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Nie da się opisać trzydziestu lat posługi w Wesołej zmarłego księdza Józefa 
Skarpetowskiego. O jego osobie świadczy najlepiej żywa pamięć parafian 
i mieszkańców, dla których jako proboszcz i człowiek zrobił bardzo wiele dobrego.

Boeing –  
moja pasja
Alex Skorupka jest obecnie uczniem 5 klasy Szkoły Podstawowej 
nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Wesołej – Zielonej. 
Cieszymy się, że mamy pośród naszej młodzieży tak uzdolnionych 
uczniów o tak nietuzinkowych zainteresowaniach.  str. 3

Zarys dziejów  
Woli Grzybowskiej
Przez czternaście lat cały obszar dzisiejszej dzielnicy Wesoła leżał  
na terenie Austrii. Z uwagi na uwarunkowania polityczne można 
odnotować, że w latach 1804-1806 ziemie te należały  
do Świętego Cesarstwa Rzymskiego.  str. 8-10

Sprawa planów zagospoda-
rowania przestrzennego 
dzielnic Warszawy zawsze 

jest trudna: w dyskusji ścierają 
się różne koncepcje i każda ma 

swoje racje. Z jednej strony mamy 
do czynienia z dynamicznym 
rozwojem największego miasta 
w kraju, z drugiej z kwestiami 
ochrony przyrody, krajobrazu 
i dziedzictwa, przeciążenia in-
frastruktury czy też utrzymania 
jakości usług publicznych.
W dzielnicy Wesoła zależność ta 
jest znacznie głębsza, niż w wie-

lu innych dzielnicach miasta. 
Z jednej strony część ludzi chce 
zachować jej – tak naprawdę – 
podmiejski charakter, a z drugiej 
podlega ona nieuniknionym i na-
turalnym procesom wielkomiej-
skim, trwającym w Warszawie od 
700 lat, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ostatnich 100. Analizę 
przestrzeni Wesołej trzeba też 

podzielić na dwa obszary, tzn. 
na Starą Miłosnę i resztę. Stara 
Miłosna jest młodym osiedlem, 
wybudowanym tak, jak np. Ursy-
nów, niemal w „szczerym polu”. 
A raczej w szczerej łące. Są bloki 
i ciągi segmentów jednorodzin-
nych, zabudowa zwarta, brak 
niemal jakiejkolwiek substancji 
historycznej. Wesoła-Centrum, 

Wola Grzybowska czy Zielona 
z kolei mają od przed wojny 
charakter willowy, kameralny. 
Szczycą się one historyczną siat-
ką ulic wywodzącą się z czasów 
letnisk, powstałych na przełomie 
XIX i XX wieku. I ten charakter 
należy chronić. 
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11 lutego bieżącego roku nad ranem 
w Międzyleskim Szpitalu Specja-
listycznym zmarł w wieku 76 lat 

ksiądz prałat Józef Skarpetowski – przez bli-
sko 30 lat proboszcz parafii św. Brata Alberta 
w Wesołej. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 14 i 15 lutego w Wesołej. Mszy pogrze-
bowej przewodniczył ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej – ksiądz biskup Romuald 
Kamiński. Potem ciało zmarłego złożono na 
Cmentarzu w Rembertowie.
– Już w seminarium Józek cieszył się zaufaniem 
i dużym szacunkiem kolegów. Dla wielu był 
autorytetem. Cenili go i szanowali parafianie 
z Zielonej, dla których był proboszczem prawie 
30 lat. We wdzięcznej pamięci i modlitwie po-
winien pozostać wśród absolwentów semina-
riów duchownych archidiecezji warszawskiej, 
diecezji warszawsko-praskiej i diecezji łowickiej 
– wspominał kapłana na łamach tygodnika 
„Idziemy” ks. Roman Bartnicki.

Ksiądz Józef Skarpetowski urodził się 19 kwiet-
nia 1943 r. w Prostyni. W 1960 roku rozpoczął 
studia w Wyższym Metropolitalnym Semina-
rium Duchownym w Warszawie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał z rąk kard. Stefana Wy-
szyńskiego 12 czerwca 1966 r.
W roku akademickim 1978-79 był słuchaczem 
wykładów z pedagogiki religijnej na Uniwer-
sytecie Monachijskim. W 1983 r. otrzymał 
polecenie prowadzenia wykładów z katechetyki 
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Du-
chownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 
W 1989 r. uzyskał tytuł doktora teologii, a w la-
tach 1994-98 dodatkowo wykładał katechetykę 
w Seminarium Duchownym w Łowiczu.
1 lutego 1989 r. został proboszczem parafii św. 
Brata Alberta w Wesołej. Sprawował tę funkcję 
przez blisko trzydzieści lat – do 1 lipca 2018 r. Po 
przejściu na emeryturę pozostał w parafii jako 

Dokończenie na str. 2 v

Dokończenie na str. 2 v
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O Starej Miłośnie można powie-
dzieć, że już jest wielkomiejska. 
Po części leży ona przy Trakcie 
Brzeskim, od 200 lat jednej z naj-
większych i najważniejszych dla 
Warszawy arterii komunikacyj-
nych. I właśnie w jego przyle-
głości, w ostatnim czasie głośny 
stał się spór o plan budowy no-
woczesnego kompleksu miesz-
kaniowego z wysoką zabudową. 
W pomyśle takiej inwestycji 
w tym miejscu nie ma akurat 
nic dziwnego, ani zdrożnego. Bo 
jeśli nie tam, to gdzie? Szczegól-
nie, że obszar ten aż prosi się 
o rewitalizację oraz porządne za-
gospodarowanie. Jest wizytówką 
nie tylko Starej Miłosny, witając 
przyjezdnych tuż przy rogatkach 
stolicy. Część środowisk lokal-
nych traktuje duże inwestycje 
zero-jedynkowo, krytykując je 
totalnie. Nie zapominajmy jed-
nak, że przestrzeń miejska jest 

organizmem żywym, który po-
trzebuje różnych rozwiązań. 
W kompleksie tym widać jednak 
jedno niepokojące zagrożenie. 
W jego obszarze stoi budynek 
dawnej karczmy. Ma 200 lat i jest 
prawdopodobnie najstarszym 
budynkiem w dzielnicy. Pamięta 
bitwy Powstania Listopadowego, 
czasy świetności folwarku Miło-
sna i słynną gospodę „Szafa Gra”. 
Przez ten czas, ze względu na swoje 
położenie i funkcję, stał się ikoną 
osiedla. Koniecznym jest, by go 
zachować, tym bardziej, że wraz 
z poprzednią inwestycją na tym 

obszarze, jego część bezpowrot-
nie zniknęła. W sferze marzeń po-
zostaje uczynienie go obiektem 
służącym miejscowej kulturze, 
dlatego niech chociaż powstanie 
w nim sklep, restauracja lub cokol-
wiek mu niezagrażającego, byleby 
przetrwał. O tym, że możliwe jest 
w tej okolicy połączenie istniejącej 
substancji historycznej z nowocze-
sną zabudową, może świadczyć 
bardzo udane wkomponowanie 
grobu Konstantego Łukina w nowo-
powstałą przestrzeń przedszkola 
nr 434 od strony ul. Mazowieckiej. 
Pozostał on w miejscu, gdzie zasta-
ła go budowa obiektu (mimo, że 
nie znajdował się w swoim pier-
wotnym położeniu i teoretycznie 
mógł zostać przeniesiony). Takie 
poszanowanie tradycji przez wi-
zualną integrację starego z nowym 
otoczeniem można potraktować 
za wzór. 
Jednak największym zagrożeniem 
dotyczącym organizacji prze-
strzennej w dzielnicy Wesoła jest 

nieustające naruszanie zabudo-
wą obrzeży Mazowieckiego Par-
ku Krajobrazowego, szczególnie 
w okolicy Pohulanki, Dakowa 
i Macierowego Bagna oraz innych 
obszarów leśnych i otoczenia Ka-
nału Wawerskiego. Problemem 
jest też chaos architektoniczny 
czy też agresywna zabudowa 
nawet najmniejszych wolnych 
przestrzeni w centrach osiedli. 
W Wesołej-Centrum i na Groszów-
ce szczególne niebezpieczne jest 
dziś ryzyko uszczerbku dla zabyt-
kowego kościoła Opatrzności Bożej 
wraz z cmentarzem, wynikające 
z planów budowy Wschodniej 
Obwodnicy Warszawy. Wariant 
zakładający budowę obwodnicy 
na nasypie jest szkodliwy dla hi-
storycznego krajobrazu i psuje 
charakter obszaru willowego, 
kształtowany przez ostatnie półto-
ra wieku. Wszak nikt nie wyobraża 
sobie przecięcia wałami, mają-
cych podobne genezę, dziedzictwo 
i funkcje, Anina czy Sadyby.

n ŚRODOWISKO

n WSPOMNIENIE

Dziś planując 
przestrzeń Wesołej 
możemy połączyć 
poszanowanie 
dla środowiska 
i kultury 
z nowoczesnością 

rezydent. – Niezależnie od stopnia 
wiary, każdy zajmuje swoje miej-
sce w sercu Boga i każdy jest waż-
ny dla rodziny, jaką jest parafia 
– to zdanie wypowiedziane przez 
księdza Józefa z okazji 25-lecia 
parafii było jego swoistą dewizą 
życiową, którą się kierował.
Dla swoich parafian i współpra-
cowników pozostanie życzliwą 
osobą, która słuchała innych 
i wspólnie z nimi podejmowa-
ła ważne decyzje. Osobą, która 
miała zawsze na względzie dobro 
wspólnoty parafialnej i lokalnej, 
co udowodnił ksiądz proboszcz 
swoim trwałym i żywym zaan-
gażowaniem w życie Wesołej. 
– Proboszcz Józef Skarpetowski 
przez blisko 30 lat tu w Zielonej, 
w Parafii św. Brata Alberta two-
rzył Kościół, tworzył środowisko, 
tworzył wspólnotę. Nie ograniczał 
się tylko do spraw związanych 
z wiarą i religią. Znane są i bezcen-
ne Jego zaangażowanie w życie 
społeczne swojej parafii i opiekę 
nad różnorodnymi działaniami 
społecznymi – napisał w mediach 
społecznościowych Marian Ma-
hor, burmistrz dzielnicy.

v Dokończenie ze str. 1

Odszedł kapłan kochający Wesołą
v Dokończenie ze str. 1 co pozwoliło dzieciom na kon-

tynuowanie edukacji w dobrych 
warunkach. 
Ksiądz Józef angażował się bardzo 
aktywnie w życie lokalnej społecz-
ności – wszystkie uroczystości 
dzielnicowe, patriotyczne i oko-
licznościowe były naznaczone 
jego obecnością. Pięknym zwień-
czeniem jego aktywności stało 
się wydarzenie z 18 maja 2017 r., 
kiedy to na XXXIX sesji Rady 
Dzielnicy Wesoła m.st. Warsza-
wy burmistrz dzielnicy wręczył 
księdzu Józefowi dyplom z tytu-
łem: „Wybitny Człowiek Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy”. z

ks. proboszcz Maciej Chibowski
Bartosz Wieczorek

Jednym z przykładów działań 
księdza proboszcza była pomoc 
udzielona szkole podstawowej, 
która przeżywała trudności lo-
kalowe pod koniec lat 80-tych. 
Mała powierzchnia szkoły nie 
nadążała za zwiększającą się licz-
bą dzieci i konieczna stała się jej 
szybka rozbudowa oraz budowa 
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przedszkola. Dzięki inicjatywie 
rodziców, którzy widzieli nega-
tywne skutki uczenia dzieci na 
trzy zmiany, a także dzięki życz-
liwości księdza Edwarda Wacho-
wicza i jego następcy księdza pro-
boszcza Józefa Skarpetowskiego, 
dzieci z klas 1-3 rozpoczęły naukę 
w budynku parafialnym w roku 
szkolnym 1989-1990. W budyn-
ku plebanii wydzielono część 
pomieszczeń na klasy szkolne, 

fot. Jacek Kalinow
ski
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Planowanie dziś przestrzeni We-
sołej jest o tyle komfortowe, że 
można połączyć poszanowanie 
dla środowiska i kultury z nowo-
czesnością. Pozostawiając miej-
sce dla kompromisów, należy 
brać przykład z pozytywnych 
wzorców i pamiętać, żeby pla-
nować z głową. z



luty-marzec 2020 3PO GODZINACH

Na ubiegłorocznym integracyjno-edukacyjnym festy-
nie w Parafii św. Brata Alberta w Wesołej wśród wielu 
uczestników konkursu „Mam talent” zaprezentował 
swoje zainteresowania uczeń klasy czwartej szkoły pod-

stawowej Alex Skorupka. Widzowie byli pod wielkim wrażeniem 
tego, o czym opowiadał i co zobaczyli – w przygotowanym przez jego 
dziadka – materiale wideo. Okazało się, że fascynacją Alexa są loty 
Boeingiem. Z wielką pasją opowiadał o swoich wrażeniach, zwią-
zanych z symulacją prowadzenia jednego z najnowocześniejszych 
i największych samolotów świata B 737-800. Zwróciłem się z prośbą 
do Alexa, ażeby swoimi oryginalnymi zainteresowaniami podzielił 
się z czytelnikami „Po godzinach”.

