
W  2021  r.  wyjątkowo,  z  powodu  ko-
ronawirusa,  finał  Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy  odbędzie  się  31 
stycznia.  Zgodnie  z  hasłem  „Finał 
z  głową  –  dla  laryngologii,  otolaryn-
gologii  i  diagnostyki  głowy”,  zebrane 
środki zostaną przekazane na wsparcie 
oddziałów dziecięcej laryngologii, oto-
laryngologii i diagnostyki głowy.

Megafon prezydenta 
– Gramy z Orkiestrą! Na tegorocz-

ną aukcję przekazałem gadżet, który 
zjeździł ze mną kawał Polski. Był ze 
mną w upalnych Mikołajkach, ulewnym 
Ciechocinku i wielu innych miejscach. 
To megafon, który stał się symbolem 
mojej kampanii prezydenckiej. Jako 
Warszawa na aukcje WOŚP przeka-
zaliśmy też wiele innych wyjątkowych 
przedmiotów. Zapraszam do licytacji! 
– powiedział Rafał Trzaskowski, pre-
zydent m.st. Warszawy.

Megafon  prezydenta  Rafała  Trza-
skowskiego można licytować do 2 lute-
go na portalu Allegro: https://allegro.pl/
oferta/rafal-trzaskowski-megafon-kam-
panii-prezydenckiej-10087330341

Będziemy wspólnie gotować 
Pomagać  można  poprzez  wspólne 

gotowanie. Michał Olszewski, zastępca 
prezydenta m.st. Warszawy oraz dzien-
nikarka kulinarna Sylwia Majcher po-
każą jak z tego, co zazwyczaj trafia do 
kosza, zrobić coś, co zachwyci domow-
ników i gości. Zwycięzca  licytacji bę-
dzie miał możliwość wspólnego przy-
gotowania wyśmienitych  potraw wraz 
z Michałem Olszewskim i Sylwią Maj-
cher oraz otrzyma wskazówki  jak być 
eko.  Dodatkowo  dziennikarka  przy-

gotowała  swoje  bestsellerowe  książki, 
które opatrzy autografem z dedykacją. 
Miejsce wspólnego gotowania zostanie 
ustalone po zakończeniu aukcji.

 
Wspólne  gotowanie  można 

licytować  do  5  lutego  na  portalu 
Allegro:  https://allegro.pl/oferta/
michal-olszewski-wspolne-gotowanie-
10126161671?reco_id=1e6e49aa-
5834-11eb-bef4-b02628cf00d0&sid=1
b14f67fa36602937f1572a57e6df4124
ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5

 
Przegubowiec dla pasjonata

Aukcja  zgłoszona  przez  Miejskie 
Zakłady Autobusowe z pewnością przy-
ciągnie pasjonatów pojazdów transportu 
publicznego – na licytację trafił bowiem 
autobus Solaris U18. Autobus wyjechał 
z  fabryki w 2005  roku, ma 18 metrów 
długości,  jego silnik ma moc 332 KM, 
pomieści  nawet  229  pasażerów,  a  do 
tej pory przejechał w sumie 1 132 232 
km. Ostatni kurs licytowanego pojazdu 
odbył się 14 grudnia 2020 r. na linii 141 
w godz. 05.52 – 00.16.

Autobus można licytować do 14 lu-
tego na portalu Allegro: https://allegro.
pl/oferta/mza-autobus-nr-tab-8221-so-
laris-u18-dla-wosp-10110402436

 
Coś dla miłośników 

tramwajów i koszykówki
Również  Tramwaje  Warszawskie 

będą pomagać wspólnie z WOŚP. Dla 
wszystkich chętnych przygotowali wy-
jątkowe  licytacje.  Pierwsza  z  nich  to 
przejazd  unikatowym,  tramwajowym 
wagonem kabrioletem, którego historia 
sięga aż 1940 roku. Romantyczna rand-
ka połączona z wieczorną przejażdżką 

po Warszawie, a może  rodzinne zwie-
dzanie stolicy? Jedyne ograniczenia to 
wyobraźnia oraz… tory tramwajowe.

Zwycięzca licytacji będzie mógł wy-
brać  termin  oraz  zabrać  ze  sobą  znajo-
mych, rodzinę czy ukochaną osobę. Prze-
jazd będzie mógł trwać nawet 3 godziny.  

Wagony  typu  K  zaprojektowa-
ne  zostały  przez  polskich  inżynierów 
w latach 30. ubiegłego stulecia w Cho-
rzowie.  Przewożenie  pasażerów  za-
kończyły  w  1975  roku. Aż  do  końca 
2017 roku wagon K446 pełnił funkcję 
wagonu  transportowego.  Dziś  jednak 
jest już po kapitalnym remoncie, będąc 
jedynym w Polsce wagonem z częścio-
wo odkrytą częścią pasażerską.

  Druga  akcja  Tramwajów  War-
szawskich jest przeznaczona dla fanów 
koszykówki. Zwycięzca odbędzie wy-
jątkowy  przejazd  po Warszawie  połą-
czony z kolacją w towarzystwie trenera 
Sekcji  Koszykówki  Legii  Warszawa, 
Wojciecha  Kamińskiego.  Będzie  to 
doskonała  okazja,  by  porozmawiać 
o  taktyce  prowadzonego  przez  niego 
zespołu,  ustawieniu  graczy  czy  o  naj-
bliższych planach trenerskich. Kolacja 
odbędzie  się  w  unikalnym,  zmoderni-
zowanym  wagonie  105N,  funkcjonu-
jącym  jako Warszawski Tramwaj Pro-
mocyjny.  Tramwaj  ten  przygotowany 
został na  specjalne wydarzenia  -  takie 
właśnie jak będąca przedmiotem aukcji 
kolacja z Wojciechem Kamińskim.

Wagon  #1006  (Warszawski  Tram-
waj  Promocyjny),  to  jeden  z  pierw-
szych  wagonów  z  serii  105N,  które 
trafiły do Warszawy w 1975 roku. Zo-
stał  on  jednak  wyremontowany  i  wy-
posażony w ekrany LCD, pianino oraz 
nagłośnienie.

• Od ponad dwu lat jest Pan burmi-
strzem Bielan. Ale ubiegły rok pod 
znakiem pandemii był bardzo trud-
ny dla wszystkich. Czy dla Pana 
i pracowników bielańskiego urzędu 
przyniósł również nowe trudne wy-
zwania?
–  Zdecydowanie  tak.  Epidemia  ko-

ronawirusa  spowodowała,  że musieliśmy 
bardzo  szybko  działać.  Powołaliśmy 
Dzielnicowy Zespół Wsparcia Mieszkań-
ca  kierowany  przez  Annę  Ołdakowską, 
którego  zadaniem  jest  niesienie  pomocy 
wszystkim  potrzebującym.  To  w  dużej 
mierze seniorzy oraz osoby samotne, któ-
re  nie  mogły  wyjść  z  domu.  Nasi  wo-
lontariusze,  wśród  których  są  urzędnicy, 
radni i społecznicy, od rana do nocy niosą 
wsparcie  dla  wszystkich  potrzebujących. 
To m.in. robienie zakupów, wykupywanie 
lekarstw,  ale  także  z  pozoru  prozaiczne 
zadania,  jak  wyniesienie  śmieci,  wypro-
wadzenie na spacer psa, albo przyniesienie 
listów  ze  skrzynki.  Uruchomiony  przez 
nas numer telefonu, pod który mieszkańcy 
mogli  –  i  mogą  nadal  –  telefonować  ze 
swoimi problemami. W sytuacji, kiedy za-
mrożona została nie tylko gospodarka, ale 
także życie społeczne, nasi wolontariusze 
nieśli nie  tylko  torby z zakupami  i  lekar-
stwami, ale też dobre słowo. 
• W jaki sposób kierowany przez 

