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Głosujesz? DecyDujesz! 
Każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować 
na pomysły, które uważa za ciekawe i ważne!

Termin głosoWania:  

oD 14 Do 30 czerwca 2017  
(do godz. 23:59)

Jak zagłosować?
1.  Na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

kliknij w miejsce „zAgŁoSUJ”.
2.  Podaj adres e-mail, na który otrzymasz link, który 

umożliwi Ci głosowanie.
3.  Wybierz jedną (dowolną!) dzielnicę, w której chcesz 

zagłosować. 
4.  Wybierz obszar. Jeżeli dzielnica jest podzielona tylko 

na obszary lokalne – wybierz jeden z  nich. Jeżeli 
dzielnica jest podzielona na obszary lokalne i ogólno-
dzielnicowy, możesz zagłosować na poziomie ogól-
nodzielnicowym oraz wybrać jeden obszar lokalny.

5.  Możesz wybrać dowolną liczbę pomysłów, pod wa-
runkiem, że ich łączny koszt realizacji nie przekracza 
kwoty dostępnej na realizację projektów w danym 
obszarze.

6.  Wpisz swoje dane osobowe (nie będą upublicznione, 
ani nikomu udostępnione).

7.  zagłosuj. Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz 
i tylko w jednej dzielnicy.

WyniKi głosoWania poznamy 14 lipca 2017.

gazetka sąsiedzka2 i

aktywni sąsiedzi

wesoła
obszar 1: Plac Wojska Polskiego, Centrum, 
Wola grzybowska, groszówka, grzybowa, 
zielona  – 354 466 zł

obszar 2: Stara Miłosna – 327 724 zł 

Łącznie: 682 190 zł
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na okładce

Na okładce fotografia cichego 
bohatera wakacyjnego numeru 
Gazetki Sąsiedzkiej, czyli Kanału 
Wawerskiego w Starej Miłosnej 
(pochodząca ze strony Wesoła 
Historia). Ujęcie pokazuje zakole 
przy oczyszczalni Cyraneczka, 
gdzie malowniczo płynie w kie-
runku Wisły. Jest to także ta część 

kanału, która została zagrodzona 
i nie ma do niej swobodnego do-
stępu. Kanał Wawerski, otaczają-
ca go zieleń i dzika ścieżka two-
rzą mimowolnie długi osiedlowy 
park ciągnący się od granicy z Za-
krętem po sąsiedztwo Wiśniowej 
Góry w Międzylesiu. Mieszkańcy 
chętnie wychodzą nad kanałek 

na spacer. Dobrze, gdyby w przy-
szłości wzdłuż kanału pojawiła 
się wygodna ścieżka (przynaj-
mniej taka, jaka jest od ulicy Cie-
plarnianej do ulicy Jeździeckiej), 
albo mała promenada z ławkami 
i latarniami. 
Autor zdjęcia: Iwona Bal
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Zapraszamy Was serdecznie 
do współpracy, wpadajcie 
na kawę podczas naszych  
poniedziałkowych  
dyżurów, w godzinach 
19.00 - 20.00  
(ul. 1 Praskiego Pułku 38, 
domofon 03)

Drodzy Sąsiedzi,
Na uliczkach Wesołej pachnie jaśmin, lipa, a gdy wejdziemy do lasu nasze nerwy ukoi olejek 

sosnowy. Nasza dzielnica ma klimat dawnego letniska – nie musimy stąd wyjeżdżać, żeby czuć 

letnią, wakacyjną atmosferę. Chcemy podkreślać walory Wesołej poprzez projekty z budżetu party-

cypacyjnego (str. 2). Do 30 czerwca mamy czas, żeby zagłosować! Nie zmarnujmy tej szansy! Przez 

chwilę to MY, MIESZKAŃCY DECYDUJEMY o Wesołej. 

Wesoła Centrum marzy o leśnym parku z tężnią, ławkami, zagospodarowaną przestrzenią 

publiczną, a osiedle Stara Miłosna o zadbanym, oświetlonym deptaku przy Kanałku Wawer-

skim. Spacery wzdłuż kanałku są teraz znacząco utrudnione – co się tam dzieje (str. 8). Ciekawie  

o historii tego miejsca pisze Adam Ciećwierz (str. 9).

Nasze Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej ma wizję przestrzeni publicznej, która będzie atrak-

cyjna i przyjazna dla mieszkańców w każdym wieku. Potrzebne są zorganizowane miejsca space-

rów, zabaw, spotkań. W projektach znajdziemy propozycje aż dwóch tężni solankowych w Wesołej, 

jedna w Obszarze nr 1 w Centrum, a druga w Obszarze nr 2 w Starej Miłośnie. Szczegółowy pro-

jekt „TEŻNIA WESOŁA” zaprezentowaliśmy podczas pikniku Dzień Sąsiada, zorganizowanego  

w leśnych wiatkach przy Urzędzie Dzielnicy oraz na terenie TKKF w ramach Inicjatywy Lokalnej 

(str. 4)  Kto nie był niech żałuje, dużo się działo! Dzieci korzystały z warsztatów ceramicznych, 

ekologicznych, plastycznych, a dorośli mogli posłuchać o starej Wesołej - opowiadał p. Andrzej 

Klimm. Naszym nowym pomysłem na wzajemne poznanie się jest konkurs Sąsiad Roku, w tym 

roku pierwszy raz wybieraliśmy najfajniejszych wśród nas, na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

Przeczytajcie o Nich, mają się czym pochwalić (str. 5). Nie przegapcie też ważnych informacji  

w sprawie WOW (str. 6).

Niektórzy sąsiedzi już pakują wakacyjne walizki, inni będą cieszyć się latem w Wesołej – wszystkim 

życzymy udanego wypoczynku, inspiracji i nowych pomysłów – kolejne wydanie Gazetki we wrześniu! 
Redakcja

Ważne! Gazeta Sąsiedzka jest dziełem społeczników, zysk z reklam przeznaczamy na jej druk.  

Zamieszczając u nas reklamę wspierasz działalność stowarzyszenia, które przyczynia się do roz-

woju więzi sąsiedzkich i zmiany otoczenia! 

Wspierajcie nas! Dziękujemy!

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

Dyżury raDnych  
ze Stowarzyszenia Sąsiedzi 
dla Wesołej w poniedziałki

Hanna Bąbik:  
godz. 17.00-18.00 tel. 502 087 556, 
e-mail: babikhanna@gmail.com, 
Joanna Januszewska-Miśków:  
godz. 16-17, tel. 570 730 034,  
e-mail: jm.januszewska@gmail.com



inicjatywa lokalna
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aktywni sąsiedzi

W  czerwcu stowarzyszenie Sąsiedzi dla 
Wesołej ogłosiło na łamach gazetki Są-
siedzkiej możliwość zgłaszania kandyda-
tur osób, które wyróżniają się w Wesołej. 
znacznie bezpieczniej i ciekawiej mieszka 
się wśród przyjaznych i aktywnych osób! 
Poznajmy i doceńmy te osoby! Na podsta-
wie zgłoszeń od Państwa w trzech katego-
riach zwyciężyli:

aKTywIsTKĄ roku 2017 została  
Iwona bal – architekt, fotograf, z zaanga-
żowaniem prowadzi stronę na facebooku 
Wesoła historia, przygotowała wyróżnianą 
inicjatywę lokalną „Co kryje Las Milowy?” 
(wydrukowano 4000 przewodników, trzy 
spacery dla mieszkańców), przygotowała 
i prowadziła spacery rowerowe ciekawym 
szlakiem pomników przyrody w Wesołej, 
współorganizowała bladym świtem spacer 
ornitologiczny, warsztaty fotografii przy-
rodniczej na bagnach ze znaną fotograf 
przyrody Taidą Tarabułą, przygotowała 
rodzinny przewodnik rowerowy po We-
sołej (wkrótce zostanie wydrukowany), 
współorganizuje dni Sąsiada i Festyny Bo-
żonarodzeniowe w Wesołej, podczas któ-
rych wykonuje naszym sąsiadom piękne 
rodzinne fotografie w swoim objazdowym 
atelier. zgłosiła do tegorocznego budżetu 
partycypacyjnego projekt tężni w Wesołej 
Centrum (projekt nr 4 obszar nr 1), która 
nawiązuje do przedwojennej, drewnianej 
architektury stacji kolejowej. Wybór tego 
projektu pozwoliłby przypomnieć dawny 

letniskowy charakter tego miejsca. Jest 
wielką entuzjastką lokalności i uroków pły-
nących z  życia w  pięknym przyrodniczo 
miejscu, ma ogromną wiedzę i talent, ale 
przede wszystkim zapał i przekonanie do 
działalności społecznej. Projektom, które 
tworzy oddaje nie tylko czas i pracę, ale 
również serce. działa w  Stowarzyszeniu 
Sąsiedzi dla Wesołej i jesteśmy z niej bar-
dzo dumni! 

aNIMaTorKĄ roku 2017 została 
Dorota wrońska – biolog, dziennikarka, 
nasz nieoceniony przyrodnik, społecznik, 
prowadzi na facebooku stronę Nornik Łą-
king, gdzie informuje o odbywających się 
cyklicznie w  okolicy warsztatach przy-
rodniczych pod tą samą nazwą. Współ-
pracowała przy prowadzeniu spacerów 
przyrodniczych w  ramach inicjatywy „Co 
kryje Las Milowy?”. Przygotowuje Atlas 
Przyrody dzielnicy Wesoła, w którym znaj-
dzie się opis przyrodniczy miejsca, w któ-
rym żyjemy. Każdy uczestnik warsztatów 
czy spacerów poznaje niezwykłą wiedzę 
i  odkrywczy stosunek do najbliższego 
otoczenia jaki reprezentuje dorota. Ma 
dar przekazywania i pokazywania świata 
w  jego cudowniej przyrodniczej różno-
rodności każdemu, niezależnie od wieku. 
Spacery w  każdym miejscu są zawsze 
fascynującą podróżą w nieznane, chociaż 
byłaby to zwykła ścieżka za domem. Tak 
powinno uczyć się przyrody! dorota jest 
współtwórczynią stowarzyszenia Sąsiedzi 

dla Wesołej (kiedyś Stowarzyszenia Są-
siedzkiego Stara Miłosna), od lat zajmuje 
się z wielkim zapałem działalnością spo-
łeczną. Cieszymy się mając na pokładzie 
tak wyjątkową osobę, dziękujemy, że zo-
stała również dostrzeżona przez Państwa.

w kategorii PoMocNa DłoŃ roku 
2017 wygrał pan Piotr Parzonka – to 
jest sąsiad ideał, na którego zawsze można 
liczyć – uśmiechnięty, pomocny, wrażliwy 
na potrzeby innych. Pan Piotr zawsze 
chętnie i  bezinteresownie służy dobrym 
słowem i  pomocą.  Podwiezie, naprawi, 
podpowie jak rozwiązać problem. Wesprze 
i ugości aktywnych sąsiadów i organizacje, 
które nie mają swojego lokum. Czujemy się 
bezpieczniej mając świadomość, że wokół 
nas są tacy ludzie jak pan Piotr, którzy za-
reagują, nie będą obojętni, gdy będziemy 
tego potrzebować. To bardzo ważne, żeby 
doceniać zachowania, które służą całej 
społeczności, tworzą więzy międzyludzkie 
i dają nam wszystkim poczucie, że miesz-
kamy w przyjaznym miejscu.

Nagrodą w konkursie był niecodzienny 
puchar - ceramiczny, kamionkowy kubek 
z  napisem „Sąsiad Roku” ulepiony i  wy-
palony w  pracowni w  Wesołej. zależało 
nam, żeby nagroda była użytkowa, żeby 
zwycięzcy tego szczególnego wyróżnienia 
pijąc codziennie kawę lub herbatę pamię-
tali, że są dla nas ważni. 

kasia Białek

Poznajcie zwycięzców 1. edycji konkursu: 
SĄSIAD ROKU

na zdjęciu od lewej dorota wrońska, Piotr Parzonka, iwona Bal



6 i gazetka sąsiedzka

obwodnica

Nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie WoW.  
Po dwóch latach procedowania, Arkadiusz 
Siembida, dyrektor RdoŚ w Warszawie zwró-
cił się do generalnego dyrektora ochrony 
Środowiska o  wyłączenie go ze sprawy 
Wschodniej obwodnicy Warszawy.

31 maja 2017 r. generalny dyrektor 
ochrony Środowiska wydał 2 postanowienia, 
na mocy których wyznaczył Regionalnego 

dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku do prowadze-
nia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla dwóch odcinków Wschodniej obwod-
nicy Warszawy. oznacza to, że dokumentacja zebrana w toku 
dotychczas prowadzonych postępowań zostanie niezwłocznie 
przekazana do Białegostoku. Arkadiusz Siembida, Regionalny 
dyrektor ochrony Środowiska w Warszawie poinformował ge-
neralnego dyrektora ochrony Środowiska, że ze względu na 
fakt, iż realizacja planowanej inwestycji dotyczącej budowy 
Wschodniej obwodnicy Warszawy znajduje się w sąsiedztwie 
jego miejsca zamieszkania, na podstawie art. 25 § 1pkt 1 Kpa 
ma miejsce wyłączenie go od załatwienia przedmiotowej sprawy 
(wydania decyzji). Przedmiotowe wyłączenie Regionalnego dy-
rektora ochrony Środowiska w  Warszawie nastąpiło z  mocy 
prawa.

co to oznacza dla wesołej?
Możemy się zastanawiać jakie konsekwencje dla strony społecz-
nej ma oddelegowanie sprawy poza Warszawę - na pewno do-
stępność dla nas będzie utrudniona. Czy zgromadzona przez lata 
wiedza, ekspertyzy, opinie, również znajomość terenu będzie tam 
przekazana? 

