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Święta Wielkanocne w polskiej tradycji 
to szczególny czas wspólnego, rodzin-
nego biesiadowania. W obecnej sytuacji 
epidemicznej jest ono niemożliwe. Dla-
tego we współpracy z Fundacją Wolne 
Miejsce już po raz drugi samorząd war-
szawski przygotował dla mieszkańców 
stolicy świąteczną akcję „Warszawskie 
śniadanie wielkanocne z dostawą”.

Założeniem akcji jest dotarcie z tra-
dycyjnym świątecznym śniadaniem 
oraz drobnymi upominkami do osób 
starszych, samotnych, znajdujących się 
w trudnej sytuacji. Cała akcja organi-
zowana jest w ścisłym reżimie sanitar-
nym. 

– Przed nami kolejne Święta, które 
przyjdzie nam spędzić w cieniu epide-
mii. Bądźmy myślami ze sobą nawzajem, 
skorzystajmy z telefonu czy komunika-
torów, aby złożyć bliskim życzenia. To 
będzie wyraz szczerej miłości i troski 
o nich, a także sprawi, że szybciej będzie 

normalnie – mówi Rafał Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy. 

Nie wszyscy będziemy mogli ten 
wyjątkowy czas spędzić razem, ale cią-
gle możemy pomóc innym, sprawić, by 
ich Święta były piękniejsze.

– Pandemia pokazała nam jak waż-
na jest solidarność społeczna i że wśród 
nas jest wiele osób, które chcą pomagać 
innym. Zawsze możemy liczyć na war-
szawskich wolontariuszy. Zachęcamy 
ich więc, by również w tym roku poka-
zali swe dobre serce i ponownie pomogli 
osobom samotnym i potrzebującym. Nie 
możemy świętować razem, postarajmy 
się więc, by nikomu z potrzebujących nie 
zabrakło świątecznych potraw – mówi 
Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni 
prezydenta m.st. Warszawy.

Zgłoś, jeśli potrzebujesz paczki
Od 22 do 31 marca, od godziny 

9.00 do 17.00, pod numerem telefonu  
517 989 649 można zgłaszać adresy, pod 

które wolontariusze mają dostarczyć 
paczki. Paczki trafią do potrzebujących 
w Niedzielę Wielkanocną – 4 kwietnia, 
o poranku. 

Zostań wolontariuszem
Jeśli chcesz pomóc, dysponujesz 

czasem i możesz podarować go innym, 
zgłoś się do współorganizacji akcji. 

Zgłoszenia do wolontariatu można 
dokonać poprzez stronę Ochotnicy War-
szawscy. Pomoc jest potrzebna przy:
• kompletowaniu i pakowaniu paczek 

świątecznych – zapraszamy wszystkie 
osoby, które mają ukończone minimum 
14 lat.

• dostarczaniu paczek pod wskazane ad-
resy 4 kwietnia – poszukiwane osoby 
z własnym środkiem transportu.
Potrzebujemy około 100 wolontariu-

szy do pakowania i 300 do rozwożenia 
paczek. Zapisy trwają. 

Nie masz czasu, ale chcesz pomóc?
Możesz wesprzeć akcję poprzez 

przekazanie produktów lub propozycję 
innej formy pomocy – wyślij maila. 

Co będzie w paczce?
Paczki dla mieszkańców wolontariu-

sze będą dostarczać w Niedzielę Wielka-
nocną – 4 kwietnia. Paczki będą zawierać:
• tradycyjne śniadanie: biały barszcz lub 

żurek, 2 jajka na twardo w zabarwio-
nych skorupkach, porcja wędlin oraz 
ciasta,

• życzenia dla mieszkańców,
• słodycze,
• drobne upominki.
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Warszawskie śniadanie wielkanocne

Z okazji

Świąt 
Wielkanocnych

Mieszkańcom  
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  

składamy najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia, radości i pogody ducha.

 Niech ten czas budzącego się życia  
da siłę w pokonywaniu trudności,  

niech napełni wszystkich wiarą i pokojem.

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy

Maseczki ochronne
Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało system dystrybucji maseczek chirurgicznych dla 

mieszkańców. W magazynach czeka 7 mln 142 tys. maseczek ochronnych.  
Każdy z mieszkańców otrzyma 4 maseczki.