Alex, czy mógłbyś powiedzieć 
czytelnikom, jak rozpoczęła się 
Twoja przygoda z Boeingiem?
Była to sobota, jakieś trzy lata 
temu, zadzwonił dziadek. Po-
wiedział, żebym się szykował 
i pojedziemy obejrzeć nowy sa-
molot Boeinga. Na miejscu był 
przezroczysty tunel aerodyna-
miczny, w którym można latać. 
Ale jakoś mi się nie bardzo to 
podobało. Obok stał symulator 
Boeinga. W środku wyglądał jak 
prawdziwa kabina pilotów. Kiedy 

weszliśmy do środka, odniosłem 
wrażenie, jakbym był w praw-
dziwym samolocie. Z okien było 
widać płytę lotniska i okoliczny 
krajobraz. Instruktorami tego 
profesjonalnego symulatora byli 
piloci z LOT-u. Jeden z nich – Pan 
Michał zapytał dziadka, czy nie 
chciałby poprowadzić samolo-
tu. Dziadek zawahał się i zapytał 
mnie: czy ja nie chciałbym usiąść 

w kabinie symulatora Boeinga 
i zapoznać się z podstawowymi 
czynnościami umożliwiającymi 
latanie. Bardzo chciałem, ale 
bałem się, że nie będę umiał ob-
sługiwać tych wszystkich paneli 
i segmentów. Widząc wielkie 
przerażenie, ale i błysk w moich 
oczach instruktor przyniósł mi 
siedzisko na fotel pilota, bo byłem 
za niski, co utrudniało mi dostęp 
do wszystkich mechanizmów, któ-
re były dookoła mnie. I tak zaczęła 
się moja przygoda z lataniem.

Czy pamiętasz pierwsze twoje 
zajęcia w symulatorze Boeinga 
i wrażenia jakie temu towarzy-
szyły?
Pamiętam doskonale. Kiedy sie-
działem już za sterami samolotu 
trochę oszołomiony wielością 
przycisków, to instruktor zaczął 
mi objaśniać wszystko po kolei 
i uczył mnie jak przygotować się 
do rozpoczęcia lotu.

n WYWIAD

Rozpoczęliśmy 
lot wokół 
wulkanu Etna. 
Jeszcze wtedy 
nie umiałem 
obsługiwać 
autopilota

Boeing – moja pasja
Alex Skorupka jest obecnie uczniem 5 klasy 
Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Wesołej – Zielonej. 
Cieszymy się, że mamy pośród naszej młodzieży 
tak uzdolnionych uczniów o tak nietuzinkowych 
zainteresowaniach.

Nauczyłem się min. jak obsługi-
wać wolant (sterownice), wyrów-
nać poziom paliwa w zbiornikach, 
włączyć pompy, następnie uru-
chomić zapłon w lewym silniku, 
a po osiągnięciu w nim 20% mocy 
uruchomić prawy silnik. Następ-
nie wyprowadziłem samolot na 
pas startowy używając kierownicy 
przedniego koła, ponieważ stery 
na lotnisku nie działają – dzieje 
się to dopiero po starcie.
Po zobaczeniu pasa startowego 
trochę się stresowałem. Byłem 
pewien, że nie dam rady. Wtedy 
Pan Michał powiedział „Alex 
gotowy jesteś”, a ja pomyślałem 
– po 10 minutach szkolenia mam 
być gotowy? Ale nie było czasu 
na myślenie, pchnąłem manetki 
mocy silnika do końca. Słychać 
było szum silników i wiedzia-
łem, że samolot rozpędza się. 
Po osiągnięciu prędkości 140 
węzłów podciągnąłem wolant 
do siebie i poczułem jak samolot 
zaczyna wznosić się. Po starcie 
schowałem podwozie, dźwignię 
podwozia przesunąłem do góry 
i zapaliły się zielone lampki.

Jaki obraliście kurs na ten pierw-
szy lot?
Rozpoczęliśmy lot wokół wulka-
nu Etna. Jeszcze wtedy nie umia-
łem obsługiwać autopilota. Pan 
instruktor w trakcie lotu cały czas fo
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i uśmiechnął się. Pomyślałem, 
że dobrze sobie radzę jak na 
pierwszy raz.

Jaki był Twój najtrudniejszy lot?
Pamiętam to doskonale: lecę 
w powietrzu. Zauważyłem, że 
miga mi kontrolka, informująca, 
że nie ma paliwa. W dodatku 
była noc, bardzo silna burza oraz 
deszcz z gradem. Wiał bardzo 
silny wiatr. Wtedy musiałem wy-
lądować na lotnisku na Bemo-
wie. Inni piloci uważają, że tego 
nie da się dokonać w takich wa-
runkach. A ja tego dokonałem! 
Musiałem zwiększyć lekko moc, 
zniżając się musiałem trochę 
przyspieszyć, aby nie zejść z kur-
su. Musiałem wysunąć klapy na 
40 stopni, spowolniając w ten 
sposób samolot. Dzięki tym za-
biegom udało mi się szczęśliwie 
wylądować. Co prawda zahaczy-
łem trochę o drzewo, ale się nie 
rozbiłem. 

Ile godzin lotu wykonałeś do-
tychczas na symulatorze?
Do dziś mam już 28 godzin wy-
latanych na profesjonalnym sy-
mulatorze B 737-800. Nie zamie-
rzam na tym poprzestać i chcę 
kontynuować swoją przygodę 
z lataniem. z

Rozmawiał:  
ks. Andrzej Chibowski

mi tłumaczył i uczył, co mam 
robić. Po osiągnięciu celu kazał 
mi wylądować. To była cała pro-
cedura. Dane do lądowania dosta-
waliśmy od radiolatarni z lotniska 
w Mediolanie. Gdy zobaczyłem za 
oknami lotnisko i światła sygna-
lizacyjne byłem dumny z siebie, 
że zdecydowałem się na ten lot. 
Warunki były trudne i ciężko 
było podprowadzić samolot do 
lądowania. Przeżyłem pierwsze 
w życiu turbulencje za sterami. 
Podczas podejścia musiałem 
otworzyć podwozie i wysunąć 
klapy na pozycję nr 5. Samolot 
majestatycznie podchodził do 
lądowania i Pan Michał zmniej-
szył moc silników, bo lecieliśmy 
za szybko. Tuż przed podejściem 
wysunąłem mocniej klapy na nr 
15. Na początku denerwowałem 
się i nie byłem pewny, czy do-
brze wszystko robię. Zapytałem 
instruktora, czy dobrze wszyst-
ko robię, on spojrzał na mnie 
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Zapewne wiele osób 
z rozrzewnieniem 
wspomina czasy, kie-
dy w sprawach odbio-

ru odpadów właściciele domów 
jednorodzinnych, wspólnoty czy 
spółdzielnie mieszkaniowe oraz 
firmy miały pełną autonomię 
w zakresie wyboru firmy, a co za 
tym idzie, wyboru wysokości opłat 
(bardzo konkurencyjnych) wno-
szonych za odbiór odpadów. Od 1 
lipca 2013 r. zgodnie z nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, odpowie-
dzialność za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w całym 
kraju przejęły gminy. W ramach 
tych zmian gminom przypisano 
organizację wywozu odpadów 
komunalnych (co realizowane 
jest poprzez wybór firmy odbie-
rającej odpady – w drodze prze-
targu). Gminom przyznano także 
uprawienia do ustalenia opłaty za 
odbiór odpadów. W odniesieniu 
do zamieszkanych nieruchomości 
ustawodawca wskazał zamknięty 
katalog metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. I tak, opłata ta może 
stanowić iloczyn stawki opłaty 
ustalonej na podstawie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz:
q  liczby mieszkańców zamiesz-

kujących daną nieruchomość 
(metoda dotychczas obowią-
zująca), lub

Nasze drogie śmieci…

Oby rewizja metody 
naliczania stawki 
i wysokość opłaty 
przeprowadzona 
została wcześniej 
niż później, 
ponieważ 
wprowadzone 
zmiany w opłatach 
są bardzo 
niekorzystne 
i krzywdzące

n SPRAWY LOKALNE

Drastyczny wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych jest szeroko komentowany i krytykowany wśród 
mieszkańców. Miejmy nadzieję, że jest to rozwiązanie tymczasowe i zastąpione zostanie czymś bardziej optymalnym.

przeprowadzenia przez ope-
ratora – firmę LEKARO – my-
cia i dezynsekcji pojemników 
za pośrednictwem Miejskiego 
Centrum Kontaktu Warszawa 
19115 [www.warszawa19115.pl; 
nr tel. 19115]. Z tytułu realizacji 
tych usług firma nie pobiera od 
mieszkańców żadnych opłat, co 
nie jest bez znaczenia, biorąc 
pod uwagę liczbę pojemników 
przypisanych dla poszczegól-
nych rodzajów/kategorii odpa-
dów. Dla przypomnienia, od 
dnia 1 stycznia 2019 r. segregacja 
odpadów podzielona została na 
pięć frakcji (1) papier, (2) szkło, 
(3) metale i tworzywa sztuczne,  
(4) bio oraz (5) zmieszane. 
Kolejną zmianą w ramach sys-
temu gospodarki odpadami ko-
munalnymi w m.st. Warszawie 
jest wprowadzenie obowiązku 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Z kolei od 1 marca 2020 r. obo-
wiązywać będzie drastyczna 
podwyżka opłaty za odbiór od-
padów. Na mocy decyzji Rady 
m.st. Warszawy podjętej w for-
mie uchwały przyjęto opłatę 
ryczałtową, której wysokość, 
w zależności od rodzaju nieru-
chomości, ustalona została na 
następującym poziomie:

q  od nieruchomości wieloloka-
lowych, w całości zamiesz-
kanych albo zamieszkanych 
w części – 65 zł za miesiąc, 
q  od nieruchomości zabudo-

wanych budynkiem miesz-
kalnym jednorodzinnym  
– 94 zł za miesiąc.

W przypadku niewypełniania 
obowiązku selektywnego zbiera-
nia (segregacji) odpadów, zapła-
cić trzeba będzie dwukrotność 
stawki podstawowej, co odpo-
wiednio wynosić będzie:
q  130 zł za miesiąc od gospo-

darstwa w budynkach wielo-
rodzinnych,
q  188 zł za miesiąc od domu jed-

norodzinnego.
Osoby w trudnej sytuacji finanso-
wej mają otrzymać wsparcie – po-
legające na 50% dofinansowaniu 
do opłat ponoszonych przez miesz-
kańców za odpady segregowane.  
Na pomoc mogą liczyć osoby, 
które:
q  ukończyły 65. rok życia i osoby 

niepełnosprawne
q  mają gospodarstwo utrzy-

mujące się wyłącznie z renty 
lub emerytury,
q  uzyskują miesięcznie dochód 

w wysokości nieprzekraczają-
cej 1 752,50 zł netto 
q  nie kwalifikują się do otrzyma-

nia dodatku mieszkaniowego.
Pierwsza opłata zgodna z nowo 
obowiązującymi stawkami po-
winna zostać dokonana do  
dnia 28 marca 2020 roku:
q  przelewem na indywidualny 

numer rachunku bankowe-
go przypisany każdej osobie, 
która złożyła odpowiednią de-
klarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nierucho-
mości lub
q  gotówką w kasie urzędu dziel-

nicy, a także
q  bez prowizji – w wybranych 

placówkach pocztowych.

Obowiązek złożenia nowej 
deklaracji

W związku ze zmianą wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, właściciele 
nieruchomości, za wyjątkiem 
właścicieli mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych (obowią-

q  ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości lub
q  powierzchni lokalu mieszkal-

nego.
Ponadto rada gminy może uchwa-
lić dla nieruchomości, w których 
zamieszkują mieszkańcy, jedną 
stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od go-
spodarstwa domowego (stawka 
obowiązująca od 1 marca 2020 r.). 
Od czasów wspomnianej reformy 
systemu gospodarki odpadami 
wiele się zmieniło – czy na dobre? 
Ocenę pozostawiam każdemu 
z Państwa. 

Jak to jest w Wesołej

Firmą, która od czasu wdroże-
nia tzw. reformy śmieciowej 
obsługuje naszą dzielnicę, jest 
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Za-
górska. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, iż prócz odbioru 
odpadów, do obowiązków LE-
KARO należy również mycie 
i dezynsekcja pojemników  
– z częstotliwością co trzy 
miesiące (tj. raz na kwartał). 
Obowiązek ten realizowany 
jest na wniosek mieszkańców. 
To znaczy, że każdy zaintere-
sowany może zgłosić potrzebę 

Małgorzata Zaremba

UWAGA!
Możesz otrzymać dofinansowanie  
nawet do 100% kosztów ekologicznych inwestycji!

Warszawiacy mogą ubiegać się o dotacje na nowych, bardziej 
atrakcyjnych zasadach na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła 

energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących 

wodę opadową i roztopową.
Od 23 października 2019 r. ruszył nabór nowych wniosków!