Czy możemy liczyć na wizję lokalną urzędników RdoŚ Białystok 
w celu uzupełnienia informacji przekazywanych przez gddKiA?  
Niektóre media sugerują, że przeniesienie sprawy z Warszawy 
do Białegostoku wpłynie na dalsze przeciąganie sprawy budowy 
WoW, bo trzeba będzie od nowa prześledzić tomy akt związanych 
z procedowanymi wariantami obwodnicy. Są też tacy, którzy nie 
wierzą w przypadki.

dlaczego białystok?
dowiedzieliśmy się ostatnio, że dyrektor generalny gddKiA, 
Krzysztof Kondraciuk, inwestor Wschodniej obwodnicy Warszawy 
pochodzi z Łap pod Białymstokiem…

Przypadek?

joanna GoRzelińska

Co nowego w sprawie WOW DeCyzja W spraWie WsChODniej  
ObWODniCy WarszaWy zapaDnie W białymstOku  

głos radnej  
w sPrawie wow  
Na ostatniej sesji Rady w  dniu 18 maja 
przewodnicząca doraźnej Komisji ds. WoW 
radna Lidia Cybulska-Przecław przedsta-
wiła sprawozdanie z pracy komisji  i jej plan 
działania. W  dyskusji czwórka radnych, 
Marian Babuśka, Hanna Bąbik, Katarzyna 
zakrzewska i przewodniczący Rady Marcin 
Jędrzejewski opowiedzieli się za zmianą do-
tychczasowego Stanowiska Rady z „NIE dla 
Wesołej” na takie, które bierze pod uwagę 
fakt procedowania budowy węzłów „drew-
nica”, „zakręt”, „Lubelska” u bram Wesołej. 
zwrócili się też do przewodniczącej Cybul-
skiej-Przecław  w  sprawie wypracowania 
przez Komisję ds. WoW treści nowego sta-
nowiska do skonsultowania go z Radą. 

„NIE” radnych nie zatrzymało procedowa-
nia budowy WoW i nie zatrzyma pojazdów 
wyjeżdżających z  trzy poziomowych wę-
złów w obu kierunkach ulicami i uliczkami 
naszych osiedli, gdyby „nasz”odcinek WoW 
nie został zbudowany lub jego budowa 
została przesunięta o  lata. Stanowisko 
radnych dzielnicy ma wartość opinii, a nie 
decyzji w sprawie, jednakże upoważnia Bur-
mistrza i zarząd dzielnicy do podjęcia dzia-
łań zgodnych ze stanowiskiem Rady. 
Uważam, że naszym, wszystkich, zadaniem 
jest podjąć starania o osłony wokół węzła 
zakręt chroniących mieszkańców przed 
spalinami i hałasem, o tunel w obszarach 
zamieszkałych w  tych osiedlach Wesołej, 
przez które miałaby być poprowadzona 
obwodnica, o przejścia dla zwierząt, o za-
bezpieczenie naszych wód podziemnych, 
o nowe nasadzenia drzew jako rekompen-

saty dla środowiska, o  rekompensaty dla 
dzielnicy za uciążliwość budowy i poprowa-
dzenia WoW przez jej teren. 
Postuluję wspólne działania wszystkich: 
mieszkańców z  osiedli Wesołej, organi-
zacji samorządowych, parafii, radnych 
ponad podziałami politycznymi wspólnie 
z  zarządem dzielnicy Wesoła, dla dobra 
nas wszystkich  i  naszej przyrody. Wie-
rzę, że nasze działanie, połączona energia 
i wiedza przyniesie rezultaty. Tylko razem 
staniemy się silnym partnerem w negocja-
cjach z podmiotami decydującymi o trasie 
i sposobie przebiegu WoW, w znajdowa-
niu optymalnych rozwiązań i pieniędzy na 
tunel, na osłony, na nasadzenia szpaleru 
drzew wzdłuż trasy obwodnicy. Mamy 
wspólny cel, połączmy się

    Radna Hanna BąBik
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kanał wawerski

Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa z  prośbą o  wsparcie w  uratowaniu 

ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż Kanałku Wawerskiego po-
między ulicami Jana Pawła i Borkowską. Wielu mieszkańców na-
szego osiedla korzystało regularnie z tej ścieżki, gdyż pozwalała 
pospacerować z wózkiem z boku od hałasu i zgiełku ulicy Jana 
Pawła. Była to ścieżka pozwalająca dojechać rowerem do naszej 
osiedlowej siłowni przy ul. Borkowskiej z pominięciem ruchli-
wych miejsc naszego osiedla. Niestety najpierw deweloper wy-
budował segment domu w istniejącym od wielu lat ogrodzeniu, 
następnie postawił ogrodzenie w skarpie nad kanałkiem.

Postawione ogrodzenie uniemożliwia przejście z dzieckiem, nie 
wspominając o przejściu z wózkiem dziecięcym czy rowerem.

Nie znam, ani przepisów dotyczących koniecznego dostępu do 
kanałku, ani granic tejże działki. Działka ta wcześniej należała do 
naszego kościółka parafialnego. (...)

Piękny odcinek spacerowy nad kanałkiem pomiędzy ulicami 
Cieplarnianą i Jeździecką marzył mi się (i moim sąsiadom ) wzdłuż 
całego kanałku w Starej Miłośnie.

Sama osobiście dbam, aby umilić spacerowiczom przejście 
wzdłuż kanałku. Załączam zdjęcie nowo ukształtowanej, w ciągu 
zaledwie kilku dni ścieżki. Chętnie zaangażuję się w odzyskanie 
drożności naszej spacerowej ścieżki.

z poważaniem iRena

list do redakcji

ODpOWieDź na list

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na zapytanie wysłane pocztą elektroniczną dnia 
08.05.2017 r. informuję, że dla okolic Kanału Wawerskiego brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, który przeznaczałby teren biegnący wzdłuż jego brze-
gów konkretnie na cele ścieżki spacerowo-rowerowej.
Minimalne odległości w  zakresie dostępu do kanału reguluje 
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 469 ze zm.), który zabrania grodzenia nieruchomo-
ści przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległo-
ści mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub 
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Odnośnie wybudowanego ogrodzenia w poprzek ścieżki biegnącej 
wzdłuż Kanału Wawerskiego wyjaśniam, że projekt budowlany dla 
nowo powstałego budynku obejmował m.in. przesunięcie ogro-
dzenia w kierunku południowym działki inwestora. Kontrola zgod-
ności z przepisami realizowanych obiektów budowlanych (w tym 
ogrodzeń) należy do kompetencji Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 11, 02-366 Warszawa.
Z poważaniem

anna dąBRowska,  
inspektoR

URząd m.st. waRszawY, dzielnica wesoła,
wYdział aRcHitektURY i BUdownictwa dla dzielnicY

Była sobie fajna ścieżka wzdłuż kanału wawerskiego, ale raptem 
na wysokości ulicy Św. Antoniego została zajęta przez właściciela 
sąsiadującej z nią działki. Trudno mi się z tym pogodzić, bo to 
według mnie wyjątkowo malownicze miejsce na naszym osiedlu, 
bardzo przyjemna do tej pory trasa spacerowa i rowerowa, biegnąca 
od ulicy Jeździeckiej do oczyszczalni ścieków.  (...) Teraz da się tam-
tędy z trudem przecisnąć, ale tylko na pieszo i ryzykując skręce-
niem nogi. Zastanawiam się, czy takie ogrodzenie murem kawałka 
ścieżki ogólnoużytkowej jest zgodne z prawem, a jeśli tak to czy to 
prawo jest sensowne. 

pozdRawiam, iwona

list do redakcji    sprzedaj   

Garażówki
po wakacjach

10 września 
8 października

niedziela 11.00 - 15.00
na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy  

wesoła m. st. warszawy

oddaj

wymień

R E K L A M A
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kanał wawerski

W środku starej 
miłosny sąsiedzi 
z nowych domów 
zagrodzili dotych-
czasowe przejście 
wzdłuż Kanału Wa-
werskiego. zasko-
czeni mieszkańcy, 

którzy od zawsze     tędy chodzili, py-
tają, dlaczego betonowe ogrodzenie 
stoi w poprzek przejścia?
Właściciele nowych domów i  deweloper, 
który ziemię sprzedał, stoją na stanowisku, 
że mają prawo tak ogrodzenie postawić – 
są właścicielami ziemi, ogrodzenie posta-
wili na swoim. 

Rzeczywiście, na mapach ta ziemia, 
wcześniej należąca do parafii, sięga aż do 
połowy dna koryta.

A zgodnie ze zliberalizowaną ustawą Pra- 
wa Budowlanego, na postawienie ogrodzenia 
nie jest potrzebne urzędowe zezwolenie. 

Betonowe słupki przęseł ogrodzenia 
wkopane na skraju skarpy naruszyły jej sta-
bilność. Wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy 
Jana Pawła II i od strony Borkowskiej zo-
stała wydeptana dzika ścieżka. Chodzący 
nią przyczyniają się niestety do procesu ob-
luzowania skarpy i do niszczenia roślin stabi-
lizujących bok koryta. Wydeptanie od strony 
Borkowskiej jest dosłownie w skarpie i sięga 
niemal dna. A  spod betonowych przęseł 
ogrodzenia z ogródków spływa woda i pły-
nąc po skarpie żłobi ślady w miękkiej ziemi. 

brak Planu 
zagosPodarowania
Kanał w ewidencji jest urządzeniem wod-
nym, a  nie naturalnie płynącą w  swoim 
korycie wodą od źródła do ujścia, dlatego 
powinno być wyjaśnione, czy właściciele 
działek i  deweloperzy powinni  pozosta-
wiać odstęp od linii brzegowej? 

Woda płynąca naszym kanałem jest kla-
syfikowana jako „śródlądowa powierzch-
niowa publiczna woda płynąca”. Czy 
w stosunku do niej ma zastosowanie Arty-
kuł 27 pkt 1 Prawa Wodnego: Zabrania się 
grodzenia nieruchomości przyległych do 
powierzchniowych wód publicznych (…) 
a  także uniemożliwiania przechodzenia 
przez ten obszar. oraz Artykuł 28  pkt 1 : 

Właściciel nieruchomości przyległej do 
powierzchniowych wód publicznych jest 
obowiązany umożliwić dostęp do wody na 
potrzeby wykonywania robót. 

I niestety, Kanał Wawerski nadal nie jest 
na terenie Warszawy objęty Planem zago-
spodarowania Przestrzennego z wytyczonym 
pasem ziemi między skarpą a ogrodzeniem, 
deweloper postawił baner z  ofertą sprze-
daży wszystkich działek między ulicami Jana 
Pawła II i Borkowską, z wizualizacją domów 
i ogródków ogrodzonych do skraju skarpy. 

PostęPowanie wyjaśniające 
Kanałek płynie przez teren dzielnicy, lecz 
zarządza nim Wojewódzki zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych, a nie Urząd Weso-
łej. Burmistrz sprawę zgłosił do zarządcy, 
a ten, po wizji w terenie, zgłosił ogrodzenia 
dziesięciu działek wzdłuż kanałku na te-
renie Starej Miłosny do Powiatowego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego. zostało 
wszczęte postępowanie wyjaśniające.  

doradzałabym zatem nabywcom działek 
o wstrzymanie się z grodzeniem do skraju 
skarpy do zakończenia postępowania. 
gdyż, o  ile ziemia jest prywatna, koryto 
jest urządzeniem wodnym sztucznym, to 
woda jest pod jurysdykcją Skarbu Państwa 
i jest pod ochroną państwowych służb. dy-
rektor Wojewódzkiego zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych wskazał, że ogrodze-
nia należy stawiać tak, by nie było zmiany 
parametrów technicznych Kanału, uszko-
dzenia ani obluzowania skarpy, zakłóce-
nia wolnego, swobodnego przepływu wód 
prowadzonych korytem negatywnie zmie-
niających warunki spływu wody i lodów,  co 
może stwarzać lub zwiększać zagrożenie 
lokalnymi podtopieniami lub powodzią. 
A takie zagrożenie jest w Starej Miłośnie. 
Na osiedlu wiele ulic i domów wielokrot-
nie było podtapianych w czasie ulewnych 
deszczy. gdy lato lub jesień będą mokre 
i kanałek wypełni się wodą i obluzowana, 
niestabilna skarpa rozmięknie, ziemia 
może się obsuwać na dno. Tak się dzieje 
wzdłuż ogrodzeń między ulicą Fabryczną 
a Cieplarnianą. Przefiltrowana deszczówka 
z kanalizacji deszczowej z wielu naszych 
ulic odprowadzana jest do kanałku. W tym 
samym czasie, gdy stawiane było opisane 

ogrodzenie, trwały prace zlecone przez 
Urząd dzielnicy przy budowie kolektora 
deszczowego w ulicy Jana Pawła II. Kana-
lizacja deszczowa będzie bez zakłóceń od-
bierać wodę tylko wtedy gdy w kanałku nie 
będzie tamowany przepływ zagrażający 
podtopieniami wielu domom na osiedlu.   

