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Zapraszamy
na Dzień Sąsiada
z alpakami
w Lesie Milowym
w niedzielę 10 czerwca
w godzinach 13.00 - 17.00
Wiatki leśne przy parkingu
Urzędu Dzielnicy, ul. Raczkiewicza 33
W programie:
• Warsztaty ekologiczne,
plastyczne i przyrodnicze
prowadzone przez lokalnych aktywistów
• Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z alpakami
• Czytanie bajek na leśnej polanie
• Budowanie szałasu
• Sąsiedzkie atelier fotograficzne
• Granie w planszówki, kapsle, gumę
• Trening plenerowy dla chętnych
• Promocja projektów
w ramach Budżetu Partycypacyjnego
• Sąsiedzkie biesiadowanie i grillowanie
Impreza organizowana w ramach Inicjatywy Lokalnej

W tym wydaniu:
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ
RAZEM Z MIASTO JEST NASZE

STR. 7

GŁOSUJESZ? DECYDUJESZ!
15-30 CZERWCA 2018
WYBIERZ PROJEKTY
OBYWATELSKIE
STR. 12-13

II EDYCJA KONKURSU
SĄSIAD ROKU 2018
ZAGŁOSUJ NA ULUBIONEGO
SĄSIADA!
STR. 13
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OD REDAKCJI

Lubisz działać?
Zależy Ci na Wesołej?
Chcesz ją zmieniać?
Przyłącz się do nas!

Drodzy Sąsiedzi,
W maju jak w raju! Zieleń otacza nas ze wszystkich stron. W Lesie
Milowym tętni życie, a na ulicach coraz więcej rowerzystów i lodziarni!
Taką Wesołą kochamy najbardziej! Codziennie doceniamy magię naszej
wyjątkowej dzielnicy! Dlatego walczymy o nią z całej siły, żeby wizja
inwestora (GDDKiA) budowy obwodnicy na wielometrowym nasypie
w ścisłym centrum Wesołej nie zniszczyła nam na zawsze naszej małej
zielonej ojczyzny!
W dokumentach planistycznych Warszawy od lat jest wyrysowany
czerwony przebieg obwodnicy, omijający centrum dzielnicy Wesoła,
z dala od szkół, przedszkoli, biblioteki, urzędu dzielnicy i szpitala.
To jedyny uczciwy i akceptowalny przebieg drogi ekspresowej przez Wesołą,
zgodny z uchwałami wszystkich szczebli samorządu, zgodny z raportem
środowiskowym i ekspertyzami specjalistów.
Cieszymy się, że mieszkańcy masowo wyrazili swój sprzeciw przeciwko
wariantowi zielonemu, najtańszemu, na wielometrowym nasypie, za
którym nie stoją żadne argumenty merytoryczne!

Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla Wesołej”
Zaprasza do udziału w II edycji konkursu:

Zagłosuj na sąsiada,
którego cenisz, na którego możesz liczyć,
który dba o naszą dzielnicę.
Na zgłoszenia czekamy
do 5 czerwca 2017 roku,
email: redakcja@sasiedzidlawesolej.org
Zwycięzców poznamy
podczas DNIA SĄSIADA
W niedzielę, 10 czerwca 2018 r., o godz. 16.00

Redakcja

Przyjazne alpaki będą
gośćmi pikniku Dzień
Sąsiada w Lesie Milowym,
w niedzielę 10 czerwca,
w godz. 13.00 - 17.00

wesołe garażówki w niedziele
11.00‑15.00
27 maja, 17 czerwca,
23 września, 21 października

Obecność obowiązkowa!

na parkingu przy Urzędzie dzielnicy

Fotofrafia na okładce:

NA OKŁADCE

Do RDOŚ Białystok, w ramach udziału społeczeństwa wpłynęły tysiące
pism od mieszkańców Wesołej i Sulejówka. Jednoznacznie z nich wynika poparcie dla wariantu czerwonego, zgodnego ze studium i z wolą
samorządu, czyli mieszkańców. Pani dyrektor RDOŚ Białystok Beata
Bezubik wydłużyła termin wydania decyzji środowiskowej dla WOW do
31 lipca z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Wierzymy, że wola
mieszkańców Wesołej zostanie wzięta pod uwagę oraz spełni się też wola
śp. Minister Grażyny Gęsickiej, która w 2007 roku wydała decyzję na
wariant czerwony WOW uzasadniając, że jest najlepszy dla środowiska
i mieszkańców Wesołej. Wskazanie w decyzji środowiskowej wariantu alternatywnego/czerwonego nie spowolni budowy obwodnicy przez Wesołą.

Wesoła w. st. Warszawy

Federico Candoni
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MIESZKAŃCY PRZECIWKO BUDOWIE WOW W WARIANCIE ZIELONYM

fot. Robert krawz

5 kwietnia 2018 r.
setki mieszkańców
Wesołej wyszło na
ulicę w masowym
proteście przeciwko
budowie WOW przez
centrum dzielnicy.
Przemarsz rozpoczął
się pod budynkiem Straży Pożarnej, a zakończył na parkingu pod urzędem. Przy
trasie został oznaczony pas przebiegu
WOW (inwestycja zajmie teren o szerokości ok.120 m: pas Lasu Milowego 50 m od
straży i 60 m od Urzędu Dzielnicy). Wielu
z nas miało szansę wypowiedzieć negatywne opinie o procedowanym wariancie. Były to stanowiska akcentujące różne
aspekty sprawy, przemawiali mieszkańcy
większości osiedli dzielnicy (pl. Wojska
Polskiego, Centrum, Wola Grzybowska,
Groszówka, Zielona) i miasta Sulejówek.
Protest zorganizowany przez mieszkańców to wyraz ogromnego wzburzenia naszej społeczności ciągłym ignorowaniem
faktów przez instytucje decydujące w tej
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sprawie. Machina biurokratyczna jest odporna na zgłaszane nieprawidłowości
i błędy w procedurze, które powinny uniemożliwić procedowanie tego wariantu.
Jeśli setki pism z informacjami od mieszkańców, tysiące złożonych wniosków i protestów w ramach udziału społeczeństwa
nie zmieniają sytuacji to pozostaje nam
jedynie głośno protestować. Nie zgodzimy
się na wydanie decyzji środowiskowej na
wariant inwestora! W procedurze powinien
być wybrany alternatywny, który powoduje
najmniejsze straty dla środowiska, a nie ten
najtańszy. Rolą RDOŚ jest skorzystanie
ze swoich uprawnień i wybór lepszego
wariantu, a nie automatyczny podpis pod
wariantem wskazanym przez inwestora.
Domagamy się od instytucji państwowych
odpowiedzialnego i świadomego podejmowania decyzji o zdrowiu i życiu tysięcy
ludzi, w oparciu o merytoryczne podstawy.
Mamy powody sądzić, że tych podstaw nie
ma! Jeśli Sanepid usunął ze swojej ostatniej
opinii całe akapity o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi to jeszcze nie znaczy, że

fot. Marzena Rogala

NAJWIĘKSZY PROTEST ULICZNY W NASZEJ DZIELNICY

one realnie zniknęły. Będziemy apelować
do wszystkich możliwych instytucji i mediów o pomoc. Po proteście w mediach
ukazało się wiele informacji na ten temat.
Protest pokazał jak masowe jest zaniepokojenie sytuacją i jak dużo mamy do
stracenia. Wszyscy poczuli też bezinteresowne i pełne zaangażowanie ogromnej
grupy osób, a to daje nadzieję. Mieszkańcy Wesołej są doskonale zorganizowani i mają świadomość sytuacji. Nasza
lokalna społeczność mówi wyborowi wariantu przez centrum: jednoznaczne NIE!
Kasia Białek

OBWODNICA

CO DALEJ Z OBWODNICĄ PRZEZ WESOŁĄ?
Wiemy, że do RDOŚ Białystok spłynęły tysiące wniosków, wskazujących, że
wariant czerwony z dala od szkół, przedszkoli, instytucji użyteczności publicznej
jest uznawany przez mieszkańców za
mniej szkodliwy społecznie – zgodnie
zresztą z analizą wielokryterialną przygotowaną przez GDDKiA.
Wszystkie te działania – wbrew temu,
co na spotkaniu z mieszkańcami Sulejówka mówiła dyrektor RDOŚ pani Beata
Bezubik – mają sens! Pracownicy RDOŚ

Gdyby organ był związany tylko wariantem inwestorskim, cała procedura ocenowa oddziaływania na środowisko, oraz
opracowywanie wariantu alternatywnego
w raporcie środowiskowym (za pieniądze
podatników) nie miałyby sensu.
W naszej walce z absurdem rekomendowanego wariantu zielonego W3 w nasypie przez centrum Wesołej nie jesteśmy
sami. Sprawa wreszcie dotarła do mediów
i decydentów. Pojawiły się interpelacje poselskie z różnych stron sceny politycznej

i opinie. Według pism z Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad były to konsultacje, według oświadczenia Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska konsultacje
społeczne odnośnie wariantu przebiegu
inwestycji powinien był przeprowadzić inwestor (w tym przypadku GDDKiA Oddział
w Warszawie) dużo wcześniej, tj. przed
złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Czyżby konsultacji w sprawie
WOW w ogóle nie było?
Mieszkańcy Wesołej wykazali się
ogromnym zaangażowaniem stawiając
się na protest 5 kwietnia przeciwko nasypowi w centrum Wesołej. Takich tłumów
nie było od lat. Za sprawną i bezpieczną
organizację tego zgromadzenia dziękujemy jego kierownikowi, panu Sylwestrowi
Kominkowi z Groszówki oraz całej ekipie
współpracowników.

