego 
basen, zajęcia dodatkowe artystyczne i spor-
towe? A edukacja językowa na poziomie 
dwujęzyczności, czyli 50% czasu nauczania 
w jęz. obcym to podstawa późniejszego suk-
cesu młodego człowieka w zglobalizowa-
nym świecie. 

wielu rodziców obawia się, czy dziecko 
wychodzące ze szkoły prywatnej poradzi 
sobie w szkole publicznej i w życiu. Nie jest 
prawdą, że do szkół prywatnych uczęszczają 
dzieci wyłącznie z zamożnych domów. Mamy 
wiele przykładów inwestycji w edukację dzieci 
całych rodzin, bo to inwestycja, która ZAWSZE 
się zwraca. A przystawalność do realnego 
życia zależy od systemu wychowawczego 
szkoły i nie ma związku z jej formą własno-
ści. Wiele szkół prywatnych bardziej angażuje 
się w działalność charytatywną i wolontariaty 
niż publicznych, nie ma reguł.

szkoła MusI wychowywać. Szkoła pu-
bliczna głównie uczy. Wychowanie prowa-
dzące do samowychowania pomaga radzić 
sobie z problemami, przystosowywać się do 
życia społecznego i rozwiązywać konflikty. 

szkoła musi nauczyć jaK się uczyć, po-
kazać każdemu uczniowi jego styl uczenia 
się, jego mocne strony. W szkole uczeń musi 
spotkać nauczyciela, nie tylko osobę przeka-
zującą wiedzę, ale przewodnika i przyjaciela, 
kogoś, kto pomoże mu odnaleźć swoje moc-
ne strony, a nie tylko skontroluje i oceni jego 
wiedzę. Szkoła musi uczyć samodzielności 
i odpowiedzialności za siebie.

To dociąża rodziców i uczy budować za-
ufanie do dziecka. 

dziecko powinno odrabiać lekcje w szko-
le, by w domu móc zając się odpoczyn-
kiem i życiem rodzinnym, czytaniem książek 
i twórczą zabawą. W szkole dziecko powinno 
nauczyć się jak pracować samodzielnie, by 
było to efektywne. To wiedza, która ułatwi 
naukę na całe życie.

dziecko musi w szkole czuć się ważne, 
musi budować poczucie własnej wartości. 
Czy w szkole publicznej ktoś zwraca na to 
uwagę ? Nikt nie musi być dobry ze wszyst-
kiego. Bycie najlepszym uczniem nie gwaran-
tuje życiowego sukcesu. Ale bycie otwartym, 
asertywnym, umiejącym współpracować, 
umiejącym korzystać ze źródeł wiedzy, 
umiejącym twórczo rozwiązywać trudne za-
dania i ew. konflikty. We współczesnym świe-
cie trzeba być przedsiębiorczym i nie bać się 
występów przed publicznością. Trzeba być 
kreatywnym. Czy to wszystko znajdą Pań-
stwo w szkole publicznej ?

Szkoła musi być otwarta na współpracę 
z rodzicami. Nie Tę okazjonalną, tylko tę co-
dzienną.

Szkoła powinna rodzicom pomagać i od-
powiadać na ich pytania. Starać się tworzy 
wspólną wizję wychowawczą, by dziecko 
czuło się bezpieczne i by żyło w świecie spój-
nych wartości i zasad.

świetlica szkolna powinna być laborato-
rium talentów. Świetlica nie może być wy-
łącznie miejscem oczekiwania na rodziców. 
To właśnie czas, gdy dziecko może uczyć się 
współpracy i nowych umiejętności, kontak-
tów z uczniami w innym wieku, kontaktów 
z instruktorami ciekawych zajęć.

PYTANIE: CZY PAMIĘTACIE PAŃSTWO NA-
ZWISKA ZESZŁOROCZNYCH LAUREATÓW 
NAGRODY NOBLA? A CZY PAMIĘTACIE PAŃ-
STWO NAZWISKA SWOICH NAUCZYCIELI, 
KTÓRZY WNIEŚLI COŚ W WASZE ŻYCIE?

To odpowiedź na pytanie, kim powinien być 
nauczyciel przewodnik Waszego dziecka...

w naszycH przedszKolacH I szKole 
nIe GodzIMy sIę na:
• przedmiotowe traktowanie dziecka przez 

pryzmat jego wyników
• „wyścig szczurów” już od przedszkola
• nauczanie, którego jedynym celem jest 

wyłącznie przygotowanie do zaliczania 
kolejnych testów 

• odtwórczość w pracy, nauce i zabawie
• przypadkowe podręczniki i materiały dy-

daktyczne
• nauczycieli bez pasji i przygotowania 
• zmianowy system pracy szkoły 

JESTEŚMY ŹRÓDŁEM, A NIE ODBICIEM...

www.ourpreschool.pl 
666 840 640, 600 226 224, 
kontakt@ourpreschool.pl
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(Nie)elitarna edukacja niepubliczna 
szansą dla każdego dziecka
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O kres luty-czerwiec to okres startowy 
w szermierce. W tym czasie rozgrywane 

są najważniejsze imprezy mistrzowskie w tej 
dyscyplinie sportu. Zawodnicy i zawodnicz-
ki z naszego klubu tradycyjnie biorą w nich 
udział.

Pierwszą imprezą, w której nasi szabliści 
zdobyli medal w br. były rozegrane w Kato-
wicach Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 
20-tu. W składzie drużyny wystąpili Michał 
Kisiel, Karol lademann i cezary Białecki oraz 
lider zespołu, który poprowadził drużynę do 
tego sukcesu – Mikołaj Grzegorek. 

Mikołaj wygrał również roczną klasyfikację 
juniorów w polskiej szabli i zakwalifikował się 
do reprezentacji na Mistrzostwa Europy. 

Impreza mistrzowska odbyła się w pierw-
szych dniach marca 2014 roku w Jerozolimie. 
Nasz zawodnik potwierdził na tych zawo-
dach, że jest najlepszym szablistą polskiej 
reprezentacji, zajmując na tej prestiżowej im-
prezie znakomite 5-te miejsce. Trzeba dodać, 
że medal był bardzo, bardzo blisko. W walce 
o medal Mikołaj przegrał nieznacznie jednym 
trafieniem 14:15.

Tydzień później w Warszawie Miko-
łaj zdobył złoty medal w Mistrzostwach 
Warszawy Juniorów. Jego młodsi koledzy 
w kategorii juniora młodszego do lat 17-tu 
zdobyli komplet medali: Karol Lademann 
– złoty, Cezary Białecki – srebrny, a Filip 
Grzegorek – brązowy. 

Kategoria młodzika do lat 14-tu również 
została zdominowana przez nasz klub. 
Zwyciężył jakub Broniszewski przed pio-
trem szczepanikiem, a wśród dziewcząt 
zwyciężyła Magda strzyczkowska. 

Młodszy brat Kuby, Marcel dołożył zło-
ty medal w kategorii dzieci do lat 11-tu. 
Brązowy medal w tej kategorii przypadł 
w udziale filipowi Małkowi. 

Łącznie zdobyliśmy 10 medali w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Warszawy, co 
stawia nas na pierwszym miejscu wśród 
klubów warszawskich.

W dniach 30-31 maja w Śremie nasi naj-
starsi wychowankowie startowali w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski do 
lat 23. I tutaj możemy pochwalić się bar-
dzo dobrym wynikiem.

W turnieju indywidualnym adam sę-
czek zaskoczył swoich przeciwników 
precyzyjnymi technicznie akcjami i zdobył 
w pięknym stylu srebrny medal. 

W drużynie potwierdził swoją wielką 
klasę i z pomocą swoich klubowych kole-
gów Mikołaja Grzegorka i Michała toma-
siaka zdobył drugi srebrny medal w tych 
mistrzostwach.

Przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski 
Młodzików i Juniorów Młodszych, gdzie 
mamy nadzieję jeszcze poprawić ten me-
dalowy dorobek. 

Na te sukcesy pracują również trenerzy 
Krzysztof Grzegorek i Bartłomiej olej-
nik. Bartek to młody trener, a już uzyskuje 
rezultaty zasługujące na wielkie uznanie. 
Jego wielkie zaangażowanie w pracy 
w szkole podstawowej nr 353 i w klubie 
MUKS VICTOR na pewno będzie przyno-
siło naszej dzielnicy jeszcze dużo radości 
i sukcesów w następnych latach.

Krzysztof GrzeGoreK

Sukces Volteo
Z awodniczki z UKS VOLTEO Szwadron 

Jazdy RP Stara Miłosna godnie reprezen-
towały Polskę na zawodach międzynarodo-
wych, które odbyły się w dniach 15-18 maja 
w Czechach. W zawodach udział wzięło 16 
narodowości, 42 konie, 86 zawodników indy-
widualnych, 11 par oraz 11 zespołów. Zespół 
z Polski w składzie: aleksandra wolniewicz, 
aleksandra i Marcelina Mazińskie, Kamila 
stasiniewska, zuzanna Bogdańska i zofia 
Mikołajczak oraz lonżująca natalia olesiń-
ska zajął I miejsce w kategorii seniorów CVI 1* 
zdobywając notę w I rundzie 5,2, a w II run-
dzie wysoki wynik 6,5 pkt.

