
– Pierwszy etap za nami. Bardzo 
dziękuję za wsparcie mojemu zastępcy 
Włodzimierzowi Piątkowskiemu, rad-
nemu Piotrowi Mazurkowi oraz sekre-
tarzowi miasta Marcinowi Wojdatowi. 
Podziękowania kieruje również do 
st. bryg. mgr inż. Leszka Smuniewskie-
go, Komendanta Miejskiego PSP oraz 
st. kpt. inż. Pawła Szymanka, dowódcy 
JRG6 – powiedział tuż po decyzji rad-
nych Grzegorz Pietruczuk, burmistrz 
dzielnicy Bielany.

Decyzja radnych otwiera Ko-
mendzie Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Warszawie drogę do 
ogłoszenia w najbliższych miesiącach 

przetargu na wykonanie projektu bu-
dynku oraz uzyskania pozwolenia na 
budowę.

Nowa jednostka będzie najnowo-
cześniejsza w Polsce. Oprócz standar-
dowej strażnicy z halą garażową dla 
wozów gaśniczych powstaną koszary 
dla Specjalistycznej Grupy Ratownic-
twa Chemiczno-Ekologicznego „War-
szawa 6”. Znajdą się tam dwa labora-
toria – chemiczne i biologiczne (oba 
o powierzchni prawie 200 mkw.), od-
dzielny garaż tylko dla wozów i sprzętu 
rozpoznania chemicznego, plac z prze-
szkodami do ćwiczeń z operowania 
robotami rozpoznania chemicznego, 

pomieszczenia do konserwacji ubrań 
gazoszczelnych oraz sale dydaktyczne, 
gdzie szkoleni będą strażacy i specja-
liści z całego kraju. Dodatkowo na 
terenie jednostki znajdziemy boisko, 
plac do ćwiczeń pożarniczych oraz salę 
gimnastyczną.

Do nowych koszar przeniosą się 
strażacy z JRG6 przy ul. Marymonc-
kiej, a w ich miejsce wprowadzą się 
strażacy z JRG11 przy ul. Zgrupowania 
AK „Kampinos”. W ubiegłym roku 
JRG6 miała ponad 1100 wyjazdów do 
różnych zdarzeń (m.in. pożarów) z cze-
go grupa ratownictwa chemicznego 
zrealizowała ponad 290 wyjazdów.

Ponad 10 procent wszystkich uczniów 
zakwalifikowanych do II etapu Ogólno-
polskiej Olimpiady Juniorów z Warsza-
wy pochodzi z jednej wolskiej szkoły. To 
najlepszy wynik w kraju i efekt wpro-
wadzenia nowoczesnego programu na-
uczania. 

Po raz pierwszy uczniowie do pi-
lotażowych klas o profilu matematycz-
nym z nauczaniem według programu 
doktora Wojciecha Guzickiego mogli 
zapisać się w 2017 roku. Już po dwóch 
latach ze szkoły 221 przy ul. Ogrodo-
wej 25 podopiecznych zakwalifikowało 
się do drugiego etapu Ogólnopolskiej 
Olimpiady Matematycznej Juniorów. 
Z każdym rokiem nowatorskie metody 
przynoszą coraz lepsze efekty. 

– Rok temu było to 30 uczniów, a w tym 
roku jesteśmy absolutnymi rekordzistami 
Polski – chwali się Grażyna Orzechow-
ska-Mikulska, zastępczyni burmistrza 
Woli, odpowiedzialna za edukację.  
– 35 uczestników, czyli  dziesięć i pół procen-
ta uczniów zakwalifikowanych z Warszawy 
do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olim-
piady Matematycznej Juniorów stanowią 
uczniowie z wolskiej szkoły podstawowej – 
wyjaśnia Orzechowska-Mikulska. 

Jak wskazują nauczyciele uczniom 
profilowanych klas matematycznych 
łatwiej też przychodzi nauka innych 
przedmiotów, co przekłada się na wyniki 
w konkursach. 

–  Sześciu uczniów zakwalifikowało się 
do drugiego etapu Olimpiady Juniorów 
z Języka Angielskiego, 2 uczniów do II 
etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów 
oraz 5 uczniów do drugiego etapu Konkur-
su Logia, 2 uczennice reprezentowały szkołę 
w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskie-
go dla Szkół Podstawowych i aż 13 uczniów 
zostało stypendystami Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej za osiągnięcia edukacyjne 
w roku szkolnym 2019/2020. Możemy po-
szczycić się także laureatami i finalistami 
konkursów kuratoryjnych z chemii, biologii, 
fizyki, historii i geografii – wylicza Mag-
dalena Borucka, zastępczyni dyrektora 
szkoły 221 przy ul. Ogrodowej.  

