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REKLAMA

www.dwujezyczna-szkola.pl

Dwuj´zyczna Szkoła Podstawowa nr 1
Cambridge International School

10 LAT W WESOŁEJ
Rozpoczynajàc swojà działalnoÊç w 2009 r. – jako jedna z nielicznych wówczas dwuj´zycznych szkół w Polsce 
rozpocz´liÊmy działania edukacyjne, które do dnia dzisiejszego realizujemy na najwy˝szym poziomie. Wpro-
wadzone poczàtkowo w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1, a nast´pnie kontynuowane w Dwuj´zycznym 
Gimnazjum nr 1 najwy˝sze standardy nauczania spowodowały, ˝e od wielu lat jesteÊmy wzorem do 
naÊladowania dla innych, a dwuj´zycznoÊç nie jest wyłàcznie hasłem reklamowym. Majàc na celu rozwój 
szkoły, aktywnie i z pasjà poszukujemy najlepszych rozwiàzaƒ edukacyjnych, budujàc tym samym kompeten-
cje naszych uczniów i przygotowujàc ich do uczestnictwa we współczesnym Êwiecie.

Czy wiesz, ˝e:

✔ w 2015 r. uzyskaliÊmy akredytacj´ Uniwersytetu Cambridge, przez co dołàczyliÊmy do grona Cambridge 
International Schools;

✔ poza polskà podstawà programowà realizujemy Mi´dzynarodowy Program Cambridge poszerzajàcy wiedz´ 
naszych uczniów z zakresu j´zyka angielskiego, matematyki, przedmiotów science oraz ICT;

✔ osiàgamy doskonałe wyniki z egzaminów zewn´trznych:

✔ nasi uczniowie sà laureatami przedmiotowych konkursów Kuratora OÊwiaty z takich przedmiotów jak: j´zyk 
polski, j´zyk angielski, j´zyk hiszpaƒski, wiedza o społeczeƒstwie;

✔ absolwenci naszego gimnazjum kontynuujà nauk´ w renomowanych warszawskich liceach;
✔ realizujemy wybrane programy edukacyjne z zakresu profilaktyki, przedsi´biorczoÊci, ekologii, programowania;
✔ nasza jakoÊç nauczania oraz przygotowania do egzaminów j´zykowych została doceniona przez Cambridge 

Assessment English, plasujàc szkoł´ w gronie 12 najlepszych szkół na Êwiecie;
✔ wymieniamy doÊwiadczenia edukacyjne pomi´dzy dwuj´zycznymi europejskimi szkołami, m.in. Cambridge 

International School w Hiszpanii, otwierajàc naszym uczniom drog´ do dalszego kształcenia poza granicami kraju;
✔ nasi uczniowie zdobywajà liczne nagrody i wyró˝nienia w turniejach, zawodach, konkursach;
✔ propagujemy zdrowy styl ˝ycia, promujàc aktywnoÊç fizycznà w wielu dyscyplinach sportu;
✔ zespół nauczycieli naszej szkoły to osoby pełne pasji, zainteresowaƒ, poszukujàce nowych, skutecznych metod 

nauczania;
✔ dbamy o dobrà współprac´ wÊród szkolnej społecznoÊci, a tak˝e o atmosfer´ wzajemnego szacunku i zaufania.

Chcesz poznaç nasz bli˝ej? – zadzwoƒ, przyjdê, zobacz naszà szkoł´!

Miło nam b´dzie Ci´ goÊciç! Zapraszamy!
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NA OKŁADCE

Drodzy Sąsiedzi,
Czas płynie nieubłaganie. Oddajemy w Państwa ręce 50 wydanie 

naszej Gazetki. To nasz wspólny sąsiedzki sukces, biorąc pod uwagę 

społeczny charakter naszej pracy (druk finansujemy z reklam). 

Rządzącym w Wesołej upływa 3 kadencja. Po 12 latach seniorzy 

doczekali się wreszcie Domu Seniora. Niestety młodzież nadal nie 

ma szkoły średniej, mieszkańcy Wesołej wciąż nie mają OSiRu, 

parkingu „Parkuj i Jedź”, rowerów miejskich, ani placów zabaw 

z prawdziwego zdarzenia. 21 października możemy to zmienić. 

Możemy oddać głos na ludzi, którym się chce. Tak jak w budżecie 

partycypacyjnym oddaliśmy głosy na tężnie i wodny park zabaw 

- które wkrótce powstaną. Nasz głos się liczy. Dlatego zachęcamy: 

wybierzcie ludzi, nie polityków! To nie politycy walczą o tunel 

przez Wesołą, ani o liceum. Gdyby nie aktywiści i społecznicy bu-

dowa nasypu przez centrum mogłaby już trwać. 

Nie po to wymyślono samorządy, żeby rządziły partie zarządzane 

centralnie.

My nie pytamy Nowogrodzkiej, co jest dobre dla Wesołej. Ani 

Schetyny czy liceum u nas ma sens. My słuchamy sąsiadów i razem 

działamy na rzecz naszej małej zielonej ojczyzny.

Spotkajmy się 8 września na potańcówce. Chcemy usłyszeć, co jest 

ważne dla Wesołej. A potem przy urnach wyborczych 21 paździer-

nika.

Dziękujemy za Wasze wsparcie.

S ą S i e d z i  d l a  W e S o ł e j

Zapraszamy Was serdecznie 
do współpracy. 

Piszcie do nas na adres:  
redakcja@

sasiedzidlawesolej.org

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

OD REDAKCJI

wesołe garażówki  
w niedziele
11.00‑15.00  

23 września, 21 października
na parkingu przy Urzędzie dzielnicy

Wesoła w. st. Warszawy

Kochani Sąsiedzi  

zapraszamy w sobotę 8 września na turniej deblowy i POTAŃCÓWKĘ!

Czekamy na kortach, przy ognisku i na parkiecie. 

Potańczymy, pogramy, pogadamy i zjemy razem coś dobrego!

Rodzinnie. Dla każdego moc atrakcji! 
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ZWYCIĘSTWO DOBRA NAD ZŁEM!

WYBIERZ SPOŁECZNIKA ZAMIAST POLITYKA! 
Wesoła jest dziel-

nicą z niesamowitym 
potencjałem. Mogłaby 
być perełką War-
szawy, ale na razie jest 
peryferyjnym obsza-
rem drugiej kategorii. 

Często bez dróg i kanalizacji.
Wydaje się, że rządzący duopol partyjny 

nie ma już pomysłu, jak rozwijać naszą dziel-
nicę. Nie potrafi sięgnąć po środki unijne 
ani wynegocjować większego budżetu 
z miasta. A przecież mamy miejskie działki, 
na których można zbudować liceum, OSIR 
i Centrum Aktywności Lokalnej. Wierzymy, 
że Wesoła zasługuje na szpital, parking 
P&R i drogi rowerowe łączące nas z sąsied-
nimi dzielnicami. Wierzymy, że chodnik 
prowadzący do przystanku ZTM powinien 
być dziś w stolicy standardem.

Oczekujemy od rządzących większej 
kreatywności i zaangażowania w sprawy 
dzielnicy. Łatanie ulic i naprawianie chod-
ników (jeśli w ogóle są) to dla nas za mało!

Chcemy dobrej współpracy z Lasami Pań-
stwowymi, organizacjami pozarządowymi 
i obywatelami, którym się chce, dlatego 
startujemy w wyborach do Rady Dziel-
nicy. Już nie musicie wybierać mniejszego 
zła, teraz możecie postawić na DOBRO!

Nie chcemy polityki, walk między jedną 
opcją polityczną a drugą. Im mniej polityki, 
tym lepiej dla nas, mieszkańców! Podziały 
polityczne zostawiamy partiom politycz-
nym. Jesteśmy aktywistami, społeczni-
kami i dobrymi sąsiadami. Każdy z nas ma 

inne poglądy, nie przeszkadza nam to we 
wspólnej pracy na rzecz Wesołej. Dbamy 
o więzi sąsiedzkie, bo wierzymy, że to naj-
cenniejsze, co może spotkać mieszkań-
ców osiedla, dzielnicy czy ulicy. Każdy 
problem, każde marzenie jest do spełnie-
nia lub rozwiązania RAZEM.

Wesoła będzie miała tężnię, bo sąsiedzi 
ją sobie wymarzyli, a potem napisali pro-
jekt i przekonali innych mieszkańców, że 
można na niego zagłosować!

Podobnie będzie z Wodnym Parkiem 
Zabaw - pomysł, działanie, głosowanie 
i w końcu powstanie. Jesteśmy stroną 
postępowania w sprawie Wschodniej Ob-
wodnicy Warszawy. Pilnujemy tej sprawy 
dla Was, a wszelkie postępy na bieżąco 
relacjonujemy. Złożyliśmy kilkaset pism, 
i kilkanaście specjalistycznych analiz.

Jesteśmy realnymi uczestnikami życia 
w Wesołej. Nie mamy mandatu radnego, 
a pracujemy każdego dnia, żeby miesz-
kańcom Wesołej żyło się jak najlepiej 
i żeby nie zaprzepaszczono jej walorów 
historyczno-krajobrazowych.

Dlatego zachęcamy: przyłączcie się do 
nas, poprzyjcie nasze działania, dajcie 
szansę nowej Wesołej!

Razem przewietrzymy Radę Dzielnicy!
W wyborach samorządowych po-

stawmy na DOBRO, a nie na mniejsze zło.
Wybierzmy społeczników zamiast poli-

tyków.
W dzielnicy liczy się przede wszystkim 

ciężka praca, a nie starcia partyjnych ko-
losów.

Dziękujemy za Wasze wsparcie każdego 
dnia!

Nasz mandat będzie Waszym mandatem!
Każde obrady Rady będą transparentne 

i transmitowane online.
Będziemy na wyciągnięcie ręki, 

wdzięczni za wszelkie uwagi w sprawie 
funkcjonowania dzielnicy.

Przez 5 lat sprawimy, że Wesoła będzie 
na ustach Warszawiaków, jako dzielnica, 
w której chce się mieszkać i żyć i która ma 
najfajniejszych sąsiadów w stolicy.

KOMITET WYBORCZY  
WYBORCÓW  

SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ  
– RUCHY MIEJSKIE

j o a n n a  G o r z e l i ń S k a

sfinansowane ze środków kww  
sąsiedzi dla wesołej - ruchy Miejskie

AGNIESZKA KLEMBOWSKA 

Z SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ 
KANDYDUJE DO RADY MIASTA

Liderka stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej z naszej reko-
mendacji jest kandydatką Miasto Jest Nasze i Ruchów Miejskich 
do Rady Warszawy, startuje z okręgu Targówek, Wawer, Wesoła. 
Jesteśmy przekonani, że jej ogromne zaangażowanie w sprawę 
przywrócenia uczciwego przebiegu WOW przez Wesołą jest naj-
lepszym miernikiem powagi z jaką traktuje sprawy swojej dzielnicy. 
Znana jest ze swoich odważnych wystąpień wszystkim mieszkań-
com.  Merytoryczna, pracowita i nieprzeciętna – jesteśmy pewni, że 
będzie naszym najlepszym reprezentantem w Radzie Warszawy. 

sfinansowane ze środków kww  
Miasto jest nasze - ruchy Miejskie



lipiec-wrzesień 2018 I 5

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018 

MARZY CI SIĘ LEPSZE MIASTO – ZRÓB TO SAM

Na wybory samorządowe pójdziemy już 
w październiku (I tura 21 X), więc nie mamy 
zbyt dużo czasu, żeby wyrobić sobie zda-
nie o startujących. Mam dobre wieści dla 
wszystkich niezdecydowanych, narzekają-
cych, że polityka to nie dla nich i tych wąt-
piących czy ich wybór coś zmieni. Pojawiła 
się merytoryczna oferta ruchów miejskich, 

która burzy dotychczasowy paradygmat festiwalu partyjnych 
obietnic. Działające społecznie stowarzyszenia aktywnych 
mieszkańców z większości dzielnic Warszawy połączyły siły 
i utworzyły koalicję ruchów miejskich. Społecznicy razem starują 
do wyborów i mają najbardziej wypracowany, merytoryczny, 
spójny, oparty na doświadczeniu i wiedzy program zmiany 
funkcjonowania miasta. Istnieje więc nowa droga, która nie jest 
zlepkiem pustych, czasem wykluczających się fantazji tylko stra-
tegią, która sprawi, że w naszym mieście będzie nam się żyło 
zdrowiej, bezpieczniej i wygodniej. Ruchy miejskie proponują 
poważną zmianę, priorytetem jest odejście od upolitycznienia 
samorządu, gdzie przenoszą się partyjne spory. Koalicja skupia 
osoby o różnych światopoglądach, zarówno głosujących na 
Razem jak i na PIS, bo to powinno być bez znaczenia gdy chodzi 
o lokalne sprawy ważne dla mieszkańców i gdy chodzi o przy-
szłość miasta. To nie są tylko ładne wizje i plany, to konkretne 
rozwiązania naszych problemów. Przedstawiają gotowy pro-
gram, przygotowany przez ekspertów dotyczący wszystkiego 
co dzieje się w mieście pod hasłem „miasto, człowiek, natura”. 
To mieszkańcy są najważniejszą grupą odniesienia, więc wiodą-
cymi tematami są smog, transport, dobrej jakości usługi w każ-
dej dzielnicy, planowanie przestrzeni. Strategia rozwoju miasta 
powinna określać cele do jakich zmierzamy przynajmniej 30 lat 
do przodu, bo bez wyklarowanej wizji przyszłości nie można ra-

cjonalnie działać dziś. To konkretne odpowiedzi na pytania: jak 
zmniejszyć smog, jak zachować zieleń w mieście, jak usprawnić 
transport. W mieście wszystko jest ze sobą powiązane np. dobre 
usługi publiczne dostępne lokalnie takie jak szkoły i przedszkola 
mają wpływ na zmniejszenie korków – gdy są blisko nie ma po-
trzeby przewożenia dzieci do lepszej placówki na drugi koniec 
Warszawy. Lokalne, pełne życia centrum w Wesołej – jestem za!

