
Benefis Wielkiego Trenera odbył 
się na boisku CRS Bielany w Parku 
Olszyna.  Na imprezę przybyło wie-
lu mieszkańców Bielan, którzy chcieli 
spotkać się z legendarnym trenerem 
i działaczem sportowym. Naturalnie, 
taka impreza bez samych rozgrywek na 
boisku nie miała prawa mieć miejsca. 
Naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny. 
Zespół Artystów Polskich reprezento-
wali m.in. Stefan Friedmann, Andrzej 
Andrzejewski, Piotr Zelt, Tomasz Ja-
chimek, Jacek Kopczyński. Na imprezę 

przybył także Olaf Lubaszenko, któ-
ry przypomniał, że trener Strejlau ma 
także epizod aktorski. – Zagrał pan 
samego siebie w moim filmie „Poranek 
kojota” – przypomniał reżyser, a pan 
Andrzej odparł, że przecież Lubaszen-
ko to nikt inny jak piłkarz Olek Grom 
z kultowego filmu „Piłkarski poker”.

 
Artyści pokonani

Mecz między artystami a bielań-
czykami zakończył się w regulami-
nowym czasie 90 minut remisem 6:6. 

Dopiero w rzutach karnych Bielany 
i Przyjaciele pokonali sławnych prze-
ciwników 2:0. Zwycięstwo zapewnił 
Mateusz Gotz, na co dzień naczelnik 
wydziału sportu, a podczas rozgrywek 
– bramkarz drużyny bielańskiej. Na 
boisku, w akcji mogliśmy również zo-
baczyć drużyny juniorskie Turbo Fo-
otball Academy Talents oraz Hutnika 
Warszawa.

Wywiady i autografy
Nie zabrakło także konkursów. 

W krótkich przerwach Andrzej Strej-
lau wraz z redaktorem Michałem Za-
wadzkim zadawali kibicom pytania. Na 
każdą odpowiedź padły poprawne od-
powiedzi, a laureaci otrzymali książki 
„On, Strejlau” autorstwa Jerzego Chro-
mika, oczywiście z autografem słynne-
go trenera. Andrzej Strejlau od zawsze 
jest związany z Bielanami. Posiada im-
ponujący dorobek sportowy. Był mię-
dzy innymi trenerem Legii Warszawa, 
a także selekcjonerem reprezentacji 
Polski oraz kadry U 21. Jako asystent 
Kazimierza Górskiego przyczynił się 
walnie do sukcesów kadry w latach sie-
demdziesiątych. Przede wszystkim to 
jednak nasz sąsiad z Bielan, spełniający 
się także w roli rzecznika prasowego 
naszej Rady Seniorów.

W 2003 r. po raz ostatni uczniowie 
przyszli do szkoły u zbiegu Twardej 
i Złotej. Od tamtej pory położony 
w samym centrum miasta budynek 
niszczeje, a korzysta na tym jedynie 
operator parkingu. Po wczorajszej de-
cyzji Rady Warszawy sytuacja ma się 
zmienić. – Spółka, która jest właści-
cielem budynku szkoły zostanie włą-
czona do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania, a w zamian za tę nieru-
chomość MPO odda dzielnicy działkę 
ze swoją siedzibą przy ulicy Obozowej 
– mówi Mariusz Budziszewski, radny 
Warszawy.  

Decyzja cieszy władze dzielnicy, 
które zabiegają o tereny na cele edu-
kacyjne w miejscach, gdzie dziś bu-
dują się nowe osiedla. – W sąsiedztwie 
granicy ze Śródmieściem mamy zabez-
pieczone potrzeby edukacyjne miesz-
kańców. Takich działek potrzebujemy 
w okolicach Obozowej, czy na Odo-
lanach, gdzie co roku powstaje kilka 

nowych bloków – cieszy się Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.  

W tej drugiej lokalizacji dobiega 
budowa szkoły przy Karlińskiego, jed-
nak choć pierwsi uczniowie zasiądą 
w ławkach już w 2022 r., potrzeby 
regionu są znacznie większe. – Dwie 
szkoły, które już funkcjonują na tym 
terenie są przeciążone. Uczy się w nich 
znacznie więcej dzieci niż powinno, 
a zajęcia prowadzone są w trybie dwu-
zmianowym – potwierdza Ewa Statkie-
wicz, przewodnicząca wolskiej rady.  

W ostatnim czasie wolscy samo-
rządowcy zwrócili się do wojewody 
mazowieckiego o przekazanie terenu 
z zasobów państwowych pod budowę 
szkoły w tym rejonie. Inicjatywę władz 
dzielnicy wspierają radni. – Przygoto-
wałam w tej sprawie petycję do woje-
wody mazowieckiego – mówi Joanna 
Tracz-Łaptaszyńska. – W 11 dni udało 
mi się zebrać ponad 150 podpisów, 
a liczba stale rośnie – dodaje radna.  
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Na Bielanach

Wielki benefis legendarnego trenera

Na Woli

MPO ustąpi szkole

Andrzej Strejlau rok temu obchodził 80 urodziny. Benefis z tej okazji miał się odbyć rok temu, ale 
z powodu epidemii koronawirusa imprezę trzeba było przełożyć. – To nawet lepiej! Bo teraz mam 
81 lat, i jak przestawimy cyfry w moim wieku, to będę miał znów 18 – śmiał się legendarny trener 
w dniu swojego święta. Podczas benefisu pan Andrzej nie tylko wspominał dawne czasy i rozdawał 
autografy, ale wraz z redaktorem Michałem Zawadzkim z TVP SPORT na żywo komentował mecz 
rozegrany między drużynami Artyści Polscy kontra Bielany i Przyjaciele.

Zajmująca się śmieciami spółka MPO przejmie niszczejącą od lat 
nieruchomość pomiędzy Złotą a Twardą. W zamian odda na cele 
edukacyjne swoją siedzibę przy Obozowej. 



W piątek, 18 czerwca, w hali OSiR 
Włochy, odbyła się II Włochowska Gala 
Sztuk Walki. W pokazie wystąpili czołowi 
europejscy zawodnicy posiadający brązo-
we pasy w Brazylijskim Jiu-Jitsu.