Od września 2017 r. w klasach VII 
i VIII Szkoły Podstawowej nr 221 z Od-
działami Integracyjnymi im. Barbary 
Bronisławy Czarnowskiej realizowa-
ny jest nowatorski program nauczania, 
który stworzył dr hab. Wojciech Gu-
zicki, wykładowca Uniwersytetu War-
szawskiego.  Oznacza to dla uczniów 
więcej godzin królowej nauk w szkole, 
dostęp do doświadczonej kadry współ-
pracującej z UW, 3-dniowe wyjazdy, na 
których uczniowie uczestniczą w wy-
kładach, dużo pracy, zabaw matema-
tycznych i szans na rozwój, nowych pa-
sji i kontaktów rówieśniczych. – To 
pokazuje jak wielkie znacznie dla na-
uki przedmiotów ścisłych ma przystępna 
forma realizacji zajęć – mówi Joanna 
Tracz-Łaptaszyńska, wolska radna. 

61  projektów  na  sumę  ponad  8  mln  zł 
zgłosili mieszkańcy Żoliborza do budże-
tu  obywatelskiego  na  2022  rok.  Domi-
nują projekty dotyczące ochrony środo-
wiska i zieleni miejskiej oraz rozwoju 
infrastruktury.  Nie  brakuje  inicjatyw 
kulturalnych, edukacyjnych, sporto-
wych, a  także  społecznych. Trwa ocena 
formalna i merytoryczna pomysłów.

W 2022 roku kwota przeznaczona na 
żoliborski budżet obywatelski wynosi 1 
mln 871 tys. 502 zł. Maksymalna suma na 
realizację projektu nie może przekroczyć 
20 proc. puli przeznaczonej na dzielnicę 
i kształtuje się w tej edycji na poziomie 
374 300 zł.

Niezmiennie dużą popularnością na 
Żoliborzu cieszą się zieleń i place zabaw. 
W tym roku pojawiły się - poza propozy-
cjami nasadzeń drzew i krzewów oraz ich 
pielęgnacji - także projekty dotyczące za-
siania łąk kwietnych, rewitalizacji traw-
ników czy poprawy warunków drzew 
rosnących przy ul. Popiełuszki. 

Nie brak jest propozycji dotyczących 
doświetlenia placów zabaw czy instalacji 
nowych koszy na śmieci. 

Mieszkańcy zgłaszają różne projekty 
– nie zawsze poważne. Wśród pomysłów 
z zakresu infrastruktury największe emo-
cje wzbudza projekt wyciągu orczyko-
wego i trasy narciarskiej w środkowym 

pasie ul. Mickiewicza! Z pomysłów pro-
ekologicznych zgłoszono m.in. zakup ba-
wełnianych toreb dla wszystkich miesz-
kańców dzielnicy. Zaproponowano także 
budowę aż trzech tężni wraz z elementa-
mi małej infrastruktury, a także budowę 
boiska do koszykówki, ścianki do tenisa 
czy całego kortu tenisowego. 

Mieszkańcy zgłosili także pomysł bu-
dowy publicznej toalety w okolicach placu 
Lelewela, popularnego miejsca zarówno 
latem, jak i zimą. W Parku Żeromskiego 
natomiast miałby się pojawić darmowy 
bezprzewodowy dostęp do internetu wraz 
z wygodnymi ławkami i stołami.

Jak co roku, nie zabrakło pomysłów 
dotyczących organizacji wydarzeń kul-
turalnych, w tym 4. edycji Żoliborskiej 
Nocy Muzeów oraz debat dotyczących 
przyszłości ważnych miejsc na Żoliborzu. 
Biblioteki mają szanse na zakup nowości 
wydawniczych, audiobooków, filmy oraz 
pracy i książek elektronicznych. 

Ocena formalna i merytoryczna zgło-
szonych przez mieszkańców pomysłów 
potrwa do 4 maja. Następnie w termi-
nie od 4 do 31 maja będzie możliwe 
składanie i rozpatrywanie odwołań do 
wniosków negatywnie rozpatrzonych. 
Głosowanie na zatwierdzone projekty 
rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 
30 czerwca. Wyniki poznamy po 12 lipca 
2021 roku.

Jesteś miłośnikiem gotowania? Masz swoje ulubione danie? 
Jeśli tak, to podziel się swoim ulubionym przepisem! 
Stwórzmy razem książkę kucharską „Przepiśnik bemowski”. 
Przepisy (wraz ze zdjęciem dania oraz zdjęciem autora) należy przesłać  
na adres email: k.kukulka@e-bp.pl 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 697 560 557  
Na przepisy czekamy do 31 marca 2021 r. 

Na Woli

Najlepsi matematycy  

Na Żoliborzu

Projekty za 8 mln zł

Przepiśnik Bemowski
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Na Bielanach

Nowa jednostka dla strażaków
U zbiegu ulic Wólczyńskiej i Opłotek powstanie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, na którą mundurowi 
czekali wiele lat. 18 lutego Rada Warszawy jednomyślnie wyraziła zgodę na przekazanie gruntu w daro-
wiźnie na rzecz Skarbu Państwa.
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Bemowska Biblioteka realizuje pomysły 
mieszkańców. Budżet Obywatelski 2021
Od marca w bemowskich placówkach bibliotecznych oraz w MAL Spotykalnia i Chrzanów ruszają bez-
płatne zajęcia dla dorosłych. Będzie można wziąć udział w różnorakich warsztatach z zakresu zdrowia 
i kondycji fizycznej oraz sztuki i robótek ręcznych. Spotkania są realizowane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2021. 

