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NAKŁAD:  
4000 egz.

NA OKŁADCE

Drodzy Sąsiedzi,
Grudzień jest miesiącem w którym w szczególny sposób otwieramy się na potrzeby 

innych ludzi. Częściej myślimy o bliskich i chętniej pomagamy potrzebującym. 

W wielu wesołowskich szkołach dzieci wraz z rodzicami przygotowują prezenty 

w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. A my zachęcamy do wsparcia 

akcji charytatywnej Sąsiedzka Paczka, którą nasze stowarzyszenie organizuje już 

od 2011 roku! 

Jak co roku, dzięki uprzejmości właścicieli, będziemy zbierać dary w sklepie K&M 

na Trakcie Brzeskim w Starej Miłośnie (piątki i soboty 8-9 oraz 14-15 grudnia). 

Wszystkie zebrane produkty powędrują do potrzebujących wsparcia sąsiadów z naszej 

dzielnicy.

Zapraszamy także do sąsiedzkiego spotkania na Kiermaszu Bożonarodzeniowym, 

który odbędzie się w sobotę 15 grudnia. Będziemy na Państwa czekać z gorącą 

herbatą, kalendarzami i sąsiedzką pogawędką (szczegóły na str. 7).

Wszystkim Czytelniczkom i czytelnikom  

życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

i Szczęśliwego Nowego Roku 2019 

życzą
Redakcja, ZaRZąd i Radne SdW

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

OD REDAKCJI

praca Helenki Trześniewskiej SP 353,  

wykonana na Zajęciach Artystycznych

Dyżury radnych po wcześniejszym 
mailowym umówieniu:

Grażyna Bany: 
grazynabany@o2.pl

Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska: 
folca@interia.pl

Karolina Piórkowska:  
kpiorkowska84@gmail.com
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zwesołA  
zimowa  

garażówkA  
w niedzielę 
11.00‑15.00
9 Grudnia
na parkingu  

przy  
Urzędzie dzielnicy

Wesoła  
M. st. Warszawy
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NOWA RADA DZIELNICY NOWA RADA DZIELNICY

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Sąsiedzi,
Większość z Państwa wie jak bardzo marzyłam,  

żeby zostać radną naszej Wesołej. Dzięki Państwa głosom 
moje marzenie po latach się spełniło. 

Z całego serca dziękuję za okazane zaufanie.
Niestety sytuacja rodzinna (udar mojej mamy) sprawiła,  

że muszę zrzec się upragnionego mandatu.  
Robię to z wielkim żalem, ale i odpowiedzialnością  

- nie potrafiłabym służyć Państwu bez stuprocentowego 
zaangażowania. 

Zrezygnowałam również z funkcji prezesa Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi dla Wesołej”  

i redaktor naczelnej „Gazetki Sąsiedzkiej”. 
Dziękuję za wieloletnią współpracę i zaangażowanie.

Wesoła zawsze była i będzie w moim sercu.
Nadal będę wspierać lokalną społeczność  

w miarę moich możliwości.
Joanna Gorzelińska

NOWA RADA DZIELNICY

Za nami pierwszy miesiąc działalności 
nowej Rady Dzielnicy. W tym czasie od-
były się trzy spotkania. Na pierwszym,  
9 listopada natopiło zaprzysiężenie wybra-
nych radnych. Jednocześnie przez tajne 

głosowanie został wybrany przewodni-
czący rady – pan Marcin Jędrzejewski z ko-
mitetu PO, (mieszkaniec Starej Miłosnej) 
oraz dwoje wice przewodniczących rady: 
pani Małgorzata Zaremba z komitetu PIS 

oraz pan Leszek Winiarski z komitetu Tak 
Wesoła, oboje są mieszkańcami Zielonej.  
W czasie drugiego zebrania rady miasta, 
został wybrany na stanowisko burmi-
strza pan Marian Mahor. W głosowaniu 
uczestniczyło 20 radnych. Głosów za 
było 11, wstrzymujących się lub na nie 
9 – czyli tyle ile jest radnych z PIS i Rad-
nych z koła Sąsiedzi dla Wesołej. Pan 
Marian Mahor(mieszkaniec Starej Miło-
snej) był wieloletnim wice burmistrzem 
ds. kultury i oświaty. Obszar kultury 
będzie dalej w jego kompetencjach.  
27 listopada odbyło się ostatnie po-
siedzenie rady. Wybrano na nim przez 
tajne głosowanie wice burmistrzów. 
Wiceburmistrzem ds. inwestycji zo-
stał tak jak w poprzednich latach pan 
Krzysztof Kacprzak z komitetu Tak We-
soła (mieszkaniec Starej Miłosnej). Gło-
sowało 19 radnych, 15 osób oddało 
głos na tak, 4 wstrzymało się od głosu.  
Drugim wiece burmistrzem została pani 
Aleksandra Paradowska (mieszkanka Zie-
lonej) z komitetu: Platforma. Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska. Głosowało 18 rad-
nych, 13 głosów za kandydatką, 3 głosy 
przeciwne, 2 osoby się wstrzymały. To 
pierwsza kobieta burmistrz w dziejach na-
szej dzielnicy. Pani Aleksandra ma 38 lat. 
Z wykształcenia jest ekonomistką. Przez 

wiele lat zajmowała się bankowością i i fi-
nansami. Mamy nadzieję, że jej doświad-
czenie zawodowe usprawni działanie 
naszego urzędu. W nowych obowiązkach 
Pani Aleksandry będzie między innymi 
zarządzanie oświatą i promocja dzielnicy.

Jak widać w zarządzie rady Dzielnicy 
Wesoła nie znalazł się żaden przedstawi-
ciel Wesołej Centrum. Mamy jednak na-
dzieje, że nie zmniejszy to działań na rzecz 
mieszkańców tego osiedla.

G R a ż y n a  B a n y  
i  M a G d a l e n a  j ę d R Z e j e W S k a -P y R Z a n o W S k a

WYBORY SAMORZĄDOWE 

MIEJSCE NA PODIUM I CZTERY SILNE MANDATY DLA SĄSIADÓW DLA WESOŁEJ 

Dzięki Państwa 2656 głosom zdobyli-
śmy trzecie miejsce w dzielnicy i 4 man-
daty w nowej Radzie. To wielki sukces 
i duży kredyt zaufania. Dziękujemy za 
poparcie. 

Tegoroczne wybory samorządowe poka-
zały, że mieszkańcy Wesołej zaczynają dojrze-

wać do zmian. Nowa rada jest mocno odmłodzona i odmieniona 
- znalazło się w niej aż ośmiu nowych radnych! (na 21 osób): Alek-
sandra Paradowska, Przemysław Rusnarczyk i Ewa Tucholska 
z Koalicji PO/Nowoczesna; Anna Kęzik z PiS oraz Grażyna Bany, 
Karolina Piórkowska, Magdalena Jędrzejewska - Pyrzanowska 
i Joanna Gorzelińska z Sąsiedzi dla Wesołej. 

Wybory w liczbach
Największym przegranym tegorocznych wyborów w Wesołej 

jest partia PiS - w nowej radzie ma tylko 5 mandatów (w poprzed-
niej miała 7). Nasz klub Sąsiedzi dla Wesołej uzyskał stuprocen-
towy wzrost poparcia - zamiast 2 mandatów mamy obecnie aż 
czterech radnych. Koalicja PO/Nowoczesna i KWW TAK! Wesoła 
(kiedyś KWW Wesoła 2014) utrzymała taką samą ilość radnych - 
w sumie 12 mandatów. 

Poszczególne partie i kluby otrzymały:
• Koalicja PO/Nowoczesna - 4999 głosów
• Prawo I Sprawiedliwość - 3216 głosów
• KWW Sąsiedzi dla Wesołej - 2656 głosów
• KWW TAK Wesoła 2018 - 2319 głosów

Niestety taki rozkład sił pokrzyżował naszemu komitetowi plany 
na rządzenie, choć było blisko! Gdybyśmy „odebrali” dwa mandaty 
radnym PO/Nowoczesna lub KWW Tak Wesoła! (zamiast PiS-owi), 
mielibyśmy szansę dołączyć do nowego zarządu dzielnicy. Tak się 
jednak nie stało, koalicja PO/Nowoczesna - KWW TAK!Wesoła zdo-
była wystarczającą liczbę mandatów do samodzielnego rządzenia.

j o a n n a  G o R Z e l i ń S k a

SKŁAD NOWEJ RADY DZIELNICY:
Koalicja Obywatelska  
- Platforma Obywatelska/Nowoczesna
Marcin Jędrzejewski - 691 głosów
Edward Kłos - 424 głosów
Aleksandra Paradowska - 414 głosów
Marian Mahor - 393 głosów
Grażyna Weber - 298 głosów
Ewa Tucholska - 267 głosów
Przemysław Rusnarczyk - 264 głosów
Katarzyna Zakrzewska - 208 głosów

Prawo i Sprawiedliwość:
Małgorzata Zaremba - 549 głosów
Elżbieta Nowosielska - 330 - głosów
Maria Szyszko - 261 głosów
Anna Kęzik - 219 głosów
Ryszard Bombik - 214 głosów

KWW Sąsiedzi dla Wesołej:
Joanna Gorzelińska - 331 głosów
Karolina Piórkowska - 330 głosów
Grażyna Bany - 233 głosów
Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska - 205 głosów

KWW TAK! Wesoła:
Krzysztof Kacprzak - 292 głosy
Leszek Winiarski - 242 głosy
Stefan Słowikowski - 209 głosów
Wojciech Mastalski - 139 głosów

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA, CZYLI DŁUGI MARSZ
Wybory samorządowe 2018 przeszły 

do historii. Mieszkańcy Wesołej wybrali 
Radnych, w tym przedstawicieli Stowarzy-
szenia Sąsiedzi dla Wesołej. Sukces ten 
wynika z wytrwałej pracy wielu osób pro-
wadzonej przez lata – nie tylko w czasie 
kampanii wyborczej. 

Jesteśmy przekonani, że nasze Radne, 
choć tworzą klub mniejszościowy, będą 
konsekwentnie realizować program wy-
borczy. Nawet jeśli do autorstwa sukcesów 
przyzna się ugrupowanie większościowe, 
Wyborcy będą wiedzieli, czyje pomysły 
zostały wdrożone. 

Cieszymy się z działań osób o społecz-
nie wrażliwych sercach, które nie tylko 
nadawały pęd naszym listom wyborczym, 
ale uczestniczą w pracach Stowarzyszenia, 
dzieląc się swoimi pomysłami na łamach 
Gazetki. Uświadamiają nam, jak wiele jest 
do zrobienia i jak wiele można zrobić.

Trudno uwierzyć, że trwa czwarty rok 
walki o decyzję środowiskową w sprawie 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy. W 
maju 2015 r., kiedy GDDKiA zaskoczyła nas 
wnioskiem o realizację wariantu zielonego 
przez środek dzielnicy, znawcy przedmiotu 
mówili, że pozwolenie na budowę zostanie 
wydane do końca 2018 r. Okazuje się jed-
nak, że wciąż czekamy na decyzję środowi-
skową. Do pozwolenia na budowę daleko! 
Jest to niewątpliwy sukces setek aktyw-
nych mieszkańców. 