Wybierając społeczników, którzy zobowiązani są do realizacji 
konkretnego programu przywrócimy sens wyborom lokalnym. 
Uwolnijmy trochę publicznej przestrzeni od politycznych kłótni. 
Pozostawiam Państwa z pytaniami: czy głosując w sprawach na-
szej dzielnicy radny powinien kierować się dyscypliną partyjną 
czy swoją wiedzą na temat? Jaką wizję miejsca w którym żyje 
ma radny, a przede wszystkim jak taką wizję ma zamiar krok po 
kroku realizować. Czas na konkrety, obietnice to za mało.

k a S i a  B i a ł e k

• Czy budując drogi o potężnym natęże-
niu ruchu (100 tys. aut na dobę) w gęstej 
zabudowie można wskazać wariant naj-
gorszy dla mieszkańców? 
• Czy można tego w żaden sposób nie 
uzasadnić? 
• Czy instytucje państwowe mogą po-
sługiwać się nierzetelnymi, odbiegają-
cymi od prawdy informacjami? 
• Czy to możliwe, że wariant czerwony 
omijający centrum o którego przywró-
cenie występujemy (3 lata temu był 
wskazany do realizacji) miał akceptację 
wszystkich szczebli samorządu i wid-
niał w planach zagospodarowania teraz 
uznawany jest za zbiorową fatamorganę 
mieszkańców? 

Obok dowód na papierze - nie mamy 
halucynacji. 

Czerwony istnieje w dokumentacji 
i w przeciwieństwie do wariantu „wrzutki”, 
czyli zielonego, ma rezerwę. 

Planowany i znany mieszkańcom od kil-
kudziesięciu lat, najlepszy według raportu 
środowiskowego samego inwestora GDD-
KiA, najlepszy według powołanej przez 
RDOŚ komisji składającej się z ekspertów 
środowiskowych IOŚ. 
•  Co się zmieniło, że te ważne dowody 

w sprawie przestały mieć znaczenie? 
•  Czy urzędnicy mają prawo nie odpo-

wiadać na to proste pytanie, wskazu-
jąc wariant najgorszy dla ludzi? 

•  Czym w takim razie kierują się decy-
denci?

k a S i a  B i a ł e k

WARIANT CZERWONY Z TUNELEM 

TO JEDYNY UCZCIWY PRZEBIEG OBWODNICY PRZEZ WESOŁĄ!
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WESOŁA NASZYCH MARZEŃ

Wesoła jest dzielnicą 
o niezwykłych walo-
rach krajobrazowych. 
Lasy sosnowe na 
wydmach tworzą uni-
kalny mikroklimat, co 
mieszkańcy Warszawy 
doceniali już przed 

wojną. Chcielibyśmy, by i dziś Wesoła była 
zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym 
stolicy, dostępnym dla wszystkich w cenie 
biletu pierwszej strefy. Niestety wiele osób 
(w tym dziennikarzy) nadal nie wie, że od 
2002 Wesoła jest dzielnicą Warszawy. Cza-
sami wydaje się nam, że obecne władze 
dzielnicy też o tym zapominają, bo nasi 
mieszkańcy nie mogą liczyć na usługi pu-
bliczne na takim samym poziomie jak np. 
Ochota czy Mokotów. 

Jesteśmy jedyną dzielnicą, która nie ma li-
ceum, choć co roku kształciliśmy 250 absol-
wentów gimnazjów! Latem 2019 czeka nas 
horror podczas rekrutacji do szkół ponad-
podstawowych (prawie 2 razy mniej miejsc 
we wszystkich placówkach Warszawy niż 
kandydatów). Liceum nie musi być zupełnie 
nowym tworem – w Wesołej w zupełności 
wystarczy filia renomowanej warszawskiej 
szkoły: Staszica czy Batorego;)

Wesoła nie ma również miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji z basenem, 
z którego mogliby korzystać wszyscy miesz-
kańcy. Obecnie większość rocznych środ-
ków dzielnicowych (budżet sportu to ok. 
500 tysięcy złotych) przekazywanych jest 
w drodze konkursów dotacyjnych klubom 
sportowym, z czego rok do roku największe 
dotacje otrzymuje klub związany z pewną 
radną i członkiem zarządu dzielnicy.

W Wesołej zamieszkuje wiele osób star-
szych, które potrzebują specjalistycznej 
opieki i rehabilitacji. Przywrócenie dzia-

łalności szpitala MSWiA, byłoby ogrom-
nym udogodnieniem dla potrzebujących, 
ale także dla ich rodzin. Dyrektor szpitala 
przyznał w piśmie do RDOŚ Białystok, że 
ma zapewnione środki na remont, jed-
nak jego wykonanie zależy od wariantu 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy…

Uważamy, że usługi edukacyjne, spor-
towe, rehabilitacyjne powinny być do-
stępne „na miejscu”: nie trzeba wtedy 
dojeżdżać do innych dzielnic (mniejsze 
korki) oraz są szanse na zbudowanie lokal-
nych wspólnot wśród osób korzystających 
z tych usług. Wokół szkół tworzą się więzi 
społeczne na całe życie! 

W Rembertowie powstają pierwsze sta-
cje rowerów miejskich Veturilo. Wielokrot-
nie prosiliśmy zarząd dzielnicy o włączenie 
Wesołej do tej sieci. Inwestycję uznano za 
niepotrzebną. Nadal zresztą nie mamy bez-
piecznego, rowerowego połączenia z Rem-
bertowem. A rower w Wesołej jest bardzo 
często używanym środkiem komunikacji, 
szczególnie przez osoby starsze, którym ła-
twiej jest pojechać rowerem, niż iść piechotą. 

Kolejną wyczekiwaną inwestycją w We-
sołej jest porządny parking typu Parkuj 
i Jedź przy stacji PKP. Ta inwestycja była 
obiecywana mieszkańcom przy wszyst-
kich kolejnych wyborach. Wiadomo, że 
grunt należy do PLK i trzeba wynegocjo-
wać z koleją warunki jego użytkowania. 
To zadanie trudne, ale nie niemożliwe. My 
prosiliśmy o tani drobiazg dla mieszkań-
ców, czyli mobilny, zadaszony parking dla 
rowerów przy PKP, ale i tu usłyszeliśmy 
tradycyjne „nie da się”. Infrastruktura pa-
sażerska na naszym przystanku PKP jest 
chyba najgorsza w całej Warszawie. Pa-
skudne, zasikane budki chroniące zaled-
wie kilka osób przed deszczem. Kto musiał 
czekać na pociąg podczas tegorocznych 
upałów, ten wie, że cień był na przystanku 
dobrem deficytowym. Można odkładać 

poprawienie jakości tych przystanków 
do czasu budowy tunelu, można też wy-
negocjować od PLK tymczasowe ławki 
i wiaty. Trzeba jednak dostrzegać lokalne 
potrzeby i słuchać mieszkańców. 

Chcemy, by Wesoła zachowała swój 
charakter przedwojennego letniska, dla-
tego niepokoi nas presja deweloperów 
i zapowiadane zmiany planów miejsco-
wych – np. z usług sportowych na bu-
downictwo wielorodzinne. Tam gdzie 
nie ma planów, inwestorom jest nawet 
łatwiej – „zreprywatyzowane” działki przy 
hipodromie są już podzielone na kilkadzie-
siąt placów budowy. Wiemy, że Warszawa 
potrzebuje mieszkań, ale nowe inwestycje 
powinny powstawać od razu z infrastruk-
turą (szkoły, drogi, tereny zielone), do 
których inwestorzy powinni się dokładać. 
Miasto ma narzędzia by tego wymagać, 
ale „jakoś” z nich niechętnie korzysta.

W Wesołej brakuje dobrej jakości prze-
strzeni publicznej – nie mamy ani placu 
miejskiego, ani urządzonego parku. Swego 
czasu można było sięgnąć po unijne środki 
na urządzenie takiego parku i społecznie 
przygotowaliśmy taki projekt – niestety wy-
lądował on w szufladzie, jak wiele innych 
naszych pomysłów. Dzięki Waszym głosom 
w Budżecie Partycypacyjnym może uda 
nam się stworzyć taką wspólną przestrzeń 
wokół tężni i parku wodnego, które mają 
powstać na terenie TKKF.

Opowiadamy się za transparentnym 
zarządzaniem dzielnicą. Sesje rady dziel-
nicy powinny być transmitowane on-line 
(obecnie protokoły są dostępne miesiąc, 
dwa po sesji), a mieszkańcy zaproszeni do 
współrządzenia poprzez ankiety i konsulta-
cje. Przy dzisiejszych środkach komunikacji 
elektronicznej koszty związane z obsługą 
partycypacji są naprawdę niewielkie. 

a G n i e S z k a  k l e m B o W S k a

STARA MIŁOSNA, UL. JANA PAWŁA II 15 M PON.-PT 9.00 - 20.00 SOB. 10.00 - 15.00 TEL. 22 773 11 15 

KSIĘGARNIA PRYMUS
•  książki dla dzieci  

i dorosłych, lektury 
•  art. szkolno-biurowe, 

do zabawy,  
pracy i nauki 

•  xero, bindowanie, 
laminowanie

R E K L A M A
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PRESJA SPOŁECZNA DZIAŁA

WOW PRZEZ WESOŁĄ POD LUPĄ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

Sporo się działo w czasie wakacji z naszą ob-
wodnicą. Zapowiadaną na koniec lipca decyzję 
środowiskową dt. przebiegu Wschodniej Ob-
wodnicy Warszawy przez Wesołą przesunięto 
na koniec sierpnia, a dzisiaj dowiedzieliśmy 
się, że decydenci muszą się jeszcze pochylić 
nad sprawą do końca tego roku. Nie łudźmy 
się, motywem nie jest tu dobra wola urzędni-

ków, ale presja społecznych protestów. Gdyby nie merytoryczne 
argumenty składanych przez nas ekspertyz, które zostały wsparte 
ulicznymi protestami mieszkańców, nasyp już by powstawał. To ze 
składek naszej społeczności zostały opłacone zamówione analizy 
i opieka prawna, a ogromne zaangażowanie tak dużej liczby osób 
sprawia, że nie da się zignorować poważnych pytań. 

Gdy minister infrastruktury odmawiał nam wysłuchania, sta-
nęliśmy pod jego drzwiami i razem z Miasto Jest Nasze w czasie 
zwołanej konferencji próbowaliśmy interweniować jeszcze raz. 
Nasze prośby o zorganizowanie otwartego spotkania zostały wy-
słuchane i przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury pojawili się 
18 czerwca w naszej dzielnicy (przypomnijmy, że organ wydający 
decyzję RDOŚ Białystok odmówił przyjazdu do Wesołej).