Białystok zostali zalani rzeką pism i dokumentów, których nie byli w stanie przetrawić do końca kwietnia (planowany termin
wydania decyzji). Obecny przewidywany
termin wydania decyzji środowiskowej to
koniec lipca b.r., jednak ta decyzja może
być wydana wcześniej.
Jeszcze raz przypominamy, że zgodnie
z dyrektywą unijną i ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
organ oceniający, czyli RDOŚ – za zgodą
inwestora – może wydać decyzję dla wariantu alternatywnego, jeżeli dojdzie do
przekonania, że wyniki oceny oddziaływania na środowisko wskazują, iż realizacja
przedsięwzięcia jest uzasadniona środowiskowo w innym wariancie niż inwestorski.

m. in. Krystyny Pawłowicz, Ryszarda Petru
i Kornelii Wiśniewskiej, czy Rafała Trzaskowskiego. Wspiera nas również pani
poseł Anna Siarkowska.
Jedynym argumentem inwestora są
kwestie ekonomiczne – chce budować jak
najtaniej, mając za nic środowisko i prawa
nabyte mieszkańców. Mamy nadzieję, że
w czasach, gdy premier deklaruje rozwój
nowoczesnych technologii, władze nie
pozwolą na budowę obwodnicy w wariancie zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi,
w technologii rodem z XIX wieku. „Wariant
Gęsickiej” czyli W2 czerwony w tunelu jest
jedynym wariantem możliwym do realizacji w Wesołej.

fot. zosia siwiec

Marzec i kwiecień
były w naszej dzielnicy niezwykle burzliwe, a to za sprawą
ogłoszonego przez
RDOŚ
Białystok
„udziału społeczeństwa” w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Był to okres 21 dni, kiedy społeczeństwo
mogło wysyłać do organu swoje wnioski

 A g n i e s z k a K l e m b o w s k a
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PROTEST ROWEROWY MIESZKAŃCÓW WESOŁEJ
RAJD ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WESOŁA - SULEJÓWEK
Protest może też
być czystą przyjemnością – tym razem był
to przejazd ścieżką
rowerową Wesoła
– Sulejówek. Sami
mogliśmy się przekonać o wartościach
rekreacyjnych terenu przeznaczonego
pod inwestycję. Dokładnie pod przyszłą

pas pod drogę, ok. 160 metrów od
końca ul. Moniuszki to jeszcze wydma
śródlądowa na której stoi nasz kościół.
W dokumentacji inwestora WOW nie
biegnie przez wydmę! Dalej przechodzi
równolegle do wydmy i zaczyna się tuż
za nią, przy okazji zabierając nam jedyny
w okolicy starodrzew! To nie jest pas pod
linią wysokiego napięcia wzdłuż ulicy
Niemcewicza – to najładniejszy kawał

WOW biegnie nasza ulubiona ścieżka
rowerowa. Iwona Bal przygotowała projekt przedłużenia i wyznaczenia ścieżki
również na terenie miasta Sulejówek.
Byłaby społecznie użytecznym elementem obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości i umożliwiłaby dotarcie
do rozbudowywanego Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku.
W słoneczną sobotę pod kościołem pw.
Opatrzności Bożej na proteście zebrało
się ok. 200 uśmiechniętych rowerzystów
w każdym wieku. Przejazd był oznakowaną trasą od parkingu pod kościołem,
wzdłuż wydmy do ul. Raczkiewicza, potem
ścieżką rowerową do Sulejówka i powrót
do Wiatek Nadleśnictwa.
Las Milowy, którym przejeżdżaliśmy,
wbrew wersji inwestora to nie jest młody,
zaśmiecony, nieatrakcyjny lasek zdegradowany linią wysokiego napięcia. Rajd
to sprzeciw wobec rozpowszechniania
kłamstw na temat niskiej wartości terenu
przeznaczonego pod budowę – można
było zobaczyć gdzie dokładnie będzie
biegła trasa. Taśmami został oznaczony

lasu pójdzie pod topór. Ten teren jest intensywnie rekreacyjnie wykorzystywany
przez mieszkańców, to tutaj spędzamy
swój wolny czas. Tego miejsca nie da się
zastąpić, gdy ono zniknie pamiętajmy
o tym, że nie przeniesiemy się do lasu
w tzw. otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Mityczna otulina, o której
tak pozytywnie wypowiada się inwestor
to prywatne działki, które już teraz są grodzone i wystawiane na sprzedaż. Tam nie
będzie publicznego terenu zielonego, jedyny dostępny dla nas jest tutaj! Walczmy
o nasz leśny park!
O dodatkowych atrakcjach na wybudowanej z budżetu partycypacyjnego
rolkostradzie znajdującej się w sąsiedztwie tego terenu opowiadała Kasia Witek
z Towarzystwa Narciarskiego Biegówki
Wesoła. W lesie znajduje się też trasa
spacerowa, która powstała w 2016 r. w ramach inicjatywy lokalnej „Co kryje Las
Milowy?”, do której został wydany przewodnik po tym terenie. Mamy też tutaj
najpiękniejszy zabytek Wesołej – wnętrza
kościoła pw. Opatrzności Bożej autorstwa
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prof. Jerzego Nowosielskiego, według
niektórych autorytetów jeden z najpiękniejszych kościołów w Polsce. Tak się
składa, że stoi na wydmie, 180 metrów
od trasy – to też nie niepokoi inwestora,
nie ma wzmianki o ewentualnych zagrożeniach i konieczności zabezpieczenia.
Czy to nie są wystarczające powody by
protestować?
Kasia Białek

Dziękujemy
wszystkim za
wsparcie nas
w tym proteście
i w walce o sprawiedliwość.
Spotkaliśmy się, aby zamanifestować
i potwierdzić swoją obecnością, że teren
Lasu Milowego jest dla nas atrakcyjny, że
korzystamy z niego codziennie i nie zgadzamy się na jego degradację.
Chcemy stworzyć międzymiastową
ścieżkę rowerową łączącą Rembertów,
Wesołą i Sulejówek.
Szlak mógłby prowadzić z Warszawy do
„Milusina” i nowo budującego się nowoczesnego Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku.
Ten RAJD dał realny początek temu projektowi.
Iwona Bal

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

MIASTO JEST NASZE!
NIE URZĘDNIKÓW, NIE POLITYKÓW I NIE DEWELOPERÓW.
TYLKO MIESZKAŃCÓW!
Podczas niezwykłego
rajdu rowerowego
dla mieszkańców Wesołej, Rembertowa
i Sulejówka Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla
Wesołej” ogłosiło, że
przystąpiło do koalicji ruchów miejskich
skupionych wokół organizacji „Miasto
jest Nasze”.
Społecznicy z różnych dzielnic wystartują w jesiennych wyborach samorządowych RAZEM, jako alternatywa dla partii
politycznych.
Nasza współpraca opierać się będzie zarówno na poziomie lokalnym (wybory do
rad dzielnic, w których zawiążemy lokalne
sojusze lub będziemy wspierać się wzajemnie, a nie ze sobą konkurować) jak i ogólnomiejskim (wspólne listy do Rady Miasta
i wspólne poparcie dla kandydatki lub kandydata na urząd Prezydenta Warszawy).
NASZE PRIORYTETY
Nasza propozycja nie jest obietnicą jest naturalnym przedłużeniem dotychczasowych działań ruchów miejskich.
To nie wynik mody czy dopasowywania się do trendów - jest konsekwentnie
opowiadaną, forsowaną i wprowadzaną
wizją miasta dla mieszkańców, miasta
dobrego do życia, zrównoważonego,
otwartego i opiekuńczego.
Mamy dość marazmu i nicnierobienia.
Łatania bieżących dziur w drogach i budżetowego minimum. To dla nas za mało!

My Mieszkańcy Wesołej, marzymy
o życiu w miejscu przyjaznym i mądrze
zarządzanym. Chcemy miasta, które dba
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.
Bez smogu, z placami rekreacyjnymi dla
wszystkich grup wiekowych, z porządnym
parkingiem samochodowo-rowerowym
przy SKM, z OSiRem i szkołą średnią.
Marzy nam się w Wesołej sieć rowerów
miejskich Veturilo. Jak najszybszy remont
oddziału szpitalnego MSWiA. Chcemy
w święta poczuć odrobinę magii na głównych ulicach. Należy wzbogacić program
kulturalny i sportowy dla Wesołej.

Konieczna jest dobra współpraca z Lasami Państwowymi, bo brakuje w naszej
dzielnicy leśnych placów zabaw, ścieżek
zdrowia i ławek.
I najważniejsze! Już czas, żeby Warszawiacy dowiedzieli się, że od 15 lat Wesoła
jest dzielnicą Warszawy! Że są tutaj piękne
tereny rekreacyjne, że warto przyjechać
na spotkanie ze sztuką Jerzego Nowosielskiego, a w lasach poszukać bunkrów z II
wojny światowej albo śladów łosia.
Wesoła należy do mieszkańców!
Wierzymy, że lepszymi samorządowcami będą społecznicy, a nie politycy.
Joanna Gorzelińska

R E K L A M A

KSIĘGARNIA PRYMUS
• książki dla dzieci
i dorosłych, lektury
• art. szkolno-biurowe,
do zabawy,
pracy i nauki
• xero, bindowanie,
laminowanie

STARA MIŁOSNA, UL. JANA PAWŁA II 15 M PON.-PT 9.00 - 20.00 SOB. 10.00 - 15.00 TEL. 22 773 11 15
maj - czerwiec 2018
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OBAWY SANEPIDU USUNIĘTE Z DOKUMENTACJI
KULISY PODEJMOWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
W SPRAWIE WOW PRZEZ WESOŁĄ