Czy i jak do Kanału spełniającego funk-
cję melioracyjną mają mieć dostęp służby 
porządkowe? 

do ich zadań należy: koszenie trawy, 
wywożenie szlamu, odpadów zielonych 
oraz naprawa zniszczeń i  udrażnianie 
przepływu. Wyjaśnienia wymaga, czy po-
winien być wyznaczany pas eksploatacyjny 
wzdłuż brzegów skarpy i przez kogo. 

W Sejmie jest teraz procedowana nowa 
ustawa „Wody Polskie” przygotowana 
przez Ministerstwo Środowiska. Czy będą 
w niej zapisy szczegółowe chroniące wody 
i jej koryto także w naszym kanałku? 

dobro wsPólne
Uregulowania prawne powinny ułatwić kon-
tynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż kanałku. o tę ścieżkę od lat zwracają 
się mieszkańcy, jej budowa jest raz za razem 
w programach wyborczych kandydatów do 
Rady dzielnicy w Starej Miłośnie. Wśród pro-
pozycji radnych do realizacji w 2018 roku jest 
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
Kanału Wawerskiego od ulicy Jodłowej do 
Jana Pawła II”. Możliwość realizacji tego od-
cinka ścieżki zależy przede wszystkim od wy-
sokości  dzielnicowego budżetu w 2018 roku 
i od prawa dysponowania terenem.   

czy istnieje jeszcze szansa 
by wzdłuż  kanałku Powstał 
ciąg sPacerowy? 
Chciałabym móc wierzyć, że wspólne 
dobro, którym jest i  któremu służy kana-
łek jest pod ochroną przepisów prawa i in-
stytucji powołanych do jego ochrony. Jeśli 
naszego marzenia o ścieżce wspólnie nie 
obronimy,  przegra w środku dużego osie-
dla z nieskutecznymi przepisami, urzędni-
czą bezradnością  i planami deweloperów.  

oby wspólne dobro nie było tylko utopią. 

Radna Hanna BąBik

ziemia, woda i dobro wspólne

22-26 sierpnia 2017

Plener Malarski
organizatorzy:

Bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych, będą prowadzone na terenie 
naszej dzielnicy. Kuratorem pleneru jest malarka Grażyna Bany.

zapisy:  grazynabany@02.pl
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kanał wawerski

ze względu na jego łagodny i malow-
niczy charakter zwykliśmy mawiać 
o  nim „kanałek”. W  rzeczywistości, 
jak wskazuje jego oficjalna nazwa 
oraz definicja hydrologiczna, od 
czasu regulacji jest kanałem. W  hi-
storiografii starej miłosny najczęściej 
wspomina się o folwarku, karczmach 
i Trakcie Brzeskim. Warto jednak wy-
raźnie zaznaczyć, że przez wszystkie 
ubiegłe wieki, obok drogi do mińska, 
jedynym ciągłym i w swym bycie nie-
zmiennym elementem pejzażu osie-
dla był właśnie on, dzisiejszy Kanał 
Wawerski.

Kanał posiada swoje źródło koło Ha-
linowa, odprowadzając wody z  terenów 
leśnych i  łąkowych zachodnich części 
gmin Wiązowna i Sulejówek. Rowy melio-
racyjne doprowadzające do niego wodę 
sięgają do góraszki, grabiny, Michałówka 
i Konika Starego. Po wypłynięciu ze Starej 
Miłosny snuje się przez Wiśniową górę, 
Międzylesie, Anin i zastów, gdzie część 
jego wód odbiera Kanał Nowe Ujście. Na-
stępnie kieruje się do płynącego wzdłuż 
Trasy Siekierkowskiej Kanału Nowa Ulga. 
z niego część wód trafia bezpośrednio do 
Wisły, a część Kanałem gocławskim do 
Jeziorka Kamionkowskiego, które rów-
nież posiada połączenie z  Wisłą. Jego 
długość wynosi ok. 20 km. W granicach 
dzielnicy Wesoła znajduje się ok. 3,5 km 
odcinek.

Początki prac melioracyjnych na tere-
nie Starej Miłosny sięgają co najmniej 
XVII wieku. Historycy naszych okolic 
w  osobach Barbary Buczek-Płachtowej 
i Krzysztofa oktabińskiego uważają, że 
za uczynieniem akurat tego prastarego 
cieku, głównym odpływem w stronę Wisły, 
stali specjalnie sprowadzeni do tego celu 
osadnicy. W  „dziejach dóbr Miłosna”, 
wspomniana autorka jasno precyzuje, 
że zajmowali się tym olędrzy, społecz-
ność pochodząca m.in. z terenów Fryzji, 
Niderlandów i Prus Królewskich. W XVII 
wieku miała miejsce ich tzw. pierwsza 
fala napływowa na nadrzeczne tereny 
okolic Warszawy. Była to ludność, która 
w przeciwieństwie do miejscowej, gospo-
darującej z reguły na terenach suchych, 
potrafiła odnaleźć się na terenach zale-
wowych i  bagiennych. Antropolog kul-
tury, dr Łukasz M. Stanaszek, w książce 
„Nadwiślańskie Urzecze”, dokładnie opi-
sał jej pochodzenie, działalność i sposób 
bytowania m.in. na terenach dzisiejszych 
dzielnic Praga-Południe (Saska Kępa, 
gocław) i Wawer (m.in. Las, zastów, Mie-
dzeszyn, Falenica). Wiele wskazuje na to, 
że olędrzy operując w okolicy niemal sto-
jącej w wodzie Starej Miłosny, w pewnej 

części osiedli również na tym obszarze. 
Mógł przyświecać temu, m.in. fakt, że jej 
właścicielami byli Czerniakowscy i  Mi-
lanowscy, związani przede wszystkim 
z nadwiślańskimi Czerniakowem i Wila-
nowem. Prócz tego, jak wskazują stare 
mapy, istniał już wtedy jeden z głównych 
duktów ówczesnej okolicy, nazywany 
u nas obecnie „drogą przez las”, łącznik 
Starej Miłosny z  olęderskim zerzeniem 
(m.in. Al. dzieci Polskich i ul. Żegańska).

Całe to zagadnienie wymaga jeszcze 
wielu dokładniejszych badań i uściśleń. 
Na dziś, najważniejszym źródłem histo-
rycznym dotyczącym dawnego Kanału 
Wawerskiego, pozostają wspomniane ar-
chiwalne plany i mapy. z uwagi na małą 
dokładność dawnych dzieł kartograficz-
nych, szczególnie o  dużej podziałce, 
nie możemy niestety podejmować prób 
odtworzenia dokładniejszych parame-
trów dawnych cieków. Ale możemy m.in. 
dość jasno stwierdzić, które z nich były 
największe i najważniejsze. Nasz kana-
łek zdecydowanie do takich należał. Rizzi 
zannoni, hydrograf francuskiej marynarki 
handlowej, autor mapy Polski z  1772 
roku, narysował go sięgającego, aż dzi-
siejszej miejscowości dębe Wielkie. Co 
istotne, na tarasach nadzalewowych 
Wisły, w obszarze dzisiejszych Wesołej, 
Wawra, Józefowa i  otwocka, oznaczył 
jeszcze tylko… rzeki Mienię i  Świder. 
Podobnie sytuacja wygląda na planach 
okolic Warszawy, geometry królewskiego 
Karola de Perthées’a  z  1786 roku oraz 
Louisa Harynga z  drugiej dekady XIX 
wieku. z  tym, że w  tych przypadkach 
kanałek posiada niewielkie, południowe 
zasilenie (obecnie niełączący się z Wa-
werskim, Kanał zagoździański) i zaczyna 
się w  okolicy Starej Miłosny. Na planie 
parcelacyjnym dóbr Miłosna z 1887 roku 
widać na nim kilka stawów oraz sporo 
mniejszych, łączących się z nim strumy-
ków. Początek wieku XX przyniósł wysyp 
dokładniejszych, wojskowych map topo-

graficznych. zarówno na rosyjskich jak 
i pruskich, jego kształt jest już zbliżony 
do dzisiejszego, z tym że jego początek 
znajdował się w zakręcie.

To co najbardziej charakterystyczne, 
według wszystkich dawnych map, kana-
łek posiadał silnie meandrujący przebieg. 
Wskazywać to może, że mimo takich pro-
wadzonych na nim prac, jak udrażnianie, 
łączenie z mniejszymi strugami czy posa-
dawianie na nim różnej wielkości oczek, 
to cały czas biegł w swoim pierwotnym, 
dzikim ułożeniu. 

W  1924 roku właściciele podmokłych 
terenów gminy Wawer, w której granicach 
leżała wówczas Stara Miłosna, założyli  
Spółkę Wodną obwodu Wawerskiego. 
Wśród prezesów znalazł się m.in. jej 
mieszkaniec Witold Berkan. działalność 
tego przedsiębiorstwa miała na celu zme-
liorowanie obszarów gmin Wawer, za-
góźdź (tu dodatkowo dochodziła bardzo 
słaba jakość, wybudowanego kilkanaście 
lat wcześniej, wału wiślanego zwanego 
miedzeszyńskim) i nowopowstałej Letni-
sko Falenica oraz stołecznych już wtedy 
grochowa i Saskiej Kępy, których stosu-
nek wodny zaburzyły m.in. XIX-wieczne 
budowy nasypów szos brzeskiej i  lubel-
skiej, plantów kolejowych linii Nadwi-
ślańskiej i Terespolskiej oraz XX-wieczna 
zabudowa letniskowa na rozparcelowa-
nych, podmiejskich folwarkach. Prace 
trwały ponad dekadę. Wówczas dość 
płytki, często wylewający kanałek został 
uregulowany i pogłębiony, zyskując swój 
dzisiejszy przekrój i nazwę. 

W Starej Miłośnie znajduje się na nim 
11 mostków drogowych na ulicach Bor-
kowskiej, diamentowej, Fabrycznej, 
Cieplarnianej, Jeździeckiej, Pogodnej, 
zakrętowej, odnodze Rumiankowej, leśny 
na Pohulance i dwa na Jana Pawła II. Po-
nadto jest też kilka kładek pieszych. Po-
między ulicami Cieplarnianą i Jeździecką, 
wzdłuż jednego z  brzegów, ciągnie się 
elegancka, oświetlona aleja. Proces udo-
stępniania zafascynowanym urokiem tego 
miejsca spacerowiczom trwa. W  pełni 
przygotowany odcinek, z ławkami, oświe-
tleniem, wystawami plenerowymi, itp., 
pomiędzy dwoma ramionami ulicy Jana 
Pawła II, mógłby spełniać rolę osiedlo-
wego parku kultury. zrealizowanie takiego 
projektu, z wielu przyczyn jest dziś dość 
trudne, ale nie jest nierealne. Warto więc, 
by w  tym kierunku czynić przynajmniej 
małe, ale regularne kroki.

adam ciećwieRz

historia kanału Wawerskiego
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inwestycje

zbliża się koniec pierwszego półrocza, 
czas więc na pierwsze podsumowania.

inwestycje zakończone:
stara miłosna

-  przedszkole z  oddziałem żłobkowym 
przy ulicy Mazowieckiej. Jest już decyzja 
na użytkowanie. W  chwili obecnej trwa 
wyposażanie obiektu. Przedszkole na 
pewno ruszy od września br.

-  ulica Ułańska – brakujący odcinek od Po-
godnej do Jeździeckiej

-  system odwodnienia ulicy Jana Pawła II 
na odcinku od ulicy Sagalli do Kanałku 
Wawerskiego (jest już oddany do użyt-
kowania)

centrum/Wola grzybowska
-  sala SAM („Sala Aktywnego Myślenia 

czyli biblioteka i  czytelnia w  Staszicu”) 
w szkole podstawowej nr 171 przy ulicy 
Armii Krajowej; obecnie trwa wyposaża-
nie sali (zadanie to jest realizowane w ra-
mach budżetu partycypacyjnego)

w trakcie budowy:
stara miłosna
-  budowa ulicy Kamyk wraz ulicą grafitową 

na odcinku od Biedronki do skrzyżowania 
z ulicą Jodłową (zakończenie inwestycji 
zaplanowane jest na koniec sierpnia br.)

-  budowa fragmentu ulicy Mazowieckiej 
prowadzącego do nowego przedszkola 
(zakończenie inwestycji planowane jest 
na 15 sierpnia)

centrum/Wola grzybowska
-  przebudowa ulicy Sikorskiego na od-

cinku od Akacjowej do Chodkiewicza 
(zakończenie inwestycji planowane jest 
do końca sierpnia)

-  budowa domu dziennego pobytu dla se-
niorów (obecnie gotowy jest stan surowy, 
natomiast zakończenie budowy jest pla-
nowane na jesień br.) 

zielona
-  budowa ulic Krótkiej i Żeglarskiej (zakoń-

czenie prac planowane jest na wrzesień br.)

zaPlanowane do realizacji 
w tym roku:
centrum/Wola grzybowska
-  budowa oświetlenia ulicy Berenta (jest już 

projekt; rozpoczęcie prac planowane jest 
na sierpień br.)