5 marca (czwartek) o godz. 18.00  
w auli Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej 

(ul. Brata Alberta 46) 
odbędzie się spotkanie, na którym prezentowane 

będą możliwości otrzymania dotacji.

fot. adobestock
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zek ten wówczas spoczywa na 
osobach sprawujących zarząd 
budynkami wielolokalowymi), 
zobowiązani są do złożenia no-
wej deklaracji. 
Nowe deklaracje należy złożyć 
w Wydziale Obsługi Mieszkań-
ców Urzędu Dzielnicy Wesoła 
lub przesłać listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru na adres urzędu Dzielnicy 
(ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 
Warszawa-Wesoła) w terminie do 
10 kwietnia 2020 roku. Istnieje 
również możliwość złożenia de-
klaracji w formie elektronicznej 
w ramach Elektronicznej Platfor-
my Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP). 
Drastyczny wzrost opłat za 
odbiór odpadów komunalnych 
jest szeroko komentowany  
i krytykowany wśród miesz-
kańców – budzi on ogromną 
gorycz, a także złość. W więk-
szości opinii jest on postrzegany 
jako bardzo niesprawiedliwy, 
ponieważ metoda naliczania 
opłaty nie uwzględnia wielkości 
gospodarstwa – niezależnie od 
liczby osób zamieszkujących 
dane gospodarstwo, czy jest 
to jedna, dwie, czy np. siedem 
osób i więcej, wysokość opłaty 
jest taka sama. Jak wynika z wy-
jaśnień władz m.st. Warszawy, 
dotychczas obowiązujący system 
oparty na deklaracjach liczby 
osób zamieszkujących dany lokal 
w budynku wielorodzinnym czy 
dom jednorodzinny został odrzu-

cony, z uwagi na brak podstaw 
prawnych do przeprowadzania 
kontroli, czy deklarowana licz-
ba mieszkańców jest zgodna ze 
stanem faktycznym. Według tej 
logiki, niezależnie od liczby osób 
produkujących odpady, nowe 
horrendalne ryczałtowe stawki 
opłaty dla większości mieszkań-
ców są krzywdzące, niezgodne 
z normami społecznymi i poczu-
ciem sprawiedliwości. Prawdo-
podobnie mają tego świadomość 
również władze m.st. Warszawy, 
gdyż zgodnie z ich zapowiedzią 
w najbliższych miesiącach rad-
nym i mieszkańcom Warszawy 
przedstawione zostaną analizy 
pokazujące, jak można wdrożyć 
metodę uzależniającą opłaty za 
wywóz śmieci od zużycia wody. 
Na dziś pewne jest to, że od 
1 marca 2020 r., płacimy wszy-
scy horrendalną opłatę ryczał-
tową. Miejmy nadzieję, że jest 
to rozwiązanie tymczasowe 
i zastąpione zostanie rozwią-
zaniem bardziej optymalnym 
pod względem wysokości opłaty 
korespondującej z rzeczywistą 
ilością odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych. 
Oby rewizja metody naliczania 
stawki i wysokość opłaty prze-
prowadzona została wcześniej 
niż później, ponieważ wprowa-
dzone ostatnio zmiany w opła-
tach są bardzo niekorzystne 
i krzywdzące, zwłaszcza dla 
gospodarstw liczących małą 
liczbę osób. z

n CZAS WOLNY

Biblioteka parafialna 
w Starej Miłośnie zaprasza

Parafia Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Starej 
Miłośnie zaprasza miesz-

kańców Wesołej i okolic do ko-
rzystania z biblioteki parafialnej 
z książkami, płytami CD, MP3, 
DVD poświęconymi pogłębianiu 
życia duchowego i więzi z Bogiem, 
bardziej świadomemu przeżywa-
niu wiary oraz poprawie relacji 
z bliskimi. Biblioteka działająca 
od roku 2011 mieści się w no-
wym, murowanym kościele 

przy ul. Borkowskiej 1 (wejście 
od strony zakrystii). Otwarta jest 
w każdą niedzielę w godzinach 
10.15–11.00 i 11.45–12.30 oraz 
w pierwsze środy miesiąca w go-
dzinach 17.45–18.45. Możliwe jest 
również wypożyczenie książek 
lub płyt w innym terminie – prosi-
my wtedy o kontakt pod adresem 
radoscwiary@gmail.com. Zbio-
ry biblioteki to aktualnie ponad 
1200 tytułów książek, ponad 750 
płyt CD i MP3 (m.in. audiobooki 

i nagrania z różnych ośrodków 
rekolekcyjnych) oraz ponad 60 
tytułów filmów. Lista książek i płyt 
dostępna jest na stronie FB Parafii 
http://parafiastaramilosna.pl/wy-
pozyczalnia/. W Bibliotece można 
również obejrzeć 2 pokonkursowe 
wystawy fotograficzne: „Radość 
wiary” i „Radość Słowa”.
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich do korzystania z bogatych 
zbiorów Biblioteki! z

Ewa Stolarz

Projekt Liceum
Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną liceum, które ma być zbudowane w osiedlu 
Groszówka. Na konkurs wpłynęło sześć prac. Prezentujemy zwycięski projekt, który jest dostępny 
na stronie Urzędu Dzielnicy Wesoła (http://www.wesola.waw.pl/aktualnosc/budowa-liceum)

O G Ł O S Z E N I E
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Las w mieście i miasto w lesie
Wywiad z Andżeliką Gackowską – 
leśnikiem i wicedyrektorem Lasów 
Miejskich w Warszawie

n WYWIAD

Jakie są największe problemy 
z ochroną Lasów Miejskich 
w Wesołej? 
Największym problemem 
ochrony całości lasów jest 
presja budowlana (inwestycyj-
na) – co widać np. na mapach 
do studium z 2006 r. Dotyczy 
to w dużym stopniu otuliny 
Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego, gdzie przeważają 
grunty prywatne.

Czy Lasy Miejskie planują prze-
budowę drzewostanów w związ-
ku z przewidywanymi zmianami 
klimatycznymi? 
Lasy Miejskie działają na pod-
stawie planów urządzeniowych 
lasów, które są sporządzane co 
10 lat. Plan może być zmody-
fikowany w razie klęsk żywio-
łowych albo innych nadzwy-
czajnych zdarzeń. Stopniowa 
przebudowa lasu jest możliwa 
i wskazana – zgodnie z możli-
wościami siedlisk i potrzebami. 
Leśnicy popierają naturalną 
przebudowę z umiarkowa-
ną pomocą człowieka. Lasy 
w Wesołej rosną najczęściej 
na ubogich siedliskach i czę-
sto jest to pierwsze pokolenie 
lasu z nasadzeń powojennych, 
co powoduje słabą kondycję 
drzewostanów. 

W jakim celu utworzono Ma-
zowiecki Park Krajobrazowy? 
Czemu służy jego otulina? Czy 
grozi jej zabudowa? 
Park został utworzony w celu 
zachowania wartości przyrodni-
czych, historycznych, kulturo-
wych i krajobrazowych charak-
terystycznych dla środkowego 
Mazowsza. Otulina zaś zabez-
piecza właściwy park przed 
negatywnym oddziaływaniem 
terenów intensywnie użytkowa-
nych przez człowieka. Wartości 
przyrodnicze otuliny w Wesołej 
są zbliżone do walorów samego 
parku. Otulina powinna być 
chroniona (zachowana) jako 
typowy, możliwie zbliżony do 
naturalnego i nieporozcinany 
teren leśny. Dodatkowa ochro-
na może dotyczyć fragmentów 
o szczególnych walorach przy-
rodniczych. Odnośnie zabu-

dowy, to wszystko zależy od 
polityki planistycznej miasta 
(samorządu lokalnego). Tere-
ny leśne czy rolne mogą zostać 
częściowo zabudowane, ale nie 
taka jest idea zachowania otu-
liny. Na szczęście w przypadku 
Wesołej proces zabudowy po-
stępuje stosunkowo wolno, ale 
jest on w pewnym stopniu cha-
otyczny.

Jak wpływa Mazowiecki Park 
Krajobrazowy na mikroklimat 
Wesołej? 
Lasy tworzą specyficzny mi-
kroklimat charakteryzujący się 
mniejszym ruchem powietrza, 
większą wilgotnością i mniej-
szymi zmianami temperatur. 
Drzewa oczyszczają powietrze 
z pyłów i wydzielają olejki ete-
ryczne. Różne typy lasu (różne 
gatunki drzew) wpływają inaczej 
na człowieka. Najkorzystniej na 
ludzi działa las sosnowy, który 
dominuje w Wesołej. W Parku 
odbywają się też liczne imprezy 
turystyczne i sportowe (zgła-
szane i nie zgłaszane). W dni 
wolne od pracy z lasów parku 
korzystają setki mieszkańców. 
Brak nam precyzyjnych danych 
na temat indywidualnego ru-
chu turystycznego, ale ma on 
wyraźne tendencje wzrostowe, 
szczególnie, że lasy w Weso-
łej i w Wawrze to największy 
zwarty kompleks leśny dostęp-
ny w Warszawie. Podkreślę, iż 
należy korzystać z lasów w roz-
sądny sposób i zgodnie z prze-
pisami ustawy o lasach. Każdy 
teren leśny posiada określoną 
„pojemność turystyczną”, któ-
rej przekroczenie prowadzi do 
nieuchronnej degradacji.

Czy Lasy Miejskie planują roz-
budowę infrastruktury tury-
stycznej na terenach leśnych 
w naszej dzielnicy? 
Obecnie nowa infrastruktura 
nie jest planowana – zachęcamy 
do korzystania z urządzeń tury-
stycznych w Lesie Wawerskim, 
tras turystycznych, ścieżek ro-
werowych, stoków narciarskich 
i placu zabaw w Mazowieckim 
Parku Krajobrazowym w Weso-
łej w pobliżu ul. Teodozji.

Jak reagować na spotkanie z dzi-
kami? 
Należy zachować się spokojnie, 
nie puszczać psów luzem (dziki są 
bardziej zainteresowane psami, 
niż ludźmi). Nie należy podej-
mować działań zachęcających 
dziki do przebywania w sąsiedz-
twie człowieka: nie należy ich 
dokarmiać celowo ani wyrzucać 
resztek żywności albo odpadów 
ogrodowych do lasu.

Czemu służy azyl dla dzikich 
zwierząt przy siedzibie Lasów 
Miejskich? 
Azyl pomaga w leczeniu i reha-
bilitacji dzikich zwierząt, które 
weszły w nadmiernie bliski kon-

takt z człowiekiem (głównie na 
terenie miasta Warszawy). Zwie-
rzęta te są następnie w miarę 
możliwości wypuszczane na 
wolność. Należy pamiętać, że 
azyl nie jest ogrodem zoolo-
gicznym i zwierzęta muszą być 
izolowane od publiczności. Nie 
mogą być przyzwyczajane do 
kontaktów z ludźmi (pokazy-
wane, dokarmiane bezpośred-
nio, głaskane itd.). Oswojone 
zwierzęta nie mogą wrócić do 
przyrody, ze względu na trwałe 
zmiany w ich zachowaniu i brak 
lęku przed człowiekiem. z

rozmawiali: Przemysław Stolarz  
i Michał Włudarczyk

Różne typy lasu 
wpływają inaczej 
na człowieka. 
Najkorzystniej 
na ludzi działa 
las sosnowy, 
który dominuje 
w Wesołej
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szukiwań był nieprawdopodob-
ny i zaskakujący. Znaleźliśmy 
metrykę chrztu mojego brata 
Witolda. Wynikało z niej, że mój 
brat został ochrzczony w Kościele 
Rzymskokatolickim, a sam akt 
był spisany w języku polskim. 
Radość nasza nie miała granic. 
Dopiero na wiosnę 1946 r. wraz 
z innymi Sybirakami, mama Ma-
ria i nas czworo dzieci w wieku 
13, 11, 9 i 7 lat ( ja miałam 9 lat) 
mogło opuścić syberyjską zie-
mię. Niestety babcia Paulina 
zmarła wcześniej i tej chwili nie 
doczekała. Pamiętam, że wiezio-
no nas znów w bydlęcych wa-
gonach. Warunki podróży były 
okropne, podobnie jak kilka lat 
wcześniej, kiedy setki tysięcy 
Polaków z Kresów Wschodnich 
wywożono na Syberię. 
Po kilkunastu tygodniach wy-
czerpującej podróży dotarliśmy 
wreszcie do stacji Rzepin – obec-
nie w województwie lubuskim. 

Okazało się, że to jest już końcowa 
stacja. Zmęczeni podróżą, z każ-
dej strony słyszeliśmy pytania: 
„skąd jesteście?”, „gdzie chcecie 
się osiedlić?”. Wśród osób oczeku-
jących byli również nasi kuzyni 
z Ośna Lubuskiego. Wtedy mama 
dowiedziała się, że w tej miejsco-
wości jest już babcia z rodziną 
ze strony mamy. Po spotkaniu 
z rodziną dotarliśmy do Ośna, 
w którym było już dużo repatrian-
tów ze Wschodu, w tym też wielu 
naszych znajomych i sąsiadów 
sprzed wojny.

Ratunek w maszynie 
do szycia

I tak rozpoczął się nowy etap 
w naszym życiu. Szybko prze-
konaliśmy się jednak, że stosu-
nek nowej władzy i niektórych 
ludzi nie jest dla nas, Sybiraków, 
przychylny. Niektórzy znajomi 
nie kryli nawet satysfakcji, że są 
w lepszej sytuacji materialnej od 
naszej. Nie mogliśmy liczyć na 
wielką pomoc ze strony innych. 
Nie mieliśmy złudzeń, że nasza 
sytuacja poprawi się szybko. 
Okazało się, że zdobycie ubrania 
i jedzenia dla całej rodziny było 
tak samo trudne jak na Syberii. 
Pierwsze miesiące pobytu na no-
wym miejscu to ponowna walka 
z nędzą, głodem, chorobami.

Uboga sukienka, ale czysta dusza
n HISTORIA

Pobyt mój i mojej rodziny 
na Syberii na nieludz-
kiej ziemi trwał bardzo 
długo – od 1941 r. do 

1946 r. Choć przeżywałam ten 
czas jako kilkuletnia dziewczyn-
ka, to do dziś pamiętam, że wa-
runki, w jakich musieliśmy tam 
żyć, były bardzo trudne. Ja i moje 
rodzeństwo ciągle odczuwaliśmy 
głód. Porcje żywnościowe, które 
otrzymywaliśmy za swoją pra-
cę, były bardzo skromne i ciągle 
chciało nam się jeść. Stąd też słabe 
nasze organizmy dotykały licz-
ne choroby. Nasze ubranka były 
nędzne i ciągle brudne. Często 
nie mieliśmy co włożyć na nogi, 
a oprócz tego atakowały nas nie-
ustannie wszy.
Nie poddawaliśmy się jednak. 
Nasza mama i babcia ciągle mó-
wiły do nas, że również na Syberii 
jest nasz stryj ksiądz Michał. Po 
pewnym czasie dowiedzieliśmy 
się, że nasz kuzyn ksiądz Michał 
znalazł się w Armii Andersa, a po-
tem razem z żołnierzami i tysią-
cami dzieci opuścił „sowiecki raj” 
i znalazł się w Persji.