Maseczki chirurgiczne, przekazane stolicy przez Agencję Rezerw Materiałowych, są do odbioru od wtorku 
23 marca, w 234 lokalizacjach na terenie miast. Punkty odbioru maseczek są zlokalizowane w okolicach 

urzędów dzielnic, bibliotek, szkół, ośrodków kultury i sportu, placówek medycznych, itp.  
W każdej z dzielnic wyznaczono od kilku do kilkudziesięciu takich punktów. 



Z okazji otwarcia na terenie kom-
pleksu boisk odbyła się konferencja 
prasowa, w której udział wzięli: Mi-
chał Olszewski, zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy, Bogdan Olesiński, 
burmistrz dzielnicy Ursus, Wiesław 
Krzemień, zastępca burmistrza dziel-
nicy Ursus i Kazimierz Sternik, za-
stępca burmistrza dzielnicy Ursus.

– Dzielnica Ursus już kolejny raz 
pokazuje, że potrafi sprawnie i rze-
telnie reagować na potrzeby lokalnej 

społeczności. Ten teren długo czekał 
na zmianę na lepsze. Teraz miesz-
kańcy mogą korzystać z boisk, in-
frastruktury sportowej, jak również 
z położonej obok części parkowej 
– wszystko to dla poprawy jakości 
życia mieszkańców. Przed nami ko-
lejne etapy, które będziemy wspólnie 
realizować, by w pełni zrewitalizo-
wać ten teren – powiedział Michał 
Olszewski, zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy.

– Cieszymy się, że zrealizowaliśmy 
założenia projektu CL „Niedźwia-
dek” – mimo trudności wywołanych 
pandemią. Osiedle zyskało funkcjo-
nalną przestrzeń codziennej aktyw-
ności mieszkańców, miejsce spotkań, 
a także nową przestrzeń sportowo-re-
kreacyjną, co jest ważne dla naszego 
zdrowia po długim okresie przymu-
sowej bezczynności spowodowanej 
epidemią – dodał burmistrz Ursusa, 
Bogdan Olesiński.

Idea warszawskich centrów lokal-
nych zrodziła się z potrzeby poprawy 
jakości przestrzeni miejskiej. Jednym 
z założeń projektu jest integracja lokal-
nej społeczności dzięki wykorzystaniu 
potencjału miejsc angażujących i sku-
piających aktywność mieszkańców. 

Warto przypomnieć, że Ursus zo-
stał wybrany do realizacji pilotażo-
wego programu warszawskich cen-
trów lokalnych spośród 10 stołecz-
nych lokalizacji. Dzielnica otrzymała 
z budżetu m.st. Warszawy środki na 

realizację pierwszych etapów zada-
nia w wysokości ponad 12 mln zł.

W 2016 roku mieszkańcy, archi-
tekci i przedstawiciele Urzędu Mia-
sta w trakcie konsultacji społecznych 
i warsztatów wypracowali koncepcję 
rewitalizacji Centrum Lokalnego 
„Niedźwiadek” – obszaru obejmu-
jącego park Hassów, pływalnię „Al-
batros”, targowisko „Centrum Han-
dlowe – Spółka Kupców Ursus”, plac 
zabaw „Hasanka” oraz terenu wzdłuż 
torów PKP.

Kompleks boisk sportowych
Głównym punktem budowy  

II etapu CL „Niedźwiadek” jest 
strefa sportu z kompleksem boisk, 
który powstał na przylegającym 
do linii kolejowej obszarze, prze-
kształcając go w atrakcyjny teren 
sportowy. W jego skład wchodzą 
boiska do gry w koszykówkę i siat-
kówkę, piłkę ręczną i nożną oraz do 
badmintona. Znalazło się również 
miejsce na strefę fitness. Teren bo-
isk został wyłożony nawierzchnią 

chroniącą przed urazami. Wybudo-
wano ekrany akustyczne od strony 
torów, a także ścieżki dla pieszych 
i trasy rowerowe wzdłuż strefy 
sportowej i parkingu dla samocho-
dów. Obszar uzupełniają elementy 
małej architektury – ławki, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery; za-
sadzono również zieleń. Na tere-
nie kompleksu mieszkańcy mogą 
skorzystać z zaplecza sanitarnego 
z szatniami i toaletami oraz z wy-
pożyczalni sprzętu sportowego.