Brazylijskie Jiu-Jitsu (BJJ) to sztuka 
walki, która wyewoluowała z Judo oraz 
tradycyjnej formy japońskiego Jiu-Jitsu 
na początku XX wieku w Brazylii. Cechą 
charakterystyczną BJJ jest fakt, że jest to 
walka na same chwyty – bez możliwości 
zadawania ciosów ani kopnięć. Zawodnicy 
dążą do sprowadzenia walki do parteru 
i tam walczą o konkretne pozycje, które 
umożliwiają im skontrolowanie przeciw-
nika, unieruchomienie go oraz założenie 
techniki kończącej walkę – dźwigni lub 
duszenia. Jest to odpowiednik nokautu 
popularnego w sportach uderzanych. 

Zawodnicy II Włochowskiej Gali 
Sztuk Walki rywalizowali na zasadach 
ADCC – czyli najbardziej liberalnych 
i najbardziej widowiskowych. Do turnieju 
zostali zaproszeni czołowi europejscy za-
wodnicy posiadający brązowe pasy w Bra-
zylijskim Jiu-Jitsu.

Do rywalizacji na hali włochowskiego 
OSiR-u stanęli:
• Jakub Najdek – Checkmat Poznań
• Bartosz Łukaszewicz – Piranha Gdy-

nia
• Miłosz Staśkiewicz – Berserkers 

Team Suwałki

• Rafał Cimoszuk – Dragons Den Bia-
łystok

• Aleksander Domagała – Zenith Łódź
• Paweł Żochowski – Akademia Gori-

la Warszawa
• Piotr Kacprzak – Marga Radom
• Jan Stach – SWAG Brno

Jarosław Karcz – burmistrz dzielni-
cy Włochy i Dominik Wymysłowski – 
włochowski radny wręczyli puchary lau-
reatom:
• Mateusz Binięda – Berserker’s Team 

Szczecin
• Paweł Żochowski – Academia Gorila 

Warszawa 
• Jan Stach – SWAG Brno

Dodatkowo w czasie Gali odbyły 
się dwa pojedynki pomiędzy młodymi, 
wschodzącymi gwiazdami polskiej sceny 
BJJ: 
• w kategorii purpurowych pasów 

zmierzyli się: Mateusz Binięda 
z Berserkers Team Szczecin oraz 
Alan Wiąk z radomskiej Margi.

• w kategorii niebieskich pasów: re-
prezentujący warszawski klub Ali-
gatores Emir Mamytov  i Mateusza 
Jasionka z koszalińskiej Akademii 
Gorila. 
Organizatorami Gali byli: Urząd 

Dzielnicy Włochy i OSiR Włochy. 
Projekt sfinansowany z budżetu m.st. 

Warszawy.

Pływalnie 
zapraszają
Od początku czerwca systema-
tycznie otwierane są kolejne war-
szawskie pływalnie. Już działa-
ją baseny w Ośrodku Inflancka 
i w Parku Wodnym Moczydło.

W związku ze zniesieniem kolej-
nych obostrzeń związanych z pandemią 
COVID-19 wszyscy miłośnicy wod-
nych atrakcji ponownie mogą korzystać 
ze stołecznych pływalni krytych i od-
krytych.  Od początku czerwca otwarto 
także pływalnie odkryte w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 
w Dzielnicy Ochota oraz w Parku Kul-
tury w Powsinie.

Na basenach letnich w Ośrodku In-
flancka oprócz dawnych atrakcji, tj. 
50-metrowej zjeżdżalni i trzech bro-
dzików, pojawiły się nowe udogod-
nienia! Zbudowano pawilony letnie, 
czyli zespół pomieszczeń sanitarno-
-rekreacyjnych, strefę gastronomiczną 
i depozytową, wypożyczalnię leżaków, 
przebieralnie, prysznice oraz taras wi-
dokowy. 

Z kolei Park Wodny Moczydło ma 
w swojej ofercie 50-metrowy basen 
sportowy, basen rekreacyjny z wodnym 
placem zabaw o powierzchni prawie 
trzech tysięcy metrów kwadratowych, 
trzy zjeżdżalnie, sztuczną rzekę, kurty-
ny wodne i plac zabaw.

Na rabatach służących dotychczas 
za trawniki została wysiana mieszan-
ka kilkudziesięciu gatunków roślin 
łąkowych. Rośliny jednoroczne, któ-
re zakwitną jeszcze w tym sezonie, 
stanowią 30 proc.  wysianych nasion. 
Pozostałe 70  proc. to rośliny wielolet-
nie, których urodę docenimy dopiero 
w przyszłym roku i to one z czasem 
staną się prawdziwą ozdobą łąki. Do-
pełnieniem roślin są umieszczone na 
drzewach hotele dla owadów, które 
zasiedlą trzmiele, pszczoły murarki, 
motyle i biedronki.

Zakładanie łąk kwietnych oraz do-
sadzanie drzew i krzewów miododaj-
nych na terenach zieleni nieurządzonej 
w dzielnicy to proces odtwarzania bazy 
pokarmowej dla owadów zapylających 

na terenach miejskich. Działania te nie 
tylko przyczynią się do wzrostu liczeb-
ności populacji owadów zapylających, 
ale również poprawią walory estetycz-
ne Ursusa. Łąka kwietna, niewymaga-

jąca koszenia i odporna na okresowe 
braki wody łatwiej znosi niekorzystne 
warunki panujące w mieście, a jed-
nocześnie stanowi prawdziwą ozdobę 
przestrzeni miejskiej. 

W ubiegłym roku w ramach budże-
tu obywatelskiego powstało miejsce 
stworzone specjalnie z myślą o ma-
łych, skrzydlatych mieszkańcach 
Ochoty.

Projekt pod nazwą „Ptasi zakątek” miał 
na celu stworzenie dogodnych warunków 
dla  ptaków wolno żyjących w przestrzeni 
miejskiej. Teren realizacji projektu rozcią-
ga się od Zieleniaka do placu Pod Skrzy-
dłami w przestrzeni pomiędzy blokami 
stojącymi przy ul. Grójeckiej od nr 99 do 
nr 109, a tymi przy ul. Skorochód-Majew-
skiego – od nr 6 do nr 18.

Zgłoszony w 2019, a zrealizowany 
rok później pomysł objął instalację bu-

dek lęgowych, karmników i poideł dla 
ptaków. Odnowiono także zaniedbane 
tereny zieleni między budynkami – prze-
prowadzono nasadzenia drzew, krzewów 
i innych roślin. Na wskazanym terenie 
posadzono gatunki dobrane pod kątem 
kulinarnym – takie, na których mogą 
żerować pierzaści mieszkańcy miasta. 
Przy doborze roślin uwzględniono także 
takie, które mogą stanowić dla ptactwa 
naturalne schronienie przed bytujący-
mi w mieście drapieżnikami. To bardzo 
istotne ze względu na zagrożenie ze 
strony licznych czworonogów –  w tym 
zwłaszcza kotów i psów, ale także po-
jawiających się w mieście dzikich dra-
pieżców.