Na spotkaniu wiceminister Marek Chodkiewicz zapowiedział 
powtórną analizę wariantów i nie wykluczył powrotu do wcześniej 
wybranego do realizacji czerwonego z tunelem, zapowiadając, że 
koszt tunelu nie jest decydujący. W połowie lipca złożył ważną 
deklarację na łamach Gazety Stołecznej - powrotu do wariantu 

czerwonego z tunelem, ale jednocześnie stwierdził, że rozważane 
są inne warianty. Sytuację komplikuje fakt, że podległe mu GDD-
KiA ma odmienne zdanie i nadal preferuje wariant na nasypie. 

3 sierpnia w GW ukazał się artykuł, z którego wynika, że woje-
woda mazowiecki Zdzisław Sipiera zapowiada „pewien odcinek 
tunelowy” na WOW przez Wesoła.

Może nie jest to klarowny obraz, ale pierwszy raz widać inną 
perspektywę niż nasyp. Uparcie będziemy powtarzać, że nie było 
żadnych merytorycznych podstaw do zmiany wariantu na gorszy 
środowiskowo. Jeśli inwestor planuje budowę drogi szybkiego 
ruchu przez gęstą zabudowę to powinien wybrać wariant najbar-
dziej oszczędzający ludzi, bo po to została wymyślona procedura 
oceny środowiskowej.

k a S i a  B i a ł e k

Nie zgadzamy się na przerzucanie się odpowiedzialnością za 
wybór wariantu przebiegu WOW przez Wesołą. Ustawa mówi 
jasno, że RDOŚ może wskazać inwestorowi (GDDKiA) wariant ko-
rzystniejszy środowiskowo. Poniżej cytaty tych dwóch instytucji, 
z których żadna nie przyznaje się do „winy”. Pomimo naszych starań 
pozostaje wiele niewyjaśnionych kwestii. Nadal nie wiemy, czym 
kierował się dyrektor GDDKiA zmieniając jednym pismem przebieg 
drogi i otwierając tym spekulacje i społeczne protesty. Co takiego 
się wydarzyło, że 30 letnie plany straciły aktualność i droga wylą-
dowała w innym miejscu? Oczekujemy dostępu do analiz, które 
pozwoliły urzędnikowi skazać tysiące ludzi na pogorszenie jakości 
życia, a całej północnej części dzielnicy odebrać funkcjonalność 
i możliwość komunikacji. Muszą istnieć jakieś mocne argumenty, 
żeby decydować się na wybór najgorszego środowiskowo wa-
riantu. Chcemy je poznać! Bo nie jest nimi chyba troska zgłaszana 
przez decydentów o Mazowiecki Park Krajobrazowy i otulinę? 
Musimy uspokoić zatrwożonych - wariant czerwony (znany od 30 
lat) nie przebiega przez MPK. Dziwi nas i niepokoi zaangażowanie 
państwowej instytucji w ochronę prywatnych działek - otulina to te-
reny prywatne. Dlaczego państwowa instytucja nie broni dostępu 
zwykłych ludzi do jedynego publicznego terenu zielonego (Lasu 
Milowego) w dzielnicy tylko właśnie tam projektuje drogę?

GDY DWA URZĘDY PAŃSTWOWE  
MÓWIĄ CO INNEGO  

W TEJ SAMEJ SPRAWIE...

UWAGA!!!
nowy termin wydania decyzji  

w sprawie WOW
31 grudnia 2018
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STACJA OKOLICZNOŚCIOWA SNOWES W ETERZE!

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO…
Grupa krótkofa-

lowców z Wesołej 
uruchomiła stację oko-
licznościową o znaku 
wywoławczym SN-
0WES (WES jako skrót 
od Wesoła), nadającą 
w okresie 20 czerwca 

do 31 lipca 2018 na pasmach krótkofa-
larskich od 80 m (3,5 MHz) do 10 m (28 
MHz) z emisjami cyfrowymi (RTTY), SSB 
(fonia) oraz CW (klucz). Zadaniem stacji 
SN0WES było wsparcie protestu za-
niepokojonych mieszkańców Dzielnicy 
Warszawa Wesoła w sprawie budowy 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez 
Wesołą. Nawiązano 750 potwierdzonych 
łączności z krótkofalowcami na całym 
świecie od Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki po Japonię! Bardzo cenne były słowa 
poparcia krótkofalowców, przekazane 
dla operatorów stacji okolicznościowej 
SN0WES, a tym samym dla społeczności 
Wesołej.

Informacja o zakresie działania stacji 
SN0WES była zawarta na stronie www.qrz.
com/db/sn0wes. Odnotowano 1 454 wejść 
w celu uzyskania szczegółowych danych 
o proteście. Z uwagi na bardzo krótki czas 
przygotowywania projektu – 5 czerwca 
2018 – oraz uruchomienie stacji SN0WES, 
a także biorąc pod uwagę okres wakacyjny, 
należy uważać, iż uzyskane wyniki są wy-
śmienite.

Jak to się zaczęło?
Początek lat dwutysięcznych – jako 

mieszkaniec dzielnicy Pragi rozpocząłem 
poszukiwania nowego mieszkania posłu-
gując się dwoma kryteriami: daleko od 
śródmiejskiego zgiełku i wszechobecna 
zieleń. Wybór padł na Warszawę – Wesoła 
(Zielona), najmłodszą dzielnicę Warszawy. 
Daleko od hałasu, czyli cisza i spokój, 
ogrom zieleni i lasu. Nic dodać, nic ująć! 
Wprowadziłem się i mieszkam! Wcześniej 
sprawdziłem, że 24 maja 1989 Miejska Rada 
Narodowa w Warszawie podjęła uchwałę 

nr 26/V/89 – w sprawie Wschodniej Krajo-
wej Obwodnicy Warszawy (http://wesola.
waw.pl/strona/wschodnia-obwodnica-war-
szawy), w której kategorycznie sprzeciwiła 
się koncepcji przeprowadzenia obwodnicy 
przez miasto Wesoła proponowanej przez 
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy.

Niestety od ponad 30 lat władze partyjne 
różnych opcji, poczynając od Biura Plano-
wania Rozwoju Warszawy, GDDKiA, Ja-
cobs Sp. z o.o., Ministerstwo Infrastruktury 
po Ministerstwo Środowiska – trzymają się 
jak pijany płotu pomysłu, żeby trasę puścić 
przez Wesołą. Nie pomagają konsultacje 
społeczne – wraca ciągle ta sama zbó-
jecka wizja! Z pewnością równą jedności, 
spotkania lub tzw. „udział społeczeństwa 
w postępowaniu” w 2018 roku i w latach 
ubiegłych, nigdy nie były protokółowane: 

Tomasz Kwieciński, Zastępca Dyrektora 
Oddziału ds. Inwestycji, Oddział Warszawa, 
Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, vel. Człowiek_Pokazujący_Gest_
Kozakiewicza. 

R E K L A M A

720 770 210
wesola@brainobrain.pl 
brainobrainwesola 
brainobrain_polska

• ma problemy z koncentracją,
• jest bardzo nieśmiałe,
• nie lubi się uczyć,
• nie jest przekonane do matematyki lub - odwrotnie -
bardzo ją lubi i chce umieć więcej,
• nie dogaduje się z rówieśnikami,
• zachowuje się niegrzecznie w domu i w szkole,
• szybko się denerwuje,
• nie radzi sobie ze stresem.

ZNAJDZIESZ POMOC JEŻELI TWOJE DZIECKO:

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
ZAPRASZAMY NA DARMOWE ZAJĘCIA 
POKAZOWE!
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Po zadanych pytaniach Człowiek_Poka-
zujący_Gest_Kozakiewicza przyjmował po-
zycję stojącą, lewa ręka oparta na prawym 
stawie łokciowym, prawa ręka zgięta i trzy-
mająca mikrofon przy ustach oraz odpowie-
dzi „Ta procedura jest zgodna z prawem”… 
Człowieku_Pokazujący_Gest_Kozakiewi-
cza vel Tomaszu Kwieciński – przy wystą-
pieniach publicznych bardzo ważne jest 
zachowanie odpowiedniej pozycji – mowa 
ciała jest znacząco wyrazista! (Czytelnicy 
w wieku poniżej 30 lat – zapytajcie proszę 
starszych lub znajdźcie w Internecie gest 
Kozakiewicza, Igrzyska Olimpijskie w Mo-
skwie, 1980, finał skoku o tyczce…)

Beata Bezubik, Regionalna Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, przy-
jazd samochodem służbowym Białystok 
– Warszawa – Białystok (delegacja?? - 398 
km) na spotkanie w Sulejówku w dniu  
6 kwietnia 2018 – wysłuchać i wyjechać? 

Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu, 
Ministerstwo Infrastruktury, budowlaniec. 
W trakcie spotkania w dniu 18 czerwca 
2018 w Wesołej powiedział – „mieszkańcy 
zaopatrzyli mnie w niesamowitą wiedzę 
i zgłaszane problemy, jak też cała historia 
podejmowania decyzji zostanie oczywiście 
dokładnie przeanalizowana. Ma to zająć 
dwa – trzy tygodnie. Wtedy będziemy mogli 
zorganizować następne spotkanie, na któ-
rym powiadomimy o podjętej decyzji”. 

Dzwoniłem do sekretariatu ministra 
Chodkiewicza w piątek 6 lipca 2018 i w po-
niedziałek 9 lipca 2018 (upływ trzech tygo-
dni): sekretarka bardzo zdenerwowanym 
głosem mówiła „trwają prace …”. 

„Pokora, praca, umiar, roztropność 
w działaniu i odpowiedzialność, a przede 
wszystkim – SŁUCHANIE OBYWATELI. To 
są zasady, którymi będziemy się kierować.” 
- mówiła o dobrej zmianie premier Szydło. 
Mamy nadzieję, że doczekamy się tego słu-
chania obywateli w Wesołej.

Sześć, może siedem lat temu, firma Ja-
cobs Sp. z o.o. prowadziła spotkanie w We-
sołej. Przedstawiciele Jacobsa nie potrafili, 
albo nie chcieli przedstawić szczegółowych 
opinii na temat obwodnicy, dotyczących 
natężenia hałasu, drgań wywołanych trans-
portem, sposobem odprowadzania wody 
itd... Jedynym ich argumentem było „podróż 
na Bemowo – gdyby obwodnica była w wa-
riancie samorządowym – to TRASA BYŁABY 
O 10 KM DŁUŻSZA”… Pozwolicie Czytelnicy, 
iż tego nie będę komentował…

Pani Ewa Michałowska, redaktor Studia 
Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia jest 
w trakcie przygotowywania reportażu o pro-
blemach obwodnicy w Wesołej, była na 

spotkaniu mieszkańców z ministrem Chod-
kiewiczem. Wkrótce reportaż na antenie. 

Czy wariant CZERWONY 
w tunelu z filtrami jest lepszy 
niż wariant ZIELONY  
na nasypie?

No cóż, odpowiedź na to pytanie nasuwa 
się jedna – ŻADEN – nie można prowadzić 
OBWODNICY przez środek miasta! Ujmu-
jąc rzecz historycznie wariantów przebiegu 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy było 
siedem plus trzy podwarianty dla III, razem 
dziesięć. Nie wiem czym miasto Wesoła, 
a później najmłodsza dzielnica Warszawy, 
podpadła włodarzom wymienionym wcze-
śniej, by prowadzić obwodnicę przez środek 
miejscowości. Jeżeli spojrzeć na mapkę 
to jednej strony tory kolejowe (wschód 
– zachód), które będą rozbudowane, 
a z drugiej OBWODNICA (północ – połu-
dniowy-wschód). Rozumiem kryterium eko-
nomiczne: albo Wesoła jest na zad… (odcięta 
od świata) albo dodatkowe koszty budowy 
węzłów drogowych. Nie uwzględniając wa-
riantu odcięcia świata – dla ludzi myślących 
najbardziej logiczny i środowiskowy jest wa-
riant CZERWONY z tunelem i z filtrami. Nie 
podejrzewam, iż tzw. osobistości z GDDKiA, 
Jacobs Sp. z o.o., Ministerstwa Infrastruktury 
po Ministerstwo Środowiska mają problemy 
z łączeniem faktów.