Niestety, do ostatecznego zwycięstwa 
również daleko. 

Termin wydania decyzji środowisko-
wej w sprawie WOW został w sierpniu 
po raz kolejny przesunięty – tym razem 
na koniec grudnia 2018. Stało się tak na 
wniosek GDDKiA, która w swoim piśmie do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
zgłosiła konieczność przeprowadzenia 

nowej analizy akustycznej. Był to skutek 
polecenia wydanego przez min. Chodkie-
wicza. Oficjalnie wiadomo, że do dziś ana-
liza taka nie powstała. Jakie były zatem 
prawdziwe motywy decydentów? Pan Mi-
nister obiecał nam ponowne spotkanie, do 
którego również nie doszło. Może wreszcie 
nadszedł moment, w którym min. Chodkie-
wicz udzieli nam wyjaśnień? 

Jak zwykle, to my, mieszkańcy, bę-
dziemy musieli przypomnieć urzędnikom, 
że sprzeciw wobec wariantu zielonego 
nie jest fanaberią kilku „dygnitarzy” 
– wbrew temu co niedawno drukował 
pewien periodyk. Bądźmy zatem gotowi 
stanąć na wezwanie i jeszcze raz się po-
liczyć. Jest nas wielu, ale musimy to 
światu dowodnie pokazać! 

Kto wie, może od Nowego Roku bę-
dziemy już żyli w epoce „po decyzji”. 

R a f a ł  R o G o W S k i 

Z powodu rezygnacji  
z mandatu radnego Pani Joanny 

Gorzelińskiej na jej miejsce 
wejdzie do Rady Dzielnicy  

Pani Magdalena Skała,  
z listy SdW w okręgu nr 1.  

Pani Magdalena Skała  
jest mieszkanką Osiedla Wojska 

Polskiego.

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Zarządu składamy naszej Koleżance, Joannie 
Gorzelińskiej, serdeczne podziękowanie za działalność 
we władzach Stowarzyszenia. 
W ostatnich latach była przykładem zaangażowania, 
hartu ducha i kreatywności. Jej codzienna praca 
przekładała się na zauważalne dla Obywateli Wesołej 
efekty. Zamierzamy utrzymać główne kierunki aktywności 
obrane w czasie prezesury Pani Joanny. Rozumiemy, że 
w życiu każdej osoby może dojść do wydarzeń, które 
wymagają dokonania trudnych wyborów. Prosimy 
również Czytelników o zrozumienie. 
Życzymy Pani Joannie pomyślności i mamy nadzieję, że 
w przyszłości będzie służyła Wesołej swoimi talentami. 

w imieniu ZarZądu StowarZySZenia SąSiedZi dla weSołej 
rafał rogowSki, PreZeS ZarZądu



grudzień 2018 I 76 I GAZETKA SĄSIEDZKA

OBWODNICAAKTYWNI SĄSIEDZI

CZUJEMY SIĘ OSZUKANI

Minęło pięć mie-
sięcy odkąd minister 
Chodkiewicz spotkał 
się z mieszkańcami 
Wesołej w sprawie 
Wschodniej Obwod-
nicy Warszawy. Na 
spotkaniu padły słowa, 
że pieniądze nie grają 
roli, że sprawa prze-
biegu WOW będzie 
dokładnie badana, 
a po zbadaniu minister 
Chodkiewicz spotka 
się z nami ponownie.

Gdzie jest analiza akustyczna?
Z przykrością jednak stwierdzamy, że po 

raz kolejny zasada zaufania obywateli do 
państwa została złamana. Zlecona przez 
ministra Chodkiewicza 24 sierpnia 2018 
roku dodatkowa analiza akustyczna nie 
została dotąd zamówiona przez podległą 
mu GDDKiA, a merytoryczne argumenty 
przeciwko wariantowi zielonemu WOW 
(W3), który zniszczy planistyczne i urba-
nistyczne centrum Wesołej i będzie od-
działywać negatywnie na znacznie 
większą liczbę mieszkańców niż wa-
rianty W2 czerwone, są systematycznie 
ignorowane przez organy państwowe.

Jednym z głównych argumentów 
przeciw wariantowi zielonemu jest brak 
możliwości zlikwidowania ponadnorma-
tywnego hałasu. Raport środowiskowy 
jest w tym względzie niewiarygodny, 
zawiera zaniżone dane i sprzeczne ze 
sobą informacje. Z tabeli 7.14 w raporcie 
o oddziaływaniu na środowisko (ooś) wy-
nika, że wariant zielony ma największy za-
sięg ponadnormatywnego hałasu (ok. 386 
m). Oznacza to, że obszar dotknięty ponad-

normatywnym hałasem będzie obejmo-
wał całe osiedle Wesoła Centrum od linii 
kolejowej, generującej hałas, do obwod-
nicy (ok. 600m) oraz osiedle Groszówka 
(ok. 400 m) od obwodnicy. Wykonana 
niezależna ekspertyza biegłego wskazuje 
jednoznacznie, że zabezpieczenie osiedli 
przed hałasem, przy przyjęciu wariantu 
zielonego, na 7 metrowym nasypie w ja-
kiejkolwiek formie (tunel, tunel naziemny, 
ekrany akustyczne) jest niemożliwe. Po-
twierdzeniem tego są problemy inwe-
stora i dramaty mieszkańców związane 
z niemożnością zabezpieczenia przed po-
nadnormatywnym hałasem przy trasach 
szybkiego ruchu (A2 , S8) w Warszawie.

Przekroczenia porealizacyjne
Ocena porealizacyjna nie może zastą-

pić rzetelnego badania oddziaływania 
ponadnormatywnego hałasu w rapor-
cie ooś. Obecnie raport środowiskowy 
jest w tym zakresie nierzetelny. Nie 
można podjąć decyzji o lokalizacji in-
westycji bazując na nieprawidłowych 
danych! Ponadto, w wielu miejscach Polski 
badania porealizacyjne wykazują znaczne 
przekroczenia, a części z nich z powodów 
technicznych nie da się zniwelować (np. 
kwestia murów oporowych na S8 za Piotr-
kowem Trybunalskim). 

Stale pojawiające się (przy wielu inwe-
stycjach) rozbieżności pomiędzy analizami 
w raportach ooś a badaniami porealizacyj-
nymi mogą sugerować, że GDDKiA przyj-
muje zaniżone prognozy ruchu, co z kolei 
powoduje, że prognozowane oddziaływa-
nie akustyczne również jest mniejsze niż 
w rzeczywistości (np. S8 Marki: założone 
54 tys. pojazdów / doba vs. 74 tys. pojaz-
dów / doba wg pomiarów). Tymczasem 
zgodnie z rekomendacją WHO dla chorób 

układu krążenia najniższy hałas nieskut-
kujący zaburzeniami dla 16 godzinnej eks-
pozycji to 55 dB. Natomiast, gdy poziom 
hałasu przekroczy poziom 60 dB pojawia 
się już ryzyko zawałów i udarów, które ro-
śnie wraz z poziomem ponad tę wartość.

Protestujemy!
Mieszkańcy Wesołej już wiele razy 

w tym roku pokazali, że są gotowi walczyć 
o swoją małą ojczyznę. Wszystko wska-
zuje na to, że działania władzy od czerwca 
br. do teraz, to były działaniami pozoro-
wanymi, mającymi na celu uśpienie na-
szej czujności. Obietnice obiektywnego 
zbadania sprawy złożone przez ministra 
Chodkiewicza mogą być „kiełbasą wybor-
czą”, która miała uciszyć niepokorny tłum 
na czas kampanii wyborczej.

Nie można ignorować faktów i niszczyć 
zdrowie tysięcy, ludzi jeśli jest inne rozwią-
zanie. W tym przypadku warianty znacząco 
różnią się jeśli chodzi o liczbę narażonych na 
szkody. Żądamy rzetelnej analizy akustycz-
nej a nie porealizacyjnej! Według naszej 
wiedzy wariant zielony nie nadaje się do re-
alizacji, bo nie spełnia norm akustycznych.

Nie dajmy się traktować instrumentalnie! 
Przyjdźmy tłumnie 13 grudnia o godzinie 
17:00 przy PKP Wesoła na protest przeciwko 
WOW na nasypie przez centrum Wesołej. 

k a S i a  B i a ł e k  i  a G n i e S Z k a  k l e M B o W S k a

SĄSIEDZKA PACZKA 2018 WIELKIE SERCA SĄSIADÓW
Jak co roku przed świętami Bożego 

Narodzenia nasze stowarzyszenie orga-
nizuje akcję Sąsiedzka Paczka.

Dzięki wspaniałej współpracy ze 
sklepem K&M Delikatesy przy Trakcie 
Brzeskim oraz udziałowi wielu wolon-
tariuszy co roku udaje się nam zebrać 
kilkaset kilogramów produktów żyw-
nościowych, chemii gospodarczej i ko-
smetyków, a następnie przygotować 
ponad 20 paczek dla rodzin wielodziet-
nych i osób samotnych mieszkających 
w naszej dzielnicy.

Kolejny rok, ramię w ramię z działa-
czami naszego stowarzyszenia i wolon-
tariuszami ze szkoły podstawowej nr 
385 w Starej Miłośnie, będziemy zbie-
rali dary w postaci żywności i środków 
czystości w dwa grudniowe weekendy 
(7-8 i 14-15).

Po raz kolejny prosimy o wsparcie 
naszej akcji. O szczegółach napiszemy 
w kolejnym wydaniu Gazetki.

MaGdalena jędRZejeWSka-PyRZanoWSka, 
WicePReZeS StoWaRZySZenia  

SąSiedZi dla WeSołej

20 stycznia, 24 marca, 14 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca,  
15 września, 13 października, 10 listopada

wesołe garażówki 2019 w niedziele11.00‑15.00

na parkingu przy Urzędzie dzielnicy Wesoła M. st. Warszawy

W E S O ŁY  K I E R M A S Z  B O Ż O NA RO D Z E N I OW Y 
W sobotę 15 grudnia w godzinach 

11.00-17.00 parking przy Urzędzie 
Dzielnicy ul. Raczkiewicza 33 stanie 
się najbardziej świątecznym miejscem 
w Wesołej. Na stoisku Stowarzyszenia Są-
siedzi dla Wesołej czekać będzie na państwa 
sąsiad lub sąsiadka z gorącą herbatą, będzie 
można kupić kalendarz z pejzażami Wesołej, 
zrobić sobie rodzinne zdjęcie w Świątecz-
nym Atelier Fotograficznym Iwony Bal. 