 Wśród gatunków zasadzonych w tym 
projekcie wymienić należy jałowce sa-
bińskie, irgi szwedzkie, berberysy Thun-
berga, śnieguliczki, kaliny sztywnolistne, 
trzmielinę i tarninę. Nasadzone w ramach 
realizacji tego projektu rośliny wpływa-
ją też bardzo pozytywnie na estetykę 
ogólnodostępnej publicznie przestrzeni, 
stając się enklawą zieleni, w której moż-
na złapać oddech i nabrać dystansu do 
codziennej gonitwy.

Walor edukacyjny projektu wzmac-
niają zamontowane tabliczki informacyj-
ne, tworzące swoistą ścieżkę edukacyjną. 
Kolorowe tablice prezentują wiadomości 
dotyczące spotykanych w takich miej-
scach ptaków.
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II Włochowska Gala Sztuk Walki W Ursusie

Łąka kwietna zamiast trawnika
Idea łąki kwietnej zyskuje coraz większą popularność. W ramach  realizacji budżetu obywatelskiego 
w okolicy pętli autobusowej i ronda przy ul. Orląt Lwowskich powstanie kolejna łąka kwietna w Ursusie.

Na Ochocie

Ptasi zakątek obok Zieleniaka

Dziś rozmawiamy  
z Panią Moniką Komoń  

– Dyrektorem Przedszkola 
i Klubu Malucha Tralala

• Pani Dyrektor, co powoduje, że 
Państwa placówka jest tak ce-
niona przez rodziców i lubiana 
przez dzieci?

– Tralala to ciepłe, a jednocześnie 
nowoczesne miejsce zapewniające 
opiekę dla dzieci w wieku 1-6 lat. Po-
siadamy własną kuchnię, bezpieczny 
plac zabaw ze strefą relaksu oraz 
własnym ogródkiem. Wyróżniają nas 
twórcze poniedziałki, wtedy odbywa-
ją się spektakle teatralne, koncerty 
czy spotkania z ciekawymi osobami.

• Ale ważna jest także podstawa 
programowa?

– To oczywiste, ale staramy się ją 
jak najbardziej wzbogacać. Celem 
przedszkola jest stworzenie przyja-
znego środowiska edukacyjnego, 
jednak z ogromną przestrzenią na 
realizację swoich zainteresowań. 
Oferujemy szeroki pakiet zajęć do-
datkowych takich jak: karate, balet, 
zabawy z piłką, kodowanie, taniec, 
które pozwalają rozwijać zaintereso-
wania dzieci, a także mają nieoce-
niony wpływ na późniejsze postawy 
społeczne. Dzieci mogą również 
liczyć na specjalistyczne wsparcie 
logopedyczne.

• Czy młodsze dzieci też coś znaj-
dą dla siebie w Tralala?

– Dla nich dedykowany jest nasz 
Klub Malucha Tralala wspierający 
rozwój najmłodszych dzieci w wieku 
1 – 2 lata. Tam stawiamy na nawiązy-
wanie pozytywnych relacji z dziećmi, 
zdobywanie ich zaufania, słuchanie 
ich potrzeb.

• Jak duża jest Wasza placówka?
– W klubie malucha dysponujemy 
miejscami dla 33 dzieci – 1 i 2 latków, 
zaś w przedszkolu mamy 48 miejsc 
dla 3, 4 i 5 latków. W każdej grupie 
jest dwóch wychowawców.

• Czy znajdą się jeszcze u Pań-
stwa wolne miejsca?

– W tej chwili mamy jeszcze wolne 
miejsca w grupie 1, 3 i 4 latków. Ser-
decznie zapraszamy do odwiedzenia 
nas przy ul. Przemysława II 12.

• Z tego co wiem rok 2021 jest 
szczególny dla Tralala?

– Zgadza się. Rok 2021 jest dziesią-
tym rokiem funkcjonowania naszej 
placówki. Bardzo cieszymy się z tej 
okrągłej rocznicy i chcemy podzię-
kować wszystkim, którzy sprawiają, 
że czujemy się wyjątkowo realizując 
misję opieki i edukacji dzieci.

• Życzę w takim razie kolejnych 
okrągłych rocznic i wielu sukce-
sów.

– Dziękuję. Życzę wspaniałych wa-
kacji.
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Skąd się biorą pieniądze i do czego 
są mi one potrzebne? Jak oszczędzać 
i co robić, by nie mieć dziury budżeto-
wej? Czy cena może złapać równowa-
gę? Czym ludzie kierują się przy zaku-
pach? Na te pytania próbowali znaleźć 
odpowiedź uczestnicy zajęć „Tygrysy 
ekonomii”. 

– Była to wyjątkowa możliwość zdo-
bycia praktycznej wiedzy i rozwijania 
umiejętności dotyczących edukacji fi-
nansowej dla dzieci i młodzieży – mówi 
mama jednej z uczestniczek. W ramach 
projektu odbyły się 4 spotkania warsz-
tatowe. Poprowadziła je Katarzyna 
Ciupa, która zawodowo zajmuje się 
wspieraniem edukacji finansowej dzie-
ci, doradztwem zawodowym dzieci 
i młodzieży, wspieraniem dorosłych na 
rynku pracy oraz wspieraniem rodzi-
ców w przedsiębiorczym wychowywa-
niu dzieci. 

Dzieci i młodzież zapoznawali się 
z najnowocześniejszymi, niezniszczal-
nymi banknotami oraz przeprowadzały 
eksperyment z ich wykorzystaniem. – 
W niezwykły sposób prowadząca wy-
jaśniła dzieciom, czym różni się za-
chcianka od potrzeby i jak radzić sobie 
z zachciankami. Samej czasem cięż-
ko wyjaśnić dziecku jak być bardziej 
świadomym konsumentem – podkreśla 

Martyna, która wspólnie z córką słu-
chała jednego z warsztatów. W czasie 
warsztatów uczestnicy ozdabiali słoiki 
do oszczędzania i poznawali skuteczne 
metody zarządzania budżetem. Można 
również było wziąć udział w dyskusji 
o tym, w co młody człowiek może 
inwestować nadwyżki. 

