
Niezbędne są prace na Wawrzy-
szewie. Plac zabaw doskonale pamięta 
poprzednie stulecie, a jego infrastruktu-
ra nie zachwyca. Nawet część lamp po-
zbawiona jest opraw oświetleniowych. 
Dlatego to miejsce musi się zmienić. 
– Podpisałem umowę na rewitalizację 
placu zabaw przy Stawach Brustmana. 
Jej wartość opiewa na 1890000 zł. 
Prace ruszą w połowie września i po-
trwają do końca roku – mówi burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk i wylicza, co się 
zmieni: - Będzie tu dużo elementów do 
wspinania, zjeżdżalnie, huśtawki, oraz 
zabawki interaktywne. Nie zabraknie 
dodatkowej, bujnej roślinności – mówi 

burmistrz Pietruczuk. Nawierzchnia 
placu będzie mieszana:  tzw. bezpieczna 
oraz piaskowa wraz z alejkami żwiro-
wo-gliniastymi.

To jednak nie koniec prac na Bie-
lanach. Kolejne umowy obejmują mo-
dernizację placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 293 przy ul. 
Kochanowskiego 8 (wartość kontrak-
tu to 397 630 zł) na Piaskach oraz bu-
dowę placu zabaw na terenie Szpitala 
Bielańskiego (331 388 zł). - Dzielnica 
Bielany od kilku lat inwestuje w miej-
sca dla najmłodszych mieszkańców. 
Zmiany zapoczątkował Bielański Pro-
gram Budowy i Rewitalizacji Placów 

Zabaw „Bieluś”. Uważamy, że infra-
struktura placów zabaw powinna być 
modernizowana i rozbudowywana tak, 
by młodzież była nie tylko bezpieczna, 
ale również zamiast bawić się telefona-
mi po prostu uprawiała sport – mówi 
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Także na ulicy Kochanowskiego, 
ale pod numerem 22, ruszyła budowa 
mini boiska do piłki nożnej wartego 
147 tys. zł. W przyszłym tygodniu ro-
botnicy pojawią się też w rejonie ul. 
Loteryjki na Wólce Węglowej, gdzie 
powstanie wielofunkcyjne boisko (247 
tys. zł). To miejsce znajduje się właści-
wie przy bezimiennej uliczce łączącej 
Loteryjki z Wólczyńską – teraz jest tu 
zaniedbane klepisko z dwoma starymi 
bramkami do gry w piłkę nożną.

Z kolei w Parku Olszyna niedługo 
rozpocznie się modernizacja komplek-
su „Syrenka” zarządzanego przez Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowe Bielany. 
Wartą 487 tys. zł inwestycję poprowa-
dzi ten sam wykonawca, którzy prowa-
dzi prace w ośrodku Hutnik. – Za kilka 
dni ogłosimy też przetarg na moderni-
zację boiska Szkoły Podstawowej nr 
212 przy ulicy Fontany 1. Z kolei na 
Marymoncie przy ulicy Rudzkiej już 
działa przebudowany Orlik – mówi 
burmistrz Grzegorz Pietruczuk. Koszt 
prac na Rudzie wyniósł 469 tys. zł.

Otwarcie wolskich fontann było 
możliwe dzięki zniesieniu zakazu uru-
chamiania tego typu obiektów przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Te-
raz instalacja działa już pełną parą od 
godz. 9.00 do 22.00. Na godzinę przed 
zamknięciem, każdego dnia rozpoczy-
na się multimedialny pokaz.   

 – Uruchomienie fontann po prze-
rwie wymagało bardzo dużo pracy. Ob-
sługa musiała zamontować blisko 100 
dysz wodnych, prefiltry, oraz oczyścić 
niecki fontann. Ostatnim etapem było 
napełnienie niecki specjalnie do tego 
celu zmiękczoną wodą – mówi Robert 
Rafałowski, zastępca burmistrza Woli. 

O jak najszybsze otwarcie cenionej 
przez mieszkańców Woli atrakcji za-
biegała jedna z dzielnicowych radnych. 
W tej sprawie zarząd dzielnicy zwrócił 
się o wydanie warunków użytkowania 
do Głównego Inspektora Sanitarnego, 
który zezwolił na otwarcie zarówno 
fontann jak i tężni. Pod warunkiem, że 
osoby korzystające z atrakcji będą no-

sić na twarzy maseczki i zachowywać 
dystans społeczny.  

– Wiedząc jak naszym mieszkań-
com zależy na otwarciu tężni chcieli-
śmy ją też uruchomić. Jednak koniecz-
ność używania w jej wnętrzu maseczek 
całkowicie przekreśla jej zdrowotne 
walory – wyjaśnia wstrzymanie się 
z decyzją o otwarciu tężni Rafałowski.  