Na Dzień Kobiet

Zrób sobie prezent

(Eko)wolontariat w bemowskiej bibliotece 
Ekologia i ochrona środowiska to przewodnia myśl programu dedykowanego wolontariuszom bemow-
skiej Biblioteki Publicznej. Tegoroczny program jest wyjątkowy, bowiem jego koordynatorzy podzielili go 
na trzy różne bloki tematyczne – plastyczny, przyrodniczy i aktywności stacjonarne. 

– Lubicie poznawać nowych ludzi, 
dzielić się swoimi pasjami, a do tego 
macie skończone 13 lat? Świetnie! 
Sprawdzicie się jako wolontariusze 
w naszej bibliotece na Bemowie – pod-
kreśla Anna Skrobisz, koordynator pro-
jektu. 

Uczestnictwo w poszczególnych 
projektach, zwanych blokami tema-
tycznymi będzie miało charakter hy-
brydowy. Działania w ramach tychże 
bloków zostały podzielone na tryby on-
line oraz tryb stacjonarny – w placów-
kach. Stanowią one propozycję aktyw-
ności do wyboru. Wolontariusze będą 
mogli się zdecydować na: blok pierw-

szy (plastyczny) – „Teatrzyk z Baśką”, 
blok drugi (przyrodniczy) – „Ekspery-
ment – Kwiat Wiosny” oraz blok trzeci 
(tradycyjny) – wolontariat stacjonarny. 
– W tej ofercie z pewnością każdy znaj-
dzie coś dla siebie – opowiada Maciej 
Borowski koordynator wolontariatu –
zapisy już się rozpoczęły. Serdecznie 
zapraszamy i do zobaczenia! 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy 
01-381 Warszawa, ul. Powstańców 
Śląskich 17
Wolontariat:
tel. 506 875 269
e-mail: wolontariat@e-bp.pl

Joga, zumba, samoobrona, rośliny 
w słojach oraz w szkle, makijaż, maj-
sterkowanie, szydełkowanie oraz robienie 
na drutach, decoupage, malowanie na 
odzieży – na to mogą liczyć użytkownicy 
bemowskiej Biblioteki, ale nie tylko oni. 
– Do udziału w nich zachęcamy wszyst-
kich, którzy chcieliby udoskonalić swoje 
umiejętności lub zdobyć nowe, atrak-
cyjnie i bezpłatnie spędzić czas. Warto 
podkreślić, że takie spotkania świetnie 
integrują lokalne środowisko – podkre-
śla Joanna Braun, koordynator projektów 
Budżetu Obywatelskiego w bibliotece. 

Ponadto, dzięki zgłoszonym przez 
mieszkańców pomysłom, Bibliote-
ka wzbogaca księgozbiór o nowości. 
W ostatnim czasie Czytelnicy zgłosili po-
nad 600 pozycji książkowych, na którym 
im najbardziej zależy, m.in. z zakresu 
rozwoju osobistego, coachingu, psycho-
logii, o dietach wspomagających leczenie 
w holistyczny sposób, o zdrowiu, me-
dycynie chińskiej, ajurwedzie, biografie, 
ale także książki dla dzieci i młodzieży. 
Również XVII Czytelnia wzbogaca swo-
je zbiory filmowe oraz zasoby e-booków. 
W chwili obecnej w jej posiadaniu do-

stępnych jest prawie 20 tysięcy tytułów 
filmowych i ponad 2 tysiące e-booków, 
a stale przybywa nowych. Zbiory filmo-
we promujemy poprzez spoty dostępne na 
bibliotecznym Facebooku. Szczegółowe 
informacje na temat pozycji filmowych 
szczególnie polecanych przez bibliote-
karzy dostępne są na naszej e-platformie 
(onlinebibliotekabemowo.pl) w zakładce 
e-edukacja 

Więcej szczegółów na temat har-
monogramu zajęć oraz zgłoszeniach już 
wkrótce można będzie znaleźć na stronie: 
www.bibliotekabemowo.pl. 

Za nami trudny, przytłaczający rok. 
Zamknięci w domach, mieliśmy szczę-
ście widząc na co dzień te same twa-
rze domowników. I cały rutynowy plan 
dnia…pobudka, ubrać się…i chyba to 
mnie jako kobietę dobiło najbardziej! 
Bo dzień w dzień patrząc na siebie w lu-
strze widzę tę samą dziewczynę w tych 
samych znoszonych, powyciąganych 
dresach. A gdzie cały rytuał poranka? 
Gdzie przekładanie wieszaków, żeby 
znaleźć coś pasującego do nastroju? 
Nie ma… bo po co, skoro pracuje się 
w domu, przed monitorem? Monitor 
przecież nie oceni, nie skrytykuje. Na 
początku pandemii próbowałam zacho-
wać ten rytuał, co rano się umalować, 
uczesać, ładnie ubrać. Niestety moja 
wytrwałość okazała się zdecydowanie 
słabsza niż myślałam, a co gorsza w sza-
fie od miesięcy nie pojawiło się nic 
nowego. A niby jak się miało pojawić, 
skoro pozamykali wszystko co mogli? 