RELACJA ZE SPOTKANIA W SULEJÓWKU 6 KWIETNIA 2018
Z RDOŚ BIAŁYSTOK I GDDKIA
Na spotkaniu z mieszkańcami Sulejówka
dyrektor RDOŚ Białystok pani Beata Bezubik żaliła się, że nie
miała innego wyjścia
niż zwrócić się do
Sanepidu, by wyraził się jednoznacznie
w swojej opinii na temat WOW przez Wesołą.
Sanepid usunął więc zastrzeżenia co
do budowy ostatniego odcinka WOW.
W innym przypadku Dyrektor RDOŚ
miałaby problem z podpisaniem decyzji środowiskowej. W ten sposób
informacje o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w bliskiej odległości zniknęły
z dokumentacji. /Usunięty tekst pod artykułem, opinia Sanepidu z 9 lutego i poprawiona z 1 marca 2018 r /.
Kiedy przedstawicieli GDDKiA i RDOŚ dopytywano, o przyczyny nagłej zmiany wariantu i o przyczyny zmiany opinii sanepidu
– nic konkretnego nie uslyszano. W obu
tych przypadkach nie znamy powodów
i podstaw tak kluczowych zmian.
Z udzielanych odpowiedzi można
było wywnioskować, że RDOŚ nie jest
organem, który dokonuje merytorycznej oceny raportu środowiskowego
i może zakwestionować uznaniowe kryteria według których szacuje się wpływ
wariantu na środowisko. Według RDOŚ
sprawa decyzji jest w tej chwili prosta, nie może jej nie wydać, ponieważ
ma zmienioną opinię Sanepidu i Wód
Polskich. Według RDOŚ, mógłby on
wskazać inny wariant tylko wtedy, gdy
sam inwestor w raporcie wykazałby
negatywny wpływ na środowisko albo
obszar Natura 2000. To, że żadna z tych
instytucji nie wie, ilu ludzi znajduje się
pasie 500m od drogi i w którym wariancie ucierpi więcej na jego przeprowadzeniu budzi przerażenie.
Nikt nie weryfikuje podanych
danych, bo są to przyjęte modele,
a modele jak wiadomo nie muszą mieć
związku z życiem.
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Nikt nie bada wpływu tej inwestycji
na zdrowie ludzi!
Dyrektor RDOŚ Białystok nie interesują
uwagi do raportu zgłoszone przez ekspertów środowiskowych z Instytutu Ochrony
Środowiska (koreferat do raportu z 2016 r.),
ma na wszystkie te zastrzeżenia odpowiedzi z GDDKiA, że jest ok.
Opinia ekspertów GDDKiA jest ponad
opinią niezależnych ekspertów środowiskowych!
Gdyby spece z GDDKiA musieli sięgnąć
do realnych pomiarów na S8 czy A2 (opierają się na pomiarach z 2010 roku), to mogłoby się okazać , że nie da się prowadzić
autostrady 60 m od domów wśród zwartej
zabudowy. Konkluzja jest taka, że RDOŚ
nie jest od tego, żeby sprawdzać czy
dane z raportu są prawdziwe czy nie,
jeśli inwestor napisał, że wariant zielony na nasypie nie wpływa negatywnie na zdrowie i życie ludzi to znaczy,
że nie wpływa. Proste?
Nie. To, że urzędnik usuwa całe akapity
o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia
i życia ludzi nie sprawia, że te zagrożenia
przestają istnieć. Z jakiego powodu mamy
się o nich nie dowiedzieć?
Zapowiadanie przed rozpatrzeniem przez
RDOŚ dokumentacji spływającej w ramach
„konsultacji”, że decyzja musi być podpisana, ma wywołać wrażenie, że sprawa jest
prosta i zostanie szybko zakończona.
Wątpliwości zostały wykasowane. RDOŚ
odrzucił prośbę mieszkańców o możliwość
przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, tłumacząc to tym, że jest sensowna
tylko wtedy, gdy chce się uzyskać szybszy
efekt podpisania decyzji, a tu jak p. Bezubik
zauważa przytomnie, szybciej się już nie da.
Tak prowadząc procedurę odebrano
nam prawo do ochrony zdrowia, usuwając
zastrzeżenia z opinii Sanepidu. Zagrażające
zdrowiu ludzi kwestie przekroczeń norm
zanieczyszczenia powietrza i hałasu przy
wariancie zielonym nie zniknęły w rzeczywistości, a nie znajdą się już w dokumentacji. Podpisanie tej decyzji odbierze nam
prawo do bezpieczeństwa - wariant zielony W3 utworzy getto dla mieszkańców
jednego z osiedli.

RDOŚ odciął się od odpowiedzialności za kwestie potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców zamkniętych
między nasypem a linią kolejową, np.
katastrofą, pożarem, wypadkiem. Decyzja na W3 odbierze nam prawo do
wypoczynku i możliwości korzystania
z terenów zielonych przeznaczając Las
Milowy pod inwestycję.
Decyzja o wyborze tego wariantu nie powinna być zapowiedziana 6 kwietnia – bo
jeśli tak jest to oznacza, że udział społeczeństwa jest pozorowany, a wnoszonych
przez niego uwag nikt nie bierze pod
uwagę.
Ciemny lud z Wesołej mieszkający
w przeważającej masie w odległości
do 500 metrów od planowanej WOW
(5500 ludzi w pasie oddziaływania,
200 nieruchomości w pasie ponadnormatywnego oddziaływania) nie zasłużył na miejsce w dokumentacji. Tak
wygląda uczciwa procedura?
Nie możemy dać sobie wmówić, że
nie mamy prawa do głosu w tej sprawie!
Kasia Białek

Z OSTATNIEJ CHWILI:
14 maja RDOŚ Białystok
zawiadomił, że zebrał
cały materiał
dowodowy
w sprawie WOW
i w najbliższym
czasie wyda decyzję
środowiskową.

BĄDŹCIE CZUJNI!
najnowsze informacje
zamieszczamy na
Sąsiedzi dla Wesołej
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Usunięty tekst z opinii Sanepidu
z 9 lutego 2018 r., podkreślenia własne:
„str. 7 W opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, z uwagi m.in. na wysokie spodziewane
przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku oraz potencjalną
niedokładność analiz obliczeniowych, docelowe środki zabezpieczające powinny
zostać określone na podstawie dodatkowej analizy akustycznej przeprowadzonej
na etapie ponownej oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W projektowanych ekranach akustycznych należy przewidzieć możliwości
techniczne ich przyszłego podwyższenia
lub zamontowania dyfraktorów.
Pomimo wyraźnych uwag Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedłożonym do
analizy Raporcie, tak jak i w poprzedniej
wersji opracowania w latach ubiegłych,
nie przeprowadzono szczegółowych analiz środowiskowych wariantu W3 w opcji
technicznej poprowadzenia trasy w wykopie lub tunelu, w sąsiedztwie zabudowy
chronionej w Dzielnicy Wesoła (tj. od km
9+700 do km 11+600) tak jak dla wariantów „wschodnich” przebiegu trasy.

Nie omówiono możliwości wyeliminowania negatywnych uciążliwości
w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń
powietrza w rejonie Dzielnicy Wesoła poprzez poprowadzenie drogi w tunelu oraz
szczegółowych zagrożeń dla warunków
hydrogeologicznych i wód podziemnych.
Oceniane przedsięwzięcie może negatywnie wpływać na wody podziemne
w tym potencjalnie zagrażać warstwom
wodonośnym i ujęciom wody zlokalizowanym wzdłuż projektowanej trasy (rejon
Wesołej i Sulejówka).”
kolejne usunięte zdanie: str.8 „ Z uwagi
na skalę i zakres przedsięwzięcia oddziaływania w fazie jego realizacji mogą być
mocno odczuwalne i negatywnie wpływać
na zdrowie ludzkie w stosunkowo długim
okresie czasu”
następne: str. 8 „ W zależności od wyników
analizy, w przypadku wykazania, mimo zastosowanych zabezpieczeń, przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej,
konieczne będzie zastosowanie dodatkowych działań i rozwiązań technicznych
(np. zaprojektowanie dodatkowych lub
zmianę parametrów zrealizowanych ekranów akustycznych, zastosowanie dyfrak-

torów akustycznych), rozważenie wykupu
i zmiany sposobu użytkowania budynków
lub ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania.
Po szczegółowej analizie przedłożonej dokumentacji należy stwierdzić,
że nie można na jej podstawie jednoznacznie określić, który z wariantów
jest najkorzystniejszym ze względu
na wpływ na zdrowie i życie ludzkie.
Z przedłożonego Raportu oraz analizy
wielokryterialnej wynika, że biorąc
pod uwagę aspekty środowiskowe
może to być wariant inny niż wskazany
przez Inwestora.
Wobec powyższego wskazany
we wniosku Inwestora wariant realizacyjny (W3) nie może uzyskać
pełnej akceptacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie. W przypadku realizacji
przedsięwzięcia w tym wariancie należy
zastosować wszystkie wymienione w sentencji niniejszej uwagi i zalecenia.
W przypadku wyboru innego wariantu
niż wskazany przez Inwestora Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje warianty z tunelem W1C lub W2C.”

maj - czerwiec 2018
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LASY WESOŁEJ
Na razie Wesoła jest
cudownym miejscem
na Ziemi. Prawie 70%
powierzchni dzielnicy
zajmują lasy, w tym
dużo sosnowych, do
tego wydmy śródlądowe. Ach ten mikroklimat!
Niestety, już niedługo, za sprawą WOW
ten stan rzeczy może się zmienić. W przy-

wiele z nich jest już zabudowanych (np.
okolice ulic Rejtana czy Staszica).
Dalej mamy Mazowiecki Park Krajobrazowy, który jak się okazuje w północnej części naszej dzielnicy również
prawie w połowie jest prywatny, a prywatne działki są dzielone na mniejsze.
Część MPK leżąca w Starej Miłośnie jest
też praktycznie cała prywatna (oprócz lasu
przy zachodniej granicy dzielnicy).

padku obwodnicy w wariancie zielonym
W3 w nasypie Wesoła może się stać dzielnicą bez publicznych terenów zielonych.
Jak to możliwe? Popatrzmy na mapę!
Dużą część terenów leśnych w Wesołej stanowi otulina Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. Otulina jest praktycznie
w całości prywatna, podzielona na działki,

Dwudziestoletni plan ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dopuszcza w paragrafie 34 zabudowę osadniczą
na określonych terenach. Paragraf 34.1
punkt 6 rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z kwietnia 2004 roku: „Ustala
się, określone na załączonych rysunkach
(załączniki nr 3.1 – 3.13) następujące tereny dopuszczonej zabudowy w grani-

cach Parku: teren leśny w Starej Miłosnej
(m. st. Warszawa – dzielnica Wesoła); Zał.
3.6. Oczywiście jest to trudne do wykonania przy braku planów miejscowych, ale
działkę ogrodzić już można. Abstrahujemy
tutaj od problemu ograniczenia możliwości dysponowania swoją własnością przez
prawowitych i wieloletnich właścicieli (dla
wielu osób ustanowienie parku na ich
gruntach mogło być postrzegane jako niesprawiedliwe). Chcemy jedynie zwrócić
uwagę na zagrożenie, że wkrótce po MPK
w Wesołej nie będzie można swobodnie
spacerować. Nie można więc mówić, że
Mazowiecki Park Krajobrazowy jest „publicznym terenem rekreacyjnym”.
Jedynym publicznym, ogólnodostępnym terenem zielonym w Wesołej jest
kompleks leśny na północ od ul. Niemcewicza ciągnący się od Rembertowa aż
po Sulejówek. Teren ten należy do Lasów
Państwowych i jest naszym wspólnym
dobrem. Znajdują się tam liczne ścieżki
piesze i rowerowe, rolkostrada, a także
wiatki z placem zabaw i miejscem na
grilla. Poprowadzenie Wschodniej Obwodnicy Wesołej spowoduje wycięcie
tego lasu, a Wesołą i całą Warszawę pozbawi publicznych leśnych terenów rekreacyjnych.
Agnieszka Klembowska

WARTO WIEDZIEĆ!
Trzy lata temu nasze stowarzyszenie
zainicjowało przywrócenie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego na
terenie Lasu Milowego, który obowiązywał tam zanim Wesoła stała
się dzielnicą Warszawy.
Procedura trwała kilka lat i doszła do
etapu konsultacji, w trakcie których
stowarzyszenie "Woda i Przyroda"
złożyło wniosek o odstąpienie od
procedowania uchwały o objęciu
lasu ochroną. Zadziwia takie postępowanie w przypadku organizacji,
której celem jest „działanie na rzecz
ochrony środowiska”.
We władzach tego stowarzyszenia
(w komisji rewizyjnej) zasiada radna
PIS Małgorzata Zaremba.
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PLENER W MAGNOLIACH