W kategorii indywidualnej seniorów nasza 
reprezentantka aleksandra Mazińska na ko-
niu El Rashim z lonżującą – natalią olesiń-
ską uplasowała się na 4 pozycji z wynikiem 
6,5 pkt. Tym samym zawodniczka uzyskała 
prawo do startów w zawodach woltyżerskich 
najwyższej rangi FEI 3*.

Wszystkim zawodnikom składamy ser-
deczne gratulacje. 

natalIa olesIńsKa

G ratulacje dla ucznia klasy IIIb ze SP 173 
w Warszawie – Kacpra popielucha, tre-

nującego zaledwie od 7 miesięcy. Ten uta-
lentowany zawodnik UKS Karate Kyokushin 
Wesoła podczas X Ogólnopolskiego Turnieju 
Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży w Ostro-
wii Mazowieckiej 1 czerwca 2014 roku zajął 
III miejsce w kategorii kumie (walka) semi 
kontakt chłopców, rocznik 2004, do 27 kg. 
W zawodach wzięło udział 254 uczestników 
z 22 ośrodków.

trener I prezes uKs Karate KyoKusHIn wesoła 
zBIGnIew ostrowsKI 

www.ukskaratewesola.pl

Sukces UKS 
Karate Kyokushin 
Wesoła

Szabliści MUKS «VICTOR»  
dalej w natarciu!!!
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY:

Klub Wesoła Mrs.Sporty
ul. Jeździecka 21 F lok. nr 1
Stara Miłosna
„Galeria Sosnowa”
tel. 22 123 44 11
tel. kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl

www.mrssporty.pl
www.facebook.com/mrssportywesola

GODZINY
OTWARCIA:

pon. 8-12  i  17-21
wt. 8-12  i  16-20
śr. 8-12  i  17-21
czw. 8-12  i  16-20
pt. 8-12  i  16-20
sob. 8-12

Jakie są Twoje cele?
Z Mrs.Sporty osiągniesz 
swoje indywidualne cele:
  Chcę znów zmieścić się 

w swoją ulubioną sukienkę.

  Chcę mieć więcej energii 
na co dzień.

  Chcę trwale schudnąć.

  Chcę mieć zapał do pracy.

  Chcę pozbyć się bólu pleców.

  Chcę być bardziej aktywna 
dzięki lepszej kondycji.

www.mrssporty.pl

Zadbaj o idelaną figurę na lato!
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Koncepcja 30-minutowych treningów 
pod okiem wykwalifikowanych trenerek
Wystarczy trenować w klubie Mrs.Sporty 
zaledwie 2-3 razy w tygodniu przez 30 minut, 
aby osiągnąć swoje indywidualne cele. 
Krótki czas treningu, możliwość rozpoczęcia 
ćwiczeń o dogodnej porze oraz osobista 
opieka doświadczonych i wykwalifikowanych 
trenerów sprawiają, że wizytę w klubie 
Mrs.Sporty łatwo włączyć do planu dnia.

Indywidualna opieka
Aktywne wsparcie mobilizuje! Dlatego 
od samego początku towarzyszymy Ci 
w osiąganiu sukcesów, krok po kroku, 
zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami.

Łatwa do stosowania na co dzień 
i sprawdzona koncepcja odżywiania 
bez efektu jo-jo
Uzupełnieniem treningu jest zdrowa 
i dobrze zbilansowana dieta, pozwalająca 
nie tylko zredukować wagę, ale też 
trwale ją utrzymać.

Oprócz tego aktywność fizyczna w Mrs.Sporty 
jest po prostu przyjemnością! U nas zawsze 
trenujesz w kobiecym gronie, w miłej, 
kameralnej atmosferze.

Wystarczy trenować w klubie Mrs.Sporty 
zaledwie 2-3 razy w tygodniu przez 30 minut, 
aby osiągnąć swoje indywidualne cele. 
Krótki czas treningu, możliwość rozpoczęcia 
ćwiczeń o dogodnej porze oraz osobista 
opieka doświadczonych i wykwalifikowanych 
trenerów sprawiają, że wizytę w klubie 

Krótki czas treningu, możliwość rozpoczęcia 

zaledwie 2-3 razy w tygodniu przez 30 minut, 
aby osiągnąć swoje indywidualne cele. 
Krótki czas treningu, możliwość rozpoczęcia 
ćwiczeń o dogodnej porze oraz osobista 
opieka doświadczonych i wykwalifikowanych 

Krótki czas treningu, możliwość rozpoczęcia 

Wystarczy trenować w klubie Mrs.Sporty 
zaledwie 2-3 razy w tygodniu przez 30 minut, 

Krótki czas treningu, możliwość rozpoczęcia Krótki czas treningu, możliwość rozpoczęcia 

Indywidualna opieka
Aktywne wsparcie mobilizuje! Dlatego 
od samego początku towarzyszymy Ci 
w osiąganiu sukcesów, krok po kroku, 
zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami.

i sprawdzona koncepcja odżywiania 
bez efektu jo-jo

Łatwa do stosowania na co dzień 
i sprawdzona koncepcja odżywiania 
bez efektu jo-jobez efektu jo-jo
Uzupełnieniem treningu jest zdrowa 
i dobrze zbilansowana dieta, pozwalająca 
nie tylko zredukować wagę, ale też 
trwale ją utrzymać.

Pierwsze urodziny od 1000 do 2000

O godz. 1200 zapraszamy 
do wspólnej zabawy zumba fitness
– muzyka, profesjonalny DJ
– gość specjalny
– poczęstunek, szampan, tort
Na Panie, które w tym dniu zapiszą się do Klubu, czekają korzystne rabaty.
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Katalog ekslibrisów
Biblioteka w Wesołej po-
chwalić się może pierw-
szym wydawnictwem. 
Przez ponad trzy miesiące 
pracowaliśmy nad wyda-
niem książkowym nadesła-
nych na nasz urodzinowy 
konkurs ekslibrisów. Na po-
nad 70 stronach prezentu-

jemy 189 prac 99 autorów z 15 krajów.

Spotkanie 
z Wojciechem Jagielskim

W tym roku Tydzień Bibliotek rozpoczęliśmy 
z małym wyprzedzeniem, za to mocnym ak-
centem i niespodzianką dla wielbicieli repor-
tażu. 6 maja 2014 gościł w naszej Bibliotece 
znakomity pisarz i korespondent wojenny, 
autor książek poświęconych republikom kau-
kaskim, Afryce i Afganistanowi – Wojciech 
Jagielski. Rozmowę z autorem prowadziła 
Weronika Rydzińska. 

Mimo, że był absolwentem Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, począt-
kowo dziennikarzem nie zamierzał zostać. 
Gdy rozpoczął pracę w Polskiej Agencji Pra-
sowej, oprócz Afryki, którą się interesował, 
jako reporter zajął się południowymi repu-
blikami ZSRR i Afganistanem. Tymi samymi 
regionami świata zajmował się również bę-
dąc redaktorem Gazety Wyborczej. Dzienni-
karstwo szybko stało dla niego sposobem na 
życie, ogromną pasją. 

W pracy dziennikarza nie wystarczy jed-
nak reporterskie szczęście, chociaż i ono jest 
ważne. Dobry reportaż powstaje poprzez 
ciężką i żmudną pracę, m.in. tysiące przeczy-
tanych depesz, reportaży, książek o kraju, do 
którego się jedzie. 

Niezliczone opowieści i gawędziarska swa-
da Pana Wojciecha sprawiły, że był to nieza-
pomniany wieczór.

„Odjazdowy 
Bibliotekarz” 2014

Rajd rowerowy Wawer–Wesoła–Sulejówek 
odbył się 10 maja 2014. Organizatorami rajdu 
były trzy biblioteki publiczne – Wawer, We-
soła, Sulejówek oraz Muzeum Józefa Piłsud-
skiego. W tym roku startowaliśmy ponownie 
z Biblioteki Głównej w Wawrze, przejeżdża-
liśmy przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, 
zwiedzaliśmy jeden z najmłodszych zare-
jestrowanych zabytków w Polsce – Kościół 
Opatrzności Bożej w Wesołej z freskami 
Jerzego Nowosielskiego. Na uczestników 
rajdu na mecie (Muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku) czekał cały szereg atrakcji: 
pamiątkowe zdjęcie, zwiedzanie Muzeum, 
oglądanie filmu z Odjazdowego Biblioteka-
rza 2013, bookcrossing – dla dorosłych i dla 
dzieci, zajęcia dla dzieci, siatkówka dla chęt-
nych oraz poczęstunek (przy grillu i ognisku).

Mimo niepewnej pogody, frekwencja do-
pisała – rozdaliśmy ponad 120 szprychówek, 
a na piknik na mecie zawitało jeszcze wielu 
chętnych. 