Iskierka nadziei pojawiła się gdy 
otworzyli sklepy odzieżowe. Niestety 
w tym czasie nawet w sklepach na 
wieszakach było dokładnie to samo co 

przed pandemią. I znów cały plan na 
odmianę tej szarej rzeczywistości legł 
w gruzach.

A jednak ostatnio przechodząc przez 
Halę Wola, odruchowo skierowałam 
spojrzenie w stronę salonu Eleganza, 
mojego ulubionego sklepu z odzieżą! 
Obsługa z zapałem krzątała się po sto-
isku, coś przewieszały, coś dowieszały, 
zrobiło się kolorowo i  jakoś tak bar-
dziej radośnie. Nie omieszkałam tam 
zajrzeć, bo cóż bardziej ucieszy kobietę 
jak nowa rzecz w garderobie?

I faktycznie, pojawiły się nowe ko-
lekcje, wiosenne, kolorowe, przykuwa-
jące uwagę wzory i fasony. Przemiła 
pani z obsługi powiedziała „pandemia 
pandemią, ale przecież nie musimy żyć 
dalej jak cienie” i miała rację! Daw-
no nic tak nie poprawiło mi humoru 
jak te kilka nowych rzeczy kupionych 
w Eleganzie. I zapewnienie, że to nie 
wszystko, że nowe kolekcje będą się 
pojawiały przez cały czas, a oficjalne 
otwarcie nowego sezonu już w krótce, 
jakby w prezencie dla Nas – Kobiet, bo 
8 marca. 

Szanowna Redakcjo, 
Zwracam się z prośbą o podjęcie 

próby wyjaśnienia z Urzędem Dzielnicy 
Ursus sprawy wydzierżawienia prywat-
nej firmie WEIP Sp. z o. o. ul. Długa 
21, 81-622 Gdynia NIP 5862313811 
| REGON 366378746 parkingu sa-
mochodowego przy Urzędzie przy pl. 
Czerwca 1974.

Do października 2020 r. parking 
ten był przeznaczony do nieodpłatne-
go parkowania pojazdów dla petentów 
urzędu. Od października 2020 roku 
przejęła go prywatna firma z Gdyni, 
czyniąc rozbój w biały dzień. Na par-
kingu czyha na nieświadomego niczego 
petenta, parkingowy, który gdy tylko 
ten zatrzaśnie drzwi swojego samocho-
du i nie uda się w stronę parkometru, 
natychmiast ma wymierzany mandat 
w wysokości 240 zł za brak biletu!

Nadmieniam, że w obecnej pande-
micznej sytuacji w urzędzie zostawia 
się tylko wniosek w skrzynce podawczej 
tuż przy wejściu do urzędu. Taka wizyta 
trwa 3 minuty, w którym to czasie par-
kingowy zaczyna już wypisywać man-
dat. Żadne odwołania ani na miejscu 
ani internetowo nie wchodzą w grę, 
gdyż firma utrzymuje, że w momencie 
wjechania na parking kierowca zawie-
ra z  WEIP sp. z o.o. umowę o najem 
miejsca parkingowego na warunkach 
określonych w Regulaminie (podstawa 
prawna art. 69 oraz art. 384 §2 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
Cywilny Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

To jest horrendalna niedorzeczność. 
Nikt z parkujących nie zna regulaminu 

wymyślonego przez firmę WEIP, zatem 
nie ma żadnych podstaw, by się do nie-
go stosować, nikt też nie zawiera z nimi 
żadnej umowy! 

W moim przypadku, do urzędu we-
szłam rozmienić pieniądze do parkome-
tru, po czym skierowałam się w stronę 
parkometru, gdy dostrzegłam parkin-
gowego przy moim samochodzie. Nie 
było żadnych negocjacji. Mandat został 
wypisany. Z mojej obserwacji wynika, 
że 90 proc. klientów urzędu otrzymu-
je takie mandaty. Zatem proszę o wy-
jaśnienie, dlaczego Urząd Dzielnicy 
Ursus kosztem swoich petentów nabija 
kabzę prywaciarzowi! Takie praktyki 
są naganne i powinny zostać ukrócone!  

Czytelniczka 
(nazwisko i adres do wiadomości 

redakcji)

✍
Odpowiedź w sprawie odwołania

Szanowna Pani,
Odwołanie zostało rozpatrzone ne-

gatywnie.
Poprzez wjazd na teren płatnego 

niestrzeżonego parkingu zawarła Pani 
z WEIP sp. z o.o. umowę o najem 
miejsca parkingowego na warunkach 
określonych w Regulaminie (podsta-
wa prawna art. 69 oraz art. 384 § 2 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks Cywilny Dz.U. Nr 16, poz. 
93 ze zm.).

Regulamin jest umieszczony w wi-
docznym miejscu na terenie parkingu, 
a także na stronie internetowej weip.pl .