Remont i przebudowa 
„Hasanki”

Ursuski plac zabaw „Hasanka” 
przeszedł duże zmiany. W miejscu 
fontanny powstał mały, wodny plac 
zabaw dla dzieci. W miejscu mało 
popularnego boiska powstała polana 
do piknikowania i kąpieli słonecz-
nych. Obiekt zyskał dodatkową per-
golę usytuowaną w centralnej części 
obiektu. Dla wygody użytkowników 
wyznaczono kolejne wejście do 
obiektu od strony pawilonów han-
dlowych. Na powierzchni całego 
obiektu wymieniono nawierzchnię 
na bezpieczną – to blisko 2 tys. m2. 
Zmodernizowano także sieć kanali-
zacji deszczowej i oświetlenie. Koszt 
tej inwestycji to około 11 mln zł. 

Informacje praktyczne 
o kompleksie boisk 

Kompleks boisk działa 7 dni 
w tygodniu, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 15.00 do 22.00, 
w sobotę i niedzielę w godzinach od 
10.00 do 22.00. W tych godzinach 
gospodarz obiektu będzie wypoży-
czał sprzęt sportowy – piłki do gry 
(piłka nożna, koszykówka, siatków-
ka), pachołki, znaczniki, rakiety do 
badmintona, itp. Obiekt jest wy-
posażony w apteczkę i stanowisko 
do dezynfekcji rąk. Wypożyczany 
sprzęt sportowy będzie dezynfeko-
wany po każdym użyciu. Na terenie 
kompleksu dostępne są szatnie z za-
mykanymi szafkami, toalety (w tym 
toaleta dla osób z niepełnosprawno-
ściami) oraz prysznice.
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Wiosna tuż, tuż, a ja z przeraże-
niem spoglądam w lustro. Piramidka 
ubrań, w które się nie mieszczę, rośnie 
z każdą próbą uporządkowania szafy. 
Więc siedzę i myślę co zrobić. W koń-
cu wpadłam na genialny pomysł: 
czas się za siebie wziąć! Wykopałam 
strój do ćwiczeń i zaczęłam szukać 
odpowiedniej siłowni. Znalazłam! 
I jak już byłam gotowa się zapisać, 
to znów wszystko zamknęli. Mój plan 
legł w gruzach i od nowa musiałam 
zacząć planować. Na szczęście gdzieś 
w piwnicy mam zakopane jakieś stare 
przyrządy do ćwiczeń. Hurra! Pierw-
szy krok zrobiony! Teraz jeszcze tylko 
trzeba się zmobilizować do działania. 
Ale same ćwiczenia to nie wszystko, 
wypadałoby zmienić dietę. Szybciutko 
przejrzałam internet w poszukiwaniu 
dobrych rad, obdzwoniłam znajomych 
i zostałam zasypana milionem świet-
nych pomysłów. Cóż, jedyne wyjście 
to rekonesans na sklepowych półkach. 

Wybrałam się do Hali Wola. Jako że 
to mój ulubiony sklep, to właśnie tam 
skierowałam swe kroki. Jak zawsze 
nie zawiodłam się. Wege, vegan, bez-
cukrowe, bezglutenowe, bez laktozy 
– wszystkie produkty na wyciągnię-
cie ręki. Mimo wszystko mój wzrok 
wędrował w stronę działu mięsnego. 
Cóż zrobię, kiedy jestem klasycznym 
mięsożercą. Chwila zastanowienia 
i plan żywieniowy ułożony w głowie. 
Wszystkiego po trochu, byleby przy-
gotować urozmaicone i zbilansowane 
posiłki, niskokaloryczne, ale dostar-
czające organizmowi wszystkiego 
czego potrzebuje. Wiem jedno, nigdy 
więcej nie pozwolę sobie na takie 
zaniedbanie, bo ciężko jest później 
wrócić do formy. Bez względu na 
stosowany rodzaj diety nie można 
zapominać o ruchu, w drugą stronę 
działa to tak samo. Najważniejsze to 
żyć zdrowo. A żyć zdrowo to dla mnie 
żyć z głową!