Pana urząd pomaga mieszkańcom 
Bielan przetrwać ten trudny czas?
– Nic już nie jest takie samo, jak było 

półtora  roku  temu.  Nie  można  wybrać 
się do restauracji czy kawiarni, a wyjścia 

z  domu  ograniczają  się  do  szybkiego 
marszu  po  zakupy.  Pomoc  mieszkań-
com  zapewniamy  w  różny  sposób,  to 
nie  tylko  działania  Dzielnicowego  Ze-
społu  Wsparcia  Mieszkańca.  W  czasie 
narodowej  kwarantanny  uruchomiliśmy 
infolinię ze wsparciem psychologicznym 
prowadzonym  przez  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej,  Poradnię  Psychologiczno-
-Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnię 
Rodzinną  oraz  Środowiskowe  Centra 
Zdrowia  Psychicznego.  Wszystkie  pod-
mioty  udzieliły  setek  porad.  W  święta 
Wielkanocne  i  Bożonarodzeniowe  zre-
zygnowaliśmy  z  tradycyjnych  spotkań 
i  przygotowaliśmy  paczki  dla  potrzebu-
jących. Na koniec roku do mieszkańców 
trafiło  blisko  2000  żywnościowych  pa-
czek.  Powstała  również  grupa  Pomocne 
Bielany  koordynowana  przez  Monikę 
Szadkowską,  radną  stowarzyszenia  Ra-
zem  Dla  Bielan,  ale  w  działania  grupy 
włączyły  się  również  inne  osoby  Beata 
Lajnert, Anna Stasiak.

Jestem człowiekiem stąd
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Warszawa wspiera WOŚP

czytaj na str. 2

czytaj na str. 2

30 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 29. Warszawa chętnie włącza się do po-
mocy. W tym roku na aukcje trafią m.in.: słynny megafon prezydenta Rafała Trzaskowskiego, autobus 
MZA czy gotowanie w duchu zero waste wspólnie z jednym z zastępców prezydenta stolicy.
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W  pomoc  mieszkańcom  zaangażo-
wała  kogo  się  dało,  by  nie  tylko  nieść 
pomoc,  ale  również  pozwolić  przetrwać 
lokalnym  firmom  z Bielan.  I  tak  szwal-
nia  szyła  maseczki,  a  restauracje,  bi-
stra  i  kawiarnie przygotowywały posiłki 
rozwożone  przez wolontariuszy  osobom 
uwięzionym w czterech ścianach. Kubki 
gorącej  kawy  i  herbaty,  a  także  kanapki 
i owoce trafiły do medyków.

• Bielany są dzielnicą dość młodą. 
Mieszka tu bardzo wiele rodzin 
z dziećmi w różnym wieku. W jaki 
sposób dzielnica pomaga im prze-
trwać ten trudny czas ograniczeń?
– Narzucony reżim sanitarny ograni-

cza  lub całkowicie uniemożliwia działa-
nie  ośrodków  sportowych,  bibliotek  czy 
domów  kultury.  Ograniczenia  obowią-
zują  również  w  zakresie  organizowania 
wydarzeń  masowych.  Postawiliśmy  na 
działania  w  mediach  społecznościo-
wych.  Na  fanpage  Nasze  Bielany  oraz 
kanale Youtube  stworzyliśmy  bibliotekę 
kilkudziesięciu  filmów  przygotowanych 
z  bielańskimi  sportowcami  i  artystami. 
Znajdziemy  tam  wideo  warsztaty  pla-
styczne i muzyczne, wywiady, przykłady 
treningów w  domu.  Od  kwietnia  zorga-
nizowaliśmy online  25 koncertów,  które 
na Facebooku i Youtube miały blisko 800 
tysięcy  wyświetleń.  Filmy  poradnikowe 
i  instruktażowe,  a  było  ich  ponad  50, 
miały ponad 70 tysięcy wyświetleń. Do-
datkowo Biblioteka Publiczna co miesiąc 

udostępnia  zainteresowanym  mieszkań-
com pulę bezpłatnych kodów do platfor-
my udostępniającej ebooki i audiobooki.

• Bielany zawsze były bardzo przy-
jazne dla przedsiębiorców, którzy 
teraz znaleźli się w bardzo trudnej 
sytuacji, bo nie zarabiają. Czy tej 
grupie mieszkańców może Pan ja-
koś pomóc przetrwać?
– Ponad 100 przedsiębiorców skorzy-

stało  dotychczas  z  działań  pomocowych 
przygotowanych  przez  dzielnicę Bielany, 
po  tym  jak  ich  działalności  ucierpiały 
w wyniku pandemii koronawirusa. Mamy 
310  lokali  użytkowych  wynajmowanych 
przez przedsiębiorców. Są to m.in sklepy, 
lokale  gastronomiczne  i  usługowe  oraz 
żłobki  i  przedszkola. Jednym  z  pierw-
szych  działań  pomocowych  zainicjowa-
nych przez mojego zastępcę Włodzimierza 
Piątkowskiego  było  elastyczne  podejście 
do czynszu za najem lokalu użytkowego. 
Najemcom czasowo obniżono czynsz lub 
odroczono płatność. Kolejne opcje to roz-
łożenie  należności w  czasie  i  odroczenie 
spłaty  zadłużenia.  Ponadto  zarząd  dziel-
nicy  podjął  uchwałę  z  wykazem  usług 
rzemieślniczych,  w  tym  usług  unikato-
wych i zanikających, dla których ustalono 
minimalną stawkę czynszu – 8 złotych za 

mkw. lokalu użytkowego. Zależy nam na 
tym,  żeby  pomóc  przetrwać  ten  trudny 
czas kryzysu nie tylko restauracjom i skle-
pom, ale też zegarmistrzom, szewcom czy 
szklarzom, którzy prowadzą swoje punkty 
od  lat. Przecież  te unikatowe miejsca nie 
tylko  są  potrzebne  dla mieszkańców,  ale 
też  nadają  naszym  osiedlom  wyjątkowy 
charakter.  Dla  artystów  ustalono  jeszcze 
niższą  stawkę. W  pracowniach  plastycz-
nych  do  sumy  miesięcznych  kosztów 
utrzymania  lokalu  doliczany  jest  czynsz 
w wysokości  1  zł  za mkw. Nie możemy 
doprowadzić  do  sytuacji,  w  której  pra-
cownie malarskie czy rzeźbiarskie znikną. 
Takie  atelier  nie  służą  tylko  koneserom 
sztuki,  ale  także  prowadzą  liczne  zajęcia 
i  warsztaty  dla  mieszkańców  w  każdym 
wieku,  które  przed  epidemią  cieszyły  się 
ogromną  popularnością.  Jesteśmy  zobo-
wiązani  do  natychmiastowej  pomocy na-
jemcom takich lokali. Dzięki temu korzy-
ści będą obopólne, bo przedsiębiorcy ocalą 
swoje miejsca pracy, a mieszkańcy wciąż 
będą mogli korzystać z ich usług.