-  przebudowa kolektora deszczowego po-
między ulicą długą i Kilińskiego w celu 
zwiększenia retencji (projekt już jest; za-
kończenie prac planowane jest na koniec 
września br.)

-  przebudowa ulicy Żółkiewskiego (realiza-
cja inwestycji planowana jest na lato br.)

-  przebudowa Kwiatowej i Chopina (projekt 
już jest; rozpoczęcie prac planowane jest 
na lipiec, a zakończenie do końca września)

-  przebudowa ulicy godebskiego (projekt 
już jest; rozpoczęcie prac planowane jest 
na koniec lipca, natomiast zakończenie 
na jesień br.)

-  budowa budynku komunalnego przy ulicy 
Berenta (zadanie 2-letnie; projekt jest go-
towy; rozpoczęcie prac planowane jest na 
sierpień br.)

-  budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 
259 (zakończenie prac zaplanowane jest 
na koniec września br.)

stara miłosna
-  budowa brakujących punktów oświetlenia 

w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, 
Rodziewiczówny, Brylantowej i Nefryto-

wej (obecnie projekt jest w realizacji, na-
tomiast prace budowlane zaplanowane 
są na wrzesień-październik br.)

-  budowa ulicy Cieplarnianej na odcinku od 
Kanałku Wawerskiego do ulicy gościniec 
wraz z  przepustem (została podpisana 
umowa na realizację ulicy; wkrótce roz-
poczną się prace; zakończenie inwestycji 
planowane jest na jesień br.)

-  ulica dąbrowy wraz z brakującym frag-
mentem ulicy Słonecznej Polany (projekt 
jest w realizacji; budowa ruszy we wrze-
śniu; zakończenie prac zaplanowane jest 
do końca br.)

-  budowa ulicy Konwaliowej, Irysów, Po-
światy i  Sasanki (inwestycja ta będzie 
realizowana w  trybie 2-letnim; obecnie 
projekt jest w realizacji; rozpoczęcie prac 
zaplanowane jest na jesień br., a zakoń-
czenie na rok 2018) 

-  rozbudowa szkoły podstawowej Nr 173 (za-
danie 2-letnie; rozpoczęcie robót planowane 
jest na ten roku, zakończenie na 2018 r.)

-  w ramach budżetu partycypacyjnego zo-
staną zrealizowane następujące projekty: 
„Park kultury dla młodzieży”, „Park dla 
młodzieży” i  „Młodzieżowy Park rekre-
acji” oraz „oświetlenie placu zabaw na 
Jeździeckiej” (rozpoczęcie prac zaplano-
wane jest na wakacje, a zakończenie na 
koniec września br.)

-  budowa placu zabaw przy gimnazjum nr 
119 (zakończenie prac zaplanowane jest 
do końca września br.)

-  budowa przepustu na Kanale Wawerskim 
w ciągu ulicy Ptasiej (przetarg na tą in-
westycję będzie powtórzony w związku 
z otrzymaniem ofert 3-krotnie wyższych 
od zaplanowanych)

zielona
-  budowa ulicy Nowej (przetarg został 

ogłoszony; rozpoczęcie budowy plano-
wane jest na początek lipca, a zakończe-
nie na koniec października br.)

inwestycje 2017 – wykonanie i plany na przyszłość
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-  budowa ulicy Szerokiej (prace rozpoczną 
się w październiku br.; zakończenie zada-
nia zaplanowane jest do końca br.)

-  budowa drogi wewnętrznej od ulicy Uro-
czej (projekt jest w realizacji, rozpoczęcie 
i zakończenie budowy zaplanowane jest 
jesień br.)

-  budowa ulicy zaułek (projekt jest w reali-
zacji; budowa rozpocznie się w wakacje, 
zakończenie planowane jest na koniec 
września br.)

-  budowa budynku biblioteki publicznej (in-
westycja 2-letnia; rozpoczęcie prac bu-
dowlanych jest zaplanowane na lipiec br.)

w Przyszłym roku:
centrum/ Wola grzybowska
-  przebudowa  ulicy Czarneckiego wraz ka-

nalizacją deszczową 
-  budowa oświetlenia w ulicy Narutowicza 

(zadanie 2-letnie; w bieżącym roku pro-
jekt, realizacja w 2018 r.)

zielona
-  budowa żłobka (został ogłoszony kon-

kurs na koncepcję; wyniki konkursu po-
znamy do końca czerwca br.; rozpoczęcie 
budowy zaplanowane jest na 2018 r.)

-  budowa ulicy zachodniej (niedawno zo-
stał ogłoszony przetarg, jednak sama 
budowa rozpocznie się już w  roku na-
stępnym) 

-  budowa ulicy Słowiczej (projekt już jest; 
budowa zaplanowana jest na 2018 r.)

stara miłosna
-  budowa ulicy Nizinnej (w  tym roku po-

wstanie projekt, budowa zaplanowana 
jest na 2018 r.)

-  budowa brakujących punktów świetlnych 
na ulicach: Kamiennej, Wapiennej, Wcza-
sowej, Agawy, Morelowej, olchy, Marmu-
rowej, Krokusów i Sasanki 

Przesunięcia na rok 2018 
-  budowa przepustu nad Kanałkiem Wa-

werskim na wysokości ulicy Jodłowej

W związku z możliwością pozyskania 
dodatkowych środków na inwestycje 
na lata 2018- 2019 planowane jest 
w  kolejnych latach rozpoczęcie na-
stępujących inwestycji:
na osiedlu centrum / Wola grzybowska: 
przebudowa ulicy Starzyńskiego wraz z bu-
dową odwodnienia, budowa drogi od ulicy  
Berenta do projektowanego budynku komu-

nalnego; budowa placu zabaw w Przedszkolu 
„Pod dębami” oraz budowa drogi łączącej 
ulicę Syrokomli z ulicą Armii Krajowej.
na osiedlu zielona: budowa ulicy Boro-
wika i budowa ulicy za dębami.
na osiedlu stara miłosna: budowa ulic 
Konwaliowej, Irysów, Poświaty i Sasanki, 
budowa domu Kultury w os. Stara Miłosna; 
budowa ulic Klonowej i Cedrowej, budowa 
ulicy dolomitowej, budowa ulicy Agawy 
oraz budowa kolektora deszczowego wraz 
z  budowa ulic Jutrzenki, złotej Jesieni 
i Marmurowej.
na groszówce: budowa drogi bez nazwy 
od ulicy Niemcewicza, budowa ulicy Ko-
ściuszki oraz I etap budowy ulicy Asnyka 
i ulicy Rejtana od Asnyka do Niemcewicza.

dodatkowo w naszej dzielnicy ze środków 
pozyskanych z m.st. Warszawy w ramach 
„Programu poprawy jakości eksploatacji 
dróg nieutwardzonych” nową nawierzch-
nię zyskają 4 ulice: gościniec na odcinku 
od Jana Pawła II do Szosy Lubelskiej, ulica 
Szeroka, Cienista  i Żółkiewskiego. 

opRacowała:  
joanna janUszewska-miśków,  

Radna dzielnicY wesoła  
m.st. waRszawY

OD raDnej  
●  Rada m. st. Warszawy przyjęła wiosną 
projekt nasadzeń tysiąca nowych drzew 
w każdej dzielnicy. Realizacja tego przedsię-
wzięcia rozpocznie się jesienią i  potrwa do 
wiosny przyszłego roku. Jednocześnie ruszył 
program nasadzeń zastępczych. Wszystkie 

drzewa, które z powodu uszkodzeń lub zniszczeń zamarły lub za-
mierają zostaną zastąpione dorodnymi 5- lub 10-letnimi drzewami 
gatunków zgodnych z miejskimi założeniami kształtowania zieleni. 
Każdy, kto posługuje się smartfonem, może za pomocą aplikacji 
„Milion drzew” wskazać miejsce, w którym chciałby, by zostało po-
sadzone drzewo. Aplikacja jest dostępna za pośrednictwem go-
ogle Play (na systemy Android) oraz App Store (IoS). zgłoszenie 
wysyłamy z wybranego miejsca posadzenia drzewa.
●  W  czerwcu kontynuowane są prace odwodnieniowe roz-
poczęte na skrzyżowaniu ulic gościniec i Diamentowa na 
osiedlu stara miłosna. Woda z tego skrzyżowania, zalewanego 
w trakcie deszczy, zagraża zalewaniem piwnic i garaży pobliskich 
domów. Niedrożna rura biegnąca w miejscu kanału melioracyjnego 
na terenie wspólnot mieszkaniowych wzdłuż ulicy diamentowej aż 
do kanałku zostanie oczyszczona z korzeni rosnących tam drzew 
i ziemi. zdaniem Andrzeja Pylaka, naczelnika Wydziału Infrastruk-
tury w naszej dzielnicy udrożnienie tej rury powinno rozwiązać pro-
blem rozlewiska na skrzyżowaniu i zagrożenia podtopieniami.
●  optymistyczne informacje radnej elżbiety nowosielskiej 
zamieszczane w lokalnych gazetkach o zamierzonym re-
moncie dawnego sanatorium msWia przy ulicy niemce-
wicza w centrum Wesołej nie znajdują potwierdzenia. Na 
stronie MSWiA brak informacji o ogłoszeniu przetargu na prace re-
montowe i/lub renowacyjne w budynku. Rzecznik prasowy MSWiA 
w odpowiedzi na moje zapytanie informuje, że decyzje co do prze-
znaczenia budynku nie zostały jeszcze podjęte. 
●  Do końca roku 2017 prowadzona jest bezpłatna stery-
lizacja oraz chipowanie psów i kotów w wybranych przy-

chodniach weterynarii w Warszawie. Mieszkańcy Wesołej 
mogą się zgłaszać do najbliższych przychodni w sąsiedniej dziel-
nicy Wawer :     

Radna Hanna BąBik

Lecznica Weterynarii ANIN
III Poprzeczna 3/1
tel; 22 812 64 33

Przychodnia Weterynarii „Marysin” sc
ul. Korkowa 96
tel; 22 812 71 11
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budżet PartycyPacyjny

Wyprowadźmy dzieci z klas na świeże powietrze, niech zobaczą 

przyrodę naprawdę, a nie na obrazku, przecież jest tak blisko 

szkoły! Do tego potrzebna jest wiedza jak organizować przyrod-

nicze wyjście w teren. Co i o jakiej porze roku warto oglądać i któ-

rędy tam dojść.

W tym projekcie nie chodzi o jednorazowy cykl wycieczek ale o wypra-
cowanie standardu oraz zwyczaju przeprowadzania zajęć z  przyrody 
w terenie. Czy zauważyliście drodzy rodzice, że uczniowie wychodzą na 
dwór dużo mniej niż przedszkolaki? A przecież nasze dzieci dorastające 
w najbardziej zielonej dzielnicy Warszawy mają prawo uczyć się przyro-
dy z najlepszego podręcznika jakim jest prawdziwy świat.
Celem projektu jest przygotowanie pięciu standardowych scenariuszy lek-
cji terenowych i opracowanie dla każdej szkoły tras i sposobu ich realizacji. 
potrzebna będzie współpraca przewodników terenowych i nauczycieli. te-
maty lekcji będą oparte na zjawiskach łatwych do zaobserwowania i nale-
żących do podstawy programowej szkoły podstawowej i gimnazjum.
proponowane tematy: 
1, (kwiecień) wędrówki i gody płazów

2. (maj) pszczoły, ochrona i rozpoznawanie gatunków

3, (czerwiec) torfowiska i rośliny drapieżne

4. (wrzesień) porosty i inne organizmy wskaźnikowe

5. (październik lub styczeń) obywatelskie akcje liczenia ptaków  

Każda lekcja przyrody w terenie będzie wymagała 2 godzin lekcyjnych,  
jest bowiem około półtoragodzinną pieszą wycieczką. W projekcie będą 
uczestniczyć zainteresowane klasy i przede wszystkim nauczyciele pro-
wadzący zajęcia nauczania początkowego, przyrody i  biologii. Dodat-
kowe pięć lekcji pokazowych powinno być przeprowadzone w  trybie 
otwartym dla wszystkich chętnych (np. jako zajęcia w ramach ośrodka 
kultury) ze względu na dużą liczbę rodzin korzystających z edukacji do-
mowej oraz z myślą o rodzicach uczniów. Jest bowiem istotne, żebyście 
to Wy, rodzice umieli docenić ten sposób uczenia i wymagać by był on 
powszechnie stosowany. Wykonawcą projektu może być organizacja 
pozarządowa lub specjaliści i nauczyciele wybrani przez Urząd Dzielnicy.
Głosujcie!

doRota wRońska 

szczotecznica szarawka jak na dłonifo
t
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UCZYMY O PRZYRODZIE  
DZIELNICY WESOŁA

Projekt do Budżetu partycypacyjnego na 2018 rok 
obszar 2 stara Miłosna OBSZAR  NR 1   

plac WoJSKA polSKIeGo,  WolA GrZyBoWSKA, CeNtrUM, 
GroSZÓWKA, GrZyBoWA, ZIeloNA 
Nr 10.  letNIe pleNery MAlArSKIe Autorka projektu Hanna Bąbik
Wspólne malowanie latem pod kierunkiem artystów malarzy w plene-
rze na terenie całej dzielnicy w  łatwo dostępnych lokalizacjach. Dwie 
godziny w tygodniu od czerwca do września. Materiały będą czekały na 
pierwszych 20 uczestników, dorosłych i seniorów. Spotkania będą miały 
charakter otwarty dla wszystkich, którzy będą mogli dołączyć z własny-
mi materiałami.