W organizacji imprezy wsparli nas: Stowa-
rzyszenie Nasza Wesoła, OSP Wesoła, Kino 
za Rogiem „Zakątek”. Dziękujemy naszym 
sponsorom: K&M Delikatesy (Wesoła); PAWO 
Sklep piekarsko-cukierniczy (Wesoła); Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego „JBB” (Wawer); abud 
– Market Budowlany (Wawer); System Bi-
blioteczny MATEUSZ. O bezpieczny przejazd 
zadbała policja dzielnic Wawer i Wesoła oraz 
miasta Sulejówek. Wsparciem technicznym 
służył nam Cyklon Sport Serwis z Wesołej. 
Dokumentację filmową zapewnił nam Pan 
Józef Jagielski, dokumentację fotograficzną 
Pan Krzysztof Zowczak. Przy ognisku umila-
ła nam czas grająca na gitarach i śpiewająca 
młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Sulejówku oraz 
z Gimnazjum 119 w Wesołej. Nagłośnienie na 
mecie mieliśmy dzięki uprzejmości Miejskie-
go Domu Kultury w Sulejówku.

Partnerami medialnymi imprezy byli: Wia-
domości Sąsiedzkie Wesoła-Wawer-Praga 
Południe, Gazetka Sąsiedzka, Lokalna, SKM.

Sponsorom i partnerom dziękujemy za 
okazaną życzliwość i wsparcie atrakcyjnej 
formy promocji książki i biblioteki.

Uczestnikom dziękujemy za liczny udział!

Opowiadacz bajek 
w bibliotece

Dużo emocji, wielkie oczy, otwarte dziecięce 
buzie przez ponad godzinę! Znowu przeko-
naliśmy się jak ogromna jest siła wyobraźni 
i opowieści! Wiele niezwykłych historii pod-
czas Wieczoru Bajek (12.05.2014) opowiadał 
Michał Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni 
i Opowieści.

Laureaci konkursu 
„Wszystkie książki mówią”

Finałem Tygodnia Bibliotek (15 maja 2014) 
było rozstrzygnięcie konkursu na recenzję 
książki „Wszystkie książki mówią”. Prace oce-
niała Komisja w składzie: Wanda Monastyrska 

(przewodnicząca), Anna Bolecka, Małgorzata 
Kazimierska.

Na konkurs wpłynęły 24 prace. Komisja 
zdecydowała o podziale prac na 2 kategorie: 
dorośli (3 prace) oraz dzieci i młodzież (21 
prac). Komisja wyłoniła laureatów Konkursu.

Dorośli: 1. Anna Stachyra – recenzja książ-
ki „Długa zima w N” (Alina Krzywiec)

Dzieci i młodzież: 1. Matylda Elson – re-
cenzja książki „Książka wszystkich rzeczy” 
(Guus Kuijer); 2. Ada Ciacharowska – re-
cenzja książki „Niezbędnik obserwatorów 
gwiazd” (Matthew Quick)

Wyróżnienia: 1. Magdalena Kąkol – re-
cenzja książki „Magiczne drzewo. Czerwone 
krzesło” (Andrzej Maleszka); 2. Sandra Kluj – 
recenzja książki „Pollyanna” (Eleanor Porter); 
3. Monika Ukleja – recenzja książki „A.B.C.” 
(Agatha Christie)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w konkursie! Laureatom gratulujemy! 
Konkursowe recenzje będziemy publikować 
na blogu Biblioteki www.biblioteka-w-we-
solej.blogspot.com

Lato w bibliotece
W lipcu zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat 
do Biblioteki Głównej na cykl zajęć wakacyj-
nych opartych na baśniach i legendach. Liczba 
miejsc ograniczona, zapisy – tel. 22 489 72 89.
– 01.07.2014 g.1000-1130 „Wtorek z Białą Damą”
– 03.07.2014 g.1000-1130 „Czwartek z Borutą”
– 08.07.2014 g.1000-1130 „A we wtorek niech 

Cię licho”
– 10.07.2014 g.1000-1130 „Czwartek na Łysej 

Górze”.

justyna KwIatKowsKa

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
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W 2014 r. mija 30 lat, kiedy to mieszkańcy 
Wesołej, która w latach 90-tych ubie-

głego wieku była jeszcze miastem, posta-
nowili uatrakcyjnić swoją miejską przestrzeń 
i z inicjatywy społecznej w 1984 roku powstał 
Miejski Ośrodek Kultury. Z góry założono, że 
Ośrodek Kultury ma wnieść w życie miasta po-
wiew świeżości i funkcjonować jako instytucja 
przygotowująca do twórczego uczestnictwa 
w kulturze poprzez upowszechnianie kultury 
i sztuki, wspieranie amatorskiego ruchu arty-
stycznego i organizację edukacji kulturalnej. 

W październiku 2002 roku miasto Wesoła 
weszło w struktury Warszawy i stało się jej 
dzielnicą. Tym samym Miejski Ośrodek Kul-
tury uzyskał statut instytucji samorządowej 
i otrzymał nazwę Ośrodek Kultury w Dzielni-
cy Wesoła m.st. Warszawy.

Okrągłą, 30-tą rocznice powstania Ośrod-
ka świętowano w dniu 17 maja 2014. Ob-
chody jubileuszowe zostały zorganizowane 
w główniej siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. 
Starzyńskiego 21. 

Podczas części oficjalnej Dyrektor Pan 
Edward Kalisz serdecznie powitał zaproszo-
nych gości i w specjalnie przygotowanej na 
tę okazję prezentacji multimedialnej po krót-
ce przypomniał historię Ośrodka Kultury i filii 
ODT Pogodna. Dyrektor w imieniu swoim 
i pracowników Ośrodka oraz mieszkańców 
dzielnicy podziękował wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do powstania tego miej-
sca. Jubileuszowymi statuetkami zostali uho-
norowani członkowie Społecznego Komitetu 
budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w We-
sołej: Pan Jarosław Wasilczuk, Pan Stanisław 

Szczepaniak, Pani Teresa Iwańska, Pani Da-
nuta Rakowska, Rodzina Pana Mieczysława 
Chachulskiego, Rodzina Pana Mariana Króla-
ka, Rodzina Pana Eugeniusza Jadźwińskiego.

Jednocześnie w podziękowaniu za do-
tychczasową współpracę z Zarządem i Radą 
Dzielnicy Wesoła, Dyrektor Ośrodka Kultury 
przekazał na ręce Burmistrza Pana Edwarda 
Kłosa i przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Radnego Pana Leszka Winiar-
skiego specjalnie przygotowane na tę okazję 
pamiątkowe statuetki. 

W swoim przemówieniu Burmistrz Dzielni-
cy Wesoła Pan Edward Kłos, podziękował „bu-
downiczym” Ośrodka, jak również obecnym 
pracownikom, podkreślił jak ważną rolę speł-
nia Ośrodek w naszej dzielnicy i z sentymen-
tem wspominał swoje uczestnictwo w jednej 
z sekcji działającej w Ośrodku Kultury. 

Kolejne pochwały i podziękowania Ośro-
dek Kultury i jego pracownicy otrzymali od 
zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy Pana Mariana Mahora, który pod-
kreślił, jak ważną funkcję w dzielnicy spełnia 
Ośrodek. Ponad to Pan Burmistrz pogratulo-
wał Dyrektorowi Ośrodka tytułu Człowieka 
Roku. Jednocześnie przypomniał obecnym 
o zasługach Pana Edwarda Kalisza, jak rów-
nież pracowników Ośrodka Kultury którzy 
dzięki swoim umiejętnościom cały czas bu-
dują wizerunek Ośrodka, jako firmy przyja-
znej mieszkańcom Wesołej. 

Dyrektor Ośrodka Kultury odebrał również 
listy gratulacyjne i życzenia od przedstawicieli 
instytucji samorządowych z terenu Wesołej: 
Ośrodek Pomocy Społecznej reprezento-
wała Pani Dyrektor Marzenna Todorska, Bi-
bliotekę Publiczną – Pani Dyrektor Elżbieta 
Daniłowicz. Życzenia od organizacji pozarzą-
dowych za miłą współprace złożyli między 
innymi: Prezes OSP w Wesołej Pan Andrzej 
Kleczkowski, Prezes OSP w Starej Miłosnej 
Pan Zbigniew Mikos, Pani Helena Kaźmier-
czak – Prezes Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Wesołej, Pani Irena Kuk z Klubu 
Seniora w Zielonej oraz reprezentantka Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Pani Grażyna We-

ber. Spoza terenu dzielnicy podziękowania za 
miłą współprace w imieniu Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Praga-Południe złożyła 
Pani Sylwia Prądzyńska.

Część oficjalną zakończyła sentymentalna 
opowieść Pana Jarosława Wasilczuka, który 
ze swojej perspektywy – twórcy Ośrodka – 
opowiadał o trudnościach, jakie piętrzyły się 
podczas budowy Ośrodka i jak bardzo jest 
dumny, że inicjatywa wymyślona 30 lat temu 
została zrealizowana i cały czas służy spo-
łeczności lokalnej.