To był ciepły, słoneczny dzień. Uczestnicy
pleneru porozstawiali sztalugi wokół pięknie
ukwieconej magnolii. Wszystkich pochłonął całkowicie urok wesołowskiej przyrody.
Proces malowania trwał nieprzerwanie aż do
zmierzchu, kiedy komary i meszki zmusiły nas
do opuszczenia zaczarowanego ogrodu Pani
Basi. Dużo wdzięku kwitnącego drzewa można odnaleźć w powstałych 10 obrazach. Tak minęło pierwsze spotkanie z cyklu Plenery w Wesołej 2018, którego pomysłodawczynią i opiekunem
jestem ja (Grażyna Bany), organizatorem i sponsorem Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

KOLEJNE SPOTKANIA PLENEROWE
W WESOŁEJ ODBĘDĄ SIĘ
8 CZERWCA (PIĄTEK)
ORAZ 9 LIPCA (W SOBOTĘ)

Grażyna Bany

Na nasze zajęcia można zapisać się
drogą mailową grazynabany@o2.pl
lub telefoniczną 695 24 888
organizatorzy:
maj - czerwiec 2018
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BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2019
TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!
Wodny Plac Zabaw w centrum Wesołej,
oświetlenie na Rolkostradzie, a może nowe
książki do biblioteki? Od 15 do 30 czerwca
2018 roku mieszkańcy Wesołej głosując
- zdecydują, które pomysły obywatelskie
zostaną zrealizowane w 2019 roku w naszej
dzielnicy!

Numer Projekt i status
271	
Ekologiczne oświetlenie ROD "ZACHĘTA"
przy Palcu Wojska Polskiego
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

590

Koszt [zł]
110 000

Nowe książki w każdej bibliotece
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

35 000

592	
Doposażenie Biblioteki - zakup tablicy ogłoszeniowej
i teatrzyku do pracy z dziećmi
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

728

Wesoły i zdrowy kręgosłup!
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

873

4 000
12 720

Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

101 000

902	
Zajęcia uniwersytetu dziecięcego w ODT "Pogodna"
w Starej Miłośnie
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Głosujesz! Decydujesz!

932

W tym roku wybierzemy spośród 24 projektów. Jest tylko jeden
obszar w Wesołej, może się więc zdarzyć, że wszystkie zwycięskie projekty zostaną zrealizowane na jednym osiedlu! Szkoda.
Zeszłoroczny podział na dwa obszary gwarantował, że po dwóch
stronach Traktu Brzeskiego były zagwarantowane pieniądze na
projekty mieszkańców. W tym roku o zwycięstwie decyduje tylko
liczba głosów.

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1293
1314

Kiedy?

1630

Głosujemy od 15 do 30 czerwca 2018 roku. Przez internet lub
osobiście w urzędzie. Głosują WSZYSCY mieszkańcy Warszawy.
Bez względu na wiek i obywatelstwo. Nie trzeba też być w stolicy
zameldowanym.

1823

Głosujemy tylko w jednej dzielnicy. Możemy ją dowolnie wybrać. Wybieramy tyle projektów ile chcemy, jednak do kwoty
wskazanej w danej dzielnicy. Każdy może zagłosować tylko raz.
Zwycięskie projekty poznamy 13 lipca 2018 roku.

Joanna Gorzelińska

2129

11 080

Sprawny mieszkaniec
11 080

DZIELNICA WESOŁA DO SPORTU SENIORÓW WOŁA
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA
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5 200

Sprawny senior

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

2247

180 000

Spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

2140

12 500

RoLKoSTRADA - oświetlenie

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Więcej informacji o projektach i zasadach głosowania na stronie:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

80 000

Pluskowisko przy placu zabaw

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1931

24 000

Pomysły na zmysły

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1861

36 000

KURTYNA WODNA REMEDIUM NA UPAŁY

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Ważne!

56 000

GDY ZŁOTA RĄCZKA POTRZEBNA

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1748

34 219

 LTANA SPOTKAŃ I RELAKSU PRZY RONDZIE
A
MACIEROWE BAGNO W STAREJ MIŁOŚNIE

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1706

8 300

POIDEŁKO DLA CZŁOWIEKA I CZWORONOGA

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1693

60 000

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH Z JOGĄ

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1674

48 050

Street workout Wesoła

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1663

40 000

Badmintonowa Wesoła

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1653

8 000

Uspokojenie ruchu na ul.Brata Alberta
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Szkoda, że budżet Wesołej wynosi zaledwie 730 000 zł. Szkoda
też, że brakuje gruntów publicznych, na których można realizować projekty obywatelskie. W tym roku mieszkańcy zgłosili kilka
ważnych i potrzebnych projektów, które nie przeszły weryfikacji,
bo nie było dla nich gruntów (np. Park Nauki i Relaksu, Parking
i schody przy ul. Kościelnej, Miasteczko ruchu drogowego w Wesołej). Znalezienie publicznych gruntów będzie jednym z wyzwań
dla nowego Zarządu Dzielnicy, wybranego w jesiennych wyborach samorządowych.

15 000

Jaśniej, czyściej - Szmaragdowa
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1456

500 000

Książki dla Nowej Zielonej Biblioteki
DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

1537

Przeszkody

Wodny Park Zabaw

14 750

22 440
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WODNY PARK ZABAW

To projekt i alternatywa zabawy nad
wodą w dzielnicy,
która nie ma kąpieliska miejskiego.
W naszej dzielnicy
Warszawie Wesołej
pomimo, że znajduje się kilka zbiorników wodnych a wśród nich liczne bagna
i kanał Wawerski nie ma miejskiego kąpieliska, ani nawet miejsca do posiedzenia
nad wodą. W czasie lata miło by było, abyśmy mogli zrelaksować się, albo pobawić
nad wodą z dziećmi.
Dlatego idealnym pomysłem są wodne
parki na gumowych matach. Nie dość, że
są bezpieczne dla najmłodszych, to gwarantują super zabawę z rówieśnikami lub
z rodzicami. Wielkim powodzeniem cieszą
się instalację przy Parku Fontann w Warszawie, lub inne podobne inwestycje basenowe. Może to być kolejna wizytówka
naszej dzielnicy.
Będzie to miejsce estetyczne, kolorowe
i zachęcające najmłodszych do zabawy na
świeżym powietrzu. Po zmroku tryskacze
zamienią się w kolorową fontannę (jako
atrakcja wizualna) i podziwiana z tężni solankowej.
Miejsce świetnie skomunikowane
z resztą osiedli Wesołej jak i innych dzielnic Warszawy, gdyż zgłoszone zostało na

terenie TKKF -u przy ul. Armii Krajowej 32.
(zresztą jako kolejna inwestycja na tym terenie. Wspomnę, że powstanie tu tężnia
solankowa, która wygrała zeszłoroczną
edycję) Dzięki funduszom z Budżetu Partycypacyjnego możemy upiększać naszą
dzielnicę i ciekawie organizować wolny
czas. To wspaniała zależność, kiedy to my
mieszkańcy decydujemy, czego nam tak
naprawdę potrzeba. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne wybory, które w tym roku
odbędą się od 15 czerwca do 30 czerwca
2018.
Wśród wielu zgłoszonych projektów
znalazł się WODNY PARK ZABAW.
W tym roku Wesoła nie jest podzielona
na obszary, a przydzielone dla naszej
dzielnicy fundusze to 730 tys. zł. Stąd pomysł, aby przy większym budżecie móc
zbudować w dzielnicy obiekt terenowy,
który nie byłby możliwy przy podziale na
kilka obszarów wyborczych.
Dlatego - wykorzystajmy 500 tys. zł na
projekt, który będzie służył zarówno całej
dzielnicy jak i okolicy. Wodny Park Zabaw
to projekt na świeżym powietrzu, jako atrakcja wodna dedykowana najmłodszym.
Miejsce estetyczne, bezpieczne i integrujące dzieci oraz wszystkich mieszkańców.
Jeśli chcesz, aby powstało takie miejsce
w Wesołej również dla Twojego dziecka –
zagłosuj na ten projekt już w czerwcu !!!

Wielkim atutem tego projektu jest również działka. Jest nim teren TKKF-u przy
ul. Armii Krajowej, który usytuowany jest
w środkowej części Wesołej Centrum. Jest
bardzo dobrze skomunikowany z resztą
osiedli, jak również poprzez SKM z samą
Warszawą. To miejsce, które gotowe jest
na rozwój i swoją wielką szansę. W tym
roku powstanie tu Tężnia solankowa,
która zwyciężyła w zeszłym roku. Projekt
będzie zatem kontynuacją zagospodarowania terenu na rekreację dla Wesołej.
Oba obiekty mogą się świetnie uzupełniać
i tworzyć nową atrakcję okolicy.
Kochani mieszkańcy – liczymy na
Wasze głosy, aby w przyszłym roku
nasze dzieci mogły bawić się w upalne
lato w cudownym WODNYM PARKU
ZABAW !!!
Iwona Bal

KONKURS - SĄSIAD ROKU W WESOŁEJ
Jak ważny jest dobry
sąsiad i serdeczne relacje przekonujemy
się najczęściej w trudnych sytuacjach. Teraz
możemy podziękować
za bezinteresowną
pomoc albo inną pożyteczną działalność. Wspierajmy tych,
którzy wyróżniają się aktywnością w naszej
społeczności i sprawiają, że żyje nas się tu
lepiej, bezpieczniej, ciekawiej.