Drugi projekt zakładał zwrócenie 
uwagi nastolatków na to, jak ważne i za-
razem niezbędne dla ich prawidłowego 
rozwoju jest przyswojenie sobie warszta-
tu logiki („etyki myśli i mowy”) – nauki 
o poprawnym wnioskowaniu. Warsztaty 
„Logika w praktyce” przybliżyły mło-
dym uczestnikom podstawy logiki jako 

nauki o sposobach jasnego i ścisłego 
ujmowania myśli oraz określania reguł 
poprawnego rozumowania i uzasadnia-
nia twierdzeń. – Warsztaty pozwoliły mi 
spojrzeć na wagę języka w życiu czło-
wieka, w jaki sposób budować popraw-
ne pytania i odpowiedzi. Najlepsze jest 
to, że każde zagadnienie zostało przez 
prowadzącego dokładnie omówione na 
przykładach w przydatny i angażujący 
sposób – zapewnia Maksymilian. 

Projekty były realizowane w czerw-
cu we współpracy z Fundacją ARTE 
w ramach programu „Aktywna War-
szawska Młodzież”, współfinansowa-
nego ze środków m.st. Warszawy. 

Głosować można w czterech pla-
cówkach bibliotecznych na Bemowie: 
w Wypożyczalni dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 114 przy ul. Powstańców 
Śląskich 17, w Wypożyczalni dla Doro-
słych, Dzieci i Młodzieży nr 119 przy ul. 
Gen. Pełczyńskiego 28c oraz w Punkcie 
Bibliotecznym nr 141 przy ul. Batalio-
nów Chłopskich 87 i w Punkcie Biblio-
tecznym nr 142 przy ul. Powstańców 
Śląskich 126 w Galerii Bemowo. 

Oto kilka przykładowych projek-
tów związanych z kulturą: 

Nr 1 – Bezpłatne rodzinne eko-
-warsztaty w Bibliotece

Nr 10 – Bezpłatne warsztaty dla 
młodzieży i dorosłych: biżuteria, flory-
styka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, 
ceramika, szycie (na maszynach oraz 
owerlok)

Nr 11 – Książkomat na Bemowie
Nr 18 – Biblioteka bemowska – 

warsztaty dla małych i dużych: bajkote-
rapia, świadome rodzicielstwo, relacje, 
inne

Nr 21 – Zakup lektur oraz książek 
dla dzieci do Biblioteki Publicznej

Nr 23 – Bezpłatna pomoc dla dzieci 
zmagających się z problemem stresu 
metodą bajkoterapii

Nr 25 – Zakup książek do Biblio-
teki Publicznej w Dzielnicy Bemowo

Nr 31 – Bezpłatna wypożyczalnia 
zabawek i pomocy Montessori

Nr 32 – Bezpłatne warsztaty mate-
matyczno-ekonomiczne dla dzieci

Nr 42 – Bezpłatne szkolenia z roz-
wiązywania konfliktów dla dorosłych 
mieszkańców Bemowa

Nr 48 – Zakup audiobooków, fil-
mów i e-booków do bemowskiej bi-
blioteki.

Zachęcamy do udziału w głoso-
waniu! Dzięki uzyskanym głosom 
w tym roku biblioteka realizuje 
m.in.: zakup książek i doposażanie pla-
cówek, różnorodne warsztaty zajęcio-
we dla dorosłych. Wśród nich miesz-
kańcy mogą liczyć m.in. na: stolarkę, 
recycling, dekorowanie, makijaż, kurs 
samoobrony, joga, zumba czy sukulen-
ty w szkle. Obecnie odbywają się one 
w trybie stacjonarnym. Wszelkie szcze-
góły dotyczące zajęć, harmonogramu 
spotkań i zapisów można znaleźć na 
stronie internetowej biblioteki: www.
bibliotekabemowo.pl oraz na fanpage 
biblioteki: www.facebook.com/Bi-
bliotekaBemowo. 

W ostatnich dniach temperatura 
powietrza w Warszawie przekracza 
30 stopni Celsjusza. To może mieć 
wpływ na samopoczucie oraz zdro-
wie mieszkańców, dlatego w centrum 
miasta pojawiły się kurtyny wodne, 
które pozwalają znaleźć ochłodę i na-
wilżają powietrze w okolicy rozpry-
skując mgiełkę wodną na wysokości 
ok. 1-2 metrów. Wodne pióropusze 
będą działały do czasu ustania upa-
łów w dziewięciu popularnych loka-
lizacjach: 
1. Plac Zamkowy,
2. Krakowskie Przedmieście przy Po-

mniku Mikołaja Kopernika, 
3. Pl. Trzech Krzyży przy Pomniku 

Wincentego Witosa, 
4. Pl. Konstytucji (od strony ul. Wa-

ryńskiego),
5. Pl. Defilad (w okolicy skrzyżowa-

nia Al. Jerozolimskich i ul. Mar-
szałkowskiej),

6. Ul. Floriańska (przy Bazylice Św. 
Floriana),

7. Płyta Desantu przy ul. Solec (Bul-
war Flotylli Wiślanej), 

8. Ul. Nowy Świat przy ul. Smolnej,
9. Przy Skwerze Hoovera, 

Dodatkowo w miejscach, w których 
planowane są wydarzenia dla miesz-
kańców, na wniosek jednostek miej-
skich, Wodociągi Warszawskie rozsta-
wią beczkowozy z warszawską kra-
nówką. Pojawią się m.in. pod Pałacem 
Kultury i Nauki, na Żoliborzu (Kępa 
Potocka), na Ursusie, Wilanowie oraz 
w Lesie Bielańskim. 

Upałów nie można 
lekceważyć

Jednocześnie miasto apeluje, aby 
w czasie upałów chronić się przed słoń-
cem i dbać o odpowiednie nawodnie-
nie. Dotyczy to szczególnie seniorów 
i dzieci. Ich organizmy najgorzej re-
agują na upały. W najbliższych dniach 
nie powinni zbyt długo przebywać na 
dworze. Osoby starsze powinny być 
otoczone uważną opieką. 

Należy również pamiętać, że upały 
mogą być równie dotkliwe dla ludzi, jak 
i zwierząt. W tym czasie nie wolno zo-
stawiać czworonożnych podopiecznych 
na otwartym i nasłonecznionym terenie, 
np. przed sklepem. Pupili, w żadnym 
wypadku, nie można pozostawiać rów-
nież w zamkniętych samochodach – na-
wet na przysłowiową „minutkę”. 