Opisane przez Panią okoliczności 
nie stanowią podstawy do anulowa-
nia nałożonej opłaty dodatkowej. Do 
wniosku takiego jednoznacznie pro-
wadzi treść Regulaminu, z którego 
wynika, że: „W sytuacji stwierdzenia 
braku ważnego biletu parkingowego 
umieszczonego w widocznym miejscu 
za przednią szybą pojazdu w sposób 
umożliwiający jego odczytanie pra-
cownik Zarządcy lub osoba przez niego 
upoważniona pozostawia za wycieracz-
ką pojazdu zawiadomienie o obowiąz-
ku uiszczenia opłaty dodatkowej w wy-
sokości ryczałtowej 240 zł.”

Reasumując powyższe, należy 
dojść do przekonania, ze złożone od-
wołanie nie zasługuje na uwzględnie-
nie, zaś nałożenie opłaty dodatkowej 
było uzasadnione.

Co więcej, pragniemy powiadomić, 
ze dalsze odwołania/odpowiedzi nie 
zawierające nowych okoliczności, któ-
re wpływałyby na zmianę decyzji nie 
będą rozpatrywane.

Pracownik obsługi klienta nr 097 
– I. M.

Gdynia 12.02.2021

✍
Od redakcji:
Zwróciliśmy  się  do  Urzędu  Dzielnicy 
Ursus  z  prośbą  o  zajęcie  stanowiska 

w  tej  sprawie.  Poniżej  przytaczamy 
otrzymaną odpowiedź. 

✍
Szanowna Redakcjo, 
Parking przed Urzędem Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy na pl. Czerwca 
1976 roku nr 1 przeznaczony jest do 
obsługi budynku, w którym znajduje 
się urząd, Zakład Remontów i Konser-
wacji Dróg, straż miejska, przychodnia, 
a także m.in. restauracja. W ostatnich 
latach narastał problem notorycznego 
zastawiania parkingu przez osoby po-
stronne. W efekcie mieszkańcy, którzy 
przyjeżdżali załatwić sprawę w urzę-
dzie nie mieli gdzie zostawić samo-
chodu i często dostawali mandaty za 
nieprawidłowe parkowanie. Otrzyma-
liśmy wiele sygnałów w tej sprawie. 
Wprowadzenie parkingu płatnego oka-
zało się konieczne, aby ten problem 
rozwiązać.  

Z tego powodu ogłosiliśmy konkurs 
na wyłonienie dzierżawcy terenu z prze-
znaczeniem na parking płatny, który wy-
grała wspomniana firma z Gdyni. Wy-
negocjowaliśmy preferencyjną stawkę 
za pierwsze 1,5 godziny postoju – 2,40 
zł (w warszawskiej strefie płatnego par-
kowania jest to kwota 3,9 zł za pierwszą 
godzinę). Pozostałe opłaty wynikające 
z regulaminu prowadzenia parkingu 
zostały przez firmę określone samo-
dzielnie, zgodnie z zasadami swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej 
– nie podlegają one weryfikacji przez 
urząd dzielnicy Ursus.

Parking płatny przed urzędem obo-
wiązuje w trzech zatokach, czwarta 
zatoka parkingu (od strony ul. Hennela) 
jest bezpłatna. Przy wjeździe do każdej 
z zatok postojowych (oprócz ostatniej) 
znajduje się tablica informacyjna – bia-
ły napis na niebieskim tle – „Parking 
płatny 24h/7 dni”. Ostatnia zatoka 
postojowa została oznaczona znakiem 
o treści „Bezpłatny parking dla klien-
tów urzędu dzielnicy Ursus”. W każdej 
zatoce zainstalowane zostały parkome-
try oraz duże, czytelne tablice z regu-
laminem parkingu. Opłatę za postój 
można wnieść gotówką lub za pomocą 
płatności elektronicznych. W ostatnim 
czasie na prośbę Zarządu Dzielnicy fir-
ma zgodziła się na wprowadzenie także 
zapłaty kartą płatniczą. Taką potrzebę 
zgłaszali do urzędu mieszkańcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa osoby korzystające z par-
kingu (bez względu na deklarowany 
czas postoju) zawierają umowę cywil-
noprawną z jego Zarządcą,  w tym 
przypadku spółką WEIP Sp. z o.o., i są 
zobowiązane do wniesienia stosownej 
opłaty. Wobec powyższego  urząd nie 
mógłby podjąć interwencji w oparciu 
o argumenty Państwa Czytelniczki, bo-
wiem dzierżawca parkingu nie naruszył 
obowiązujących przepisów prawa i za-
pisów zawartej umowy dzierżawy.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Wall
Rzecznik prasowy 