W Ursusie

Otwarcie Centrum Lokalnego Niedźwiadek 

Żyj zdrowo? Żyj z głową
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W Ursusie z sukcesem zrealizowano I i II etap budowy centrum lo-
kalnego w ramach pilotażowego programu tworzenia warszawskich 
centrów lokalnych. Duże zmiany przeszedł jeden z największych pla-
ców zabaw w stolicy – Hasanka, a w jego sąsiedztwie powstał nowy 
kompleks boisk. Wartość tej inwestycji to 11 mln zł. 
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Wystawa i warsztaty o wybitnym polskim intelektuali-
ście XX wieku – te aktywności zrealizuje bemowska 
biblioteka w ramach projektu o ojcu Józefie Maria 
Bocheńskim. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Projekt jest wyjątkowy, bowiem plany prezentacji 
sylwetki i głównej myśli filozoficznej dominikanina 
– o. Bocheńskiego, polskiego myśliciela i patrioty, są 
unikatowe – będzie on realizowany w przestrzeni gale-
rii handlowej dostępnej dla każdego odbiorcy. Bemow-
scy bibliotekarze zachęcać będą również do zapozna-
wania się z literaturą tematyczną.

– Sylwetka o. Bocheńskiego wydaje się mało zna-
na, ale może stać się duchowym oparciem w trudnych 
czasach. Może być również doskonałą inspiracją dla 
każdego z nas, w tym również dla młodzieży – podkre-
śla Joanna Braun, koordynator projektu. 

Inspiracją do stworzenia projektu okazało się usta-
nowienie o. Bocheńskiego patronem roku 2020 przez 
izbę wyższą Parlamentu RP. – Uważam, że jest to wspa-
niały sposób na podkreślenie historycznego znaczenia 
tej postaci dla polskiej kultury, historii i nauki. W do-
bie natłoku informacyjnego warto ukazywać autorytet, 
który może stać się drogowskazem w życiu – dodaje 
koordynatorka. 

W ramach projektu 13 kwietnia br. o godz. 18 
zaplanowano wykład dr. Rafała Szprynca, autora pu-
blikacji naukowych o logice filozoficznej. Podczas 
spotkania zostanie zaprezentowana również wysta-
wa o o. Bocheńskim, zawierająca rysunki bohatera 
projektu w wykonaniu pracowników oraz współpra-
cowników bemowskiej biblioteki. Uczestnicy spotka-

nia otrzymają wyjątkowe cytaty filozofa, które ujął 
w ponadczasowym dziele „Podręcznik mądrości tego 
świata” oraz będą mogli wypożyczyć zakupione przez 
Bibliotekę dzieła literackie tegoż autora. Spotkanie 
odbędzie się w Miejscu Aktywności Lokalnej Spo-
tykalnia – Biblioteka Sąsiedzka przy ul. Powstańców 
Śląskich 126, które mieści się w Galerii Handlowej 
Bemowo na I piętrze. Wykład będzie dostępny jako 
webinarium na kanale YouTube Biblioteka Bemowo 
oraz na e- platformie bibliotecznej. Projekt sfinanso-
wała Fundacja PZU. 

W przypadku dalszego przedłużenia obostrzeń 
pandemicznych wydarzenie będzie transmitowane na 
fanpage Biblioteka Bemowo: https://www.facebook.
com/BibliotekaBemowo/

Warto dodać, że partnerami wspomagającymi 
projekt zgodzili się zostać: „Michael. Ośrodek wy-
chowawczo-profilaktyczny”, Osiedlowy Klub Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” oraz Klub Se-
niora „Sami Swoi” przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bemowo. 

Na świecie, zwłaszcza na Zachodzie, o. Józef Ma-
ria Bocheński jest znany jako zwolennik filozofii anali-
tycznej, jednak w Polsce ta postać nadal jest mało koja-
rzona. Warto przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców 
jego sylwetkę i dokonania. Na uwagę zasługuje fakt 
jego aktywnego życia – studiował prawo, ekonomię, 
filozofię i teologię. Był wykładowcą, redaktorem, pi-
lotem. Brał też udział w bitwach, służył jako kapelan. 
– To niezwykłe świadectwo dla młodszego i starszego 
pokolenia - dla obu grup może stać się życiowym od-
niesieniem – zaznacza dr Rafał Szprync.

Dzięki zaangażowaniu społeczności użytkowników 
i sympatyków w naszej bemowskiej bibliotece realizu-
jemy projekty w ramach budżetu obywatelskiego 2021. 
W ostatnim czasie doposażone zostały kolejne placów-
ki biblioteczne o literaturę psychologiczną i biografie 
oraz nowości książkowe z zakresu zdrowia, leczenia 
holistycznego, rozwoju osobistego. Część została już 
zakupiona, zaś kolejne partie książek systematycznie 
będą dokupowane. 