Wartość projektu 16 730 zł

OBSZAR NR 2  
StArA MIłoSNA  

Nr 1. TĘŻNIA SOLANKOWA DLA ZDROWIA, URODY,  
LATEM DLA OCHŁODY Autorki:  Hanna Bąbik i Natalia podgórska 
Kameralna, ekologiczna tężnia w  lasku sosnowym w  środku osie-
dla przy ulicy pogodnej , w sąsiedztwie placu zabaw, inspirowana 
tężnią w  Konstancinie. Ze zbiornika ze zmineralizowaną, jodowa-
ną solanką  będzie rozpylany wodny aerozol. Wokół staną wśród 
drzew drewniane podwójne ścianki z ułożonymi gałązkami tarniny. 
Wewnątrz wytworzy się prozdrowotny mikroklimat. Do dyspozycji 
wszystkich  chcących się zrelaksować i  pooddychać zdrowym po-
wietrzem będą wygodne ławki. tężnia będzie całoroczna (poza mie-
siącami zimowymi). 

Wartość projektu 255 000 zł

Nr 6.  ŁADNIEJ w STAREJ MIŁOŚNIE   
– Więcej drzew i barwnych krzewów wzdłuż głównej 
ulicy Autorzy: Hanna Bąbik i Mikołaj pieńkos
Uzupełnienie nasadzeń wzdłuż ulicy Jana pawła II na odcinku między 
rondem pohulanka a  rondem ks.Witkowskiego. W  projekcie jest 20 
drzew w miejsce brakujących i/lub uschniętych i 200 barwnych krze-
wów przy ulicy Jana pawła II  w pobliżu przystanków autobusowych. 

Wartość projektu 27 000 zł

Nr 8. MÓWMY LEPIEJ PO ANGIELSKU Autorka: Hanna Bąbik
lekcje i konwersacje języka angielskiego z lektorem/lektorką dla do-
rosłych i seniorów; 90 minut raz w tygodniu. 

Wartość projektu 14 200 zł

Nr 11.  LATO Z JOGĄ Autorka: Hanna Bąbik
Wspólne ćwiczenie jogi z instruktorem/instruktorką na zielonym 
skwerku przy ulicy Granicznej, w sąsiedztwie siłowni plenerowej; dwa 
razy w tygodniu 90 minut od 11 czerwca do 17 września. Joga może 
być ćwiczona  przez wszystkich. Komitet UNeSCo wpisał jogę w 2016 
roku na światową listę niematerialnego dziedzictwa kultury za jej po-
zytywny wpływ na zdrowie, medycynę, edukację i sztukę. W ramach 
projektu są przewidziane również  trzy 60-minutowe spotkania pobli-
skim w lesie wspólnego śmiechu pod kierunkiem instruktora/instruk-
torki  jogi śmiechu. Wspólny , głęboki z przepony śmiech  daje radość, 
dodaje energii, dotlenia, wyzwala endorfiny.  

Wartość projektu 6400 zł

Hanna BąBik



SpecJaliStyczna  
lecznica  

weterynaryJna  
tel. 501 040 784

ul. Sikorskiego 74
warszawa wesoła

reklama

REGULAMIN PLACU ZABAW:

1.  Wybieg dla psów jest ogólnodostępnym 
terenem przeznaczonym do zabaw z psami 
w godzinach pracy lecznicy.

2.  Zawsze obserwuj swojego psa i  nie zosta-
wiaj go bez nadzoru.

3.  odepnij psa ze smyczy dopiero po wejściu 
do strefy bezsmyczowej. Dzięki temu nie 
tylko okażesz szacunek innym użytkowni-
kom parku, ale przede wszystkim zapewnisz 
bezpieczeństwo swojemu psu.

4.  Jeśli jesteś zmuszony przyprowadzić dziec-
ko do parku, bacznie je obserwuj.

5.  powstrzymaj się od palenia i  jedzenia na 
terenie parku. Niedopałki papierosów i opa-
kowania po żywności mimo, że są atrakcyj-
ne dla wielu psów, nie służą ich zdrowiu.

6.  Weź ze sobą plastikowe torebki i posprzątaj 
po psie – wszystkie kosze są do twojej dys-
pozycji.

7.  Nie przychodź jeśli twój pies nie ma aktual-
nych szczepień, jest agresywny lub w trak-
cie rui.

8.  osoba, pod której nadzorem pozostaje pies 
ponosi odpowiedzialność za zachowanie 
psa na terenie wybiegu oraz wyrządzone 
przez niego szkody.

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

Plac zabaw dla psów w Wesołej!
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list do redakcjiDzień dobry,
 Pisałem do Państwa na początku maja, opisywałem sytuację jaką 
od jakiegoś czasu można zaobserwować na ulicach Starej Miłosny, 
a dokładnie na ulicy Jana Pawła.

Na naszej głównej ulicy, codziennie dochodzi do niebezpiecznych 
sytuacji: kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości, a nawet nie 
zwalniają przed przejściami dla pieszych.

Ja akurat widzę co się dzieje na Jana Pawła od ronda przy ulicy 
Rumiankowej do ronda przy KFC. Motocykliści rozwijają niekiedy 
prędkości przekraczające 100 km/h, wyprzedzają na tzw. drugiego 
nie zważając na przejścia i ciągłe linie na jezdni.

Takie wyprzedzanie na drugiego miałem okazję oglądać 11 czerwca, 
jadąc od strony Międzylesia ulicą Jana Pawła pomiędzy ulicami 
Jodłową a Diamentową. Młody kierowca jadący BMW na numerach 
WM… wyprzedzał na podwójnej ciągłej linii i na pasach. Po czym 
na wysokości ul Jeździeckiej ten sam kierowca ponownie wyprzedzał 
jadąc kolejny raz pod prąd i nie zważając, że jadący przed nim wcze-
śniej zasygnalizował manewr zmiany kierunku (skręcał w lewo w Jeź-
dziecką) nie patrząc, że jest przejście dla pieszych.

Pisałem również, że taka sytuacja może doprowadzić do tragedii, 
a Policja i urzędnicy nic nie robią w celu poprawy bezpieczeństwa. 
Przypominam, że w pobliżu są szkoły i przedszkola.

Na wypadek długo nie trzeba było czekać. W dniu 12 czerwca 2017 
około godziny 15.00 na przejściu dla pieszych przy ulicy Dworkowej 
została potrącona młoda osoba na rowerze.

Ciekaw jestem, ile jeszcze ma się wydarzyć wypadków, żeby ktoś 
zrobił coś w celu poprawy bezpieczeństwa.

 zaniepokojonY mieszkaniec

ODpOWieDź na list

Szanowny Panie
W tej sprawie złożyłam interpelację do Urzędu dzielnicy Wesoła 
m.st Warszawy  z prośbą o odpowiedź dotyczącą statusu i prawa 
własności działek o numerach  31 i 32 na mapach geodezyjnych.
Zgłosiłam też wymieniony przypadek wycięcia drzew  do Naczel-
nik Biura Środowiska w naszym Urzędzie z prośbą o wyjaśnienia, 
gdyż zgodnie z  obowiązującym prawem tylko właściciele mają 
prawo wycięcia drzew na swojej działce.

Radna Hanna BąBik

list do redakcji
Piszę do was, bo ktoś powycinał na wiosnę drzewa przy obecnej 
Granicznej w stronę kanału, tam gdzie dawna droga Kruszyny. 
Moja rodzina od dawna mieszka w Starej Miłosnej, pamięta kto 
tam gospodarzył. Po wojnie nie wrócili, wiadomo, ziemia opusz-
czona od wojny, to kto niby miał komu sprzedać albo dać? Był 
lasek, chodziłem do niego z psem i wszyscy tam sobie mogli cho-
dzić. I teraz wycięte do gołej ziemi.

Pytam, kto się tam porozporządzał na nieswoim? To 
prywatni czy urzędowi wzięli sobie te ziemie i  powycinali 
te drzewa? Chciałby wiedzieć, legalne to czy samowolka?  
Co komu przeszkadzały tam drzewa ?  

staRY mieszkaniec 
imię i nazwisko znane Redakcji
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aktywni sąsiedzi

To był cudowny, artystyczny dzień. 10 czerwca w sobotę odbyły się 

w Starej Miłosnej warsztaty fotograficzne poprowadzone przez 

Panią Taidę Tarabułę. Pani Taida jest  fotografem przyrody i krajo-

brazu, wykładowcą na wyższych uczelniach takich jak SGGW czy 

Uniwersytet Warszawski boraz prowadzi liczne kursy fotograficzne 

zarówno stacjonarne jak i wyjazdowe. 

Strona „Wesoła historia” dostrzegając potencjał w uroczych terenach We-
sołej zaprosiła panią taidę, aby zainspirowała szerszą grupę mieszkańców 
i poprowadziła u nas takie zajęcia. Głównym organizatorem stał się ośro-
dek Kultury w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, a wzorowo zaciemniona 
sala w  ośrodku Działań twórczych „pogodna” stała się salą wykładową 
i projekcyjną. Warsztaty poprowadzono na poziomie podstawowym i po-
dzielono na trzy części. pierwsza dwugodzinna część składała się z teorii, 
obsługi aparatu, kompozycji zdjęć, doboru paramentów czasu, przesłony 
i światła. Zajęcia były nie tylko dla początkujących, ale również i dla tych, 
którzy chcieli ugruntować swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności fo-

tograficzne, a także dla tych, którzy po prostu chcieli spędzić miło słonecz-
ny, sobotni, czerwcowy dzień. 

po zajęciach teoretycznych przeszliśmy do zajęć praktycznych na plener 
na „Macierówce” w Mazowieckim parku Krajobrazowym. liczna, trzydzie-
stoosobowa grupa w  praktyce sprawdzała przed chwilą zgłębioną wie-
dzę, fotografując urocze mokradła i  dostrzegając piękno w  szczegółach, 
światłocieniach, odbiciach czy po prostu w krajobrazie. Fotografowaliśmy 
rozlewiska kanału przed wydmą, Macierowe Bagno, Zielony ług i tosię – 
cudnego psa pani taidy, która robił za wilka. 
Były inspirujące momenty, praktyczne porady z mnóstwem cennych infor-
macji, a wszystko poprowadzone z ogromna pasją i w bardzo przyjaciel-
skiej, wesołej atmosferze. W porze obiadowej udaliśmy się do magicznej, 
leśnej przystani, czyli do Barku na Dakowie na posiłek. oczywiście prym 
wiodły rosyjskie specjały. Siedząc przy wspólnym, długim stole zaczęliśmy 
marzyć już o  następnym kursie w Wesołej z  panią taidą, co może tylko 
świadczyć o tym, jak bardzo się podobało. 
Wracając z Dakowa wstąpiliśmy jeszcze nad leśny staw przy ul. Fabrycznej 
ze swoim malowniczo zwalonym do wody dębem, oraz na kwietną łąkę, 
która świetnie posłużyła do tematu makrofotografii. ostatnim etapem 
kursu było szczegółowe omówienie przez prowadzącą zrobionych przez 
uczestników zdjęć. Wystawa końcowa i poziom były zaskakująco dobre. 
Wielkie gratulacje dla wszystkich kursantów. A ja mam cichą nadzieję, że 
po kursie zaczniecie robić więcej zdjęć naszej uroczej Wesołej i dołączycie 
się do kolejnych inicjatyw. 

iwona Bal ( fB „wesoła HistoRia”)

WARSZTATY FOTOGRAFII PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEJ  
Z TAIDĄ TARABUŁĄ
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Nadeszły wakacje, 
a wraz z nimi dwa najcie-
plejsze miesiące w roku. 
Lipiec i sierpień to czas 
na delektowanie się tru-
skawkami, malinami, 
młodymi warzywami, 

to czas grilli, pikników i lenistwa w hamaku. 
Ale też czas troskliwej pielęgnacji naszych 
ogrodów.

Stałymi i najważniejszymi zabiegami są pod-
lewanie i odchwaszczanie rabat. Dobrze jest je 
wyściółkować, co zmniejszy parowanie wody 
i  ograniczy wyrastanie chwastów. Najlepiej 
podlewać wczesnym rankiem, kiedy rośliny 
są wychłodzone po nocy i rzadziej, ale inten-
sywniej, wówczas woda dostanie się do głęb-
szych warstw gleby, co będzie stymulowało 
rośliny do głębszego korzenienia się. Podczas 
ciepłych miesięcy rośliny są często atakowane 
przez choroby i szkodniki. Należy dokładnie 
przyglądać się, szczególnie pędom i spodniej 
stronie blaszek liściowych, a po zidentyfikowa-
niu problemu zastosować odpowiedni prepa-
rat. Jeśli nie zdążyliśmy w czerwcu to w lipcu 
wykopujemy cebule roślin kwitnących wiosną. 