Urzędu Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy
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Jak wygląda proces 
montażu nowych  
rekuperatorów?
Zanim wykonawca przystąpi do bezpośred-
nich prac montażowych, 3 lutego 2021 r.  
została wyłączona linia technologiczna nr 1,  
jedna z dwóch linii spalania. Naszym sta-
raniem jest, aby wykonać wszelkie prace 
związane z robotami w mozliwie najkrót-
szym czasie. Jednakże musi się to odbywać 
przy równoczesnym zachowaniu jakości 
instalacji i bezpieczeństwa oraz wszelkich 
prawideł wynikających z prawa budowla-
nego – zapewnia Renata Tomusiak, pre-
zes MPWiK. W czasie wymiany rekuperatora  
proces termicznego przekształcania osa- 
dów ściekowych jest prowadzony na linii 
technologicznej nr 2. Po wygaszeniu pieca  
i wychłodzeniu urządzeń tj. po ok. dwóch 
tygodniach, oraz po wykonaniu prac przy-
gotowawczych, obejmujących demontaż 
części dachu, izolacji, elementów kon- 
strukcji wsporczej, zostanie zdemontowa-
ny jeden z dotychczasowych rekuperatorów  
wraz z kanałami odprowadzającymi powie- 
trze i spaliny. Następnie, w ich miejsce, 
zostaną zamontowane nowe urządzenia. 
Ze względu na gabaryty rekuperatora –  
11 metrów wysokości oraz waga do 20 ton 
wraz z elementami towarzyszącymi, za-
pewnienie odpowiednich reżimów techno-
logicznych oraz wykonanie badań weryfi-
kujących poprawność przeprowadzonych 
prac, wykonawca przewiduje, że operacja 
ta potrwa od dwóch do dwóch i pół mie-
siąca. Po tym czasie planowane jest uru-
chomienie wygaszonej linii spalania.

Aby sprawdzić, czy nowy rekuperator pracu-
je prawidłowo, przeprowadzony będzie ruch  
próbny całej linii spalania. Łączny czas nie-
zbędny do przeprowadzenia, uruchomienia 
i ruchu próbnego wyniesie ok. 2 tygodni. 
Dopiero po obserwacji pracy włączonej linii 
i potwierdzeniu prawidłowości jej działania, 
wykonawca przystąpi do wymiany drugiego 
z rekuperatorów, w sposób identyczny, jak  
w przypadku pierwszej z linii. 

Finalnie wszystkie prace wykonawca powi-
nien zakończyć w III kwartale 2021 r. 

MPWiK finalizuje prace w spalarni
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, stołeczna spółka kończy prace, które pozwolą  
na poprawę niezawodności funkcjonowania spalarni. 3 lutego 2021 r. rozpoczął się ostatni 
etap polegający na docelowej wymianie rekuperatorów oraz wykonaniu innych prac  
towarzyszących. 
Instalacja nowych urządzeń – wymienników ciepła – odbywa się w taki sposób, aby umożliwić  
działanie spalarni i spalanie osadów ściekowych na jednej z dwóch czynnych linii spalania. 
Wykonawcą prac jest firma PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. Wartość umowy z dnia 30 stycznia 2020 r. 
wynosi 14,5 mln zł brutto.

Jak powstał projekt 
na nowe rekuperatory?
Projekty na dwa nowe rekuperatory powsta- 
ły w oparciu o wytyczne wskazane przez 
niezależnych ekspertów z politechnik Kra-
kowskiej, Warszawskiej i Akademii Górni-
czo – Hutniczej. Wzięte zostały pod uwagę 
także spostrzeżenia ekspertów Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz dotych-
czasowe doświadczenia MPWiK wynikające  
z 8-letniej eksploatacji obiektu.

Zwrócono szczególną uwagę na jakość ma-
teriałów, w tym pod kątem ich trwałości, 
jak również wykorzystywane rozwiązania 
na tego typu instalacjach. W oparciu o eks- 
pertyzy i analizy własne, w trakcie projekto- 
wania wybrano nowy, trwalszy rodzaj stali 
do wykonania poszczególnych elementów 
rekuperatorów oraz zastosowano zupełnie 
nowe rozwiązanie doprowadzania zimnego 
powietrza. Powyższe działania wykonano  
w celu zwiększenia wytrzymałości i trwało- 
ści urządzeń, co ma wpływ na niezawod- 
ność pracy obiektu. 

W trosce o podnoszenie jakości komunika-
cji z mieszkańcami, spółka zachęca do śle-
dzenia mediów społecznościowych MPWiK  
i strony www.rzetelnieoczajce.pl.

wysokość rekuperatora

11 m
waga rekuperatora

20 ton

 
Bezpieczne zagospodarowanie osadów ściekowych
Wymiana rekuperatorów odbywa się bez konieczności całkowitego wyłączenia spalarni, a osady ście-
kowe są spalane na jednej z dwóch linii. Dzięki temu można spalać do 80% osadów ściekowych powsta-
łych w Zakładzie „Czajka”. Reszta osadów będzie zagospodarowywana zgodnie z prawem m.in. przez 
wyspecjalizowane do tego firmy. 

80%

Widok na górną część pieca fluidalnego połączonego z rekuperatorem, 
fot. MPWiK Warszawa

Równocześnie z pracami montażowymi, 
MPWiK przeprowadzi w spalarni  
coroczne przeglądy instalacji. 