Ponadto od 11 marca w bemowskich placówkach 
bibliotecznych oraz w Miejscu Aktywności Lokalnej 

„Spotykalnia” ruszyły bezpłatne warsztaty dla osób do-
rosłych – m.in. joga i samoobrona. Mimo zawieszenia 
zajęć stacjonarnych w placówkach mamy nadzieję, że 
już wkrótce będziemy mogli je wznowić. Planowane 
są również: zumba, rośliny w słojach oraz w szkle, 
makijaż, majsterkowanie, szydełkowanie oraz robienie 
na drutach, decoupage, malowanie na odzieży. 

Informacje o szczegółach dotyczących harmonogra-
mu zajęć dostępne są na: 
http://www.bibliotekabemowo.pl/  
oraz www.facebook.com/BibliotekaBemowo.

W bemowskiej bibliotece 

Filozofuj z ojcem Bocheńskim

Realizujemy projekty obywatelskie

GWARANTOWANE

16 000 zł
miesięcznie przychodu

przez rok
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– Park po modernizacji składa się 
z kilku stref oferujących różne formy 
wypoczynku, uprawiania sportu i re-
kreacji – mówi Grzegorz Pietruczuk, 

burmistrz dzielnicy Bielany. Na trzech 
hektarach terenu znajdziemy skatepark, 
plac zabaw z licznymi huśtawkami, pa-
wilon dla matki z dzieckiem, oryginalne 
wielopoziomowe urządzenie wspinacz-
kowe z krętą zjeżdżalnią, psi wybieg 
i amfiteatr z widownią. W upalne dni 
będą tu działały dwie kurtyny wodne. 
Dla wygody spacerowiczów ustawio-
nych zostało ponad siedemdziesiąt ła-
wek, stoliki do gier planszowych oraz 
dwa poidełka. Ponadto zainstalowany 
został monitoring oraz 84 energo-
oszczędnych latarni ledowych.

Różany ogród
Nowy park Herberta to również 

ostoja zieleni dla mieszkańców. Posa-
dzonych tu zostało 240 drzew (m.in. 
klony, kasztanowce, jabłonie i wiśnie), 
2200 krzewów (m.in. berberys, ja-
śminowce) oraz kilkaset bylin (m.in. 

szałwia i jeżówki). Miejscami ułożono 
trawę ozdobną, a w jednym z zakątków 
parku powstał ogród różany dla senio-
rów. Efekty zmian najlepiej będą wi-
doczne wiosną, gdy zakwitną rośliny. 
W pielęgnacji zielni pomoże elektro-
nicznie sterowany system nawadniania 
ułożony w całym parku.

Skomplikowany remont
Koszt modernizacji wyniósł 4,1 mln 

złotych. Remont był bardzo skompli-
kowany i wymagał wiele cierpliwości 
nie tylko od urzędników, ale i miesz-
kańców, którzy wyczekiwali na finisz 
prac. – Po wielu zawirowaniach z pier-
wotnym wykonawcą, udało się zaktu-
alizować zakres prac pozostałych do 
wykonania i wyłonić firmę, która do-
prowadziła inwestycję do końca – pod-
kreśla burmistrz Grzegorz Pietruczuk. 
Początkowo park miał być oddany do 
użytku w sierpniu 2018 roku. Pierw-
szy wykonawca podawał kilka termi-
nów zakończenia inwestycji i żadnego 
nie dotrzymał, a dodatkowo w ocenie 
rzeczoznawcy część prac wykonał nie-
zgodnie z założeniami projektowymi 
(Miasto Stołeczne Warszawa pozwało 
firmę o odszkodowanie w wysokości 
blisko miliona złotych). Po rozwiązaniu 
umowy trzeba było usunąć nierzetelną 
firmę z placu budowy wykonawcę oraz 
wykonać inwentaryzację wykonanych 
robót. Zaktualizowana dokumentacja 
projektowa i kosztorys otworzyły dro-
gę do ogłoszenia przetargu na kolejne-
go wykonawcę, który doprowadził do 
końca wszystkie zaplanowane prace.
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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!