• Jak pandemia wpłynęła na duże 
przedsięwzięcia i inwestycje wcze-
śniej planowane i rozpoczęte?
–  Nie  ma  co  się  czarować,  że  sy-

tuacja  finansowa  miasta  jest  dobra. 

Spadek wpływów z podatków jest bar-
dzo  znaczący,  ale  mimo  to  walczymy 
o  każdą  inwestycję  i  o  każdą  złotów-
kę.  W  ostatnim  czasie  udało  się  nam 
przeprowadzić modernizację, czy raczej 
zbudować od podstaw ulicę Żółwią  na 
Chomiczówce,  która  zyskała  wreszcie 
nawierzchnię,  chodniki  i  oświetlenie. 
Również  na  osiedlu  przy  ulicy  Bo-
gusławskiego  rozpoczęliśmy  budowę 
pierwszego  publicznego  żłobka w  tym 
rejonie. Modernizacja nie ominęła ulicy 
Cegłowskiej.  Zakończyliśmy  budowę 
przedszkola  przy  ulicy Wergiliusza  na 
Wawrzyszewie oraz na ukończeniu jest 
przebudowa szkoły podstawowej nr 77 
na  Młocinach.  Pierwszy  etap  remontu 
przeszło  też  liceum  gen.  Stanisława 
Maczka  przy  ulicy  Gwiaździstej.  Do-
datkowo  lada  moment  ruszamy  z  bu-
dową  nowego  przedszkola  przy  uli-
cy  Klaudyny  na  Rudzie,  które  zastąpi 
stary,  wysłużony  budynek  zbudowany 
wiele  lat  temu  w  typie  „ciechanow-
skim”.  Pod  koniec  ubiegłego  roku  od-
daliśmy  do  użytku  zmodernizowany 
Skwer  J.  Jarnuszkiewicza.  Niebawem 
mieszkańcom  udostępnimy  zmoderni-
zowany  Park  Herberta.  Wybudowali-
śmy  za  ponad  dwa  miliony  złotych 
fantastyczny plac  zabaw przy Stawach 

Brustmana.  Inwestycja  cieszy  się  dużą 
popularnością wśród wszystkich miesz-
kańców miasta.

• Jest Pan burmistrzem bardzo po-
pularnym i aktywnym. Kontaktuje 
się Pan ze swoimi mieszkańcami 
za pomocą internetu, co tydzień in-
formuje Pan o swoich działaniach 
i zamierzeniach. Czy to pomaga 
w zarządzaniu dzielnicą?
–  Kontakt  z  mieszkańcami  to  jeden 

z  podstawowych  obowiązków  burmi-
strza.  Nie  jestem  urzędnikiem  przysła-
nym  w  teczce,  ale  człowiekiem  stąd, 
z Bielan. Nie wyobrażam sobie komuni-
kowania  się  z  mieszkańcami  wyłącznie 
na piśmie. Oni muszą wiedzieć, jak zmie-
niamy dzielnicę. Właśnie cotygodniowe, 
transmitowane na żywo spotkania ze mną 
są najlepszym sposobem na przekazanie 
informacji o tym, co robimy i jakie mamy 
plany.  Cieszę  się  też,  gdy  moje  posty 
publikowane na portalach społecznościo-
wych powodują reakcję bielańczyków. To 
dowód  na  to,  że  mimo  epidemii,  wciąż 
mogę  mieć  kontakt  z  mieszkańcami 
i wejść w nimi w rozmowę, co prawda nie 
twarzą  w  twarz,  ale  poprzez  prowadze-
nie dyskusji w internecie. Ponadto dzięki 
sieci,  pomysły  wdrażane  przez  nas  na 
Bielanach,  trafiają  w  świat  –  wystarczy 
jedno kliknięcie i wiadomość o budowie 
placu zabaw na Wawrzyszewie  trafia do 
Wrocławia,  Krakowa,  a  nawet  Berlina, 
Londynu czy Nowego Jorku. I to w kilka 
sekund, a nie dni czy tygodni. 

Rozmawiała Danuta Wieluńska
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Trzecia  aukcja  Tramwajów  War-

szawskich  dotyczy  prawdziwej  gratki 
dla  miłośników  komunikacji.  Przed-
miotem  aukcji  jest  wyjątkowa  statu-
etka  wykonana  własnoręcznie  przez 
warszawskich tramwajarzy. Stworzona 
została  na  bazie  fragmentu  autentycz-
nej szyny tramwajowej, którą poddano 
specjalnej  obróbce.  Statuetkę  tę  oszli-
fowano i polakierowano w taki sposób, 
że  z  pewnością  stanowić  będzie  uni-
kalny  i  niezwykle  oryginalny  element 
wystroju domu lub biura. Statuetkę wy-
konano z plastra szyny rowkowej typu 
60R2, o grubości 3 cm. Osadzono ją na 
podstawce  z  dwiema  tabliczkami  za-
wierającymi  specjalną  dedykację  oraz 
logo Tramwajów Warszawskich.

Aukcje  Tramwajów Warszawskich 
wystartują w najbliższych dniach. Za-
chęcamy  do  śledzenia  strony  https://
aukcje.wosp.org.pl/ 

 
Zostań pracownikiem ZTM 

na jeden dzień
Zarząd Transportu Miejskiego rów-

nież  zachęca  do  udziału  w  aukcjach 
WOŚP. Na zwycięzcę jednej z nich cze-
ka wyjątkowa przygoda: dzień w ZTM, 
czyli  praca  ZTM  od  kuchni  –  wizy-
ta  w  centrali  ruchu,  węźle  Młociny, 
w  działach  zajmujących  się  przygoto-
wywaniem rozkładów jazdy, itd.

Poza  tym  zaprzyjaźniony  Klub 
Miłośników  Komunikacji  Miejskiej 
planuje uruchomienie w  finałową nie-
dzielę,  31  stycznia,  2  linii  okoliczno-
ściowych.
–  linia  tramwajowa  29T  połączy  pę-

tlę Koło z Dworcem Wschodnim - 
przez Obozową, aleję Solidarności, 
most Śląsko-Dąbrowski i Targową. 
Tramwaje  podjadą  na  przystanki 
z częstotliwością co 30 minut, mię-
dzy 12 a 19.

–  linia autobusowa 29A połączy pętlę 
Bielańska z Łazienkami Królewski-
mi, przez Krakowskie Przedmieście 

i Nowy Świat. Autobusy będą odjeż-
dżać co 15 minut, pomiędzy 12 a 19.
Obie  linie  będą  obsługiwane  tabo-

rem zabytkowym. Przejazd będzie bez-
płatny,  natomiast  wewnątrz  pojazdów 
kwestować będą wolontariusze Wielkiej 
Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  będący 
członkami Klubu Miłośników Komuni-
kacji Miejskiej,  za pośrednictwem któ-
rych będzie można wspomóc zbiórkę.

Oprócz  tego na portalu aukcyjnym 
allegro.pl  utworzone  będą  aukcje  pa-
miątek  komunikacyjnych  –  tablic  po-
jazdowych, naklejek, kalendarzy, itp.

Na aukcjach ZTM-u będzie również 
możliwość  licytowania  czterech  spe-
cjalnych kart miejskich naładowanych 
na 30 dni.