Po części oficjalnej Teatr Muzyczny NIE-
BIESKIE MIGDAŁY działający przy Ośrodku 
Kultury rozpoczął część artystyczną. Pod-
czas swojego występu zaprezentował kilka 
utworów z Kabaretu Starszych Panów. Wy-
stęp został nagrodzony gromkimi brawami. 
Nie mniej ciepło przyjęto gwiazdę wieczoru, 
którą była Kapela Warszawska, ze swoim lide-
rem Stanisławem Wielankiem. Wybór zespołu 
nie był przypadkowy. Wszak kiedy powstawał 
Miejski Ośrodek Kultury, Wesoła była odręb-
nym miastem. W tej chwili jesteśmy częścią 
stolicy – warto to podkreślić i przypomnieć 
nasz wspólny miejski folklor.

Na zakończeniu jubileuszu nie mogło za-
braknąć słodkiego, urodzinowego tortu.

Życzymy sobie i Państwu jeszcze wielu ta-
kich jubileuszów i mamy nadzieję, że będzie-
my je mogli wspólnie świętować.

ośrodeK Kultury w wesołej

30 lat minęło...

R E K L A M A
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T o rzecz nie nowa. Pamiętacie bajki o Mu-
minkach i ich przygodę z mrówkolwem? 

Skandynawska bajkopisarka znała tą zabawę 
w dzieciństwie, a w dniu sąsiada poznali ją 
mali uczestnicy spacerów Nornik Łąking. No, 
ale już czas powiedzieć, co to za stwór ten 
cały mrówkolew.

Patrzymy pod nogi
W słoneczny dzień, w sosnowym lesie pora-
stającym wydmy, każdy kawałek odsłonięte-
go piasku, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki pokrywa się dziesiątkami lejkowatych 
dołków (fot. 1). Na dnie każdego z nich coś 
siedzi. Czasem tego nie widać, a czasem 
z piasku wystają końce groźnych żuwaczek. 
To właśnie mrówkolew, owad z rodziny sie-
ciarek w stadium larwy (fot. 2). Kiedy osiągnie 
dorosłość będzie delikatnym stworzeniem 
podobnym do miniaturowej ważki (fot. 3). 
W młodości jest straszliwym drapieżnikiem, 

bezlitosnym tępicielem mrówek oraz innych 
drobnych biegających owadów.

Kiedy ofiara dostanie się do dołka – pu-
łapki, nie może z niego wyjść, bo piasek stale 
osypuje się spod nóg. Mrówkolew jeszcze jej 
to utrudnia strzelając w nią piaskiem. Jeżeli 
uda mu się strącić owada na dno dołka bły-
skawicznie chwyta go długimi, szczypcowa-
tymi żuwaczkami. 

Bierzemy do ręki
Już sama obserwacja mrówkolwich łowów 
jest pasjonująca, ale to nie koniec zabawy. 
Wystarczy mała łopatka lub zwykła łyżeczka 
żeby wydobyć drapieżnika na powierzchnię 
i popatrzeć jak zgrabnie z powrotem się za-
kopuje idąc tyłem. Najśmieszniej jest wziąć 
go do ręki. Wymaga to trochę odwagi bo 
dochodząca do 12 mm długości chropowata 
larwa jest uzbrojona w imponujące żuwaczki. 
To jednak broń obliczona na mrówki, a ludz-
ką dłoń mrówkolew traktuje jak fragment 
krajobrazu. Śmiesznie się wierci i łaskocze 
chodząc do tyłu i szukając odrobiny piasku, 
gdzie mógłby się schować a w ostateczności 
usiłuje wcisnąć się między palce. 

Największe sztuki znajduje się pod wysta-
jącymi korzeniami lub pochyłymi pniami so-
sen. W takich miejscach są chronione przed 
deszczem i mogą polować w każdą pogodę, 
dlatego wyprzedzają w rozwoju swoich ró-
wieśników, skazanych na mniej dogodne sta-
nowiska. Nam udało się schwytać taką wła-
śnie ponadcentymetrową larwę. Po zabawie 
wszystkie mrówkolwy wróciły bezpiecznie 
do swoich dołków, z wyjątkiem jednego, któ-
ry został zwierzątkiem domowym.

Zapraszamy do ogródka
Co komu po mrówkolwie w ogródku? Trze-
ba zacząć od tego, że mrówkolew to gatu-
nek pospolity, nieobjęty ochroną gatunkową 
i przenosząc kilka sztuk na własną posesję 
nie łamiemy żadnych przepisów. A pożytku 
z nich mnóstwo. Dostarczają na przykład ład-

nej ozdoby w postaci świetlistej powierzchni 
piasku ułożonej w fantazyjne wzorki (większe 
larwy kopią duże dołki a mniejsze malutkie). 
Całość tworzy jakby księżycowy krajobraz 
w miniaturze. A najlepsze, że nigdy nie prze-
chodzą tędy mrówcze ścieżki. To oczywi-
ście kwestia gustu, ale moim zdaniem mała 
„mrówkolwiarnia” wokół pnia czereśni wy-
gląda ładniej niż opaska z lepem na owady, 
a rezultat jest podobny: mrówki nie włażą na 
drzewo i nie zakładają tam hodowli mszyc. 

Warunkiem utrzymania populacji mrówko-
lwów jest głęboki sypki piasek (co najmniej 
10 cm głębokości) i przepuszczalne podłoże 
pod spodem, bo nasi podopieczni utoną jeśli 
zrobi się tam kałuża. Domowy mrówkolew, 
w odróżnieniu od zwykłego lwa, nie wyma-
ga żadnej opieki. Sam się nakarmi, a w swoim 
czasie przepoczwarzy się i wyleci. Osobiście 
uważam, że milej mi się pije kawę pod czere-
śnią odkąd je mam. I trudno powiedzieć czy 
bierze się to z mniejszego obłażenia przez 
mrówki czy po prostu z miłego towarzystwa. 

dorota wrońsKa

Następny „Nornik Łąking” w sobotę 21.06. 
Zbiórka: „Słodziarnia”, ul. Fabryczna 14, 
godz. 14 i 16, tel. 796 159 929. Wstęp wolny.

Artykuły Wyposażenia 
Wnętrz

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

grilla, wina

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

tel. 22 783 39 57

Doskonałe 
na prezenty!!!

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. 9.00-20.00, sob. 8.00-16.00

O 22 773 39 20 • 512 359 100
Do każdej usługi powyżej 150 zł – UPOMINEK

R E K L A M A

Zabawa z mrówkolwami

pułapki mrówkolwów tworzą księżycowy krajobraz

Mrówkolwy bronią czereśni przed mrówkami 
i mszycami

wyprawa na mrówkolwy to zaledwie 15 min. 
spaceram od „słodziarni”

projektowanie 
i zakładanie 
ogrodów

www.marcinmusur.pl
tel. 601 803 549

systemy nawadniające
oświetlenie ogrodowe LED 
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największy okaz dziewczynki się nie boją...

FO
T.

: M
ag

d
al

e
n

a 
K

o
si

ck
a



czerwiec-lipiec 2014 21

R E K L A M A

T owarzystwo Narciarskie Biegówki Wesoła jest kojarzone przede 
wszystkim z zawodami w narciarstwie biegowym, jakie już od 

trzech sezonów są organizowane na terenie Hipodromu w Wesołej. 
Od marca do grudnia narciarze zwykle zapadają w sen letni... jednak 
nie tym razem! Już 22 czerwca zorganizują dla wszystkich chęt-
nych zawody w biegach przełajowych. Miejsce akcji pozostaje to 
samo – malowniczy Hipodrom przy ul. 1 Praskiego Pułku.

Bieg jest modelowym wręcz przykładem imprezy adresowanej do 
całych rodzin. Dla dorosłych przewidziano rywalizację na 10 km i na 
2,5 km po ciekawej, leśnej trasie ze znacznymi jak na Warszawę różni-
cami wysokości. Dzieci będą się ścigały na płaskim, półkilometrowym 
odcinku, zaś całe rodziny zapraszamy do udziału w sztafecie, składa-
jącej się z dwóch odcinków dłuższych i trudniejszych oraz dwóch – 
bardzo łatwych. Oryginalnym pomysłem jest dodatkowa klasyfikacja 
„Przenieś swoje kilogramy”, w której wygra niekoniecznie zawodnik 
najszybszy na mecie, tylko ten, która uzyska najlepszy rezultat w sto-
sunku do swojej wagi ciała. Ma to być zachęta dla tych, którzy dopie-
ro zaczynają przygodę z bieganiem i nie dorobili się jeszcze w pełni 
sportowej sylwetki, ale już teraz chcieliby poczuć się zwycięzcami.

Do startu zachęca nie tylko ciekawy program, ale też umiarkowane 
opłaty startowe. Organizatorzy postarali się nie drenować przesadnie 
kieszeni biegaczy. W Warszawie i okolicach niewiele jest „dziesiątek”, 
w których można wystartować już za 30 złotych. Tak korzystne stawki 
obowiązują do 10. czerwca, później opłaty idą minimalnie w górę. Na-
tomiast udział w biegu dla dzieci jest bezpłatny niezależnie od terminu 
dokonania zgłoszenia. 