Ogłaszamy po raz drugi konkurs
na Sąsiada Roku 2018 w Wesołej. Kto
zdaniem Państwa zasługuje, żeby
inni dowiedzieli się o tym jak dobrym jest sąsiadem? Kogo powinniśmy poznać i dlaczego? To Wy wiecie
o tym najlepiej. Na zgłoszenia mailowe
z nazwiskiem kandydata i krótkim uzasadnieniem czekamy do 5 czerwca 2018
(redakcja@sasiedzidlawesolej.org).
Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się na pikniku Dzień Sąsiada

z Alpakami w niedzielę, 10 czerwca
w Wiatkach Nadleśnictwa obok Urzędu
Dzielnicy. Trzech najlepszych Sąsiadów,
wybranych na podstawie zgłoszeń od
Państwa będzie miało szansę dostać
brawa od nas wszystkich, a ich sąsiedzka
działalność zostanie opisana w następnym numerze.
Jesteśmy pewni, że tak jak w ubiegłym
roku będą to wyjątkowe osoby, które
warto znać.
Kasia Białek
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CZY BĘDZIE SZPITAL W WESOŁEJ?
W czasie, w którym
rząd podejmuje działania mające na celu
poprawę sytuacji osób
niepełnosprawnych,
dokonany przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad
wybór przebiegu Wschodniej Obwodnicy
Warszawy stawia pod znakiem zapytania
możliwość stworzenia infrastruktury dla
osób, które wymagają specjalistycznej rehabilitacji oraz opieki paliatywnej. Rzecz
dotyczy nieruchomości stanowiących własność Centralnego Szpitala Klinicznego
MSWiA w Warszawie, położonych w Wesołej przy ul. Niemcewicza 82. Nieruchomości te położone są przy planowanym
przez GDDKiA przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

pacjentom chorującym na choroby nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu. Natomiast Oddział Rehabilitacji
Dziennej będzie stanowił centrum wszechstronnej rehabilitacji umożliwiającej szybki
powrót do zdrowia i poprawę sprawności”.

Unikatowy obiekt

W uzupełnieniu powyższych kwestii
podnoszonych w piśmie Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
można dodać, że w 2015 roku Skarb
Państwa przeniósł na CSK MSWiA (państwową osobę prawną) własność nieruchomości, których dotyczy pismo,
o niebagatelnej powierzchni ok. 27 tysięcy metrów kwadratowych. Na terenie
tych nieruchomości jest już posadowiony
budynek szpitala wraz z ogrodem, a sama
nieruchomość położona jest w unikatowym otoczeniu zalesionych wydm.

Władze szpitala podkreślają w piśmie,
że w przypadku Zakładu Opiekuńczego
i Oddziału Opieki Paliatywnej podstawowe znaczenie ma możliwość zapewnienia komfortowych warunków pobytu,
na które składa się spokój i cisza oraz
możliwość korzystania z walorów położenia. Pismo kończy się stwierdzeniem
iż „Nowy zaproponowany przebieg
obwodnicy ze względu na natężenie
hałasu i zanieczyszczenie środowiska,
stawiałby pod znakiem zapytania możliwość realizacji inwestycji Szpitala”.

Budynek szpitala powstał w latach
1921 – 1930, a parę lat temu został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na
uwagę zasługuje również ogród otaczający szpital – obecnie bardzo zaniedbany,
ale z ogromnym potencjałem. Od lat 70
tych w budynku znajdował się oddział rehabilitacji neurologicznej szpitala MSWiA,
usługa była głównie dostępna dla tzw.
„pacjentów mundurowych”. Wcześniej podobno był tam pensjonat. W 2014 roku oddział rehabilitacji przeniesiono do nowego
skrzydła na Wołoskiej. Od tego czasu nasz
zabytek stoi zamknięty i niszczeje.

Przywrócić dawną świetność
Okazuje się, że obecnie jest wola władz
szpitala by przy Niemcewicza 82 ponownie uruchomić usługi rehabilitacyjne. Od
wielu lat zabiegała o to radna Wesołej Pani
Elżbieta Nowosielska.
W ramach uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przeprowadzonego w procedurze wydania
decyzji środowiskowej dla Wschodniej
Obwodnicy Warszawy, do prowadzącej postępowanie Regionalnej Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku
wpłynęło pismo Dyrektora Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, działającego w imieniu ww. Szpitala, w którym wyrażony został protest
przeciwko budowie drogi w wariancie
wskazanym obecnie przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
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Wesoła Uzdrowisko
Z korespondencji skierowanej przez
Dyrektora CSK MSWiA wynika, że szpital
jest w trakcie realizacji inwestycji na nieruchomości położonej przy ul. Niemcewicza.
Mieścić się tam będzie Zakład Opiekuńczy
dla Dorosłych, Oddział Opieki Paliatywnej
oraz Oddział Rehabilitacji Dziennej.
Z pisma dowiadujemy się, że Zakład
Opiekuńczy dla Dorosłych pozwoli objąć
całodobową opieką osoby niewymagające
specjalistycznej hospitalizacji, które jednak,
ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, wymagają całodobowej
opieki. Jak wskazano w piśmie „Inwestycja
wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom
w tym zakresie, które zgodnie z trendami
demograficznymi, będą miały tendencję
rosnącą. Podobne funkcje będzie pełnił
Oddział Opieki Paliatywnej zapewniający
kompleksową opiekę i leczenie objawowe

Mamy więc w Wesołej potencjał na
drugi Konstancin, który czeka na odpowiedzialnych decydentów - wizjonerów,
którzy zrozumieją, że „sukces” w postaci
domknięcia Wschodniej Obwodnicy
Warszawy w wariancie rekomendowanym obecnie przeze GDDKiA będzie zwycięstwem pyrrusowym, obarczonym
piętnem bezpowrotnego zniszczenia terenów o unikatowych na skalę Warszawy
walorach. Ani Wesoła, ani Warszawa
nie dysponuje równie atrakcyjną alternatywną lokalizacją dla Zakładu Opiekuńczego i Oddziału Opieki Paliatywnej
– natomiast inwestor może poprowadzić
WOW w racjonalnym, alternatywnym
wariancie W2A – „czerwonym w tunelu”.
Czyje interesy przeważą?
Agnieszka Klembowska

artykuł sponsorowany

Plac zabaw dla psów w Wesołej!
REGULAMIN PLACU ZABAW:

Barierki i przeszkody dla pupili!

Takie atrakcje czekają na Was i wasze psy w parku dla psów w Wesołej.
Spacer z przeszkodami to najlepszy sposób, żeby Wasz pies wybiegał się i nie
szalał w domu. Można go spokojnie puścić bez obawy, że się spłoszy i ucieknie.
Plac został ogrodzony, w godzinach pracy lecznicy jest otwarty.
Jest tunel, przeszkody z opon, palisady, które nasz pies może pokonać
dowolnym sposobem: przeskoczyć górą lub przeczołgać się dołem.

Dla zwierzaków to superzabawa!
Serdecznie zapraszamy

1. Wybieg dla psów jest ogólnodostępnym
terenem przeznaczonym do zabaw z psami w godzinach pracy lecznicy.
2. Zawsze obserwuj swojego psa i nie zostawiaj go bez nadzoru.
3. Odepnij psa ze smyczy dopiero po wejściu
do strefy bezsmyczowej. Dzięki temu nie
tylko okażesz szacunek innym użytkownikom parku, ale przede wszystkim zapewnisz bezpieczeństwo swojemu psu.
4. Jeśli jesteś zmuszony przyprowadzić
dziecko do parku, bacznie je obserwuj.
5. Powstrzymaj się od palenia i jedzenia na
terenie parku. Niedopałki papierosów i opakowania po żywności mimo, że są atrakcyjne
dla wielu psów, nie służą ich zdrowiu.
6. Weź ze sobą plastikowe torebki i posprzątaj po psie – wszystkie kosze są do Twojej
dyspozycji.
7. Nie przychodź jeśli Twój pies nie ma aktualnych szczepień, jest agresywny lub
w trakcie rui.
8. Osoba, pod której nadzorem pozostaje
pies ponosi odpowiedzialność za zachowanie psa na terenie wybiegu oraz wyrządzone przez niego szkody.

SPECJALISTYCZNA
LECZNICA
WETERYNARYJNA
tel. 501 040 784
ul. Sikorskiego 74
Warszawa Wesoła
maj - czerwiec 2018
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NIEPODLEGŁA

artykuł sponsorowany

JEDEN Z DZIESIĘCIU MURALI…
Narodowe Centrum
Kultury ogłosiło ogólnopolski konkurs na
opracowanie koncepcji działań edukacyjno-kulturalnych, oraz
namalowanie muralu
o tematyce odzyskania niepodległości.
Jako jedyna warszawianka znalazłam się
w gronie dziesięciu laureatów tego konkursu. Dzięki realizacji projektu, powstanie
malowidło miejskie oraz wzbogacę ofertę
dla młodzieży o atrakcyjne zajęcia artystyczne i historyczne w ramach obchodów
100-lecia niepodległości Polski.
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć
w dziesięciu szkołach w naszej dzielnicy
oraz miejscowości przyległych. W niektórych lekcjach historycznych weźmie udział
członek ułańskiej grupy rekonstrukcyjnej,
który zaprezentuje mundur, broń oraz wyposażenie. Jeśli będzie możliwość, przyjedzie na koniu, jeśli nie – opowie o bitwie
pod Komorowem, w której odtworzeniu,
brał udział.
Jednym z owoców tego projektu jest
upublicznienie albumu ze zdjęciami
uczestnika walki o niepodległość Narcyza
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Rychłowskiego z III Pułku Ułanów. Album
pochodzi z prywatnych zbiorów mieszkańca naszej dzielnicy, pana Piotra Parzonki. Historia wspomnianego ułana jest
pasjonującą przygodą młodego chłopca,
który jako 17-latek, wstąpił do Legionu
Puławskiego w zaborze rosyjskim w roku

1915 i przeszedł cały szlak bojowy aż do
roku 1920. Młodzież będzie mogła zobaczyć 84 zdjęcia prezentujące codzienne
życia legionisty (pojenie koni, przemarsze
zimowe i letnie, przesłuchiwanie ludności
cywilnej, zdjęcia z okopów, ataku na pozycję wroga i odpoczynku wśród miejscowej ludności). Uczniowie będą mogli także
obejrzeć autentyczne dokumenty sprzed
100 lat (m.in. kartę tożsamości żołnierza
z 1920 r, przepustkę wojskową i wybraną
korespondencję).