 Aukcje ZTM wystartują w najbliż-
szych dniach. Zachęcamy do śledzenia 
strony https://aukcje.wosp.org.pl/ 

 
Zostań maszynistą SKM
Na  aukcji  przygotowanej  przez 

SKM  można  wylicytować  przejazd 
w  kabinie  maszynisty  wybranego  po-
ciągu SKM oraz zwiedzanie stacji tech-
niczno-postojowej na Odolanach. Zwy-
cięzca  licytacji  będzie  mógł  zasiąść 
obok  maszynisty  w  kabinie  jednego 
z  nowoczesnych  elektrycznych  zespo-
łów  trakcyjnych  –  Elfa  lub  Impulsa 
–  i  razem z nim przejechać na wybra-
nym  przez  siebie  odcinku  dowolnej 
trasy. Szybka Kolej Miejska uruchamia 
ponad  200  połączeń  w  ciągu  doby, 
realizując przewozy na ponad 160 km 
tras  w  stołecznej  aglomeracji,  będzie 
zatem  w  czym  wybierać.  Zwycięzca 
będzie  miał  również  niepowtarzalną 
okazję  zwiedzić  zaplecze  techniczne 
Szybkiej  Kolei  Miejskiej,  stację War-
szawa  Szczęśliwice  zlokalizowaną  na 
Odolanach. 

Aukcja SKM  jest  dostępna  jest  do 
14  lutego:  https://allegro.pl/oferta/
przejazd-w-kabinie-maszynisty-w-
-warszawskiej-skm-9980097616

Morsowanie 
z burmistrzem

– Zapraszam na wspólne morsowa-
nie. Osoba, która da najwięcej, razem 
ze mną da nura w lodowatej wodzie Je-
ziorka Dziekanowskiego – mówi Grze-
gorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. – To 
jedna z licznych aukcji w szczytnym 
celu, które przygotowali wolontariusze 
z naszej dzielnicy. 

Choć morsowanie stało się ostatnio 

modne, to burmistrz uprawia ten sport 
od lat. – Zachęcam do kąpieli w zimnej 
wodzie. To bardzo zdrowe. A dodatko-
wo akurat to konkretne morsowanie ma 
na celu zebrać jak najwięcej pieniędzy 
dla potrzebujących! Dodatkowo za-
pewniam pamiątkę fotograficzną z tego 
wydarzenia i… gorącą herbatę na po-
moście. Wiem, że wskoczenie do prze-
rębla, zwłaszcza w tak szczytnym celu 
jak WOŚP, to dla was żadne wyzwanie 
Siema! –  mówi  Grzegorz  Pietruczuk. 

Jego aukcję można znaleźć na fanpage 
Burmistrza lub na stronie Allegro.

Finał we 
Włochach

Z  uwagi  na  ograniczenia  pan-
demiczne  popularną  zbiórkę  do  pu-
szek  zorganizowano  w  przestrzeni 
wirtualnej. Wpłaty  do  włochowskiej 
eSkarbonki  są możliwe  pod  tym  ad-
resem:  https://eskarbonka.wosp.org.
pl/y5rwre . 

Drugim sposobem na wsparcie jest 
udział  w  aukcjach  internetowych  do-
stępnych  na  koncie  Włoch  w  porta-
lu  Allegro.  Link  –  https://allegro.pl/
uzytkownik/WOSPWawWlochy . Pod-
czas  finału  akcji,  który  rozpocznie  się 
31.01.2021 o godz. 17.00 będzie moż-
liwość licytowania na żywo przedmio-
tów w nowych, wyjątkowych aukcjach. 
Czas umilą również koncerty! Wystąpi 

Lanberry  –  wschodząca  gwiazda  pol-
skiej  sceny,  artystka  kilkukrotnie  no-
minowana  do  Fryderyków  i  gwiazda 
zeszłorocznego  Festiwalu  w  Opolu, 
oraz  Ostry  Brzeg  -  grupa  młodych, 
utalentowanych muzyków związanych 
z  Włochami.  Finał  będzie  transmito-
wany na kanale YouTube Okęckiej Sali 
Widowiskowej  (https://youtu.be/cGa-
XNWAdz6U).

Moto Orkiestra 
na Bemowie  

Bemowo zagra  razem z Moto Or-
kiestrą. W tym roku będziemy działać 
zarówno  w  trybie  online,  jak  i  bę-
dzie  możliwość  bezpiecznie  odwie-
dzić  teren  Automobilklubu  Polski. 
W  ramach  działań  online  odbędzie 
się  relacja  live,  na  której  znane  oso-
bistości  ze  świata  rajdowego,  wyści-
gowego,  kierowcy  i  piloci  najszyb-
szych rajdówek na świecie podsumują 
dotychczasowe zmagania i opowiedzą 
o  planach  na  nowy  sezon.  W  trak-
cie  relacji  odbędą  się  również  licyta-
cje  wyjątkowych  pamiątek.  Już  teraz 

można  wziąć  udział  w  licytacjach 
udostępnianych  w  wydarzeniu  Moto 
Orkiestry na Facebooku: 
https://www.facebook.com/event-
s/136951594712647/?active_tab=di-
scussion. 

Zachęcamy do wpłat na eSkarbonkę 
Dzielnicy  Bemowo,  która  już  działa: 
https://eskarbonka.wosp.org.pl/5cb64f 
Pomimo przeniesienia Moto Orkiestry 
do  świata  wirtualnego  udostępniamy 
także możliwość bezpiecznego udziału 
w wydarzeniach, które będą rozgrywać 
się  na  terenie Automobilklubu  Polski. 
Pierwszą  atrakcją  będzie  możliwość 
zwiedzenia  „Muzeum  motoryzacyj-
nego”,  które  zostanie  zaprezentowa-

ne  na  terenie  autodromu  Bemowo  – 
w  miejscu  gdzie  w  latach  ubiegłych 
odbywały się wylicytowane przejazdy. 
W  Muzeum  zostaną  wystawione  wy-
jątkowe  pojazdy  związane  z  działal-
nością Automobilklubu  Polski.  Druga 
atrakcja to coroczna Moto Orkiestrowa 
loteria,  na  której  będą  do  wylosowa-
nia  wyjątkowe  pamiątki. Wszystko  to 
będzie  dostępne  dla  zwiedzających, 
którzy na teren Automobilklubu wjadą 
swoim  prywatnym  samochodem  (bez 
możliwości opuszczenia go) i będą się 
poruszać  po  wskazanych  punktach. 
Startujemy w niedzielę, 31 grudnia, od 
godz. 12.00. Atrakcje będą dostępne do 
godz. 16.00. 

Sztab w Ursusie
W Ursusie  działa  sztab  #5385. Do 

tej pory zgłosiło się 105 wolontariuszy, 
w tym burmistrz Bogdan Olesiński oraz 
zastępcy  –  Wiesław  Krzemień  i  Ka-
zimierz  Sternik.  W  tym  roku  licyta-
cje  przeniosły  się  do  internetu,    trwa 

27  aukcji  na  rzecz Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Pieniądze można 
także wpłacać do  elektronicznej pusz-
ki,  a  także  w  dziewięciu  stacjonar-
nych puszkach na  terenie Ursusa.   Na 
aukcjach  do  wylicytowania  są  m.in. 
koszulki  Legii Warszawa  i  KS  Ursus 
z podpisami zawodników, czy faworki 

upieczone  przez  zastępcę  burmistrza 
Wiesława Krzemienia.

– Od wielu lat angażuję się w wo-
lontariat na rzecz WOŚP. Mam na-
dzieję, że i tym razem, mimo pandemii 
uda zebrać się dużą kwotę. Widzimy się 
w niedzielę! – mówi burmistrz Bogdan 
Olesiński.

