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Patronat medialny: Partnerzy: Organizatorzy: 

Parking przy Urzedzie Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33

SWIATECZNY 
 KIERMASZ   

BOZONARODZENIOWY
16 GRUDNIA 2017 r. 

  

  
  
  

16.00
LOTERIA  

SWIATECZNA
do wygrania  
rękodzieła  

i atrakcyjne  
upominki

W programie:
11.00-17.00 Warsztaty plastyczne:
11.00-12.30 ozdabianie piernikow
12.30-14.00  tworzenie stroikow 

bozonarodzeniowych
14.00-15.30 malowanie bombek
15.30-17.00 tworzenie ozdob swiatecznych
11.00-15.00  Wystepy artystyczne,  

wspolne spiewanie koled
 15.00  Przedstawienie dla dzieci 

z Mikolajem  
pt."Swiateczne marzenia"

 16.15  Koncert Natalii Kovalenko  
z goscinnym wystepem  
Choru Malwy dzialajacego  
przy Osrodku Kultury

 17.00  Swiateczny pokaz swiatla 
i laserow

Dodatkowe atrakcje:  
konkursy, animacje dla dzieci, fotobudka, 
zywe choinki oraz sasiedzki poczestunek.

STOISKA ARTYSTOW, REKODZIELNIKOW, TWORCOW LUDOWYCH 
 I LOKALNYCH PRODUCENTOW ZYWNOSCI.
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Drodzy Sąsiedzi!
W sobotę 16 grudnia przybywajcie na Świąteczny Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła. Już po raz trzeci 
w tym samym miejscu, zamiast samochodów staną stoiska artystów,  
rękodzielników, twórców ludowych i lokalnych producentów. W programie 
przewidziano mnóstwo atrakcji: konkursy, animacje dla dzieci, fotobudkę, 
loterię świąteczną oraz pokaz światła i laserów! Musicie tam z nami być! 
(więcej na str. 7) 
Projekt plakatu: Renata Mianowska

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
REDAKCJA@SASIEDZIDLAWESOLEJ.ORG

DYŻURY RADNYCH  
ze StowarzySzenia SąSiedzi  
dla weSołej w poniedziałki

Hanna BąBik:  
godz. 17-18  502 087 556, 

 babikhanna@gmail.com, 
Joanna Januszewska-Miśków:  
godz. 16-17,  570 730 034,  

 jm.januszewska@gmail.com
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Lubisz działać?
Zależy Ci na Wesolej?
Chcesz ją zmieniać! 
Przyłącz się do nas! 

Drodzy Sąsiedzi,
Rok 2017 był dla naszego stowarzyszenia czasem bardzo intensywnym. 
Każdego dnia łączyliśmy siły w walce z ryzykiem przebiegu obwodnicy 
przez centrum Wesołej. Wiemy, że droga jest potrzebna, ale nie zgadzamy 
się, żeby powstała kosztem naszego zdrowia, a w świetle nowej ekspertyzy 
mamy się czego bać! (str. 4 - 5).

Dla odreagowania, uciekaliśmy w nasze ulubione projekty promujące 
Wesołą i zacieśniające więzy sąsiedzkie w naszej dzielnicy. Organizowaliśmy 
dla Państwa: spacery przyrodnicze, warsztaty fotograficzne, plenery 
malarskie, pikniki i garażówki. Dzięki poparciu z Państwa strony udało 
nam się sprawić, że w Wesołej powstaną aż dwie tężnie solankowe w ramach 
IV edycji Budżetu Partycypacyjnego! Od 1 grudnia 2017 roku można już 
składać nowe projekty obywatelskie. Zachęcamy do udziału w V edycji 
Budżetu Partycypacyjnego! (str. 6).

Ale zanim przystąpimy do nowych wyzwań, chcielibyśmy Państwa  
serdecznie zaprosić na kolejny Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy na 
parkingu przy Urzędzie Dzielnicy. 

Cieszy nas bardzo, że impreza promująca naszych utalentowanych  
rękodzielników przypadła państwu do gustu i na stałe weszła do kalendarza 
wydarzeń w Wesołej! (str. 7).

Czekamy na Kiermaszu z zaprojektowanymi (przez naszą zdolną 
fotografkę Iwonę Bal) kalendarzami i pocztówkami z Wesołej. Szczęśliwcy 
będą mogli je wygrać na niezwykłej Loterii Świątecznej podczas imprezy.

Życzymy Państwu 
Wesołych, spokojnych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz  Najlepszego 2018 roku! 

Re d a k c J a Ga z e t k i  są s i e d z k i e J

st o wa R z y s z e n i e  są s i e d z i  d l a we s o ł e J
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W dyskusji nad prze-
biegiem Wschodniej 
Obwodnicy War-
szawy przez Wesołą 
pojawił się nowy, 
ważny głos. Eks-
perci z Akademii 

Sztuki Wojennej (dawniej: Akademia 
Obrony Narodowej) zwrócili uwagę na 
RYZYKA związane z aktami terroryzmu 
i celowymi działaniami człowieka. 

Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Weso-
łej, dzięki wpłatom naszych mieszkań-
ców, zamówiło ekspertyzę specjalistów  
z ASzWoj, z której wynika, iż w dokumen-
tach przedstawionych do tej pory przez 
RDOŚ i GDDKiA w ogóle nie odniesiono 
się do problemu bezpieczeństwa infra-
struktury, zachowania ciągłości działa-
nia, planowania na wypadek zdarzeń 
nadzwyczajnych. Nie uwzględniono 
również podatności obszaru na zagro-
żenia (koncentracja ludzi i obiektów 
infrastruktury), ani utrudnień dla planu 
obrony miasta st. Warszawy; nie doko-
nano sprawdzenia wpływu inwestycji 
na gotowość bojową i mobilizacyjną 
jednostki wojskowej w Wesołej.

Zagrożenia dla mieszkańców
Wzdłuż wariantu preferowanego przez in-
westora W3 „zielonego” występuje duże 
nagromadzenie obiektów infrastruktury 
krytycznej na niewielkim stosunkowo 
obszarze (gazowe linie przesyłowe wyso-
kiego ciśnienia, linie energetyczne, drogi 
i węzły drogowe, infrastruktura kolejowa, 
itp.). Infrastruktura ta jest odpowiedzialna 
za niezakłócone działanie wielu systemów 
koniecznych dla zachowania ciągłości 
funkcjonowania społeczności. Nagro-
madzenie takie powoduje wzrost ryzyka 
zagrożeń pochodzenia technicznego, któ-

rych skutki pojawią się w różnych obsza-
rach życia społecznego oraz środowiska. 

Infrastruktura krytyczna
Część obwodnicy w wariancie „zielonym” 
będzie przebiegała w „korytarzu”, w którym 
prowadzony jest gazociąg wysokiego ci-
śnienia oraz podwójna powietrzna linia wy-
sokiego napięcia. Stwarza to dodatkowe 
zagrożenia, na które do tej pory w żadnym 
z dostępnych dokumentów nie zwrócono 
uwagi. Dotychczasowe analizy inwestora 
(czyli GDDKiA) nie uwzględniają również 
celowych działań człowieka, w tym za-
mierzeń terrorystycznych. Nie można wy-
kluczyć działań, dla których nagromadzenie  
obiektów infrastrukturalnych, wobec bli-
skości głównego ośrodka decyzyjnego, 
jakim pozostaje m. st. Warszawa, może 
stanowić cel destrukcyjnego działania 
umyślnego, np. właśnie terrorystycznego 
czy działań hybrydowych. 

Kumulacja instytucji 
W prognozowaniu zagrożeń należy prze-
widzieć sytuacje, które mogą nieść, 
w razie ich wystąpienia, wzrost zagroże-
nia dla zdrowia i życia w przypadku np. 
konieczności dojazdu ambulansu lub 
konieczności reagowania kryzysowego - 
w razie pożaru albo konieczności obrony 
militarnej aglomeracji warszawskiej.

Analiza przeprowadzona przez auto-
rów ekspertyzy jednoznacznie wskazuje, 
iż realizacja trasy WOW w wariancie 
„zielonym” W3 niesie większe ryzyko 
zagrożeń i wynikających z tego tytułu 
strat ludzkich i materialnych, ponieważ:
•  przy wariancie W3 „zielonym” znajduje się 

kumulacja obiektów infrastrukturalnych;
•  przy wariancie W3 „zielonym” znaj-

duje się więcej obiektów użyteczności 
publicznej: w tym centralnym obsza-
rze (750 m szerokości i ok. 2 km dłu-
gości w kierunku wschodnim) znajduje 
się większość instytucji publicznych, 
a mianowicie: 3 szkoły podstawowe, 2 
przedszkola, żłobek, zabytkowy kościół 
parafialny i cmentarz, ośrodek zdrowia, 
biblioteka miejska, straż pożarna, głębi-
nowe ujęcia wody dla Wesołej Centrum, 
ośrodek TKKF, przystanek kolejowy 
Wesoła, pętla autobusu miejskiego, 
placówki handlowe i usługowe, zwarta 
zabudowa budownictwa jednorodzin-
nego, pas lasu Nadleśnictwa Drewnica 
stanowiący jedyny publiczny teren re-

kreacyjny dla mieszkańców (ścieżki ro-
werowe, spacerowe, narciarskie). 

•  przy wariancie W3 „zielonym” wystąpi 
dużo większe bezpośrednie oddziały-
wanie konsekwencji zagrożeń na miesz-
kańców w odległości 500 m od trasy: 
w wariancie „zielonym” – ok. 5500 osób 
(dla porównania - w wariancie „czerwo-
nym” 2800 osób).
W Ocenie wykazano znacznie więk-

szy destrukcyjny wpływ wariantu „zie-
lonego” na społeczność Wesołej niż 
w przypadku wariantu „czerwonego”, 
który przebiega przez mniej zalud-
nione tereny. Ewentualne konsekwen-
cje zdarzeń niepożądanych, sytuacji 
kryzysowych, lokalizują się jako straty 
śmiertelne i sanitarne wśród ludzi, 
a także szkody materialne i straty 
w środowisku przyrodniczym.

aGnieszka kleMBowska 
 
ekSpertyza wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. wal-
demara kitlera pt. „ocena zagrożeń i ryzyka dla bezpie-
-czeńStwa ludności, mienia i środowiSka dzielnicy weSoła 
w związku z budową wSchodniej obwodnicy warSzawy”.

GORĄCY TEMAT

NIE CHCEMY KATASTROFY W WESOŁEJ!

Trwa zbiórka publiczna na walkę z obwodnicą  
na nasypie przez centrum Wesołej!
Drodzy Sąsiedzi,
Dzięki Waszemu wsparciu od 2 lat skutecznie 
powstrzymujemy budowę obwodnicy  
na nasypie przez centrum Wesołej! 
Potrzebujemy ŚRODKÓW na dalszą walkę! 
Razem powstrzymamy ten katastrofalny 
wariant. Każda, nawet najmniejsza 
wpłata jest na wagę złota. Bez ekspertyz 
i prawników nie mamy szans!
Dziękujemy, Sąsiedzi dla Wesołej

ODBIORCA: 
Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej 
NR KONTA: 
PEKAO 
15 1240 2148 1111 0010 4745 9848
TYTUŁEM: 
Darowizna na cel: NIE DLA OBWODNICY 
PRZEZ CENTRUM WESOŁEJ

NA CO POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE: 
Zebrane środki posłużą zarówno do 
działań prawnych jak i  wszelkich 
możliwych akcji, które pomogą 
w odsunięciu WOW od centrum Wesołej. 

Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej 

złożyło na ręce Burmistrza Edwarda 

Kłosa oraz przewodniczącego Zarządu 

Dzielnicy Marcina Jędrzejewskiego 

WEZWANIE  

do zwołania nadzwyczajnej sesji 

Rady Dzielnicy Warszawa - Wesoła 

celem przedstawienia informacji 

O niebezpiecznej koncentracji 

infrastruktury krytycznej na obszarze 

Dzielnicy Warszawa - Wesoła.
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R E K L A M A

GORĄCY TEMAT

R E K L A M A

Al. Rzeczypospolitej 27

Pralki 8 i 14kg, 
suszarki 9,5 i 15kg, 

czynne 7 dni w tygodniu
w godz 6:00-3:00

PRALNIA
SAMOOBSŁUGOWA

Jak Państwa wcze-
śniej informowaliśmy, 
sprawa wydania de-
cyzji przebiegu ob-
wodnicy przez Wesołą 
została przeniesiona 
z warszawskiego od-
działu Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) do 
RDOŚ w Białymstoku. 

W związku z tak nieoczekiwaną zmianą 
sytuacji uznaliśmy, że konieczne jest spo-
tkanie z organem, który zadecyduje o losie 
naszej dzielnicy. 

W październiku, na nasz wniosek, od-
było się spotkanie przedstawicieli Sto-
warzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej z panią 
dyrektor RDOŚ w Białymstoku Beatą 
Bezubik. Po raz kolejny przedstawiliśmy 
opinie specjalistów z Instytutu Ochrony 
Środowiska oraz wielu innych instytucji, 
które jednoznacznie wskazują na mery-
toryczne braki procedowanego raportu. 

Lista rzeczowych argumentów, które 
podważają rzetelność raportu jest bardzo 
długa i wydaje się to wręcz nieprawdopo-
dobne, żeby nadal pozostał on praktycz-
nie bez zmian. Stowarzyszenie domaga 

się uwzględnienia ujawnionych błędów 
i nieścisłości. W dalszym ciągu uwa-
żamy, tak jak radni w podjętej uchwale, 
że wskazany zielony wariant jest naj-
gorszy dla dzielnicy. 

Inwestor, przewidując konflikt, podzielił 
jedną inwestycję: Drewnica – Zakręt na 
dwa mniejsze, osobne odcinki (w ramach 
jednego raportu). 24 listopada została wy-
dana decyzja środowiskowa na pierwszy 
z nich: Drewnica - Ząbki. Teraz do uzgod-
nienia pozostał ostatni etap WOW. Przez 
Wesołą.

ka s i a Bi a ł e k

WESOŁA W BIAŁYMSTOKU  spotkanie z RDOŚ w sprawie obwodnicy

Jest decyzja w spra-

wie budowy krótsze-

go odcinka Wschod-

niej Obwodnicy  

Warszawy.

24 listopada 2017 r. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał 

decyzję o środowiskowych uwarunkowa-

niach na budowę Wschodniej Obwodnicy 

Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na 

parametrach trasy ekspresowej na odcinku 

od węzła „Drewnica" (z węzłem) na drodze 

S8 — do ok. 3,6 km.

W ramach planowanej inwestycji przewi-

dziano, m.in. budowę drogi ekspresowej 

(klasa S) o długości około 3,6 km wraz 

z drogami dojazdowymi i obsługującymi, 

a także budowę obiektów inżynierskich 

i węzłów drogowych: „Drewnica” i „Ząbki”. 

Droga powstanie po wschodniej stronie 

obszaru Natura 2000 Strzebla Błotna 

w Zielonce i skrzyżowania dróg woje-

wódzkich 631 i 634 (wariant zielony na 

mapie).

RDOŚ w Białymstoku prowadzi również 

postępowanie w sprawie wydania decy-

zji środowiskowej dla odcinka obwodnicy 

WOW przez Wesołą. Z uwagi na skom-

plikowany charakter sprawy, trudno jest 

wskazać ostateczny termin wydania tej 

decyzji. Regionalny Dyrektor dwukrotnie 

wzywał inwestora do uzupełnienia doku-

mentacji i obecnie oczekuje na odpowiedź 

na drugie z wymienionych wezwań.

Jo a n n a Go R z e l i ń s k a

POWSTANIE ODCINEK WOW
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AKTYWNI SĄSIEDZI

Mieszkańcy zadecy-
dują na co miasto wyda 
720 000 zł w naszej 
dzielnicy. 

Niestety zespół do 
spraw Budżetu Party-
cypacyjnego w Weso-

łej przegłosował bardzo niesprawiedliwe, 
moim zdaniem zasady tegorocznej edycji. 
W tym roku będzie tylko jeden obszar na 
całą dzielnicę. I nie będzie limitu kwoto-
wego na projekt. Może się więc zdarzyć, 
że wygra tylko jeden projekt na kwotę 
720 000 złotych! Zeszłoroczne zasady 
BP dzielące Wesołą na dwa obszary były 
lepsze. Nasza dzielnica, czy chce czy nie, 
jest przedzielona Traktem Brzeskim na 
pół. Biorąc pod uwagę, że Wesoła liczy 

ponad 20 tysięcy mieszkańców, z czego 
ponad 12 tysięcy osób mieszka w Starej 
Miłosnej moje obawy mogą być uzasad-
nione. Pozostałym rozproszonym osie-
dlom: Centrum, Groszówka, Zielona, Plac 
Wojska Polskiego, Wola Grzybowska 
będzie znacznie trudniej w promowaniu 
i pozyskaniu głosów dla poszczególnych 
projektów. Znacznie sprawiedliwszy był 
podział na głosowanie w dwóch obsza-
rach, bo wiadomo było, że każdy z nich 
dostanie połowę kwoty do zagospodaro-
wania.

Nie zamierzamy się jednak poddać! 
W zeszłym roku projekt „Tężnia Wesoła”, 
zgłoszony przez dwie aktywistki Stowa-
rzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej zdobył 
najwięcej głosów. Zrobimy wszystko, 

żeby w tym roku powtórzyć sukces, tym 
bardziej, że po przeanalizowaniu bu-
dżetów Dzielnicy Wesoła z ostatnich lat 
jasno wynika, że najmniej dofinansowa-
nym osiedlem jest Groszówka, która do 
dziś nie doczekała się żadnej porządnej 
inwestycji…

Drodzy Mieszkańcy, do piór! A raczej 
klawiatur! Pisanie projektów wcale nie jest 
trudne, wystarczy mieć marzenia i popar-
cie 30 osób z okolicy, żeby wystartować 
w V edycji Budżetu Partycypacyjnego. 

Projekty można składać od 1 grudnia 
2017 roku do 22 stycznia 2018.

Więcej informacji o zasadach budżetu  
na stronie:   
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Jo a n n a Go R z e l i ń s k a

PRZYSZŁOŚĆ WESOŁEJ  
JEST W TWOICH RĘKACH!

1 grudnia rusza V edycja  
Budżetu Partycypacyjnego

NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE  
I ŻŁOBEK W OKOLICY

W ZWIĄZKU Z UPUBLICZNIENIEM  

OD 01 WRZEŚNIA ZMIANA CENNIKA.: 

PRZEDSZKOLE BEZ OPŁATY STAŁEJ,  

OPŁATA TYLKO ZA WYŻYWIENIE.  

ŻŁOBEK 600 ZŁ. + WYŻYWIENIE

R E K L A M A
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Sklep z używanymi meblami i artykułami do dekoracji domu i ogrodu.

ZnajdZiecie tu Państwo wiele nietuzinkowych  PrZedmiotów i dodatków,  
które PoZwolą stworZyć ciekawe i niepowtarzalne  aranżacje wnętrZ

R E K L A M A

PONIEDZIALEK - PIĄTEK 1000 - 1800  °  SOBOTA 1000 - 1400  °  DWORCOWA 70, SULEJÓWEK  °  

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WESOŁEJ ZAPRASZAMY  
NA ŚWIĄTECZNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

16 grudnia w godzinach 11.00 - 17.00 
parking przy Urzędzie Dzielnicy przy ul. 
W. Raczkiewicza 33 stanie się najbar-
dziej świątecznym miejscem w Wesołej. 
Na miejscu stoiska artystów, rękodzielni-
ków, twórców ludowych i lokalnych pro-
ducentów żywności. W trakcie kiermaszu 
w godz. 11.00-17.00 odbędą się warsztaty 
plastyczne: godz. 11.00-12.30 – ozdabia-
nie pierników, godz.12.30-14.00 – tworze-
nie stroików bożonarodzeniowych, godz. 
14.00-15.30 – malowanie bombek, godz. 
15.30-17.00 – tworzenie ozdób świątecz-
nych. Ilość miejsc na warsztaty ograniczona. 

Nie zabraknie też występów artystycz-
nych. W godz. 11.00-15.00 na scenie będą 
występowały dzieci i młodzież z terenu 
Dzielnicy Wesoła, usłyszymy wówczas 
najpiękniejsze polskie kolędy. Dla naj-
młodszych o godz. 15.00 przygotowane 
zostało przedstawienie z Mikołajem pt. 
„Świąteczne marzenia” w wykonaniu Stu-
dia Artystycznego Arlekin. Pełna humoru 
i ciepła opowieść o świątecznych zwycza-

jach, skrytych marzeniach oraz o tym, że 
każdy może stać się lepszą osobą. 

O godz. 16.00 natomiast odbędzie 
się loteria świąteczna. Każdy kto zgłosi 
chęć udziału poprzez wrzucenie do świą-
tecznego pojemnika karteczki ze swoimi 
imieniem i nazwiskiem będzie miał szansę 
wygrać m. in. rękodzieło podarowane 
przez wystawców, karnety ufundowane 
przez Klub Sportowy Mrs. Sporty Wesoła 
oraz kalendarze i zestawy pocztówek 
z Wesołej przekazane przez Stowarzysze-
nie „Sąsiedzi dla Wesołej”. 

Po loterii o godz. 16.15 zapraszamy na 
koncert Pani Natalii Kovalenko – sopra-
nistki, która swoją ujmującą barwą głosu, 
poczuciem estetyki muzycznej i wrażliwo-
ścią duszy przenosi słuchaczy w niezwy-
kły świata muzyki. Koncertuje w Europie 
i na Ukrainie oraz jest jurorem w wielu i fe-
stiwalach. Występ Pani Natalii Kovalenko 
odbędzie się z gościnnym udziałem Chóru 
Malwy działającego przy Ośrodku Kultury. 

Na zakończenie kiermaszu o godz. 17.00 
zachęcamy do obejrzenia świątecznego 
pokazu światła i laserów. Dodatkowymi 
atrakcjami będą konkursy, animacje dla 
dzieci, fotobudka ze świątecznym tłem, 
świątecznymi gadżetami do przebrania 
i natychmiastowym wydrukiem z możliwo-
ścią personalizacji zdjęcia oraz poczęstunek 
dla sąsiadów – herbata zimowa z ciastecz-
kami i ciastem. Podczas kiermaszu będzie 
można także coś zjeść oraz wspólnie z in-
nymi mieszkańcami ubrać choinkę. Przez 
cały czas trwania kiermaszu z głośników 
popłyną najpiękniejsze kolędy. Tego dnia 
w Wesołej będzie już czuć atmosferę Świąt. 