Przez ponad trzydzieści lat nie można 
było tego uzgodnić? Wielki wstyd Panie 
i Panowie Podejmujący Decyzję …

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska – jako organ nadzorujący inwestycje 
pod kątem ochrony środowiska, mieszkań-
ców, lokalnych społeczności – ocenia in-
westycję i wydaje decyzję środowiskową. 
W przypadku budowy dróg ekspresowych, 
powinna – zgodnie z ustawą – porównać 
trzy warianty przedstawione przez inwe-
stora: wskazany przez inwestora, racjonalny 
alternatywny, najkorzystniejszy dla środo-
wiska. Jeśli chodzi o życie i zdrowie miesz-
kańców, na których ma oddziaływać droga 
ekspresowa, Beata Bezubik, Regionalna Dy-
rektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 
posiłkuje się opinią instytucji SANEPID - 
z tym, iż MOŻE JEJ NIE BRAĆ pod uwagę!

Wielu dziennikarzy przeciera oczy ze zdu-
mienia, widząc, jaką decyzję wydał RDOŚ 
w Poznaniu pozwalając na budowę zamku 
na sztucznej wyspie. W przypadku Wschod-
niej Obwodnicy Warszawy mamy do czy-
nienia z sytuacją równie, o ile nie bardziej, 
paradoksalną. Istotna różnica jest taka, że 
Beata Bezubik (RDOŚ w Białymstoku) jesz-
cze nie wydała decyzji na budowę Wschod-

niej Obwodnicy Warszawy przez centrum 
dzielnicy Wesoła, a perspektywa jest równie 
przerażająca i porażająca, jak w przypadku 
zamku w Puszczy Noteckiej: w miejscu pięk-
nego lasu, uznanego przez Instytut Ochrony 
Środowiska za cenny przyrodniczo, a przez 
mieszkańców Wesołej traktowany jako je-
dyny park miejski – ma wyrosnąć OŚMIO-
METROWY NASYP NAJEŻONY EKRANAMI. 
RDOŚ w Białymstoku otrzymała wniosek 
GDDKiA (Człowiek_Pokazujący_Gest_Ko-
zakiewicza) wskazujący wariant ZIELONY 
(ośmiometrowy nasyp) niszczący całkowi-
cie Wesołą. Mieszkańcy Wesołej, walczący 
od lat z tymi instytucjami, wiedzą na podsta-
wie analiz ekspertów, iż nie da się wyciszyć 
hałasu generowanego przez sześciopa-
smową autostradę, ani oddychać spalinami. 

Najpierw RDOŚ w Warszawie, a następ-
nie RDOŚ w Białymstoku kilkukrotnie od-
rzuciły wnioski władz samorządowych 
i mieszkańców o rozprawę administracyjną, 
która jest konieczna w tak skomplikowa-
nych sprawach i umożliwia transparent-
ność postępowania. Przykładem działania 
obiektywnego i transparentnego było po-
stępowanie prowadzone przez minister 
Grażynę Gęsicką, która zmieniła wariant 
wskazany przez inwestora.

Beata Bezubik, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, 
uznała – niezgodnie z ustawą – iż będzie 
PROCEDOWANY JEDYNIE wariant inwe-
stora ZIELONY (ośmiometrowy nasyp). 
Alternatywnym wariantem, ustalonym 
w dokumentach planistycznych od wielu 
lat, zaakceptowanym przez władze samo-
rządowe oraz wskazanym przez około 10 
000 mieszkańców, którzy złożyli wnioski 
podczas udziału społeczeństwa – jest wa-
riant CZERWONY w tunelu z filtrami.

I tak oto, paradoksalnie, GDDKiA (Czło-
wiek_Pokazujący_Gest_Kozakiewicza) stoi 
na stanowisku, że przedstawiła w raporcie 
warianty, które są jednakowo dokładnie 
opisane, a RDOŚ w Białymstoku może do-
konać wyboru najlepszego wariantu śro-
dowiskowego i społecznego. Co więcej, 
mimo wydanej wcześniej opinii przez SA-
NEPID, mówiącej o najlepszym wariancie 
CZERWONYM w tunelu z filtrami, RDOŚ 
w Białymstoku NAKAZUJE instytucji SANE-
PID akceptację wariantu inwestorskiego 
ZIELONEGO… 

Sądzę, iż życie – może kolejne trzydzieści 
lat – przyniesie rozwiązanie…

tekst pisany 31 lipca 2018, bez znajomo-
ści decyzji środowiskowej

andrzej mazur,  
mieSzkaniec mimo WSzyStko  

WeSołej – zielonej
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JAK NIE OCHRONIĆ PRZYRODY W WESOŁEJ
We wrześniu 2015 roku nasze stowarzy-

szenie złożyło wniosek do Biura Ochrony 
Środowiska w Warszawie o objęcie ochroną 
płata starodrzewu znajdującego się na wy-
dmie śródlądowej w Lesie Milowym. Do 
wniosku dołączyliśmy bardzo szczegółową 
inwentaryzację przyrodniczą, zawierającą 
zdjęcia i opisy gatunków cennych przyrod-

niczo oraz ich współrzędne GPS.
Początkowo BOŚ zaangażował się w sprawę, urzędnicy przyje-

chali na wizję lokalną, następnie przysłano geodetę, by wyznaczył 
granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Ustanowienie ta-
kiego zespołu na terenie stolicy musi uchwalić Rada Warszawy, 
jednak to BOŚ jest odpowiedzialny za przygotowanie uchwały i jej 
uzasadnienia oraz wymagane uzgodnienia. Biuro pracowało nad 
tematem dwa lata, na wiosnę 2018 roku doszliśmy do ostatniego 
etapu, czyli konsultacji. W czasie konsultacji wniosek o zabloko-
wanie utworzenia formy ochrony przyrody złożyło stowarzyszenie 
Woda i Przyroda, w którego komisji rewizyjnej zasiada radna PiS 
pani Małgorzata Zaremba. Według doniesień Gazety Wyborczej 
stowarzyszenie to związane jest również z osobą byłego ministra 
środowiska J. Szyszko. Woda i Przyroda argumentuje, że wskazany 
obszar „nie ma wartości przyrodniczych”, bo takie występują w We-
sołej tylko na terenie otuliny i MPK.

18 maja 2018 roku RDOŚ Białystok odmawia uzgodnienia pro-
jektu uchwały Rady Miasta, w wyniku której powstałby zespół przy-

rodniczo-krajobrazowy i przywołuje całą listę błędów formalnych, 
które przy przygotowaniu uchwały popełniło Biuro Ochrony Środo-
wiska w Warszawie. Jednak głównym zarzutem RDOŚ jest brak udo-
kumentowania walorów widokowych lub estetycznych zespołu. Ku 
naszemu zdziwieniu dowiadujemy się, że RDOŚ wraz z projektem 
uchwały nie dostał przekazanej przez nas jako załącznik inwen-
taryzacji przyrodniczej terenu. Otrzymał jedynie dokumentację 
z Lasów Państwowych, która opisuje Las Milowy jako pozostałość 
krajobrazu naturalnego, jednak nie zawiera (bo nie musi) dowodów 
na walory estetyczne terenu. Nasza dokumentacja zawierała liczne 
zdjęcia, które dokładnie pokazywały miejsca o wysokich walorach 
estetycznych, np. tzw. „tańczący las”, czyli zespół drzew o powygi-
nanych konarach. Istotnym jest również, że kilka podobnych drze-
wostanów uzyskało już na terenie Polski status powierzchniowego 
pomnika przyrody, jak choćby „Tańczące Sosny w gminie Bojadła” 
i „Krzywy Las k. Gryfina”, czy tez fragment lasu w gminie Nowogród 
Bobrzański noszący nazwę „Sosnowe Wywijasy”.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy o ochronie przyrody „zespołami 
przyrodniczo – krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu natural-
nego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich wa-
lory widokowe lub estetyczne”. Wydaje się, że na wydmie w Lesie 
Milowym takich elementów jest wystarczająca ilość – drzewa 
„żyrafy”, zasypane ale żyjące dęby, czy wspomniany wcześniej 
„tańczący las”. Obszar, który chcieliśmy ochronić, zgodnie z ko-
referatem z państwowego Instytutu Ochrony Środowiska z bie-
żącego roku, jest najcenniejszy przyrodniczo w całej Wesołej! 

Indolencja urzędnicza i liczba błędów popełnionych przy przygo-
towywaniu tej uchwały jest nieprawdopodobna. Powstaje pytanie 
czy spiętrzenie tych błędów to tylko przypadek? Jednocześnie za-
ciekłość, z jaką Woda i Przyroda („organizacja ekologiczna” – sic!) 
walczy o nieobjęcie Lasu Milowego ochroną jest tak naprawdę 
śmieszna. Wiadomo, że członkowie tej organizacji są zwolennikami 
wariantu inwestorskiego (zielonego) WOW, przechodzącego na 
nasypie przez centrum Wesołej, więc zrobią wszystko, by głosić nie-
prawdę, że Las Milowy to „zdegradowany nieużytek”. Ale jest to dzia-
łanie nadmiarowe, ponieważ przy obecnej specustawie, taka słaba 
forma przyrody, jaka miała być uchwalona, budowy by nie powstrzy-
mała. Działanie Wody i Przyrody pokazuje, że jest to organizacja po-
zornie ekologiczna, której jedynym celem jest wspieranie GDDKiA 
w chorej koncepcji zbudowania WOW przez centrum Wesołej.

a G n i e S z k a  k l e m B o W S k a

R E K L A M A
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LOKALNE SPRAWY

3 sierpnia br., około 
godziny 15., skrzy-
żowanie Traktu Brze-
skiego z Jana Pawła II 
i Raczkiewicza, prze-
istoczyło się w jezioro, 
dość istotnie utrud-

niając piątkowy wyjazd ze stolicy.
Od kilku lat obserwujemy częste lokalne 

podtopienia powstałe w wyniku nagłych 
nawałnic. 

Przyczyn tego zjawiska jest kilka.
Duże miasta, nagrzane letnim słońcem, 

tworzą swój mikroklimat, tzw. wyspy ciepła 
z gorącym prądem wznoszącym. Do tego 
dochodzi zanieczyszczenie powietrza, które 
jest swoistym jądrem kondensacji komórek 
burzowych. Gdzieś ta ilość hektolitrów wody 
spadającej z nieba, a skupionej na niewiel-
kim obszarze, musi się podziać. I tu przecho-
dzimy do kolejnych elementów układanki: 
systemu kanalizacji burzowej oraz wysokiej 
nieprzepuszczalności podłoża.

Systemy kanalizacji burzowej coraz czę-
ściej zaczynają być niewydolne gdyż za-
projektowane i zbudowana dość dawno 
temu, spełniały wymogi współczesne jej 
twórcom. Dziś miasta są gęściej zabudo-
wane, jest więcej dachów zbierających 
opad atmosferyczny, który rynnami trafia na 
mniejszą ilość gruntu. Ale właśnie, trafia na 
grunt, a nie do gruntu. Jezdnie, chodniki, 
place (szczególnie te, po „nowoczesnych 
rewitalizacjach”) uszczelniają podłoże, nie 
pozwalając na wnikanie weń deszczówce. 
Całość wody z hektarów uszczelnionej po-
wierzchni miasta, trafia do kanalizacji, która 
nie jest w stanie całej jej pomieścić.

W naszej dzielnicy, a konkretnie w Starej 
Miłośnie, sytuacja jest nieco inna.

Z jakichś niezrozumiałych przyczyn, 
ogromne osiedle zostało zaprojektowane 
bez kanalizacji burzowej. Opady atmosfe-
ryczne, głównie z dachów, trafiają do ka-
nalizacji ściekowej podwyższając opłaty za 
ścieki. W zeszłym roku do mieszkańców tra-
fiły pisma z „Cyraneczki”, które pod groźbą 
sankcji, nakazywały odcięcie rynien od ka-
nalizacji ściekowej i wyprowadzenie ich, ot 
tak, po prostu za ogrodzenie posesji – na 
chodnik. Pomysł na szczęście upadł.

Co prawda, mamy sporo terenów zielo-
nych gdzie woda powinna wsiąkać lecz 
dość płytko pod powierzchnią gruntu, wy-
stępuje nieprzepuszczalna warstwa gliny, 
która niegdyś przyczyniła się do sławy 
Starej Miłosny, jako miejscowości słynącej 
z produkcji cegieł i kafli.