Zanim wykonawca przystąpił do prac, 3 lute-
go 2021 r.  została wyłączona linia technolo-
giczna nr 1,  jedna z dwóch linii spalania. Na-
szym staraniem jest, aby wykonać wszelkie 
prace związane z robotami w możliwie naj-
krótszym czasie. Jednakże musi się to odby-
wać przy równoczesnym zachowaniu jakości 
instalacji i bezpieczeństwa oraz wszelkich 
prawideł wynikających z prawa budowla-
nego – zapewnia Renata Tomusiak, prezes 
MPWiK. W czasie wymiany rekuperatora 
proces termicznego przekształcania osadów 
ściekowych jest prowadzony na linii tech-
nologicznej nr 2. Po wygaszeniu pieca i wy-
chłodzeniu urządzeń, co trwało około dwa 
tygodnie, przystąpiono do wykonania prac 
przygotowawczych, obejmujących demontaż 
części dachu, izolacji, elementów konstruk-
cji wsporczej. Następnie zostanie zdemon-
towany jeden z dotychczasowych rekupera-
torów wraz z kanałami odprowadzającymi 
powietrze i spaliny. W ich miejsce, zostaną 
zamontowane nowe urządzenia. Ze względu 
na gabaryty rekuperatora – 11 metrów wyso-
kości oraz waga do 20 ton wraz z elementami 
towarzyszącymi, zapewnienie odpowiednich 
reżimów technologicznych oraz wykonanie 
badań weryfikujących poprawność przepro-
wadzonych prac, wykonawca przewiduje, że 
operacja ta potrwa od dwóch do dwóch i pół 
miesiąca. Po tym czasie planowane jest uru-
chomienie wygaszonej linii spalania.
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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

•  NAPRAWA EKSPRESÓW DO KAWY, koncentratorów tlenu, frezarek kosmetycznych.  
Tel. 506 147 640

•  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

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA
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NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

 

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!

Na Ochocie

Przychodnia po remoncie 
Pacjenci placówki przy ul. Szczęśliwickiej 36 mogą już korzystać z nowoczesnej rejestracji, generalny remont prze-
szła też poradnia dla dzieci. Przychodnię wyposażono również w nowy aparat RTG oraz pantomograf.  Warszawa 
przekazała na inwestycję blisko 3,9 mln zł.

Na Bielanach

Bielańscy seniorzy dla planety
Coraz więcej mieszkańców zdaje sobie sprawę ze szkodliwości plastiku dla środowiska i naszego zdrowia, 
ale  czas  pandemii  przyniósł  odrodzenie  tego wiecznego  tworzywa. Wiecznego,  bo nawet  kiedy  plastik 
ulegnie rozkładowi, pozostaje w naszym otoczeniu w postaci mikroplastiku. Te często niewidoczne gołym 
okiem drobiny zanieczyszczają środowisko, a wraz ze spożywanym pokarmem i wodą pitną dostają się 
również do naszych organizmów.

Dziś, kiedy wiele naszych działań 
musi być podporządkowanych  nakazom 
reżimu sanitarnego, plastik znów wrócił 
do łask. Zalewają nas zewsząd jednora-
zowe przyłbice, maseczki i rękawiczki 
wykonane z tworzyw sztucznych, zuży-
wamy też duże ilości płynów dezynfek-
cyjnych w plastikowych opakowaniach. 
Takie środki ostrożności są oczywiście 
konieczne, ale z drugiej  strony pande-
mia nie powinna dawać przyzwolenia 
na to, by naszą planetę zalewała fala 
zbędnych plastikowych odpadów. Powin-
niśmy ograniczać plastik tam, gdzie jest 
to możliwe. 

Grupa „Bielany Less Waste” wraz 
z radną Anną Czarnecką (Razem dla Bie-
lan) jest pomysłodawcą i organizatorem 
akcji „Bielańscy seniorzy dla planety”. 
Jednym z jej celów jest ograniczanie 
ilości plastikowych odpadów. Projekt 
adresowany jest do seniorów będących 
podopiecznymi bielańskich, osiedlowych 
klubów. Do tej pory do akcji przystąpiło 
8 klubów, w tym ośrodki wsparcia dla 
seniorów: nr 1 w al. Zjednoczenia, nr 2 
przy ul. Wrzeciono, Klub Piaski, Klub 
Domino, Klub Seniora WSM Młociny 

„Pod Zdrówkiem”, Klub WSM Wawrzy-
szew, prowadzony przez Stowarzyszenie 
Vis Maior, Klub Seniora „Barka” z Osie-
dla Ruda oraz Klub Seniora „Uśmiech” 
z Wólki Węglowej. Naszą akcję wspiera 
przewodnicząca rady seniorów, Krystyna 
Żebrowska. Bielańscy seniorzy kibicują 
pożegnaniu z plastikiem szyjąc firankowe 
woreczki i wielorazowe torby oraz wyko-
nując sznurkowe siatki i zmywaki. Waż-
nym celem akcji jest także międzypokole-
niowa wymiana wiedzy, której skarbnicą 
są nasze babcie i nasi dziadkowie. Senio-
rzy podzielą się z nami wyciągniętymi 
z lamusa poradami i przepisami na to, jak 
dbać i przedłużyć życie przedmiotom co-
dziennego użytku, ubraniom, jak nie mar-
nować i radzić sobie z bolączkami dnia 
codziennego, wykorzystując to co mamy 
pod ręką. W czasach ich młodości modna 
dziś idea zero waste - czyli zero odpadów 
- była czymś oczywistym. Wiedza ta zo-
stanie zebrana, uporządkowana i udostęp-
niona w postaci publikacji, tak aby służy-
ła młodszym pokoleniom. Choć akcja jest 
dość świeża, ruszyła na początku lutego, 
seniorzy (głównie panie, choć znalazł się 
chętny również jeden pan) uszyli już im-