Planuję także zorganizowanie zajęć artystycznych, w trakcie których uczestnicy
wykonają rysunki i collage do bardzo krótkiego filmu animowanego na temat życia
ułańskiego.
W dniu 17 czerwca zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy do wzięcia
udziału w grze miejskiej „Śladami niepodległości” na terenie Sulejówka i Wesołej.
Działania te będą miały na celu przypomnienie lub poznanie miejsc i związanych
z wydarzeniami sprzed 100 lat.
Po zajęciach o charakterze historycznym i artystycznym wyłonimy grupę
zaangażowanej młodzieży, która razem
z doświadczonymi artystami będzie aktywnie uczestniczyć w projektowaniu muralu. Po ustaleniu projektu nastąpi praca
nad jego wykonaniem. Otwarcie malowidła planujemy w październiku tego roku.
Młodzież zainteresowaną malowaniem muralu proszę o kontakt:grazynabany@o2.pl, Informacje o kolejnych
działaniach zamieszczane będą na bieżąco na stronie FB Sąsiedzi dla Wesołej
oraz stronie www.sasiedzidlawesolej.org
Grażyna Bany

SZKOLNA STRONA

Bułhak mówi po hiszpańsku
Czy wiecie, gdzie na świecie, w jednym
miejscu można spotkać ogromną katedrę
i astronautę? Czy znacie miejsce, gdzie
znalezienie żaby na czaszce przynosi szczęście? I na którym placu spotkamy niedźwiedzia skubiącego drzewo? Jeśli wiecie to
znak, że udało Wam się być w niesamowitej
Hiszpanii, jeśli zaś nie, zapraszamy do krótkiej lektury wspomnień z naszego wyjazdu
i, oczywiście, zachęcamy do odbycia tak
niezapomnianej podróży.
My uczniowie klas piątych i szóstych jesteśmy w Hiszpanii na kursie językowym w Salamance oraz na wycieczce w Madrycie. Od
"Buenos días" rozpoczynamy każdy dzień.
Hiszpańska atmosfera wchłania nas całkowicie, a języka hiszpańskiego używamy na
każdym kroku. Na zajęciach z nowymi zagranicznymi kolegami, z hiszpańskimi nauczycielami, z przewodnikami, w sklepach oraz
w restauracjach. Nie ma chwili na nudę, ponieważ wciąż coś ciekawego nas zaskakuje.
Mamy lekcje salsy i sevillanas, gotujemy
słynną tortilla de patatas oraz przepyszne
słodkie torrijas. Sami widzicie!

To właśnie w Salamance odnaleźliśmy
zagadkowego astronautę wyrzeźbionego
na portalu katedry z XVI wieku oraz żabę
siedzącą na czaszce przy bramie najstarszego Uniwersytetu w Hiszpanii. Ma ona
przynieść szczęście w nauce osobom,
które ją odnajdą. Nam się udało!
Po niezapomnianym kursie w Salamance
udaliśmy się na trzy dni do Madrytu, by
poczuć atmosferę hiszpańskiej stolicy. Na
jednym z głównych placów Puerta del Sol
zrobiliśmy sobie zdjęcie z niedźwiedziem
wspinającym się na drzewo. Jest to symbol
Madrytu widoczny również w jego herbie.
Po wizycie w Muzeum Reina Sofia, śmiało
możemy powiedzieć, że twórczość Picassa
oraz Salvadora Dalí nie jest nam obca. Zobaczyliśmy również siedzibę hiszpańskich
królów, główny rynek Plaza Mayor, stadion
Santiago Bernabeu oraz kryształowy pałac
w przepięknym parku Retiro.
Uwieńczeniem tych wszystkich przeżyć
jest wspomnienie przepysznej hiszpańskiej kuchni: paella, patatas bravas, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares,

tortilla de patatas, chocolate con churros...
Tak właśnie smakuje Hiszpania!
Do Polski przywieźliśmy niezapomniane
przeżycia, mnóstwo zdjęć i porządną porcję
wiedzy zarówno z języka hiszpańskiego, jak
również z kultury i tradycji tego kraju.
Z niecierpliwością czekamy na wyjazd
w przyszłym roku.
Wspomnienia uczniów spisały
i
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Chcemy Liceum w naszej dzielnicy!
Czy Wesoła jest dzielnicą drugiej kategorii?

W grudniu 2016 roku Rada Rodziców
w ówczesnym Gimnazjum 119 zainicjowała debatę na temat utworzenia w dzielnicy Wesoła Liceum Ogólnokształcącego
dla naszych dzieci.
W debacie, którą zorganizowaliśmy
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Sąsiedzi
dla Wesołej” wzięli udział zarówno przedstawiciele władz dzielnicy, jak i urzędnicy
miasta i kuratorium oraz eksperci edukacyjni (pisaliśmy o tym na naszych łamach).
Uczestniczyło w niej ponad 100 osób
i zdecydowana większość wyraźnie mówiła o potrzebie utworzenia takiej szkoły.
Jakże się cieszymy (my rodzice), że już
po półtora roku, 25 kwietnia 2018 roku
Zarząd Dzielnicy rozpoczął w tej sprawie
konsultacje społeczne z mieszkańcami!
Pierwsze spotkanie odbyło się w budynku dawnego gimnazjum nr 119, obecnej Szkoły Podstawowej nr 385. W wyniku
reformy żadne z Wesołowskich gimnazjów
nie przekształciło się w liceum czy też inną
szkołę ponadpodstawową, choć w Warszawie takie sytuacje miały miejsce. Dlaczego
tak się stało? Bo Wesoła jest dzielnicą
młodą (tak dla przypomnienia niektórym
przedstawicielom lokalnej władzy) i raczej
nie grozi nam „lekki niż demograficzny”
w przyszłości. Wystarczy pójść na place
zabaw na osiedlu Stara Miłosna w niedzielę
i zobaczyć, ile dzieci się tam bawi!!!!
Konsultacje potrwają do 23 maja (są
dość rozbudowane, organizowane są spotkania we wszystkich szkołach, ankiety dla
rodziców i dla dzieci). Zakończą się opublikowaniem raportu we wrześniu i ostatnim spotkaniem z mieszkańcami. A zaraz
potem odbędą się wybory samorządowe.
Naszym zdaniem to klasyczna gra na
zwłokę. Jeśli nowo wybrana Rada Dzielnicy
podtrzyma chęć tworzenia liceum, to na
pewno nie uda się go zorganizować od września 2019 – wtedy nie będzie już na to czasu.
Przypomnijmy: Wesoła to jedyna dzielnica w Warszawie bez jakiejkolwiek publicznej szkoły średniej. W Starej Miłosnej
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są 3 duże szkoły podstawowe, a w całej
dzielnicy 6 publicznych i dwie społeczne.
Rodzice uczniów z przekształcanego gimnazjum 119 chcą wykorzystać moment,
zwłaszcza kumulację roczników w 2019
roku do utworzenia LO.
Reforma oświaty dotknie KAŻDEGO, jak
nie bezpośrednio, to rykoszetem. Kiedy posyłałam swoje pierwsze dziecko do szkoły
umowa społeczna wyglądała tak: podstawówka – gimnazjum – szkoła średnia, przy
drugim dziecku rozpoczynającym szkołę

mają po 7-8 lekcji?) Samorządowcy liczą
każde miejsce i starają się każdy kąt zamienić na ewentualne klasy, a i tak ponoć
zabraknie 3 tys. miejsc.
Po drugie: mamy też młodsze dzieci
w obecnych klasach 6-tych czy 5-tych. Tam
jest sporo dzieci, które poszły do szkoły
w wieku 6 lat (nikt nie mówił, że po 8 latach
będą musiały jeździć do szkoły średniej –
prawdopodobnie większość zostałaby na
czas gimnazjum bliżej domu. Mamy teraz
dzieci,14-latki, wysyłać do miasta?

podstawową w wieku 6 lat również. W połowie ścieżki edukacyjnej moich dzieci wywrócono im świat do góry nogami, więc
argument, że nie tak się ktoś z nami umawiał, że nie będzie przy 385 szkoły średniej,
nie ma sensu w obecnej sytuacji.
Proszę pomyśleć przez moment o naszych dzieciach w kumulacji roczników
w 2019 (czyli w roku, w którym na gwałt
potrzebujemy tu i teraz szkoły średniej).
W 2019 idzie w Warszawie do szkół
średnich 42 tysięcy dzieci, a w obecnej chwili jest 18 tysięcy miejsc we
wszystkich typach szkół średnich. Będzie ponad dwa razy więcej kandydatów
na miejsce niż w innych latach, czyli czeka
nas dwuzmianowość lub klasy będą liczyć
pod 40 osób (lepiej wprowadzić dwuzmianowość w podstawówce, gdzie dzieci
mają po 5 lekcji a resztę czasu spędzają
na świetlicy niż w liceum gdzie uczniowie

Kolejna kwestia to zmiana ścieżki
awansu zawodowego dla nauczycieli oraz
sposobu zatrudniania dla nauczycieli na
stażu. W obecnej sytuacji młodzi nauczyciele (biorąc pod uwagę również śmieszne
zarobki) będą szukali innego sposobu
zarobkowania i do szkół nie koniecznie
trafią najlepsi – negatywna selekcja już
działa. Boimy się (my rodzice), że jeśli
nie powstanie przy naszej podstawówce
szkoła średnia, może się rozpaść obecny
zespół nauczycieli, a zespół tworzy się latami i co się zniszczy, nie da się naprawić
jednym pstryknięciem. Wyobraźmy sobie,
że poodchodzą nauczyciele przedmiotowi
(od chemii czy biologii) i kto będzie uczył te
młodsze dzieci za kilka lat?
Podnoszony jest często argument
o konieczności izolacji młodszych od starszych. Jak mogą się poczuć nasze dzieci
z klas gimnazjalnych, gdy przeczytają, że

SZKOLNA STRONA
Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia szkoły ponadpodstawowej w naszej dzielnicy trwają do 23 maja:
• r odzice wypełniają ankiety na majowych zebraniach w szkołach, kto nie przyjdzie na zebranie, ankiety nie dostanie,
czyli nie będzie się mógł w ten sposób wypowiedzieć