Na Bielanach

Park Herberta otwarty! 
240 nowych drzew, tysiące bylin i krzewów, łąka kwietna, plac zabaw, psi wybieg, skatepark i różany 
ogród dla seniorów. Całość dopełnia mini amfiteatr na wydarzenia kulturalne. Taki jest nowy park Her-
berta na Bielanach. Efekty zmian najlepiej będą widoczne wiosną, gdy zakwitną rośliny.

Dodatkowe miliony na inwestycje
Na początku marca bielańscy rad-

ni pozytywnie zaopiniowali zmiany 
w budżecie. – Dodatkowe 18 mln zło-
tych przeznaczymy na inwestycje i re-
monty w latach 2021-22 – mówi Grze-
gorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

2021 rok dzielnica rozpoczęła z bu-
dżetem inwestycyjnym w wysokości 
29 mln złotych. – Potrzeb jest znacznie 
więcej, dlatego robimy co możemy, aby 
w ciągu roku pozyskiwać dodatkowe 
środki – zapewnia burmistrz Pietruczuk. 
Możliwości jest wiele – oszczędności po-
przetargowe, dochody własne, środki wy-
równacze z miasta, a w tym konkretnym 
przypadku dochodzi również bonusowa 
kwota od miasta za wykonanie budżetu 
inwestycyjnego za ubiegły rok – jedno 
z lepszych, na poziomie 98 procent. 

Nowe boiska
Sportowcy z liceum przy Lindego 

zyskają również nową nawierzchnię bo-
iska. Podobne prace planowane są rów-
nież w szkołach podstawowych nr 247 
przy ul. Wrzeciono 9 i 289 przy ul. Bro-
niewskiego 99a oraz w liceach przy ul. 

Staffa 111 i ul. Kiwerskiej 3. Najwięk-
szy zakres prac obejmuje modernizację 
boiska w Zespole Szkół nr 10 przy ul. 
Perzyńskiego 10. 

Zmiany na Chomiczówce
Nowa infrastruktura sportowa poja-

wi się również na Chomiczówce. Przy 
ul. Bogusławskiego 12b zamontowa-
ne będą urządzenia do street workoutu 
wraz z zagospodarowaniem terenu zie-
leni wokół urządzeń do ćwiczeń. To nie 
jedyne zmiany na osiedlu. Wspólnie ze 
Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową 
„Chomiczówka” dzielnica wyremontuje 
wysłużone place zabaw przy ul. Bogu-
sławskiego 6a i ul. Kluczowej 8. 

Więcej na remont żłobka na Rudzie
Dodatkowe środki w budżecie dziel-

nicy umożliwią również powiększenie 
zakresu prac remontowych Żłobka nr 16 
przy ul. Klaudyny. Początkowo miały 
być remontowane jedynie pomieszcze-
nia zajmowane przez sąsiednie przed-
szkole, które po wyburzeniu drewnia-
nego budynku ma być wybudowane od 
nowa. 

Zabytki i powietrze
Za pół miliona złotych wyremonto-

wane zostanie ogrodzenie Młodzieżo-
wego Domu Kultury przy Cegłowskiej. 
Prace zostaną skonsultowane ze Sto-
łecznym Konserwatorem Zabytków. - 
60 tys. zł z przeznaczymy też na budowę 
krużganka przy szopce na ul. Dewajtis 
według projektu i w wykonaniu auto-
ra rzeźb, pana. Józefa Wilkonia. Pla-
nowane działania obejmą wykonanie 
odeskowanej wiaty jako ochrony przed 
negatywnym wpływem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych na drew-
niane rzeźby – mówi burmistrz Pietru-
czuk. 

Na ratunek Rudawce
Rewitalizację wartą 750 tys. zł przej-

dzie też rzeczka Rudawka na Marymon-
cie. – Koryto rzeki i jego umocnienia 
są w złym stanie i na wielu odcinkach 
skarpa osuwa się obustronnie. Remont 
ma na celu podniesienie bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz poprawę nawierzchni 
osuwającego się chodnika i wiaty przy-
stankowej – mówi Grzegorz Pietruczuk. 
Z kolei przy Szkole Podstawowej nr 59 
w alei Reymonta stanie wiata, pod którą 
będą zbierane przez uczniów surowce 
wtórne. Jej koszt to 50 tys. zł. 