OrganizatOrami wydarzenia są  
ośRodek kultuRy  

w dzielnicy wesoła M.st. waRszawy  
oRaz dzielnica wesoła M.st. waRszawy. 

Partner:  
MRs spoRty,  

stowaRzyszenie „sąsiedzi dla wesołeJ”. 
Patronat medialny:  

wiadoMości sąsiedzkie,  
poRtal www.staRaMilosna.pl

AKTYWNI SĄSIEDZI
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Zbliża się kolejna akcja „Sąsiedzka Paczka”, którą nasze sto-

warzyszenie organizuje od lat w sklepie K&M przy Trakcie Brze-

skim, dzięki uprzejmości właścicieli.

W ubiegłym roku zebraliśmy 500 kilogramów produktów żywno-

ściowych i chemii gospodarczej i z zebranych produktów udało 

się nam przygotować paczki dla 23 rodzin wielodzietnych albo 

samotnych z Wesołej. Wszystkie dotarły do nich przed świętami 

Bożego Narodzenia i sprawiły im wiele radości.

Dziękujemy Wam, Drodzy Mieszkańcy, za wsparcie!

„Sąsiedzka paczka” w tym roku będzie trwała w dwa week-

endy grudnia (9 i 10 oraz 16 i 17 grudnia). Drodzy Sąsiedzi, 

kolejny raz liczymy na Waszą pomoc!!!!

Ma G d a l e n a Ję d R z e J e w s k a-py R z a n o w s k a

SĄSIEDZKA PACZKA  
2017  

SĄSIEDZKA POMOC  
PRZED ŚWIĘTAMI

 
 
 
 

Czuwaj!
 

Jesteśmy grupą harcerzy ze Szczepu 44 "Zielony Płomień", 

który działa na terenie Wesołej. Co roku organizujemy Akcję 

Paczka: zbieramy w naszej dzielnicy produkty, którymi 

potem obdarowujemy naszych rodaków mieszkających 

za wschodnią granicą. Są to przede wszystkim produkty 

chemiczne oraz spożywcze o długim terminie ważności. 

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Was bardzo ser-

decznie do włączenia się w tę zbiórkę. Dary można złożyć 

m.in. w Głównej Placówce Biblioteki Publicznej działającej 

na terenie naszej dzielnicy.

Zachęcamy również do śledzenia naszego wydarzenia na Fa-

cebook'u, jest ono na fanpage'u naszego szczepu: Szczep 44 

MDHiZ "Zielony Płomień". Znajdziecie na nim adresy innych 

punktów, gdzie można pozostawić coś od siebie. Wierzymy, że 

razem możemy zdziałać więcej!

Zdaniem pisarki Kata-
rzyny Tubylewicz [tekst 
na Forum Przyszłości 
Kultury] za 25 lat po-
łowę stanowisk pracy 
będą obsługiwać ma-
szyny. Powszechną 
automatyzację prze-

trwają tylko zawody wymagające kreatyw-
ności, otwartości, umiejętności budowania 
relacji z innymi improwizacji. I to powinno 
być przesłanką do wzmocnienia roli kul-
tury, bo to ona nas uratuje, wzmacniając 
te umiejętności.

Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Weso-
łej wykonuje społeczną pracę w sferze 
kultury. Normą naszego stowarzyszenia 
jest działanie. Robimy to, co integruje, 
zachęca do współpracy. Stoimy za tymi, 
którzy coś tworzą, a nie są tylko bier-
nymi odbiorcami treści. Uważamy, że 
ta aktywność powinna być wspierana, 
dofinansowana i promowana przez nasz 
samorząd. Oczekujemy większego bu-
dżetu na kulturę dla organizacji poza-
rządowych! Tego co my proponujemy 
nie da się zrobić instytucjonalnie. Nie 

jesteśmy konkurencją dla domu kultury, 
tylko uzupełniamy ofertę. 

Chcemy, żeby się działo! 
Nasze ulubione zajęcia: spacery połą-
czone z wykładami o sztuce i historii, 
spacery fotograficzne, przyrodnicze, 
spacery rowerowe z historią w tle, ple-
nery malarskie, spotkania integrujące 
mieszkańców, wspieranie na organizowa-
nych festynach lokalnych rękodzielników, 
projekty integrujące mieszkańców do 
Budżetu Partycypacyjnego - to wszystko 
jest kulturą, która tworzy się na naszych 
oczach. Z tego co nas otacza czerpiemy 
inspirację i wybieramy te treści, które są 
dla nas teraz aktualne i ważne. W Wesołej 
znajduje się wiele ciekawych historii do 
odkrycia, które tworzą naszą lokalną kul-
turę. To są rzeczy małe i duże, które mają 
wpływ na naszą codzienność: śmieci 
w lesie, radość z robienia czegoś razem, 
znajomość malarstwa prof. Jerzego No-
wosielskiego, nauka fotografii na okolicz-
nych bagnach - najbardziej widowiskowy 
pomnik przyrody jest w Wesołej. Co roku 
przybywa powodów dla których kochamy 

to miejsce. Chcielibyśmy jak najdłużej 
robić swoje, tylko trudno działać bez fi-
nansowania.

W Wesołej istnieje Dzielnicowa Komisja 
Dialogu Społecznego (DKDS), która na 
wniosek stowarzyszeń działających w sfe-
rze kultury powołała Zespół Tematyczny 
ds. Kultury. Zespół zwrócił się do Urzędu 
Dzielnicy o zwiększenie budżetu przezna-
czanego na kulturę i sztukę. Na rok 2018 
to jest 27 tys. złotych, co wydaje się kwotą 
wysoce niewystarczającą (dla porównania 
budżet na działalność sportową wynosi 
pół miliona złotych!) Uzyskaliśmy zapew-
nienie, że nasze uwagi zostaną przeana-
lizowane. 24 listopada 2017 r. zostały 
ogłoszone przez Urząd Dzielnicy kon-
kursy na realizację zadań z zakresu kul-
tury i sztuki. Zgłaszanie wniosków będzie 
trwało przez miesiąc. Wszyscy zaintereso-
wani poszerzaniem oferty kulturalnej w na-
szej dzielnicy – zgłaszajcie swoje pomysły! 
Zachęcamy również inne stowarzyszenia 
do udziału w pracach Dzielnicowej Komisji 
Dialogu Społecznego – mamy w kulturze 
dużo do zrobienia!

ka s i a Bi a ł e k

WIĘCEJ KULTURY!

Może się okazać, że w naszym nieprzewidywalnym świecie,  
tym, w co powinniśmy poważnie inwestować czas i pieniądze, jest KULTURA.
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Profil na Facebooku ”Wesoła Historia” założy-

łyśmy z Kasią Białek w marcu 2016 roku jako 

wkład do realizacji inicjatywy lokalnej "Co kryje 

Las Milowy". Miał pokazywać historię i piękno 

naszej okolicy, ale początkowo nie zakładałam, 

że będzie ciekawym sposobem na spędzanie 

wolnego czasu.

Od kilku lat fotografuję okolicę, staram się utrwalić, zatrzymać to 

wszystko, co zachwyca mnie wokół. Jednego razu jest to niedoce-

niony dotychczas las najbliżej domu, kolejnego – najdalszy zaka-

marek nowo odkrytej ścieżki, poranne mgły czy rosa na pajęczynie. 

Dziesięć lat obserwacji przyrody Wesołej zaowocowały wydaniem 

wspomnianego przewodnika w ramach inicjatywy lokalnej, ale „We-

soła Historia” trwa nieprzerwanie do dziś, a spotykani na co dzień 

mieszkańcy, ich opinie oraz zachęty przekonują, że warto pokazy-

wać najpiękniejsze miejsca, odkrywać przedwojenną historię, zapo-

mniane już domy, odkrywać nowe ścieżki i w ten sposób inspirować 

do wyjścia z domu, dzielić się pasją do fotografii.

Dlatego wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu i zachęcona 

licznymi wpisami zorganizowałam dla wszystkich chętnych pasjona-

tów fotografii konkurs „Wydmy i mokradła Starej Miłosnej”. Odzew 

na Facebooku był zaskakujący, wiele osób nadesłało swoje zdjęcia 

bagien i mokradeł udowadniając, że Wesoła jest niezwykle fotoge-

niczna i chętnie fotografowana przez swoich mieszkańców.

Z kolei w czerwcu 2017 odbyły się pierwsze warsztaty fotografii 

na Macierówce i Dakowie, które dla trzydziestu osób poprowadzi-

ła znana fotograf przyrodnicza dr inż. Taida Tarabuła, starszy wy-

kładowca na Wydziale Leśnym SGGW. Ogromne zainteresowanie 

warsztatami i bardzo pozytywne opinie uczestników skłoniły mnie 

do organizacji ich kolejnych edycji.

Jesienna odsłona warsztatów, dzięki przychylności Dowódcy 1 War-

szawskiej Brygady Pancernej, odbyła się w połowie października na 

terenie poligonu w Wesołej wokół rezerwatu „Bagno Jacka”. I choć 

pogoda spłatała nam figla, a stalowe niebo nie zachęcało do wyj-

ścia z domu, grupa pasjonatów spotkała się o świcie i wyruszyła 

z aparatami na podbój bagien. Przy takiej „szarówce” pomysłowość 

i inwencja twórcza prowadzącej zasługują na szczególną uwagę. 

Zamiast martwić się, że słońce dziś w ogóle nie zamierza nas odwie-

dzić, robiliśmy pomysłowe zdjęcia z latarką, makro przy sztucznym 

świetle, kadry konarów i bagiennych roślin, kadrowanie przez dziura-

wego liścia, panning, natomiast zdjęcia w ruchu naszej sportsmenki 

i jednocześnie uczestniczki warsztatów - Kasi Witek wprawiły nas 

w doskonały nastrój. Nauczyliśmy się patrzeć na detal, na kompozy-

cję, na geometrię różnych roślin. Jesteśmy bogatsi o tę wrażliwość.

Ostatnie spotkanie fotograficzne w listopadzie odbyło się na Bia-

łym Ługu. Uwieczniliśmy „znikające krajobrazy” czyli piękne tereny 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w okolicach Jeziora Torfy, 

które niebawem zmienione zostaną bezpowrotnie przez budowę 

południowej obwodnicy Warszawy. Może uda nam się zachować 

je od zapomnienia.

Już teraz z radością mogę zapowiedzieć kolejne warsztaty z Taidą 

Tarabułą, tym razem zimowe, w lasach Starej Miłosny i Radości, 

zaplanowane na styczeń.

Dzięki wszystkim zaangażowanym, którzy nam pomagają i którzy 

bez względu na aurę uczestniczą w kolejnych wydarzeniach „Weso-

ła Historia” staje się historią ludzi oraz przyrody Wesołej utrwalanej 

w fotografii. Dlatego wszystkich chętnych już teraz zapraszam na 

kolejny, wierzę, że równie magiczny jak poprzednie, zimowy plener 

(zgłoszenia poprzez FB).

iw o n a Ba l „we s o ł a Hi s t o R i a"

WESOŁA HISTORIA OPOWIADA OBRAZEM I FOTOGRAFIĄ 

O NAJBARDZIEJ ZIELONEJ DZIELNICY WARSZAWY.
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FOTOREPORTAŻ Z WESOŁEJ  UCIECZKA W MIKROŚWIAT

1.  Rzęsa wodna widziana od spodu w powięk-
szeniu około dwudziestokrotnym 

2.  Larwa widelnicy cała w bąbelkach. Wzorki 
na bąbelkach od odbicia diod mikrokamerki.

3.  A ta piękność to larwa wodzienia popular-
nie zwana szklarką. 

4.  Rozwielitka, zwana także dafnią (łac. Daph-
nia magna). Pod pancerzykiem na grzbiecie 
widać pustą komorę jajową. O tej porze 
roku rozwielitki składają specjalne zimowe 
jaja przetrwalne, które będzie widać na 
następnych zdjęciach. 