Warszawa wspiera WOŚP
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Ahoj, przygodo! To pierwsza myśl, kie-
dy staje się przed wejściem na nowy 
plac zabaw przy Stawach Brustmana. 
Teren pełen jest miejsc do wspinania 
się, zjeżdżalni i dziesiątek innych za-
bawek. Choć plac oddano do użytku 
w środku zimy, nie przeszkadza to 
w testowaniu zabawek najmłodszym 
mieszkańcom dzielnicy Bielany. Szcze-
gólnie upodobali sobie zestaw dwóch 
9-metrowych wież ze zjeżdżalniami.

Nowy  plac  zastąpił  wysłużone, 
kilkunastoletnie  zabawki.  Moderni-
zacja  objęła  cztery  obszary:  wodny 
(zamgławiacze i system nawodnienia 
zieleni),  architekturę  (nowoczesne 
urządzenia  zabawowe,  ławki,  kosze, 
ogrodzenie)  elektrykę  (nowe  lam-
py  i  monitoring)  oraz  zieleń  (trawy 
ozdobne i byliny).

– To była bardzo wymagająca inwe-
stycja. Przygotowania do budowy trwa-
ły wiele miesięcy, a projekt uwzględ-
niał sugestie okolicznych mieszkańców. 
Plac zlokalizowany jest w sercu Waw-
rzyszewa, jednego z większych osiedli 
na Bielanach – mówi Grzegorz Pietru-
czuk, burmistrz Bielan  i dodaje, że na 
wiosnę bielański urząd ogłosi konkurs 
na nazwę placu zabaw.

Oprócz  zestawu  wież  ze  zjeżdżal-
niami,  na  uwagę  zasługuje  15-metro-
wy krokodyl  z drewnianym mostkiem 
i  urządzeniami  do  wspinaczki,  strefa 
z tzw. fabryką piasku, gra interaktywna, 
karuzela, tyrolka, huśtawki i niezliczo-
ne  miejsca  do  ćwiczenia  koordynacji 
ruchowej  i  wspinania  się,  nawet  na 
wysokość 5 metrów. Jest też huśtawka, 
na  której  opiekun  może  pobujać  się 
wspólnie z dzieckiem. Część zabawek 

dostosowana  jest  do  osób  z  niepełno-
sprawnościami.

Wodna strefa i zieleń
Wodna  strefa  wyposażona  w  pięć 

zamgławiaczy,  zacznie  działać  w mo-
mencie  pojawienia  się  wysokich  tem-
peratur. 

Na  zmodernizowanym placu posa-
dzono  306  sztuk  pięknie  kwitnącego 
liliowca  oraz  ponad  tysiąc  sztuk  traw 
ozdobnych.  Jednocześnie  zachowano 
całą  roślinność,  która  rosła  na  placu 
przed jego modernizacją. Na placu za-
baw  przeważają  naturalne  nawierzch-
nie jak piasek, trawy i ścieżki żwirko-
wo-gliniaste. 

W  inwestycji  partycypowała  War-
szawska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa 
dokładając  300  000,00  zł  do  całkowi-
tego kosztu 2 489 999,99 zł.

Plac zabaw przy Szpitalu 
Bielańskim

Przy  Szpitalu  Bielańskim  powstał 
plac  zabaw  o  powierzchni  ponad  
800 mkw. Najmłodsi mieszkańcy dziel-
nicy, ale również mali pacjenci oddzia-
łu pediatrycznego, mają do dyspozycji 
miejsce  doskonałe  do  wspólnych  ak-
tywności. Wśród zabawek znajdziemy 
zestaw  dla  dzieci  z  niepełnosprawno-
ściami  składający  się  z  dwóch  szero-
kich  podestów  wjazdowych  dostoso-
wanych do poruszania się na wózkach 
inwalidzkich. 

Oprócz  często  spotykanych  na 
placach  zabaw  zjeżdżalni,  bujaczków 
i  huśtawek  na  uwagę  zasługuje  m.in. 
zestaw  dwóch  rowerków  stacjonar-
nych. W trakcie  rywalizacji na  tablicy 
przedstawiającej  tor,  wyświetlają  się 
punkty  w  kolorach  odpowiadających 
danemu sprzętowi. Dopełnieniem spor-
towej  części  placu  jest  siłownia  oraz 
drabinka sprawnościowa.

W  ramach  inwestycji  wykonano 
również  nową  nawierzchnię,  ogrodze-
nie,  chodniki,  trawniki  i  zieleń  oraz 
ustawiono  elementy  małej  architektu-
ry.  Koszt  całości  inwestycji  wyniósł  
330 000 zł.

Bielańska dżungla otwarta

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), że w dniu 15 stycznia 2021 r.   
zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w sprawie  wydania  decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: 

inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

inwestycja:  „budowa  II  linii  metra  w Warszawie  –  III  etap  realizacji    odcinka 
zachodniego  od  szlaku  za  stacją  C04  „Powstańców  Śląskich”  do  Stacji 
Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz STP „Mory”. Zamierzenie budowlane 
nr  2  w zakresie  hektometraży  od  L  10+27.732,  P  10+45.634  do  L  14+69.150,  
P 14+86.883 polegające na budowie Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ ul. Połczyńska), 
budowie  tuneli,  budowie  i przebudowie  infrastruktury  technicznej  i obiektów 
towarzyszących  w tym:  budowie  wejść,  wind,  czerpnio-wyrzutni,  wyrzutni 
i przebudowie  sieci  uzbrojenia  terenu,  dróg  i układu  drogowego  wynikającego 
z budowy metra”  oraz  „budowa  II  linii metra w Warszawie  –  III  etap  realizacji  
odcinka  zachodniego od  szlaku  za  stacją C04  „Powstańców Śląskich” do Stacji 
Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz STP „Mory” w ramach „Zamierzenia 
budowlanego  nr  2  w zakresie  hektometraży  od  L  10+27.732,  P  10+45.634  do  
L 14+69.150, P 14+86.883 polegającego na budowie Stacji C01 (ul. Sochaczewska/  
ul.  Połczyńska)  w zakresie  rozbiórki  kompleksu  budynków  przy  
ul.  Połczyńskiej 115 – 4 budynki”, na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 
województwo mazowieckie

Adres zamierzenia budowlanego, działki ew.: nr 1/14, nr 58, nr 59/1, nr 60/1, nr 60/2, nr 61/1, 
nr 61/2, nr 62/11, nr 62/21, nr 62/22, obręb 6-13-08; nr 2/1, nr 2/2, nr 3/1, nr 3/12, nr 3/25, 
 nr 3/26, nr 11/1, nr 12, nr 13/4, nr 14, nr 15/1, nr 15/2, nr 16/1, nr 16/2, obręb 6-13-09; nr 17, 
nr 19, nr 21, nr 24/1, nr 24/2, nr 25/1, nr 25/2, nr 26, nr 27, nr 28/3, nr 28/4, nr 29/3, nr 29/4, 
nr 29/5, nr 29/6, nr 31/11, nr 31/12, nr 31/13, nr 31/14, nr 31/15, nr 31/16, nr 31/20, nr 31/22, 
nr 32/1, nr 32/3, nr 32/4, nr 33/1, nr 33/2, nr 34/1, nr 34/2, nr 36, obręb 6-13-13, w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy, województwo mazowieckie.