Park Szymańskiego to od lat jedno 
z najpopularniejszych miejsc do wy-
poczynku i rekreacji na Woli. Dzię-
ki zakończonemu w ubiegłym roku 
kolejnemu etapowi modernizacji 
obiektu, wzbogacił się on w zespół 
multimedialnych fontann. W ramach 
kompleksu fontann powstał również 
tunel wodny dla dzieci, a także zbudo-
wano stoliki z ławkami oraz leżaki do 
wypoczynku.   

Urząd dzielnicy przypomina, że na 
terenie fontann w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS – CoV2 
należy mieć maseczkę, bądź zasłonięte 
w inny sposób usta i nos. 

b Na Młocinach bezpieczniej b Koronawirus – oszuści do blokad b  Jednośladem bezpiecznie do celu b
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Na Bielanach

Nowe boiska i place zabaw

Wolskie fontanny
Od połowy sierpnia z powrotem działają fontanny w Parku Szymań-
skiego. Przebywać na ich terenie można jedynie w maseczkach lub 
w inny sposób zasłaniając usta i nos. Tężnia pozostanie jednak nadal 
zamknięta.

Budowy nowych ulic są ważne, remonty domów mieszkalnych także, ale nie można zapominać o naj-
młodszych mieszkańcach. W połowie września rozpocznie się wielka modernizacja placu zabaw przy 
Stawach Brustmana na Wawrzyszewie. Z kolei na Piaskach rozpoczęła się budowa mini boiska do piłki 
nożnej, a na Wólce Węglowej – boiska wielofunkcyjnego. Inwestycji w sport i place zabaw jest więcej.
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Rosnąca od kilku lat liczba jednośla-
dów na polskich drogach wpływa rów-
nież na wzrost liczby wypadków drogo-
wych z udziałem użytkowników tych po-
jazdów. Zdarzenia, w których uczestniczą 
motocykliści pociągają za sobą poważne 
skutki. Stąd też od wielu lat podejmowa-
ne są różnorodne działania, mające na 
celu ograniczenie liczby wypadków z ich 
udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie 
liczby osób poszkodowanych.

Należy pamiętać, że skutki wypad-
ku na motocyklu są poważniejsze niż 
wypadku samochodowego. Kierujący 
jednośladem nie jest chroniony karose-
rią pojazdu, pasami bezpieczeństwa czy 
poduszką powietrzną. Jedyną ochroną 
ciała motocyklisty, podczas upadku czy 
zderzenia z innym pojazdem / prze-
szkodą, może być odzież motocyklowa, 
tj. kurtka ochronna, właściwe buty, od-
powiednie rękawice oraz kask.

Motocyklisto! Dostosuj prędkość 
do warunków na drodze, przestrze-
gaj przepisów ruchu drogowego, weź 
pod uwagę również takie czynniki 
jak: umiejętności i doświadczenie 
w kierowaniu pojazdem, stres, zmę-
czenie, rutynę, ciągłą trasę.

Najczęstsze przyczyny wypadków 
spowodowanych przez motocyklistów 
to niedostosowanie prędkości do wa-

runków ruchu, nieprawidłowe wyprze-
dzanie i niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami.

Jazda z odpowiednią prędkością po-
zwoli na reakcję adekwatną do sytuacji. 
Dla wielu motocyklistów szybka jazda 
nie jest ani przyjemna, ani bezpieczna. 
Wystarczy, że na drodze będzie piach 
lub rozlana ciecz, a opanowanie mo-
tocykla może być trudne, nawet dla 
doświadczonego kierowcy.

Warto też pamiętać, że motocyklista 
jest mniej widoczny dla pozostałych 
kierowców. Omijając czy wyprzedza-
jąc inny pojazd z dużą prędkością na-
raża przede wszystkim własne życie 
i zdrowie, gdyż kierujący pojazdami 
mogą go nie widzieć. Sprawne i czyste 
światła, odblaskowe szelki motocyklo-
we lub kamizelka poprawiają widocz-
ność motocyklisty w dzień i w nocy.

Bardzo często jazda motocyklem 
to pasja, pasja to miłość, a miłość to 
bezpieczeństwo.

Motocyklisto! Czy warto tracić 
życie z powodu nadmiernej prędko-
ści, brawury, ryzykownych zacho-
wań?

Na pewno NIE!
Myśl, zdejmij rękę z gazu i żyj!

Oficer Prasowy KRP III

Oszuści, którzy wykorzystują koro-
nawirusa, by wyłudzać dane albo pienią-
dze, będą blokowani. Ich strony będą zaś 
umieszczane na specjalnej liście ostrze-
żeń, którą sprawdzić będzie mógł każ-
dy obywatel. Tak zakłada porozumienie 
o współpracy z telekomami. 