5.  Jaja przetrwalne przyczepione do rozpada-
jącego się liścia. 

6.  Tu widać je lepiej. Są po dwa w chityno-
wych osłonkach zwanych efipiami. Dzięki nim 
wiosną bagno znowu zaroi się od wioślarek 
nawet jeżeli zimą przemarznie do dna. 

Nie marzyło się Wam kiedyś, żeby zmaleć…

Bagno Śmiardki oczami planktonu. Pod 

kożuchem rzęsy kryje się przejrzysta, wol-

na od glonów woda. To zasługa wioślarek: 

rozwielitek i oczlików. Są ogromnie praco-

witymi filtratorami, które potrafią codziennie 

przepuścić całą wodę ze zbiornika przez 

swoje żarłoczne brzuszki. Ich obecność 

w tak wielkiej liczbie świadczy o braku ryb, 

co sprzyja utrzymaniu wody w czystości.

Ponieważ próbkę zdobyłam na warsztatach 

fotograficznych Iwony Bal i Taidy Tarbuły 

(były super!) postanowiłam dodać trochę 

artystycznych smaczków do moich mikro-

skopowych zdjęć. 

doRota wRońska
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Karmiąc ptaki zwięk-

szamy ich szanse prze- 

trwania zimy. W ten 

sposób, te które potra-

fią korzystać z blisko-

ści człowieka odnoszą 

sukces, a w miarę roz-

rastania się miast, gatunków garnących się 

do ludzi ciągle przybywa. Przyciągając do 

siebie skrzydlatych stołowników bierzemy 

więc za nich odpowiedzialność. 

DLACZEGO NIE MOŻNA  

PRZERYWAĆ KARMIENIA?

Żeby utrzymać swoją wysoką temperaturę 

ciała (około 39o C) ptak musi dużo jeść, a w zi-

mie czas na żerowanie dla ptaków dziennych 

jest krótki. To dlatego ptaki z dużym wyprze-

dzeniem starają się znaleźć takie zimowi-

sko, gdzie żywności będzie pod dostatkiem 

i nie trzeba będzie tracić czasu na szukanie. 

Możemy zatem im zrobić krzywdę, dając 

złudne nadzieje i sypiąc obficie żywność 

w ostatnie piękne jesienne dni, a potem za-

przestając – bo za zimno i nie chce się wyjść. 

Wtedy mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. 

Nawet jeżeli w pobliżu są inne źródła pokar-

mu, to mają już swoich stołowników, którzy 

będą przeganiać tych naszych. Dlatego jeżeli 

już decydujemy się na karmnik, to wybierzmy 

sobie wygodny, łatwy w obsłudze i serwujmy 

stałe posiłki aż do wiosny.

PTAK TO NIE KOSZ NA ODPADKI

Resztki z naszych stołów nie są zdrowe dla 

ptaków, nie tylko dlatego że mogą być nieświe-

że, ale także z powodu dużej ilości soli, która 

jest dodawana do wszystkich ludzkich potraw. 

Tylko ptaki morskie, np. mewy zniosą to bez 

szwanku, innym skróci to życie przez wynisz-

czenie nerek. Przekarmianie chlebem kończy 

się często awitaminozą, która uwidacznia się 

dopiero wiosną w postaci źle wykształconych, 

nowych piór. Jeżeli więc już karmimy to dajmy 

coś wartościowego, najlepiej specjalne mie-

szanki, które można kupić niedrogo w każdym 

sklepie z artykułami dla zwierząt, a w przypad-

ku kaczek skorzystajmy z rozmieszczonych 

w naszej dzielnicy automatów sprzedających 

specjalny roślinny granulat.

DLACZEGO NIE WYSTAWIAMY WODY 

W CZASIE MROZU?

To ma coś wspólnego z ptasimi nogami, więc 

kilka słów o tych nogach. Ptak ma bardzo go-

rące ciało, ale nogi niesamowicie zimne. To 

ptasi sposób na bieganie boso na mrozie - 

ciepło pozostaje w puchatym tułowiu, a noga 

może mieć

temperaturę ledwie kilku stopni powyżej zera 

i mimo to pięknie działa. Ale jest z tym jeden 

problem – bywa, że przymarza. W mieście, 

w mroźny dzień, szczególnie łatwo przymar-

znąć do metalowych konstrukcji: ogrodzeń, 

parapetów i latarni, a już zwłaszcza po zamo-

czeniu nóg w wodzie. W taki dzień wanienka 

z ciepłą wodą to nie przysługa, ale pułapka. 

Kąpiel zaproponujmy ptakom raczej latem.

HIGIENA: CZYSTO I BEZ PLEŚNI

Ptasia jadłodajnia powinna być utrzymywa-

na w czystości, bo ptaki mogą nawzajem 

zarażać się chorobami i pasożytami. Warto 

się zastanowić, kupując ładny karmnik, czy 

aby na pewno będzie się łatwo sprzątał. 

Przy całkowitym braku chęci do sprzątania 

można się zdecydować na jednorazowe za-

wieszki. Jest ich spory wybór: kolby, małe 

kulki i wielkie kule albo ozdobne dzwonki. 

Warto również pamiętać, że w przyrodzie 

zimowy ptasi pokarm jest z reguły starannie 

zapakowany w pomysłowe pojemniczki: 

strąki, orzechy, szyszki i rozłupki. Rośliny 

dobrze chronią swoje cenne nasiona przed 

pleśnią. Nasz karmnik musi także spełnić 

tę rolę i mieć odpowiednio duży i szczelny 

daszek. W sumie to nie takie trudne, a za-

tem do dzieła!

do R o ta wR o ń s k a

JAK POMAGAĆ PTAKOM,  
ŻEBY IM NIE ZASZKODZIĆ?

Chyba nikt nie będzie się spierał – mamy zimę. Zrobiło 

się bardzo chłodno i w najbliższych miesiącach cieplej 

już nie będzie. Zwierzęta, tak samo jak ludzie, odczuwa-

ją skutki mrozów, które są szczególnie groźne dla czwo-

ronogów żyjących na zewnątrz: bezpańskich psów, tych 

trzymanych przy budach, czy wolno żyjących kotów. 

Pamiętajmy, że odczucie zimna dodatkowo potęguje sil-

ny wiatr, opady deszczu czy śniegu.

Zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powin-

ny mieć zapewnione odpowiednie warunki dla rozwoju i swobodnego bytu.  

Koty wolno żyjące stanowią ważny element naszego ekosystemu. Ich przebywa-

nie w budynkach gospodarczych i innych obiektach na terenie naszych osiedli 

w naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni, głównie 

myszy i szczurów. Zachęcamy wszystkich do budowania domków dla ko-

tów – w ten sposób możemy im pomóc. Wystarczy niezbyt duży karton 

obłożyć zawiązanym workiem na śmieci. W tak przygotowanym pudle, 

należy wyciąć w folii otwór wejściowy o wymiarach ok. 14cm x 14cm 

i włożyć do środka trochę słomy.

Renata Mianowska

 

DBAJMY O ZWIERZĘTA ZIMĄ! 
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SPECJALISTYCZNA  
LECZNICA  

WETERYNARYJNA  
tel. 501 040 784

ul. Sikorskiego 74
Warszawa Wesoła

REKLAMA

Wesołych Świąt  
Życzy 
Lecznica Domvet
PSIE CIASTECZKA na święta
Składniki:  3/4 szklanki mąki, 

 3/4 szklanki mleka w proszku,  
1 duże jajko,  
1/2 szklanki mielonej wołowiny,  
woda według potrzeby. 

Ciasto trzeba zagnieść ściśle i formować ciasteczka  
w kształty według własnego uznania, np. w kształcie kości. 
Piec około 30 min. w piekarniku w temp. 200°C. 
Po wystudzeniu ciasteczka należy przechowywać w lodówce.
Pamiętajmy jednak, aby nie przekarmiać naszych pupili!!! 
I nie urozmaicać ich stałego menu  
potrawami z naszych świątecznych stołów.
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SZAFING Z MAŁGORZATĄ ROZENEK

Małgorzata Rozenek-Majdan wraz 

z ekipą programu „W dobrym stylu” emi-

towanym przez TVN Style odwiedziła 

uczestniczki październikowego szafingu 

organizowanego od lat przez Małgosię 

Mazurkiewicz w Starej Miłosnej. Tema-

tem odcinka była bezkosztowa wymiana 

zawartości swojej szafy. 

Podczas tych szafingów wymianie 

podlegają ubrania, torebki i biżuteria... 

a także dobra energia. 

Zapraszamy na kolejne szafingi (naj-

bliższy 13 grudnia) oraz Babskie 

wieczory w każdy pierwszy piątek 

miesiąca – sympatyczne towarzystwo 

i przyjazna atmosfera!

sz c z e G ó ł y  
Ma ł G o s i a Ma z u R k i e w i c z  

608 062 162

zapraszam Małgosia Mazurkiewicz 
telefon 608 062 162
malgimazurkiewicz@gmail.com

POLSKI KOLAGEN NATURALNY

Atrakcyjne zniżki dla mieszkańców Wesołej i okolic

Wesołych Świąt
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Na zewnątrz jest 

coraz zimniej. Rano 

często wita nas 

pięknie oszroniony 

krajobraz. Nasze 

ogrody powoli zapa-

dają w sen zimowy. 

Listopad to czas na porządki i przygotowanie 

roślin na krótkie dni i zbliżające się mrozy. 

Bierzmy się zatem do roboty, bo od tego jak 

przezimują nasze rośliny zależy ich kondycja 

wiosną.

Przede wszystkim sprzątamy ogród. Grabimy 

opadnięte liście (możemy je spalić jeśli jest 

to dozwolone, w Wesołej liście są zabierane 

w workach spod posesji). Oczyszczamy raba-

ty z resztek roślin jednorocznych i bylin. Jeśli 

trawy lub inne rośliny wieloletnie mają ozdob-

ne kwiatostany możemy je pozostawić. Będą 

przepięknie wyglądały oszronione. Bacznie 

obserwujemy pogodę. Jeśli temperatura spa-

da poniżej zera, zabezpieczamy rośliny przed 

zimnem. Okrywamy je materiałem przecz 

puszczającym powietrze takim jak: gałązki 

iglaków, agrowłóknina, gruby papier, suche li-

ście. Nigdy nie używamy do tego folii. Podczas 

bezmroźnej pogody podlewamy rośliny zimo-

zielone. Donice z roślinami ustawiamy w gru-

pie w zacisznym miejscu i wszystkie razem 

owijamy matą słomianą lub folią bąbelkową. 