Jednocześnie zawiadamia się, że w związku z faktem, iż inwestor wnioskował 
o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w ramach  przedmiotowego  postępowania  o wydanie  decyzji  o pozwoleniu 
na  budowę,  tutejszy  organ  zwrócił  się  z prośbą  do  Regionalnego  Dyrektora 
Ochrony  Środowiska  w Warszawie  o uzgodnienie  warunków  realizacji  ww. 
przedsięwzięcia.  W związku  z powyższym  należy  wskazać,  iż  do  terminów 
określonych w przepisach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
nie  wlicza  się  terminów  przewidzianych  w przepisach  prawa  dla  dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu  Wojewódzkiego  w Warszawie  (Plac  Bankowy  3/5,  00-950  Warszawa, 
gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi  i wnioski do czasu wydania orzeczenia 
w sprawie.  

Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7  
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby 
nie umówione nie będą obsługiwane. 

Czas  przeznaczony  na  zapoznanie  się  z aktami  wynosi  30  min  i nie  może 
zostać  przedłużony. W jednym  pokoju  może  przebywać  tylko jedna osoba do 
danej sprawy.

Podczas  przeglądania  akt  obowiązuje  nakaz  zachowania  1,5  m  odległości 
pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek 
w godz.1300–1600 lub w czwartek w godz. 800–1200 pod nr 22 695-66-89. Informacja 
ta  ma  na  celu  jedynie  przedstawienie  aktualnego  stanu  postępowania.  Podczas 
rozmowy  strony  nie  uzyskają  informacji  o planowanym  terminie  zakończenia 
postępowania. 

Zawiadomienie,  zgodnie  z art.  49 Kpa, uważa  się  za  dokonane  po  upływie  
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 29 stycznia 2021 r.
WI-I.7840.9.11.2020.JK
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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!

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), że w dniu 18 stycznia 2021 r.  
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: 

inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
 Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

inwestycja: „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka 
zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do stacji 
Techniczno Postojowej (STP) „Mory” wraz STP „Mory”. Zamierzenie budowlane  
nr 5 w zakresie hektometraży od 14+69.150, P 14+86.883 do L 18+48.266,  
P 18+58.827 polegające na budowie Wentylatorni Szalkowej V02 (w pobliżu 
ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi tj. czerpnio-wyrzutnią 
z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury 
technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, 
dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra”, na terenie Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy, województwo mazowieckie”.

Adres zamierzenia budowlanego, działki ew.: nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 44, nr 45,  
nr 46/14, nr 46/15, obręb 6-13-07; nr 1/14, nr 1/15, nr 57, obręb 6-13-08, nr 1, nr 2/1, nr 2/2, 
nr 3/1, nr 3/2, nr 3/5, nr 3/13, nr 3/27, nr 3/28, nr 14, obręb 6-13-09 w Dzielnicy Bemowo  
m.st. Warszawy, województwo mazowieckie.

Jednocześnie zawiadamia się, że w związku z faktem, iż inwestor wnioskował 
o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w ramach przedmiotowego postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym należy wskazać, iż do terminów określonych w przepisach 
dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych 
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia 
w sprawie. 

Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7  
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie 
umówione nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może 
zostać przedłużony. W jednym pokoju może przebywać tylko jedna osoba do danej 
sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości 
pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek 
w godz.1300–1600 lub w czwartek w godz. 800–1200 pod nr 22 695-66-89. Informacja 
ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas 
rozmowy strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia 
postępowania. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie  
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 29 stycznia 2021 r.
WI-I.7840.9.8.2020.JK

Obiekt biurowy w stylu 
dworkowym

Obiekt  wybudowano  w  1927  r. 
w  stylu  dworkowym,  popularnym  po 
odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległo-
ści. Architekci wykorzystywali w nim 
rodzime motywy architektoniczne, od-
wołujące się do polskiego baroku i kla-
sycyzmu. Charakterystycznym dla tego 
nurtu był zazwyczaj wielospadowy, ce-
ramiczny  dach  z  okienkami w  kształ-
cie  tzw. wolich oczu, doświetlającymi 
strych. Takie rozwiązania zastosowano 
także  w  budynku  kompleksu  wojsko-
wego. 

Po  II wojnie  światowej, do  lat 70. 
XX w. budynek pełnił  funkcje miesz-
kalne. Następnie ulokowano tu kantynę 
wojskową  oraz  zakład  przetwórstwa 
mięsa  działający  na  potrzeby  armii. 
Pamiątką  z  tego  etapu  użytkowania 
budynku jest kamienna tablica Wojsko-
wej  Centrali  Handlowej  umieszczona 
na elewacji.

Starania o ochronę prawną 
budynku

Od dłuższego czasu stan zachowa-
nia  budynku  budził  uzasadniony  nie-
pokój miłośników zabytków. Kondycja 
techniczna i ewentualne zagrożenie bu-
dowlane  zainteresowały Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na 
początku 2019 r. nad obiektem zawisła 
groźba rozbiórki. 

Dziś  sytuacji  możemy  przyglądać 
się  z  nieco  większym  optymizmem. 
W związku z wystąpieniem stowarzy-
szenia  „Kamień  i  co”,  Mazowiecki 
Wojewódzki  Konserwator  Zabytków 
rozpoczął  procedurę  wpisu  budynku 
do rejestru zabytków. 

Działania dzielnicy 
i stołecznego konserwatora 

zabytków
Budynek jest jednym z nielicznych 

przykładów architektury międzywojen-
nej  na Bemowie  i  stanowi  unikatowy 

przykład zabudowy w typie willowym 
w otoczeniu zieleni. Budzi więc żywe 
zainteresowanie  opinii  publicznej,  co 
wyraża się w wielu petycjach z postu-
latami ratowania obiektu, kierowanych 
do  władz  dzielnicy  Bemowo  i  m.st. 
Warszawy.

Dotychczas  dzielnica  Bemowo  –
poza zaślepieniem otworów okiennych 
i drzwiowych – wykonała pełne zabez-
pieczenie  dachu  budynku.  Przykrycie 
wykonano przy zachowaniu kątów na-
chylenia i układu pierwotnych połaci.

Co dalej z budynkiem 
w Forcie Bema?

Na  pytania  o  dalszy  los  budyn-
ku,  a  przede  wszystkim  jego  przy-
szłą  funkcję,  nie  ma  obecnie  prostej 
odpowiedzi.  Tymczasowe,  lecz  pełne 
zabezpieczenie  dachu  obiektu,  na  ra-
zie  skutecznie  chroni  budynek  przed 
negatywnym wpływem czynników at-
mosferycznych.

– Pomimo trudności związanych 
z trwającą pandemią konsekwentnie 
realizujemy inwestycje, w tym budo-
wę nowego żłobka. Będzie to budy-
nek przyjazny środowisku, wyposażony 
w odnawialne źródła energii. W 2021 
roku planujemy uruchomić dwa tego 
typu obiekty, dzięki czemu znacznie 
zwiększy się pula dostępna miejsc 
w placówkach opiekuńczych na terenie 
Ursusa. To ważne dla wielu młodych 
rodzin, które zamieszkują naszą dziel-
nicę. – powiedział burmistrz dzielnicy 
Ursus Bogdan Olesiński.

Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy to 
pierwszy obiekt użyteczności publicz-
nej w Ursusie budowany w technologii 
modułowej,  która  polega  na  montażu 
gotowych elementów konstrukcyjnych 
na placu budowy.   