Powrót z nieludzkiej ziemi

Dopiero po zakończeniu II wojny 
światowej zaistniała możliwość 
powrotu z Syberii. Miejscowe 
władze naciskały, aby wracać 
do swoich miejsc zamieszkania. 
Mama zadecydowała wtedy, że 
wracamy do Polski i rozpoczęła 
starania o pozwolenie na powrót. 
Gdy zgłosiła się do władz rejonu, 
gdzie dotychczas przebywaliśmy, 
usłyszała stanowcze stwierdze-
nie, że możemy wracać tylko na 
Białoruś, bo przecież – jak twier-
dzono – stamtąd jesteśmy. Nie 
pomogło żadne tłumaczenie, że 
wywiezieni zostaliśmy z Polski 
i do Polski chcemy wracać. Po 
długich staraniach usłyszeliśmy, 
że możemy wyjechać do Polski. 
Był tylko jeden warunek do speł-
nienia – musieliśmy udowodnić, 
że jesteśmy Polakami. Mama była 
załamana, bo jak udowodnić swo-
je polskie pochodzenie, skoro nie 
mieliśmy żadnych dokumentów.
W tej ogromnej desperacji zaczę-
liśmy nawet drobiazgowo prze-
szukiwać swoje ubrania i rze-
czy, które przywieźliśmy kilka 
lat temu z Polski. Rezultat po-

Na zawsze w mojej pamięci pozostanie obraz mojej zaradnej, kochającej mamy i jej pełne godności słowa: 
„chociaż moja córka nie ma białej sukienki do Komunii Świętej, ale jej dusza jest biała”.

było kształcenie swoich dzieci. 
Wysłała nas do szkoły i pragnęła, 
abyśmy jak najprędzej przystąpili 
do I Komunii Świętej. Okazało się, 
że ten moment przyszedł bardzo 
szybko, ale ja nie miałam żadnej 
komunijnej sukienki. Nie wiem 
jakim cudem, mamie udało się 
zdobyć materiał w kwiatki. Uszyła 
z niego dwie sukienki; dłuższą 
mojej starszej siostrze, a z reszty 
materiału mama uszyła sukienkę 
dla mnie – okazała się ona jednak 
bardzo krótka.
Pamiętam, jak w czasie I Komu-
nii stanęłam w pierwszej parze. 
Wyglądałam nietypowo. Byłam 
mała i w dodatku w za krótkiej 
sukience. Nie podobało się to 
jednej z mam, która swoją córkę 
wystroiła w piękną, białą sukien-
kę. Ta matka kazała mi ustąpić 
z pierwszej pary i na moje miej-
sce postawiła swoją córkę. Wtedy 
moja mama zapytała tę panią, 
dlaczego tak zrobiła. Ja i moja 
mama usłyszałyśmy z ust tej pani 
słowa: „bo ona nie ma białej su-
kienki”. Wtedy popatrzyłam na 
mamę. Widziałam jak zakręciły 
się jej łzy w oczach, zaczęła pła-
kać, a potem odważnie stanęła 
przed matką dziewczynki w białej 
sukience i powiedziała: „Tak, to 
prawda, moja córka nie ma białej 
sukienki, bo mnie na to nie stać, 
ale za to dusza jej jest biała”. Od 
takiego wydarzenia, które zapadło 
mi na zawsze w pamięci, rozpo-
częłam ze swoją rodziną nowy 
etap życia. z

Helena Siwko

Typowy skład zsyłkowy na Syberię w Szymbarku 

Fot. Steffen Voß

We wtorek, 11 lutego 2020 roku, 
w wieku 76 lat, 

w 54. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p. 

ks. prał. dr Józef Skarpetowski
b. proboszcz Parafii św. Brata Alberta 

w Warszawie-Wesołej (Zielonej)

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają  
Proboszcz, Duszpasterze  

i Wspólnota Parafialna

Jednak mama była wielką boha-
terką. Za mały woreczek ziemnia-
ków czy innych rzeczy niezbęd-
nych do jedzenia musiała z moim 
starszym rodzeństwem pracować 
ciężko w polu, przy młóceniu zbóż 
czy też pasieniu krów. Mama była 
dobrą krawcową. Udało się jej 
zdobyć jakąś starą maszynę do 
szycia i temu zajęciu oddała się 
bez opamiętania, widząc w tym 
nadzieję na utrzymanie całej ro-
dziny. Za wszelką cenę chciała 
przetrwać ten trudny czas. Nie 
poddawała się i pracowała ponad 
siły. Jej największym marzeniem 

Nie miałam 
żadnej komunijnej 
sukienki. Nie wiem 
jakim cudem, 
mamie udało się 
zdobyć materiał 
w kwiatki
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n KORZENIE WESOŁEJ

Obecny kształt dziel-
nicy Wesoła uformo-
wał się w II połowie 
XX wieku, na obsza-

rze kilku dawnych majątków 
ziemskich. Północna jej część, na 
którą składają się dziś osiedla We-
soła-Centrum, Wola Grzybowska, 
Plac Wojska Polskiego i północna 
część Zielonej-Grzybowej, jeszcze 
w XIX wieku należała do folwar-
ku Wola Grzybowska w dobrach 
Okuniew. Część centralna, czyli 
Groszówka i południowy obszar 
osiedla Zielona-Grzybowa, jako 
zachodni fragment folwarku Dłu-
ga Szlachecka, wchodziła w skład 
dominium Budziska. Część połu-
dniowa natomiast – osiedle Stara 
Miłosna, z obecnymi Dakowem 
i Macierowym Bagnem – należała 
do majątku Miłosna. Ponadto, 
w bardzo nieznacznym stopniu, 
część Groszówki przynależała do 
dóbr Długa Kościelna.
Pierwsza wzmianka o Oku-
niewie, a właściwie wsi Oku-
niewskiej Woli, zwanej również 
Długą Wolą, przypada na 1504 

Przez czternaście lat cały obszar dzisiejszej dzielnicy Wesoła leżał na terenie Austrii. Z uwagi na uwarunkowania 
polityczne można odnotować, że w latach 1804-1806 ziemie te należały do Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

z obszarem osady Grzybowa 
(dziś północna część osiedla Zie-
lona-Grzybowa), ale też całego 
pasa ziemi rozciągającego się 
od dzisiejszego Nowego Rem-
bertowa, przez północną część 
dzielnicy Wesoła, do fragmentu 
miasta Sulejówek. Faktyczne 
zaludnienie osady i wzmianki 
o folwarku zapisywanego dość 
często jako Grzybowo vel Wola 
Grzybowa, przypadają dopiero 
na początek XIX wieku, kiedy 
właścicielem dóbr został zięć 
Stanisława Klickiego, hr. Jan 
Łubieński. Po upadku I Rzeczy-
pospolitej wzdłuż wschodniej 
granicy majątku Okuniew prze-
biegła granica prusko-austriac-
ka. Przy karczmie Grzybowo, 
po południowej stronie traktu 
(przy obecnym skrzyżowaniu 
ul. Wspólnej i Brata Alberta) 
pobudowano wówczas potężny 
budynek austriackiej komory 
celnej. Granica istniała w latach 
1795-1809. Przez owe czterna-
ście lat cały obszar dzisiejszej 
dzielnicy Wesoła leżał na tere-

nie Austrii. Z uwagi na uwarun-
kowania polityczne można od-
notować, że w latach 1804-1806 
ziemie te należały do Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego. 
Wiąże się z tym swojego rodza-
ju anegdota związana ze Stani-
sławem Staszicem. W swoich 
zapiskach wspominał, że po-
dróżując z Warszawy do Sien-
nicy w roku 1804, na przejściu 
granicznym w Woli Grzybow-
skiej została mu skonfiskowana 
„Iliada” Homera. Okazało się, że 
na teren Cesarstwa Rzymskiego 
nie wolno było wwozić dzieł 
autorów greckich! 
Po likwidacji granicy i urzędu 
celnego, dawna komora prze-
szła we własność rządową Księ-
stwa Warszawskiego. W 1816 
roku opuszczony budynek zaku-
piło Warszawskie Towarzystwo 
Dobroczynności. Powstało ono 
w 1814 roku z inicjatywy hr. Zo-
fii z Czartoryskich Zamoyskiej, 
we współudziale m.in. Juliana 
Ursyna Niemcewicza i wspo-
mnianego Stanisława Staszica. 

Adam Ciećwierz 
poczta-adam@o2.pl

rok. Należała ona wówczas do 
właścicieli dóbr Kaleń, braci 
Michała i Piotra Okuniów z Ko-
notopy, dworzan księcia mazo-
wieckiego Bolesława V. W 1538 
roku syn Michała, Stanisław 
Okuń z Kalenia, na mocy przy-
wileju króla Zygmunta I Stare-
go utworzył miasto Okuniew, 
w którym dwa lata później ulo-
kowano również parafię. Tenże 
Stanisław Okuń widniał również 
jako właściciel, przy pierwszej 
znanej wzmiance o Sulejówku 
(Sulewie) z 1526 roku. Nieliczne 
zachowane informacje wskazu-
ją, że obszar późniejszych dóbr 
Okuniew wraz z obszarem Woli 
Grzybowskiej zostały wykrojone 
ze znacznych w średniowieczu 
dóbr kaleńskich. W XVI i XVII 
wieku właścicielami Okuniewa 
byli Ciołkowie, Radzymińscy 
i Okęccy. 
W 1732 roku dominium to zaku-
pił Marcjan Grzybowski. Praw-
dopodobnie to od jego nazwiska 
swoje miano przyjęły karczma 
i obszar na zachodnim krańcu 
majątku. Nazwa Wola wskazuje, 
że wzięły się one z zaprowadzo-
nej przez dziedzica próby zalud-
nienia tego obszaru. Pierwsze 
wzmianki o karczmie Grzybowo 

i Woli Grzybowskiej przypadają 
na drugą połowę XVIII wieku. 
Pojawiają się one na mapie przy 
starej i ważnej drodze, trakcie 
wiodącym wówczas z Warszawy 
przez m.in. Okuniew i Stanisła-
wów do Grodna. Jego przebieg 
wywodził się jeszcze z czasów 
średniowiecznych, kiedy łączył 
ze sobą siedziby książąt mazo-
wieckich, Jazdów, a potem War-
szawę z Liwem. Po Unii Lubel-
skiej, kiedy trakt ów połączył 
ze sobą dwa ośrodki sejmowe 
Rzeczypospolitej, uzyskał miano 
Traktu Grodzieńskiego. Wcze-
śniej nazywano go Liwskim, 
później również Gościńcem 
Litewskim i bardziej lokalnie 
Szosą Okuniewską lub Warszaw-
ską. Jego do dziś zachowanym 
fragmentem jest ulica Wspólna. 
W 1777 roku majątek okuniewski 
wraz z powstającą Wolą Grzy-
bowską, zakupił od Grzybow-
skich Stanisław Klicki. 

Grzybowo  
vel Grzybowa Wola

Nazwa Wola Grzybowska do 
końca XIX wieku, w przeci-
wieństwie do stanu dzisiejsze-
go, była tożsama szczególnie 

Rozkład jazdy kolei Terespolskiej z 1892 r.

Zdjęcie lotnicze Letniska Wesoła, 1944 r.
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W 1888 roku 
północna część 
Woli Grzybowskiej 
została włączona 
w obszar poligonu 
artyleryjskiego.  
Na terenie 
dzisiejszych 
Grzybowej i Woli 
Grzybowskiej zaczęli 
się osiedlać wówczas 
przesiedleńcy z kilku 
innych, zajętych 
wówczas przez 
wojsko osad

Do jego celów statutowych na-
leżały organizacja przytułków 
i domów opieki nad najuboż-
szymi oraz niesienie pomocy 
ludziom wykluczonym. Do ich 
realizacji powołano dwa insty-
tuty, jeden w dawnym pałacu 
Kazanowskich przy Krakow-
skim Przedmieściu w Warsza-
wie, drugi zaś właśnie w Woli 
Grzybowskiej. Główny budynek 
po dawnej komorze był duży, 
murowany, posiadał podpiw-
niczenie, parter i jedno piętro. 
Z tyłu budynku znajdowały się 
kurniki, stajnia i łaźnie, a wokół 
nich ogród i nieco obok staw. 
Do kompleksu należała rów-
nież, posadowiona po drugiej 
stronie drogi, murowana ka-
plica. W 1831 roku, w czasie 
bitew Powstania Listopado-
wego pod Wawrem i Olszynką 
Grochowską, zabudowania te 
mocno ucierpiały. W 1833 roku 
przeprowadzono konieczne 
prace remontowe, ale liczba 
umieszczanych w ośrodku osób 
sukcesywnie malała. W 1859 
roku opuszczone budynki zo-
stały wystawione na sprzedaż, 
a rok później zakupił je dziedzic 
dóbr Okuniew hr. Łubieński. 

należących już do małżeństwa 
Rudnickich, w skład majątku 
w Woli Grzybowskiej wchodzi-
ły m.in.: murowana karczma, 
drewniany zajazd, murowana 
kaplica z piwnicą, garncarnia, 
warsztat zduna oraz kilka muro-
wanych i drewnianych domów 
i obór. Zabudowania związane 
prawdopodobnie z gospodarką 
folwarczną, pojawiają się wte-
dy w okolicy dzisiejszej granicy 
Wesołej i Sulejówka. 
W 1866 roku Wolę Grzybowską 
przecięła Kolej Warszawsko-Te-
respolska. Wraz z nią powstały 
pierwsze w obszarze dzisiejszej 
Wesołej zabudowania kolejowe, 
związane z obsługą techniczną 
linii. Dróżniczówkę z tamtego 
okresu rozebrano przy obecnej 
ul. Głowackiego dopiero w XXI 
wieku. 