Ochrona obywateli przed wyłudza-
niem danych lub pieniędzy pod pozorem 
walki z epidemią koronawirusa to cel po-
rozumienia o współpracy, które wspólnie 
z Urzędem Komunikacji Elektronicznej 
oraz NASK uzgodniliśmy z największy-
mi operatorami telekomunikacyjnymi. 

Służby reagują 
– We wszystkich tego typu przypad-

kach odpowiedzialne za to służby reagują 
na bieżąco. W najbardziej drastycznych 
przypadkach oszuści muszą się liczyć 
z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, 
by jak najlepiej chronić obywateli przed 
naciągaczami, którzy pod pretekstem 
walki z epidemią dopuszczają się prze-
stępstw – mówi Marek Zagórski, minister 
cyfryzacji. 

Dzięki porozumieniu, jakie zostało 
uzgodnione z operatorami sieci powsta-
ła specjalna lista ostrzeżeń. Trafiają na 
nią domeny internetowe, które służą do 
wyłudzeń danych, w tym danych oso-
bowych lub środków finansowych. Lista 
jest powszechnie dostępna, każdy może 
ją sprawdzić, a wpisane na nią strony są 
blokowane. 

Wyłudzacze na czarną listę 
Na listę ostrzeżeń wpisywane są do-

meny, które wprowadzają w błąd użyt-
kowników internetu, aby wyłudzić od 

nich dane lub pieniądze. Każdy może 
mailowo lub poprzez specjalny formularz 
zgłosić do NASK stronę budzącą jego 
podejrzenia. Takie zgłoszenie jest natych-
miast weryfikowane przez specjalistów 
od cyberbezpieczeństwa. Jeśli okazuje 
się zasadne, domena zostaje niezwłocznie 
umieszczana na liście ostrzeżeń a dostęp 
do niej – zablokowany. W niektórych 
wypadkach powiadamiane też są orga-
ny ścigania (prokuratura i policja). Ich 
działania prowadzone są w Polsce oraz 
innych państwach w ramach międzyna-
rodowej współpracy służb policyjnych 
w EUROPOL-u. 

– Niestety, w okresach przedświątecz-
nych czy w sytuacjach nadzwyczajnych, 
takich jak obecna epidemia koronawiru-
sa, pojawiają się często oszuści, którzy 
próbują żerować na ludzkiej życzliwości, 
strachu, a czasami niewiedzy. Naszym 
celem jest jak najlepsza ochrona obywa-
teli przed takimi praktykami – wyjaśnia 
Marek Zagórski. 

Reagujmy i zgłaszajmy 
Apelujemy, aby w przypadku zetknię-

cia się niepokojącymi treściami, wykazać 
się ostrożnością. Uważajmy na podejrza-
ne SMS-y, maile czy wiadomości w ser-
wisach społecznościowych i zgłaszajmy 
je. Później najlepiej je usunąć. Warto pa-
miętać, że klikanie w przesłane nam linki 
może nie tylko narazić nas na straty, ale 
też zainfekować komputer czy smartfon. 
Informacji na temat walki z rozprzestrze-
nianiem się epidemii koronawirusa należy 
szukać w oficjalnych źródłach. Zachęca-
my do śledzenia oficjalnej strony www.
gov.pl/koronawirus. 

Poradnia dziecięca przy ul. 1 Sierpnia 
36a znajduje się w budynku przychodni 
Warszawa Bemowo-Włochy, która sfi-
nansowała modernizację placówki. Na 
ponad 270 m² powierzchni znajdują się: 
rejestracja, dwa gabinety lekarskie, ga-
binet zabiegowy, punkt szczepień oraz 
pomieszczenie dla karmiącej matki. Pla-
cówka będzie udzielała porad lekarskich 
w gabinecie i domu pacjenta, porad pielę-
gniarki środowiskowo-rodzinnej w domu 
pacjenta oraz wizyt położnych u nowo 
narodzonych dzieci. W poradni będzie 
można również wykonać obowiązkowe 
i zalecane szczepienia, badania bilansowe 
oceny rozwoju dziecka i zabiegi zlecone 

przez lekarza (np. zastrzyki, inhalacje).  
Prace remontowo-budowlane trwały od 
marca 2020r do czerwca 2020r. W lipcu 
kompletowano wyposażenie.

Poradnia dziecięca jest czynna od po-
niedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00. 
Zapisy na wizyty przyjmowane są telefo-
nicznie (tel. 22 846-29-41) i poprzez e-reje-
strację (http://erejestracja.zozbemowo.pl/). 