Na kiermaszu znajdziemy stoiska arty-
stów, rękodzielników, twórców ludowych 
i lokalnych producentów żywności. W go-
dzinach 11.00-17.00 odbędą się warsztaty 

plastyczne: godz. 11.00-12.30 – włócz-
kowe aniołki, godz.12.30-14.00 – reniferki 
z cukrowych lasek, godz. 14.00-15.30 – 
ruchome kartki z fruwającym Mikołajem; 
godz. 15.30-17.00 – pachnąca ozdoba 
świąteczna w formie aniołków. 

Nie zabraknie też występów artystycz-
nych. Od 11.00 do 15.00 na scenie będą 
występowały dzieci i młodzież z Wesołej, 
usłyszymy wówczas najpiękniejsze polskie 
kolędy. Najmłodsi najmłodszych o godz. 
14.30spotkają się z Mikołajem. O 15. 00 wy-
słuchamy koncertu Katarzyny Michalskiej.

O godz. 15.30 odbędzie się loteria świą-
teczna. Każdy, kto zgłosi chęć udziału 
poprzez wrzucenie do świątecznego po-
jemnika karteczki ze swoimi imieniem i na-
zwiskiem, będzie miał szansę wygrać m. in. 
rękodzieło podarowane przez wystawców, 
karnety ufundowane przez Klub Sportowy 
Active Ladies, czy zestawy pocztówek 
z Wesołej przekazane przez nasze Stowa-
rzyszenie.

Po loterii o godz. 16.15 organizatorzy za-
praszają na koncert Magdaleny Jabłońskiej.

Dodatkowymi atrakcjami będą konkursy, 
animacje dla dzieci, występ Teatru Akt 
(aktorzy będą przemieszczać się na szczu-
dłach), fotobudka ze świątecznym tłem, 
świątecznymi gadżetami do przebrania i na-
tychmiastowym wydrukiem z możliwością 
personalizacji zdjęcia oraz poczęstunek dla 
sąsiadów – herbata zimowa z ciasteczkami 
i ciastem. Podczas kiermaszu wspólnie 
z innymi mieszkańcami ubierzemy choinkę. 
Z głośników popłyną najpiękniejsze ko-
lędy. Tego dnia w Wesołej będzie już czuć 
atmosferę Świąt!

M j P

PROTEST WOW NIE PRZEZ CENTRUM 
13 GRUDNIA GODZ. 17 

start stacja PKP WESOŁA, przemarsz pod Urząd Dzielnicy
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Z okazji pięknego jubileuszu 
100-lecia życzymy firmie

 

kolejnych stu lat!

Dziękujemy za wieloletnią 
owocną współpracę

Stowarzyszenie  
Sąsiedzi dla Wesołej

GORĄCY TEMATGORĄCY TEMAT

Smog to zalegający nisko dym, często zmie-
szany z mgłą. Powstaje on kiedy powietrze się 
nie rusza a jego ilość zależy od tego jak wiele 
jest w pobliżu kopcących kominów i rur wyde-
chowych. Jakość powietrza zmienia się więc 
co kilkaset metrów i powinien być mierzony 
w wielu miejscach.

Obywatelski lepszy niż państwowy 
W Wesołej i okolicach, państwowych punktów pomiaru jako-

ści powietrza nie ma wcale, a w całej Warszawie jest ich tylko 
sześć (najbliższy na Targówku). Za to dynamicznie rozwijają się 
sieci czujników, montowanych prywatnie należących z reguły do 
przedszkoli, firm i organizacji pozarządowych. 

Mają one mniejszy zakres badanych substancji, ale wystarczają 
żeby określić poziom zagrożenia, który każdej okolicy jest inny. 
Podobnie jak te państwowe nadają co godzinę raporty do inter-
netu. Najbardziej rozwinięta jest u nas sieć looko2. Dwa czujniki 
na północy dzielnicy posiada Przedszkole Pod Dębami, a trzeci – 
w osiedlu Stara Miłosna uruchomiła Fundacja Działań Lokalnych 
Pobliża. Kolejne czujniki tej sieci można znaleźć blisko granic 
Wesołej w Wawrze, Rembertowie i Sulejówku. Osiedle Zielona 
ma podobny czujnik ale innej firmy (Airly) dlatego nie można go 
zobaczyć na tej samej mapie.

Jak korzystać z tych danych?
Najłatwiej jest zainstalować w telefonie aplikację mobilną 

„Kanarek” która gromadzi dane z czujników kilku producentów. 
Czujniki Airly mają oddzielną aplikację. Przez komputer wystar-
czy wejść na stronę looko2 (jest to młoda polska firma tzw.star-
tup) otworzyć mapę (na zdjęciu) i wyświetlą się setki czujników 

zainstalowanych w całym kraju. Kolor oznacza aktualny poziom 
zanieczyszczeń a dokładne dane(wykresy dla poszczególnych 
substancji )zobaczymy klikając na znacznik czujnika. Dane są ar-
chiwizowane, powstaje więc dokładna dokumentacja, dzięki któ-
rej rozliczymy kiedyś nasze samorządy z ich działań.

Czego się dowiadujemy?
Śledząc dane z najbliższego czujnika odróżnimy czy mamy 

smog samochodowy ( w godzinach szczytu) czy grzewczy (wie-
czorem). Widzimy, o której godzinie rozpalane są kopciuchy w na-
szej okolicy i kiedy gasną. Niekiedy widać czy w pobliżu czujnika 
działa jeden czy kilka oraz z grubsza czy jest położony tuż tuż czy 
też oddalony o kilkaset metrów (gwałtowny lub powolny wzrost 
zanieczyszczeń). To już sporo. Wychodząc na spacer w porze 
rozpalania z ręcznym czujnikiem smogu można odróżnić ulice 
kopcące od niekopcących. Jeszcze tylko rzut oka kamerą ter-
mowizyjną (spaliny z przestarzałych pieców są gorętsze) i już 
wiadomo do kogo kierować zachętę do skorzystania z dotacji na 
wymianę kotła, a w ostateczności – kontrolę straży miejskiej.

d o R o ta  W R o ń S k a

MONITORING POWIETRZA W WESOŁEJ

Mieszkam przy ul. Jeździeckiej i czasami 
korzystam z usług placówki pocztowej na 
rogu ul. Jana Pawła II i Jeździeckiej. Idąc 
z domu podchodzę do Poczty od strony 
placu zabaw. Od tej strony jest podjazd do 
budynku poczty oraz stosowne obniżenie 
krawężnika, umożliwiające osobom poru-
szającym się na wózku inwalidzkim swo-
bodny wjazd na chodnik. Niestety w 9 na 
10 przypadków na tym obniżeniu parkuje 
samochód. Co zmusza mnie do rozpędzania 
wózka i z pędu „wskakiwania” na chodnik, 
albo do zatoczenia koła przez przejście dla 
pieszych przy ul. Jana Pawła II. To pierwsze 
rozwiązanie, czyli „wskakiwanie” z rozpędu,  
nie jest możliwe w zimę, bądź po deszczu, 
gdy jest mokro, a do tego jest niebezpieczne, 
bo grozi przewróceniem się na wózku.

Dlaczego mi to przeszkadza? Jak to wy-
gląda z punktu widzenia osoby na wózku?

Tego rodzaju obniżenie krawężnika 
robi się po to, by ułatwić wjechanie na 
chodnik osobom na wózku inwalidzkim. 
Z perspektywy osoby chodzącej takie ob-
niżenie prawdopodobnie nic nie znaczy 
i Może być nawet niezauważalne. A to tak 
jakby normalny krawężnik miał pół metra 
wysokości. Wchodzenie na chodnik, któ-
rego krawężnik ma pół metra wysokości 
byłoby pewnie możliwe dla osób w pełni 
sprawnych, ale niezwykle trudne. Dla 
osoby poruszającej się na wózku, nor-
malne krawężniki mają taką właśnie per-
spektywę. I ich obniżenie powoduje, że 
można w danym miejscu normalnie i bez-
piecznie przejść na drugą stronę i dalej 
podążać swoją drogą. Jeżeli sa takie udo-
godnienia, to dlaczego nie możemy z nich 
korzystać przez stojący samochód?

a k

DLACZEGO MI TO PRZESZKADZA? 

BARIERY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KLIMAT TO NIE POGODA

Pamiętacie 
ekstremalne 
upały z sierpnia 
2018 roku?

Trwały prawie dwa 
tygodnie. Towarzy-
szyły im tropikalne 

noce z temperaturą powyżej 20 st C. To nie 
wyjątek tylko trend – wcześniej podobne 
wielodniowe incydenty z temperaturami 
powyżej 30 st C były w 2017 i w 2015 roku. 
Miejskie mury i ulice pozbawione dużych 
drzew kumulują i długo oddają ciepło, co 
jeszcze pogarsza sytuację i nie daje wy-
tchnienia nawet w nocy.

Wraz z upałami nastają okresy suszy, 
która przeplatana jest rzadkimi, ale gwał-
townymi ulewami. Lokalne kanalizacje 
burzowe nie są w stanie odebrać takich 
opadów. Mamy w Warszawie coraz mniej 
powierzchni biologicznie czynnej (nie-
utwardzonej), więc grunt wody również 
nie odbiera. Zalewane są piwnice i pod-
ziemne garaże. Burzom często towarzyszą 
bardzo silne, huraganowe wiatry i lokalne 

trąby powietrzne powodujące awarie infra-
struktury energetycznej.

Brak umiarkowanych ale częstych opa-
dów wpływa niekorzystnie na warunki 
hydrologiczne, powoduje niski poziom 
wody w Wiśle (w 2012 wydobyto „skarby 
szwedzkie”, a w 2015 odsłonił się parosta-
tek Bajka), co przekłada się na niedobory 
w wodociągach. Zasoby wody powierzch-

niowej do tej pory uzupełniała długo 
zalegająca i powoli topniejąca pokrywa 
śnieżna, ale od wielu lat opady śniegu 
w Warszawie są symboliczne. Zimą tem-
peratury najczęściej oscylują wokół 0 st C,  
co prowadzi do zwiększenia uszkodzeń 
nawierzchni dróg.

Tegoroczna susza szczególnie dotknęła 
polskie rolnictwo – odszkodowania z bu-
dżetu państwa sięgają już 1,5 mld złotych. 
Straty w plonach trzeba było uzupełnić 
zwiększonym importem żywności z zagra-
nicy.

Opisane powyżej zjawiska to skutki 
ocieplenia globalnego klimatu. Kli-
mat od początku rewolucji przemysłowej 
ocieplił się już o około 1 st C. Główną przy-
czyną jest emisja gazów cieplarnianych 
w wyniku spalania przez człowieka paliw 
kopalnych: węgla, ropy i gazu. Zgodnie 
z raportem IPCC, jeśli średnia globalna 
temperatura podniesie się ponad 1,5 st C 
w tym stuleciu, ludzki gatunek wyginie. 