Niedzielne spotkanie na hipo-
dromie to nie tylko rywalizacja bie-
gowa, ale też wiele dodatkowych 
atrakcji. W trakcie towarzyszącego 
biegowi pikniku odbędą się poka-
zy i treningi judo, wyścigi na ergo-
metrach wioślarskich, gry i zabawy 
terenowe oraz animacje militarne. 
Będzie można zasięgnąć porad 

dietetyka i fizjoterapeuty a także zbadać skład ciała za pomocą pro-
fesjonalnej aparatury. Dodatkowo przedstawiciele TN Biegówki będą 
promowali swój projekt wybudowania w Wesołej trasy do uprawiania 
sportów rolkowych. O braku możliwości jazdy na rolkach w sposób 
bezpieczny i zgodny z prawem pisaliśmy szerzej w majowym wyda-
niu Gazetki. Aby zmienić tę sytuację, wystarczy podczas głosowania 
nad budżetem partycypacyjnym poprzeć projekt nr 17 z listy inicjatyw 
zgłoszonych przez mieszkańców dzielnicy Wesoła.

tn BIeGÓwKI

W ege Piknik w Starej Miłośnie odbył się w ramach Ogólno-
polskiego Tygodnia Wegetarianizmu organizowanego 

przez Organizację pożytku publicznego „Viva – Akcja dla zwie-
rząt”, w niedzielę 18 maja.

Rozpoczął się zgod-
nie ze scenariuszem 
o godzinie 12:00 raj-
dem rowerowym wokół 
Starej Miłosny. Ubrani 
w zielone akcenty wy-
ruszyliśmy spod pętli 
autobusowej. W po-

łowie trasy przystanęli-
śmy, by podziwiać akcję 
gaszenia pożaru przez 
Strażaków, co ucieszyło 
zwłaszcza dzieci biorą-
ce udział w rajdzie i stało 
się niespodziewanie jego 
atrakcją. Trasę skończyli-
śmy na polanie, gdzie już rozkładane były na stole wegetariańskie 
przysmaki. Zanim jednak doszło do konsumpcji, osoby chętne 
wspólnie ze mną wykonały kilka prostych ćwiczeń jogi, które po-
zwoliły nam na odpoczynek po przejażdżce rowerowej.

Po ćwiczeniach piknik zaczął się na dobre. Brali w nim udział 
nie tylko nasi rajdowcy, ale dołączały też osoby przechodzące lub 
przejeżdżające obok polany, na której mieliśmy swoje stoisko.

Swoich gości uraczyliśmy daniami słonymi, a także różnymi 
słodkościami. Nasze piknikowe menu piknikowe to m.in.: kotleciki 
z płatków owsianych, pasta z białej fasoli i pieczonego czosnku, 
pierogi z soczewicą oraz ciasta pomarańczowe, bananowe i rabar-
barowo-jabłkowe oraz słodkie kuleczki czekoladowe.

Wszystkie potrawy cieszyły się powodzeniem. Do godziny 15:00, 
czyli po upływie dwóch godzin, na stole nie zostało nic. Potrawy 
zostały zjedzone, a przepisy rozdane chętnym spróbować swoich 
sił w wege gotowaniu, które jest naprawdę bardzo smaczne i zara-
zem proste w wykonaniu. 

Na prośbę jednej z uczestniczek zamieszczam przepis na kotle-
ciki z płatków owsianych. 

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie!
elŻBIeta KaBała

Wege Piknik 
w Starej Miłośnie

Kotleciki z płatków owsianych

sposób wykonania:
Połączyć ze sobą wszystkie suche składniki, wymieszać 

dokładnie i zalać wodą. Cebule umyć, obrać i zetrzeć na tar-
ce o dużych oczkach. Pieczarki obrać ze skórki, umyć i drob-
no posiekać, marchew również zetrzeć na tarce o małych 
oczkach. Połączyć te składniki z masą płatkową. Pomidory 
zblendować i również dodać do płatków. Całość dobrze wy-
mieszać i uformować płaskie kotleciki. Smażyć z obu stron na 
oleju lub ghee.

składniki:
• 4 szkl. płatków owsianych
• 2 szkl. wody
• 2 średnie pomidory
• 2 cebule

• 8 pieczarek
• 2 marchewki
•  2 paczki przyprawy 

do kotletów mielonych
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N asi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 18 maja zorganizowali 
dla mieszkańców coroczny Dzień Otwarty, na który przybyli licz-

nie rodziny z dziećmi, młodzi i dorośli. Strażacy zaprezentowali wozy 
strażackie i sprzęt gaśniczy, opowiadali o wyzwaniach trudnej służ-
by, dali pokaz udzielenia pomocy w wypadku drogowym, a chłopcy 
z Oddziału Młodzieżowego, pod dowództwem druha Kacpra Śwista-

ka, zainscenizowali akcję gaśniczą. Wolontariuszami w Oddziale Mło-
dzieżowym naszej Straży jest teraz 18 druhów (kilku dołączyło po Dniu 
Otwartym). „Strażakiem” zostać można już od dziesiątych urodzin.

Naszym Strażakom bardzo dziękujemy za czuwanie na straży na-
szego bezpieczeństwa.

Hanna BĄBIK

Dzień Otwarty w Strażnicy OSP w Starej Miłośnie

W iosna i lato to pory roku, w których 
w szczególności jesteśmy narażeni 

na użądlenia i ukąszenia różnych owadów, 
jak osy, pszczoły, komary i kleszcze. 

Niestety spotykamy je wszędzie – w ogród-
ku, na placu zabaw, w lesie, na łące, w sklepie, 
a nawet we własnym domu, gdzie przylatują 
zwabione zapachami i kolorami. Szczególnie 
narażone na ukąszenia owadów są dzieci, któ-
re często nie zauważają przelatującego owa-
da, nie potrafią dobrze się od niego opędzić 
i czasem niechcący sprowokują go do uką-
szenia. Reakcja organizmu na ukąszenie owa-
da może być wynikiem toksycznego działania 
samego jadu albo alergii na jad. Najczęściej 
po użądleniu lub ukąszeniu przez owada do-
chodzi jedynie do reakcji miejscowej w posta-
ci bolesnego bąbla otoczonego rumieniem. 
Czasami może temu towarzyszyć miejsco-
wy obrzęk lub pokrzywka, czasem zamiast 
bolesności pojawia się świąd. U niektórych 
osób odczyn na ukąszenie może dotyczyć 
całej skóry w postaci uogólnionej pokrzywki, 
obrzęku naczynioruchowego, często z towa-
rzyszącym obrzękiem stawów. Tak gwałtow-
na reakcja wynika z nadwrażliwości (alergii) na 
jad owada. Podobnie jest w przypadku aler-

gicznego obrzęku krtani oraz wstrząsu ana-
filaktycznego, czyli ostrej i zagrażającej życiu 
reakcji uczuleniowej, przebiegającej z dresz-
czami, bladością lub sinicą, spadkiem ciśnie-
nia i przyspieszeniem tętna, obrzękiem błon 

śluzowych, drgawkami, a nawet utratą przy-
tomności. Jeśli w odpowiednim czasie nie 
zostanie podjęte właściwe leczenie, wstrząs 
anafilaktyczny może doprowadzić do zgonu. 
Zazwyczaj do wstrząsu anafilaktycznego do-
prowadzają ukąszenia owadów błonkoskrzy-
dłych, np. pszczoły czy osy.

W przypadku użądlenia przez pszczoły 
czy osy w pierwszej kolejności należy usu-

nąć żądło, a na miejsce użądlenia położyć 
okład z lodu lub spłukiwać je zimną wodą, 
co zmniejszy ból i obrzęk. Można również 
przyłożyć przekrojoną na pół cytrynę. Zale-
ca się również posmarowanie miejsca maścią 
przeciwhistaminową oraz podanie doustne-
go leku przeciwhistaminowy w celu zmniej-
szenia odczynu alergicznego. Jeżeli dojdzie 
do gwałtownej reakcji alergicznej w postaci 
obrzęku krtani lub wstrząsu anafilaktycznego 
należy jak najszybciej wezwać pomoc me-
dyczną, gdyż stan taki wymaga zastosowania 
specjalistycznego leczenia w postaci podania 
adrenaliny, kortykosteroidów, leków prze-
ciwhistaminowych, leków rozszerzających 
oskrzela. Chory taki wymaga hospitalizacji. 

Dobra rada: do czasu przyjazdu karetki – 
posadź dziecko przy otwartej zamrażarce 
– zimne powietrze opóźni proces obrzęku 
dróg oddechowych i pozwoli pozyskać cen-
ne minuty.