Przestrzeń między donicami możemy wypeł-

nić suchymi liśćmi. Trawy ozdobne związuje-

my w chochoł, wokół ich korzeni usypujemy 

kopczyk. Jeśli również w ciągu dnia utrzymują 

się przymrozki, usypujemy kopczyki wokół róż 

oraz usuwamy wszystkie porażone chorobami 

części. Na uprzątniętych rabatach możemy 

rozsypać kompost lub obornik. Rośliny iglaste 

o wąskim pokroju okręcamy sznurkiem, w celu 

ochrony przed rozłamywaniem pod ciężarem 

mokrego śniegu. Mogło się zdarzyć, że nasz 

trawnik urósł. Wówczas wykonujemy ostatnie 

koszenie. Jeśli mamy system nawadniający, 

opróżniamy go z wody. Czyścimy i natłuszcza-

my narzędzia ogrodnicze a kosiarkę oddajemy 

do przeglądu, na ostrzenia noża i naoliwienie. 

Jeśli w listopadzie nie zdążyliśmy wykonać 

wyżej wymienionych prac lub jeśli dotychczas 

pogoda była łaskawa, robimy to w grudniu. 

W razie opadów śniegu strząsamy go z krze-

wów, żeby pod jego ciężarem nie połamały 

się pędy. Pamiętajmy, żeby podczas mrozów 

i czasu gdy leży śnieg nie chodzić po trawni-

ku. Łatwo wtedy o połamanie listków. Podczas 

odśnieżania unikajmy usypywaniu, na trawie 

dużych zasp, ponieważ spowoduje to gnicie. 

Sprawdzamy czy zabezpieczenia przez zim-

nem właściwie otulają rośliny, w razie potrze-

by je poprawiamy. Powoli możemy zaczynać 

dekorować ogród i okolice wejście do domu 

świątecznymi ozdobami. Przedłużmy sobie 

ten cudowny czas. 

Nasz ogród już odpoczywa. Odpocznijmy 

i my. Skupmy się teraz na przygotowaniach 

do Świąt, na rodzinie i przyjaciołach. 

Pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze 

życzenia, zdrowych, spokojnych, spędzo-

nych z najbliższymi Świąt Bożego Narodze-

nia oraz wspaniałego Nowego Roku, peł-

nego spełnionych marzeń i motywujących 

wyzwań… nie tylko tych ogrodniczych.

kata R z y n a Ho R n u n G

W OCZEKIWANIU NA ZIMĘ I ŚWIĄTECZNY CZAS

R E K L A M A

TYMCZASEM W OGRODZIE...
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Od rana na kortach 
trwał turniej deblowy 
oraz wystawa ob-
razów namalowa-
nych przez sąsiadów 
podczas pleneru 
malarskiego zorga-

nizowanego przez Grażynę Bany. Odbył 
się też koncert ulubionych Niebieskich 
Migdałów.

Złoty proboszcz
Pogoda dopisała, więc oprócz aromatycz-
nej zupy dyniowej, uczestnicy imprezy 

zajadali się grillowanymi kiełbaskami 
i warzywami. Hitem okazała się ryksza 
Sąsiada Roku, pana Piotra Parzonki. 
Dzieciaki oblegały pojazd przez cały 
czas trwania pikniku, a dorośli spoglądali 
z zazdrością na pełną śmiechu beztroską 
zabawę. Ale to Ojciec Mariusz Tłokiński, 
proboszcz Parafii Opatrzności Bożej, był 
największą gwiazdą wydarzenia! Nie tylko 
ochrzcił nowe miejsce kropidłem, ale też 
rakietą do tenisa, pokonując wszystkich 
przeciwników turnieju deblowego! Nic 
dziwnego proboszcz jest również wicemi-
strzem Polski w tenisie wśród księży!

Ojciec Mariusz  
stanął na podium - 
zdobywając 1 miejsce!

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
turnieju, a Ojcu Mariuszowi dziękujemy za 
niezwykłą energię i talent!

Tężnia na kortach 
Cieszymy się, że Wesoła zyskała wspa-
niałe miejsce do rekreacji i integracji!

A to dopiero początek! Jest duża 
szansa, że na terenie kortów powsta-
nie TĘŻNIA WESOŁA, która zwyciężyła 
w tegorocznej edycji Budżetu Partycy-
pacyjnego! Dzięki pani prezes Elżbiecie 
Strykier, która wyraziła zgodę na zbu-
dowanie tężni na terenie Ogniska TKKF 
Wesoła oraz Państwa podpisom (ze-
braliśmy ich kilkaset!) złożyliśmy pismo 
do burmistrza Edwarda Kłosa z prośbą 
o zmianę lokalizacji TĘŻNI WESOŁA.  
Zawsze uważaliśmy, że lokalizacja przy  
ul. Armii Krajowej 32, w ścisłym centrum, 
blisko przystanków autobusowych jest 
idealnym miejscem na ten projekt. Teraz 
czekamy na decyzję Urzędu Dzielnicy, 
wierząc że przychyli się do prośby miesz-
kańców Wesołej.

Mocno trzymajcie kciuki!

Jo a n n a Go R z e l i ń s k a,  
p R e z e s k a są s i e d z i  d l a we s o ł e J 

ws p ó ł a u t o R k a (w R a z z iw o n ą Ba l) 
 z w y c i ę s k i e G o p R o J e k t u  

teŻnia wesoła

KORTY TENISOWE W SERCU WESOŁEJ 
WYSTARTOWAŁY! 

Ognisko TKKF Wesoła razem ze Stowarzyszeniem Sąsiedzi dla 
Wesołej zorganizowało „Powitanie jesieni na nowych kortach” 

przy ul. Armii Krajowej 32.
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Koncepcja Mrs.Sporty to rewolucyjny trening funkcjonalny dostoso-
wany do Twoich potrzeb. Spersonalizowane plany treningowe i żywie-
niowe, a także opieka trenera personalnego pozwolą każdej kobiecie na 
osiągnięcie maksymalnych rezultatów przy minimalnym nakładzie cza-
sowym. Przyjazna, wolna od współzawodnictwa i wzajemnego oceniania 
się atmosfera sprawia, że przychodzenie do klubu jest przyjemnością.

Nowy rok to świetny pretekst, by zmienić coś w swoim dotychcza-
sowym życiu. Nie bez powodu planujemy, że od 1 stycznia rzucimy 
palenie, schudniemy i zaczniemy regularnie uprawiać sport. I tak 
co roku... Co zrobić, by tym razem było inaczej i by postanowienia 
noworoczne nie zostały zapomniane już pod koniec stycznia?

1. ZACZNIJ OD MAŁYCH KROCZKÓW
Jeśli do tej pory nie ćwiczyłaś, nie obiecuj sobie, że będziesz 
chodzić na siłownię 5 razy tygodniowo i spędzisz tam za każdym 
razem 2 godziny. To się nie uda! Regularny wysiłek fizyczny 2-3 
razy w tygodniu wystarczy, byś schudła i poprawiła kondycję. 
Gdy treningi staną się dla ciebie rutyną, najprawodpodobniej 
zupełnie naturalnie zwiększych ich ilość i intensywność.
To samo tyczy się diety. „W naszych klubach sportowych dla 
kobiet zmieniamy nawyki żywieniowe małymi krokami” – mówi 
dietetyk Mrs.Sporty. – „Chwilowa dieta prawdopodobnie zakoń-
czy się efektem jo-jo. Jedynie trwała i powolna zmiana przyzwy-
czajeń pozwoli na zachowanie szczupłej figury na bardzo długo.”

2. PLANUJ!
„Od stycznia zacznę chodzić na fitness i wdrożę dietę 1000 ka-
lorii” – to zdanie powtarza sobie większość z nas. Udało się Wam 
kiedyś wprowadzić je w życie? Na jak długo? Czy ktoś wytrwał 
dłużej niż 7 dni?
Sekret realizowania postanowień noworocznych tkwi w planowa-
niu. Zacznij od ustalenia swojego celu. Gdy już będziesz go znała, 
wyznacz sobie czas na realizację i zaplanuj, co musisz zrobić, by 
się udało. Teraz wpisz wszystkie te działalnia do kalendarza tak, 
by nie kolidowały z Twoimi obowiązkami zawodowymi czy innymi 
zobowiązaniami. Plan musi być realny i możliwy do zrealizowania. 
Nie możesz też zakładać rzeczy niemożliwych – jeśli wiesz, że 
o 17:00 jedziesz po dziecko do szkoły, na pewno nie pójdziesz 
w tym czasie jednocześnie na trening!

3. POCZYŃ MAŁE INWESTYCJE
Nic nie mobilizuje tak, jak pierwsze kroki postawione w celu reali-
zacji postanowień noworocznych. Już teraz kup ładny strój spor-
towy i poszukaj klubu fitness, w którym poczujesz się dobrze. 
„Warto znaleźć miejsce blisko domu, dzięki czemu nie będziesz 
tracić czasu na dojazdy” – mówi trenerka Mrs.Sporty – „Najlepiej 
takie, w którym odpowiednio dobrany trening rozwija wszystkie 
grupy mięśni, a jednocześnie nie trwa zbyt długo. Właśnie dla-
tego w klubach Mrs.Sporty stawiamy na 
30-minutowy trening interwałowy, który przy niewielkim nakła-
dzie czasu przynosi doskonałe efekty.”

UDAŁO SIĘ?
A co, gdy już się uda? Nie zapominaj o nagrodzie! Za każdy tre-
ning, za każdy dzień bez słodyczy, za każdą kroplę potu i każdy 
wysiłek należy ci się nagroda. Powinnaś być dla siebie dobra 
i po udanym tygodniu, czy miesiącu zrobić dla siebie coś miłego. 
Nagroda powinna być zaplanowana z głową. Raz w miesiącu za 
Twoje starania należy Ci się wizyta w spa, raz na tydzień kino 
z przyjaciółką, a każdego wieczoru satysfakcja z samej siebie i po-
czucie dumy z poczynionych kroków. Nagrody najlepiej wpisać 
w nowym w kalendarzu i koniecznie ulubionym kolorem.

PROSTE KROKI  
DO WYTRWANIA W POSTANOWIENIACH NOWOROCZNYCH3

klub sportowy dla kobiet
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CZTERY MEDALE W SZACHACH! 

Tradycyjnie w Starej Miłośnie, w hali sportowej SP 385 odbyły się 

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół w Szachach Szybkich.  

Aż cztery indywidualne medale zdobyli obecni i byli gimnazjaliści z by-

łego Gimnazjum 119. To największy wojewódzki szachowy turniej dla 

juniorów, współorganizowany przez klub szachowy Gambit Wesoła. 

W kategorii klas gimnazjalnych dwa indywidualne medale wywal-

czyli: złoty Zuzanna Łaszczuk na szachownicy 3, a srebrny Ma-

riusz Woźnica na 2 szachownicy. Kolejne dwa medale, w kategorii 

szkół ponadpodstawowych, zdobyli absolwenci Gimnazjum 119, 

obecnie w XVIII LO im, J. Zamoyskiego (drużynowe III Miejsce). 

Szachowe "złoto" na 2 szachownicy przypadło tegorocznemu ab-

solwentowi Przemysławowi Laszczakowi, a "brąz" przygotowu-

jącej się do matury Alicji Woźnicy.