• Uczniowie klas VII oraz 2 i 3 gimnazjalnych wypełniają ankiety w szkołach
• Pozostali mieszkańcy Warszawy, którzy chcieliby się wypowiedzieć w sprawie powstania w Wesołej liceum
– powinni do 23 maja wysłać maila na adres: konsultacje.wesola@um.warszawa.pl
powinny być izolowane od maluchów?
I tak wchodząc do szkoły widzą tabliczkę
SZKOŁA PODSTAWOWA – a oni są gimnazjalistami, zdawali egzamin, tu składali papiery i to był ich w pewnym sensie awans.
W naszej szkole starsze dzieci przychylnie odnoszą się do młodszych, często są
pomocne, a dzieci z klas 1-3 niejednokrotnie wystawiają cierpliwość nastolatków na
próbę, bo wcale nie są takimi zagubionymi
maluchami, jak niektórym się wydaje.
Do niedawna wmawiano nam, że gimnazjum to najtrudniejszy wiek i samo
zło, gimnazjaliści powinni być z dala od
maluchów. Teraz będą razem w podstawówkach. Dlatego niektórzy podnoszą
w wątpliwość sens utworzenia Zespołu
szkół z Liceum i szkołą podstawową.
A przecież szkoła to nie zakład karny, z którego popołudniami osadzeni wychodzą

na przepustki tylko miejsce gdzie dzieci
i młodzież ma min nauczyć się żyć w społeczeństwie do którego należą dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze.
Szkoły średniej potrzebujemy natychmiast i właśnie tu, gdyż biorąc pod uwagę
przeładowanie programów, dzieci nie
stać na dojazdy do miasta i stratę czasu co
najmniej 2 godziny dziennie. Pamiętajmy
o ograniczeniach komunikacyjnych – już
teraz rano przeładowane są autobusy kursujące do centrum Warszawy, nie mówiąc
o SKM. A co będzie za rok?
Jeśli chodzi o argument podnoszony
przez naszych Radnych i urzędników odnośnie stworzenia szkoły tymczasowej: że
tymczasowe rozwiązania zostają z nami
najdłużej. Otóż naszym zdaniem, to jak
długo będzie działała szkoła tymczasowa
(czy w kontenerach, czy „przyklejona” do

szkoły podstawowej) zależy tylko i wyłącznie od decydentów w tej sprawie. Oczywiste jest, że jeśli tworząc szkołę dla rocznika
2019 nie rozpocznie się pracy nad budową
„docelowej” szkoły to ta tymczasowość będzie się ciągnąć. Ale te dwie rzeczy: szkołę
tymczasową i budowę nowej szkoły średniej można rozpocząć jednocześnie i wtedy
tymczasowość potrwa tyle ile budowa budynku. Wszystko w rękach urzędników.
Apelujemy do naszych decydentów by
spojrzeli na problem szerzej, musimy iść
na jakieś kompromisy i stać po stronie
wszystkich dzieci, bo dobro 6-latka i 17latka jest tak samo ważne.
Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska,
Agnieszka Leonczuk
Rada Rodziców Sp. 385 w Warszawie Wesołej
(mamy gimnazjalistów)

R E K L A M A

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
I ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY

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

maj - czerwiec 2018
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„Nasza dzielnica to nie obwodnica – tak dzieci wyraziły swój protest”

W związku z planowaną budową obwodnicy w wariancie zielonym, która drastycznie wpłynie na jakość życia w naszej
dzielnicy, również najmłodsi mieszkańcy
postanowili wyrazić swój przeciw w tej
sprawie. Na ich prośby Rada Rodziców
Szkoły nr 171 zorganizowała konkurs p.t.:
„Obwodnica w oczach dziecka”, gdzie
dzieci w swój naturalny, niewymuszony
i wzruszający sposób pokazały świat po
zbudowaniu obwodnicy widziany ich
oczami.
Na konkurs wpłynęło łącznie 69 prac
i mieliśmy olbrzymi kłopot z wyłonieniem
zwycięzcy.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 9 kwietnia w Bibliotece
przy Straży Pożarnej, która nad konkursem
objęła patronat.
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Prace były przepiękne, wzruszające,
pełne smutku, ale jednocześnie nadziei,
że jeszcze nie jest za późno. Zachwycały
techniką wykonania, pomysłowością, estetyką i ilością włożonej pracy. Dzieci poruszyły w swych pracach bardzo ważne
kwestie: smogu, hałasu i dramatu zwierząt.
Jednogłośnie za najlepszą uznano pracę
Jagny Mianowskiej z kl. 3B ze Szkoły
Podstawowej nr 171, która w nagrodę
otrzymała aparat fotograficzny. Miejsce II
zajęła makieta wykonana przez Szymona
Gajewskiego, który w nagrodę otrzymał
zestaw młodego malarza. Miejsce trzecie
i vouchery do Stacji Grawitacji otrzymały:
Tola Prządka, Joanna Dębek oraz Mateusz Bal.
Aktywność dzieci w obronie Lasu Milowego przerosła nasze oczekiwania.

Nie tylko ich rysunki, ale także pomoc
przy proteście, rozwieszanie plakatów
na ulicach, dała nam wszystkim nadzieję
na uratowanie Wesołej. Z prac dzieci został stworzony album, który wysłaliśmy
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do Białegostoku.
Liczymy na to, że prace dzieci obudzą
serca urzędników i pomogą zatrzymać wycięcie Lasu Milowego.
Bo jak napisało jedno z dzieci - nasza
dzielnica to nie obwodnica!
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie
W

imieniu Rady Rodziców
D o n ata K o z i e l e w i c z

ARTYSTYCZNIE I KLUBOWO

SPORTOWO-TANECZNE
WAKACJE LAST MINUTE !

Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, jak zagospodarować dzieciom lato,
zapraszamy 5-dniowe turnusy stacjonarne lub 7-dniowe wyjazdowe
w kilku terminach w Folies Art School w Wesołej!

artykuł sponsorowany

Folies Summer
Camp

wyjazdowe

stacjonarne

Wakacje
z Folies
Art Schol

TERMINY: 14-21 lipca 2018
• 18-25 sierpnia 2018

TERMINY: 25-29 czerwca 2018
• 02-06 lipca 2018 • 27-31 sierpnia 2018

Zapraszamy roztańczone dzieciaki na taneczno-sportowe letnie obozy
wyjazdowe Folies Summer Camp w ośrodku Kołatek w Mierkach!
Moc zabawy, mnóstwo tańca na świeżym powietrzu, szarfy i pole dance
z widokiem na jezioro Pluszne, zajęcia musicalowe na plaży, a przede
wszystkim tydzień aktywnej laby w ciepłej i rodzinnej atmosferze!
Zajęcia tematyczne: (codziennie - 2 x 2 godziny) do wyboru:
pole dance, aerial silk&hoop, balet przy drążku, musical (zajęcia aktorskie,
wokalne oraz teatralne), modern jazz (mix technik nowoczesnych),
gimnastyka artystyczna, parkour.
Zajecia uzupełniające: (codziennie – 2 x 2 godziny):
Siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy i ziemny, piesze
wycieczki po malowniczej okolicy, kąpiele pod czujną opieką ratownika
oraz plażowanie nad jeziorem Pluszne, rowery wodne, jednodniowa
wycieczka krajoznawcza.
Wieczorne rozrywki: dyskoteki, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe w drewnianych domkach 4i 6-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (WC, prysznic, umywalka).
Wyżywienie: posiłki dziennie w formie szwedzkiego stołu

W programie:
• Letnia scena parkour na świeżym powietrzu
• Mnóstwo tańca na szarfach, kołach, trapezach
• Pole dance, video-clip dance, hip-hop i break dance
• Gimnastyka artystyczna
• Nauka gry w golfa
• Zajęcia musicalowe: wokalne, teatralne, aktorskie
• Warsztaty dziennikarskie
• Warsztaty kulinarne
• Warsztaty z savoir-vivre (nauka dobrych manier)
• Warsztaty plastyczne
• Wypady nad wodę pod okiem doświadczonego ratownika,
jeśli tylko pogoda pozwoli
• Dzień w siodle 🙂
• Kino – codziennie seanse kinowe na dużym ekranie
Od 8:00 do 17:00, a pewnie i dłużej, jeśli będzie potrzeba :)
Wyżywienie: all inclusive: domowe śniadania, obiady i podwieczorki,
napoje bez ograniczeń.

KOSZT 7-dniowego pobytu wynosi 1400 PLN

KOSZT 5-dniowego pobytu wynosi 550 PLN

Zapisy pod numerami telefonów: 696 032 082 / 601 291 646
oraz przez formularz na stronie www.foliesartschool.pl
W każdy weekend jesteśmy otwarci na imprezy zamknięte :)

URODZINY, SPOTKANIA TOWARZYSKIE
I OKOLICZNOŚCIOWE

maj - czerwiec 2018
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SPORTOWO
TEMAT
I WESOŁO
MAJ - ZGRABNA PUPA NA WIOSNĘ

pozycji 5 sekund i powolnym ruchem wróć
do pozycji wyjściowej.

Witajcie! Lato nadciąga wielkimi krokami strasząc koniecznością wciśnięcia się
w kostium kąpielowy i pokazania światu pośladków. To czy będą one kształtne i jędrne
zależy wyłącznie od Ciebie, a konkretnie od
pracy, jaką włożysz w to, aby pięknie się
prezentowały. Dodatkowo, ćwiczenia na pośladki wykonywane jedno po drugim pomagają spalić kalorie i zwiększają poziom tkanki
mięśniowej, a ich efektem ubocznym jest też
wysmuklenie ud. Opisane poniżej ćwiczenia
z łatwością wykonasz w domu, nawet podczas oglądania ulubionego serialu!

4 serie x 25 powtórzeń

1.DOPINANIE POŚLADKÓW

2. WYKROKI BOCZNE

wia, oraz nie wypychaj kolana wykrocznego
w przód. Dynamicznym wybiciem z nogi
wykrocznej wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz to samo drugą nogą.
4 serie x 15 powtórzeń

4. ODWODZENIE NOGI
(DLA ZAAWANSOWANYCH)

Stań w wyprostowanej w wyprostowanej pozycji, stopy rozstaw na szerokość barków.
Robiąc wykrok (raz w prawą, raz w lewą stronę) obniż nisko tułów i biodra, unikając przy
tym odrywania pięty od podłoża i wypychania
kolana poza granicę palców stóp. Zdecydowanym ruchem wróć do pozycji początkowej.
4 serie x 10 powtórzeń

3. WYKROK/ ZAKROK

Stań stabilnie na lewej nodze, przenosząc
na nią cały ciężar ciała. Wyprostowaną oraz
napiętą prawą nogę kontrolowanym ruchem unosisz w bok, pauzujesz w najwyższej pozycji i powolnym ruchem wróć do
pozycji startowej, stojąc cały czas na jednej
nodze. W razie problemów z utrzymaniem
równowagi, asekuruj się rękoma o ścianę.
4 serie x 8 powtórzeń

Uklęknij na macie. Pośladkami usiądź na
piętach. Utrzymując wyprostowaną, naturalną krzywiznę kręgosłupa unieś ciało do
góry, napinając mocno w szczytowym momencie mięśnie pośladkowe. Wytrzymaj tej
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Stań prosto, stopy na szerokość barków.
Robiąc wykrok do przodu, obniż kolano
zakroczne nisko do ziemi, nie pochylaj tuło-

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

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO STUDIA ACTIVE LADIES TYLKO DLA KOBIET

dostosowany
do potrzeb
kobiecego ciała
uwzględniający
problemy zdrowotne
ze stałą opieką
trenerska
podczas ćwiczeń

konsultacje i porady
dietetyczne

spotęgowanie
efektów ćwiczeń

analiza żywienia
i rozpisywanie diet

relaksacja ciała
masażem
manualnym

wsparcie
w chorobach
metabolicznych

profilaktyka
zdrowotna

JEDYNE TAKIE MIEJSCE GDZIE KAŻDA Z WAS MOŻE PRACOWAĆ NAD DOBRĄ KONDYCJĄ

Poczuj się jak w domu
artykuł sponsorowany

dzięki kameralnej atmosferze i kobiecemu towarzystwu stań się szczęśliwą i spełnioną kobietą.
Wprowadź aktywny styl zycia i właściwe odżywianie przy wsparciu naszych trenerek.