Dodatkowo wyodrębniono także nowy 
gabinet masażu w poradni rehabilitacyjnej, 
wyremontowano pomieszczenia na potrze-
by gabinetów lekarskich w poradni neuro-
logicznej i rehabilitacyjnej oraz stworzono 
nowe miejsce na pracownię EEG.

W ramach projektu zamontowano 
200 budek lęgowych, na 9 budynkach 
administrowanych przez ZGN, będących 
własnością m.st. Warszawy.

Budki dla skrzydlatych mieszkańców 
Włoch zamontowano na ulicach: Sło-
wicza 47 (16 szt.), Cienista 6  (18 szt.), 

Sabały 23 (18 szt.), Sabały 45 (11 szt.), 
Cietrzewia 2 (30 szt.), Mikołajska 57 (16 
szt.), Plastyczna 31 (14 szt.), Krańcowa 
53 (33 szt.), 1 Sierpnia 36A (44 szt.).

Jerzyki to ptaki żywiące się m.in. 
komarami.  Jeden osobnik – w ciągu 
doby – może zjeść nawet 20 000 owadów,  

w tym bardzo wiele dokuczliwych dla 
człowieka komarów oraz meszek. Więk-
szość ptaków zasiedla wysokie budowle, 
choć ten gatunek może również gniazdo-
wać  w domach jednorodzinnych, o ile 
są odpowiednio wysokie - umożliwiając 
swobodny dolot do otworu gniazdowego.

13 sierpnia, przy ul. J. K. Ordona, 
na wysokości ulic Jana Kazimierza 
i Wschowskiej, uroczyście odsłonięto 
tablicę z nazwą skweru polsko-ukraiń-
skiego bohatera. 

Generał Marko Bezruczko (1883-
1944) urodził się w carskiej Rosji i tam 
uczył się żołnierskiego fachu. Gdy tylko 
uzyskał taką możliwość, zaangażował się 

w służbę na rzecz niepodległości Ukrainy, 
stając na czele I Oddziału Armii Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej. Z ramienia ukra-
ińskich formacji zasłużył się w obronie 
Rzeczypospolitej. A pochowany został na 
wolskim cmentarzu prawosławnym.

– Człowiek, którego własna świado-
mość i tożsamość określała jednoznacznie 
jako Ukraińca, został jednym z bohate-

rów wojny polsko-bolszewickiej. Wojny, 
którą my, Polacy, słusznie postrzegamy 
jako jeden z naszych największych wojsko-
wych triumfów w historii – zgodnie zresztą 
z oceną profesjonalnych historyków, którzy 
tę wojnę i kluczową dla jej losów Bitwę 
Warszawską zaliczają do najważniejszych 
w dziejach Europy i świata – powiedział 
Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. 
Warszawy i dodał – Mam nadzieję, że ten 
skwer będzie dobrze służył mieszkańcom 
Woli i całej stolicy, ale też przyczyni się do 
utrwalania pamięci o silnych polsko-ukra-
ińskich związkach i budowania przyjaźni 
między naszymi narodami.

W wydarzeniu udział wzięli m.in: 
Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy, 
przedstawiciele Społecznej Inicjatywy 
Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Armii 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, a także 
przedstawiciele władz państwowych i sa-
morządowych.

Inicjatorami upamiętnienia gen. Mar-
ka Bezruczki w nazewnictwie Warszawy 
są stołeczni radni, którzy 30 lipca 2020 r. 
podjęli w tej sprawie uchwałę.

We Włochach

Nowa poradnia dla dzieci 
We Włochach ruszyła przychodnia dla najmłodszych pacjentów. Nowa poradnia dziecięca mieści się przy 
ul. 1 Sierpnia 36a. Koszt inwestycji, w tym wyposażenia pomieszczeń, wyniósł blisko 0,5 mln zł. Dotychczas 
przychodnia przy 1 Sierpnia leczyła, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wyłącznie osoby dorosłe.  

Policja radzi

Jednośladem bezpiecznie
Długie i ciepłe dni lata sprawiły, że na drogach jest więcej niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności motocy-
klistów. W tym czasie dochodzi niestety do większej liczby zdarzeń 
drogowych z udziałem jednośladów. Należy pamiętać, że w zderzeniu 
z innym pojazdem ich użytkownicy narażeni są na znaczne niebez-
pieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Ministerstwo cyfryzacji informuje:

Oszuści do blokady

Na Woli

Skwer im. gen. Marka Bezruczki
W 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. upamiętniono generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej, którego imię od dzisiaj nosi skwer na Woli.