ponującą ilość firankowych woreczków. 
Tego typu woreczki – firankowe, ba-
wełniane czy lniane wspaniale sprawdzą 
się podczas codziennych zakupów. Do 
woreczków zrobionych z firanek można 
z powodzeniem kupować np. warzywa, 
owoce i orzechy. W przypadku produk-
tów sypkich (kasze, ryże, rośliny strącz-
kowe) kupowanych na wagę przydadzą 
się woreczki uszyte z bawełnianej tkani-
ny. Z kolei po zakup pieczywa najlepiej 
wybrać się z woreczkiem lnianym – po 
zakupie nie będziemy musieli wyjmować 
naszych zakupów, bo w takim woreczku 
pieczywo dłużej zachowa świeżość. Jeśli 
mamy w domu maszynę do szycia, pod-
stawowe umiejętności i niepotrzebne już 
firanki czy kawałek bawełnianej tkaniny, 
takie woreczki możemy uszyć sobie sami. 
To naprawdę proste! 

Zapraszamy do włączenia się do ak-
cji. Informację można uzyskać w wy-
mienionych wyżej klubach osiedlowych 
lub na facebookowej grupie społeczno-
ściowej Bielany Less Waste. Nasza gru-
pa wraz ze Stowarzyszeniem Razem dla 
Bielan oraz Samorządem Mieszkańców 
Chomiczówka prowadzi również równo-
ległą akcję „Szyjemy woreczki”.  Jest 
ona skierowana do wszystkich miesz-
kańców, którzy chcieliby z nami od-
czarować pandemię i rzucić wyzwanie 
zalewającemu nas plastikowi. W akcję 
włączyła się  również młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego nr 13, oraz człon-
kowie Młodzieżowej Rady Bielan. Na 
naszym liczniku mamy już ponad 250 
firankowych i bawełnianych woreczków. 
Kiedy pandemia zelżeje,  podzielimy się 
nimi z mieszkańcami Bielan, rozdając je 
na bazarkach i namawiając do zerwania 
z foliowymi zrywkami i reklamówkami. 
Serdecznie zachęcamy do spróbowania 
swoich sił i wsparcia naszych akcji. 

Jak podkreśla Renata Kaznowska, za-
stępca prezydenta m.st. Warszawy, dzię-
ki modernizacji i przebudowie obiek-
tu, mieszkańcy mogą korzystać z usług 
placówki w komfortowych warunkach. 
– Mimo pandemii koronawirusa prowa-
dzimy intensywny proces inwestycyjny. 
Troszczymy się o zdrowie mieszkańców, 
dlatego modernizujemy nasze podmio-
ty lecznicze, wyposażamy w nowoczesny 
sprzęt oraz uruchamiamy kolejne pla-
cówki. Obecny remont przychodni przy 
ul. Szczęśliwickiej 36 trwał blisko pół 
roku, a już od 1 marca pacjenci będą 
mogli korzystać ze zmodernizowanej czę-
ści placówki – podkreśla wiceprezydent 
Kaznowska.  

W ramach inwestycji przebudowano 
poradnię POZ dla dzieci zdrowych i cho-
rych, w  tym: gabinety badań, poczekalnie 
z interaktywnymi kącikami zabaw dla 
maluchów, toalety dla pacjentów i per-
sonelu (dostosowaliśmy je dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami) oraz ciągi 
komunikacyjne. 

Kompleksowej modernizacji poddano 
również poczekalnię, szatnię i rejestrację 
ogólną dla pacjentów. Aby usprawnić ob-

sługę osób, w pomieszczeniu rejestracji 
zostały zamontowane biletomat oraz in-
fokioski, dzięki którym pacjent nie tylko 
samodzielnie potwierdzi wizytę, ale także 
otrzyma informację, gdzie ona się odbędzie. 

– Nowoczesna aparatura ma wpływ 
na komfort i jakość obsługi pacjentów, 
dlatego  przekazaliśmy również 700 tys. 
zł na doposażenie pracowni rentgenodia-
gnostyki ogólnej w ochockiej przychodni 
–  informuje Renata Kaznowska. – Te 

pieniądze zostały przeznaczone na zakup 
stacjonarnego, cyfrowego aparatu RTG, 
który zastąpił wyeksploatowane urządze-
nie oraz na zakup pantomografu. Nowy 
cyfrowy aparat RTG zapewnia właściwą 
jakość obrazowania, a także lepsze uwi-
docznienie szczegółów diagnostycznych 
– dodaje wiceprezydent. 

Wyposażenie zmodernizowanych po-
mieszczeń zostało zakupione ze środków 
własnych SZPZLO Warszawa – Ochota.
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