Kilka lat temu, będąc w szeregach lokal-
nej Ochotniczej Straży Pożarnej, brałem 
udział w usuwaniu skutków lokalnych 
podtopień. 

Na ulicy Jana Pawła II były dwa miejsca, 
które często przeistaczały się w jeziora; 
pierwsze na odcinku od ulicy Sagali do 
kanałku, drugie w rejonie ulicy Klimatycz-
nej i ronda Miłosna. Jednak takie miejsca 
stanowiły tylko utrudnieni komunikacyjne.

Dalece bardziej przykre były wezwania 
w rejon ulicy Jaspisowej, ulicy Jutrzenki, 
osiedla „Sosnowa” przy ulicy Jeździeckiej, 
czy południowego rejonu ulicy Pogodnej. 
Wszędzie tam dochodziło do zalania piw-

nic i garażu, nawet do wysokości pasa 
dorosłego mężczyzny. Nie muszę mówić 
jakie ogromne straty to powodowało.

Wówczas też w rejonie Pohulanki przez 
kilka godzin strażacy zabezpieczali domy 
przed napływającą wodą z lasu. Pamiętam 
jeden dom, przez którego ogrodzenie prze-
lewała się woda, trawnik wyglądał jak pole 
ryżowe, a my układając worki z piaskiem 
brodziliśmy w wodzie prawie do kolan.

Problemem była woda deszczowa 
napływająca z terenów Konika Starego, 
Michałówka, Izabeli i Majdanu, która nie 
miała dokąd odpłynąć, gdyż rowy melio-
racyjne w lesie przestały istnieć w wielu 
miejscach. Staromiłośniańscy Druhowie 
łopatami przekopywali rowy w głąb lasu 
by dać wodzie ujście. Nawet doszło do 
groźnej sytuacji, gdy jeden ze strażaków, 
jak wysoki, zniknął pod taflą wody. Na 
szczęście skończyło się na kompletnym 
przemoczeniu i kupie strachu.

Nic nie zapowiada by następne lata 
przyniosły nam powrót do starych przy-

zwyczajeń pogodowych. Raczej okresy 
letnie będą bardzo upalne i bogate 
w ulewne punktowe burze.

Kilka lat temu grupa międzynarodowych 
badaczy, na podstawie 11 modeli pogo-
dowych stworzonych dla całego świata, 
opracowała raport dotyczący prognoz 
powodziowych do roku 2100. Wynika 
z niego jasno, że stały wzrost temperatury 
na świecie powoduje wzrost energii, która 
uwalnia się w zjawiskach burzowych. Im 
wyższa temperatura, tym większa energia 
do uwolnienia.

Zatem będzie więcej burz i więcej opa-
dów, a więc i lokalnych podtopień.

Rejon Starej Miłosny, pozbawiony kana-
lizacji burzowej, i z upośledzonym wsiąka-
niem opadów w grunt, będzie narażony 
w dalszym ciągu na podtopienia.

Nasze władze samorządowe powinny 
jakąś część swych sił i środków skierować 
na przeciwdziałanie temu problemowi.

Podglądając rozwiązania stosowane na 
świecie, można by pomyśleć o przekie-
rowaniu (tam gdzie to możliwe) opadów 
wprost do kanałka. W terenie, z tak utrud-
nionym wsiąkaniem, stosuje się drenaż 
rozsączający lub studnie chłonne.

Może w ramach budżetu, przewidzia-
nego na budowę nowych ulic w roku 
przyszłym, należałoby zrezygnować z ma-
teriałów uszczelniających grunt, na rzecz 
kostek ażurowych lub innych materiałów 
przepuszczalnych, które w połączeniu 
z drenażem, zwiększyłyby bezpieczeń-
stwo naszego mienia i uchroniłoby przed 
posiadaniem pleśni w piwnicach.

P r z e m e k  u r B a n

PODTOPIENIA W STAREJ MIŁOSNEJ
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Alpaki w Lesie Milowym natchnęły sąsiadów optymi-
zmem i radością. Przez kilka godzin relaksowaliśmy się 
też na wygodnych leżakach popijając schłodzoną wodę 
z miętą i zajadając przysmaki z grilla. 

Aleksandra Szczepkowska nie zwracając uwagi na upał, 
malowała dzieciakom buźki, a mąż Oli nadzorował produk-
cję gigantycznych baniek mydlanych!

Uczestnicy pikniku pod okiem naszej malarki Grażyny 
Bany namalowali wspaniały mural (zdjęcia). Dorota Wroń-
ska zaczarowała sąsiadów opowieściami przyrodniczymi. 

Renata Mianowska z dziećmi zadbała, żeby każdy mógł 
pogłaskać alpaki, a Iwona Bal razem z Robertem Krawzem 
uwiecznili to wszystko na zdjęciach. .

Agnieszka Klembowska dowodziła całą imprezą razem 
z Kasią Białek, Grażyną Bany i Joanną Gorzelińską.

Sąsiad Piotr Parzonka zbudował zagrodę dla alpak, skosił 
trawę na polanie i przywiózł z domu kultury leżaki.

Pomocników było znacznie więcej!
Dziękujemy uczestnikom i pomocnikom! 
Było tak wspaniale, że nie mogliśmy się rozstać.
W sobotę 8 września zapraszamy na kolejną sąsiedzką 
imprezę - POTAŃCÓWKĘ! 

Dzień Sąsiada z alpakami w Lesie Milowym
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MAMY Z WESOŁEJ 
DZIAŁAJĄ!

Po naszej dziel-
nicy (i okolicy) za-
częły przechadzać 
się kobiety z eko-
-torbami z napisem 
„Mama z Wesołej”. 
To już drugi raz, 
kiedy Joanna - jedna 

z członkiń facebookowej grupy o tej samej 
nazwie - przygotowała torby w oparciu 
o darmowe zasoby internetu. Rozeszły 

się w błyskawicznym tempie! Na każdym 
kroku widać, że nasza grupa mam (i tatu-
siów) nie jest wirtualna. 

Nie tylko materiałowe torby są próbą 
podjęcia walki z bolączką naszych czasów 
tj. zanieczyszczeniem środowiska. W naj-
bliższym czasie, na naszym profilu na fb 
ruszy pro-ekologiczny konkurs autorstwa 
Kasi Markowskiej. Jego celem jest zachę-
cenie naszych członków do sprzątania 

Wesołej i okolic. Na zwycięzców czekać 
będzie obfita pula nagród, zachęcamy 
więc do śledzenia profilu grupy i przystą-
pienia do rywalizacji. 

Choć wakacyjne miesiące służą leni-
stwu i odpoczynkowi, wraz z ich końcem 
aktywność Wesołowskich Mam wzrosła. 
25 sierpnia, ponad 50 z nas spędziło fan-
tastyczny wieczór przy ognisku zorganizo-
wanym przez Monikę Rusak w tajemniczej, 
leśnej lokalizacji w Starej Miłośnie - Vizavi. 
Pomimo wcześniejszych opadów, pogoda 
dopisała, atmosfera była gorąca a część 
mam ruszyła nawet na parkiet. Rozmo-
wom i śmiechom nie było końca do póź-
nych godzin wieczornych, śmiało możemy 
mówić o kolejnym sukcesie towarzysko-
-rozrywkowym!

Inny sukces, którym warto się pochwa-
lić, to zakończenie remontu kuchni naszej 
sąsiadki z Sulejówka, mamy trzech córek. 
W listopadzie, kiedy apelowałam o pomoc, 
kuchnia była w opłakanym stanie. Bardzo 
szybko udało się zorganizować mate-
riały budowlane potrzebne do remontu, 
a nawet komplet mebli kuchennych. Z po-
wodu różnych zawirowań, prace trwały 
w zasadzie do końca wakacji, ale efekt jest 
zniewalający. Pod koniec sierpnia, po raz 
kolejny dzięki pomocy Mam z Wesołej, 
udało się doposażyć kuchnię w garnki 

i inne utensylia a także uzupełnić garde-
robę dziewczynek. 

Z końcem sierpnia na grupie Mamy 
z Wesołej ruszyły też licytacje organizo-
wane przez Kasię Markowską, z których 
dochód zostanie przeznaczony na lecze-
nie i rehabilitację dziewczynki z sąsiedz-
twa cierpiącej na bardzo rzadki Zespół 
Moebiusa. Więcej o Zuzi Frączkiewicz 

można poczytać na stronie http://rik.pl/
zuzia/. Lokalni przedsiębiorcy zaoferowali 
swoje usługi, m. in. wizytę w salonie fry-
zjerskim czy sesję zdjęciową, a nasze cu-
downe Mamy ambitnie podbijały stawki, 
aby pomóc Zuzi. 

Równocześnie Michał Guzik, miesz-
kaniec Wesołej, ratownik i zapalony 
sportowiec, 13 sierpnia wyruszył w 550 
kilometrowy bieg linią brzegową Bałtyku 
„Po życie Zuzi”. Szczegóły jego niesamo-
witego przedsięwzięcia możecie znaleźć 
tutaj (https://m.facebook.com/biegpozycie-
zuzi). Michał pisze tam: „W tym momencie 
kieruję swoją prośbę do ludzi dobrej woli, 
żeby nawet najdrobniejsze pieniążki prze-
znaczyli na szczytny cel, inaczej mówiąc 
dali nadzieję na nowe życie dla Zuzi. (…) 
W zamian zamierzam sprawdzić swoje gra-
nice możliwości i zmierzyć się z siłami nad-
morskiej natury. Zajrzę w głąb swojej duszy 
i odnajdę istotę człowieczeństwa. Bardzo 
wierzę, że w ten sposób przyciągnę mul-
tum pozytywnej energii dla Zuzi i znajdą 
się dobrzy ludzie, którzy wesprą finansowo 
leczenie dziecka. Planuję wykonać Patrol 
Ratowniczy po całej linii brzegowej Morza 
Bałtyckiego (od granicy Rosji do granicy 
Niemiec), w ramach wolontariatu.”

15 września Rodzinny Ogród Działkowy 
„ZACHĘTA” w Wesołej organizuje festyn 

„Dzień Działkowca” pod hasłem „Dział-
kowcy dla Zuzi”. Odbędzie się loteria i au-
kcje, a środki z nich pozyskane również 
zostaną przeznaczone dla Zuzi.

Warto połączyć siły aby pomóc rodzi-
com Zuzi zgromadzić środki niezbędne do 
dalszej walki o zdrowie i życie ich skarbu. 

k a r o l i n a  P i ó r k o W S k a ,  
z a ł o ż y c i e l k a  G r u P y  m a m y  z  W e S o ł e j 

i  o k o l i c

Zuzia z mamą i siostrą Michał Guzik

AKTYWNI SĄSIEDZI
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LETNIE PLENERY MALARSKIE

Już po raz trzeci zorga-
nizowałam letni plener 
malarski w Wesołej. Tym 
razem nie odbywał się 
przez pięć kolejnych dni, 
ale spotykaliśmy się na 
jeden dzień, ale przez pięć 
miesięcy. O majowym ple-

nerze, którego tematem były wesołowskie 
magnolie, napisaliśmy już w poprzednim nu-
merze gazetki. 

W czerwcowy upalny dzień schroniliśmy się 
w Lesie Milowym i tam powstały prace pełne 
zieleni, wiatru i światła. To miejsce szczególne, 
w którym można odpocząć i nabrać chęci do 
twórczego działania. W następnym miesiącu, 
razem z grupą zainteresowanych osób, wybra-
łam się na łąki stadniny. Szeroka perspektywa 
i lasy na horyzoncie były świetną inspiracją dla 
sprawnych artystów i tych, którzy dopiero sta-
wiali pierwsze kroki w malarstwie.

Tematem sierpniowego pleneru był frag-
ment ulicy Jana Pawła w Starej Miłosnej. 
Pomyślałam, że nasza dzielnica to nie tylko 
piękna zieleń czy kościoły, ale także nasze 
domy i ulice. Dobrze byłoby pokazać arty-
styczną wizję tych miejsc. 

Na początku września spotkałam się z oso-
bami malującymi na terenie Ośrodka Kultury 
w Wesołej. Część uczestników podziwiała 
i malowała zabudowę Woli Grzybowskiej, inni 
mieli możliwość dokończenia i poprawienia 
wcześniej namalowanych prac. 