Profilaktyka: nie zakładajmy dzieciom 
barwnej odzieży, nie wolno dzieciom cho-
dzić boso, bez nakrycia głowy, nie polecamy 
również jedzenia słodyczy i lodów na świe-
żym powietrzu i unikaniu silnych zapachów 
wabiących owady. Śpiące na dworze maluchy 
zawsze okrywajmy moskitierą. Podczas picia 
na świeżym powietrzu zawsze sprawdzajmy, 
czy do kubka nie wpadł owad.

anna pIŻl – fIrMa adrenaltIKa, 
Katarzyna MIłosz – cHIldren’s acadeMy

Akademia Bezpiecznego Dziecka, cz.3 

Użądlenia i ukąszenia

zapraszamy na Bezpłatne szKolenIa z pIerwszej poMocy dzIecIoM, które przeprowadzane będą przez profesjo-
nalistów z zakresu ratownictwa medycznego – firmę adrenaltika, z inicjatywy przedszkola children’s academy. Kurs trwa 
około 4 godzin. wszystkich chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie udziału na adres email: childrensacademy@onet.pl.  
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

FOT.: archiwum OSP Stara Miłosna
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W dniach 06-13.05.2014 w ramach wymiany międzynarodo-
wej gościliśmy w naszym gimnazjum niemiecką młodzież 

ze szkoły w Shleiden. 
Kiedy przyjechaliśmy po nich na dworzec, większość z nas była tro-

chę skrępowana i nieśmiała – nie trwało to jednak długo. Już następne-
go dnia jadąc do Centrum Warszawy w całym autokarze słychać było 
gwar rozmów, śmiechy, a nawet piosenki. Można było odnieść wrażenie, 
że znamy się od dawna. Dzięki opiece nad projektem naszych nauczy-
cielek – Pani Krystyny Szlejzer, Pani Barbary Nikiforuk i Pani wicedyrektor 
Danuty Krzyżanowskiej odwiedziliśmy razem wiele ciekawych miejsc, 
min. Zamek Królewski, Stare Miasto, Kazimierz Dolny oraz Centrum Na-
uki „Kopernik”, które chyba najbardziej przypadło nad do gustu.

Weekend każdy niemiecki gość spędził z rodziną polskich gospo-
darzy. Nasi rodzice świetnie zaplanowali czas i jestem pewna, że ni-
komu się nie nudziło.

Na pożegnanie w grupach mieszanych przygotowaliśmy przedsta-
wienia o legendach Warszawskich. Wszyscy wykazali się pomysłowo-
ścią, a nawet talentem aktorskim. Było to zabawne doświadczenie, 
ponieważ Niemcy mówili po polsku, a Polacy po niemiecku. 

Niestety wszystko kiedyś się kończy. Żegnając naszych zagranicz-
nych przyjaciół wiele osób roniło łzy. To niesamowite, że mimo barie-
ry językowej i kulturowej tyle nas łączy.

Wymiana międzynarodowa to najlepszy projekt edukacyjny, w ja-
kim brałam udział. Pomaga nam lepiej zrozumieć inne narody, prze-
zwyciężyć stereotypy i przy okazji jest świetną zabawą. W trakcie wy-
miany można znacząco poprawić swój poziom znajomości języków 
obcych. Co więcej, można poznać nowych przyjaciół i przeżyć fan-
tastyczną przygodę.

pola Bany – uczennIca Klasy druGIej GIMnazjuM nr 119

Niemcy-Polska, 
Polska-Niemcy. 
Przyjechali cudzoziemcy!

W maju uczniowie klas trzecich Pierwszego Gimnazjum Au-
torskiego im. Emanuela Bułhaka wzięli udział w wymianie 

ze szkołą w Galicji, Instituto de Educacion Secundaria de Lara-
cha. Mieszkaliśmy w domach naszych hiszpańskich opiekunów. 
Na kilka dni staliśmy się uczniami hiszpańskiego gimnazjum. 

Atrakcją wyjazdu były odbywające się każdego dnia wycieczki. Zo-
baczyliśmy Klif Śmierci, zwiedziliśmy Santiago de Compostela – sto-
licę Galicji. Spotkaliśmy się w z burmistrzem gminy Laracha, mieliśmy 
nawet okazję spróbować swoich sił w surfingu. Zobaczyliśmy botafu-
meiro, czyli kadzielnicę latającą po kościele na długim sznurze.

Dla mnie i moich kolegów wyjazd ten był przede wszystkim nie-
zapomnianą przygodą, okazją do poznania mnóstwa świetnych ludzi 
i szansą na podszkolenie języka angielskiego i hiszpańskiego w sytu-
acji, gdy używamy go na co dzień.

Przy pożegnaniu na lotnisku były łzy wzruszenia, mnóstwo uści-
sków i wspólnych zdjęć. Myślę, że jest to najlepszy dowód na to, że 
wyjazd był udany, a przyjaźnie zostały zawarte na wiele lat.

Teraz czekamy na przyjazd Hiszpanów do Polski. Uczniowie i na-
uczyciele szykują wiele atrakcji. Mamy w planach, m.in. Orange War-
saw Festival, objazd po najciekawszych miejscach Warszawy, zwie-
dzanie Kazimierza Dolnego. Chcemy, by Hiszpanie zapamiętali wizytę 
w Polsce równie dobrze, jak my wycieczkę do Hiszpanii.

ada wocIal – uczennIca GIMnazjuM BułHaKa

Uczniowie Bułhaka 
w Hiszpanii

PRYWATNE 
PRZEDSZKOLE 
I ŻŁOBEK „KUBUŚ”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

NAJTAŃSZE I NAJLEPSZE 
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK W OKOLICY

Wolne miejsca na nowy rok szkolny 2014/15

UWAGA!!!
Bezpłatne przedszkole dla dzieci, które nie chodziły jeszcze 

do przedszkola, dla rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego, 
dla opiekuów samotnie wychowujących dzieci.

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

PRYWATNE 
PRZEDSZKOLE 
I ŻŁOBEK „KUBUŚ”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

PRZEDSZKOLE ZA DARMO !!!
Prowadzimy nabór na nowy rok szkolny 2014/15 

– liczba miejsc ograniczona.
Przez cały rok szkolny przedszkole za darmo wraz 

z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi (j. angielski codziennie, 
rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, judo, opieka psychologa, 

basen, logopeda, wycieczki do muzeum, rytmika). 

REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

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

R E K L A M A

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 23.07

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

wybielanie zębów • leczenie chirurgiczne • rtg zębów – cyfrowo 

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

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 238

PRACOWNIA 
LOGOPEDYCZNA

MAŁGORZATA GONTARZ 
logopeda dyplomowany, specjalista logopedii medialnej

Konsultacje, diagnoza i terapia wad i zaburzeń mowy 
oraz komunikacji językowej – dzieci, młodzież, dorośli

Przygotowanie do wystąpień publicznych – praca nad 
oddechem, głosem, dykcją i kulturą wypowiedzi

Warszawa, Stara Miłosna, ul. Złotej Jesieni 9
tel. 607589411, e-mail: malgont@wp.pl

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

LEKARZE SPECJALIŚCI

• ginekolog • laryngolog • 
• dermatolog • internista • chirurg •

• endokrynolog • badania USG •

R E K L A M A

Niech żyją wakacje!
Słońcem malowane ciepłe chwile, kolo-

rowy piękny świat, jak z obrazów naszych 
słuchaczy z pracowni Surreal p. Marii Suraw-
skiej. Malarstwo to jedna z propozycji nasze-
go Uniwersytetu. Pod czułym okiem Mistrza, 
słuchacze wydobywają głębie swojego ta-
lentu. Obrazy – malowane sercem, spełnie-
niem marzeń skrywanym przez lata na dnie 
duszy – nagle ożywają na płótnach i cieszą 
oko. Możemy je podziwiać na wernisażach 
organizowanych przez nasz UTW. Serdecznie 

zapraszamy do odkrywania swoich talentów 
w przyszłym roku akademickim. Do odważ-
nych świat należy!  

Wiosną i latem chętnie wybieramy się na 
wycieczki! I tak było w tym roku. Mamy już za 
sobą wspólne zwiedzanie pięknego Sando-
mierza, który przywitał nas słońcem, piękną 
architekturą, urokliwymi miejscami. Atmosfe-
ra jaka unosi się nad malowniczym miastem 
przynosi turyście ukojenie i spokój. Cudowne 
wspomnienia z Fabryki Porcelany z Ćmielo-
wa pozwalają na chwilkę luksusu, piękno i de-
likatność jej wyrobów podbiły niejedno serce 
naszych słuchaczy. Proces jej powstawania 
uświadomił nam jej wartość i kunszt mistrzów 
tego rzemiosła. Podróżniczym szlakiem do-
tarliśmy też do barwnego Łowicza – przez 
Arkadię i Nieborów. W muzeum Łowickim 
oglądaliśmy bogate zbiory tamtejszej kultu-
ry – urokliwe hafty i wycinanki, samo serce 
polskiego folkloru.

A przed nami zwiedzanie Radziejowic, Ku-
klówki – jednym zdaniem wędrówka „Szlakiem 
Chełmońskiego”. Podróże z nami pozwalają 
odkrywać piękno naszej Ojczyzny na nowo. 

Minął już rok wspólnie spędzony przez nas 
na nauce, zwiedzaniu i zabawie. W przyja-

znym otoczeniu i koleżeńskiej atmosferze 
nikt nie odczuwa upływu czasu, a jednak był 
to już piąty rok naszej działalności. Udajemy 
się na zasłużone wakacje, by z nowymi siłami 
w przyszłym roku wrócić na zajęcia organi-
zowane przez UTW. 