Czworonogom należy zapewnić 
także nieograniczony dostęp do świe-
żej, czystej wody – również w czasie 
spacerów. Wychodząc z domu należy 
pamiętać, by zabrać wodę dla siebie 
i naszych podopiecznych. 

W gorącym okresie szczególnej 
pomocy potrzebują także dzikie ptaki 
i inne wolno żyjące zwierzęta. Wszyst-
kie one chętnie skorzystają z wody 
udostępnionej w płaskich naczyniach, 
ustawionych w cieniu.  

Wszelkie informacje o błąkających 
się zwierzętach (porzuconych, zagubio-
nych), a także pozostawionych w po-
jazdach, należy niezwłocznie zgłaszać 
do Eko-Patrolu Straży Miejskiej pod  
całodobowym numerem telefonu 986.

Azyl przepełniony

Kiedy pomagać młodym ptakom?
Rozpoczął się okres najcięższej pracy dla Ptasiego Azylu w warszawskim ZOO. Tylko w jeden weekend 
pracownicy przyjmują ponad sto ptaków. W większości są to pisklęta. Część ptaków wymaga pomocy, 
jednak część została niestety niepotrzebnie zabrana od rodziców.

W bemowskiej bibliotece

Ekonomiczne i logiczne 
warsztaty dla młodzieży
Bemowska Biblioteka zorganizowała w czerwcu szereg bezpłatnych spotkań dla dzieci i młodzieży. Pro-
jekty były realizowane we współpracy z Fundacją ARTE w ramach programu „Aktywna Warszawska 
Młodzież”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. 

Głosowanie na projekty 
obywatelskie w bemowskiej 
bibliotece 
15 czerwca rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone przez 
mieszkańców Bemowa w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 
rok. Jest wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które warto wes-
przeć. Swoje głosy na wybrane projekty można oddawać do 30 czerw-
ca. – Zachęcamy do głosowania na stronie: https://bo.um.warszawa.
pl oraz w naszych placówkach bibliotecznych – mówi Joanna Braun, 
kierownik działu promocji biblioteki. 

Młode ptaki
Młode, w pełni opierzone ptaki, 

przebywające poza gniazdem, to  tzw. 
podloty. Bardzo często uznawane są 
za chore lub ranne, co kończy się za-
braniem ptaka i przewiezieniem go do 
pobliskiego ośrodka rehabilitacji, wete-
rynarza lub na samodzielnym odchowie 
w domu. 

Niestety, takie postępowanie przy-
nosi więcej szkody niż pożytku. Opusz-
czanie gniazda i samodzielne pozna-
wanie świata jest ważnym elementem 
w rozwoju młodych ptaków – w ten 
sposób uczą się skutecznie ukrywać, 
żerować, latać itp., pod czujnym okiem 
przebywających w pobliżu rodziców. 
Wielu najmłodszych pacjentów Azylu 
to zupełnie zdrowe ptaki, które pra-
cownicy odchowują i przygotowują do 
powrotu na łono natury. 

Jak więc ocenić, czy 
znaleziony ptak faktycznie 

potrzebuje pomocy?
Należy ocenić sytuację wg poniż-

szych kryteriów. 
Ptak potrzebuje pomocy jeśli:

• nie jest opierzony,
• ma wyraźne obrażenia – rany, zła-

mania itp.,
• jest atakowany przez inne zwierzęta,
• po długiej obserwacji nie stwierdzo-

no obecności rodzica, co oznacza, 
że ptak nie jest karmiony.
Ptak ma się dobrze i można go 

zostawić gdy:
• jest opierzony,
• nie zauważono żadnych obrażeń, ptak 

nie ma problemów z poruszaniem się,
• zaobserwowano dorosłe ptaki.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie internetowej 
Ptasiego Azylu. 

 

Ptasi Azyl
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków 

Chronionych w Warszawskim Ogro-
dzie Zoologicznym jest częścią sieci 
ośrodków rehabilitacji rozsianych po 
całej Polsce. Współpracuje z wielo-
ma instytucjami badawczo-nauko-
wymi, ośrodkami akademickimi oraz 
organizacjami ochroniarskimi. Głów-
nym celem jest zapewnienie opieki, 
leczenia, rehabilitacji i możliwości 
powrotu do środowiska naturalnego 
chorych i trafiających w ręce ludzi 
ptaków.

Przy takiej liczbie ptaków w ośrod-
ku pracownicy są całkowicie pochło-
nięci opieką nad nimi. Poza nowymi 
pacjentami muszą się także opiekować 
ptakami, które już są w ośrodku – na-
karmić, posprzątać, podać leki, przy-
gotować jedzenie. A najmłodsze ptaki 
karmi się co 40-60 minut.

Kurtyny i kranówka 
Do Warszawy dotarła fala upałów. Stolica pomaga mieszkańcom 
znaleźć ochłodę rozstawiając kurtyny wodne oraz beczkowozy z war-
szawską kranówką w popularnych lokalizacjach oraz apeluje, aby 
zadbać o odpowiednią ochronę siebie oraz zwierząt. 





str. 6 25 czerwca 2021 Nasza GAZETA Nr 6

Mural Kory na Bielanach
W dniu 70. urodzin Kory na budynku przy ulicy Żeromskiego 44/50 na warszawskich Bielanach odsłonięto 
mural upamiętniający legendarną piosenkarkę. – Mural bardzo, ale to bardzo mi się podoba. To jest cała 
Kora. Jestem bardzo szczęśliwy, że pamięć po mojej żonie trwa i jest żywa. Bo choć Kory nie ma wśród nas, 
to ona żyje. Bardzo się cieszę, że została uhonorowana w tak piękny sposób. I to w dodatku w jej urodziny 
– mówi Kamil Sipowicz, mąż zmarłej trzy lata temu Olgi „Kory” Sipowicz. Jej nieskończone dobro i miłość, 
o której tak pięknie śpiewała, teraz rozpromienia okolicę, na którą patrzy z obrazu n a ścianie.

Jeszcze niedawno marzyłam o cie-
ple, a teraz żar leje się z nieba. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że to wymarzona 
pogoda na urlop czy wakacje, ale jak 
dla mnie takie temperatury są zabójcze. 
Nawet do sklepu nie chce się wyjść. Na 
szczęście istnieje coś takiego jak zakupy 
online w moim ulubionym sklepie.Wcho-
dzę na stronę Hali Wola, klikam w link 
e-sklepu i robię zakupy, takie jakie lubię 
i jakich potrzebuję. Ustalam odpowied-
nią dla mnie godzinę dostawy i mogę 
zająć się czymkolwiek innym bez obaw, 
że zakupy mam ciągle niezrobione.