Więcej na www.naukaoklimacie.pl

a G n i e S Z k a  k l e M B o W S k a

ROZŚPIEWANY JUBILEUSZ X-LECIA

W listopadzie oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego z Wesołej świętował swoje dziesięciolecie. 
Towarzystwo, którego historia na ziemiach polskich rozpoczęła 
się w 1873 roku założeniem Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego, skupia wielu miłośników wędrówek z naszej dzielnicy. 
Z okazji jubileuszu Koło PTTK, wspólnie z Domem Kultury 
Wesoła i Szkołą Podstawową nr 385 w Starej Miłośnie, zor-
ganizowało koncert znanej wszystkim wędrowcom Wolnej 
Grupy Bukowina. Przy pełnej widowni, jaka zgromadziła się 
w auli szkoły przy ulicy Klimatycznej, zabrzmiały takie przeboje 
turystyczne jak: Majster Bieda, Bukowina, Sielanka o domu, Pieśń 
łagodnych, Pejzaże Harasymowiczowskie...

W imieniu redakcji serdecznie gratulujemy 10 lat wytrwałej 
pracy oraz wspaniałego koncertu. Tak wielu chętnych do wysłu-
chania poezji śpiewanej w Wesołej, dawno nie wudzieliśmy.

G R a ż y n a  B a n y
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DLA URODYLOKALNIE

RORATY
Grudzień to czas adwentu i porannych wędrówek 

na roraty. Zgodnie z tradycją roraty to pierwsza 
Msza święta o wschodzie słońca. Nazwa pochodzi 
od słów pieśni  (łac.) rorate cæli desuper („Spuśćcie 
rosę niebiosa”), które rozpoczynały nabożeństwo. 

Charakterystycznym elementem rorat jest zapala-
nie świecy, zwanej roratką (świecą roratną). Świeca 
ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w okre-
sie adwentu. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę.  
W wielu parafiach dzieci przychodzą na msze ro-
ratne z zaświeconymi lampionami. Dawniej msza ta 
odprawiana była codziennie (również poza okresem 
adwentu).

W Parafii Św. Alberta w Zielonej, roraty są odpra-
wiane o godz.6.45. Po mszy dzieci zaproszone są na 
śniadanie - gorące kakao i świeże bułeczki.

W Parafii Opatrzności Bożej w Wesołej Centrum 
msze roratnie są odprawiane od poniedziałku do so-
boty o 6:45 z wyjątkiem czwartku, w który msza bę-
dzie odprawiona o godz. 18:00. Po każdym spotkaniu 
dzieci będą otrzymywać obrazki. 

W Starej Miłosnej w Parafii Św. Hieronima roraty 
odprawiane są o 6:45, zaś w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa odbywają się będą o godz. 7:00.

G R a ż y n a  B a n y

Od wielu lat po-
dziwiam piękne de-
koracje świąteczne 
w Warszawie, Józefo-
wie czy Legionowie. 
Migoczące światełka, 
dekoracyjne formy 

przy latarniach, wszystko to nadaje gru-
dniowym wieczorom pięknego odświęt-
nego wyglądu. Niestety, nie w Wesołej. 
U nas pięknie wygląda tylko urząd dziel-
nicy. Na rondach goszczą od lat smutne, 
podświetlane na zielono choinki… 

Ponieważ dzielnica nie ma w budżecie 
pieniędzy na świąteczne dekoracje, pomy-
ślałam, że można za stosunkowo niewiel-
kie pieniądze, połączyć wydatki urzędu 
z inicjatywą mieszkańców. W moim pro-
jekcie dzielnica mogłaby zamówić dużą 
ilość energooszczędnych zewnętrznych 
lampek ledowych oraz wynająć samochód 
z wysięgnikiem oraz dwóch robotników 
do rozwieszania światełek. Mieszkańcy 
wzdłuż głównych ulic w Wesołej: Racz-
kiewicza, Wspólnej i Jana Pawła, mogliby 
udostępnić prąd pod oświetlenie swoich 

drzew widocznych z ulicy. Światełka le-
dowe pobierają bardzo małą ilość prądu, 
więc mieszkańcy nie odczuliby obciążenia 
finansowego. Dzielnica nie musiałaby wy-
dawać pieniędzy na instalację elektryczne 
na tak dużym terenie. W ten sposób po-
wstałyby trzy aleje z podświetlonymi 
drzewami. Taka świetlna dekoracja pod-
kreślałaby naszą wyjątkowość, zielonych 
płuc Warszawy. Urząd zapewne musiałby 

podpisać jakiś rodzaj umowy z każdym 
z chętnych mieszkańców. 

Niestety, w urzędzie powiedziano mi, że 
pomysł nie może być zrealizowany w tym 
roku ze względu na budżet i późny wybór 
władz dzielnicy. W przyszłym roku można 
wziąć go pod uwagę i dodać piękne de-
koracje latarni, o co będę zabiegać jako 
radna dzielnicy, aby Wesoła była olśnie-
wająco piękna, na święta!

G R a ż y n a  B a n y

KIEDY WESOŁA ZABŁYŚNIE?

Skóra dłoni jest deli-
katna. Szybko wysycha. 
Zimą jest szczególnie 
narażona na pękanie 
czy odmrożenie. Pamię-
tajmy, że systematyczna 
pielęgnacja pozwala na 

długo zachować młody wygląd. Dlatego 
aby nasze dłonie były miękkie i delikatne 
warto raz na dwa tygodnie zafundować im 
domowe SPA. 

PEELING
Najprostszym sposobem jest wymiesza-

nie wybranego składnika z oliwą z oliwek 
np. cukier, sól czy fusy z kawy. Taką pastą 
delikatnie ścieramy naskórek. Peeling 
pobudza krążenie krwi, poprawia koloryt 
skóry, ujędrnia ją i wygładza. 

CIEPŁA KĄPIEL  
Z SIEMIENIEM LNIANYM

Do 1 litra wrzącej wody dodajemy 3 
łyżki siemienia lnianego. Chwilę gotujemy. 
Odstawiamy do ostygnięcia. W ciepłym 
naparze moczymy dłonie. Taka kuracja 

przyniesie ulgę dłoniom zniszczonym i wy-
suszonym. Len bowiem zatrzymuje wilgoć 
w głębi skóry. 

MASKA NA DŁONIE
3 łyżki ciepłej oliwy, 1 łyżka miodu, kilka 

kropli vit. C (lub soku z cytryny) oraz żółtko. 
Taką mieszankę nakładamy na dłonie. Przy-
krywamy folią. Zawijamy w ręcznik lub koc. 
Po 15 - 20 minutach zmywamy. Skóra jest 
nawilżona i odmłodzona. Po takim zabiegu 
dostarczamy dłoniom Vit. C, A i cynk. Jest to 
zbawienne również dla łamliwych paznokci. 

Nie zapominajmy jednak o codziennym 
stosowaniu kremu ochronnego, który do-
skonale chroni skórę dłoni przed mrozem 
i wiatrem. Vit. E, keratyna, aloes czy alan-
toina zawarta w takich kremach natłuszcza 
i nawilża skórę. Zmniejsza szorstkość i po-
prawia wygląd paznokci. 

Warto także skorzystać z kąpieli para-
finowej. Można ją wykonać w salonie ko-
smetycznym przy okazji zabiegu manicure. 
Na taką usługę jak i wiele innych zapra-
szam do salonu IWONA w Starej Miłosnej. 

M a G d a l e n a  j a S i k

na Boże Narodzenie
Sukienka 189 zł.

Szpilki Tamaris 169 zł.
Torebka zamszowa 125 zł.

Pasek skórzany 59 zł.
Kolczyki i bransoletka  

z kryształów 79 zł. i 99 zł.

na wielki bal  
w Sylwestra

Suknia 319 zł.
Narzutka z futerka 115 zł.

Torebka 89 zł.
Lakierki Tamaris 159 zł.

Kolia, bransoletka i kolczyki  
z kryształów 289 zł, 99 zł. i 29 zł.

na firmową  
Wigilię

Bluzka jedwabna 115 zł.
Spodnie 145 zł.

Baleriny Tamaris 139 zł.
Naszyjnik i kolczyki  

z kryształów109 zł. i 79 zł.

na prezenty
Dla mamy: naszyjnik i bransoletka  

z hematytów 149 zł.i 109 zł.
Dla siostry: ciepły sweter 115 zł.

Dla Teściowej: torebka skórzana 175 zł.
Dla babci: naszyjnik i bransoletka  

z kryształów 69 zł. i 39 zł.
Dla taty: wełniany szalik 39 zł.
Dla przyjaciółki: czapka 69 zł. 

 i rękawiczki 19 zł.

Pięknych świąt  
życzy IZARRO! 

Warszawa, ul. Trakt Brzeski 58         pon.-piąt. 10-19 sob. 10-15

ZIMA - TRUDNY CZAS DLA DŁONI I PAZNOKCI
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awieca_roratna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampion_adwentowy
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AKTYWNI SĄSIEDZIAKTYWNI SĄSIEDZI

Zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia 
a my zaczynamy 
rozglądać się za pre-
zentami, planować 
zakupy spożywcze 
czy sprzątać dom. 

Wpadamy w tak zwaną przedświą-
teczną gorączkę.

Matematycznymi wzorami obliczamy 
ile pierogów powinno starczyć na wigi-
lijną kolację i ile uszek wrzucić każdemu 
do barszczu. Zastanawiamy się co i komu 
kupić pod choinkę albo jak w elegancki 
sposób rozwiązać coroczny dylemat 
„Święta u rodziców czy teściów”.

Wszędzie słyszymy kolędy, wszędzie 
migają lampki a na ulicach roi się od Mi-
kołajów.

W tym całym zgiełku warto chociaż na 
chwilę zatrzymać się i rozejrzeć. Warto 
przez chwilę pomyśleć o innych. 

Kiedy my ganiamy po sklepach w po-
szukiwaniu najpiękniejszego prezentu dla 
swoich bliskich, inna osoba, zastanawia 
się za co kupić zimowe buty dziecku. 
Wokół nas jest wiele osób potrzebują-
cych – takich, którzy wstydzą się prosić 
o pomoc. Osób, które mają chęć i pomysł 
na poprawę przyszłości swojej rodziny, 
tylko brakuje im środków aby móc zacząć 
lepiej żyć.

Właśnie z myślą o takich ludziach 
w 2000 roku Stowarzyszenie Wiosna 
ruszyło ze swoją pierwszą Szlachetną 
Paczką. Misją pomagania tym, którym jed-

norazowa pomoc, pomoże wstać na nogi 
i iść ku lepszej przyszłości.

Rok temu do Szlachetnej Paczki do-
łączyłyśmy my - czyli prężnie działające 
i zawsze chętne do pomagania „Mamy 
z Wesołej i okolic”, które każdego dnia 
spotykają się online na swojej facebooko-
wej grupie (i które online zamieniają w „na 
żywo”).

Zaczęło się od rzucenia hasła „czy 
robimy wspólną Szlachetną Paczkę?” 
a skończyło się na wspaniałej akcji, w któ-
rej uczestniczyło kilkadziesiąt Mam z na-
szych okolic.