Budki dla jerzyków 
Na początku sierpnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Włoch zakończył realizację pro-
jektu „Chronimy jerzyki i wróble we Włochach – montaż skrzynek lęgowych” finansowanego z Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2020.
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 Aplikacja TikTok wzbudza w mło-
dych ludziach zaufanie i dlatego ko-
rzysta z niej coraz więcej osób. Jed-
nym z powodów jest funkcja duetu, 
tj. wykonania filmu do czyjejś etiudy. 
Wyświetlane są one wtedy tuż obok 
siebie. Kategoria ta jest jedną z naj-
bardziej kreatywnych, bo wideo na-
leży przygotować tak, by zaplanować 
możliwe interakcje z drugą osobą, któ-
rej nie ma obok nas. A dołączający do 
duetu musi idealnie zdążyć z czasem 
reakcji. 

Projekt jest skierowany do tzw. 
pokolenia Z. Są to ludzie urodzeni 
w XXI wieku, których centrum życia 

jest smartfon, bardzo szybko „konsu-
mujący” i „tworzący” wszelakie treści, 
przyzwyczajeni do przekazu z mediów 
społecznościowych. 

 
– Chcemy zachęcić ich do wyrażania 
siebie poprzez film, dać im możliwość 
niesztampowego myślenia, którego 
w obecnych czasach tak potrzebują. 
Zależy nam, aby w dz  isiejszym szumie 
informacyjnym mogli usłyszeć i wy-
razić siebie, inspirować się innymi 
i spojrzeć na świat z różnej pespektywy. 
Chcemy im powiedzieć: Nie bójcie się 
podejmować ryzyko i realizować swoje 
pomysły. Dlaczego? Bo teraz jest Was 
czas i możecie go wykorzystać! – mówi 

Sebastian Kowalczyk, znany polski 
Tik Tok’er. Szczegółowe informację 
o konkursie dostępne są na http://www.
bibliotekabemowo.pl oraz profilu bi-
blioteki na Facebook’u. 

Konkurs jest kontynuacją majów-
kowych e-spotkań z TikTok-erami 
w bemowskiej bibliotece. Kilkudzie-
sięciotysięczne zasięgi spotkań on-
-line oraz liczne maile do biblioteki 
i stały się inspiracją do kontynu-
acji  przedsięwzięcia w nowej formie. 
Projekt jest współfinansowany ze 
środków m.st. Warszawy w ramach 
programu „W Warszawie jest moc – 
edycja II”. 

Na to czekały tysiące mieszkańców 
Bielan! Zakończyła się przebudowa 
ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 
przy Galerii Młociny. – Kilkanaście spo-
tkań, narad koordynacyjnych, dziesiątki 
telefonów i uzgodnień doprowadziły do 
sfinalizowania nowej organizacji ruchu 
w tym miejscu – mówi Grzegorz Pie-
truczuk, burmistrz Bielan. Nowa or-
ganizacja ruchu oznacza zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych. – Od począt-
ku kadencji ta sprawa była dla mnie i dla 
mojego zastępcy Włodzimierza Piątkow-
skiego absolutnym priorytetem – dodaje 
i zaznacza, że dzielnica nie wydała na 
te prace ani złotówki. 

Sytuacja na ulicy Zgrupowania AK 
„Kampinos” była naprawdę nieciekawa. 
Przejście dla pieszych prowadzące z wę-
zła przesiadkowego do galerii handlowej 
nie miało sygnalizacji świetlnej. W re-
zultacie piesi zdani byli na łaskę kierow-
ców, a kierowcy z kolei niejednokrotnie 
musieli stać w korku z powodu „sznura” 
zmierzających do galerii, bądź z galerii 

zakupowiczów. – Nie mogliśmy pozwo-
lić, by taka sytuacja trwała tu dłużej, 
dlatego konsekwentnie naciskaliśmy 
na inwestora w sprawie przebudowy 
infrastruktury wokół galerii – mówi 
wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski. 

Efekt został osiągnięty i pierwszy 
etap prac został ukończony. Firma Echo 
Investment wybudowała nowe chodniki, 
drogę dla rowerów i ustawiła sygnaliza-
cję świetlną. – To bardzo nowoczesne 
światła, które wyposażone są w system 
detekcji ruchu. Kolor lamp zmienia się 
w zależności od tego, czy więcej jest 
pieszych oczekujących na przejście, czy 
samochodów na jezdni. Gdy piechu-
rów jest więcej, wówczas oni dosta-
ją zielone światło. I analogicznie jest 
w przypadku zwiększającej się liczby 
aut – wyjaśnia wiceburmistrz Włodzi-
mierz Piątkowski. 