Od urlopu dzieli mnie jeszcze kilka 
dni. Perspektywa wyjazdu i odpoczynku 
w ciszy, w otoczeniu lasów i jezior spra-

wia, że nieco łatwiej jest mi przetrwać te 
pozostałe dwa tygodnie. Na pewno jesz-
cze przed wyjazdem skorzystam z okazji 
i pójdę na zakupy osobiście, chociażby 
po to, żeby uzupełnić garderobę, tym 
bardziej, że przed nami sezon wyprze-
daży. A przy okazji dokupię wszystko co 
będzie mi potrzebne na wyjazd, bo po co 
denerwować się w trakcie wypoczynku, 
że czegoś nie mam i co ja teraz mam 
zrobić? Tak więc kartka na stół, długopis 
w dłoń i zabieram się za przygotowanie 
listy zakupów! Ale tylko tych dodatko-
wych, bo listę zakupów spożywczych 
mam zapisaną w swoim sklepie inter-
netowym.

Erisa

Ważnym celem akcji jest nie tylko 
zachęcenie do wykorzystywania wie-
lorazowych woreczków zamiast zwy-
kłych reklamówek, ale także między-
pokoleniowa wymiana wiedzy, której 
skarbnicą są nasze babcie i nasi dziad-

kowie. Proste patenty na ogranicze-
nie foliówek ma grupa Bielany Less 
Waste oraz Stowarzyszenie Razem 
Dla Bielan. Wspólnie z dziesiątkami 
osób z innych stowarzyszeń, klubów 
seniora i szkół od wielu miesięcy szy-

li wielorazowe woreczki na zakupy. 
W sumie udało się przygotować 1000 
woreczków. Na początku czerwca były 
rozdawane na bazarze Wolumen oraz 
na Chomiczówce w rejonie pasażu 
handlowego przy ul. Conrada.

Akcję wsparli: Ośrodek Wsparcia 
dla Seniorów nr 1 i nr 2, Klub Piaski, 
Klub Domino, Klub Seniora WSM 
Młociny „Pod Zdrówkiem”, Klub 
WSM Wawrzyszew, Klub Seniora 
„Barka” z Osiedla Ruda, Klub Seniora 
„Uśmiech” z Wólki Węglowej, Sa-
morząd Mieszkańców Chomiczówki, 
Liceum Ogólnokształcące nr 13, Szko-
ła Podstawowa nr 223, Młodzieżo-
wa Rada Bielan, Bielańska Telewizja 
Młodych, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy oraz Stowarzyszenie Mamy 
Czas Klub Mam i Tatusiów.

Mural znajduje się na ścianie szczy-
towej kamienicy od strony ulicy Kle-
czewskiej. Przedstawia wokalistkę ze-
społu Maanam otoczoną kwiatami róż. 
Motyw jest nawiązaniem do utworu 
„Róża”, w którym Kora śpiewała o mi-
łości i wielkich emocjach. W otoczeniu 
budynku, gdzie znajduje się mural, po-
sadzono 320 różanych krzewów.

– Kora była niezwykłą artystką, 
była również kobietą walczącą o pra-
wa kobiet, prawa mniejszości i prawa 
każdego człowieka. Walczyła również 
o siebie. Muszę przyznać, że dzisiaj 
słychać to w jej muzyce, słychać to, co 
robiła przez całe swoje życie. Myślę, że 
siła i odwaga do walki, które zostały 
w jej muzyce, są przesłaniem dla każdej 
i każdego z nas – powiedziała Aldona 
Machnowska-Góra, zastępczyni prezy-
denta m.st. Warszawy.

Miejsce muralu jest nieprzypadko-
we. Kora przez wiele lat mieszkała na 
Bielanach, przy malowniczej, słynnej 
z zabytkowych latarń gazowych ulicy 
Płatniczej. Projektantem muralu jest 
ilustrator Tomasz Majewski, a wyko-
nawcą Good Looking Studio. W prace 
nad dziełem włączył się także Kamil 
Sipowicz, który od początku wspierał 
bielańską inicjatywę.

– Pielęgnowanie pamięci o lokalnej 
historii jest niezwykle ważne, bo histo-
ria Bielan to również ludzie, nasi wspa-
niali artyści i sąsiedzi. Niezmiernie 
cieszę się, że od teraz Kora będzie ka-
żdego dnia spoglądała na Bielany. Mu-
ral będzie przypominać nie tylko o jej 
piosenkach, ale także o bezgranicznym 
umiłowaniu wolności. Wolności, którą 
każdego dnia należy pielęgnować. 
A jak kilka lat temu powiedział Kamil 
Sipowicz, Kora jest wolnością – powie-
dział Grzegorz Pietruczuk, burmistrz 
dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Podczas uroczystego odsłonięcia 
muralu swojego wzruszenia nie krył 
Kamil Sipowicz. – Mural bardzo, ale 
to bardzo mi się podoba. To jest cała 

Kora. Jestem bardzo szczęśliwy, że pa-
mięć po mojej żonie trwa i jest żywa. 
Bo choć Kory nie ma wśród nas, to ona 
żyje. Wielu artystów wykonuje muzykę 
Kory, inspiruje się nią, a to oznacza, 
że Kora po prostu jest. A przechodząc 
ulicą Żeromskiego, każdy będzie mógł 
ją spotkać. I to codziennie – przekonuje 
Sipowicz.

Na uroczystości była obecna rów-
nież Anna Kubczak, siostra Kory. – 
Olga kochała róże, więc cieszę się, że 
jej podobizna otoczona jest malunka-
mi tych kwiatów, a trawnik pod obra-
zem rozkwitnie setkami róż. Miłość to 
wieczna tęsknota, a mural z pogodnym 
wyrazem twarzy sprawia, że Kora, choć 
na chwilę jest z nami – nie kryła radości 
Anna Kubczak.

Na Bielanach pojawił się również 
Milo Kurtis, współzałożyciel Maana-
mu. – Kiedy przyjmowałem Korę do 
zespołu, nie wiedziałem, że ta piękna 
dziewczyna nie tylko zrobi rewolucję 
na polskiej scenie muzycznej, ale sama 
będzie rewolucją. Przyjaźniliśmy się 
ponad czterdzieści lat. Kora była nie-

skończenie dobra, mądra, oczytana 
i piekielnie inteligentna. Mural jest 
nie tylko piękny, ale oddaje charakter 
tej cudownej postaci. Patrzę na mural 
i myślę sobie: Kora, super, że cię zna-
łem – komentował muzyk.