Dobra Wola Grzybowska 
i letnisko Wesoła

W 1877 roku właścicielka Oku-
niewa Barbara Rudnicka, z dru-
giego męża Lortsch, rozdzieliła 
dominium Okuniew na pięć od-
dzielnych dóbr: Okuniew, Za-
braniec, Michałów, Sulejówek 

osad. Całkowitemu zatarciu 
uległ wtedy m.in. Kaleń oraz 
Dębe Małe, czyli dawna Wola Ka-
leńska.
W ostatniej dekadzie XIX wie-
ku liczne zawirowania wokół 
dawnego dominium Okuniew 
wiązały się z częstymi zmia-
nami właścicieli, aczkolwiek 
pozostających w kręgu jednej 
rodziny. Był to też czas, kiedy 
wokół Warszawy dzielono duże 
dobra ziemskie pod letniska dla 
mieszkańców miasta. W 1892 
roku na wysokości Woli Grzy-
bowskiej powstał jeden z wielu 
pod Warszawą małych przystan-
ków kolejowych, które ówcze-
śnie nazywano platformami. 
Umożliwił on rozpoczęcie pro-
cesów parcelacyjnych również 
w tym obszarze. Obsługiwał on 
zarówno przewóz osobowy, 
szczególnie dla tzw. pociągów 
letnich, jak i wojskowy. Stąd też 
platformę tę określano mianem 
wojennej i obozowej, a czasami 
również rembertowskiej. W ko-
lejnych latach pobudowano na 
niej drewnianą wiatę, która po 
obudowaniu i przeszkleniu za-
częła służyć za zamkniętą po-
czekalnię i siedzibę sezonowego 

Willa Różanka przy obecnej ul. Chodkiewicza. Pocztówka z XX w.

W 1827 roku, prócz instytutu 
wzmiankuje się w Słowniku Geo-
graficznym Królestwa Polskiego 
istnienie w Woli Grzybowskiej 
3 domów mieszkalnych i 20 ich 
mieszkańców. W sporządzo-
nych zaś po upadku Powstania 
Styczniowego dokumentach no-
tarialnych dóbr Okuniewskich, 

i Wolę Grzybowską. W ich współ-
własności znaleźli się też inni 
Rudniccy i Lortschowie. Dobra 
Woli Grzybowskiej składały się 
wówczas z dwóch podmiotów, 
osady włościańskiej Grzybowo 
i folwarku. 
W 1888 roku północna część Woli 
Grzybowskiej została włączo-
na w obszar poligonu artyleryj-
skiego. Na terenie dzisiejszych 
Grzybowej i Woli Grzybowskiej 
zaczęli się osiedlać wówczas 
przesiedleńcy z kilku innych, 
zajętych wówczas przez wojsko 

Ogłoszenie prasowe o sprzedaży 
działek. 1911 r.
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oddziału pocztowo-telegraficz-
nego. 
W 1897 roku Wolę Grzybowską 
odkupił od rodziny Lortschów, 
Rudnickich i Romiszewskich, 
jeden jej współwłaścicieli, ge-
nerał Konstanty Szecharazyn. 
Okuniew z innymi przyległo-
ściami został zakupiony na-
tomiast przez Pawła Łopatina 
i jego braci. Niedługo później, 
w 1901 roku, Wolę Grzybowską 
zakupili hr. Michał Tyszkiewicz 
i Emanuel Bułhak. Rozplano-
wane przez nich siatki ulic 
ulokowane zostały w kilku 
osobnych obszarach mająt-
ku. W dzisiejszych osiedlach 
Wesołej-Centrum i Woli Grzy-
bowskiej, główne aleje popro-
wadzono równolegle do linii 
kolejowej, z jedną prostopadłą, 

przecinającą tor. Małymi pro-
stopadłymi uliczkami utworzo-
no jednolite kwartały. Dalej na 
zachód, w objętym serwitutami 
obszarze dzisiejszej Grzybowej, 
osiedla nie rozplanowano, po 
czym rozrysowano siatkę No-
wego Rembertowa. 
Dla części parcelowanych obsza-
rów przyjęto nazwę hipoteczną 
„Willa Wesoła”. Jej prasowe za-
piski pojawiają się niedługo po 
zakupie Woli przez założycieli 
letniska. Szczególnie jednak 
przez pierwsze lata, nowa osada 
nazywana była w niej zamiennie 
„Platformą”. Do czasu wybuchu 
I wojny światowej, w wielu ogło-
szeniach zamiast nazwy podawa-
no po prostu „Drugi przystanek 
Kolei Terespolskiej”. Pocztówki 
z tego okresu podpisywano zaś 

„Platforma 12 wiorsty Kolei Te-
respolskiej”. Nazwę przystanku 
zmieniono urzędowo na „Wesoła” 
dopiero w 1919 roku. Parcelacja 
letniska Wesoła zakończyła się 
po wybuchu II wojny światowej. 
Po wojnie dobra ziemskie Wola 
Grzybowska ostatecznie zlikwi-
dowano.
Z czasów letniska zachowało 
się w przestrzeni Wesołej kilka 
istotnych obiektów. Najbardziej 
znacznym jest kościół Opatrz-

ności Bożej. Przy ulicy Sikor-
skiego zachowały się, pozosta-
jące do dziś w dobrym stanie, 
m.in. leśniczówka, będąca rów-
nież siedzibą zarządcy majątku 
oraz przebudowany budynek 
gospodarczy, który w 1905 roku 
został siedzibą pierwszej na te-
renie dzisiejszej dzielnicy Straży 
Ogniowej. Obok nich zachowa-
ły się aleja lipowa z pierwszej 
połowy XX wieku oraz m.in. 
dąb, którego wizerunek, według 

podań lokalnych, znalazł się na 
banknocie stuzłotowym z 1934 
roku. Ponadto na uwagę zasłu-
guje wiele budynków mieszkal-
nych. W historycznej zabudowie 
dominuje styl dworkowy. Można 
też jeszcze spotkać typowe, let-
niskowe drewniaki oraz bardzo 
ciekawie zbudowane budynki 
modernistyczne. Najcenniejszą 
spuścizną pozostaje jednak za-
chowany charakter i niepowta-
rzalny klimat letniska. z

v

Plan zabudowań Instytutu Dobroczynności w Woli Grzybowskiej, 1856 r.

Szkic fasady Instytutu Dobroczynności  w Woli Grzybowskiej (daw. komory 
celnej), 1856 r.

Tymczasem praw przy-
znanych na gruncie 
RODO jest stosunkowo 

sporo – aby z nich skorzystać na-
leży skontaktować się w dowol-
ny sposób z administratorem. 
Najważniejszym obowiązkiem, 
jaki musi być spełniony wobec 
osoby fizycznej, to obowiązek 
informacyjny. Polega on na ko-
nieczności przekazania wiado-
mości o fakcie, że dane osobowe 
są przetwarzane, przez kogo to 
się odbywa, w jakim celu i na 
jakiej podstawie prawnej. Brak 
dostarczenia takiej informacji 
może wiązać się z karą do 20 
milionów euro. Dzięki takiej in-
formacji każda osoba wie, do 
kogo zwrócić się w sprawie praw 

przyznanych na gruncie RODO.
Innym uprawnieniem jest pra-
wo dostępu do treści danych. 
Jest to prawo do uzyskania od 
administratora potwierdzenia, 
czy przetwarza dane osobowe 
oraz prawo uzyskania dostępu 
do tych danych (w tym uzyska-
nia ich kopii). Jeżeli zaś okaże 
się, że dane są nieprawidłowe, 
bądź błędne – przysługuje prawo 
do sprostowania danych. Obo-
wiązek dbania o aktualność 
danych jest jedną z głównych 
zasad RODO i ma zapobiec np. 
wysyłaniu przesyłek pocztowych 
pod dawno nieaktualny adres. 
Jednym z ważniejszych praw 
jest prawo do usunięcia danych, 
czyli tzw. „prawo do bycia zapo-

mnianym”. Polega ono na pra-
wie żądania od administratora 
niezwłocznego usunięcia da-
nych osobowych. Administrator 
ma w takiej sytuacji obowiązek 
usunąć dane osobowe, ale je-
dynie wówczas, gdy spełniony 
jest jeden z warunków:
q  dane osobowe nie są już nie-

zbędne do celów, dla których 
zostały zebrane,
q  cofnięto zgodę, na której opie-

ra się przewarzanie i admini-
strator nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania,
q  dane osobowe były przetwa-

rzane niezgodnie z prawem, 
q  dane osobowe muszą zostać 

usunięte w celu wywiązania 
się z obowiązku prawnego.

Prawa osób fizycznych pod rządami RODO
Od 25 maja 2018 roku stosujemy w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, nowe 
zasady ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 2016/679, popularnie zwane „RODO” doprowadziło do umocnienia 
pozycji osoby fizycznej wobec podmiotów posiadających jej dane – tzw. 
administratorów (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Dużo osób nie wie 
jednak jakie posiada prawa oraz jak z nich korzystać.

Nie jest jednak możliwa realiza-
cja prawa do usunięcia danych 
osobowych w przypadku, gdy ad-
ministrator jest zobowiązany na 
podstawie przepisów prawa do 
dalszego przetwarzania danych 
osobowych, w zakresie określo-

nym przez odpowiednie przepisy 
prawa lub w celach niezbędnych 
do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń.
Innymi uprawnieniami, jakie daje 
RODO jest prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania danych oraz prawo do 
przenoszenia danych. 
W przypadkach uznania, iż 
przetwarzanie przez admini-
stratora danych osobowych 
narusza przepisy RODO, każ-
demu przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 
na adres organu (ul. Stawki 2, 
00 – 193 Warszawa). Takie zgło-
szenie można też łatwo przeka-
zać za pośrednictwem strony 
internetowej www.uodo.gov.
pl. Żadne prawa nie działają 
bowiem same z siebie – trzeba 
być świadomym ich posiadania 
i mądrze z nich korzystać. z

Tomasz Klemt, radca prawny

Żadne prawa 
nie działają same 
z siebie – trzeba 
być świadomym 
ich posiadania 
i mądrze z nich 
korzystać
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Teren klubu jeździeckie-
go Stara Miłosna (Pułk 
Jazdy Polskiej, dawniej 
„Szwadron Jazdy Pol-

skiej”, CWKS Legia Stara Miłosna) 
znajduje się w całości w otulinie 
albo w granicach Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego (część 
zachodnia). Kariera sportowo-tu-
rystyczna tego terenu rozpoczęła 
się jeszcze przed wojną, gdy dzia-
łało tam lotnisko szybowcowe, 
a zimą stoki narciarskie.

Obecnie hipodrom służy głów-
nie jeździectwu, ale przebiega 
tam również szlak turystyki 
pieszej i szlaki narciarskie. To 
jedyne miejsce w naszej dziel-
nicy, gdzie regularnie odbywają 
się zawody sportowe o randze 
krajowej i międzynarodowej. 
Liczący około 1,5 km2 obszar 
pokrywają najwyższe w Wesołej 
wydmy, płytkie torfowiska i mo-
kradła oraz najlepiej zachowa-

Wartości przyrodnicze terenu 
hipodromu Stara Miłosna
To, czy ochronimy 
nasze skarby 
przyrodnicze, zależy 
w dużej mierze 
od determinacji 
mieszkańców. 
Na początku roku 
2019 zgłoszono 
projekt użytku 
ekologicznego 
o powierzchni około 
3,5 ha w południowej, 
dzikiej i sporadycznie 
użytkowanej części 
hipodromu.

n PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Cały ten krajobraz i zestaw ga-
tunków uległby zagładzie, gdyby 
doszło do budowy wschodniej 
obwodnicy Warszawy według wa-
riantu południowego, biegnącego 
po północnej granicy hipodromu 
przez Mazowiecki Park Krajo-
brazowy i jego otulinę. Decyzja 
środowiskowa została jednak wy-
dana na wariant wzdłuż linii wy-
sokiego napięcia równolegle do 
ulicy Niemcewicza, co oszczędzi 
nie tylko zagrożone gatunki, ale 
również wyburzeń domów i wy-
siedleń mieszkańców w osiedlu 
Zielona i Groszówka. Na początku 
roku 2019 zgłoszono projekt użyt-
ku ekologicznego o powierzch-
ni około 3,5 ha w południowej, 
dzikiej i sporadycznie użytkowa-
nej części hipodromu. Wniosek 
ten został zaakceptowany przez 
radę dzielnicy i przekazany do 
dalszych uzgodnień. Na stronach 
FB „Mieszkańcy Wesołej” i „Mazo-
wiecki Park Krajobrazowy – We-
soła” jest wzór petycji w sprawie 
opisanego powyżej użytku eko-
logicznego. Prosimy o wsparcie 
tej inicjatywy i wysyłanie petycji 
na podany adres Biura Ochrony 
Środowiska w Warszawie w for-
mie pisemnej, lub za pomocą 
e-maili. To, czy ochronimy na-
sze skarby przyrodnicze, zależy 
w dużej mierze od determinacji 
mieszkańców. z

tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz

ny w Wesołej i niezabudowany 
fragment piaszczysto-żwirowej 
moreny dennej, podścielonej 
iłami. Różnorodność krajobra-
zu przekłada się na bogactwo 
świata roślin i zwierząt. 
Na terenie hipodromu występują 
chronione siedliska przyrodnicze, 
jak bór chrobotkowy, bór bagien-
ny, murawy piaskowe, murawy 
kserotermiczne, łąki wilgotne, 
okresowe dystroficzne i eutroficz-
ne zbiorniki wodne oraz związa-

ne z tymi siedliskami chronione 
gatunki roślin: pływacz drobny, 
rosiczka okrągłolistna, kosaciec 
syberyjski, czosnek kątowaty, cen-
turia, widłak jałowcowaty i widłak 
goździsty, kocanki piaskowe i goź-
dzik piaskowy. W lasach rzadko 
rosną chronione pióropusznik 
strusi, przebiśnieg, lilia złotogłów, 
orlik pospolity, turówka leśna, 
gruszyczka mniejsza i jarząb 
szwedzki. 