Zebrałyśmy wtedy ponad 7 tysięcy 
złotych w gotówce i postanowiłyśmy 
wybrać do swojej paczki dwie rodziny 
– mamę z córką i synem z Wesołej oraz 
mamę z dwoma córkami z Sulejówka. 
Prócz zbiórki pieniężnej, Mamy zaczęły 
przynosić do mojej piwnicy (roboczo 
nazwanej na potrzeby akcji – maga-
zynem) ubrania, zabawki i kosmetyki 
a inne kartony i papiery do pakowania. 
Z założycielką grupy – Karoliną Piór-
kowską, przygotowałyśmy listę produk-
tów suchych jakie powinny wystarczyć 
rodzinom na pół roku – i takie zakupy 
zrobiłyśmy z zebranych pieniędzy. Wiele 
naszych przedsiębiorczych Mam, zapro-
ponowało jako prezent vouchery na ofe-
rowane przez siebie usługi (kosmetyka, 
fryzjerstwo, sale zabaw, posiłki).

Dwa dni przed finałem akcji, w mojej 
piwnicy spotkało się sześć Mam aby spa-

kować paczki. Paczek było … 74 a wśród 
nich także pralka, łóżko czy telewizor.

Pięknie opakowane i przygotowane 
paczki, zostały zaniesione i przewiezione 
do magazynów Szlachetnej Paczki, przez 
naszych mężów. Mimo, że w nazwie grupy 
nie są wymienieni, to Tatusiów (chętnych 
do działania) jest u nas coraz więcej.

MAMY I ICH DRUGA SZLACHETNA PACZKA

Prawdą jest, że pomaganie uzależnia bo 
już we wrześniu tego roku, na grupie po-
jawiło się lekkie podekscytowanie. Spo-
wodowane było faktem, iż zbliża się okres 
przedświąteczny. O to, czy Mamy zorga-
nizują swoją Szlachetną Paczkę i w tym 
roku, nikt nikogo nie musiał pytać.

Tym razem doświadczone, rozpoczę-
łyśmy działania przygotowawcze. W tym 
roku powiększyłyśmy liczbę miejsc, w któ-
rych można dokonać „zrzutki”. Rok temu 
był to jeden punkt a w tym już cztery 
(ulokowane w całej Wesołej – aby każdy 
miał blisko). Dodatkowo (bo trzeba iść 
z duchem czasu) umożliwiłyśmy zrzutkę 
online. Ten krok okazał się strzałem 
w dziesiątkę bo dla wielu Mam (zarówno 
tych pracujących jak i tych na urlopach 
macierzyńskich) dokonanie zrzutki online 
było najwygodniejszym i najszybszym 
rozwiązaniem,

U się nam zebrać ponad 14 000 złotych 
i zapadła decyzja, że w tym roku wybie-
rzemy do naszej Szlachetnej Paczki trzy 
rodziny. Postanowiłyśmy pomóc samot-
nej mamie z dwoma córeczkami, rodzinie 
wielodzietnej oraz samotnemu ojcu z ma-
łymi dziewczynkami. Chcemy i w tym roku 
zapewnić rodzinom wszystko czego im 
brakuje. Zaangażowanie moich koleżanek 
z grupy jest jeszcze większe niż rok temu 
a do akcji przyłączyły się nasze lokalne 
firmy, które zaproponowały swoje pro-
dukty i usługi w prezencie albo atrakcyj-
nych cenach.

Szlachetna Paczka Mam z Wesołej 
i okolic została doceniona także przez 
osoby spoza naszej dzielnicy. W listopa-
dzie otrzymałam telefon z zaproszeniem 
do uczestniczenia w nagraniu. Szlachetna 
Paczka zaprosiła nas do udziału w progra-
mie telewizyjnym „Jak Mikołaj”.

W opowiadaniu o naszej zeszłorocznej 
akcji wzięło udział kilka Mam z grupy. 
Przed ich domami i lokalami usługowymi 
pojawił się wóz z przemiłą ekipą filmową. 
Mamy lekko zestresowane dały z siebie 
wszystko a o efektach tego przedsię-
wzięcia będziecie mogli dowiedzieć się 
najprawdopodobniej 14.12 o godzinie 
20:00 w programie „Jak Mikołaj”. Mamy 
nadzieję, że wypadłyśmy cudownie

Nasza Szlachetna Paczka 2017 – pierw-
sza paczka Mam z Wesołej i okolic - na 
zawsze zostanie w naszej pamięci. Uświa-
domiła nam, że „w kupie siła” i nauczyła, 
że każda z nas, pomagając tak jak może, 
ma ogromny wpływ na końcowy efekt 
każdego przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że w następnej Gaze-
tce, będziemy mogły opowiedzieć Wam 
o wspaniałym zakończeniu Szlachetnej 
Paczki 2018.

k a S i a  M a R k o W S k a

R E K L A M A

Butik     Biały Wieszak
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świąteczne
rabaty

zrób komuś
zrób sobie prezent!

OŚ. STARA MIŁOSNA
UL. JANA PAWŁA II 23 LOK.A2
PASAŻ POGODNA
533-646-800
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REKLAMA ZDROWIE

Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego w dzisiejszych czasach, gdy 

wiemy tak wiele o chorobach, gdy dbamy 
o swoje zdrowie stosując przeróżne diety, 
wypacając siódme poty na siłowniach 
i w klubach fitness, nie chcemy poświęcić 
kilku minut na proste badania pozwalające 
wykryć stany przednowotworowe, które 
możemy we wczesnym stadium skutecz-
nie wyleczyć?

Czy wykonujesz Cytologię?
Cytologia polega na pobraniu specjalną 

szczoteczką komórek z tarczy i kanału 
szyjki macicy, utrwaleniu ich na szkiełku 
a następnie ocenie przez histopatologa. 
Tylko tyle i aż tyle.

Zgłaszajmy się regularnie na badania 
kontrolne do naszego lekarza ginekologa. 
On określi jak często powinnyśmy wykony-
wać cytologię, skonsultuje jej wyniki oraz 
zaproponuje niezbędne badania uzupeł-
niające i pomoże się do nich przygotować.

Kiedy robiłaś ostatnie USG?
Jeśli jesteś osobą, która nie wykonywała 

USG albo ostatnie USG miałaś wykonane 
kilka lat temu, to nie odkładaj tego na póź-
niej. Zaplanuj wizytę u lekarza już w tym 
tygodniu.

Jeżeli jesteś osobą, która dbając o swoje 
zdrowie zgłasza się regularnie na badania, 
to sprawdź czy najbliższe Ci kobiety robą 
to samo. Zapytaj o datę ostatniego bada-
nia Mamę, Córkę, Przyjaciółkę. Twoje py-
tanie może uratować im życie!

Na pewno wiesz, że badanie 
USG jest nieinwazyjne 
i bezpieczne!

Czy wiesz że w doktorA wykonujemy 
USG genetyczne oczekiwanego dziecka:

Jest to nowoczesne badanie, które wy-
konuje się między 11 a 14 tygodniem ciąży 
w celu oceny ryzyka wystąpienia wad gene-
tycznych i wrodzonych płodu. Analiza doty-
czy zarówno stanu organów wewnętrznych, 
jak i poszczególnych części ciała. Niezwykle 
istotne jest też sprawdzenie przezierności 
fałdu karkowego (NT) i obecności kości 
nosowej (NB). Wyniki są bowiem podstawą 
wczesnej diagnostyki wielu chorób, np. ze-
społów Edwardsa, Turnera czy Downa

Poza tym ocenia się m.in. ruchy płodu, 
stan macicy, długość kości szczęk, prze-
pływ krwi czy tempo akcji serca. Daje to 
precyzyjny obraz zagrożenia nie tylko 
aberracjami chromosomowymi, ale rów-
nież wadami cewy nerwowej czy rozszcze-
pów kręgosłupa/podniebienia.

Czy wiesz co to jest Test 
PAPP-A?

USG genetyczne zazwyczaj łączy się te-
stem PAPP-A. Jest to biochemiczna ana-
liza krwi, pozwalająca określić stężenie 
dwóch substancji – białka PAPP-A oraz 
beta-HCG. Wyniki stanowią istotny ele-
ment „wyliczenia” ryzyka wystąpienia ze-
społów Downa, Edwarda i Patau. Próbka 
przekazywana jest do specjalistycznego 
laboratorium, wyniki – wraz interpretacją 
– trafiają do przyszłej mamy po około 10 
dniach.

Podwójny test cechuje się wysoką, bo aż 
90% – ową skutecznością. Mimo że zaleca 
się go przede wszystkim paniom po 35. 
roku życia, cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród młodszych pacjentek. Jest to 
spowodowane wspomnianą już efektyw-
nością oraz nieinwazyjnością, która całko-
wicie wyklucza zagrożenie życia i zdrowia 
dziecka.

Nie zapominajmy o corocznej wizycie 
u ginekologa! W Centrum Medycznym 
doktorA u lek. Małgorzaty Szpetnar, lek. 
Marty Ciosek, lek. Ewy Szulińskiej i dr.n.
med. Andrzeja Pomiana. 

DOBRY PREZENT NA ZDROWIE, NA ŚWIĘTA!

ABY ŻYĆ DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE…
Proste badania i rutynowe wizyty są narzędziem chroniącym nas przed 

chorobami rozpoznawanymi u kilku tysięcy Polek rocznie. Wciąż zbyt dużo 
z nich umiera ze względu na zbyt późne rozpoznanie nowotworu. Wobec tak 
przerażających statystyk ciągle zadziwia fakt, że tak mało z nas regularnie 
wykonuje badania profilaktyczne.

Zamów w doktorA dowolne badanie  
lub wizytę lekarską,  

a może abonament dla osoby którą kochasz.
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Mamy przyjemność powiadomić Państwa, że Centrum Rehabi-
litacji CORPOMED – wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców dzielnicy Wesoła – otworzyło na osiedlu Zielona-Grzybowa, 
przy ul. Wspólnej 2C lok. 12 (blisko Aqua Park Wesolandia) 
nową placówkę rehabilitacyjną o nazwie: CORPOMED Centrum 
Rehabilitacji-Wesoła. Placówka jest dogodnie usytuowana obok 
przystanku autobusowego linii 173 (przystanek Jagiellońska 01), 
wyposażona w nowoczesny sprzęt i obsługiwana przez profesjo-
nalny, przyjazny pacjentom zespół. Zabiegi odbywają się w miłej 
atmosferze, w przyjemnych, estetycznie urządzonych salach. 