Upamiętnienie wybitnych 
bielańskich artystek

Na drugiej ścianie szczytowej tego 
samego budynku, jeszcze w czerwcu 
powstanie malunek z wizerunkiem 
Krystyny Sienkiewicz. Aktorka przez 
lata mieszkała na Starych Bielanach 
przy ulicy Płatniczej i była sąsiadką 
Kory.

Prace przy muralach ruszyły 
w maju 2020 roku, a inicjatywa po-
czątkowo wymagała zgody wspólnoty 
mieszkaniowej oraz Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków. W listopadzie 
ubiegłego roku do prac włączyły się 
rodziny artystek. Projekty murali wy-
łoniono w kwietniu tego roku.

Mieszkanka  
Starych Bielan

Kora i Kamil Sipowicz na Biela-
nach zamieszkali w 2000 roku. Dom 
przy Płatniczej, dla swoich przyjaciół 
wybrała Małgorzata Kittel. Kora bar-
dzo szybko podjęła decyzję o zamiesz-
kaniu na Starych Bielanach. – Kiedy 
po praz pierwszy oglądaliśmy ten dom, 
Kora usiadła na fotelu na tarasie i po-
wiedziała, że się stąd nie rusza – wspo-
mina Sipowicz. Jak dodaje, nierucho-
mość kupili od Grzegorza Rosińskiego, 
rysownika  i autora serii komiksów 
„Thorgal”.

Centrum wydarzeń szybko stał się 
bardzo klimatyczny ogród położony 
na tyłach domu. – Ćwiczyliśmy ra-
zem jogę, świętowaliśmy tutaj również 
każdą nową płytę Kory czy Maanamu 
– wspomina Sipowicz w wywiadzie 
zrealizowanym przez bielański urząd 
z okazji odsłonięcia muralu i 70. rocz-
nicy urodzin artystki.

Rozdali mieszkańcom 

Tysiąc woreczków na zakupy
Co można zrobić ze starych firanek? Świetny pomysł na przerobienie materiału mieli mieszkańcy. 
W ostatnich miesiącach kilkadziesiąt osób szyło woreczki i wielorazowe torby. Społecznicy wykonali 
również sznurkowe siatki i zmywaki.

W ulubionym sklepie

Zakupy online

Słoneczne 3 pokoje – 64 m2 
pięknie położone na zielonym  

osiedlu Marymont Potok
blisko parku Kępa Potocka

Telefon: 602 601 644

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
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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!



Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w lipcu:
Muzyka na Wodzie. VI Letnie 
Koncerty na Wawrzyszewie
Zapraszamy nad Stawy Brustmana 
na cykl koncertów „Muzyka na Wo-
dzie”. W każdy piątek lipca zagra 
dla Was muzyka lekka i przyjemna. 
Zapraszamy z własnymi kocykami 
lub leżakami.
• 2 lipca godz. 18.00 – Lwow-

skie Baciary. Piosenki Kresów 
Wschodnich

• 9 lipca godz. 18.00 – Siesta Trio. 
Muzyka Półwyspu Iberyjskiego 
i Ameryki Południowej

• 16 lipca godz. 18.00 – Katarzy-
na Laskowska. Przeboje muzyki 
operetkowo-musicalowej

• 23 lipca godz. 18.00 – Sharena. 
Muzyka bałkańska

• 30 lipca godz. 18.00 – Zavoy-
ama Quartet. Muzyka „acoustic 
fusion”

W razie deszczowej pogody spotka-
my się na sali koncertowej BOK. 
Obowiązują wejściówki do pobrania 
od 28.06. na stronie www.bok-bie-
lany.eu

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w lipcu:
Teatr Familijny na Wawrzyszewie 
– Amfiteatr przy skate parku (ul.
Wolumen, za górką przy Stawach 
Brustmana.
Spektakle przygotowało Stowarzy-
szenie Scena 96
• 7 lipca godz. 11.30 – spektakl 

„Paweł i Gaweł cd.”
• 14 lipca godz. 11.30 – spektakl 

„Czarny Łabędź”
• 21 lipca godz. 11.30 – spektakl 

„Czerwony Kapturek”

Teatr Familijny na Wrzecionie – 
teatr pod chmurką na placu zabaw 
Przy Bielańskim Centrum Edukacji 
Kulturalnej
Spektakle przygotowało Stowarzy-
szenie Scena 96
• 7 lipca godz. 17.00 – spektakl 

„Paweł i Gaweł cd.”
• 14 lipca godz. 17.00 – spektakl 

„Czarny Łabędź”
• 21 lipca godz. 17.00 – spektakl 

„Czerwony Kapturek”
Zapraszamy z własnymi kocami, sie-
dziskami czy leżakami.
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Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
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Redaguje zespół 
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(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
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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

•  FIRMA KOSMETYCZNA 
SZUKA osoby do telefonicznej 
obsługi klienta, miejsce pracy 
Łomianki. 
Zgłoszenia: 
biuro@chantarelle.pl  

•  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 799 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 20 utworzą rozwiązanie.
Poziomo :
1) może być poranna; 7) jeden z lekarzy; 8) alternatywa; 9) ochrania przed czymś; 
10) fakty; 12) przeprowadzany np. w mieszkaniu; 14) ozdobne wypełnienie okna; 
16) polski taniec ludowy;
19) las jego przyjacielem; 21) luka w lekcjach; 22) mięsień ramienia łączący staw 
barkowy z łokciem; 23) nazwisko znanego reżysera.

Pionowo :
1) beżowy kosmetyk; 2) element używany w budownictwie; 3) polna roślina rocz-
na, zw. polną rutką; 4) potocznie o samochodzie; 5) podział; 6) między nieznajo-
mością a znajomością; 11) występowanie przypadków zachorowań; 13) zarodek; 
15) w kuchni; 17) miasto w Niemczech; 18) np. taneczne; 20) pojemnik na śmieci.
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WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

Program imprez i stałych zajęć realizowanych 
przez placówki Ośrodka Kultury „Arsus” 

w ramach „ Lata w mieście 2021” 
na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Ośrodek Kultury ARSUS w Dz. Ursus m. st. Warszawy,
ul. Traktorzystów 14, tel 22 478 34 54, www. arsus.pl
• Projekcje filmowe w kinie „Arsus” (Andrzej Orzechowski) 

18 sierpnia /środa/, godz. 11:00 – „MAŁY KSIĄŻĘ” – Francja, anim. przygodowy  
(1 g  48 min min.)
25 sierpnia /środa /, godz. 11:00 – „KUMBA”– animowany, familijny / przygodowy, 
(1 g. 30 min.)

Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” w Dz. Ursus m. st. Warszawy, 
ul. Traktorzystów 20, tel. 22 667-92-18
• Warsztaty ceramiczne (Instruktor – Piotr Białek)

5 i  12 lipca 2021 r. godz. 10.00–11.30 (zgłoszenia indywidualne, max.7 osób, 7–12 lat)
• Podstawy rysunku architektonicznego – warsztaty rysunkowe (Instruktor – Karolina 

Kurzak)
19-22 lipca 2021 r. godz. 10.00–12.00 (zgłoszenia indywidualne, max .10 osób, 10–14 
lat)

• Tenis stołowy dla początkujących i zaawansowanych (Instruktor – Paweł Wyrzykie-
wicz)
Udostępniamy salę i sprzęt, obowiązuje zmiana obuwia
05-09, 12-16, 19-23 lipca 2021 r., godz. 10.00–14.00 ( (zgłoszenia indywidualne 
2 osoby podczas gry w sali , 7–12 lat)

• Mini plener malarski – (Instruktorzy – Karolina Kurzak i Martin Imrich)
07, 09, 12, 14 lipca 2021 r., godz. 10:00 – 12:00 ( zgłoszenia indywidualne max. 
10 osób, 6–10 i 11–14 lat)

• Podstawy fotografii (Instruktor – Martin Imrich)
06, 08, 13, 15 lipca, godz. 10:00–11.30 (zgłoszenia indywidualne max. 5 osób, 9–14 lat)

Na wszystkie zajęcia w Dk. „Miś” obowiązują zapisy telefoniczne 22 667 92 18

Dom Kultury „Kolorowa”, ul. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95
Osoba odpowiedzialna – Elżbieta Zdanowska-Cozac
• Warsztaty plastyczne „W krainie koloru” (Instruktor – Katarzyna Ludwiczak)

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 sierpnia (pon., śr..), godz. 11:00–12:15 (wiek 7–14 lat, 
max. 9 osób)

• Warsztaty ceramiczne „Zabawy z gliną” (Instruktor – Katarzyna Piwowarska)
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 sierpnia (wt., czw.) – godz. 16.30–17.30 i 18.00–19.00
4 grupy na tydzień. Każda grupa 1 h.
GR.I, II, III i IV w 1 i 3 tygodniu sierpnia
GR. V, VI, VII i VIII w 2 i 4 tygodniu sierpnia
Tematy zajęć :
1/ obrazek z wakacji 
2/ figurka 3D
3/ konstrukcja ze ścianami : domek, kubek, świecznik 
4/ zajęcia dowolne 
5/ szkliwienie prac 
Grupy 8-osobowe
Wiek: >7 lat – samodzielnie, <7 lat – asysta opiekuna

• Zajęcia teatralne „Teatralny Rebus” – (Instruktor – Bartosz Pietrzyk)
02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 sierpnia (pon., śr. i  pt.), godz. 12.30–15.30 
i  16.00–19.00 
1,5 h – zajęcia teatralne
1,5 h – zajęcia plastyczne
(wiek uczestników: IV-VIII klasy szkół podstawowych. Max grupa 10 osób)

Dom Kultury „Portiernia”, ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa. tel. 22 350 17 80
Osoba odpowiedzialna – Bożena Kuśmierek 
• Zajęcia cyrkowe (Instruktor – Agnieszka Bińczycka)

01, 05, 12 lipca, godz. 10.00–11.30 
(wiek uczestników 7–9 lat. Zajęcia w grupie minimum 5, max 10 osób)

• Warsztaty plastyczne „Marynistyczne lato” (Instruktor – Renata Przybysz)
02, 15 lipca, godz. 10.00–11.30
(wiek uczestników 7-14 lat. Liczba uczestników max. 10 osób)

• Poznajemy architekturę Ursusa i budujemy makiety swojej okolicy (Instruktor Agniesz-
ka Gorzkowska)
06, 13, 22, 30 lipca, godz. 9.30–11.00
(wiek uczestników 7-12 lat. Zajęcia w grupie min 5 max 10 osób)

• ABC Fotografii ( prezentacja + wizyta w ciemni) (Instruktor – Aleksander Brych)
07, 14, 21, 28 lipca, godz. 12.00–13.30
(wiek uczestników 7-14 lat. Zajęcia w grupie maks. 10 osób)

• Warsztaty plastyczne „Podwodny świat” (Instruktor – Renata Przybysz )
08, 23 lipca, godz. 10.00–11.30
(wiek uczestników 7-14 lat. Zajęcia w grupie maks. 10 osób)

• Otwarty tenis stołowy (Instruktor – Leszek Bućko)
19, 20, 26, 27 llipca, godz. 10.00–14.00 
(wiek uczestników 7-14 lat. Zajęcia w grupach min 4 maks. 8 osób)

• Zajęcia przyrodnicze „Małe mrówki w wielkim mieście”(Instruktor – Irena Jarzębak)
27 lipca, godz. 10.00–11.30
(wiek uczestników 7-9 lat zajęcia w grupie maks. – 10 osób)

• Zajęcia przyrodnicze „Zwierzęta nad wodą”(Instruktor – Irena Jarzębak)
29 lipca, godz. 10.00–11.30
(wiek uczestników 7-12 lat, zajęcia w grupie maks. 10 osób)

Uwaga!
W związku z COVID-19 została ograniczona liczba uczestników. Podczas zajęć obowiązują 
procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników 
Ośrodka i jego filii.
Wszystkie zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” są bezpłatne oraz obowiązują zapisy 
telefoniczne najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
Pierwszeństwo mają dzieci ze szkół i placówek Ursusa, biorące udział w zorganizowanych 
zajęciach „Lata w mieście 2019”
Koordynator imprez i zajęć stałych w ramach dzielnicowego programu „LATO W MIE-
ŚCIE 2021” w placówkach Ośrodka Kultury „Arsus” 
– Alina Małachowska, tel. 22 478 27 70
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HALA WOLA 

blisko i tanio