Placówka  zostanie  wyposażona 
między  innymi  we  własną  kuchnię 
umożliwiająca  przygotowanie  świe-
żych  posiłków  i  salę  do  zajęć  ru-
chowych.  Pozostałe  pomieszczenia 
zajmą  sale  dydaktyczne,  szatnie, 
toalety,  pokoje  biurowe  i  magazyny 
na  sprzęt  i  wyposażenie.    Na  terenie 
żłobka  znajdzie  się  również  plac  za-
baw  i  parking. 

Odnawialne  źródła  energii  w  po-
staci pompy ciepła i paneli fotowolta-
icznych  będą    wspomagać  przygoto-
wanie  ciepłej wody  użytkowej  i  pro-
dukować  energię  elektryczną,  która 
częściowo  pokryje  zapotrzebowanie 
żłobka.

Słynna nekropolia została założona 
w  1790 roku i  powstała na działce li-
czącej początkowo ledwie 2,6 ha. Dziś 
jej powierzchnia wynosi ponad 43 ha, 
a sam  cmentarz  uchodzi  za  jeden 
z najważniejszych  w kraju,  o czym 
świadczy  wpisanie  go  w   całości  na 
listę  zabytków  w 1965 roku.  W póź-
niejszych  latach  umieszczano na  niej 
również indywidualnie obiekty archi-
tektoniczne  o szczególnej  wartości, 
takie  jak kościół pw. św.   Karola Bo-
romeusza,  katakumby  czy  mur  ogra-
dzający  teren  cmentarza. Od  grudnia 
na  tej  liście  widnieje  również  Aleja 
Zasłużonych.  – To znakomita decy-
zja. Aleja Zasłużonych to obiekt uni-
kalny w skali całego kraju i miejsce 
spoczynku największej liczby boha-
terów narodowych – ocenia  Krzysz-
tof  Strzałkowski,  burmistrz  dzielnicy 
Wola.  – Nie należy jednak zapomi-
nać, że Aleja Zasłużonych ma rów-
nież nieocenione walory artystyczne, 

a autorami pomników są tak wybitne 
postaci jak Franciszek Strynkiewicz, 
Barbara Zbrożyna, Stanisław Sikora 
czy Jerzy Jarnuszkiewicz – dodaje. 

Pierwszym  pochowanym  w tym 
miejscu  był  Stanisław  Reymont,  któ-
rego  pogrzeb  odbył  się  w 1925 roku. 
Później do noblisty dołączyły tak wy-
bitne osobistości,  jak m.in. Franciszek 

Żwirko  i Stanisław  Wigura,  Leopold 
Staff,  Kalina  Jędrusik,  Hanka  Or-
donówna,  Jan  Kiepura  czy  Jadwiga 
Smosarska-Protassewicz,  której  kwa-
tera  jest  ostatnią  na wschodnim krań-
cu Alei.  Obecnie  w Alei  Zasłużonych 
Cmentarza Powązkowskiego znajdzie-
my  ponad  sto  nagrobków  wybitnych 
postaci polskiej historii.

Na Bemowie

Budynek dawnego archiwum 
Budynek z lat 1927-39, położony przy ul. Waldorffa 22, powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Bema 
jako element wojskowego kompleksu Warsztatów Amunicyjnych nr 1. Dzięki staraniom stołecznego kon-
serwatora, dzielnicy Bemowo oraz społeczników został uratowany przed rozbiórką.

W  Ursusie

Budowa żłobka 
W tym roku zakończy się  budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 
na terenie Ursusa. Nowoczesny i ekologiczny budynek zapewni miej-
sce dla 150 najmłodszych mieszkańców dzielnicy.

Na Woli

Aleja Zasłużonych – zabytkiem
Mieszcząca się na Cmentarzu Powązkowskim Aleja Zasłużonych jest już zabytkiem. Decyzję w tej 
sprawie podjął na początku grudnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w lutym:

• 3 lutego (środa) godz. 18.00 – Mu-
zyczne  podróże  –  Koncert  zespo-
łu  argentyńskiego  SanLuisTango 
z  udziałem  Magdaleny  Lechow-
skiej. Wydarzenie dostępne na pro-
filu FB i YT BOK do 10.02.

• 5 lutego (piątek) godz. 19.00 – Wer-
nisaż „Kierunki – myśli plastyczne 
Barbary  i  Anieli  Golimowskich”. 
Rodzinna  wystawa  mamy  i  córki 
prezentująca  twórczość  w  różnych 
technikach  malarskich  i  rysunko-
wych. Wystawa  dostępna  do  28.02 
na www.bok-bielany.eu i profilu FB 
BOK

• 6 lutego (sobota) godz. 18.00 – Kon-
cert  zespołu Chłopcy kontra Basia. 
Streaming  koncertu  na  profilu  FB 
i YT BOK

• 10  lutego  (środa)  godz.  18.00  – 
Koncert  „Od Edith Piaf po Gorana 
Bregovica”  –  od  Paryża  po Bałka-
ny”. Streaming koncertu na facebo-
ok.com/bielanyonline

• 14  lutego  (niedziela)  godz.  18.00 
–  Walentynkowo  „Piwniczka  pod 
szlafroczkiem”  oraz  kulinarne  wa-
riacje „Afrodyzjaki w kuchni”. Wy-
darzenie  dostępne  na  YT  i  FB  do 
21.02

• 20  lutego  (sobota)  godz.  18.00  – 
KAROLINA ART. CAFE – rozmo-
wy  przy  kawie  z  Joanną  Miodu-
chowską  oraz  koncert  „Pomiędzy 
gestami” w wykonaniu Joanny Mio-
duchowskiej. Wydarzenie  dostępne 
na profilu FB i YT BOK do 27.02

• 21 lutego (niedziela) godz. 12.30 – 
Podróżniczek  u  Indian  –  spektakl 
pt. „Duch  Indianina” w wykonaniu 
Teatru Wariacja  oraz  animacje  pla-
styczne  dla  dzieci  od  4  lat. Wyda-
rzenie dostępne na profilu FB i YT 
BOK do 28.02

• 21 lutego (niedziela) godz. 18.00 – 
Koncert AMOSTORIE w wykona-
niu Margo Promińskiej. Niezwykłe 
historie zamknięte w wierszach zna-
nych i nieznanych polskich poetów. 
Streaming  koncertu  na  profilu  FB 
i YT BOK

• 24  lutego  (środa)  godz.  18.00  – 
Koncert  Jesteś, wiersze Haliny Po-
światowskiej  śpiewa  Joanna  Bejm. 
Streaming  koncertu  na  profilu  FB 
i YT BOK

• 27  lutego  (sobota)  godz.  18.00  – 
Wieczór  międzynarodowy  –  Mek-
syk.  W  programie:  opowieści  po-
dróżnicze o Meksyku Tomka Tuła-
ka,  pokaz  tańców  meksykańskich 
grupy  Monarkas  Varsovia,  przepis 
na  udaną  kulinarną  fiestę  z  tacosa-
mi,  konkurs  z  nagrodami.  Wyda-
rzenie dostępne na profilu FB i YT 
BOK do 6.03

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
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 MINI-
-informator

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

POLICJA
• Komenda Rejonowa Wola
ul. Żytnia 36  % 47 723 94 50

• Komisariat Warszawa Bemowo
ul. Raginisa 4   % 47 723 25 80

STRAŻ MIEJSKA  % 986

STRAZ POŻARNA % 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4
ul. Chłodna 3   % 22 596 70 40

• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7
ul. Powstańców Śląskich 67 

% 22 596 70 70

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

•  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

•  WCZASY DLA SENIORA – Krynica 
Morska – 8 dni od 770 zł/os., Stegna – 
8 dni od 749 zł/os. Tel. 22 834 95 29

Horoskop
od 31 stycznia do 27 lutego 2021 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Z nowym rokiem nowym kro-
kiem – zastosuj się do tego 
powiedzenia jak najszybciej. 