Wykonujemy takie m.in. usługi, jak: terapia indywidualna, tera-
pia manualna, pole magnetyczne, krioterapia, ultradźwięki, prądy 
Traberta, prądy interferencyjne, laser, sollux, masaż i wiele innych. 
Proponujemy bardzo atrakcyjne promocje na zabiegi fizykalne 
oraz masaż kręgosłupa, a także bezpłatne konsultacje fizjo-
terapeutyczne. W najbliższym czasie będą Państwo mogli sko-
rzystać również z porad lekarzy specjalistów: lekarza rehabilitacji 
medycznej, internisty, ortopedy i neurologa. 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-20.00.  Zapisy przyjmujemy także telefonicznie  

pod numerem (22) 760 06 92  
lub drogą mailową pod adresem: wesola@corpomed.pl

fryzjerstwo  kosmetyka  paznokcie
CATHERINECATHERINE

SALON FRYZJERSKO - KOSMETYCZNY
ul. Sagalli 6,  Warszawa Wesoła 

tel. 518 561 261 
pon.-pt. 9:00 - 21:00 sob. 9:00 - 16:00

mailto:wesola@corpomed.pl
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NASZE ZWIERZAKI NASZE ZWIERZAKI

SPECJALISTYCZNA  
LECZNICA  

WETERYNARYJNA  
tel. 501 040 784

ul. Sikorskiego 74
Warszawa Wesoła

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.

ZAPRASZAMY DO NOWEGO SALONU  
PIELĘGNACJI ZWIERZĄT

Strzyżemy,  
kąpiemy  

i trymujemy  
psy i koty

Ceny usług od 30zł

Akcesoria  
dla zwierząt 

WSPÓLNA 2C LOK 9  
05-075 WARSZAWA-WESOŁA  

TEL 570 44 22 44

R E K L A M A

CZEKAMY NA: 
• karmę
• używane koce
• legowiska
•  rękawice i środki do czyszczenia boksów dla zwierząt
•  metalowe garnki
•  leki dla zwierząt
•  podkłady higieniczne
•  używane smycze i szelki. 
M a R ta  P a S o ń  P e R f e c t  P e t S

ZBIÓRKA DLA KOTÓW  
WOLNO ŻYJĄCYCH  

Z WESOŁEJ  
I SCHRONISKA 

AZYLU POD PSIM ANIOŁEM W FALENICY 
W  SALONIE PERFECT PETS   

w Zielonej, ul. Wspólna 2C lok 9  
tel 570 44 22 44 

W Wesołej , w okolicach Traktu 
Brzeskiego bytuje stado kotów 
wolno żyjących. Jest ich kilka-
naście, trudno określić dokład-
nie, bo wszystkie są czarne.

Koty bytują tam od lat. Opiekę 
nad nimi obecnie sprawuje 
grupa Społecznych Opiekunek 
Kotów przy wsparciu Wydziału 
Ochrony Środowiska oraz 
Ośrodka dla kotów Miejskich 
Koteria (pomagający w steryli-
zacji i kastracji).

Docelowo chcemy wszyst-
kie koty poddać zabiegom, 
aby zakończyć rozmnażanie. 
Z przykrością zauważam jednak, 
że nasi sąsiedzi wybrali to miej-
sce, aby podrzucać tam swoje 
niechciane koty. Przypominam, 
że Miasto Stołeczne Warszawa 
w ramach zapobiegania bez-
domności przeznacza znaczne 

kwoty na kastrację zwierząt wła-
ścicielskich.

Wykarmienie tak dużej grupy 
kotów jest ogromnym wyzwa-
niem dla nas. Prosimy o pomoc 
w postaci karmy suchej i w pusz-
kach, aby koty przetrwały zimę.

Liczę na to, że mieszkańcy 
dzielnicy zrozumieją, że koty są 
częścią naszego eko systemu 
i musimy o nie dbać.

Karmę można zostawiać w Sta-
rej Miłosnej w Bibliotece i w Zie-
lonej w sklepie zoologicznym 
na tyłach poczty. Dziękuję 
za dotychczasowe wsparcie, 
jakie otrzymałyśmy od grupy 
Mamy z Wesołej :)

WSZelkich infoRMacji udZielę 
telefonicZnie.  

514 485 568  
Beata ZoWcZak

list do redakcji

tel://570%2044%2022
tel://570%2044%2022%2044
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SMACZNEGO SMACZNEGO
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 Składniki:
Ciasto makowe:
1.5 kg zmielonego maku
10 jaj
1 szklanka* cukru pudru
10 czubatych łyżek bułki tartej
1 łyżka miodu
100 g orzechów włoskich
kilka kropel ekstraktu z migdałów

Krem:
6 jaj
1.5 szklanki cukru
1 łyżeczka cukru z wanilią
400 g masła
opcjonalnie 1/2 kieliszka spirytusu

Sposób przygotowania

ŚWIĄTECZNY TORT MAKOWY 
Tort makowy w wykonaniu mojej siostry Hani, to symbol naszych rodzinnych świąt. Ciasto z dużą ilością maku  

w połączeniu z tradycyjnym kremem maślanym to nieodłączny element wigilijnego stołu, tak jak barszcz czerwony, pierogi 
z grzybami, czy karp w śmietanie. Smakuje wyjątkowo, dlatego zachęcam do spróbowania i skosztowania. Wesołych Świąt!

Mak zalać wrzątkiem i odstawić do osty-
gnięcia. Odcedzić na sitku, po czym dwu-
krotnie zmielić w maszynce. Żółtka utrzeć 
z cukrem pudrem na puszytą masę. Stop-
niowo dodawać mak. Na koniec dodać 
miód, bułkę tartą, posiekane orzechy i eks-
trakt z migdałów. Białka ubić na sztywną 
pianę, dodać do masy makowej i delikatnie 
wymieszać. Włożyć do tortownicy o śred-
nicy 22 cm i piec w piekarniku w temp. 
180°C przez 45-50 min. 

Krem: Jajka ubijać na parze dodając stop-
niowo cukier i doprowadzając masę do 
temperatury ok. 40°C. Zdjąć z z pary i dalej 
ubijać, aż do ostudzenia i uzyskania puszy-
stości i gęstości.  Masło utrzeć mikserem na 
puszystą masę. Stopniowo dodawać ubite 
jajka.  Na koniec ubijania dodać spirytus.

Ciasto makowe przekroić na cztery cien-
kie blaty. Krem również podzielić na cztery 
części.

Do formy wkładamy na przemian blat 
ciasta makowego i krem. Z pozostałej czę-
ści kremu udekorować boki i wierzch tortu. 
Dla podkreślenia świątecznego klimatu 
można do dekoracji użyć własnoręcznie 
zrobionych pierniczków.

Smacznego :)
*1 szklanka pojemności 250 ml

u l a  k W i e c i e ń  
a R t e  W a n i l i a  c u k i e R n i a  a R t y S t y c Z n a

CUKIERNIA BABECZKI   Sulejówek, ul. Armii Krajowej 34 • tel. 730 121 037
cukierniababeczki@gusto24.pl • www.facebook.com/cukierniababeczki

Oferta Świąteczna
1.  Makowiec Królewski z masą makową ukręconą na miodzie gryczanym, zakropioną rumem Bacardi,  

wzbogacona bakaliami i skórką pomarańczową, owiniętą delikatnym ciastem drożdżowym – 30 zł/szt (0,8 kg) 
2.  Tradycyjne Strucle Drożdżowe uplecione ze świeżą śliwką lub białym makiem,  

świątecznie ustrojone lukrem królewskim – 26 zł/szt (0,7 kg) 
3.  Bożonarodzeniowy Piernik Staropolski, przygotowany na tradycyjnym zaczynie korzennym i miodzie, przekładany  

uprażoną śliwką, okraszony orzechami i rodzynkami sułtańskimi, obficie oblany czekoladą deserową – 31 zł/szt (0,5 kg) 
4.  Baba Drożdżowa z rodzynkami sułtańskimi, odświętnie przystrojona lukrem królewskim,  

orzechami włoskimi, rodzynkami i żurawiną – 20 zł/szt (0,7 kg) 
5.  Świąteczna Szarlotka Babci Krysi – ze świeżo utartą szarą renetą, zapieczoną z cynamonem i goździkami  

na kruchym, maślanym cieście, świątecznie wystrojona, okrągła – 43 zł/szt (1,2 kg) 
6. Szarlotka Tradycyjna wypieczona na maślanym spodzie – 23 zł/szt (0,7 kg) 
7.   Sernik Wiedeński – klasyczny, lekki i puszysty, wypieczony na cienkim, kruchym spodzie,  

oprószony cukrem pudrem, świątecznie wystrojony – 28 zł/szt (0,6 kg)
8.  Tradycyjny Sernik Krakowski, bogaty w rodzynki i kandyzowaną skórkę pomarańczową,  

wypieczony na kruchym cieście, ozdobiony tradycyjną kratką i lukrową pierzynką – 29 zł/szt (0,8 kg) 
9.  Świąteczny Sernik Zaczarowany, lekko wilgotny, otulony czekoladowym, maślanym ciastem, oblany czekoladą  

z owocami w dekoracji w, okrągły  – 47 zł/szt (1,3 kg) 
10.  Anielska Pychotka – lekka rolada z kremem mascarpone i startą gorzką czekoladą, otulona mocno czekoladowym, 

bezglutenowym biszkoptem, wyścielonym musem z marakui – 44 zł/szt (0,8 kg) 
11.  Włoska Rolada Bezowa - wypieczona z pokruszonymi migdałami i orzeszkami, wypełniona bitą śmietaną połączoną  

z likierem amaretto oraz wiśniami leżakującymi w syropie migdałowym; chrupka i delikatna – 44 zł/szt (0,6 kg)
12.  Odświętnie wystrojone Tiramisu – utarty z żółtkami serek mascarpone ułożony na puszystych biszkoptach,  

nasączonych likierem amaretto – 50 zł/szt (1 kg)

13.   Torty bezowe z nutą świąteczną:

 - mascarpone z musem marakuja – 55 zł/szt - chmurka bezowa malinowa – 55 zł/szt 
 - mascarpone z musem marakuja i owocami – 45 zł/szt  - chmurka bezowa  kawowa z  likierem kahlua – 55 zł/szt

  -  Wieńce bezowe – świątecznie wystrojone, z malinowym kremem mascarpone lub innym  – idealna ozdoba  
świątecznego stołu  – 50 zł/szt 

Torty świątecznie udekorowane 
14.   Malinka – mocno czekoladowe biszkopty, przełożone kremem waniliowo malinowym,  

grubo oblany czekoladą deserową – 80 zł/szt (1,2 kg)/– 107 zł/szt (1,6 kg) - bezglutenowy
15.   Figowy – jasne biszkopty mocno nasączone kawą i alkoholem, przełożone kremem kajmakowo figowym,  

obsypany płatkami migdałów – 84 zł/szt (1,2 kg) /– 112 zł/szt (1,6 kg) 
16.   Sacher – czekoladowe biszkopty nasączone likierem pomarańczowym Cointreau,  

przełożone musem czekoladowym wzbogaconym wiśniami leżakowanymi w likierze migdałowym,  
oblany czekoladą deserową – 84  zł/szt (1,2 kg) /– 112 zł/szt (1,6 kg) - bezglutenowy

17.   Orzechowe Tango – biszkopty orzechowe, nasączone alkoholem, wytrawnym kremem orzechowym,  
obsypany zmielonymi orzechami – 84  zł/szt (1,2 kg) /– 112 zł/szt (1,6 kg)

18.  Makowy – wilgotne biszkopty makowe, przełożone kremem kajmakowym wzbogaconym rumem Bacardi,  
obsypany bakaliami, udekorowany kulkami truflowymi – 84  zł/szt (1,2 kg) /– 112 zł/szt (1,6 kg)

19.  Wieniec bezowy – udekorowany świątecznymi pierniczkami i musem wiśniowo migdałowym  
– idealna ozdoba świątecznego stołu – 50 zł/szt

O produkty nie zawarte w ofercie proszę pytać bezpośrednio sprzedawców. 
Zamówienia przyjmujemy do 19.12.2018 r. Odbiór zamówień przewidujemy w dniach: 

- 23 grudnia w godzinach 9.00 – 20.00  - 24 grudnia w godzinach 7.00 – 13.00 
  Przyjmujemy zamówienia również telefonicznie i mailem.