Systematycznie usuwamy przekwitnięte kwia-
tostany z bylin. Przycinamy żywopłoty, naj-
lepiej podczas pochmurnej pogody. Trawnik 
regularnie nawozimy azotem i kosimy, najle-
piej co tydzień (podczas upałów zwiększamy 
wysokość koszenia). Jeśli na trawniku pojawiły 
się chwasty, usuwamy je ręcznie lub stosujemy 
preparat na rośliny dwuliścienne. W lipcu in-
tensywnie podlewamy również rośliny w po-
jemnikach. Podczas upałów należy to robić 
dwa razy dziennie. Nie zapominamy też o ich 
nawożeniu. W pojemnikach wyjątkowo szybko 
gleba traci wartości odżywcze.

W sierpniu nadal intensywnie podlewamy 
rośliny i pozbywamy się chwastów z rabat. Po 
raz ostatni stosujemy nawozy i wykonujemy 
cięcie żywopłotów, zarówno zimozielonych 
jak i sezonowych. Końcówka wakacji to dosko-
nały czas na dzieleni bylin, zdążą się dobrze 
ukorzenić przed zimą. Wciąż obserwujemy ro-
śliny pod kątem chorób i szkodników i podej-
mujemy odpowiednie działanie oraz usuwamy 
przekwitnięte kwiatostany. Przekwitniętą la-
wendę skracamy o połowę, dzięki temu w kolej-
nym roku będzie miała piękny pokrój i kwiaty. 
W pierwszej połowie miesiąca wysadzamy do 

gruntu cebule zimowita jesiennego i krokusa 
jesiennego – zakwitną w październiku. W dru-
giej połowie miesiąca wysadzamy cebule roślin 
kwitnących wiosną (tulipany, hiacynty, lilie). 
Rośliny w  pojemnikach podlewamy, nawo-
zimy i usuwamy ich nadmiernie wybujałe pędy. 
Możemy zrobić sadzonki pelargonii. Sierpień 
to doskonały czas na zakładanie trawnika 
z siewu. Istniejący trawnik podlewamy, na po-
czątku miesiąca możemy jeszcze nawieźć traw-
nik nawozem azotowym. Pod koniec miesiąca 
można zacząć stosować nawóz jesienny. Nie 
zapominamy o regularnym koszeniu.

Lato to czas, kiedy ogrody cieszą nas feerią 
barw, zapachów i faktur. Większość dni jest cie-
płych, a deszcz przynosi ukojenie i nie męczy 
jak ten wczesnowiosenny albo jesienny.  Prace 
ogrodowe w tym czasie należą do wyjątkowo 
przyjemnych, ale muszą być systematyczne. 
Planując wakacyjne wyjazdy poprośmy sąsiada, 
aby zerknął co jakiś czas, czy nasze rośliny nie 
wołają pić. Miło będzie wrócić do ogrodu, 
który będzie w dobrej formie.

Drodzy Sąsiedzi, życzę Wam cudownego 
wypoczynku nie tylko w ogrodach.

kataRzYna HoRnUnG

LATO! lubię to!

tymczasem w ogrodzie...

Czym jest harmonia?
Harmonia - to równowaga, balans, co czyni nas spokojnymi, wyciszo-
nymi, zakorzenionymi we własnym wnętrzu czy też jak piszę na mojej 
stronie: „Harmonia wewnętrzna jest wyrazem zdrowia na wszystkich 
poziomach. Można ją uzyskać przez głębokie zrozumienie i poko-
chanie siebie.”

Dlaczego harmonia jest taka ważna w życiu?
Tylko w harmonii możemy być szczęśliwi i mieć poczucie spełnienia 
- podświadomie pragniemy tego zawsze, bo w ten sposób synchro-
nizujemy sie z harmonią Kosmosu i wtedy pojawia się to odczucie 
jedności, o którym się tyle mówi...

Czy można ją odnaleźć?
Harmonię możemy odnaleźć tylko w sobie przez odpuszczenie wszel-
kich napięć, pośpiechu i zrozumienie: „Jesteś największym skarbem 
jaki masz. otwórz się na wiedzę, która jest w Tobie. Jeśli odnajdziesz 
siebie, zrozumiesz, że wszystko już masz. Wszechświat otworzy za-
soby obfitości i mądrości, by obdarzyć Cię zawsze we właściwym mo-
mencie.”, tutaj chodzi też o zaufanie do Życia!

Hanna 
kom. 510 674 480  

www.harmony-within.info

Jest na wyciągnięcie ręki! Opinie klientów:

„Rozmowy z  Hanną dawały mi niesamowite 
wsparcie. Jestem przekonana, że gdyby nie 
Hanna i  jej pomoc nigdy nie przeszłabym tak 
lekko przez rozstanie. Oczywiście, nie był to 
łatwy okres, ale też nie był  trudny. W końcu za-
częłam realizować swoje pragnienia i marzenia. 
Pozbyłam się blokad”.

Katarzyna S.

„Hannę Marię poleciła mi przyjaciółka. Odno-
siłam się początkowo z  rezerwą do pomysłu 
skorzystania z  jej usług. Efekt mnie zadziwił. 
Już w pierwszym tygodniu po zajęciach „odcięło 
” mnie od moich „zjadaczy czasu” marnujących 
moją uwagę i energię. Po prostu straciłam nimi 
zainteresowanie”.

Katarzyna, Warszawa

„Podobno nie ma przypadków dlatego mogę po-
wiedzieć, że Hannę poznałam w  odpowiednim 
momencie mojego życia. W tym samym momen-
cie podjęłam leczenie boleriozy. Rozpoczynałam 
właśnie wielomiesięczną kurację antybiotykową 
wg Ilads, a  mój stan psychiczny był daleki od 
równowagi. Przepełniona byłam lękami o  zdro-
wie, córkę, związek oraz pracę. Dziękuję Ci 
Hanno. Pokazałaś mi nową ścieżkę życia”. 

Marzysz o harmonii w życiu?
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mam zgrany i dobry zespół 
z małgOrzatą karCzmarCzyk, najpOgODniejszą fryzjerką  
z WesOłej i WłaśCiCielką salOnu mk W starej miłOsnej  
rOzmaWia jOanna gOrzelińska

Salony piękności otwierają się i  zamykają, 
a  u  pani, od 20 lat telefon dzwoni przez cały 
dzień. Jak pani to robi?

Staram się być otwarta na ludzi i dokła-
dam wszelkich starań, aby sprostać ich 
oczekiwaniom. o sukcesie w  tym zawo-
dzie decyduje profesjonalizm. Trzeba cały 
czas się szkolić i poznawać nowe techniki. 
za wszelką cenę chcę uniknąć rutyny, 
która zabija pasję i entuzjazm. Jednocze-
śnie bardzo ważne jest nastawienie do 
wykonywanej pracy oraz traktowanie każ-
dego klienta indywidualnie. oczywiście nie 
byłoby sukcesu gdyby nie zgrany i dobry 
zespół, który jest ze mną od wielu lat. Nie-
którzy prawie od początku rozpoczęcia 
działalności. Atmosfera w pracy jest bar-
dzo ważna. Pozytywna energia udziela się 
wtedy również klientom. Wiele zawdzię-
czam również mojemu mężowi, który za-
wsze mnie wspiera, zachęca do działania 
i aktywnie pomaga w prowadzeniu salonu.

pamięta pani początki? pierwszą klientkę?

Pamiętam doskonale. Kiedy rozpoczyna-
łam swoją przygodę z fryzjerstwem cieszy-
łam się z dwóch, trzech klientek dziennie. 

z czasem pojawiało się ich coraz więcej. 
Były zadowolone z wykonanej usługi i prze-
kazywały tę informację dalej. Moje pierwsze 
klientki przychodzą do mnie do dziś. od 20 
lat. To cieszy, daje dużo satysfakcji i inspi-
ruje do dawania z siebie jeszcze więcej. 

Ulubiony zabieg w pani salonie?

Trudno jednoznacznie stwierdzić. Wyko-
nujemy dużo strzyżeń oraz koloryzacji. 
W kosmetyce bardzo popularny jest ma-
nicure hybrydowy.

a jakie fryzury są najmodniejsze na wakacje?

W  sezonie letnim stawiamy na natural-
ność. Modne są przede wszystkim natu-
ralne fale, wysoko upięte koki, warkocze 
a także dziewczęce grzywki. Najmodniej-
szą fryzurą jest tzw. long bob - długość 
włosów do ramion. Jest to bardzo wy-
godna, kobieca fryzura. Włosy tej długości 
zawsze można spiąć w kok.

proszę zdradzić swoją receptę na wieczny 
uśmiech?

Bardzo lubię pracę z ludźmi i nie wyobrażam 
sobie, że mogłabym robić w swoim życiu 

coś innego. Cieszę się, że mogę robić to co 
lubię i to jest chyba ta recepta na wieczny 
uśmiech. W tym roku obchodziliśmy jubile-
usz 20-lecia naszego salonu. Bardzo dzię-
kujemy tym, którzy byli z nami w tym dniu 
i wszystkim tym, którzy są z nami od tylu lat. 
dziękujemy przede wszystkim za zaufanie, 
którym obdarzacie nas każdego dnia.

gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

joanna GoRzelińska

Dziękujemy,  
że od 20 lat  

jesteście z nami!
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„Zapomniany diabeł” czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy to kolejna sztuka 
przygotowana przez TEATR MAKADAMIA działający w Zespole Szkół Niepu-
blicznych im. E. Bułhaka. Jej premiera miała miejsce 1 czerwca 2017 r. w Teatrze 
Staromiejskim w Warszawie. Na pewno wiele osób pamięta to przedstawienie z Te-
atru Telewizji. Anna Seniuk wcieliła się wówczas w rolę rezolutnej Plajznerki, Janusz 
Gajos wyśmienicie zagrał Trepifajksela, czyli tytułowego zapomnianego diabła, a Jan 
Peszek demonicznego proboszcza Ichthuriela. Uczniowie Bułhaka z całą pewnością 
stali się godnymi kontynuatorami ich artystycznej spuścizny. Dla publiczności zgro-
madzonej w Teatrze przy Jezuickiej dwie godziny śledzenia historii mieszkańców 
Długich Kabatów, o dusze których zabiegają mieszkańcy czeluści piekielnych, stały 
się zajęciem tak emocjonującym, że długo po zakończonym przedstawieniu nie było 
końca rozmowom na jego temat. A wszystko to za przyczyną wyjątkowo uzdolnio-
nych młodych aktorów, którzy pod opieką pani Julii Kotarskiej-Rekosz stworzyli 
wyraziste, pełne dynamizmu postaci, dzięki którym opowiadana historia stała się 
tak zajmująca, że nawet obecny na widowni sześciolatek śledził ją z zapartym tchem 
od początku do końca, z przejęciem komentując co chwilę rozgrywające się na sce-
nie wydarzenia i dopytując, czy zapomniany diabeł ma jeszcze ogon.

Zaprezentowanie przedstawienia o  tak wysokim poziomie artystycznym stało 
się możliwe z kilku powodów. Po pierwsze, w szeregach MAKADAMII znajdują się 
niewątpliwie młodzi ludzie o nieprzeciętnych uzdolnieniach aktorskich. Po drugie, 
przewodzi im osoba, która nie tylko jest do tego profesjonalnie przygotowana, ma 
na swoim koncie liczne sukcesy w pracy z grupami teatralnymi, ale przede wszystkim 
potrafi dzięki swojej nietuzinkowej osobowości umiejętnie oddziaływać na zespół, 
który prowadzi. Jak sama twierdzi, przychodzą do niej na zajęcia ludzie wrażliwi, wy-
jątkowi, po prostu inni. Dzięki temu, czego wspólnie doświadczają, „uczą się oni nie 
tylko poprawnego zachowania, mówienia i opanowania technik teatralnych, ale przede 
wszystkim stają się lepszymi ludźmi”. Po trzecie, chyba najważniejsze, kolejne spotka-
nia MAKADAMII, trud i wysiłek wkładane w przygotowanie przedstawienia budują 
świadomość, że jedynie działanie zespołowe jest gwarancją sukcesu. „Teatr to przede 
wszystkim współpraca z innymi” – mówi Basia Sosnowska, odtwórczyni roli Plajznerki 
– „Moje podejście do teatru zmieniało się na przestrzeni lat. Na początku wydawało mi 
się, że jest to praca, praca i tylko praca konkretnej osoby. Jednak, jak sama się przekona-
łam, oczywiście trzeba włożyć w grę ogromny wysiłek, ale teatr to głównie wspólnota, 
w której jeden wspiera drugiego, ponieważ efekt końcowy zależy od wszystkich.”