Możesz zacząć zmieniać na lepsze swoje 
życie, a także wcielić w nie noworocz-
ne postanowienia. W pracy osiągniesz 
niebawem zadowolenie, a praca zdalna 
przyniesie dodatkowe możliwości. W mi-
łości odrobina chłodu, lecz nie z powodu 
zimy.
  
RYBY (19 II – 20 III)

W pracy poczujesz się wresz-
cie jak ryba w wodzie! Nowe  
zadania nie będą Ci straszne, 

świetnie się wywiążesz z ich realizacji. 
Popracuj intensywnie, a potem, jeśli to 
już będzie możliwe, udaj się na zasłużony 
wypoczynek w góry. Nawet kilka dni spę-
dzonych w innym klimacie wpłyną pozy-
tywnie na Twój nastrój. Dbaj o zdrowie, 
przestrzegaj obostrzeń sanitarnych.

BARAN (19 II – 20 IV)
Pokazujesz rogi gdy coś Ci 
nie pasuje, sprzeciwiasz się 
zdaniu innych osób, bo uwa-

żasz, że Ty wiesz najlepiej. Ale nie zawsze 
tak jest, dlatego czasem warto posłuchać 
rady kogoś życzliwego. Wszyscy są zmę-
czeni ograniczeniami, ale na razie trzeba 
się z nimi pogodzić. Zadbaj o zdrowie, 
noś ciepłe ubrania, żeby się nie przezię-
bić. Zapisz się na szczepienie.
  
BYK (21 IV – 21 V)

Wyzwól się z negatywnych 
emocji, jakie w Tobie siedzą. 
One źle wpływają na Twoją 

psychikę i na zdrowie, które jest prze-
cież jedno. Zafunduj sobie głębszy relaks 
w domowym zaciszu, albo po prostu wy-
jedź gdzieś chociaż na jeden dzień. Nad-
chodzą dobre dni dla Ciebie i dla Twoich 
najbliższych. Na pandemię na razie nie 
mamy wpływu, ale ona w końcu minie 
i będzie normalnie.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Ważne, abyś nie brał na swoje 
barki zbyt ogromnych cięża-
rów. I tak masz wiele proble-

mów czekających na rozwiązanie, wyma-
gających zdecydowanych działań z Twej 
strony. Zastanów się także jak polepszyć 
swoje życie, jak je lepiej zorganizować 
pomimo ograniczeń. Powinieneś więcej 
czasu poświęcać swoim zainteresowa-
niom i pasjom oraz rodzinie.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Korzystaj z każdej chwili ży-
cia, każda z nich może być 
niezapomniana. Zależy jak 

spojrzysz na to, co otrzymujesz od losu. 
Wszystkie podarunki są cenne, ubogaca-
ją wnętrze człowieka. Nie poddawaj się 
nastrojom depresyjnym, nie tylko Ty masz 
dość ograniczeń i rygorów spowodowa-
nych pandemią. Zaplanuj swoją przy-
szłość, bo przecież normalność wróci.

LEW (23 VII – 23 VIII)\
Już niebawem będziesz mógł 
załatwić wszystkie zaległe 
sprawy. Wprawdzie więk-

szość trzeba zrobić zdalnie, ale ten sys-
tem działa coraz lepiej. Nadchodzi  czas 
sprzyjający ich sfinalizowaniu. Skorzystaj 
z nowych możliwości, jakie się przed 
Tobą otworzą. Pozostanie Ci jeszcze dość 
energii by zadziałać w kwestii uczuć. Ktoś 
czeka na znak z Twej strony.    

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Pomyśl teraz nad wykorzysta-
niem swoich zdolności, umie-
jętności. Zwłaszcza w sferze 

zawodowej będą one niezwykle cenne. 
Zyskasz siłę przebicia i otworzysz sobie 
drzwi do sukcesu.  Wkrótce pojawi się 
dla Ciebie szansa nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych. Będziesz mógł 
czerpać również z doświadczenia innych 
osób i poszerzać swoje horyzonty. 

WAGA (24 VIII – 22 IX) 
Może niebawem zapragniesz 
bardziej zadbać o swój roz-
wój, zainteresujesz się  zupeł-

nie nowymi dziedzinami. Nadejście nowe-
go roku potraktuj jako otwarcie kolejnego 
rozdziału w swoim życiu i przyjmij z ra-
dością zmiany, które życie  teraz przy-
niesie. Znajdując się w zupełnie nowych 
sytuacjach, spojrzysz na wszystko z innej 
strony - może tej optymistycznej. 
   
SKORPION (24 X – 22 XI)

Zadbaj o kondycję fizyczną. 
Wbrew pozorom zima wcale 
nie przeszkadza by byś aktyw-

nym. A może spróbujesz swoich sił w cał-
kiem nowej dyscyplinie sportu? Wykorzy-
staj swój potencjał i energię. Czeka Cię 
podjęcie poważnej decyzji, więc przemyśl 
wszystko bardzo dokładnie, a żeby wła-
ściwie zadziałać. Dbaj o zdrowie i pomyśl 
o szczepieniu.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Może uznasz, że trzeba zwery-
fikować najbliższe plany, ale 
nie bój się zmian. Jest wielka 

szansa, że przyniosą Ci one coś dobre-
go. Niewykluczone, że nowa znajomość 
rozwinie się i wyniknie z niej coś poważ-
niejszego. Bądź spokojny i podchodź do 
tego na luzie. Pomimo ograniczeń staraj 
się spędzać czas aktywnie na świeżym 
powietrzu. To poprawia nastrój .

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie zaniedbuj kontaktów to-
warzyskich, nie odwracaj się 
od ludzi tylko dlatego, że nie 

możesz się z nimi spotkać jak kiedyś. 
Można pielęgnować kontakty z przyja-
ciółmi wirtualnie – mamy tyle możliwo-
ści technicznych. Ten sposób kontaktów 
też może dostarczyć pozytywnych wrażeń 
i myśli. Przekonasz się też, że możesz 
liczyć na wsparcie przyjaciół.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
1) zielony w puszce; 7) z życia lub z książek; 8) nerwoból ucha; 9) rzymski bóg la-
sów; 10) miłośnik; 12) rośnie w kuchni; 14) Harry, polityk amerykański, w latach 
1945-53 prezydent; 16) ustawowy zbiór przepisów; 19) np. bluszcz; 21) sałatka 
z surowych ogórków; 22) nie drugi; 23) noszony na piersi rycerza.

Pionowo:
1) zielony w puszce; 2) strach; 3) domostwo; 4) płyn w akumulatorze; 5) fakty; 
6)  tłusty  dzień;  11)  na  pokładzie  statku;  13) wynik mnożenia;  15)  drobniutkie 
pismo; 17) dawniej: błąd, omyłka; 18) Leopold, poeta, pisarz; 20) książę arabski. 
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