Ośrodek dla seniorów
Na koniec bardzo ważna informacja. 

Za 2,9 mln zł przebudowany zostanie 
budynek przy Broniewskiego 56. Po-
wstanie w nim Ośrodek Wsparcia dla 
Seniora. Będzie on oddany do użytku 
w 2022 roku. Procesja kurpiowskich palm wielkanocnych we wsi Łyse… jakieś 30 lat temu.
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w kwietniu:

• 1 kwietnia (czwartek) godz. 17.00 
– „Wielkanocne inspiracje” – warsz-
taty florystyczne w ramach projektu 
„Poznaj Bielany”. Premiera na FB 
i YT BOK, dostępne do 8.04.

• 9 kwietnia (piątek) godz. 18.00 – 
Wystawa fotografii Ferdynanda So-
snowskiego „Kapliczki przydroż-
ne”. Dostępna do 30.04 na www.
bok-bielany.eu

• 10 kwietnia (sobota) godz. 18.00 
– Koncert Łukasza Majewskiego 
w ramach projektu „Poznaj Biela-
ny”. Transmisja koncertu na żywo 
na FB i YT BOK

• 14 kwietnia (środa) godz. 19.00 – 
Marek Majewski zaprasza- wieczór 
satyryczny. Transmisja na żywo na 
FB i YT BOK

• 18 kwietnia (niedziela) godz. 12.30 
– Dwie Godziny dla Rodziny. Spek-
takl „Kukła z wiejskiego podwórka” 
w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem 
oraz animacje plastyczne. Bilety 10 
zł/osoba, przedsprzedaż od 13.04. 
na eventim.pl

• 25 kwietnia (niedziela) godz. 18.00 
– Wieczór międzynarodowy – Wło-
chy w ramach projektu „Poznaj Bie-
lany”. Premiera na FB i YT BOK, 
dostępne do 05.05.

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
w kwietniu:

• 10 kwietnia (sobota) godz. 17.00 
(galeria „Ad-HOC”) – Wernisaż 
zbiorowej wystawy malarstwa 
i rysunku pt. „Etiudy Baletowe”. 
Wystawa czynna do 03.05. Wstęp 
wolny

• 16 kwietnia (piątek) godz. 17.00 
(sala widowiskowa) – Festiwal po-
ezji Zbigniewa Jerzyny. Konkurs 
wiedzy o poecie. Recital piosenki 
autorskiej. Wstęp wolny

• 18 kwietnia (niedziela) godz. 12.30 
(sala widowiskowa) – Bajka dla 
dzieci (3-8 lat) pt. „Skradziony 
skarb – przygoda pirata” w wykona-
niu Teatru Jumaja. Cena biletu 10 zł

• 22 kwietnia (czwartek) godz. 18.00 
(sala widowiskowa) – Spektakl 
rozrywkowy „Humor i piosenka” 
w wykonaniu kabaretu „Pół serio”. 
Wstęp wolny

• 29 kwietnia (czwartek) godz. 18.00 
(sala widowiskowa) – Koncert Pt. 
„Bard Warszawski” w wykonaniu 
Adama Anusiewicza. Wstęp wolny
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-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

•  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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) fajans nie jest mu obcy; 7) wiersze uczuciowe; 8) grecki potwór trzygłowy; 
9) Aleksander… , książę ruski; 10) Marian, aktor; 12) obowiązkowe świadczenie 
w naturze lub pieniądzach; 14) uzdrowisko niedaleko Warszawy; 16) głos męski 
niemęski; 19) wróg sunnity; 21) rasa małych psów pokojowych; 22) ukochana 
Erosa; 23) kobieta, na którą wydano wyrok; 

Pionowo:
1) bibelot; 2) dotknęła bankruta; 3) właściwy okres obiegu Księżyca wokół Ziemi; 
4) serial z Lubiczami; 5) stolica Armenii; 6) zajęcie kózki z wierszyka; 11) pu-
łapka; 13) piastunka Zeusa; 15) pije na umór; 17) ryba z rodziny łososiowatych;  
18) dzieli las na ostępy; 20) bóg wojny.
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Ogłoszenia drobne