Widownia zgromadzona 1 czerwca w Teatrze Staromiejskim może potwierdzić, że 
wszystkie wymienione wyżej elementy będące gwarancją efektu końcowego zagrały jak 
najlepiej. Oklaskom nie było końca. „Zapomniany diabeł”, podobnie jak poprzednie 
sztuki MAKADAMII, „Sztuka latania”, „Kiedy będę dorosły” czy „Kochacze”, okazał 
się sukcesem zespołu. Cieszy niezmiernie fakt, że w świecie, który staje się coraz mniej 
przyjazny ludziom wrażliwym, jest miejsce, w którym tę wrażliwość się pielęgnuje, bo 
to właśnie ona w dużej mierze decyduje o tym, jakim człowiekiem jest każdy z nas.

aGata Głasek możdżonek  
naUczYcielka jęzYka polskieGo w BUłHakU

R E K L A M A

„Zapomniany diabeł”  
wcale nie taki zapomniany
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Teatr Makadamia działający w społecznym 
Gimnazjum i Liceum im. E. Bułhaka przy-
gotował dla nas przezabawną sztukę cze-
skiego dramaturga Jana Drdy „Zapomniany 
diabeł”. Jest to opowieść czerpiąca z ludowej 
czeskiej kultury, mniej znany utwór pisarza, 
podobny do „Igraszek z  diabłem”, które 
większość z nas dobrze pamięta. 

Nasi aktorzy to uczniowie społecznego 
gimnazjum i  liceum im. E. Bułhaka (plus 
goście) zostali bardzo dobrze przygotowani 
przez p. Julię Kotarską-Rekosz, która rów-
nież dokonała adaptacji i  wyreżyserowała 
spektakl. Publiczność poddała się od pierw-
szej chwili magii przedstawienia i przeniosła 
się do miasteczka Długie Kabaty, by towa-
rzyszyć wysłannikowi piekła, który w prze-
braniu księdza wybrał się w  poszukiwaniu 

zaginionego diabła. Diabeł ten z niejasnych 
przyczyn przestał wykonywać swoje obo-
wiązki i ukrywał się w okolicy. Co było dalej, 
mam nadzieję, że zobaczycie Państwo sami. 

W roli fałszywego proboszcza wystąpił bar-
dzo wyrazisty Janek Gorzeliński - tej postaci 
długo nie da się zapomnieć! Wspaniale zagrali: 
najsympatyczniejszy Zaginiony Diabeł - Jakub 
Dmochowski, praktyczna i odważna Plajznerka 
- Basia Sosnowska, przekonująca Młynarka - 
Matylda Sułkowska, ostro zarządzająca piekłem 
- Aleksandra Słysz, wyrazista Zuzanna Szczer-
bakow - Solfernus, usłużny Kościelny - Nikola 
Leśniak, nieśmiała Hanka - Emilia Rafałko, 
podrywacz Lupino - Dawid Dąbrowski, zazdro-
sny Kowal - Aleksander Chmielewski i odporna 
na podstępy księdza Kowalka -  Marysia Białek 
oraz wszyscy bez wyjątku pozostali aktorzy te-

atru Makadamia. Pani reżyser wykonała wielką 
pracę by z rozbrykanych nastolatków stworzyć 
dojrzały, świetnie współpracujący zespół. Przed-
stawienie ogląda się z  wielką przyjemnością. 
Uznanie budzi strona estetyczna – dopracowane 
stroje, profesjonalny makijaż, fryzury, efekty, 
rekwizyty. Gra wzbudzała na sali duży aplauz, 
czasami szczery śmiech, generalnie emocje – 
mogłaby jeszcze wiele razy cieszyć innych. Czas 
na teatr w Wesołej! Mamy tutaj świetny zespół 
i bardzo wyjątkową osobę, prowadzącą koło te-
atralne. Zagrajcie to jeszcze raz!

 p.s. dla zainteresowanych i dla porównania 
- dostępny jest w Internecie spektakl „Zapo-
mniany diabeł” Tadeusza Lisa z 1985 roku ze 
znakomitą obsadą, główne role grają Anna 
Seniuk, Janusz Gajos, Jan Peszek. 

kasia Białek

Bez sztuki można żyć, tylko po co? w Poszukiwaniu zaginionego diabła
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Eko Dzieciaki
 
W Szkole Podstawowej nr 171 po raz drugi od-
była się akcja „Eko Dzieciaki” II Tura – hasło 
przewodnie „Makulatura”. Akcja zbierania 
wszelkiego rodzaju makulatury, od starych 
gazet i  czasopism po katalogi, stare spraw-
dziany, książki, kartony po meblach i kartoniki 

po ryżu trwała przez cały rok szkolny. Ucznio-
wie naszej szkoły, ich rodzice, nauczyciele 
i personel szkoły od września do maja zbierali 
każdy kawałek papieru, aby na koniec miesiąca 
przynieść wszystko na szkolny korytarz, poli-
czyć i zawieźć na skup. Śmiechu, zabawy, wy-
siłku i bałaganu było co nie miara. Ale opłaciło 
się. Wyniki tegorocznej zbiórki to: zebrane 
11570,80 kg! Najwięcej zebrała klasa 6a (2691,6 

kg) dzielnie motywowana przez swoją wycho-
wawczynię, panią Elę Potyrało. Drugie miejsce 
zajęła klasa 5a (2428,4 kg), a trzecie - klasa 2a 
(841,1 kg). Brawa i podziękowania należą się 
jednak wszystkim. 

Znaczną część pieniędzy, jakie uzyskaliśmy 
dzięki zbiórce została przeznaczona na aran-
żację Eko ogródków umiejscowionych przed 
głównym wejściem do naszej szkoły.  Szybko 
udało nam się zebrać również kolejne fun-

dusze , by wspólnym wysiłkiem zmienić po-
deptane trawniki w tematyczne ogródki.  Na 
początku odbyły się prace społeczne ojców. 
Przygotowali oni teren pod uprawę, wymie-
niając jałową ziemię na ogrodniczą. Dużą po-
mocą okazała się też niewielka koparka, która 
sprawnie przekopała ziemię w  klombach. 
Prace w szkolnych ogródkach koordynowała p. 
Grażyna Tucholska i jedna z mam z Rady Ro-
dziców. Następnym etapem było przydziele-

nie fragmentu terenu każdej klasie, która miała 
za zadanie wykonać według wytycznych pro-
jekt architektury zieleni. Powstały klomby:  ro-
ślin zimozielonych, bylin, różany, pnączy, oraz 
osiem inspektów tematycznych do wnikliwej 
obserwacji.  W  inspektach powstał ogródek 
warzywny, kilka ziołowych, owocowy, oraz 
kwietne. Wokół ogródka nasadzono niski 
żywopłot z tawuły i lawendy, a obok krzewy 
trzech odmian porzeczek i  piękne drzewo 

jarząba szwedzkiego. Grupy przedszkolne 
sadziły drobne kwitnące kwiatki, a  starsi 
uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli 
w nasadzeniach roślin i podsypywaniu ziemi 
i kory. Praca przy szkolnych ogródkach prze-
biegła sprawnie. Teraz przyszedł czas, aby sys-
tematycznie podlewać świeże sadzonki.  Jeśli  
się przyjmą i urosną, będą wówczas cieszyły  
oczy wszystkich przez kolejne lata. 

kataRzYna HoRnUnG,  iwona Bal

   �NAUCZYCIELI�JĘZYKA�ANGIELSKIEGO
    NAUCZYCIELA�PRZYRODY (chętnie z kierunkiem głównym biologia, geografia)

   �NAUCZYCIELA�MUZYKI
    PROPONUJEMY STABILNĄ I ROZWOJOWĄ PRACĘ,  

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO W SYSTEMIE CLIL
    WYJĄTKOWĄ ATMOSFERĘ PRACY W AMBITNYM  

I ZINTEGROWANYM ZESPOLE
    WSPÓŁPRACĘ Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI
    MILE WIDZIANA KREATYWNOŚĆ,  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
   CHĘĆ PRACY W SYSTEMIE AUTORSKIM SZKOŁY

Szkoła�Smart�School� 
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni:

666 840 640, 600 226 224 
sekretariat.warszawa@smartschool.edu.pl

zapraszamy

R E K L A M A
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klub sportowy zakręt
tel. 666 998 050

mail: biuro@kszakret.pl
ul. sportowa 7, 05-077 zakręt

www.kszakret.pl
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REPREZENTACJA GIMNAZJUM 119  
W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE W POLSCE!
 
W dniach 24 -27 maja, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rozgrywano 
Drużynowe Mistrzostwa polski w  Szachach Szkół Gimnazjalnych. prawo 
startu w  tych ważnych zawodach miały drużyny, które zajęły pierwsze 
i  drugie miejsca w  mistrzostwach wojewódzkich, w  tym reprezentacja 
Gimnazjum nr 119 ze Starej Miłosny.

Drużyna w składzie:
1. przemysław lASZCZAK - szachownica 1 (kapitan drużyny)
2. Mariusz WoŹNICA - szachownica 2

3. Zuzanna KorDUlA -  szachownica 3

4. Zuzanna łASZCZAUK -  szachownica 4

Zajęła 10. miejsce wśród najlepszych szachistów gimnazjalnych z całej polski.
Mistrzostwa rozgrywano na dystansie 11 rund, według zasad szachów szyb-
kich. tempo gry wynosiło 15 min. + 10 sek. na ruch dla zawodnika. Naszym 
szachistom gratulujemy, a dyrekcji Gimnazjum dziękujemy za umożliwienie 
im startu w mistrzostwach.

MAŁE ROZGRYWKI, WIELKIE EMOCJE 
 
Zapewne większość z  nas lubi emocjonować się rywalizacją sportową. 
Szczególnie jak na arenie międzynarodowej walczą o najwyższe laury re-
prezentanci polski. W Wesołej, póki co, takich międzynarodowych imprez 
sportowych raczej nie będzie. Nie oznacza to jednak, że wielkich emocji 
nie możemy doświadczyć. Czy znacie takie imprezy jak Piknik Narciar-

ski, Wesołe Biegi Górskie, Cross Wesoła, Rolkowisko? Jeżeli nie, warto 
się nimi zainteresować. Dlaczego? Bo są dla nas wszystkich i odbywają się 
w pięknej scenerii wesołowskich lasów. Dla młodych, starych, szczupłych, 
z  nadwagą, wytrawnych sportowców czy totalnych amatorów. te kame-
ralne wydarzenia sportowo-rekreacyjne wyzwalają taką dawkę emocji, że 
można by nią obdarzyć nie jedne mistrzostwa świata.
Najbliższe takie wydarzenie, odbędzie 9 września na Rolkostradzie 

w Wesołej. W tym dniu, zapraszamy wszystkich jeżdżący na rolkach, nar-
torolkach do wzięcia udziału w rolkowisku. W programie, m.in. wyścigi na 
rolkach oraz II Mistrzostwa Warszawy w sprintach na nartorolkach. 
o szczegółach tego wydarzenia dowiecie się już wkrótce. 
Zaglądajcie na facebook.com/RolkostradaWesola/ i na rolkostrada.pl

Cześć! tak jak obiecałem - w tym numerze coś dla amatorów ćwiczeń 
na świeżym powietrzu. pogoda za oknem i coraz częściej wychodzące 
słońce tylko zachęcają do takiej formy aktywności fizycznej. Nie musicie 
wydawać pieniędzy na karnety na siłownię, teraz możecie ćwiczyć pod-
czas zwykłego spaceru, na przykład na ławce w parku. pamiętajcie, że 
taki trening nie tylko zachwyca otaczającym krajobrazem ale również 
intensywniej dotlenia i wzmaga reakcje poznawcze. Zaczynajmy :)
Ćwiczenie 1- POMPKi

przyjmij pozycję do pompki ( podpór przodem) opierając ręce na ław-
ce. powolnym, kontrolowanym ruchem obniżaj ciało, uginając ręce do 
momentu, aż klatka piersiowa znajdzie się w najniższej pozycji. Spau-
zuj ruch. po chwili wróć do pozycji wyjściowej. Nie blokuj rąk w  sta-
wach łokciowych.

Ćwiczenie 2 -  POMPKi ODwROTne (TRicePSOwe)

Siadamy na ławce. Dłońmi chwytamy za krawędź przy biodrach i wysu-
wamy się w przód. Ćwiczenie polega na uginaniu i prostowaniu stawów 
łokciowych, pracę wykonuje głównie mięsień trójgłowy ramienia. plecy 
schodzą blisko krawędzi. Wersja ułatwiona - zginamy kolana i ustawiamy 
całe stopy na podłożu. W ten sposób część ciężaru przejmują mięśnie nóg.

Ćwiczenie 3 - PRzYSiADY nA JeDneJ nODze

opierając jedną nogę o ławkę zrób przysiad na nodze wykrocznej, ugi-
nając kolano do kąta 90 stopni i wróć do pozycji wyjściowej. powtórz dla 
drugiej nogi. pilnuj stabilnej pozycji przez całe ćwiczenie i nie garb się.

Ćwiczenie  4 - PRzYciĄGAnie KOLAn DO KLATKi

Usiądź stabilnie na brzegu ławki. Zapierając się rękoma unieś nogi lekko 
nad ziemię, odchylając delikatnie tułów do tyłu. to pozycja startowa. po-
wolnym  ruchem przyciągnij kolana do klatki piersiowej aktywując mak-
symalnie mięśnie brzucha, spauzuj i wróć do pozycji startowej.  Staraj sie 
nie odkładać stóp na ziemię.