To już 8 urodziny
Jeszcze niedawno świętowaliśmy na-
rodziny trojaczków w Starej Miłosnej, 

pamiętam okładkę z 2012 roku z Trzema 
Muszkieterami  biegnącymi po jesiennej 
dróżce. Czas szybko leci. Chłopcy rosną  

i mężnieją. Z okazji 8 urodzin wszystkiego 
Najlepszego po trzykroć. Życzy redakcja
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W dniu 01.12.18r. odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski  Wo-
jewództw w Judo. W kategorii młodziczek startowała Zuzia Ba-
naszek z Wesołej, reprezentując województwo mazowieckie. 
Nasza drużyna uplasowała się na 2 miejscu. Zuzia startując  
w kategorii + 63 kg wniosła znaczący wkład w sukces wygrywa-
jąc wszystkie swoje walki na ippon.

G . B .

Chociaż listopadowa pogoda nie 
pozwala nam jeszcze myśleć o białym 
szaleństwie to warto już sprawdzić naj-
lepsze miejscówki na ,,białe szaleństwo 
w Polsce. Postanowiliśmy przedstawić 
Państwu nasz subiektywny poradnik, 
gdzie najlepiej wybrać się na narty lub 
deskę. Są to nasze propozycję, poparte 
naszym doświadczeniem i naszymi ocze-
kiwaniami i być może będą dla Państwa 
inspiracją. 

1. BIAŁKA TATRZAŃSKA 
– wspaniała miejscowość o rodzinnym 
charakterze z mnóstwem miejsc do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego. 
Oprócz świetnie przygotowanych tras 
i całego zaplecza gastronomiczno – ko-
munikacyjnego, Białkę cechuje jeszcze 
jedna rzecz. Na terenach stacji Bania, 
Kotelnica Białczańska, Kaniówka, można 
korzystać ze wspólnego karnetu TatrySki, 
co stanowi duże ułatwienie dla narciarzy 
i snowboardzistów. 

2. SZCZYRK 
– bardzo klimatyczne, niewielkie mia-
steczko Beskidu Śląskiego. Ochrzczone 
zostało narciarską stolicą Polski. Znajduje 
się tu około 60 kilometrów tras narciar-
skich, tor dla saneczkarzy, rynna dla mi-
łośników snowboardu. Trasy dla począt-
kujących rozmieszczono u zboczy prawie 
każdego wzniesienia z działającym ośrod-
kiem narciarskim. Będąc w Szczyrku war-
to sprawdzić takie obiekty jak:
• ośrodek narciarski COS Szczyrk 

Skrzyczne; 
• ośrodek Czyrna – Solisko; 
• ośrodek Beskidek Szczyrk – Biła; 
• kompleks ,,Biały Krzyż”

3. WISŁA 
– malownicza, otoczona górami miejsco-
wość, usytuowana w samym sercu Be-
skidu Śląskiego. Znajdziemy tu piękne 
krajobrazy, góralski folklor, doskonałą re-
gionalną kuchnię i mnóstwo tras zjazdo-
wych o różnym stopniu trudności. Działa 
tu około 20 stacji narciarskich. Funkcjo-

nuje również Wiślański Skipass, który uła-
twia przemieszczanie się pomiędzy trasa-
mi narciarskimi.

4. BUKOWINA TATRZAŃSKA 
– położona u stóp Tatr, centrum narciar-
stwa. Znajdziemy tutaj 10 kolejek krzeseł-
kowych, 30 wyciągów narciarskich. Oprócz 
wspaniale przygotowanych tras narciar-
skich w Bukowinie odnajdziemy nieskażo-
ną przyrodę, czystą wodę, gorące termy, 
liczne trasy wspinaczkowe, szlaki turystycz-
ne, gościnne kwatery i wyborną kuchnię 
regionalną. W Białce krzyżują się trzy style 
kultur: podhalańska, spiska i romska. 

Kończąc nasz subiektywny ranking, 
zachęcamy Państwa do odkrywania pięk-
nych miejsc w Polsce. Nieprawdą jest, że 
jeśli na narty, to tylko za granicę kraju. Je-
steśmy przekonani, że polskie góry mają 
wiele dobrego i wartościowego do zapro-
ponowania. Trasy narciarskie, góralska 
kuchnia, tradycja i gościnność na pewno 
sprawią, że wyjazd będzie udany.

Z e S P ó ł  S P o R t t e a M . 

Z przyjemnością informujemy, że zawodnicy reprezentu-
jący Stowarzyszenie Martial Sports TKD Wesoła w skła-
dzie: Zuzia Tomczyk, Franek Sikora, Igor Kałabun, Leon 
Czarnecki, Patryk Surynt i Bartek Siwek zdobyli 2 złote,  
1 srebrny i 1 brązowy medal na Otwartym Pucharze Pol-
ski w Pointfightingu zorganizowanym przez Polski Związek 
Kickboxingu 26 października bieżącego roku w Świdniku.

Dodatkowo nasi zawodnicy wygrali konkurencję drużynową 
w kategorii kadetów starszych wśród siedmiu drużyn z całej Pol-
ski. Tym zwycięstwem udowodnili, że współpraca, wzajemne 
zaufanie i wieloletnia przyjaźń mogą dać fantastyczny efekt. 

W startach indywidualnych Leon Czarnecki, ubiegłoroczny 
absolwent Gimnazjum nr 120 w Wesołej został wyróżniony ty-
tułem najlepszego kadeta starszego całego turnieju.

Na co dzień, ci młodzi ludzie, mieszkańcy Wesołej i uczniowie 
tutejszych szkół trenują pod okiem dwojga doświadczonych tre-
nerów: Diany Skuibidy i Damiana Gębala w klubie sportów walki 
Martial Sports TKD Wesoła działającym na terenie Zielonej. 

S t o Wa R Z y S Z e n i e  M a R t i a l  S P o R t S

POLSKA – GDZIE WARTO POJECHAĆ NA NARTY

R E K L A M A

Ośrodek HALNY - Szklarska Poręba 27.01-03.02.2019

Nowoczesny, całkowicie wyremontowany w roku 2016 posiada 140 miejsc 
noclegowych w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz 
RTV. W budynku znajdują się: sala gimnastyczna z matą judo, świetlica oraz sala 
dyskotekowa. Do centrum uroczego miasta około 1 km , najbliższe sklepy 300 m, 
wyciągi: Szrenica Ski 3 km, czeski Harrahov 15 km.

 ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY 
ŚNIEŻNE SZALEŃSTWO W GÓRACH

ZAPISY NA OBÓZ:

tel: 518-122-402

OFERTA ZAWIERA:

• Zakwaterowanie w ośrodku - 7 dni
• Wyżywienie (3 posiłki i podwieczorek)
• Opiekę kadry wychowawczej
• Ubezpieczenie NNW
• Zajęcia zawarte w programie
• Zawody narciarskie z nagrodami
• Szkolenie z instruktorem dla grup od zera 
• Przejazd autokarem

• W pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z pełnym
  węzłem sanitarnym oraz RTV.

• karnet 
• wypożyczenie kompletnego sprzętu

WYŻYWIENIE:

• śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
  W dniu wyjazdu prowiant na drogę

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 
Obóz: 27.01-03.02.2019
facebook.com/klubjudoboa

www.judo-boa.pl

PROGRAM:
• Nauka i doskonalenie jazdy na nartach 
   i snowboardzie 
• Treningi na sali judo
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Wycieczka do aquaparku
• Konkursy z nagrodami
• Wieczorne kino
• Zawody narciarskie z nagrodami
• Zawody judo z nagrodami
• Dyskoteki
• Wieczorny kulig z pochodniami 
• Wycieczka autokarowa

ZAKWATEROWANIE:

Towarzystwo Narciarskie Biegówki zaprasza wszystkich 
warszawiaków do poświątecznej aktywności. Zajęcia na nar-
torolkach lub nartach biegowych, adresowane zarówno do 
osób dorosłych jak i dzieci, odbędą się w dniach 27-31 stycz-
nia na Rolkostradzie w Wesołej i w Parku Kultury w Powsinie.

Godziny zajęć: 
Rolkostrada Wesoła - 9:00-10:30 i 10:45-12:15
Park Kultury w Powsinie – 13:30 – 15:00

Projekt jest dofinansowany przez Biuro Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy.

Na zajęcia obowiązują zapisy. Swoje zgłoszenie należy wy-
słać na adres biegówki.wesola@gmail.com.

Więcej informacji o zajęciach znajdziecie na stronie organi-
zatora – tnbiegowki.pl

SREBRO DLA WESOŁEJ

mailto:biegówki.wesola@gmail.com
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Pokażę Wam, jak przygotować 

się kolejnej, aktywnej pory roku 

- zimy. Narciarstwo jest jednym 

z najbardziej popularnych zimo-

wych sportów, ale nieprzygo-

towany organizm, pozbawiony 

odpowiedniego treningu, jest 

narażony na wszelkie kontuzje. 

Ćwiczenia najlepiej jest zacząć 

minimum trzy miesiące przed 

planowanym wyjazdem i utrzy-

mywać je w częstotliwości 3-4 

treningów tygodniowo. Przedsta-

wiam Wam zestaw, który pozwoli 

Waszym udom, stawom skoko-

wym, kolanowym czy ścięgnom 

pozostać nienaruszonym nawet 

po wizycie na najbadziej wyma-

gającym stoku. Zaczynamy! 

1. WSPIĘCA NA PALCACH

Znakomite ćwiczenie na mię-

śnie łydek. Stań jedną nogą 

na podwyższeniu, druga noga 

w powietrzu. Ustabilizuj syl-

wetkę opierając się o ścianę 

i wykonaj wspięcie na palcach, 

maksymalnie dopinając łydkę 

w szczytowym momencie. Na-

stępnie opuszczając jak najniżej 

piętę rozciągnij mięsień. 
4 serie po 25 na każdą nogę

2.  PRZENOSZENIE CIĘŻARU 

CIAŁA NA JEDNĄ NOGĘ

Ustaw prawą nogę na podwyż-

szeniu, ustabilizuj sylwetkę, plecy 

proste. Powolnym ruchem prze-

nieś ciężar ciała na prawą nogę 

wykonując przysiad. Pamiętaj 

o nie wypychaniu kolana do przo-

du (poza granicę linii palcy od 

stóp). Wróć do pozycji wyjściowej 

unikając blokowania kolan. 
3 serie po 15 na każdą nogę

3. WYPYCHANIE BIODER

Ćwiczenie wykonywane w le-

żeniu. W celu zwiększenia za-

kresu ruchu jedną stopę ustaw 

na podwyższeniu. Drugą opie-

rasz o kolano nogi pracującej, 

unosisz lekko biodra nad zie-

mię. Dłonie i głowa stabilnie na 

podłożu. To pozycja wyjściowa. 