W czerwcu zapraszamy na szczególne wy-
darzenia. 
– 14.06.2014 – Uroczyste zakończenie roku 

w ODT „Pogodna”, ul. Jana Pawła II 25, Sta-
ra Miłosna (godz. 11.00)

– 17.06.2014 – wycieczka – „Szlakiem Józefa 
Chełmońskiego” do Radziejowic

– 28.06.2014 – I Ogólnopolska Parada Se-
niorów, spotkanie o godz. 12.00 na Placu 
Konstytucji. Seniorzy górą!

W czasie wakacji zawieszamy pracę sekre-
tariatu. Dyżury kasjerki wznowimy we wrze-
śniu, o szczegółach powiadomimy Państwa 
odpowiednio wcześniej.

Życzymy miłego wypoczynku, udanych 
wakacji i do zobaczenie w przyszłym roku 
akademickim!

seKretarIat utw

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
– kończy piąty rok!
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Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci
GIMNASTYKA KOREKCYJNA – zajęcia indywidualne i grupowe

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

•  NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kręgosłupa, 
zmian zwyrodnieniowych, bólów głowy, wad postawy, dyskopatii

• REHABILITACJA PO URAZACH
• MASAŻE: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajace
• GIMNASTYKA WYSZCZUPLAJĄCA DLA PAŃ
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R E K L A M A

Prywatna Praktyka 
Dentystyczna
• IMPLANTY

• ORTODONCJA
Warszawa-Wesoła, ul. Sikorskiego 35

tel. 22 760 04 16

sposób wykonania:
Do miski wsyp mąkę i sól, zrób dołek i kolejno dodawaj: wodę, drożdże, 
cukier i oliwę. Zamieszaj i wyrób ciasto. Rozwałkuj na wysmarowanej 
tłuszczem blasze.

Sparz pomidory i obierz je ze skórki. Drobno pokrój pomidory i sza-
lotkę. Rozgrzej patelnię, wylej oliwę, dodaj posiekaną szalotkę i za chwilę 
pomidory. Gdy puszczą sok, dodaj rozgnieciony czosnek i przyprawy. 
Ostudź. Posmaruj przecierem cia-
sto, posyp 1/3 części startego sera 
i ułóż pokrojone składniki pizzy. 
Przykryj resztą startego sera. Po-
sól i oprósz suszonym oregano.

Wstaw do nagrzanego piekarni-
ka 190°C na 15-20 min. Sprawdzaj 
czy spód jest wypieczony, po-
nieważ im więcej składników tym 
wilgotniejsze ciasto. 

sposób wykonania:
W jednej misce wymieszaj: mąkę, proszek do pieczenia, cukier, 
cukier waniliowy i skórkę z cytryny. W drugiej misce wymieszaj: 
jaja, jogurt i roztopione i chłodne masło. Następnie wlej płynne 
składniki do miski z sypkimi i delikatnie wymieszaj.

Ułóż do papilotek na muffinki. Wstaw do nagrzanego pie-
karnika 190°C i piecz 20-25 min. Po upieczeniu oprósz cukrem 
pudrem i startą skórką cytrynową.

Beata pIÓreK 
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

składniki:
• 300 g mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 150 g cukru
• starta skórka (tylko żółta) 

z 4 cytryn

• cukier waniliowy
• 2 jaja
• 250 ml jogurt + mleko 

50/50
• 125 roztopionego masła

składniki:
CIASTO: 
• 2 i 1/3 szkl mąki 
• 3/4 szkl ciepłej wody
• 1/3 paczki drożdży
• 1 łyżeczka cukru, ½ łyżeczki soli
• 2 łyżki oliwy z oliwek
PRZECIER POMIDOROWY: 
• 4 duże pomidory

• 1 łyżka oliwy
• 1 szalotka, 1 ząbek czosnku
• oregano, sól i pieprz do smaku
FARSZ: Składniki wg uznania  
Ja dałam: 
• dwa plastry szynki konserwowej
• 3 pieczarki
• 30 dag tartego żółtego sera

Domowa pizza Cytrynowe muffinki

Domowe przysmaki dla dzieci

Biuro Księgowe 
EWA GADOMSKA

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

535 333 753
LICENCJA NR 0513/06

PEŁNA OBSŁUGA

Restauracja Willa Zagórze serdecznie zaprasza:

NIEDZIELNE

BRUNCHE
RODZINNE

W ZAGÓRZU
OD GODZINY 12.00 DO 17.00

H O T E L  •  R E S T A U R A C J A  •  C A T E R I N G

Cena menu „jesz ile chcesz!”:
39 zł za osobę dorosłą
19 zł za dziecko
Dzieci do lat 5 GRATIS

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC
REZERWACJE: 22 783 71 10 • kontakt@willazagorze.pl

05-079 OKUNIEW, DROGA NR 637, ZAGÓRZE 3 K/WARSZAWY
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Ogłoszenia drobne o charakterze sąsiedzkim publikujemy nieodpłatnie. 
Maksymalna długość tekstu – 150 znaków ze spacjami. Treść prosimy 
przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: 
drobne@staramilosna.org.pl z zaznaczeniem rubryki, w której ma być 
zamieszczone ogłoszenie.

Poszukuję pracy jako niania, wieloletnie doświadczenie, świetne refe- 
rencje. Tel. 505 851 534.
NIANIA, 36 LAT, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, REFERENCJE,  
DYSPOZYCYJNOŚĆ. Tel. 531-331-099.
Odpowiedzialna studentka pomoże w drobnych pracach domowych.  
Zrobię zakupy, posprzątam. Bardzo chętnie zaopiekuję się psem. Tel. 
519-186-285.
Zaopiekuję się dzieckiem w wieku szkolnym podczas wakacji. Moż- 
liwość nauki angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego podczas 
wspólnego spędzania czasu. Posiadam prawo jazdy i samochód. Tel. 
519-186-285.
Przyjmę sprzątanie domów, mieszkań, mycie okien i prasowanie. Po- 
siadam referencje. Tel. 601-715-540.
Sprzedam wózek Emmaljunga EDGE kolor bordowy z białymi wstawka- 
mi. Wózek na stelażu chromowanym, bardzo ładny. Tel. 609-231-230.
Sprzedam dwa dziecięce kaski rowerowe, żółto-pomarańczowe, roz- 
miar 52-56 za 25 zł/szt., tel. 501-061-710.
SPRZEDAM BARDZO ŁADNE UBRANKO DO CHRZTU DLA CHŁOPCA  
rozmiar 62, tel. 511-777-393.
Sprzedam regał trzysegmentowy (szafa dwudrzwiowa plus dwa seg- 
menty). MDF kolor olcha. Stan idealny. Cena 400 PLN. Tel. 501 173 919.
Sprzedam wózek bliźniczy xLander. Niebieski, w dobrym stanie, bar- 
dzo zwrotny i wygodny. Cena 500 zł. Tel. 601 898 611.
Sprzedam wózek spacerówkę składaną – bliźniaczą, niewiele używaną,  
czerwona. W bardzo dobrym stanie. Cena 200 zł. Tel. 601 898 611.
JĘZYK ANGIELSKI – lekcje, konwersacje. 10 lat doświadczenia w na- 
uczaniu, pobyt w Anglii i USA. Dojazd na terenie Starej Miłosnej. 40 zł/h. 
Tel. 502-249-972.
ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI na wakacje!!! Zapraszam wszyst- 
kich chętnych na wakacyjny kurs językowy. Zajęcia indywidualne lub 
w grupach. Dojazd do ucznia. Wszystkie poziomy. Tel.: 519-186-285.
FIZYKA, MATEMATYKA. Matury, studenci. Dojeżdżam. Dr, tel. 607- 
690-614

OG Ł O S Z E N I A   D R OBNE
Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy w ramce 58x25 mm. 
Standardowe – w cenie 30 zł netto; kolorowe – w cenie 40 zł netto. Ma-
ksymalna długość tekstu – 150 znaków ze spacjami. Treść prosimy prze-
syłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: 
reklama@staramilosna.org.pl, tel. 537 49 00 48.

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

DOR ABIANIE KLUCZ Y
mieszkaniowych i samochodowych 

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

tel. 692 905 352
005

HOTEL DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
STRZYŻENIE PSÓW I PIELĘGNACJA

Stara Miłosna
Lek. wet. Izabela Rupińska

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

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

 NAPRAWA, SPRZEDAŻ
 Baterie, szkła itp.