TRENIG NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

4 serie  

x 25 powtórzeń

4 serie  

x 25 powtórzeń

3 serie  

x 25 powtórzeń

2 serie  

x 15 powtórzeń  

na nogę

trening personalny, diety online, suplementacja, 
indywidualne i grupowe zajęcia pływania.    
trener DaMian SoBól - KontaKt: 692-266-796
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dla pierwszych 10 pań dodatkowo darmowy pierwszy MIESIĄC ćwiczeń

KARNET 7 dniowy 

dla każdej kobiety 

Czego potrzebujesz aby poczuć się lepiej ?
• Trening tylko w damskim gronie
• Ćwiczenia pod okiem trenera
• Program żywieniowy i opieka dietetyka
• Elastyczne godziny zajęć 

 

 ważny do końca lipca 2017

KLUbU SpORTOwEgO DLA KObIET

24 CzERwCA 2017 w gODz.8-164 
urodziny

ul. Jeździecka 21F lok. Nr. 1
Stara Miłosna „Galeria Sosnowa“

Tel.: 22 123 44 11,  
Kom. 512 774 212

clubwesola645@gmail.com
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Specjalna oferta 
na wakacje!

Zabiegi pielęgnacyjne  

od 69 zł.
Stosujemy produkty 

firm Sesderma, Filorga, 
Elizabeth Arden Pro,  

Jean d’Arcel

 509 336 323

redental
gabinet stomatologiczny 

pełen zakres usług:
mikroskop, pantomograf,  

leczenie w sedacji,  
implanty, ortodoncja

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

redentalW
ychodzisz z uśmiechem

zaWODniCy uks VOlteO  
kaDrą narODOWą pOlskiegO 
zWiązku jeźDzieCkiegO!!!

z  przyjemnością informujemy, iż ze-
spół UKS VoLTEo w składzie: Alek-
sandra Wolniewicz, Victoria Vargas 
Rączka, Marcelina Mazińska, zuzanna 
Bogdańska, zofia Mikołajczak, Anna 
Skoczek został powołany do Kadry 
Narodowej Polskiego związku Jeź-
dzieckiego w  dyscyplinie woltyżerki 
sportowej na 2017 rok.
Przed zawodnikami wiele wyzwań 
i sportowych emocji na arenie ogól-
nopolskiej i międzynarodowej. głów-
nym celem naszej kadry jest zdobycie 
kwalifikacji i  udział w  tegorocznych 
Mistrzostwach Europy, które odbędą 
się w sierpniu w Austrii.
Trzymamy mocno kciuki i życzymy za-
wodnikom samych sukcesów!!!
Zapraszamy na zajęcia z  woltyżerki, 
(od września ruszają zapisy) oraz na 
półkolonie letnie 2017. Więcej informa-
cji na fanpagu UKS VOLTEO na Face-
booku oraz pod numerem 664 720 615.
Trener UKS VOLTEO

natalia olesińska
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kulturalnie

„odjazdowy Bibliotekarz” to ogólnopolska akcja, w której wesołowska biblio-
teka wzięła udział już po raz piąty. oprócz nas organizatorami byli: Biblioteka 
publiczna w Dz. rembertów, Miejska Biblioteka publiczna w Sulejówku i Sto-
warzyszenie rembertów Bezpośrednio.
3 czerwca wystartowaliśmy sprzed Biblioteki w rembertowie. Stamtąd pierw-
sza grupa uczestników udała się do Biblioteki Głównej w Wesołej, gdzie ko-
lejne osoby mogły dołączyć do „odjazdowej grupy”.  tych, którzy nie wiedzą 
jeszcze, o co chodzi, należy poinformować, że to impreza rowerowa skierowa-
na do miłośników książek i rowerów.
Kolejnym przystankiem na trasie był Barek na Dakowie, gdzie można było zre-
generować siły przed dalszą jazdą. tym razem trasa nie była łatwa (choć nikt 
nie zrezygnował i nie odpadł), prowadziła między innymi przez piaszczyste te-
reny Mazowieckiego parku Krajobrazowego. odpoczynek nad pełnym kijanek 
stawem przy siedzibie Biura Dyrekcji lasów Miejskich był uciechą dla najmłod-
szych uczestników rajdu. Większość osób zobaczyła to miejsce po raz pierwszy.
potem już wracaliśmy do Wesołej, gdzie na terenie ochotniczej Straży po-
żarnej miał miejsce piknik rodzinny, którego główną atrakcją, jak co roku, 
były kiełbaski z grilla.
Dla dzieci i nie tylko atrakcje przygotowały panie z Muzeum Józefa piłsudskie-
go w Sulejówku, pracownicy Biblioteki w rembertowie i uczennice z Gimna-
zjum 120 pod opieką pani Moniki Drażan.
Dziękujemy osobom zaangażowanym w przygotowania: Dominikowi Murasz-
ko za opracowanie trasy, remigiuszowi Malinowskiego za opiekę nad rowera-
mi, Fundacji Moto-Medic Motocyklowe ratownictwo Medyczne za opiekę me-

dyczną, Stowarzyszeniu Nasza Wesoła za pomoc w organizacji pikniku, a także 
policji i ZtM za dbałość o nasze bezpieczeństwo na trasie, natomiast strażakom 
za gościnę i  współpracę. odjazdowym fotografem był w  tym roku Grzegorz 
Czuchraniuk, a miniprzewodnik po trasie opracował Adam Ciećwierz.
Impreza nie byłaby tak udana, gdyby nie nasi sponsorzy: pawo piekarnia-
Cukiernia, leki nie z apteki, pociąg do kawy, oskroba, oliver (sklep warzyw-
ny), topAZ. 
Więcej informacji i fotorelacja na  www.wesola.e-bp i FB.
Wszystkim uczestnikom, organizatorom, współpracownikom, sponsorom 
i sympatykom rajdu DZIĘKUJeMy!

 

zaGłosuj na ProjektY BiBlioteki! 14-30 czerwca 2017 r.
Projekt nr 2108 „po drugiej stronie kartki” cel: organizowanie cyklicznych 
spotkań z pisarzami.
Projekt nr 2057 „odświeżamy Bibliotekę” cel: zakup ok. 650 nowych książek.
Projekt nr 296 „Książka oknem na świat” cel: zakup nowych książek.

„wisło Moja wisło” - lato w MieŚcie
Zapraszamy dzieci w  wieku 6-12 lat w  dniach: 26, 27, 29, 30 czerwca  
w godzinach 10.00 – 11.30. Informacje i zapisy pod nr telefonu 22 773 40 08.

2017

Badania GRUntU 
pod BUdowę

pRojektY

dokUmentacje 
HYdRoGeoloGiczne 
dla stUdni

opeRatY  
wodnopRawne 

EMwU
prace

geologiczne

Maciej 
Włodek

tel.: 602 783 670
mail: MgEOL@pOCzTA.OnET.pL

Konsultacje�ortodontyczne�–�26.06;�20.07;�17.08;�31.08�2017�od�godz.�1400

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

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

Przyjmujący lekarze:  
• Edyta Kuza, • Aneta Wróbel,  
• Katarzyna Milczarek, • Justyna Poddębniak
Godziny pracy: pon.-pt. 900-1900

• RTG na miejscu
NOWOŚĆ!
• ozonoterapia
•  bezbolesne leczenie 

z użyciem podtlenku azotu 
(sedacja wziewna)
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Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy  
w ramce 57x25 mm. Standardowe – w cenie 30 zł netto; 
kolorowe – w cenie 40 zł netto. Ma ksymalna długość tekstu  
– 150 znaków ze spacjami. Treść prosimy przesyłać 
do 20  dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru,  
na adres: reklama@sasiedzidlawesolej.org  
Uwaga: drukujemy tylko opłacone z góry ogłoszenia!

Ogłoszenia drobne o charakterze sąsiedzkim publikuje-
my nieodpłatnie. Maksymalna długość tekstu – 100 znaków 
ze spacjami. Treść prosimy przesyłać do 25 dnia miesiąca  
poprzedzającego emisję numeru, na adres: reklama@
sasiedzidlawesolej.org z zaznaczeniem rubryki, w której 
ma być zamieszczone ogłoszenie.

zareklamuj się u nas 
Informacje o zasadach zamieszczania reklam  
i ogłoszeń w „Gazetce Sąsiedzkiej” można uzyskać  
pod adresem: reklama@sasiedzidlawesolej.org 
lub numerem telefonu: 608 576 520 

pranie Dywanów,  
wyKłaDzin,  

tapicerKi MeBloweJ 
i SaMocHoDoweJ 
tel. 500 753 803

WYNAJMĘ
www.loKalnaBiUro.pl

025

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

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

tel. 509 455 028
NA TERENIE WESOŁEJ I SULEJÓWKA 

DOWÓZ GRATIS

Farby • lakiery • kleje 
gipsy • art. metalowe

i elektryczne
narzędzia • akcesoria

drabiny
StARA�MIłOSNA

ul.�JANA�PAWłA�II�66�(przy�banku)
pon.-pt.�8.00-18.00,�sob.�8.00-14.00

tel.�22�773�11�08

CONIECO

• bardzo duże doświadczenie
• ciężkie przypadki

pracownia protetyczna
Majdan, gm. Wiązowna

proTeza  
całKoWiTa 450 zł

proTeza  
elasTyczna  
aceTal 600 zł

507 221 820
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 

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

mycie dachów

elewacji

kostki brukowej
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Dlaczego lubimy jeść lody? 
W Polsce okres jesienno-zimowy trwa bardzo 
długo... Wystarczy, że przyjdzie wczesna wio-
sna, na termometrach zrobi się plus 15 stopni 
i natychmiast zaczynamy sięgać po lody! 

Przypominają nam o wakacjach, beztro-
skim dzieciństwie, dodają pozytywnej energii, 
a  przede wszystkim sprawiają nam przy-
jemność. I choć czasy się zmieniają, lubimy 
bawić się i odkrywać nowe smaki to i tak naj-
chętniej sięgamy po lody truskawkowe, śmie-
tankowe, czekoladowe i waniliowe.

A jakie nowe smaki uwielbiamy?
od kilku sezonów bardzo popularne stały 
się lody mango oraz karmel solony. Jed-

nak trzeba podkreślić jedną, najważniejszą 
rzecz. dobre lody muszą być w 100 pro-
centach prawdziwe, czyli z najwyższej ja-
kości naturalnych produktów. Pistacja ma 
być z pistacji, a truskawka z truskawek. 

Lody o najdziwniejszym smaku?
Jadłam już lody lawendowe z boczkiem, 
czosnkowe albo o  smaku ośmiornicy. 
Próbuję ich, bo to nowe doświadczenie 
dla podniebienia. Tworzę wtedy swoją 
wewnętrzną bibliotekę smaków. Lubię 
tworzyć nowe połączenia, ale jestem tra-
dycjonalistką, uważam, że lody to słodki 
sektor i dla niego powinien być zarezerwo-
wany. Lody, które pobudzają zmysły, relak-

sują i sprawiają, że myślimy o nich przez 

cały czas.

Muszą być aksamitne…
Sekret kremowych i dobrych lodów to oczy-

wiście receptura i prawdziwe, wysokiej jako-

ści składniki. Smaki klasyczne produkowane 

na mleku i śmietanie, a sorbety z dużej ilości 

owoców. Pamiętajmy, że lody dostarczają 

naszemu organizmowi pełnowartościowe 

białko, witaminy i minerały. Są bogatym źró-

dłem magnezu, trzykrotnie łatwiej przyswa-

jalnym niż warzywa strączkowe. Wzmagają 

wydzielanie serotoniny i  są najmniej kalo-

ryczne ze wszystkich deserów.

Dyplomowany Mistrz Cukiernictwa i doświadczona cukiernik. 
Przez lata działalności w branży wyspecjalizowała się w kre-
owaniu, wdrażaniu i popularyzacji produktów dla rynku lodziar-
skiego, cukierniczego i gastronomicznego. 
Umiejętności wytwarzania lodów, pralin, ciast i deserów dosko-
naliła dzięki wielu szkoleniom w firmach wiodących dostawców. 
Ukończyła liczne staże zagraniczne, m.in. w Niemczech, Włoszech 
oraz w renomowanej szkole gotowania Espaisucre w Barcelonie. 

Zdobywczyni Złotego Medalu oraz Złotego Pucharu 2016 na 
Międzynarodowym Konkursie Moldavian Culinary Cup w kate-
gorii: desery na talerzu. 
Jurorka wielu konkursów, t.j.: Mistrzostwa Polski Szkół Cukier-
niczych, Lodziarskie Mistrzostwa Polski Sweet Expo, Mistrzo-
stwa Polski w Przygotowaniu Deseru „Arte Culinaria Italiana” 
oraz przewodnicząca jury konkursu Zielonej Budki „Master 
Challenge” w Ostródzie. 

Wakacje zLodowe 
szaleństwo

Idealne lody to takie, które nam smakują, po które wracamy i za którymi tęsknimy... 

Monika  
Ignaciuk