Jednak tej inwestycji nie byłoby, gdy-
by nie wzorowa współpraca dzielnicy 
z inwestorem, firmą Echo Investment, 
a także Zarządem Dróg Miejskich, Biu-

rem Polityki Mobilności i Transpor-
tu, Zarządem Transportu Miejskiego, 
Miejskimi Zakładami Autobusowymi, 
Tramwajami Warszawskimi,  Zarządem 
Miejskich Inwestycji Drogowych, Biura 
Ochrony Środowiska, Biura Architektu-
ry i Planowania Przestrzennego, poli-
cji, straży miejskiej oraz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. – Wielkie wsparcie w wypra-
cowaniu porozumienia z inwestorem 
który sfinansował całość inwestycji do-
staliśmy od pana prezydenta Roberta 
Soszyńskiego – mówi burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. 

To pierwszy etap prac. Kolejny 
dotyczy przebudowy ul. Zgrupowa-
nia AK „Kampinos” między Gale-
rią Młociny a zajezdnią tramwajową 
„Żoliborz” oraz budowy brakującego 
połączenia ulicy Nocznickiego z uli-
cą Marymoncką. Ta ostatnia inwesty-
cja będzie jednak możliwa dopiero za 
około 2 lata po zakończeniu budowy 
kolektora ściekowego Lindego-BIS. 

Akademia zero waste, wypożyczal-
nia zabawek i pomocy Montessori, 
bezpłatne warsztaty rękodzielnicze 
dla dorosłych oraz artystyczne dla 
dzieci, nowości i e-nowości w wy-
pożyczalniach. To tylko niektóre 
z propozycji związane z bemowską 
Biblioteką Publiczną, zgłoszone 
przez mieszkańców w ramach bu-
dżetu obywatelskiego na 2021 rok. 

– Zachęcamy do głosowania na 
7 projektów związanych z naszymi 
placówkami bibliotecznymi. Udział 
w przewidzianych aktywnościach jest 
bezpłatny – mówi Joanna Braun z działu 
promocji. 

Głosowanie potrwa od 1 do 15 wrze-
śnia. Do wybrania jest maksymalnie 15 
projektów na poziomie dzielnicowym 
oraz maksymalnie 10 projektów na po-
ziomie ogólno miejskim. Każdy wybrany 
projekt uzyskuje jeden głos. Nie trzeba 

być zameldowanym, wystarczy miesz-
kać w stolicy. Co ważne, nie trzeba być 
pełnoletnim. 

W tym roku w czterech bemowskich 
placówkach bibliotecznych znajdują się 
mobilne punkty do głosowania. Są to: 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 114  przy ul. Powstańców Śląskich 
17, Czytelnia Naukowa nr VIII przy ul. 
Konarskiego 6, Punkt Biblioteczny nr 
142 przy ul. Powstańców Śląskich 126 
w Carrefour Bemowo oraz Punkt Biblio-

teczny nr 143 przy ul. Sterniczej 98. 
Zagłosować można na dwa sposoby: 

przez internet na stronie: app.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl, ale też papiero-
wo – przychodząc do urzędu dzielnicy 
Bemowo i wrzucając do urny wypeł-
nioną kartę do głosowania.  Głosować 
papierowo można tylko osobiście, 
okazując przed przekazaniem karty do-
wód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem. Przy głosowaniu przez in-
ternet, system sam poprowadzi przez 

głosowanie – wystarczy tylko wybrać 
dzielnicę. 

Należy pamiętać, że głosujemy tyl-
ko jeden raz i tylko w jednej dzielnicy. 
Należy wybrać jedną dzielnicę, w któ-
rej chcemy oddać głos. Nie musi to jed-
nak być dzielnica, w której mieszkamy. 

Więcej szczegółów na temat projek-
tów związanych z Biblioteką Bemowo 
można znaleźć na stronie: www.biblio-
tekabemowo.pl

Na Młocinach bezpieczniej

Zagłosuj na projekty związane z bemowską biblioteką

#ZainspirujSię – TikTok’owe duety
Po sukcesie spotkań z TikTok-erami w bemowskiej Bibliotece przy współpracy z Fundacją Arte powstał 
projekt „#ZainspirujSię”. Znani TikTok-erzy nagrają etiudę, do której użytkownicy TikTok-a przygotują 
film-duet.