Projekt artystyczny skierowany był do uta-
lentowanych dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych. Wzięli w nim udział doświadczeni 
artyści, amatorzy, a także osoby całkowicie 
początkujący. Wspólne malowanie to czas 
rozwoju uzdolnień, doskonalenia warsz-
tatu, możliwość poznania nowych sąsiadów, 
a przede wszystkim docenienie urokliwego 
krajobrazu naszej dzielnicy.

Na kontynuowanie zdobytych doświadczeń 
oraz dalsze kształcenie umiejętności malar-
skich zapraszam na prowadzone przeze mnie 
zajścia Rysunek i Malarstwo oraz Pracownię 
Malarską do Ośrodka Kultury w Wesołej

Zapraszam na wernisaż wystawy poplenero-
wej 6 września o godzinie 18:30 do Biblioteki 
Publicznej mieszczącej się przy ul. Raczkiewi-
cza 31 w Wesołej. Wystawa potrwa do 20 wrze-
śnia. Potem część prac będzie eksponowana 
w filii Biblioteki Publicznej w Starej Miłosnej.

Organizatorem i opiekunem pleneru byłam 
ja, projekt został sfinansowany ze środków 
Stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej oraz Mia-
sta Stołecznego Warszawa.

G r a ż y n a  B a n y

w Wesołej
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SZKOLNA STRONA

Od zimy 2016 roku, 
gdy współorganizo-
waliśmy debatę edu-
kacyjną w gimnazjum 
nr 119 w Starej Miło-
śnie, minęło półtora 
roku. W tym czasie 

władze dzielnicy dojrzewały do zorgani-
zowania własnych konsultacji społecz-
nych w sprawie powstania w Wesołej 
szkoły ponadpodstawowej. Doczekali-
śmy się ich wiosną tego roku. Konsulta-
cje i debata zorganizowane wcześniej 
przez samych rodziców nie wystarczyły 
do przekonania zarządu dzielnicy o ko-
nieczności podjęcia szybkich i zdecy-
dowanych działań na rzecz utworzenia 
takiej szkoły na naszym terenie.

Poniżej krótkie przypomnienie ostatnich 
działań społecznych na rzecz powstania li-
ceum.

Debata edukacyjna 13 grudnia 2016 
w gimnazjum 119 

Obecni w trakcie debaty edukacyjnej 
w grudniu 2016 roku przedstawiciele 
zarządu dzielnicy i władz oświatowych 
Mazowsza i Warszawy wysłuchali próśb 
rodziców dotyczących konieczności pil-
nego zajęcia się sprawą utworzenia li-
ceum w dzielnicy Wesoła. 

W ankiecie wśród rodziców gimna-
zjum 119 na jesieni 2016 wypowie-
działo się 188 osób, czyli 30% rodziców 
z tej szkoły, z czego 94% chciało utworze-
nia liceum ogólnokształcącego.

Ankieta wśród rodziców podstawó-
wek w sprawie liceum – styczeń 2018

Została przygotowana w ramach porozu-
mienia Rad Rodziców z Wesołej. Składała 

się z 4 pytań, a wzięło w niej udział 355 
osób. Na pytanie: Czy chce Pan / Pani, by 
w Wesołej powstała w ciągu najbliższych 
dwóch lat szkoła ponadpodstawowa twier-
dząco odpowiedziało 98% ankietowanych!

Konsultacje społeczne przeprowa-
dzone przez Urząd Dzielnicy kwie-
cień-maj 2018

W czasie konsultacji przeprowadzono 
m.in. 7 spotkań z mieszkańcami, ankietę 
dla rodziców wszystkich dzieci uczęszcza-
jących do szkół podstawowych, ankietę 
wśród uczniów klas 7 szkoły podstawowej 
oraz klas 2 i 3 gimnazjum. Ponadto można 
było przekazywać uwagi i opinie drogą 
elektroniczną.

W raporcie dostępnym na stronie www 
dzielnicy czytamy m.in.: „Nie było głosów 
przeciwnych powstaniu szkoły ponadpod-
stawowej w Dzielnicy Wesoła, w związku 
z tym uczestnicy spotkania wyrażali prze-
konanie, że szkoła powinna w sposób oczy-
wisty powstać, a kwestią do ustalenia jest 
tylko lokalizacja i czas, w którym mogłaby 
zostać utworzona. Dyskutowano, czy może 
powstać szkoła tymczasowa, do czasu zbu-
dowania nowej placówki”.

Podczas wszystkich spotkań, przepro-
wadzonych w ramach konsultacji społecz-
nych w szkołach podstawowych naszej 
dzielnicy, w których uczestniczyło 877 
osób, nie padła ani jedna uwaga podwa-
żająca potrzebę powstania szkoły ponad-
podstawowej.

W ramach konsultacji przeprowadzono 
także ankiety wśród rodziców.

Na 3080 dzieci uczęszczających do 
dzielnicowych publicznych szkół podsta-
wowych rodzice wypełnili 1877 ankiet, 

a na jedno dziecko przypadała 1 ankieta 
dla rodziców. 

Za utworzeniem szkoły ponadpodsta-
wowej w Wesołej wypowiedziało się 95% 
rodziców biorących udział w badaniu. 70% 
badanych rodziców chce utworzenia liceum 
ogólnokształcącego, a 17% technikum. Spo-
śród wszystkich rodziców biorących udział 
w badaniu 77% chętnie posłałoby swoje 
dziecko do szkoły w tej dzielnicy.

A jakie są preferencje młodzieży?

Wypełniono 793 ankiet. 42% młodych 
respondentów chce kontynuować naukę 
poza dzielnicą Wesoła, ale aż 39% bada-
nych wypowiedziało się za kontynuacją 
nauki w swojej dzielnicy gdyby była taka 
możliwość. 

Stanowisko zarządu dzielnicy przed-
stawione w raporcie z badań: „Przepro-
wadzone konsultacje społeczne okazały, 
że zdecydowana większość rodziców 
i młodzieży chciałaby utworzenia na tere-
nie dzielnicy liceum ogólnokształcącego. 
W związku z tym Zarząd Dzielnicy podejmie 
następujące działania: 

1. wystąpi do Biura Edukacji m.st. War-
szawy z wnioskiem o wpisanie budowy 
liceum ogólnokształcącego do planu in-
westycyjnego m.st. Warszawy, 

2. rozpocznie procedurę zmierzającą do 
utworzenia liceum ogólnokształcącego. 

Do rozważenie pozostaje możliwości 
rozpoczęcia funkcjonowania liceum ogól-
nokształcącego w tymczasowej lokalizacji 
od roku szkolnego 2019/2020”.

Czekamy więc niecierpliwie co w spra-
wie utworzenia liceum będzie się działo 
w następnych miesiącach!

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

Kiedy Wesoła będzie miała swoje liceum?

R E K L A M A



EDUKACJA

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Ję-
zykowo-Artystyczny „Leśne Skrzaty” jest 
znane w Dzielnicy Warszawy-Wesołej 
z indywidualnego podejścia do każdego 
dziecka, polisensorycznych metod na-
uczania, zajęć językowych na najwyższym 
poziomie oraz nowoczesnych sal. Pod ko-
niec czerwca 2018 roku placówka została 
wyróżniona w 2 konkursach!

Do pierwszego konkursu- „Przedszkole 
na Medal 2018” oraz „Nauczyciel Przed-
szkolny 2018”, placówka została nomi-
nowana przez Rodziców wychowanków 
przedszkola. Dzięki głosom zadowolo-
nych Rodziców Nasze przedszkole wy-
grało! 

Dnia 19 czerwca 2018 roku, podczas 
gali oficjalnie zostały ogłoszone wyniki. 
Przedszkole „Leśne Skrzaty” zdobyło: 
I miejsce jako Przedszkole Roku 2018 
w plebiscycie „Przedszkole na medal 

2018” oraz III miejsce „Nauczyciel Przed-
szkolny”. Otrzymaliśmy wiele nagród: 
dyplom potwierdzający zdobycie tytułu 
Przedszkole Roku 2018 w danym rejonie 
Warszawy, profesjonalny oczyszczacz po-
wietrza marki LifeAir 500C, warsztaty dla 
dzieci „Mały ratownik”, zaproszenie do 
udziału w specjalnym szkoleniu poświę-
conym prowadzeniu fanpage'a placówki 
edukacyjnej na Facebooku, voucher na 
profesjonalne doradztwo przy prowa-
dzeniu kampanii promocyjnej w mediach 
społecznościowych, lekcja z wolontariu-
szami z warszawskiego ZOO zorganizo-
wana w przedszkolu.

Do drugiego konkursu - ,,Najlepsze 
szkolne i przedszkolne przestrzenie ucze-
nia się” przedszkole zostało zakwalifiko-
wane jako przykład przestrzeni, w której 
dzieci uczą się z radością. Dnia 20 czerwca 
2018 roku przedszkole zostało wyróżnione 

przez Biuro Edukacji Narodowej w III edy-
cji Konkursu ze względu na dbałość o wy-
gląd, funkcjonalność oraz estetykę wnętrz. 
Dyrektor placówki-Pani Nadia Meguedad 
wraz z wice dyrektor Panią Olgą Ulko i małą 
reprezentacją Leśnych Skrzatów osobiście 
otrzymały nagrody z rąk Dyrektora Biura 
Edukacji m.st. Warszawy Pana Adama Hle-
bowicza.

Wygrane w obu konkursach są wielką 
nagrodą dla wszystkich osób związanych 
z placówką. Dyrekcja, nauczyciele oraz 
pracownicy przedszkola ciężko pracują 
każdego dnia, aby przedszkole stało się 
dla dzieci drugim domem, w którym każdy 
dzień jest nową przygodą. 

Serdecznie chcielibyśmy podziękować 
Wam Drodzy Rodzice. 

d y r e k c j a  i  G r o n o  P e d a G o G i c z n e  
n i e P u B l i c z n e G o  P r z e d S z k o l a  

i  ż ł o B k a  j ę z y k o W o - a r t y S t y c z n e G o  
„ l e ś n e  S k r z at y ” 

PRZEDSZKOLE „LEŚNE SKRZATY” LAUREATEM PLEBISCYTU 
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W tym roku w polskim prawie pojawiła się możliwość wno-
szenia do Sądu Najwyższego nowego instrumentu prawnego – 
skargi nadzwyczajnej.

Skarga może dotyczyć także orzeczeń, które stały się prawo-
mocne po 17 października 1997 roku, a przed 2 kwietnia 2018 
i tylko na nich się tu skupię.

W tym przypadku skargę może wnieść tylko Rzecznik Praw 
Obywatelskich lub Prokurator Generalny w terminie 3 lat od wej-
ścia w życie ustawy (czyli do 2 kwietnia 2021 roku). Należy zatem 
zwrócić się do jednego z tych organów opisując szczegółowo 
sprawę z wnioskiem o wystąpienie do Sądu Najwyższego z taką 
skargą. Nie jest to zwykły środek odwoławczy, a więc przysługuje 
tylko w ściśle określonych przypadkach.

W ustawie określono, iż skarga taka przysługuje jeżeli jest to ko-
nieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego 
państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwo-
ści społeczne oraz:
1. orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka 

i obywatela określone w Konstytucji lub 

2. orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego 
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub 

3. zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z tre-
ścią zebranego w sprawie materiału dowodowego − a orze-
czenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych 
nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Należy także zauważyć, iż przypadku wyroków „starszych” niż 
5 lat, w przypadku spełnienia powyższych przesłanek, bardziej 
prawdopodobne od uchylenia jest orzeczenie o niezgodności 
z prawem tego orzeczenia, które otwiera drogę do odszkodowa-
nia od Skarbu Państwa.

Powyższe przesłanki brzmią dość skomplikowanie i enigma-
tycznie, pozostaje zatem mieć nadzieję, że czas wypełni treścią 
wskazane wyżej przepisy. Tak czy inaczej sądzę, iż warto przeana-
lizować starsze orzeczenia sądów, i chociażby próbować wnio-
skować do uprawnionych organów o zajęcie się sprawą.