Hipodrom to największe nagro-
madzenie rzadkich i chronionych 
gatunków roślin w naszej dzielni-
cy po rezerwacie Bagno Jacka. Na 
suchych łąkach występują rzad-
kie, ale nie chronione gatunki 
z Polskiej Czerwonej Listy Roślin: 
np. traganek piaskowy i lepnica 
tatarska i lepnica. Inne rzadko 
spotykane w Wesołej gatunki to 
brzoza ciemna, driakiew żółtawa, 
szałwia łąkowa i okręgowa, tymot-
ka Boehmera, lepnica waskopłat-

kowa i strzęplica sina. Ostatnio 
został tu znaleziony rzadki gatu-
nek grzyba: gwiazdosz potrójny. 
Obecność otwartej przestrzeni 
i koni sprzyja występowaniu 
ptaków krajobrazu rolnicze-
go. Łącznie na hipodromie 
obserwowano co najmniej 90 
gatunków ptaków (na ok. 140 
widzianych kiedykolwiek w We-
sołej), w tym wymagające szcze-
gólnej ochrony na podstawie 

Dyrektywy Ptasiej, jak dzięcioł 
czarny, lerka i gąsiorek. Na te-
renach łąkowo-pastwiskowych 
można obserwować pustułkę, 
uszatkę, bażanta, przepiórkę, 
dudka, pliszkę siwą i żółtą, po-
kląskwę, białorzytkę i trznadla, 
a zimą paszkota, gila i czeczotkę. 
W lasach do lęgowych należą 
jastrząb, krogulec, puszczyk 
i kruk. W okresie migracji pta-
ków hipodrom jest bardzo do-
godnym miejscem obserwacji 
przelotów dzikich gęsi, żurawi, 
myszołowów, rybołowów i kilku 
gatunków błotniaków. Stajnie 
są miejscem lęgowym jaskółek 
dymówek i oknówek.
Niewielkie zbiorniki wodne to 
miejsca występowania i rozrodu 
wielu płazów, w tym rzekotki 
drzewnej, żaby moczarowej, 
huczka, traszki zwyczajnej i grze-
bieniastej oraz kumaka nizin-
nego. Duży teren leśno-łąkowy 
sprzyja występowaniu ssaków: 
od dużych jak łoś, dzik i sarna, 
przez lisa, kunę i zająca do nie-
toperzy. Na łąkach można zoba-
czyć wiele ciekawych i rzadkich 
owadów: trzyszcza piaskowego, 
kruszczycę złotawkę, turkucia 
podjadka, świerszcza polnego, 
siwoszka niebieskiego, smukwę 
kosmatą i białoplamą, motyle: 
pazia królowej i pazia żeglarza 
oraz wiele gatunków dzikich oso-
watych i pszczołowatych, w tym 
chronionych trzmieli.

Od lewej: gąsiorek (dzierzba gąsiorek) – charakterystyczny ptak krajobrazu rolniczego, stare dęby na hipodromie oraz stawek – ostoja rzadkich gatunków

Od lewej: paź królowej – jeden z największych polskich motyli, smukwa kosmata – rzadka błonkówka 
z Czerwonej Listy, kraśnik rogalik – niepłochliwy motyl
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Oblicze współczesnej biblioteki

Wielokrotnie 
dzieciom udaje się 
zaskoczyć swoją 
wiedzą dorosłych

n KULTURA I KSIĄŻKA

 Nie da się zaprze-
czyć, i rozumie 
się to chyba samo 
przez się, że głów-
nym zadaniem 

biblioteki jest udostępnianie 
zbiorów. Ta funkcja, choć naj-
ważniejsza, dawno już jednak 
przestała być jedyną.
Spotkania autorskie są stałym 
punktem programów działania 
bibliotek. Podobnie cykliczne 
spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki, podczas których przy 
dobrej kawie można w miłym 
towarzystwie pogawędzić o lite-
raturze. Nie brakuje wernisaży, 
wystaw tematycznych, spotkań 
z ciekawymi osobami, które chęt-
nie dzielą się z innymi swoimi 
doświadczeniami, opowiadają 
o swoich pasjach, wyzwaniach, 
osiągnięciach.
Najmłodsi – niektórzy nie mają-
cy nawet skończonych trzech la-
tek – przychodzą z rodzicami lub 
w przedszkolnej grupie, spędzając 
w bibliotece czas na dobrej zaba-
wie i nauce. Wielokrotnie dzieciom 
udaje się zaskoczyć swoją wiedzą 
dorosłych – uczymy się wszak 
wzajemnie od siebie – a spędzona 
wspólnie godzina zapada w pamięć 
obydwu stronom. 
Równie dużym zainteresowa-
niem, jak nasze zbiory, cieszą się 
interaktywne warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, cykliczne spotkania, 
na których gramy w gry plan-
szowe, czytamy bajki, bawimy 
się w teatr, malujemy, rysujemy 
– a czasem nawet zdarza się po-
skakać i potańczyć. 
Od trzech lat prowadzimy cało-
roczne cykle zajęć bibliotecznych 

Wiele instytucji czy zjawisk społecznych postrzeganych jest przez pryzmat stereotypów. Biblioteki publiczne nie 
są od tego wolne. A jaka jest prawda? Jakie są biblioteki? Jaka jest biblioteka w Wesołej?

Biblioteka może również po-
chwalić się własnymi publika-
cjami dotyczącymi lokalnego 
dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego i historycznego. 
Dla zainteresowanych – pole-
camy artykuł na ten temat w 1. 
numerze „Po Godzinach”.

Nowe technologie 

Oprócz książek w naszych zbio-
rach znaleźć można też bogatą 
ofertę multimediów: filmów 
i audiobooków, dostępnych dla 
wszystkich naszych czytelni-
ków. 
Rozwój nowych technologii 
otwiera kolejne możliwości do-
stępu do książek. W tym roku 
zostaliśmy członkiem Konsor-
cjum Bibliotek Publicznych 
Województwa Mazowieckie-
go. Dzięki temu rozpoczęliśmy 
współpracę z portalem Legimi, 
a nasi czytelnicy mogą korzy-
stać bezpłatnie z e-booków. Co 
miesiąc otrzymujemy około 85 
kodów, które czytelnik aktywuje 
po zarejestrowaniu na stronie 
https://www.legimi.pl/mazo-
wieckie i pobraniu darmowej 
aplikacji. Kod dostępu można 
otrzymać w każdej placówce, 
ważny jest przez miesiąc od 
momentu zarejestrowania. Wa-
runkiem otrzymania kodu jest 
aktywne korzystanie z bibliote-

ki. Legimi proponuje naprawdę 
ogromny zasób tytułów.

Wolontariat i biblioteka

Od wielu lat nasze biblioteki 
są rozpoznawalnym punktem 
kontaktowym dla wielu inicja-
tyw i działań. Przez cały czas 
pomagamy między innymi 
w zbieraniu nakrętek na po-
trzeby osób niepełnosprawnych, 
świątecznych darów dla Polaków 
na Wschodzie, pośredniczmy 
w akcjach pomocowych na rzecz 
zwierząt w potrzebie.
W Bibliotece w Zielonej działa 
także Młodzieżowe Centrum 
Wolontariatu. Zadaniem wo-
lontariuszy było (i jest nadal) 
przygotowanie materiałów na 
zajęcia plastyczne z dziećmi, 
rozdawanie materiałów, udział 

w spotkaniach i pomoc dzieciom 
przy pracy, prowadzenie stoisk 
podczas imprez zorganizowa-
nych, przygotowanie książek do 
wypożyczania, naprawa książek, 
pisanie recenzji. Jedna z naszych 
wolontariuszek, Julia, przez cały 
semestr w ub. roku prowadziła 
lekcje z języka angielskiego dla 
dzieci na podstawie własnych 
scenariuszy. Wolontariusze spę-
dzili u nas wiele godzin i ob-
darzyli nas swoim wsparciem 
i pozytywną energią. Najmłod-
szy z naszych wolontariuszy ma 
dziesięć lat!
Jest nam niezmiernie miło, że 
macie Państwo do nas zaufanie. 
Staramy się pomóc w miarę na-
szych możliwości i mamy nadzie-
ję tego zaufania nie zawieść. z

Bibliotekarze z Wesołej

pod tytułem „Obudź w dziecku 
pasję czytania”, od ubiegłego 
roku funkcjonujące pod krót-
szą nazwą „Czytasie”. Najmłodsi 
poznają Bibliotekę, są aktywnymi 
czytelnikami i dzielą się tą wiedzą 
z rodzicami. Otrzymują swoje 
karty biblioteczne i plecaczki do 
noszenia wypożyczanych przez 
siebie książek, które raz w mie-
siącu mogą sobie wybrać podczas 
wizyty w bibliotece wraz ze swoją 
klasą czy grupą przedszkolną.
Inne imprezy cykliczne, które 
organizujemy, to coroczna Noc 
Bibliotek, zajęcia w okresie ferii 
zimowych oraz przerwy wakacyj-
nej (w ramach akcji Zima / Lato 
w Mieście), warsztaty z tworzenia 
komiksów, Magiczny Dywan.

Załoga Biblioteki gotowa na Noc Bibliotek 2019 w Bibliotece w Zielonej

z Wieczór Bajek w Zielonej
Gramy Literaturę w Wesołej v

Przedszkolaki  
w Starej Miłośnie
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Niedługo 
wesołowskie sosny 
zaczną puszczać 
pędy, ziemia 
zapachnie wiosną, 
słońce coraz śmielej 
będzie rozgrzewać 
nasze serca

n PSYCHOLOGIAn RELIGIA

Jeszcze niedawno stacjonar-
ny telefon z przewodem 
wyznaczał granicę dostę-
pu zewnętrznego, czasem 

plątał się bezlitośnie podczas roz-
mowy. Z czasem okazało się, że 
telefon stał się bezprzewodowy 
w domu, a potem szybko poza do-
mem, zwykła komórka okazała się 
zbyt nudna, a smartfon wyzwolił 
z ograniczeń. Można się połączyć 
prawie zawsze i prawie zewsząd, 
na dodatek prawie ze wszystkim. 
Jest podręczny i poręczny oraz 
umożliwia wirtualne spotkanie 
z człowiekiem i informacją. Jest 
tak ważny, że pojawia się wszędzie, 
na stole podczas posiłków, w toale-
cie, w zasięgu wzroku i słuchu. Jest 
zawsze włączony i naładowany, 
serwisowany i wymieniany. Bez 
niego jak… bez ręki. I kiedy to 
wszystko zdążyło się stać?
Już teraz każdy może się połączyć 
z każdym, może cię znaleźć (pro-
gramy lokalizacyjne) albo się zna-
leźć (dostęp do map); można nie 
tylko się słyszeć, ale też widzieć, 
można też tylko pisać i czytać. 
Ciągły, zalewający kontakt wszyst-
kiego ze wszystkim. Bez ograni-
czeń. Pozornie bez ograniczeń, 
bo ograniczenia zaczynają się po-
jawiać w naszych możliwościach 
przetworzenia tego wszystkiego. 
Z nadmiaru rodzi się zmęczenie, 
obniża się zdolność koncentracji, 
pojawiają się bóle fizyczne i ból 
istnienia. Pojawia się marzenie, 
by żyć wolniej, by wiedzieć mniej, 
by zacząć smakować to, co jest 
dookoła. Jednak nie zawsze jest 
to takie łatwe, jakby przestało 

Jednym ze znaków czasu, któ-
ry obecnie przeżywamy, staje 
się kult ciała. Bolesne zabiegi 

w gabinetach chirurgii plastycz-
nej, wylewane hektolitry potu na 
siłowniach, ponoszony ból, aby 
pochwalić się najbardziej prze-
myślnym tatuażem, za którym 
często już nie widać „prawdziwej 
ludzkiej twarzy”. Tysiące ćwiczą-
cych na rowerach, które nigdzie 
nie jadą lub biegających z wysił-
kiem na bieżniach, uciekających 
spod nóg. Obłędna wręcz troska 
o wygląd zewnętrzny, prowadzą-
ca nawet do uzależnień i chorób 
psychicznych. Współczesny świat 
ubóstwia urodę i tężyznę fizyczną, 
a wszystko to po to, aby pięknie 
wyglądało ludzkie ciało. Nawet 
babcie przed Wielkim Postem 
przychodzą do fryzjera i układają 
sobie elegancką fryzurę, aby pięk-

nie wyglądać w Środę Popielcową, 
kiedy ksiądz będzie posypywał im 
głowę popiołem.
Głębia prawdy o życiu jest zupeł-
nie inna. Zanurzony, w czasie 
i przestrzeni człowiek, przemija. 
Tylko pamięć i piramidy zostały 
po potężnych egipskich faraonach 
a ruiny budynków po rzymskich 
imperatorach. Odchodzą naj-
bliżsi. Umierają bogaci i piękni, 
kaci i ofiary. W niespodziewanych 
i tragicznych okolicznościach giną 
jeszcze do niedawna podziwiane 
gwiazdy i herosi współczesnej 
kultury. Panta rhei – wszyst-
ko przemija.
Wielki Post to kolejna okazja 
w naszym życiu, aby wsłuchać 
się w głos Pana, który zdaje się 
wołać. Zacznij wreszcie trenować 
swojego ducha i bądź herosem 
prawdziwego życia. A.F.

Trening  
dla ducha
Współczesny świat 
ubóstwia urodę 
i tężyznę fizyczną, 
a wszystko to po to, 
aby pięknie wyglądało 
ludzkie ciało.