W mistrzostwach wzięło udział niemal 450 uczniów szkół podsta-

wowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu 

Województwa Mazowieckiego. LL

Cześć! Jesień to dla wielu z nas jedna z najbardziej ponurych 

i przygnębiających pór roku. Są jednak tacy, którzy uwielbiają ją za 

jej niepowtarzalny klimat - spadające z drzew, różnokolorowe liście 

oraz mgliste i rześkie poranki. Jedno jest pewne – na zewnątrz zro-

biło się już wyraźnie chłodniej. Nie oznacza to jednak, że powinni-

śmy przestać ćwiczyć i dbać o swoją formę. Sezon jesienny to tak 

naprawdę świetny czas na to, żeby zadbać o swoje zdrowie! Poni-

żej prezentuję Wam zestaw 4 ćwiczeń, które z łatwością wykonacie 

na siłowni, czy w domowym zaciszu. W swoim asortymencie nie 

masz hantli? Nie przejmuj się! Zastąpisz je zwykłą butelką z wodą 

mineralną. A Twoja praca wykonana teraz zaprocentuje latem! 

1.PRZYSIAD Z WYCISKANIEM

Stań wyprostowany trzymając hantle na wysokości brody. Obniż 

powoli pozycję do półprzysiadu zachowując cały czas naturalną 

krzywiznę kręgosłupa (nie garbimy się!) . Spauzuj, a następnie 

powoli wracaj do pozycji wyjściowej kończąc wyciśnięciem hantli 

nad głowę. Nie blokuj przy tym łokci!

2. WYCISKANIE HANTLI JEDNORĄCZ

Stań w wyprostowanej pozycji, nogi na szerokość barków. Trzy-

maj hantle w górze na wysokości czoła, łokieć ugięty pod kątem 

90 stopni. Powolnym ruchem wyciśnij hantle ponad głowę nie do-

puszczając do zablokowania w stawie łokciowym. Opuść hantle 

do pozycji wyjściowej.

3. PRZYSIADY SUMO

Trzymaj hantle pionowo między nogami. Stopy rozstaw szero-

ko, palce skieruj na zewnątrz. Opuszczaj powoli tułów robiąc 

przysiad nie dopuszczając jednak aby hantla dotknęła ziemi. 

Nie garb się! Wracając do wyjściowej pozycji zepnij mocno mię-

śnie pośladkowe i nie blokuj nóg w stawach kolanowych.

4. BRZUSZKI Z WYCISKANIEM (dla zaawansowanych)

Połóż się plecami na macie. Nogi lekko ugięte w kolanach, pięty 

dotykają ziemi, ciężar trzymasz przed klatką piersiową. Dynamicz-

nie unieś tułów wyciskając przy tym ciężar nad głowę. Nie blo-

kuj przy tym łokci i staraj się nie odrywać pięt od podłoża. Powoli 

opuść ciężar i wróć do pozycji leżącej.

4 serie x 25 powtórzeń 2 serie po 20 powtórzeń 

4 serie x 25 powtórzeń 3 serie po 20 powtórzeń 

Trening personalny, diety online, suplementacja, 
indywidualne i grupowe zajęcia pływania.  
TRENER DAMIAN SOBÓL - KONTAKT: 692-266-796

R E K L A M A
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Z NAMI NIE MA CZASU NA NUDĘ !!! 
ZAKRĘCONA OFERTA KLUBU SPORTOWEGO ZAKRĘT

Klub Sportowy ZAKRĘT
tel. 666 998 050

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

www.kszakret.pl

Podobnie jak w latach poprzednich przygoto-

waliśmy dla Waszych pociech ofertę półkolonii 

zimowych. W związku z tym, że nasza propo-

zycja wypoczynku cieszy się dużym zaintere-

sowaniem z waszej strony (co nas bardzo cie-

szy), proponujemy dwa 5-cio dniowe turnusy 

w okresie ferii zimowych. Będą to prawdziwe 

„zakręcone” półkolonie w KS Zakręt. Dla każ-

dego znajdzie się coś ciekawego. Zwolennicy 

survivalu dowiedzą się m.in. jak zbudować 

schronienie w czasie zimy, jak pozyskać wodę, 

czy wytropić zwierzynę. Znajdzie się także coś 

dla zwolenników aktywnego spędzania czasu 

w różnych formacjach sportowych czy tanecz-

nych. Nie zabraknie także zajęć kulinarnych, 

które podczas wakacyjnego wypoczynku 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 

dzieci. Zapraszamy serdecznie, czekamy 

z niecierpliwością na Wasze dzieci. 

W OFERCIE:
l  tenis, squash, pole dance,  

aerial silk dla dorosłych i dzieci,
l  trening funkcjonalny, zdrowy kręgosłup, 

trening personalny,
l  kangoo jumps, siatkówka, tabata, trx, fitcross.
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Zanim jednak przyjdą ferie nadejdzie czas świąt, 

a tuż potem Sylwester. W odpowiedzi na Pań-

stwa potrzeby postanowiliśmy zorganizować 

Bal Sylwestrowy dla Dzieci. Niejednokrotnie 

rodzice chcieliby spędzić tę wyjątkową noc na 

balach sylwestrowych, niemniej jednak nie mają 

co zrobić ze swoimi małymi skarbami. My sta-

wiamy czoło wyzwaniu i zajmiemy się Waszymi 

dziećmi, abyście mogli ten wyjątkowy, jedyny 

w roku czas, spędzić w gronie przyjaciół na 

szampańskiej zabawie. Zaopiekujemy się Wa-

szymi pociechami już od godziny 15.00 w Syl-

westra, aż do godziny 15.00 w Nowy Rok. Na 

dzieci czeka prawdziwy salon piękności przed 

balem, dla chętnych popołudniowe zabawy 

survivalowo - militarne. Wiele atrakcji podczas 

samego balu, m.in. szybki kurs gry na perkusji 

z najprawdziwszym perkusistą, gry zabawy syl-

westrowe, pokaz mody, karaoke i wiele innych.
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Czekoladowy Autobus  
w Przedszkolu Gumiś!

Do Naszego Przedszkola przyjechał "Cze-
koladowy Autobus". Każde dziecko ubrało się 
w specjalne fartuszki i czapeczki. Dzieci wysłu-
chały z czego powstaje czekolada, i co dziwne 
jest ona z rośliny :) Czekolada była pyszna :) 
Następnie robiliśmy różne rzeczy z czekolady, 
autobusy, podkowy szczęścia i inne pyszności. 
Rysowanie czekoladą na specjalnych kartach 
bardzo Nam się podobało. Każdy zabrał ze sobą 
czekoladowe formy oraz Dyplom Mistrza Cze-
kolady! W naszym przedszkolu organizujemy 
różne atrakcje dla dzieci. Panie prowadzą zajęcia 
z grafomotoryki, zabawy z muzyką, gimnastykę 
ogólnorozwojową, młodego naukowca i inne. 
Domowa atmosfera oraz mała liczebność grupy 
wspomaga całościowy rozwój każdego dziecka. 
Serdecznie zapraszamy do Naszego Przed-
szkola Publiczego Gumiś!

ed y ta dz i u B a k

 

Tak witamy się na zbiórkach 102 Drużyny Harcerskiej „Aventuro” od dwóch 

miesięcy. Swoją działalność przy Dwujęzycznej Szkole Smart School w Za-

kręcie rozpoczęliśmy w październiku. Od tej pory spotykamy się regularnie 

w czwartki o godzinie 17.15. Jesteśmy w Hufcu ZHP Sulejówek, ale harcerze 

uczęszczający na nasze zbiórki są z różnych stron: z Wesołej, Starej Miłosnej, 

Zakrętu, Góraszki i Sulejówka. Do naszej drużyny należą dziewczyny i chłopaki 

od 10 do 13 lat. Na zbiórkach śpiewamy, poznajemy harcerskie tradycje i uczy-

my się nowych rzeczy. Żywiołowy charakter naszej drużyny podkreślają barwy, 

które otrzymaliśmy niedawno – nosimy bordowe chusty. Jeżeli chcesz znaleźć 

przyjaciół na długie lata, wyjeżdżać na biwaki i grać z nami w wielką grę, jaką 

jest harcerstwo, zapraszamy na zbiórki!

W zeszły weekend wybraliśmy się na biwak do Garbatki – Letniska. Miesz-

kaliśmy w szkole i spaliśmy na polowych łóżkach. Każdy zastęp dostał swoje 

miejsce. Razem gotowaliśmy i sprzątaliśmy. Podczas naszego wyjazdu doko-

naliśmy zwiadu – dowiedzieliśmy się, że niedaleko Garbatki mieszkał poeta Jan 

Kochanowski, znaleźliśmy okoliczny ośrodek wypoczynkowy i zorientowaliśmy 

się, gdzie jest rezerwat przyrody Krępiec. Wielu harcerzy otrzymało barwy 

drużyny, a niektórzy zdobyli pierwsze sprawności. Graliśmy w podchody i grę 

terenową, uczyliśmy się nowych piosenek. Nowomianowani zastępowi i przy-

boczny mieli szansę sprawdzić się w akcji.  W tym roku harcerskim czekają nas 

jeszcze dwa biwaki i kilka wycieczek, a w lecie jedziemy na obóz na Mazury!

Dołącz do nas i przekonaj się, że 2 godziny w czwartek można spędzić przy-

jemnie i pożytecznie. 

Czekamy na Was – zastępy „Monto”, „Turneo” i „Enigmo” oraz drużynowa z przy-

bocznym. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nas więcej, przyjdźcie na zbiórkę lub 

zadzwońcie. Możecie też odwiedzić naszą stronę na Facebooku!

https://www.facebook.com/102DHAventuro/ 

do z o B a c z e n i a!  
kata R z y n a pa n i .o d.p o l s k i e G o44@G M a i l .c o M 697604689 

wo J c i e c H 605420870

Czuwaj!
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Centrum Nauki Wesoła to miejsce, które oferuje usługi edu-
kacyjne na najwyższym poziomie: zajęcia przygotowujące do 
matury oraz egzaminów gimnazjalnych, kursy językowe, a także 
zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność i zdolności pla-
styczne u dzieci.

Centrum Nauki Wesoła proponuje skuteczną naukę połączoną 
z zabawą. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedago-
gów i pasjonatów w swoich dziedzinach, w większości przypad-
ków nauczycieli Szkół Bułhaka: Społecznej Szkoły Podstawowej 
nr 12, Pierwszego Gimnazjum Autorskiego oraz I Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Emanuela Bułhaka w Warszawie.

Na uwagę zasługują kursy przygotowawcze do egzaminów 
gimnazjalnych i do matury. Oferujemy także zajęcia: INTERACTIVE 
ENGLISH FOR FUN – dla tych, którzy chcą dobrze mówić po an-
gielsku, EL ESPAÑOL ES GENIAL – naukę języka hiszpańskiego, 
MALI MYŚLICIELE - czyli zajęcia z filozofii dla kreatywnych oraz 
DZIECI VAN GOGHA – naukę rysunku i malarstwa. Większość 
zajęć odbywać się będzie w budynku Gimnazjum i Liceum Bułhaka 
przy Trakcie Brzeskim 63. Dla dzieci w wieku przedszkolnym przy-
gotowaliśmy specjalną ofertę zajęć sobotnich w budynku Przed-
szkola Bułhaczek przy ul. Strusia 58 w Marysinie!

CNW to projekt zainicjowany przez Fundację prowadzącą 
w sukcesami od ponad 27 lat wymienione powyżej Szkoły 
Bułhaka, Społeczną Szkołę Muzyczną im. W. Kilara oraz Przed-
szkole Bułhaczek.