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

we wrześniu:
• 5 września (sobota) – Dzień Otwar-

ty – Zapraszamy na scenę letnią 
przed BOK. Wstęp wolny. W razie 
niepogody zapraszamy do sali wi-
dowiskowej (wejściówki dostępne 
od 01.09. w BOK i on-line na www.
bok-bielany.eu.
– godz. 12.30 – „Magiczna podróż” 

– pokaz iluzji Rafała Mulki. 
– godz. 13.35–16.00 – „No to ru-

szamy!” – wycieczka Ogórkiem 
po filiach BOK

– godz. 14.00 Las-Lab – fenomen 
ognia, warsztaty survivalowo-
-przyrodnicze. Filia BOK ul. Es-
trady 112

– godz. 17.00 – „Gotuj z Neumą!” 
– pokaz kuchni nowoorleańskiej 
i degustacja

– godz. 18.00 – Koncert zespołu 
Old Jazz Band

• 6 września (niedziela) godz. 18.00 – 
Wieczór międzynarodowy – PERU. 
Wstęp wolny

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Zagłoby 17
tel. 22 667 92 18

we wrześniu:
• 3 września (czwartek) godz. 18.00 – 

„Spotkanie po wakacjach” – pokaz 
filmów i fotografii z pobytu człon-
ków Klubu Seniora „wesoła Chata” 
w Rewalu

• 6 września (niedziela) w godz. 
10.00–14.00 – Dzień Otwarty. 
– godz. 10.00 – plastyka, zajęcia 

kulinarne, drukowanie 3D
– godz. 10.30 – Wesołe Nutki, 

Swing
– godz. 11.00 – Prymka, Ceramika
– godz. 11.30 – gitara, pianino
– godz. 12.00 – Klub przyrodnika, 

studio wokalne, rytmika, karate, 
Kid dance

– godz. 12.30 – fitness, zumba, 
zumba kids

– godz. 13.00 – fotografia

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
we wrześniu:
• 1–30 września – wystawa prac Re-

naty Przybysz pt. „ Żelechów w ry-
sunkach”

• 10, 17 i 24 września (czwartki) 
godz. 17.00 – Taniec w kręgu. 
Wstęp wolny

• 9 września (środa) godz. 18.00 – 
Spotkanie w ramach Klubu Podróż-
nika „Muszyna i okolice”. Prowadzi 
Irena Jarzębak 

• 13 września (niedziela) w godz. 
11.00–15.00 – Dzień Otwarty

• 16 września (środa) godz. 18.00 – 
„Niezwykły archipelag świata- Ga-
lapagos”. Elżbieta Wichrowska – 
Janikowska

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
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11–20 słów – 25 zł.
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Redakcja zastrzega sobie prawo 
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własnym tytułem nadesłanych materiałów.

 MINI
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodnokanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 
998

Jednostka RatunkowoGaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

Horoskop
od 30 sierpnia do 26 września 2020 r. 

WODNIK (20 I – 18 II)
Teraz decyduje się Twoja 
zawodowa przyszłość. Po-
staw na to, co pewne, sta-

bilne i bezpieczne, nawet jeśli mniej 
zarobisz – to się teraz zdarza. A jeżeli 
spotka Cię wypowiedzenie, nie trać 
wiary w to, że los prowadzi Cię do 
nowej, może lepszej propozycji. Bo 
tak właśnie teraz jest. W uczuciach 
przede wszystkim musisz odciąć się od 
przeszłości.
 
RYBY (19 II – 20 III)
Początek roku szkolnego jest dla Cie-

bie korzystny: dla nowych 
wyzwań, rozwoju zawodo-
wego i osobistego. Otworzą 

się przed Tobą nowe możliwości. Jeśli 
chcesz coś zmienić w swoim życiu, to 
właśnie teraz jest na to właściwe „pięć 
minut”. Zdrowie w porządku, ale pa-
miętaj o ograniczeniach narzuconych 
przez aktualne przepisy sanitarne. 
 
BARAN (21 III – 20 IV)

W sprawach zawodowych 
jak zwykle staniesz na wy-
sokości zadania, ale tylko 

wtedy gdy uda Ci się ograniczyć na-
wał obowiązków, które spontanicznie 
bierzesz na siebie. Niestety, swoje dłu-
goterminowe plany podróżne będziesz 
musiał odłożyć na później. Przygotuj 
się na ograniczenia, także finansowe. 
A sprawy sercowe pozostaw losowi.
 
BYK (21 IV – 21 V)
To nie jest czas na życie towarzyskie 

i nowe znajomości. Przy-
ciągasz ludzi, ale teraz mu-
sisz postawić temu tamę, bo 

pandemia nie odpuszcza, chroń siebie 
i innych. W sferze uczuć gwiazdy szy-
kują Ci sprawdzian trwałości i sen-
sowności związku. Jedno jest pewne – 
będziesz wiedział na czym stoisz i czy 
warto inwestować w tę relację.
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Gorsza forma fizyczna nie powstrzy-

ma Cię przed wykonaniem 
tego, do czego się zobowią-
załeś. Ale dbałość o zdrowie 

swoje i innych jest teraz ważniejsza 
niż  poświęcenie się sprawom, które 
Cię fascynują. W sprawach sercowych 
przyda się nieco dystansu –  spójrz na 
związek i partnera z innej perspektywy 
i upewnij się, że to jest właśnie to, 
czego pragniesz.