Kołomyja na Huculszczyźnie na 
Ukrainie szczyci się jedynym w świe-
cie Muzeum Pisanki. Mieści się ono 
w specjalnie dla niego wybudowanym 
gmachu, z ogromnym, 13-metrowej 
wysokości jajkiem - pisanką obok wej-
ścia. Zgromadzono w nim ponad 12 ty-
sięcy pisanek z różnych stron Ukrainy: 
Huculszczyzny, Pokucia, Bukowiny, 
Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, 
Naddniestrza, Podola, Polesia, regionu 
czarnomorskiego i innych. Ale rów-
nież z Białorusi, Danii, Czech, Francji, 
Polski, Rumunii i Słowacji. A z innych 
kontynentów z: Argentyny, Chin, Egip-
tu, Indii, Izraela, Kanady, Kenii, Paki-
stanu oraz Sri Lanki.

Pisanki w innych krajach
Jajka oraz pisanki i związane z nimi 

kulty jak również obrzędy, to bowiem 
cała historia związana z wieloma luda-
mi na różnych kontynentach i wyspach 
oceanicznych. Co ciekawie przedsta-
wione zostało zarówno w ekspozycji, 
jak i publikacjach, jakie kupić można 
w muzeum. Jedna z nich, dosyć ob-
szerna i bogato ilustrowana broszura, 
ukazała się nawet w języku polskim, 
obok ukraińskiego. Wzornictwo i tech-
niki zdobienia pisanek okazały się 
przebogate. Malowanie, obszywanie, 
wydrapywanie rysunków itp. W mu-
zealnych salach można zapoznać się 
nie tylko z nimi, ale także z najczęściej 
spotykanymi na Ukrainie i w świecie 
symbolami oraz ich różnorodnym wy-
korzystaniem.

W muzeum prezentowany jest rów-
nież ukraiński stół wielkanocny z pi-
sankami, koszyczki z pisankami noszo-
nymi do poświęcenia, a także kuchnia 
z przepięknie zdobionym ceramiczny-
mi kaflami piecem i drewnianym wy-
posażeniem. Muzeum, które formalnie 
jest jednym z oddziałów Narodowego 
Muzeum Sztuki Huculszczyzny i Po-
kucia, działa od 1987 roku, w obecnym 
gmachu od 2000 r. i jest zwiedzane 
chyba przez wszystkich turystów przy-
jeżdżających do Kołomyi. Prowadzi 
również naukę malowania i zdobienia 
pisanek dla dzieci i młodzieży. Przykła-
dają się do tego solidnie i mają sporo 
ciekawych pomysłów, o czym można 
przekonać się obserwując ich pracę.

Tajemnice zdobienia 
i wykonywania 

Panie prowadzące zajęcia w mu-
zeum zdradzają, w jaki sposób po-
zbywają się zawartości skorupki po 
zamienieniu jajka w pisankę. Bo nawet 
ugotowane na bardzo twardo, nie nada-
ją się one do długiego przechowywa-
nia. W jeszcze mniejszym stopniu, jako 
bardzo łamliwe, trudno przechowywać 
wydmuszki. Otóż po ozdobieniu pi-
sanki różnorodnymi wzorami, jest ona 
delikatnie obstukiwana na obwodzie 
tak, że skorupka pęka. Zdejmuje się 
ją więc w dwu częściach, oczyszcza 
wnętrze, a następnie wkleja od środ-
ka dookoła pasek papieru wystający 
ponad krawędź skorupki. Następnie 
nakłada na ten pasek klej oraz drugą 
część skorupki. Pasuje idealnie, pęk-
nięcia nie widać, a jeżeli zdarza się to, 
można wzory uzupełnić. Odbywa się to 
w trakcie malowania pisanek. Bogac-
two wzorów oraz kolorystyki jest osza-
łamiające. Oprócz podstawowych, z jaj 
kurzych, w muzeum są pisanki robione 
z jaj innych ptaków, od przepiórek po 
strusie. A także wytoczone z onyksu, 
drewna, szkła itp. Te dwa ostatnie ro-
dzaje pochodzą z innych krajów. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Muzeum Pisanek



Salon ELEGANZA Hala WOLA
ul. Człuchowska 25

www.eleganza.com.pl

Hala WOLA, Warszawa ul. Człuchowska 25. 
www.halawola.com.pl

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
Składamy Państwu
serdeczne życzenia
zdrowych i spokojnych Świąt,
miłej atmosfery
oraz odpoczynku
od spraw codziennych.

pracownicy Hali Wola