Powolnym ruchem wypychasz 

biodra ku górze dopinając moc-

no pośladek w szczytowym 

momencie. Powolnym ruchem 

wracasz do pozycji wyjściowej. 
4 serie po 20 na każdą stronę

4. WYKROKI POGŁĘBIANE

Ustaw prawą stopę na podwyż-

szeniu. Stań stabilnie, w ręce 

chwyć obciążenie trzymane 

na wysokości klatki piersio-

wej. Utrzymując naturalną 

krzywiznę kręgosłupa( nie 

garbimy się ani nie pochyla-

my zbytnio do przodu) zejdź 

jak najniżej unikając klękania 

kolanem na ziemi. Powolnym, 

kontrolowanym ruchem wróć 

do pozycji wyjściowej nie blo-

kując stawów kolanowych.  
2 serie po 25 na każdą stronę

ZIMA JUŻ BLISKO... 

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

LODOWISKO W WESOŁEJ

Uroczyste otwarcie krytego lodowiska w Wesołej, zaplanowane jest na 16 grudnia.  
Lodowisko znajduje się w namiocie na tyłach przedszkola "Pod Dębami" przy ul. Armii Krajowej 72.  
Na zmotoryzowanych czeka parking wzdłuż ulicy.  Można też dojechać  autobusem 173 oraz 514 
(trzeba wysiąść na przystanku Chodkiewicza)

GB

R E K L A M A

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  
I ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY

R E K L A M A

Nie-Komedia

15 XII  2018 r.

godz. 14.45

Krasiński i Alighieri
w autorskiej interpretacji 
Teatru Yorick

spektakl w dwóch 
aktach z prologiem

sala teatralna szkół 
św. tomasza z akwinu 
w józefowie 
ul. piotra skargi 13

wstęp wolny

Msza św. jako serce 
wychowania

9.00

9.15 

 
10.45 – 11.00

11.00 

12.30 – 13.00

13.00 

14.30 – 14.45

14.45 

ok. 16.30

– otwarcie Konferencji

–  ks. Karol Stehlin FSSPX – przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej, wieloletni misjonarz w Afryce i Azji:  
Msza św. sercem wychowania

– przerwa

–  dr Wojciech Golonka – były prorektor Instytutu Uniwersyteckiego św. Piusa X w Paryżu: 
O. Woroniecki o liturgicznej szkole modlitwy

– przerwa i poczęstunek

–  Grzegorz Braun – reżyser, działacz społeczny, publicysta:  
Msza św. jako program operacyjny naszej cywilizacji

– przerwa

–  spektakl Uczniowskiego Teatru „Yorick”: „Nie-komedia” na podstawie „Nie-Boskiej Komedii” 
Z. Krasińskiego i „Boskiej Komedii” Dantego

– zakończenie

Program:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej 

serdecznie zaprasza     

15 grudnia 2018 r.
Szkoła Podstawowa  
i Liceum św. Tomasza  
z Akwinu w Józefowie,  
ul. Piotra Skargi 13
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Listopad w tym roku jest wyjątkowym miesiącem, 100 lat temu 
Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Dlatego też wiele 
wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę nawiązuje do tego 
wydarzenia. W listopadzie zorganizowaliśmy Rajd Niepodległości 
Śladami Marszałka (10.11), zwiedziliśmy w Muzeum Narodowym 
wystawę „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” (17.11), rozstrzy-
gnęliśmy Grę Miejską „123 dni” (20.11) oraz konkurs na komiks 
historyczny „My i nasza historia” (22.11). Więcej informacji o tych 
wydarzeniach zamieściliśmy na www i Facebooku Biblioteki

W ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległo-
ści Biblioteka w Wesołej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
czytelniczej „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” 

Powieść Cezarego Harasimowicza dedykowana jest dzieciom od 
9 lat. Podejmuje w ciekawy i inspirujący sposób temat historii War-
szawy. Książka jest opowieścią o drzewie - mirabelce, które rosło na 
warszawskich Nalewkach. Mirabelka jest narratorem, z jej punktu wi-
dzenia poznajemy historię. Drzewo jest wyjątkowe. Mirabelka słyszy, 
widzi, czuje i ma zdolność rozmawiania z dziećmi. Zabiera nas w po-
dróż po kartach historii, opowiada losy Warszawy i jej mieszkańców 
od czasów przedwojennych do teraz.

Na podstawie tej książki przeprowadzone zostały (9.11.2018 r.) 
autorskie warsztaty “Moje drzewo” dla klasy III SP 171. Nawiązując 
do scen z „Mirabelki”, wypowiedzi, refleksji w niej zawartych pod-
czas warsztatów odwróciliśmy sytuację obecną w książce. Stwo-
rzyliśmy opowieści dziecięce o własnym drzewie. Każdy człowiek 
ma w swojej pamięci, historii życia, może z dzieciństwa - własne 
drzewo. Podczas spotkania wykonaliśmy prace plastyczne doty-
czące osobistej historii uczestników warsztatów. Dzieci bardzo za-
angażowały się podczas zajęć, każdy miał do przekazania piękną 
opowieść. Dziękujemy!

Nowe zajęcia w Bibliotece w Zielonej!
Od początku listopada Biblioteka w Zielonej rozszerza swoją 

ofertę programową o nowe cykle zajęć dla dzieci i młodzieży. 
W każdy czwartek (w godz. 17:00-18:00) zapraszamy na wieczór 

bajek czytanych dla najmłodszych. Co tydzień można usłyszeć 

najpiękniejsze historie i uczestniczyć we wspólnej podróży w głąb 
dziecięcej wyobraźni i wrażliwości. Podczas spotkań dzieci mają 
możliwość wyrażenia swoich własnych odczuć związanych z bo-
haterem bajki poprzez odpowiednio dobrane zajęcia plastyczne. 

Bibliotekę w Zielonej regularnie odwiedzają najmłodsze dzieci 
szkolne i przedszkolne w ramach programu “OBUDŹ W DZIECKU 
PASJĘ CZYTANIA”. Wszystkie dzieci objęte tym programem 
wprowadzane są w świat kultury czytania poprzez wspólne gry, 
zabawy i lekcje biblioteczne. Przedszkolaki otrzymują karty biblio-
teczne, kolorowe plecaczki, wypożyczają regularnie książki, uczą 
się korzystać z zasobów bibliotecznych adekwatnych do ich wieku 
rozwijając przy tym wrażliwość na świat słowa drukowanego.

Dzięki współpracy z Centrum Aktywności „Na Spokojnej” w Weso-
łej ruszyły też zajęcia dla dzieci z klas IV i V. Cotygodniowe „GRY 
I ZABAWY TEATRALNE” to zestaw ćwiczeń i gier opartych na 
bazie różnych technik teatralnych. Bawimy się rytmem, głosem, 
wyobraźnią. Szukamy nowych form wyrazu i ekspresji. Ćwiczymy 
koordynację, podzielność uwagi, skupienie. Odnajdujemy wrażli-
wość we wspólnym działaniu. Więcej informacji na www i Face-
booku Biblioteki.

Biblioteka wraz z Fundacją Uczeń XXI Wieku prowadzą też cy-
kliczne, codwutygodniowe zajęcia plastyczne, szachowe oraz 
zajęcia z gier strategicznych w języku angielskim. Zajęcia są prze-
znaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 8-12 lat. Więcej informa-
cji na www i Facebooku Biblioteki.

Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI WIEKU
Okres Świąt Bo-

żego Narodzenia jest 
okresem szczególnym 
w naszej tradycji. Jest 
to czas wspólnego 
świętowania, otwie-
rania się na potrzeby 
innych ludzi, czas 

pokoju, pojednania czas w którym dużo 
więcej czasu poświęcamy najbliższym. 
Władze Fundacji Oświatowo-Kulturalna 
Uczeń XXI Wieku wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom lokalnego środowiska 
pragną w grudniu zorganizować szereg 
imprez, na które serdecznie zapraszają.

KONCERT
PATRIOTYCZNO - ŚWIĄTECZNY

HARFA
POEZJA

ŚPIEW
15 GRUDNIA 2018

GODZ. 18.00

KLUB KOŚCIUSZKOWCA
PLAC WOJSKA POLSKIEGO 129

WARSZAWA - WESOŁA
WSTĘP WOLNY

A na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok  
życzymy Państwu rodzinnego ciepła i poczucia bezpieczeństwa.  

Aby bożonarodzeniowy czas przyniósł wiele pokoju,  
radości i wytchnienia od codziennych obowiązków,  

a 2019 Rok obfitował w sukcesy.

W  i M i e n i u  W ł a d Z  f u n d a c j i  u c Z e ń  X X i  W i e k u :  
B a R B a R a  k u P i e c  –  P R e Z e S  Z a R Z ą d u

• MIKOŁAJKI  
8 grudnia od godz.: 12.00 do 15.00 w SP 172 - wstęp wolny;

• KONCERT  
15 grudnia od 18.00 do 19.30 w Klubie Kościuszkowca w Wesołej - wstęp wolny;

• WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DOROSŁYCH:   
7 i 14 grudnia od godz. 19.00 – liczba miejsc ograniczona;

CYKLICZNE I BEZPŁATNE ZAJĘCIA W BIBLIOTECE W ZIELONEJ:
• 3 grudnia - ZAJĘCIA SZACHOWE  

od godz.: 16.00 do 17.00;
• 6 grudnia - ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE PT.: „MIKOŁAJKOWY PREZENT”  

od godz.: 16.00 do 17.00 – ozdoby z filcu – choinka i bałwanek;
• 7 grudnia - ZAJĘCIA PT.; „GRANGLIK”  

od godz.: 14.00 do 14.45 – gry w języku angielskim;
• 20 grudnia - ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE PT.: „OZDOBY CHOINKOWE”  

od godz.: 16.00 do 17.00 – ozdoby z koralików: bombki, aniołki.
• 21 grudnia - ZAJĘCIA PT.; „GRANGLIK”  

od godz.: 14.00 do 14.45 – gry w języku angielskim.

R E K L A M A

DO WYNAJĘCIA SKLEP ELEKTRYCZNY LUB PAWILON

WYPRZEDAŻ  

-30%

pon-pt 8-18, sob 9-14
05-070 Sulejówek ul. Dworcowa 82 tel. 22 783 27 09, 607154 157
220V ZAPRASZAMY

R E K L A M A