Wiemy, że nauka może być zabawą, a wiedzę najlepiej rozwija 
się w przyjaznej atmosferze. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
się o tym przekonać!

iz a B e l a wo l a ń s k a-za s ę pa

Startuje Centrum Nauki Wesoła!  

R E K L A M A



22 I GAZETKA SĄSIEDZKA

HISTORIA WESOŁEJ

Parafie Wesołej
Obecnie w granicach Wesołej znajduje się 
pięć kościołów i trzy nekropolie. Mimo, że 
historia poszczególnych osiedli Wesołej jest 
znacznie dłuższa, to wszystkie świątynie 
w dzielnicy posiadają rodowód dwudziesto-
wieczny. Wynika to z tego, że wcześniejsze 
przynależności parafialne związane były 
z miejscami, które leżą aktualnie w gminach 
ościennych.

Świątynie o rodowodzie 
przedwojennym
Intensywne starania o wybudowanie kaplicy 
i utworzenie cmentarza w Starej Miłośnie 
trwały od zakończenia I wojny światowej. 
Po niemal dekadzie, w 1928 roku, ks. kard. 
A. Kakowski wyświęcił nowy kościółek. Był 
to niewielki, drewniany, parterowy budy-
nek z dwiema wieżyczkami, który stał na 
wzniesieniu wchodzącym w skład obecnego 
cmentarza. Parafię erygowano 1 stycznia 
1937 roku. Obszar jej wydzielono z części 
parafii Wiązowna, Okuniew i Zerzeń. Po 
wybuchu II wojny światowej wzgórze ko-
ścielne i wieże kościoła służyły Niemcom 
do obserwacji okolicy i Traktu Brzeskiego. 
Latem 1944 roku został on trafiony bombą 
lotniczą i doszczętnie zniszczony. Msze 
święte dla mocno uszczuplonej społecz-
ności zaczęto od tej pory odprawiać na 
plebani. Po wojnie nowa władza zakazała 
odbudowy kościoła. Staraniem probosz-
cza, ks. Stanisława Witkowskiego, w roku 
1948 udało się rozebrać i przetransporto-
wać do Starej Miłosny, drewniany kościółek 
św. Antoniego z Rokitna. Wybudowała go 
w 1916 roku, wg projektu B. Gajewskiego, 
warszawska firma W. Wędrowskiego. W Sta-
rej Miłośnie złożono go na działce przy ulicy 
Borkowskiej. Pracami tymi kierował archi-
tekt S. Marzyński. Poświęcenia dokonał abp  
S. Wyszyński 6 sierpnia 1950 roku. 22 
stycznia 2006 roku budynek kościoła uległ 
częściowemu spaleniu, po czym został od-
nowiony. Służył on wiernym do roku 2016, 
kiedy abp H. Hoser konsekrował nową, 
murowaną świątynię. Posługę probosz-
cza sprawowali kolejno księża S. Olszew-
ski (1937-1947), S. Witkowski (1947-1955),  
A. Laskowiecki (1955-1968), J. Iwaniuk 
(1968-1993) i J. Banak (1993-2002). Obec-
nym proboszczem i budowniczym nowego 
kościoła oraz plebanii, jest ks. K. Cyliński.

Budowę drugiego kościoła w obszarze 
dzisiejszej dzielnicy rozpoczęto w 1934 roku 
na wydmie zwanej „Górą Milową”. Ta swoją 
nazwę uzyskała dzięki położeniu przy waż-
nym niegdyś szlaku, znajdując się o milę od 
rogatek warszawskich. Fundusze uzyskano 
ze składek mieszkańców, którzy zawią-
zali komitet budowy kościoła, sprzedaży 
„cegiełek” oraz przy wsparciu właściciela 
tutejszych dóbr, księcia E. Bułhaka. Projek-
tantem kościoła był włoski architekt Luigi 
Malgerini. Wzorował się on na jednej z ro-
mańskich świątyń stojącej w Rzymie. Pierw-
szą mszę świętą w kościele odprawiono  
24 maja 1942 roku. Ołtarz poświęcił pro-
boszcz parafii MBC z Rembertowa, ks.  
Z. Waś, a nabożeństwo odprawił ks.  
A. Tacikowski. Parafię Opatrzności Bożej 
erygował 27 czerwca 1950 roku ks. prymas 
Stefan Wyszyński roku, z wydzielonych 
części parafii w Nowym Rembertowie i Dłu-
giej Kościelnej. W 1966 roku wybudowano 
ceramiczny ołtarz zaprojektowany przez 
K. Henisza. W 1979 roku nawa i prezbite-
rium świątyni zostały przebudowane oraz 
ozdobione polichromiami i ikonami drogi 
krzyżowej Via Crucis, przez prof. Jerzego 
Nowosielskiego. Jego zdobienia znajdują 
również w kaplicy domu parafialnego. 
Na wieży przykościelnej znajdują się trzy 
dzwony. Upamiętniające Matkę Bożą, kar-
dynała Wyszyńskiego i pierwszego pro-
boszcza parafii, noszą imiona Maria, Stefan 
i Antoni. Przy parafii znajduje się Dom  
Pomocy Społecznej „Gniazdo Rodzinne”. 
Proboszczami byli kolejno księża A. Rut-
kowski (1950-1972), S. Wysocki (1972-
2003) i Z. Wojciechowski (2003-2011). 
Obecnym jest o. M. Tłokiński.

Przy obydwu kościołach, kolejno w latach 
30. i 50., powstały dwie z trzech znajdują-
cych się w dzielnicy nekropoli. Ta ostatnia, 
a zarazem najstarsza, została utworzona 
w połowie lat 20. XX wieku, przy obecnej 
Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jej 
położenie po zachodniej stronie drogi, bę-
dącej dziś granicą zarówno dzielnicy, jak 
i m.st. Warszawy, spowodowało mały psi-
kus administracyjny, ponieważ cmentarz 
ten należy do parafii NMPMK w Sulejówku. 
Na cmentarzach tych spoczywa wiele osób 
zasłużonych zarówno dla kraju jak i spo-
łeczności lokalnej, naukowców, wojsko-
wych, sportowców, ludzi kultury i sztuki. Nie 

PARAFIE WESOŁEJ
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1.  Pierwszy kościół w Starej Miłośnie  
ze zb. DSH/Ośrodek Karta

2. Kościół św. Antoniego w Starej Miłośnie

3. Kościół parafii NSPJ w Starej Miłośnie
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sposób jednak w jednym artykule poruszyć 
nawet części ich nazwisk. Dlatego przy oka-
zji pobytu na którymś z nich, warto zwra-
cać uwagę na inskrypcję zamieszczone na 
mijanych grobach. Warto też przyjrzeć się 
obiektom, mającym charakter symboliczny. 
Ponadto przy głównej alei cmentarza w Sta-
rej Miłośnie, można obejrzeć pomnik Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa – ostatnią 
pamiątkę po pierwszej świątyni, na „Górze 
Milowej” zaś, dość osobliwą pamiątką jest 
kamienne zejście, na które materiał zaczerp-
nięto ze zniszczonego w czasie II wojny 
światowej, kościoła MBC przy ul. Łazien-
kowskiej w Warszawie.

Parafie powojenne
Na powołanie parafii Brata Alberta dla 
mieszkańców Zielonej i Grzybowej trzeba 
było zaczekać aż do drugiej połowy lat 80.  
Erygował ją prymas Polski, ks. kard.  

J. Glemp 28 lutego 1988 roku. Jej obszar 
został wydzielony z części parafii MBC 
w Nowym Rembertowie i Opatrzności 
Bożej w Wesołej. Kościół został zaprojek-
towany przez J. Stępkowskiego, a budowę 
rozpoczęto w kwietniu 1987 roku. Kamień 
węgielny, powzięty z kościoła Sióstr Alber-
tynek w Krakowie, został poświęcony przez 
Ojca Św. Jana Pawła II, w czasie jego dru-
giej pielgrzymki do Polski,. Wmurował go 
ks. kard. J. Glemp 23 października 1990 
roku. W 1999 roku bp K. Romaniuk poświę-
cił krzyż, który następnie zamontowano na 
wierzchołku ściany frontowej. 7 paździer-
nika 2005 roku abp S. L. Głódź poświęcił 
dzwony. Pierwszym proboszczem był ks.  
E. Wachowicz (1988-1989). Drugim i za 
razem obecnym jest ks. J. Skarpetowski.

Dwie ostatnie parafie Wesołej powstały 
w ostatnim ćwierćwieczu. Parafię  pod we-
zwaniem św. Andrzeja Boboli na osiedlu Plac 
Wojska Polskiego erygowano w 1993 roku. 
Uzyskała ona wtedy tymczasową kaplicę. 
Obecne wezwanie otrzymała 2 paździer-
nika 2011 roku, wraz z nowo pobudowanym 
kościołem garnizonowym, wybudowanym 
na wydmie, w miejscu dawnego basenu. 
W 2017 roku, obok świątyni odsłonięto Do-
linkę Pamięci. Jest to warta szczególnej 
uwagi aleja z kilkunastoma polerowanymi 
tablicami, poświęconymi wybranym, waż-
nym wydarzeniom z dziejów narodu pol-
skiego oraz zasłużonym żołnierzom Wojska 
Polskiego, poległym m.in. na misjach. Dużą 
ciekawostką jest posadowione za kościołem 
mini-zoo. Proboszczami parafii byli księża: 
mjr S. Potapczuk (1993-1996), kpt. K. Kacz-
marek (1996-1998), por. A. Prus (1998-1999), 
ppor. W. Kozicki (1999-2000), por. dr S. Gulak 
(2000-2001), mjr M. Kwiatkowski (2001-
2004), budowniczy kościoła ppłk P. Majka 
(2004-2012) i ppłk W. Okoń (2012-2014). 
Obecnym jest ks. płk B. Radziszewski. 

14 czerwca 2002 roku ks. bp K. Roma-
niuk, dokonał erygowania Ośrodka Duszpa-
sterskiego św. Hieronima w Starej Miłośnie 
i poświęcenia kaplicy, której budowę rozpo-
częto 28 kwietnia 2002 roku. 18 września 
2002 roku, ks. bp K. Romaniuk powołał pa-
rafię. Budowę nowego kościoła rozpoczęto 
w marcu 2007 roku. Jego poświęcenie miało 
miejsce się 30 września 2014 roku przez 
ks. bp Marka Solarczyka. W obszar parafii 
wchodzi część Starej Miłosny, Sulejówka 
i szpital w Zagórzu. Budowniczym kościoła 
i plebani oraz organizatorem parafii i jej 
pierwszym proboszczem był ks. S. Popis 
(2002-2016). Drugim i zarazem obecnym 
gospodarzem jest ks. D. Marczak.

ad a M ci e ć w i e R z

4.  Cegiełka na kościół Opatrzności Bożej  
z lat 30. i kościół w l. 50.

5. Kościół parafii Opatrzności Bożej

7. Kościół Garnizonowy parafii JPII

6. Kościół parafii Brata Alberta

8. Kościół parafii św. Hieronima
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Podstawową przyczyną narastającego 
pogorszenia jakości powietrza w Warsza-
wie jest brak regulacji prawnych, dających 
podstawę do ograniczania emisji gazów 
i pyłów. 24 października br. Sejmik Mazo-
wiecki przyjął uchwałę zwaną w skrócie 
antysmogową. Doprowadzenia do przyję-
cia tej uchwały domagały się przez wiele 
miesięcy ruchy społeczne, takie jak War-
szawski Alarm Smogowy, Akcja Demokra-
cja i Warszawa bez Smogu. Uchwała jest 
pierwszym krokiem na drodze poprawy 
powietrza w aglomeracji warszawskiej

Jakie zmiany?
Uchwała wprowadza zakaz używania 
najbardziej szkodliwych paliw od 1 lipca 
2018, których stosowanie przyczynia się 
do wytwarzania najgroźniejszych składni-
ków smogu:

• węgla brunatnego,
• miałów i flotokoncentratów,
•  paliw gdzie udział masowy węgla ka-

miennego o rozmiarach poniżej 3 mm 
wynosi więcej niż 15%,

•  biomasy stałej, której wilgotność 
przekracza 20%.
Oczywiście palenie odpadów takich 

jak plastiki, gumy, przedmioty drewniane 
i inne odpady jest od dawna zabronione, 
niemniej w praktyce brakuje skutecznego 
systemu kontroli przeciwdziałającego 
tego typu wykroczeniom. Nowa uchwała 
nareszcie wprowadza czytelny system 
kontroli z jednoznacznie określonymi 
uprawnieniami kontrolnymi. 