RAK ( 21 VI – 22 VII)
W pracy skup się na swoich obowiąz-

kach, nie daj się wciągnąć 
w intrygi i uważaj na ukry-
tych wrogów – łatwo jest 
teraz stracić pracę.  Nato-

miast w uczuciach raczej postaw na 
przeciwdziałanie ciemnym chmurom 
i konfliktom. Jeśli postawisz na zdro-
wy rozsądek, uda Ci się opanować 
sytuację. Uważaj na finanse. Zdrowie 
– w normie.

LEW (23 VII – 22 VIII)
O tym, co czeka Cię w naj-
bliższych dniach, zadecydu-
jesz Ty sam. Przede wszyst-

kim nie podejmuj nieprzemyślanych 
decyzji. Kieruj się tym, czego jesteś 
pewien. W sprawach sercowych także 
wszystko może się zdarzyć. Romans, 
pogłębienie relacji, rozstanie – decy-
duj. Gwiazdy otworzyły przed Tobą 
wszystkie drzwi. O zdrowie i formę 
powinieneś zadbać. 

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Los nie szykuje dla Ciebie na 
razie niekorzystnych niespo-
dzianek. W pracy wszystko 

będzie przebiegać pomyślnie. Możesz 
się nawet spodziewać ciekawej propo-
zycji. W uczuciach – lekkie ożywienie. 
Jedyna rysa na tym kryształowym ob-
razie, niestety, dotyczy finansów – ich 
stan będzie stabilny, ale nie podejmuj 
żadnego ryzyka, czasy są niepewne.

WAGA (23 IX – 23 X)
Czekają Cię zmiany, ale jesz-
cze musisz uzbroić się w cier-
pliwość. Jeszcze nie jest od-

powiedni czas. Najpierw musisz zmienić 
swoje podejście do zdrowia i obowiązu-
jących zasad sanitarnych. Przemyśl więc 
wszystko i pamiętaj, że nikt nie może 
czuć się całkiem bezpiecznie. W uczu-
ciach czas na wielkie porządki. Zacznij 
od szczerej rozmowy z partnerem. 

SKORPION (24 X – 21 XI)
Najbliższe dni przyniosą 
dobrą, przyjazną atmosferę. 
Dotyczy to zarówno spraw 
zawodowych, jak i serco-

wych. Spokój, który się pojawi, nie jest 
jednak na zawsze, chociaż umożliwi 
Ci sfinalizowanie spraw ważnych dla 
Twoich finansów i rozwoju zawodo-
wego, a także odnowienie relacji lub 
nawiązanie nowej. Dbaj o zdrowie, bo 
wirus nie odpuszcza.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Oszczędnie - tak powinie-
neś teraz postępować. Nie 
trwoń energii w pracy – 

zajmij się tylko tym, co wymaga na-
tychmiastowej interwencji. Taka sama 
strategia będzie korzystna w sprawach 
sercowych. Upór partnera nie daje Ci 
perspektywy na sukces. Musisz go zro-
zumieć, bo ma trudną sytuację w pra-
cy. I staraj się ograniczyć wydatki. 
 
KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)

W pracy pojawi się oka-
zja, żeby udowodnić swoją 
przydatność, niezawodność 

i kompetencję. Oznacza to oczywiście 
więcej obowiązków, ale warto będzie. 
Pamiętaj jednak, że praca zdalna tylko 
pozornie daje swobodę. Pracodawca 
będzie Cię rozliczał z efektów, o które 
musisz się dobrze postarać. W uczu-
ciach partner może Cię zaskoczyć. 
Uważaj na zaziębienia.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) talerze dla perkusisty; 7) skórzany sznurek; 8) znawca budowy i czynności 
komórek; 9) dzieło Wita Stwosza; 10) litewskie boginki rzek i jezior; 12) uko-
chana Samsona; 14) na przykład mokasyny; 16) ruczaj, strumyk; 19) dekora-
cja z otworków; 21) egalitaryzm; 22) święto Hiszpana; 23) słoma na ściółkę.

Pionowo:
1) bibelot; 2) port w Szwecji z promem do Świnoujścia; 3) bohaterka poematu 
„Anhelli” Słowackiego; 4) „więc” po łacinie; 5) zawór; 6) specjalista od wody 
w przyrodzie; 11) bigot, dewot; 13) rdzenna ludność Filipin; 15) mniejsze od 
bakterii; 17) szczyt w Małych Pieninach; 18) waćpani; 20) sklepik, stragan.
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Hala WOLA 
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pon.- sb. 800 - 2100 , Sam Spożywczy - 700 - 2100

niedziela handlowa. - 900 - 1800

www.halawola.com.pl
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