Życie unplugged
Z nadmiaru rodzi się zmęczenie, obniża się zdolność koncentracji, 
pojawiają się bóle fizyczne i ból istnienia

już być naturalne, bo przecież 
jak się jedzie z wielką prędko-
ścią przez cały czas, to trudno od 
razu zwolnić. Potrzebujemy życia 
„unplugged”, by się nim cieszyć. 
Bez podłączenia do sieci zdarzeń, 
wrażeń, bodźców i spraw. Pojawia 
się czasem marzenie o zapachu 
zwykłego świata z jego łąkami, 
sosnami, wydmami, pragnienie 
spokojnej rozmowy z drugim 
człowiekiem, który nie pędzi i nie 
woła – zdzwonimy się, spiszemy 
się, znajdziemy się. Natłok infor-
macji, bycie zaktualizowanym, na 
czasie (bo może jest sms, może 
Facebook, może Messenger, 
może Instagram).
To wszystko zajmuje czas. Bycie 
na czasie zajmuje czas. I nie ma 
go dla subtelnej codzienności. 
Ona nie krzyczy. Ziemia pachnie, 
jak pachniała, chmury i gwiazdy 
pojawią się jak zwykle, dzwony 
zadźwięczą w naszej okolicy jak 
co dnia, ptaki przelecą nam nad 
głowami, to wszystko zbyt spokoj-
ne, zbyt płaskie wobec siły małego 
ekranu, w którym wszystko tak 
szybko się zmienia, tyle tu obraz-
ków i słów. Za chwilę nawet nie 

będzie ważne jak mieszkasz i gdzie 
mieszkasz, z kim sąsiadujesz, co 
lubisz w rzeczywistości. Stanie 
się ważne to, z jaką szybkością 
dostarczysz do siebie najnow-
sze informacje, w jakim tempie 
odhaczysz najnowsze zdjęcia, co 
„polubisz” klikając w ekran.
A dookoła tak pięknie. Zobacz... 
Niedługo wesołowskie sosny 
zaczną puszczać pędy, ziemia 
zapachnie wiosną, słońce coraz 
śmielej będzie rozgrzewać na-
sze serca. Natura w najbardziej 
banalnie piękny i niestrudzony 
sposób zacznie budzić siebie 
(i Ciebie!) do życia. Te zachody 
słońca, te poranki. Jakkolwiek 
spokojnie nudne Ci się wyda-
ją, zwróć na nie uwagę... swoją 
uwagę.. i się tym ciesz... Zrób 
zdjęcie, jeśli potrzebujesz lub 
nagraj podręcznym smartfonem 
film. A potem odetchnij raz jesz-
cze i zobacz to swoimi oczyma 
i nagraj to w sobie, w środku, 
spróbuj dać się porwać delikat-
nemu rytmowi pór dnia i roku. 
Nawet jak to banalne. Nawet jak 
to powolne. To działa, naprawdę. 
Uspokaja, wycisza i zakorzenia 
w rzeczywistości. Realnej i na-
macalnej. Kochany Człowieku, 
poczuj wiatr we włosach i idź do 
swoich spraw. Nieco wolniej niż 
zawsze, bo czasem życie może 
być po prostu jak koncert uplug-
ged. Nadal piękny i znajomy, choć 
trochę cichszy, spokojniejszy 
i bardziej kameralny. z 

Beata Poborska-Kobrzyńska
psycholog, psychoterapeuta

www.psychopracownia.pl
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R E K L A M A

Rozpoczęty 2020 rok za-
powiada się jako rok 
przebogaty w ważne 
dla Polaków roczni-

ce historyczne. Czekają nas 
obchody 80. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, 75. rocznicy zakoń-
czenia II Wojny Światowej czy 
wreszcie stulecia zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej. Na sym-
bolicznym Placu Józefa Piłsud-
skiego będziemy obchodzili tak 
długo już oczekiwaną beatyfi-
kację niezłomnego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego – Prymasa 
Tysiąclecia. Przed nami bardzo 
ważne dla Ojczyzny wybory na 
nową kadencję Prezydenta RP.
Te i inne uroczystości, choć 
z pewnością będą nas angażować 
(przynajmniej emocjonalnie), 
niekoniecznie przyczynią się do 
zjednoczenia naszego narodu. 
Nie wszyscy będą tu grali „w jed-
nej drużynie”: decydować o tym 
będą głównie sympatie politycz-
ne i wyznawany światopogląd. 
Jest jednak jedno takie wydarze-
nie, które może nas zjednoczyć 
pod wspólną biało-czerwoną 
flagą. Mam na myśli czerwco-
we Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej. Bo tylko na trybunach 

Bo tylko na 
trybunach najbardziej 
spektakularnych 
wydarzeń 
sportowych, gdzie 
występuje i gra polska 
drużyna z szansami 
na ostateczny sukces, 
można usłyszeć 
zgodny wspólny 
śpiew: „Bo wszyscy 
Polacy to jedna 
drużyna” 

n OKIEM KIBICA

Boisko zweryfikuje wszystko

Wydarzeniem, które 
może nas zjednoczyć 
pod wspólną 
biało-czerwoną 
flagą, mogą 
być czerwcowe 
Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej.

swój start w Lidze Mistrzów od 
trzeciej przedwstępnej rundy 
eliminacyjnej, a większość naj-
lepszych polskich zawodników 
grających za granicą, nie gra 
nawet w podstawowych składach 
swoich drużyn.
Felieton ten pisze w Tłusty 
Czwartek. Właśnie od znajomej 
osoby dostałem sms’ową fotkę 
pełną przepysznych pączków, 
sam skonsumowałem już cztery, 
a do wieczora jeszcze daleko. 
Pod fotką widniał humorystycz-
ny napis: „Naukowcy odkryli, że 
aby spalić kalorie po zjedzeniu 
jednego pączka, trzeba leżeć 
na tapczanie przed telewizo-
rem 6 godzin”. Jako długoletni 
kibic, mam czasem wrażenie, 
że w polskim football’u działo 
się podobnie. Przez lata nie sto-
sowano adekwatnych metod, 
ażeby umiejętnie szkolić i pro-
wadzić uzdolnionych piłkarsko 
chłopców, by wyrośli na kom-
pletnych zawodników. Stąd po-
tem wrażenie, że wielu polskim 
piłkarzom, nawet na poziomie 
reprezentacyjnym, na boisku 
przeszkadza piłka – bo brak tzw. 
użytkowej techniki. Przyznam 
się szczerze, że jestem umiarko-
wanym optymistą, jeżeli chodzi 
o szanse, zwłaszcza w pojedynku 
naszych reprezentantów, z ba-
jecznie technicznymi Hiszpa-
nami. Przedsmak możliwego 
– nie daj Panie Boże scenariusza, 
widzieliśmy już w pojedynku 
naszych młodzieżowych „orłów” 
z ich hiszpańskimi rówieśnika-
mi na Euro U-21. Skoczyło się 
5:0 dla naszych przeciwników, 
co zamknęło nam drogę rywa-
lizacji w turnieju olimpijskim 
na tegorocznych Igrzyskach 
w Tokio. Ale od czego polska 
ułańska fantazja! W 1920 roku 
umieliśmy pokonać bolszewic-
ką nawałnicę. Może podobnie 
wielkim zwycięstwem wykażą 
się zawodnicy Brzęczka.
O realnych szansach Lewan-
dowskiego i jego kolegów 
z murawy, o polskim trenerze 
Jerzym Brzęczku, który w czasie 
w swojej piłkarskiej kariery nosił 
ksywkę „papież”, napiszę w na-
stępnym felietonie. Natomiast 
już dzisiaj chcę powiedzieć, że 
niezależnie od przewidywanych 
wyników i nadziei na wygraną, 
wynik naszej drużyny z pewno-
ścią zweryfikuje boisko. z

Ks. Andrzej Chibowski

najbardziej spektakularnych 
wydarzeń sportowych, gdzie 
występuje i gra polska drużyna 
z szansami na ostateczny sukces, 
można usłyszeć zgodny wspólny 
śpiew: „Bo wszyscy Polacy to jed-
na drużyna”.
Pocieszające jest to, że znów 
mamy szanse za sprawą Polskiej 
Reprezentacji przeżywać pozy-
tywne emocje przekraczające ba-
riery różnorodnych wzajemnych 
uprzedzeń. Myślę i dochodzę do 
wniosku, że to chyba sam Pan Bóg 
– najdoskonalszy wychowawca – 
wymyślił futbol jako atrakcyjną, 
zajmującą, pasjonującą grę, a jed-
nocześnie niegroźną odtrutkę na 
wszelkie ludzkie spory.
EURO 2020 ma szansę sprawić, 
że po wyborczej prezydenckiej 
batalii, kiedy opadną już wszel-
kie polityczne emocje, wszyscy 
Polacy – najlepiej przecież zna-
jący się na futbolu – będą wspól-
nie kibicować drużynie Brzęcz-
ka, podobnie jak kiedyś: Orłom 

Górskiego, drużynie Piechnicz-
ka, Gmocha czy też Nawałki. 
W wielu restauracjach, pubach 
i barach, jak Polska długa i sze-
roka, w dziesiątkach piłkarskich 
stref kibica zasiądą najlepsi na 
świeci polscy fani piłki nożnej 
i wymachując biało-czerwony-
mi flagami, za słowami piosen-
ki Marka Torzewskiego, będą 
skandować: „Do boju Polsko!”. 
I wtedy chociaż na chwilę zapo-
mnimy o sprawach, które nas 
dzielą. Może wielu kibicom, 
stojącym dotąd po przeciwnych 
stronach dyskursu polityczne-
go, uda się wzajemnie porozma-
wiać „ludzkim głosem”. Może 
z racji zwycięstwa naszej druży-
ny nad fenomenalną Hiszpanią, 
którą mamy w swojej grupie (w 
dodatku gramy na ich boisku!), 
czy też zwycięstwa ze szwedzki-
mi twardymi drwalami, uda się 
dotychczasowym przeciwnikom 
politycznym wypić niejedno 
piwko – oczywiście, bezalko-

Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com

holowe. Czego jako ksiądz i ki-
bic, były duszpasterz środowisk 
twórczych i sportu, życzę.
Trudno, natomiast mówić 
o szansach naszych footballi-
stów, kiedy najlepsze polskie 
drużyny ligowe muszą zaczynać 

Stadion San Mames w Bilbao 

fot: Euskal H
erria
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Każdemu dziecku, które 
urodziło się w Polsce, 
z chwilą sporządza-
nia aktu urodzenia 

zostaje nadany numer PESEL. 
Powszechny Elektroniczny Sys-
tem Ewidencji Ludności, w skró-
cie PESEL, jest to centralny zbiór 
danych, zawierający informacje 
o obywatelach Polski oraz cudzo-
ziemcach, którzy mają nadany 
ten numer. 
Wydaje się, że jeśli udostępnimy 
osobom trzecim tylko numer 
PESEL, nic złego nas spotkać nie 
może. Przecież przy załatwianiu 
kredytu czy zakładaniu konta 
w banku potrzebne są dokumen-
ty, które należy okazać pracow-
nikowi danej instytucji. Jednak 
nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby posiadacz naszych danych 
w złej wierze wykorzystał swoją 
wiedzę, a także umiejętności 
fałszerskie. Taka osoba może 
podrobić np. dowód osobisty 
i na tenże dowód zaciągnąć kre-
dyt lub pożyczkę. Weryfikacja 
dokumentów w instytucjach 

Chroń swój PESEL!
Każdego z nas identyfikuje imię i nazwisko, z tym, że takie 
same imiona i nazwiska mogą należeć do różnych osób. Jak 
zidentyfikować tego jednego Jana Nowaka spośród wielu innych?

pod warunkiem, że składamy 
wniosek nie częściej, niż raz na 
6 miesięcy. 
Bezpieczny Pesel jest usługą, 
której uczestnikami są znaczące 
firmy pożyczkowe, ale nie banki. 

n PRAWO

kredytowych udzielających tzw. 
chwilówek nie zawsze przepro-
wadzana jest skrupulatnie. Tak 
naprawdę sam numer PESEL 
nie wystarcza do zaciągnięcia 
kredytu, nawet przez Internet. 
Instytucje finansowe weryfikują 
swoich potencjalnych klientów 
przy transakcjach interneto-
wych, prosząc np. o przelew we-
ryfikacyjny (przelanie jednego 
grosza z własnego, osobistego 
rachunku bankowego na konto 
pożyczkodawcy), usługę Konto-
matik (polegająca na zalogowa-
niu się do swojej bankowości 
elektronicznej) lub Czek GIRO. 
Aby uniknąć nieprzyjemnych 
niespodzianek w postaci spłaty 
pożyczki przez nas niezaciągnię-
tej, warto zawczasu weryfiko-
wać, czy nikt nie posłużył się 
naszym numerem PESEL. Moż-
na też go zastrzec. Takie usługi 
oferuje m.in. Biuro Informa-
cji Kredytowej S.A. (BIK), KRD 
BIG S.A. czy CRIF Sp. z o.o. przy 
współpracy z Polskim Związkiem 
Instytucji Pożyczkowych. 