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

tel. 606 657 692
004

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Ewa Waś

tel. 22 773 29 67, 605 40 38 42
Protezy - Naprawa - Express

026

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

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

tel. 509 455 028
NA TERENIE WESOŁEJ I SULEJÓWKA

DOWÓZ GRATIS
025

USŁUGI HYDRAULICZNE 
• remonty i modernizacje instalacji gazowych, 

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

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

Biuro Rachunkowe 
Licencja MF Nr 14424/99

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

fismag@poczta.fm
011

OGRODY Garden & Pleasure
Architektura Krajobrazu

Projektowanie i zakładanie ogrodów
Aranżacja roślinności, tarasy, systemy nawadniające

tel. 692 081 969
www.gardenandpleasure.pl

039

Sprzedam mieszkanie w Starej Miłosnej – 3 pokoje, 62m  2 na Osiedlu 
Pod Sosnami; 425 tys. zł, tel. 601 898 611.
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie atrakcyjnie położone działki bu- 
dowlane w Izabeli pod Warszawa. Szczegóły pod nr tel. 519-186-285, 
511-200-610.
Sprzedam do zamieszkania segment środkowy Wesoła – Stara Miło- 
sna, powierzchnia całkowita 240 m2, mieszkalna 180 m2, działka 190 m2, 
do negocjacji, tel. 781489822.
Sprzedam dom wolnostojący Stara Miłosna (dwa poziomy po ok 120 m  2 
każdy) + użytkowa urządzona suterena) duży taras, dwa garaże, atrak-
cyjna cena. Tel. 501 400 044.
Sprzedam nieruchomość, Wola Grzybowska, „kanadyjczyk” 145 m  2 
p.u.; działka 1200 m2, garaż 70 m2 – blisko SKM 730 419 319.
Sprzedam segment skrajny, energooszczędny, rekuperacja, ogrzewa- 
nie kominkowe, odkurzacz centralny itp. Stan do wykończenia. Działka 
255 m2. Tel. 609-231-230.
Sprzedam segment narożny w zabudowie szeregowej z pomieszcze- 
niem usługowym 16 m2 St. Miłosna cena okazyjna  690 tys. zł, tel. 502 
600 775.
Sprzedam nowy segment 158 m  2/300 m2 Sulejówek, ul. Słoneczna, 
cena 465 000 zł, tel. 502-548-771.

MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIEŻ ZAKRES ROZSZERZONY.  
STARA MIŁOSNA. Tel. 514 37 14 95.
J. niemiecki dla uczniów gimnazjum na ul. Pogodnej, 40 zł/60 min. Tel.  
694 210 279.
Język NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem peda- 
gogicznym, 12 lat doświadczenia. 500 720 523.
Angielski latem dla dzieci, młodzieży i początkujących dorosłych. Mgr  
językoznawstwa. Dojazd do ucznia w Starej Miłośnie. 30 zł/45 min lub 
40 zł/60 min. Kontakt tel. lub sms 505 152 898.
Maturzystka udzieli korepetycji uczniom gimnazjum z matematyki, fizy- 
ki i chemii, 20 zł/60 min. Tel. 515 309 193.
WYNAJMĘ BARDZO DUŻY POKÓJ W SEGMENCIE PRZY RODZINIE,  
tel. 511-777-393.
Do wynajęcia pomieszczenie warsztatowe lub magazynowe wys. 4 m,  
100 m2, dwa wjazdy na ul. Cieplarnianej przy Delikatesach K&M, cena 
1800 zł/miesiąc. Tel. 560 588 250.
Kupię mieszkanie 2 pok. na Osiedlu Sosnowym (tylko bezpośrednio),  
tel. 694 210 279.
Sprzedam bezpośrednio za 350 tys. (lub zamienię na kawalerkę z do- 
płatą) mieszkanie 71 m2 w Sulejówku: 3 pokoje, WC osobno, wyposa-
żona kuchnia. Tel. 731 75 42 69 lub 505 807 240.

034

PUNKT UBEZPIECZEŃ
OC, AC, NNW, DOM, mieszkanie,

ub. zdrowotne, turystyczne oraz życiowe

ul. 1 Praskiego Pułku 38 (naprzeciw Urzędu)

tel. 505 20 70 50
042

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA
Natalia Lewandowska

zaprasza

tel.: 604-41-11-91
kontakt@nataliapsychoterapeuta.pl

www.nataliapsychoterapeuta.pl
041

036

PRANIE 
dywanów 

i wykładzin, mebli 
tapicerowanych, 

tapicerki samoch.

KOSZENIE 
trawników 

i nieużytków, 
wycinka drzew 

i krzewów

MYCIE 
kostki, 

elewacji, 
okien itp.

Grzegorz Kaliszewski • tel. 791-355-566

USŁUGI ELEKTRYCZNE 
– projekty i wykonanie

Instalacje elektryczne, modernizacje i konserwacje 
Oświetlenie domu i ogrodu

REMONTY – NAPRAWY – KONSERWACJE
tel. 605 636 170

046

047

VILLA AVANTI • Józefów k/Otwocka
Wolne terminy na imprezy w 2014 r.

Wesela już od 150 zł/os., tort i stół wiejski GRATIS!
www.villaavanti.waw.pl

502 600 775, 22 780 32 90

Zatrudnimy 
CUKIERNIKÓW i KUCHARZY

Zadzwoń 606 115 309 lub 
prześlij CV na praca@willazagorze.pl

Hotel Willa Zagórze
048

049

� �Studio Stylizacji Wizerunku 
AVANTI

zaprasza na analizę kolorystyczną, 
analizę sylwetki, naukę podstaw makijażu 

– indywidualnie i grupowo
Zapisy: 502 600 775 lub 22 780 32 90

PRANIE 
dywanów, wykładzin,

tapicerki meblowej i samochodwej

tel. 500 753 803
Dojazd gratis!

np. dywan 4 x 3 m (12 m2) – 60 zł
033
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Pełen zakres usług
Wejdź i wyjdź z uśmiechem!

 501 783 662, 509 336 323

Prywatny Gabinet Stomatologiczny 

REDENTAL 
Marzena Głaz-Koperska

ul. Słowackiego 53a (wejście od Norwida) 
Warszawa-Wesoła

DOBRY DENTYSTADOBRY DENTYSTA

WYWÓZ 
nieczystości płynnych 
i kontenerów remontowych

www.transnec.waw.pl

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

i kontenerów remontowych
nieczystości płynnych 

DRZWI  |  OKNA  |  BRAMY  |  NAPĘDY WJAZDOWE  |  ROLETY DZIEŃ/NOC  |  PLISY  |  PARAPETY

drzwi wejściowe 
TOTEM

drzwi termiczne 
MAXIM

drzwi antywłamaniowe 
ROYAL

Z montażem 15% taniej 
+ 36 mc GWARANCJI
Towar na magazynie 
– BEZ CZEKANIA
Realizujemy zamówienia 
w ciągu 7 dni

Marki, ul. Szkolna 32B    |    Warszawa, ul. Trakt Brzeski 14A    |    tel. 601 252 339

od 601 zł
+ VAT

od 601 zł
+ VAT

PROMOCJA
NA KOMPLETNE DRZWI ZEWNĘTRZNE

Z TĄ ULOTKĄ 
15% RABATU!

economic classic exclusive

Warunki promocji dostępne na 
www.drzwiOKNAbramy.eu

41
mm

68
mm

84
mm

28
db

1,0
Ud

42
db

1,6
Ud

0,99
Ud

05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 57b
tel. 22 205 08 01, 22 773 23 13, www.doktorA.pl

Prywatna opieka medyczna:
• lekarze specjaliści • zabiegi chirurgiczne • laserowe 
usuwanie żylaków • rehabilitacja • badania laborato-
ryjne • badania diagnostyczne: USG, EKG, gastroskopia, 
kolonoskopia, holter, spirometria, próby wysiłkowe 
zabiegi medycyny estetycznej • leczenie chrapania

Lekarz rodzinny w
ramach umowy z NFZ 



ul. Piotrusia Pana 26, 
Warszawa-Wesoła

513 348 843

www.projektidom.pl

PLANUJESZ 
BUDOWĘ DOMU?

Zadzwoń – dowiesz się, 
jak w ciągu godziny dobrać 

idealny projekt domu.

Duże rabaty na projekty 
i adaptacje!!!

ZABAWKI Ponad 6000 produktów w jednym miejscu!
Jedyny w Warszawie sklep ZABAWKOWY

z KOMNATĄ GIER i SALĄ LEGO

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

Basen dmuchany
Duży wybór, różne modele i wielkości

od 14,99 zł
(cena zależna od rozmiaru i modelu)

Piłka na licencji 
MŚ 2014 Brasil
Różne wzory
od 14,99 zł

Lalka Ever After High
Hitowa licencja 2014 roku, różne wzory
149,99 zł

Plecak
Przedszkolny, 2-komorowy, 

różne obrazki, wysokość 29 cm
49,99 zł

Kostka Rubika 3x3x3 
Pyramid 2014
Kostka wykonana jest 
całkowicie z plastiku
45,00 zł

Szkicownik 
Top Model
Dostępne również 
inne wzory
45,00 zł

Transformers
4 wzory
24,99 zł

STAR WARS „2w1” 
Anakin i Vader
Figurka akcji, efekty świetlne i dzwiękowe, 
oryginalne cytaty z filmu
99,99 zł   119,99 zł

KOMNATĄ GIER i KOMNATĄ GIER i KOMNATĄ GIER SALĄ LEGOSALĄ LEGOSALĄ

ul. Jana Pawła 23/25 lok. U4B2
(pasaż Pogodna)

05-077 W-wa Wesoła

Mugz Ice Cream Maker
Magiczny kubek do robienia lodów, 
tylko 3 minuty i można jeść! Różne wzory
29,99 zł   39,99 zł