Z OKAZJI NOWEGO OTWARCIA

ZAPRASZAMY
NA INDYWIDUALNĄ
KONSULTACJĘ
I ANALIZĘ SKŁADU CIAŁA.

DANE KONTAKTOWE:
506 830 446
studio@activeladies.pl
Jeździecka 21 f lok 1
activeladies.pl
maj - czerwiec 2018
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KULTURALNIE

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W CZERWCU:
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2018

Impreza, zapoczątkowana przez bibliotekarzy w Łodzi, wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Wesołej. Tym razem rekreację połączyliśmy z historią. Byliśmy pod

Kamieniem Piłsudskiego w Zielonej i pojechaliśmy do Ossowa
do Muzeum Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 - w ten sposób
włączyliśmy się w obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Bibliotekarze, czytelnicy i sympatycy rowerowych wycieczek wyruszyli w słoneczny sobotni poranek na odjazdową
trasę. W asyście Policji wystartowaliśmy spod Biblioteki na
Trawiastej, ulicami Wawra i Lasem Sobieskiego dotarliśmy do
Kamienia Piłsudskiego w Zielonej. Przy Bibliotece w Wesołej
dołączyła kolejna grupa i ruszyliśmy do celu naszego rajdu –
Ossowa.
W Ossowie na zdrożonych rowerzystów czekały kiełbaski
z grilla i ogniska oraz słodkości przygotowane przez bibliotekarzy. Zainteresowani obejrzeli film "Zwycięstwo 1920" (reż. A. Kałuszko) lub zwiedzili z przewodnikiem miejsca związane z Bitwą
Warszawską.
Tym razem grupowe pamiątkowe zdjęcie zrobiliśmy na parkingu przy PKP w Woli Grzybowskiej – najbardziej wytrwali rajdowicze zostali uwiecznieni na zdjęciu i pożegnalnym filmiku.
Dziękujemy uczestnikom rajdu – tym małym i dużym. Było nas
ok. 185 osób w wieku od 2 do 72 lat!

NOC BIBLIOTEK W WESOŁEJ

R E K L A M A

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne
instytucje kultury. Noc Bibliotek odbędzie się 9 czerwca 2018,
Biblioteka Główna w Wesołej bierze udział w akcji po raz pierwszy. W tegorocznej edycji planowana jest warszawska gra miejska, w której udział biorą wszystkie dzielnice. Start uczestnika
gry miejskiej może odbywać się w dowolnej warszawskiej bibliotece publicznej. Uczestnicy odwiedzając poszczególne biblioteki będą mogli zdobywać punkty. W Bibliotece Głównej
w Wesołej podczas Nocy Bibliotek 9 czerwca planowane są
atrakcje w godzinach 18.00-21.00:
•
18.00-20.00 „Twoje zdjęcie z książką” specjalnie dla naszych
uczestników zdjęcia z fotobudki
•
18.00-21.00 Ostry Dyżur Literacki – w scenografii i konwencji
gabinetu lekarskiego promujemy czytanie, w formie zabawy
i happeningu znawcy literatury dla dzieci rekomendują wartościowe książki. Tytuły książek i ich dawkowanie przepisywane są na receptach
•
19.00 Wieczorynka literacka z cyklu „Gramy Literaturę”.
Książkę „Byczek Fernando” Munro Leafa przedstawi Marcelina Sowa, towarzyszyć jej będzie muzyka flamenco w wykonaniu gitarzysty Stefana Narojka. Zapraszamy!
J u s t y n a K w i at k o w s k a
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PORADY PRAWNE

PORADY RADCY PRAWNEGO MIKOŁAJA IWAŃSKIEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O TESTAMENCIE

Istnieje kilka rodzajów testamentów, ale dwa najpopularniejsze to
testament własnoręczny oraz testament w formie aktu notarialnego:
Najprościej testament można sporządzić samemu, z tym, że należy pamiętać, iż:
1. od początku do końca musi być on własnoręcznie napisany
i podpisany na papierze. Nie może sporządzić go osoba trzecia, nie można napisać go na komputerze.
2. musi zawierać datę sporządzenia,
3. nie może być to testament wspólny, np. małżonków – każdy
musi sporządzić własny testament.
4. w takim testamencie można powołać do spadku lub jego
określonej ułamkowo części jedną lub więcej osób (należy
możliwie dokładnie opisać te osoby, tj. imię, nazwisko, adres,
a najlepiej jeszcze numer Pesel), nie można natomiast przekazywać konkretnych rzeczy dla danych osób,
5. o istnieniu testamentu i miejscu jego przechowywania warto
poinformować spadkobierców lub osobę zaufaną, taki testament można też zgłosić do Notarialnego Rejestru Testamen-

tów u dowolnego notariusza, co spowoduje, że po śmierci
będzie można łatwo dowiedzieć się o jego istnieniu.
Drugim popularnym rodzajem testamentu jest testament w formie aktu notarialnego. Taki testament ma tę przewagę na sporządzonym własnoręcznie, że można w nim dokonać zapisów
windykacyjnych, czyli przekazać konkretne rzeczy, konkretnym
osobom, czego nie można zrobić przy testamencie napisanym
własnoręcznie.
Testament można zawsze zmienić, dlatego tak ważna jest data
jego sporządzenia. Również testament sporządzony w formie
aktu notarialnego może być zmieniony późniejszym, nawet własnoręcznym testamentem.
K a n c e l a r i a R a d c o w s k a M i k o ł a j I wa ń s k i
W - wa S ta r a M i ł o s n a ,
u l . J a n a P aw ł a II 2 3 l o k . U 1
tel.530465971
w w w . m i k o l a j i wa n s k i . p l
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W OFERCIE GOSPODY MIĘS Z TRADYCJĄ ZNAJDĄ PAŃSTWO TAKIE OFERTY JAK:
Ryby surowe jak i wędzone, wysokiej jakości Mięso oraz szynki i wędliny.
Wędzone ryby pochodzą z Mazurskiej wędzarni, wędzone są w tradycyjny sposób.
Uwaga! do ich przygotowania nie używamy żadnych środków konserwujących ani ulepszaczy!
W Ofercie ryb surowych znajduje się łosoś z hodowli ECO Jurajski Łosoś (bez antybiotyków i szczepień).
Mięso bez nastrzyku i konserwantów z prywatnej masarni od okolicznych sprawdzonych hodowców.
Na życzenie klienta możemy mięso rozbić na kotlety lub bitki, zmielić a także zapakować próżniowo.
Nasze szynki i wędliny są wyrabiane z mięsa bez antybiotyków i chemicznych dodatków.
Nie zawierają wzmacniaczy smaku i barwników.
Wędzenie naszych produktów odbywa się w naturalny tradycyjny sposób.
SAGALLI 8, STARA MIŁOSNA
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OGŁOSZENIA DROBNE

zareklamuj się u nas

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

Informacje o zasadach zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Gazetce Sąsiedzkiej” można uzyskać 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

PROTEZA
CAŁKOWITA

450 ZŁ

PROTEZA
ELASTYCZNA
ACETAL

600

ZŁ

Twój
Wielki
Dzień

DO WYNAJĘCIA
SALE
na godziny
na różne zajęcia, spotkania itd.
vis a vis Urzędu
Dzielnicy Warszawa Wesoła.
Dostępne są również w sobotę
i w niedzielę

• bardzo duże doświadczenie
• ciężkie przypadki

507 221 820
Pracownia Protetyczna
Majdan, gm. Wiązowna

FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA

chrzty

Zapraszam do kontaktu
Magnus Casus
Radosław Jankowski
tel. 793-501-102
e-mail: magnus.casus@gmail.com

tel. 693-862-799
e-mail:parzonka@op.pl

Sklep „PSIA KOŚĆ”

◌ komunie ◌ śluby ◌ sesje plenerowe

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
000

000

R E K L A M A

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

y ch

REDENTAL

o dzisz z uśmi e che m

 509 336 323
ul. Norwida 8 (wjazd od ul. Żeromskiego)
Warszawa-Wesoła

lek.stom. Edyta Kuza
Oferujemy pełen zakres usług:

• RTG na miejscu

Profesjonalnie wyposażenie.
Oferujemy
pełen zakres usług:
– stomatologia zachowawcza
NOWOŚĆ!
Materiały
renomowanych firm.
- stomatologia
zachowawcza
– stomatologia
dziecięca
• ozonoterapia
RTG
na miejscu.
- stomatologia
dziecięca
– zabiegi higieniczne
• bezbolesne leczenie
Pomieszczenie
klimatyzowane.
- zabiegi
higieniczne
– wybielanie
zębów
z użyciem
podtlenku
azotu
Możliwość
zapłaty
ratalnej.
- wybielanie
zębów
– protetyka, ortodoncja
(sedacja wziewna)
- protetyka
– chirurgia, implanty
- chirurgia,
– ICON –implanty
innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!
- ortodoncja
Konsultacje
ortodontyczne
24.05, 07.06,bez
21.06
2018 od godz. 1400
- ICON - innowacyjne
leczenie –próchnicy
borowania!
ul. Cieplarniana 25c

Przychodnia
POGODNA
05-077 Warszawa-Wesoła
ul. tel.
Jana
25
22Pawła
605 09II26
05-077
mob.Warszawa-Wesoła
606 122 193
mob. 606 122 193

26 I GAZETKA SĄSIEDZKA

Przyjmujący lekarze:
• Edyta Kuza, • Aneta Wróbel,
godziny
przyjęć:
• Katarzyna Milczarek,
• Justyna
Poddębniak
00 10.00
pon,9śr
-1900 - 12.00
Godziny pracy: pon.-pt.

wt, czw, pt 15.00 - 19.00

REKLAMA

STUDIO PIELĘGNACJI
SAMOCHODÓW

 ENOWACJA LAKIERÓW
R
POWŁOKI CERAMICZNE
POWŁOKI HYDROFOBOWE NA SZYBY
PRANIE TAPICERKI
CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA
TAPICERKI SKÓRZANEJ
REGENERACJA REFLEKTORÓW
PRZYGOTOWANIE AUT DO SPRZEDAŻY

ZADZWOŃ DO NAS

605-731-048
ul. Trakt Brzeski 171
Zakręt, Warszawa
biuro@amptgarage.pl
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