PORADY RADCY PRAWNEGO MIKOŁAJA IWAŃSKIEGO 

SKARGA NADZWYCZAJNA – MOŻLIWOŚĆ UCHYLENIA WYROKÓW NAWET SPRZED 20 LAT

k a n c e l a r i a  r a d c o W S k a  m i k o ł a j  i Wa ń S k i 
W - Wa  S ta r a  m i ł o S n a ,  

u l .  j a n a  P aW ł a  i i  2 3  l o k .  u 1  
t e l . 5 3 0 4 6 5 9 7 1  

W W W . m i k o l a j i Wa n S k i . P l

R E K L A M A

PORADY PRAWNE
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TERAZ MI SIĘ UDA!
PROGRAM DNIA OTWARTEGO

 19.09.2018 8:00 - 22:00

Studio Active Ladies 
ul. Jeździecka 21F lok.1

os. Stara Miłosna, Galeria Sosnowa
studio@activeladies.pl   

www.activeladies.pl
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dla wszystkich kobiet  
niezależnie od wieku  

i kondycji

DZIĘKI 30-MINUTOWYM TRENINGOM, 
WSPARCIU DIETETYKA  

ORAZ INDYWIDUALNEJ OPIECE  
W STUDIU ACTIVE LADIES.

TYLKO W TYM DNIU SPECJALNE RABATY I PROMOCJE NA KARNETY

Tylko u nas:

•  TRENING - zadbaj o prawidłową sylwetkę,  
zgub z nami zbędne kilogramy :) 
Trening interwałowy w kobiecym gronie,  
treningi personalne oraz zajęcia fitness  
pod okiem wykwalifikowanych trenerek.

•  DIETA - ułóż swoją indywidualną dietę:) 
Ustalanie planów dietetycznych i zmiana nawyków 
żywieniowych, dzięki współpracy z naszymi 
dietetyczkami.

•  MASAŻ - pozbądź się napięć mięśni,  
bólu kręgosłupa, zrelaksuj się :) 
Masaże zdrowotne, sportowe, relaksacyjne, 
konsultacje oraz opieka fizjoterapeutyczna.

SALA FITNESS
09.00 - 10.00 - ZDROWY KRĘGOSŁUP
10.00 - 11.00 - PILATES
11:00 - 12.00 - TABATA
12:00 - 14:00 -  TRENING DLA MAM Z MAŁYMI DZIEĆMI
14.00 - 15.00 - ABT
15.00 - 16.00 -  ROLLOWANIE/CORE STABILITY
16:00 - 17.00 - ZUMBA
17.00 - 18.00 - STRETCHING
18:00 - 19.00 - JOGA
20:00 - 22.00 -  TORT, SZAMPAN i zabawa taneczna 

w rytmach LATINO

SALA INTERWAŁOWA
08.00 - 20.00  -  TRENING INTERWAŁOWY 

Z ĆWICZENIAMI NA ZDROWY 
KRĘGOSŁUP

GABINET DIETETYCZNY  
I GABINET MASAŻU / FIZJOTERAPII
8.00 - 20.00  - INDYWIDUALNE KONSULTACJE

19 WRZEŚNIA  
(ŚRODA) 

W GODZINACH  
8:00 - 22:00

DZIEŃ OTWARTY STUDIA

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ  
na wybrane zajęcia,  

konsultacje lub trening próbny.  
ZADZWOŃ - 506-830-446
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SPORTOWO

TRENING METABOLICZNY

Cześć! Pod tą dość tajemniczą nazwą z naszego nagłówka, kryje 

się prawdziwy „killer” wśród przeróżnych opcji treningowych. Tre-

ning metaboliczny, bo to o nim mowa, może skruszyć nawet naj-

większą twardzielkę, ale za to rozprawi się niczym golem z oporną 

tkanką tłuszczową! Na czym polega? Treningi metaboliczne to naj-

szybsza obecnie znana metoda podnoszenia metabolizmu, a tym 

samym spalania tkanki tłuszczowej przy minimalnym nakładzie 

czasu, za to przy maksymalnym wysiłku. Treningi interwałowe są 

miłą odmianą dla osób odchudzających się, które do tej pory wy-

konywały długotrwałe, jednostajne wysiłki o charakterze wytrzyma-

łościowym o małej intensywności. Nie ma co zwlekać! Zaczynamy.

1. KETTLEBELL SWING

Stań w rozkroku większym niż szerokość ramion, chwyć ciężar 

w wyprostowane ręce trzymając go nachwytem. Uginając nogi 

w stawach kolanowych opuść głęboko cieżar, utrzymuj naturalną 

krzywiznę kręgosłupa, klatka wypchnięta do przodu. Z tej pozycji 

eksplozywnym ruchem wykonaj wyrzut ciężaru ponad głowę. Pa-

miętaj o wyproście bioder, spięciu pośladków w szczytowej facie 

ruchu i napięciu mięśni brzucha. 
4 serie po 25 szybkich powtórzeń

2. WIOSŁOWANIE

Chwyć ciężarki chwytem neutralnym. Pochyl tyłów unikając garbie-

nia, klatka wyeksponowana do przodu. Nie zmieniając pozycji, ścią-

gając mocno łopatki unieś ciężar prowadząc łokcie wysoko ku górze. 

Zepnij mocno najszerszy grzbietu i powolnym ruchem opuść ciężar.
3 serie po 20 technicznych powtórzeń

3. PRZYSIAD Z POGŁĘBIANIEM

Do ćwiczenia wykorzystaj dwa steppery, małe ławeczki bądź inny 

zamiennik. Trzymaj ciężar między nogami, stopy rozstaw szero-

ko, utrzymuj naturalną krzywiznę kręgosłupa z wypchniętą klatką 

piersiową przez całe ćwiczenie. Powolnym ruchem, unikając gar-

bienia zejdź jak najniżej, po czym dynamicznie wróć do pozycji 

wyjściowej. Nie blokuj stawów kolanowych.
3 serie po 15 powtórzeń

4. SPRINT W MIEJSCU

Na zakończenie wykonaj 4 serie sprintu w miejscu starając się 

unosić wysoko kolana, dynamicznie pracować rękoma i po pro-

stu… dać z siebie wszystko
4 serie po 60 sekund sprintu, przerwy pomiędzy 120 sekund

Trening personalny, diety online, suplementacja, 
indywidualne i grupowe zajęcia pływania. 

TRENER DAMIAN SOBÓL   KONTAKT: 692-266-796

MEMORIAŁ GRZEGORZA  
DREWNOWSKIEGO

Grzegorz Drewnowski urodził się 9 maja 1956 r. 
w Warszawie, ale przez prawie całe życie był 
związany z Wesołą, gdzie Jego Rodzice zbudo-
wali dom, który stał się „pied à terre” dla całej 
rodziny. Był przyrodnikiem z powołania, zamiło-
wania i wykształcenia. 

Ukończył Wydział Leśny SGGW, ale tylko 6 lat 
pracował w Lasach Państwowych (w Nadleśnic-
twie Józefów na Roztoczu). Zajmował się tam 
nasiennictwem, selekcją drzew i szkółkarstwem 
leśnym. Gdy obejmował to stanowisko, podle-
gła mu szkółka leśna była najgorszą w okręgu. 
Pod Jego zarządem stała się obiektem wzorco-
wym. Bo Grzegorz był człowiekiem pracowitym, 
rzetelnym, otwartym na nowości technologiczne 

i stale się dokształcającym. Osiągnięcia w pracy spowodowały Jego 
szybkie awanse, aż do stanowiska nadleśniczego. Po kilku latach he-
roiczne rodzinne wyzwania zmusiły Go do powrotu do Wesołej, a więc 
i do zmiany pracy. Pozostała w Nim miłość do Roztocza, gdzie wracał 
z przyjemnością oraz do znajomości i przyjaźni, które tam zawarł.

Jego bogatym życiorysem zawodowym można by obdzielić kilka 
osób. Poza pracą w Lasach Państwowych, zajmował się analizami fizjo-
graficznymi i krajobrazowymi, chirurgią drzew, był współzałożycielem 
i zarządzał fundacją prowadzącą inwestycje ekologiczne, aż wreszcie 
zajął się biznesem. Pracował także w Ministerstwie Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, będąc doradcą ministra i w ra-
mach tej funkcji promował budownictwo drewniane. 

Grzegorz miał w sobie żyłkę społecznika. Jako miłośnik sportu 
z pasją zajmował się działaniem na rzecz tenisa ziemnego w ramach 
TKKF w Wesołej. W 2002 roku był jednym z założycieli lokalnego 
Ogniska TKKF „Wesoła” i do 2009 jego Prezesem. Kierował Stowa-
rzyszeniem w trudnym czasie, gdy toczyły się boje o zachowanie 
terenu dla sportowo-rekreacyjnych potrzeb mieszkańców Wesołej. 
Podpisana przez Niego umowa inwestorska pozwoliła na przetrwa-
nie Ogniska. Po rezygnacji z pełnienia tej funkcji dalej brał czynny 
udział w życiu Stowarzyszenia, tworząc wspaniałą rodzinną at-
mosferę i jednocząc całe kortowe rodziny. Pomagał w sądowym 
wyjaśnianiu spraw formalnych Ogniska, był kopalnią wiedzy o orga-
nizacji. Do końca można było liczyć na Jego pomoc, jeszcze w 2017 r. 
prowadził Walne Zgromadzenie członków. 

Grzegorz był człowiekiem skromnym, nie opowiadał o swoich 
zasługach. Dlatego niewiele osób wie, że był jednym z założycieli 
NSZZ „Solidarność” i że po ogłoszeniu stanu wojennego wszedł 
w skład konspiracyjnego Komitetu Strajkowego. Służba Bezpie-
czeństwa zdekonspirowała kilku z członków Komitetu, poddając 
ich represji. Wówczas Grzegorz, na znak protestu, odszedł z tamtej 
instytucji, zmieniając nie tylko pracę, ale i miejsce zamieszkania. 

Był szczerym, serdecznym Przyjacielem, gotowym do niesienia 
pomocy i wsparcia. Cementował więzi i rodzinne – był prawdziwą 
głową rodu – i koleżeńskie. Dom, który stworzył wraz z żoną Magdą, 
przypominał atmosferą staropolski dworek, był zawsze otwarty, go-
ścinny, ciepły i pogodny. Ale też był to dom prawdziwie inteligencki, 
gdzie przy stole biesiadnym lub na ławeczce w ogrodzie rozważano 
kwestie historyczne (bo historia Go pasjonowała), geograficzne 
(bo świat Go interesował), czy też sprawy dnia codziennego…

Był wspaniałym Przyjacielem!

P r z y j a c i e l e
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W rozkładzie jazdy zupełnie nowe zajęcia dla dzieci i dorosłych! 
Świeże techniki taneczne, emocjonujące sporty adrenalinowe, 
trochę walki i mnóstwo wyzwań w pokonywaniu grawitacji. Jed-
nak jak zwykle nie zapominamy o bezpieczeństwie, kładąc duży 
nacisk na asekurację i techniczne wykonywanie nawet najbar-
dziej zaawansowanych akrobacji i figur. Nad wszystkim czuwa 
wykwalifikowana i doświadczona pedagogicznie kadra trenerska, 
co jest gwarantem bezpieczeństwa, szybkich efektów szkolenio-
wych i komfortu w trakcie zajęć. 

ARTYSTYCZNIE I KLUBOWO

Drodzy Sąsiedzi,
Zapraszamy na rozpoczęcie nowego sezonu  
sportowo-tanecznego w Folies Art School!

A CO BĘDZIE GRANE  
W SEZONIE 2018/2019?

   pole dance dla dorosłych i art pole dla dzieci  
(zajęcia baletowe przy drążku)

   aerial silk & hoop – akrobatyka powietrzna na szarfach 
i kołach cyrkowych dla małych i dużych

   parkour & streetworkout – akrobatyka i sporty miejskie 
(czyli trochę prawdziwej gimnastyki dla dzieci i dorosłych)

   belly dance – taniec brzucha  
(wzmacniamy, modelujemy talię i pracujemy nad separacją)

   break dance
   gimnastyka artystyczna 
   balet 
   taniec nowoczesny / video-clip dance  

(mix nowoczesnych technik tanecznych)
   burleska / sexy dance  

(coś dla dużych dziewczynek…)
   salsa / latino
   tango ! (nie tylko dla par)
   samoobrona z elementami kung-fu  

(dla Pań i Panów)
   bodyWORK – autorski program wzmacniająco-modelujący
   core express – celowany trening mięśni posturalnych 

(piękny, wyrzeźbiony brzuch)
   pilates / joga / stretching (w tym kursy szpagatowe) 

/ bodyART®, czyli holistyczne podejście do ciała: 
wzmacnianie i rozciąganie.