Od dnia wejścia w życie uchwały 
wszystkie nowe instalacje (piece, ko-
minki i kotły) muszą spełniać wymaga-
nia ekoprojektu tj. norm jednolitych dla 
całej Unii Europejskiej. Normy te określają 
minimalne wartości emisji zanieczyszczeń 
do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy 
pomieszczeń (m.in. kominków).

Do kiedy mamy czas?
Co najważniejsze uchwała określa wymogi 
i terminy wymiany kotłów dotychczas 
użytkowanych:
•  użytkownicy kotłów na węgiel lub 

drewno, czyli tzw. kopciuchów, które 
nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 
5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą 
wymienić je do końca 2022 r. na kocioł 
zgodny z wymogami ekoprojektu;

•  użytkownicy kotłów na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 
303-5:2012, muszą wymienić je do 
końca 2027 r., na kotły zgodne z wymo-
gami ekoprojektu;

•  użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy 
PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich 
korzystać do końca ich żywotności;

•  posiadacze kominków będą mu-
sieli wymienić je do końca 2022 r.  

na takie, które spełniają wymogi eko-
projektu lub wyposażyć je w urządzenie 
ograniczające emisję pyłu do wartości 
określonych w ekoprojekcie.

Jakie kary?
Uchwała antysmogowa przewiduje moż-
liwość skontrolowania stosowanych 
urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą 
przeprowadzać straże miejskie i gminne, 
wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz 
upoważnieni pracownicy urzędów miej-
skich i gminnych, a także policja oraz 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska. Naruszający prze-
pisy muszą liczyć się z mandatem do 
500 zł lub grzywną do 5000 zł. Na żą-
danie kontrolującego każdy użytkownik 
kotła, pieca lub kominka, zobowiązany 
jest do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających, że stosowane przez 
niego urządzenie grzewcze spełnia wy-
magania uchwały. Dokumentem takim 
może być np. instrukcja użytkowania 

lub dokumentacja techniczna. Wymóg 
ten dotyczy także stosowanego paliwa. 
Aby potwierdzić jego jakość, użytkownik 
instalacji powinien posiadać odpowiedni 
dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub 
świadectwo jakości. Dostawca węgla 
powinien – na żądanie klienta – przeka-
zać mu świadectwo jakości, a klient ma 
prawo do informacji o sprzedawanym to-
warze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy 
parametrach i składzie.

Należy pamiętać, że wprowadzono 
niedawno rozporządzenie Ministerstwa 
Rozwoju określające klasy nowo insta-
lowanych kotłów na paliwa stałe. Pozy-
tywną wiadomością jest, że Polska Grupa 
Górnicza oświadczyła, iż wycofuje się ze 
sprzedaży mułów i flotokoncentratów. 
Inna sprawa czy ustanie na Śląsku handel 
tymi wyjątkowo trującymi paliwami.

Dofinansowanie
Dla realizacji zadań wynikających 
z uchwały” antysmogowej” przewidywane 
jest wsparcie finansowe samorządowe 
i unijne. Podobnie jak w poprzednich la-
tach, przewidywane jest wsparcie z fun-
duszy RPO Województwa Mazowieckiego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. Wsparcie to może obejmować 
działania prowadzące do zmniejszenia 
szkodliwych emisji gazów i pyłów takich 
jak: modernizacja kotłowni, ocieplanie 
budynków, montaż pomp ciepła, instalo-
wania kolektorów słonecznych czy ogniw 
fotowoltaicznych. Najbliższe lata będą 
więc wymagały wzmożonego wysiłku or-
ganizacyjnego i finansowego ze strony 
samorządów a także ze strony miesz-
kańców, aby spełnić wymogi narzucone 
uchwałą „antysmogową”.

wi e s ł aw kl e M B o w s k i 
a k t y w i s ta wa R s z aw s k i e G o al a R M u 

sM o G o w e G o

USTAWA ANTYSMOGOWA SEJMIKU MAZOWIECKIEGO

Pierwszy krok ku czystszemu powietrzu?
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WAŻNE INFORMACJE

9808729207

R E K L A M A

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakre-
sie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz 
całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka. Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach 
ambulatoryjnych lub w domu pacjenta (w przypadkach medycz-
nie uzasadnionych), ale też może udzielić porady telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta 
można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania; 
•  nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów 

sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny 
uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki 
dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; 

•  gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni 
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

RAHABILITACJA W RAMACH NFZ  
W DZIELNICY WESOŁA
Od 1 października 2017 usługi rehabilitacji w ramach NFZ świadczy:
•  CORPOMED Centrum Rehabilitacji Stara Miłosna,  

tel. 22 773 00 27, 512 574 303
•  CORPOMED również świadczy usługi w zakresie rehabilitacji 

domowej.

Chcąc skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do Centrum 
rehabilitacji ze skierowaniem do poradni rehabilitacyjnej od leka-
rza pierwszego kontaktu lub specjalisty ortopedy. 

REHABILITACJA DOMOWA W WESOŁEJ
Usług z zakresu fizjoterapii udziela mieszkańcom naszej dzielnicy: 
•  EURO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIAL-

NOŚCIĄ Warszawa Wawer, ul. Zwoleńska 127,  
tel. 693 902 214
Do rehabilitacji domowej kwalifikuje lekarz pierwszego kon-

taktu - potrzebne jest od niego skierowanie. 
Rehabilitacją domową objęci są pacjenci ze schorzeniami neu-

rologicznymi a także uszkodzeniami ruchowymi: po przebytych 
operacjach stawów, kręgosłupa jak również z zaawansowanymi 
schorzeniami reumatologicznymi. Najbliższy dostępny termin to 
dopiero maj 2018.

EURO – MED świadczy usługi domowe również prywatnie. 
Jedna godzina fizjoterapii domowej kosztuje 80zł. 

Opieka specjalistyczna będzie dostępna na dotychczasowych 
zasadach.

el Ż B i e ta no w o s i e l s k a 
Ra d n a dz i e l n i c y we s o ł a,  

pe ł n o M o c n i k wo J e w o d y Ma z o w i e c k i e G o  
w Ra d z i e sp o ł e c z n e J sa M o d z i e l n e G o ze s p o ł u le c z n i c t wa 

ot wa Rt e G o w dz i e l n i c y we s o ł a.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA W RAMACH NFZ

Od 1 października 2017 roku usługi medyczne dostępne dla mieszkańców Wesołej  
zostały przeniesione do PRZYCHODNI MEDYCYNY RODZINNEJ  

MAŁGORZATY I GRZEGORZA OLIZAROWSKICH  
przy ul. JANA PAWŁA II 25 w Wesołej (tel. 22 773-83-23)



OGŁOSZENIA DROBNE
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Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy  
w ramce 56x25 mm. Standardowe – w cenie 30 zł netto; 
kolorowe – w cenie 40 zł netto. Ma ksymalna długość tekstu  
– 150 znaków ze spacjami. Treść prosimy przesyłać  
na adres: reklama@sasiedzidlawesolej.org  
Uwaga: drukujemy tylko opłacone z góry ogłoszenia!

Konsultacje ortodontyczne – 07.12; 21.12; 04.01; 18.01. 2017 od godz. 1400

zareklamuj się u nas 
Informacje o zasadach zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Gazetce Sąsiedzkiej” można uzy-
skać pod adresem: reklama@sasiedzidlawesolej.org lub numerem telefonu: 608 576 520 
Ogłoszenia drobne o charakterze sąsiedzkim publikujemy nieodpłatnie. Maksymalna długość tekstu  
– 100 znaków ze spacjami. Treść prosimy przesyłać na adres: reklama@sasiedzidlawesolej.org

000

Z doświadczenia wiem, że zrozumienie 
MATEMATYKI czy FIZYKI wymaga czasu. 

Z moją pomocą skrócimy go do minimum. 
Student fizyki 3 roku PW  

533 848 266

000

Psycholog, 
Psychoterapeutka.
Młodzież, dorośli.

Agnieszka Pietruczyk-Nowocień
tel. 696 104 116

000

Hydraulika
605 608 423

wykonam całe instalacje 
i drobne naprawy  
z zaopatrzeniem

hh MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIEŻ ZAKRES 
ROZSZERZONY. Stara Miłosna. TEL. 514 37 14 95

hh J.NIEMIECKI, PODSTAWÓWKA, LICEUM. STARA 
MIŁOSNA (WESOŁA), TEL.694 210 279

hh Sprzedam dwie pianki do pływania nr38 
firmy TRIBORD tel.668641195
hh ANGIELSKI, MATEMATYKA, klasy 1-6. Studentka 
psychologii z doświadczeniem pracy z dziećmi. 
797 233 205

• bardzo duże doświadczenie
• ciężkie przypadki

Pracownia Protetyczna
Majdan, gm. Wiązowna

PROTEZA  
CAŁKOWITA 450 ZŁ

PROTEZA  
ELASTYCZNA  
ACETAL 600 
ZŁ

507 221 820

000

poszukuje pracowników na stanowisko
- sprzątaczka
- recepcjonistka
więcej informacji w klubie  
oraz manager@mambo-fitness.pl

KLUB MAMBO FITNESS

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, • Justyna Poddębniak
Godziny pracy: pon.-pt. 900-1900

• RTG na miejscu

NOWOŚĆ!
• ozonoterapia
•  bezbolesne leczenie 

z użyciem podtlenku azotu 
(sedacja wziewna)

 509 336 323

REDENTAL
Gabinet stomatologiczny 

Pełen zakres usług:
mikroskop, pantomograf,  

leczenie w sedacji,  
implanty, ortodoncja

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

REDENTALW
ychodzisz z uśmiechem

000

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

hh Korepetycje z matematyki u studenta SGH 536 527 502

hh MATEMATYKA, biologia, od podstawówki do matury. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem.  
Tel. 22 773 13 09
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REKLAMA

BUDOWA DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH
STAN DEWELOPERSKI W 100 DNI

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA SZKIELETOWA
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

WWW.AMINVESTMENT.COM.PL
biuro@aminvestment.com.pl

sprzedaz@aminvestment.com.pl
509 721 175
733 303 103