BIG KRD S.A. czy BIK S.A. po-
magają bankom i firmom po-
życzkowym dokonywać oceny 
wiarygodności kontrahentów, 
dzięki raportom, które udo-
stępniają. Wpisanie dłużnika 
do rejestru powoduje, że infor-
macja o jego zadłużeniu staje 
się widoczna dla firm i instytucji 
z nimi współpracujących (ban-
ki, firmy pożyczkowe, SKOKI, 
sieci komórkowe).
Przy współpracy z BIG KRD 
S.A powstał system chronPESEL.
pl. oferujący produkt –w Alerty 
Big. Usługa ta jest płatna. Re-
jestrując się w systemie, akty-
wujemy monitoring naszych 
danych osobowych i numeru 
PESEL. Dzięki temu jesteśmy 
informowani o każdym zapy-
taniu do bazy KRD BIG S.A przy 
próbie zaciągnięcia zobowiązań 
z banków, firm pożyczkowych, 
a nawet sieci komórkowych. 
Krajowy Rejestr Długów ofe-
ruje wszystkim konsumentom 
także bezpłatną możliwość 
sprawdzenia siebie w rejestrze, 
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n POCIĄG DO KAWY

Pijąc kawę, nie tylko mo-
żecie się zrelaksować, 
delektując się tym 
pysznym napojem, ale 

też mieć świadomość, że dbacie 
jednocześnie o swoje zdrowie, 
kondycję, czy wydolność. Kawa 
stymuluje organizm, poprawia 
sprawność myślenia, czujemy 
się po niej lepiej fizycznie i psy-
chicznie. Polepsza zdolności po-
znawcze, ułatwia koncentrację, 
obniża ryzyko zachorowania na 
marskość wątroby, czy chorobę 
Parkinsona, przyspiesza meta-
bolizm. Oczywiście pita z umia-
rem, przez osoby zdrowe. 
Czy każda kawa działa na orga-
nizm i smakuje podobnie?
Pobudzające właściwości kawa 
zawdzięcza zawartości kofeiny. 

Kofeina jest stymulantem, akty-
wuje ośrodkowy układ nerwowy. 
Dostarczana w umiarkowanych 
ilościach niweluje zmęczenie, 
polepsza koncentrację i nastrój, 
zwiększa wydolność fizyczną 
i wyostrza uwagę. Zawartość ko-
feiny zależy od gatunku kawy 
i stopnia wypalenia ziaren. 
Podstawowe gatunki kawy to 
arabika i robusta, zwana też 
kawą kongijską. Obydwa gatun-
ki pochodzą z Afryki. Arabika 
pochodzi z Etiopii, gdzie nadal 
występuje w stanie dzikim, ro-
busta została odkryta nad brze-
gami Jeziora Wiktorii. Chociaż 
robusta zawiera prawie dwa razy 
więcej kofeiny, o wiele bardziej 
poszukiwaną kawą jest arabi-
ka. Jest trudniejsza, co oznacza 

również droższa w uprawie, 
wymaga większej staranności, 
jest podatna na choroby. Jakby 
tego było mało, zdarza się, że 
owocuje nieregularnie, czyli na 
tym samym drzewie mogą być 
kwiaty, przypominające trochę 
nasz jaśmin, niedojrzałe zielone 
owoce i czerwone dojrzałe, przy-
pominające nasze wiśnie. Naj-
wyższej jakości arabika jest zwy-
kle zbierana ręcznie, wybiera się 
tylko dojrzałe owoce, zbiór z tych 
samych drzew może odbywać się 
wielokrotnie, co podnosi koszty 
produkcji, powodujące znaczne 
różnice w cenie poszczególnych 
gatunków kaw. Jakby tego było 
mało kawa arabika jest często 
uprawiana na zboczach gór, co 
dodatkowo utrudnia zbiory. Nie 

jest bez znaczenia, 
że warunki, w jakich 
kawa jest uprawiana, 
są trudne do zniesienia 
dla przeciętnego człowieka, 
zarówno temperatura, jak i wil-
gotność bywają wysokie...
Robusta jest uprawiana na niż-
szych wysokościach, najczęściej 
zbierana maszynowo, jest odpor-
niejsza. Biorąc pod uwagę, że ma 
również więcej kofeiny, to czemu 
zdecydowanie więcej uprawia 
się jednak arabiki? Powód jest 
prosty. Arabika ma dużo więcej 
amatorów. Jest delikatniejsza, to 
dzięki arabice kawa kojarzy się 
z pięknym zapachem i delikat-
nym smakiem. To nie znaczy, 
że robusta nie ma swoich wier-
nych fanów. Południowe Wło-

chy, czy Neapol, 
to bastion robusty, powstaje z niej 
gęste, intensywne espresso zapa-
rzane w staromodnych ekspre-
sach kolbowych typu „leva”. Tra-
dycyjnie dodaje się do niej cukier 
i pije czarną i gęstą. Również we 
Francji robusta jest popularna, 
wynika to z zaszłości historycz-
nych. W dawnych francuskich 
koloniach w Afryce Zachodniej 
uprawia się głównie robustę.
Niezależnie jakie kawy preferu-
jecie, pijcie je z przyjemnością 
i na zdrowie! z

Michał Włudarczyk

Pij kawę na zdrowie!
Kawa w umiarkowanych ilościach niweluje zmęczenie, polepsza koncentrację 
i nastrój, zwiększa wydolność fizyczną i wyostrza uwagę.

Aby uniknąć 
nieprzyjemnych 
niespodzianek 
w postaci spłaty 
pożyczki przez nas 
niezaciągniętej, 
warto zawczasu 
weryfikować, czy 
nikt nie posłużył się 
naszym numerem 
PESEL

W systemie tym możemy zastrzec 
swój PESEL: działa on wtedy na 
zasadzie blokady danych. Małą 
niedogodnością jest to, że jeśli 
faktycznie sami chcemy wziąć po-
życzkę, musimy cofnąć zastrzeże-
nie. Zastrzeżenie numeru PESEL 
polega na złożeniu oświadcze-
nia, iż nie zamierzamy korzystać 
z usług pożyczkowych, o czym 
dowiadują się firmy współpra-
cujące w ramach usługi. 
Warto skorzystać z wyżej przed-
stawionych możliwości, ponie-
waż obecnie podajemy nasz 
numer PESEL i inne dane oso-
bowe wielu osobom, których 
nie znamy i nie wiemy, czy wy-
korzystują je wyłącznie do zade-
klarowanych potrzeb. z

Monika Zubczyńska
Radca prawny
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Obowiązek troski o wy-
gląd i charakter naszego 
najbliższego otoczenia 

nie leży na pewno na szczycie 
naszych codziennych życiowych 
priorytetów. Potrafimy godzina-
mi rozmawiać o polityce, snuć 
rozważania historyczne i geopo-
lityczne, mamy swoje poglądy 
na temat reformy szkolnictwa 
i służby zdrowia, ale gdy cho-
dzi o zepsutą latarnię, złamaną 
ławkę, zdewastowany trawnik 
czy zaniedbany plac zabaw, na 
nasze oczy spada tajemnicza 
zasłona. Dlaczego tych spraw 
nie uważamy za ważne, dlacze-
go ich nie widzimy i ostatecznie 

nie działamy na rzecz poprawy 
rzeczywistości? Przecież wygląd 
miejsca, w którym mieszkamy, 
ma wpływ na jakość naszego 
życia, a ładna i funkcjonalna 
okolica sprzyja kontaktom są-
siedzkim i sprawia, że czujemy 
się bezpieczniej, milej.
Jedni powiedzą, iż w dzisiej-
szych czasach ludzie ciągle się 
przemieszczają i nie jesteśmy 
w stanie stworzyć lokalnej 
wspólnoty. Inni powołają się na 
coraz słabszy argument, jakim 
jest socjalistyczne dziedzictwo, 
w którym wszystko było wspól-
ne, a więc niczyje i nikt o nic 
nie dbał. Jeszcze inni argument 
mówią o narodowym charakte-
rze Polaków, który skłania nas 
do gwałtownych, wielkich, ale 
jednorazowych działań, a od-
pycha codziennej, mrówczej 
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W następnej ko-
lejności praco-
dawcy powinni 
dokonać wybo-

ru instytucji finansowej, która 
będzie zarządzała środkami 
gromadzonymi w PPK. Powin-
ni to zrobić w porozumieniu 
z zakładowymi organizacjami 
związkowymi lub reprezenta-
cją osób zatrudnionych. Lista 
instytucji finansowych, które 
oferują zarządzanie środkami 
gromadzonymi w PPK publiko-
wana jest na portalu PPK pod 
adresem www.mojePPK.pl.
Po wyborze instytucji finansowej 
kolejnym krokiem powinno być 
zawarcie z tą instytucją umo-
wy o zarządzanie PPK i umowy 
o prowadzenie PPK. A następ-
nie powiększanie oszczędności 
pracowników. Pracodawca po-
winien naliczać wpłaty do PPK 
finansowane przez firmę i przez 
pracownika, a następnie przeka-

Zakończył się pierwszy etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych w największych firmach w Polsce.  
Od 1 stycznia 2020 r. kolejne podmioty, tym razem zatrudniające co najmniej 50 osób, zobligowane są do wprowadzenia 
PPK w swoich zakładach pracy. Na temat wdrożenia programu – mówi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

nia PPK, szkolenia i konsultacje 
dla zespołów projektowych, zaj-
mujących się wdrożeniem PPK 
w danym zakładzie pracy oraz 
szkolenia wewnętrzne dedyko-
wane poszczególnym firmom. 
Spotykamy się również z pracow-
nikami wyjaśniając szczegółowo 
zasady PPK. Naszym celem jest 
rzetelne dostarczanie wiedzy, aby 
pracownicy świadomie mogli 
podejmować decyzję o oszczę-
dzaniu w tym programie. W 2020 
roku będziemy kontynuować cykl 
szkoleń otwartych, tylko w pierw-
szym kwartale tego roku zaplano-
waliśmy ponad 100 takich szko-
leń w całej Polsce. Na wszystkie 
szkolenie można zarejestrować 
się za pośrednictwem strony 
www.mojePPK.pl, telefonicznie 
za pośrednictwem infolinii: 800 
775 775 lub bezpośrednio kontak-
tując się z naszymi Ekspertami 
Regionalnymi. z

Robert Zapotoczny

jących PPK zapewnia taką funk-
cjonalność.
Ponadto, pracodawcy mogą sko-
rzystać z bezpłatnych szkoleń 
prowadzonych przez PFR Por-
tal PPK Wsparcie edukacyjne 
pracodawców przez PFR Portal 
PPK jest całkowicie bezpłatne. 
W 2019 roku byliśmy zaanga-
żowani jako prowadzący lub 
współprowadzący w ok. 1300 
szkoleń i konferencji, w ramach 
których, przeszkolonych zostało 
blisko 40 000 osób. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom pra-
codawców oferujemy również 
szkolenia otwarte dedykowane 
pracownikom działów kadr, płac 
i działów administracyjnych. 
Szkolenia takie odbyły się w 88 
miastach i wzięło w nich udział 
prawie 6000 uczestników z 2578 
firm. Uzupełnieniem do tych 
szkoleń są prowadzone przez 
nas konsultacje z pracodawcami 
w zakresie planowania wdroże-

zywać je do wybranej instytucji 
finansowej. 
Uczestnicy PPK otrzymają 
pierwsze wpłaty na ich indywi-
dualne rachunki PPK w niedłu-
gim czasie po zawarciu umowy 
o prowadzenie PPK. Uczestnicy 

PPK mogą na bieżąco monitoro-
wać wysokość środków na ich 
rachunkach PPK, jeśli tylko taką 
funkcjonalność zapewni im in-
stytucja finansowa zarządzająca 
tymi środkami. Zdecydowana 
większość instytucji zarządza-
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pracy i spełniania swych obo-
wiązków.
Nie traćmy jednak czasu na 
samousprawiedliwianie się. 
Zamiast tego zacznijmy dzia-
łać wokół miejsca, w którym 
mieszkamy, wśród swoich naj-
bliższych, a szczególnie dzieci 
– by najzwyczajniej w świecie za-
razić ich społecznikowską pasją. 
Własny przykład jest oczywiście 
bezcenny – czasem wystarczy 
jeden sąsiad, który walczy o re-
mont placu zabaw czy naprawę 
rozbitej latarni, a inni zaczynają 
się do niego dołączać.
Przykładem pozytywnego dzia-
łania na rzecz fundamentalnego 
zainteresowania przestrzenią 
i planowaniem w Wesołej jest za-
mieszczony w bieżącym numerze 
artykuł Adama Ciećwierza, który 
stara się ustalić ramy dyskusji 

w myśleniu o planowaniu. Inny 
przykład lokalnego zaangażowa-
nia to kolejny już tekst Przemy-
sława Stolarza, które pokazuje 
nieznane, przyrodnicze uroki 
Wesołej. Dla każdego znajdzie 
się miejsce do działania.
Od kilku lat w wielu miastach 
polski funkcjonuje budżet par-
tycypacyjny (obecnie: obywatel-
ski), dzięki któremu mieszkańcy 
decydują, na jakie cele zostanie 
wydany jeden procent budżetu 
dzielnicy. To wspaniała okazja, 
aby poprawić wygląd swojego 
najbliższego otoczenia i dosto-
sować do swoich potrzeb. Dzię-
ki budżetowi obywatelskiemu 
powstało w całej Polsce wiele 
plenerowych siłowni i bibliotek, 
placów zabaw, miejsc integra-
cji sąsiedzkiej, zrealizowano 
wiele wydarzeń lokalnych, in-

tegrujących mieszkańców danej 
okolicy. Mimo łatwej procedu-
ry składania wniosków jest ich 
nadal bardzo mało. Nadal nie 
wierzymy, że mamy wpływ na 
najbliższe nasze otoczenie, na-
dal jakby nie chcemy wyjść z tłu-
mu, aby uczynić pierwszy krok.
Obowiązek troski o przestrzeń 
publiczną to chyba jeden 
z najbardziej zapomnianych 
obowiązków obywatelskich. 
Zaniedbując go, rezygnujemy 
zarazem z dużej części swoich 
demokratycznych uprawnień. 
To nie jest wielki trud: rozejrzeć 
się po swojej okolicy, porozma-
wiać z sąsiadami, poprawić coś 
na lepsze. Świadomi i aktywni 
obywatele tworzą świadome 
i demokratyczne społeczeń-
stwo. Nikt inny za nas tego nie 
zrobi. z