A już 8 września w sobotę  
pomiędzy 12:00 -15:00  

zapraszamy na Dzień Otwarty 
w naszej siedzibie  

przy Piłsudskiego 4E w Wesołej 
(przy Mazowieckiej, koło sali zabaw Miejskie zoo).

Będą warsztaty, pokazy, możliwość spotkania z kadrą trenerską  
i mnóstwo różnychatrakcji.

Odwiedźcie koniecznie naszą stronę: www.foliesartschool.pl,  
gdzie znajdziecie pełną informację o ofercie szkoły, polubcie  

nasz fanpage: www.facebook.com/foliesartschool/,  
żeby wiedzieć, co jest grane w Starej Miłosnej! 

             Czekamy na Was! 
n
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KULTURALNIE

Z radością informujemy, że Filia Nr 2 Zielona doczekała się 
przepięknej i nowoczesnej placówki. Przestrzeń Biblioteki będzie 
służyła mieszkańcom na różne sposoby. W budynku znajduje 
się DUŻA SALA BIBLIOTECZNA – wypożyczalnia dla młodzieży 
i dorosłych ze strefą dla czytelników (prasa, miejsce spotkań, 
kawa, internet), MAŁA SALA BIBLIOTECZNA – wypożyczalnia dla 
dzieci. W nowej Bibliotece jest też osobny pokój, który będzie 
udostępniany nieodpłatnie dla mieszkańców (np. jako miejsce 
cichej pracy, nauki, miejsce spotkań, warsztatów). Zapraszamy 
do współpracy i odwiedzania nowej biblioteki!

Godziny pracy Filii Nr 2 
w Zielonej od 17 września:
Poniedziałek 11.00 – 19.00
Wtorek 11.00 – 18.00
Środa 10.00 – 16.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 11.00 – 18.

BIBLIOTEKA 
ZAPRASZA:
KONKURS NA KOMIKS  
HISTORYCZNY  
„MY I NASZA HISTORIA”

Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. Zachęcamy do udziału 
dorosłych, młodzież i dzieci. Można przesłać tylko jedną autorską 
niepublikowaną i nienagradzaną wcześniej pracę. Prace konkur-
sowe należy składać w Bibliotece Publicznej lub przesłać drogą 
elektroniczną na adres: konkurs.wesola@e-bp.pl do 31 paździer-

nika 2018 r. Więcej informacji 
o konkursie na stronie www.we-
sola.e-bp.pl.

GRA MIEJSKA 123 DNI
Zapraszamy do udziału w Grze 

miejskiej 123 dni! Do gry po-
trzebny jest smartfon z dostę-
pem do internetu i zainstalowaną 
aplikacją do skanowania kodów 
QR. Celem gry jest poznanie 
miejsc związanych z historią 
Wesołej. W każdym z takich 
miejsc gracz wykonuje zadanie 
i odpowiada na pytanie (A, B, 
C). Gra odbywa się w na terenie 
Wesołej. Każdy może zostać 

współtwórcą gry i w ten sposób zdobywać dodatkowe punkty. 
Gra rozpoczęła się w dniu 12 lipca 2018 roku o godzinie 20:00 
i będzie trwała do 11 listopada 2018 roku (do godziny 24:00). 

j u S t y n a  k W i at k o W S k a

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZKĄ  

FILII NR 2 W ZIELONEJ   

DO NOWEGO BUDYNKU  

- UL. BRATA ALBERTA 46  

(WEJŚCIE OD ULICY PODLEŚNEJ)  

INFORMUJEMY,  

ŻE  FILIA BĘDZIE NIECZYNNA

 W DNIACH 3-14 WRZEŚNIA 2018 R.  

OD 17 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY  

DO NOWEJ SIEDZIBY!

BIBLIOTEKA W ZIELONEJ  
ZAPRASZA DO NOWEJ SIEDZIBY
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Pomożemy Ci osiągnąć zdrowie,  
dobre samopoczucie i wymarzoną sylwetkę

czy BezSkutecznie WalczySz  
z nadWaGą luB otyłością?

czy nieoBcy jeSt ci efekt jo-jo?

czy Brakuje ci PomySłóW na zdroWe PoSiłki?

czy chorujeSz na inSulinooPorność  
luB cukrzycę tyPu ii  

i PotrzeBujeSz WSParcia dietetyka?

Zgłoś się do NOWO OTWARTEJ  
PORADNI DIETETYCZNEJ  

w Studio Active Ladies 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ  
ZADZWOŃ - 506-830-446

www.activeladies.pl 
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Szanowna Redakcjo,

PDO: Edward Kłos, Marian Mahor, Renata Mroczkowska

proszę o informację, jaki budżet został przeznaczony na organiza-
cję "kulturalnej" imprezy disco-polo na terenie Wesołej w najbliż-
szym czasie. Chodzi mi konkretnie o tę imprezę: http://wesola.
waw.pl/aktualnosc/po%C5%BCegnanie-lata Kto decydował 
o wyborze "linii artystycznej" tego wydarzenia?

Interesuje mnie to jako podatnika, który łoży podatki na dziel-
nicę, mając nadzieję że są one wydawane rozsądnie. Czy dzielnica, 
w której nie ma pieniędzy na organizację szkoły ponadpodstawo-
wej, nie powinna nieco zacisnąć pasa i skupić się na realizacji po-
ważnych, wręcz palących inwestycji w ramach budżetu Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu, zamiast trwonić środki na organizację 
ludycznych imprez? Nie oceniam poziomu artystycznego im-
prezy "disco polo", ponieważ o gustach się nie dyskutuje, tylko się 
je (niestety) ma, chodzi mi bardziej o celowość organizacji takiej 
imprezy. Przy okazji chciałbym też prosić o informację na temat 
kosztów organizacji tegorocznego Pikniku Wesoła pokrytych 
z budżetu dzielnicy.

Przy okazji mam pytanie dotyczące organizacji szkoły ponadpod-
stawowej na terenie Wesołej - jestem po lekturze raportu z kon-
sultacji społecznych, który wykazuje wielką potrzebę stworzenia 
szkoły ponadpodstawowej dla wesołowskiej młodzieży - czy jakieś 
środki z budżetu zostały zarezerwowane na ten cel? A jeśli tak - to 
czy więcej pieniędzy z tegorocznego budżetu poszło na gaże dla 
diskopolowych artystów czy innych kapel grających na tegorocz-
nych dzielnicowych imprezach plenerowych, czy na organizację 
przyszłego liceum? Czy władze naszej dzielnicy bardziej stawiają 
na młodzież, która przyjdzie napić się piwka i pokołysać w rytmie 
disco polo? Czy na ambitniejszą młodzież, która chce uczyć się 
w liceum blisko domu, ale na dziś ma to nieszczęście, że mieszka 
w jedynej dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy, w której szkoły 
ponadpodstawowej nie ma? 

Proszę również przesłać odpowiedź do mediów z naszej dziel-
nicy, być może będą zainteresowane opisaniem tej jakże kultu-
ralnej imprezy, jaką niewątpliwie będzie "Babie Lato w Wesołej" 
w kontekście pilnych, pożytecznych inwestycji dzielnicowych 
(np. liceum). Załączam do wiadomości adresy mailowe redakcji 
"Wiadomości Sąsiedzkich", "Gazetki Sąsiedzkiej" i portalu we-
sola-gazeta.pl 

redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl 
redakcja@sasiedzidlawesolej.org 
kontakt@wesola-gazeta.pl

PozdraWiam, S j

list do redakcji

R E K L A M A

Wędzone ryby pochodzą  
z mazurskiej wędzarni,  
wędzone są w tradycyjny sposób. 
Uwaga! do ich przygotowania 
nie używamy żadnych środków 
konserwujących ani ulepszaczy!
W Ofercie ryb surowych  
znajduje się łosoś z hodowli ECO 
Jurajski Łosoś (bez antybiotyków 
i szczepień).

W ofercie Gospody mięs z Tradycją  
znajdą Państwo ryby surowe jak i wędzone,  
wysokiej jakości mięso oraz szynki i wędliny.

Mięso bez nastrzyku i konserwantów z prywatnej masarni od okolicznych 
sprawdzonych hodowców. Na życzenie klienta możemy mięso rozbić na 
kotlety lub bitki, zmielić a także zapakować próżniowo.
Nasze szynki i wędliny są wyrabiane z mięsa bez antybiotyków 
i chemicznych dodatków. Nie zawierają wzmacniaczy smaku i barwników. 
Wędzenie naszych produktów odbywa się w naturalny tradycyjny sposób.

  ZAPRASZAMY ul. Sagalli 8, Stara Miłosna
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Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy  
w ramce 56x25 mm. Standardowe – w cenie 30 zł netto; 
kolorowe – w cenie 40 zł netto. Ma ksymalna długość tekstu  
– 150 znaków ze spacjami. Treść prosimy przesyłać  
na adres: reklama@sasiedzidlawesolej.org  
Uwaga: drukujemy tylko opłacone z góry ogłoszenia!

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

• 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

000

000

000

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

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

tel. 509 455 028
NA TERENIE WESOŁEJ I SULEJÓWKA DOWÓZ GRATIS

Konsultacje ortodontyczne – 06 i 20.09, 04 i 18.10.2018 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)

 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

R E K L A M A

Gabinet stomatologiczny Redental  
nawiąże współpracę  

z lekarzem stomatologiem  
chętnie pracującym  

pod mikroskopem

Tel. 501 783 662

ZATRUDNI KRAWCOWĄ
Warszawa Wesoła

501 704 220
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SPECJALISTYCZNA  
LECZNICA  

WETERYNARYJNA  
tel. 501 040 784

ul. Sikorskiego 74
Warszawa Wesołaa
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SKUPIA SIĘ GŁÓWNIE NA WĘZŁACH CHŁONNYCH 
I ORGANACH WEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK ŚLEDZIONA 
CZY WĄTROBA. PRZYCZYNY POWSTAWANIA CHŁONIAKA 
U PSÓW SĄ ZAZWYCZAJ NIEZNANE, ALE ISTNIEJĄ 
PEWNE STAŁE, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA JEGO ROZWÓJ. 

PRZYCZYNY POWSTAWANIA CHŁONIAKA:

• leczenie immunopresyjne, 
• predyspozycje genetyczne, 
• narażenia na promieniowanie jonizujące,
• zagrożenie wynikające ze specyfiki rasy psa,  

tu boksery, rottweilery i inne,
• wiek psa, najbardziej narażone są zwierzęta w wieku średnim  

oraz starsze (od około 6-7 roku życia). 

METODY ROZPOZNANIA CHŁONIAKA U PSÓW.

Należy poddać zwierzę kompleksowym badaniom. 
Wykonać: 
• badania krwi, 
• badania moczu, 
• badanie histopatologiczne lub cytopatologiczne  

(zaleca się też często immunohistochemiczne) 
• RTG i USG 
• badania szpiku kostnego

CHŁONIAK JEST JEDNYM Z NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NOWOTWORÓW U PSÓW

rokoWania i leczenie chłoniaka u PSóW

Podczas leczenia tego typu nowotworu u psa, głównym  
celem jest poprawa komfortu i przedłużenie życia zwierzęcia.  
Zarówno psy, jak i koty chore na chłoniaka przeżywają  
bez leczenia około 4-6 tygodni. 

METODY LECZENIE CHŁONIAKA U ZWIERZĄT:

• Leczenie paliatywne, które przedłuża życie zwierzęcia  
średnio o 53 dni. Polega na podawaniu leków sterydowych.  
Remisja całkowita przy tym leczeniu wynosi około 17%. 

• Chemioterapia jest o wiele bardziej skuteczna, ale też wymaga 
odpowiedniego zindywidualizowania pod pacjenta.

• Okazuje się, że psy znoszą terapię przeciwnowotworową  
bardzo dobrze i tylko około 5% odczuwa efekty uboczne.  
Jest to bardzo ważne, tym bardziej że leczenie w 75-95% 
przypadków przedłuża życie w stanie komfortu nawet o 36 miesięcy.

l e k . W e t . t o m a S z  d o m i n i a k




