
Ogród społecznościowy otwarto 
w środę 7 lipca. Teren przy siedzi-
bie Fundacji Malwa zagospodarowano 
dzięki wsparciu finansowemu Galerii 
Młociny. Obiekt od początku istnie-
nia angażuje się w liczne inicjatywy, 
wspiera lokalną społeczność i regular-
nie pomaga tym, którzy najbardziej 
tego potrzebują.

– Społeczność to ludzie, otoczenie 
naszego centrum handlowego. Nie 
przechodzimy obojętnie wobec potrzeb 
sąsiadów i z ogromną radością wspie-
ramy ich na tyle, ile możemy. Bardzo 
się cieszę, że mogliśmy dołożyć swoją 
cegiełkę i wspólnymi siłami stworzyć 
przestrzeń, w której podopieczni fun-
dacji będą wypoczywać i miło spędzać 

czas. Mam nadzieję, że to nie koniec 
naszej wspólnej przygody i że Fundacja 
Malwa będzie się nieustannie rozwijać. 
To miejsce niewątpliwie tworzą wspa-
niali ludzie, z sercem na dłoni – mówi 
Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii 
Młociny.

Dodatkowo Galeria Młociny prze-
kazała środki finansowe na zakup ro-
ślin i sadzonek dla Szkoły Podstawo-
wej nr 369 przy ul. S. Przybyszewskie-
go 45. O nową, zazielenioną przestrzeń 
wokół swojego miejsca edukacji będą 
dbać uczniowie pod czujnym okiem 
nauczycieli.

Sąsiedzka integracja
W ogrodzie społecznościowym za-

sadzono drzewa (platan i klon), krze-
wy (hortensja bukietowa, dereń biały, 
miskant chiński), trawy rabatowe oraz 
kilka gatunków pięknie kwitnących li-
liowców.

Zajęcia przy pielęgnacji roślin mają 
pozytywny wpływ na podopiecznych 
fundacji, zarówno fizyczny, jak i psy-
chiczny. Proste prace z narzędziami 
rozwijają motorykę małą oraz koordy-
nację ruchową, uczą odpowiedzialności 
i sumienności. Uczestnicy mają kontakt 
z roślinami o różnych kształtach, tek-
sturach, kolorach i zapachach. Grupo-
we zajęcia pomagają uczestnikom się 
lepiej zintegrować – są formą aktywi-
zacji społecznej osób z niepełnospraw-
nością.

– Ogród społecznościowy jest rów-
nież zalążkiem kolejnych projektów 
społecznych. Planujemy jako urząd 
dzielnicy zorganizować warsztaty i za-
jęcia edukacyjne skierowane nie tylko 
do podopiecznych fundacji, ale również 
do całej lokalnej społeczności. Mam 
nadzieję, że ogród stanie się przestrze-
nią do spotkań, współpracy i wymiany 
doświadczeń między wszystkimi miesz-
kańcami naszej dzielnicy – mówi bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk.

W Malwie funkcjonuje na razie 
opieka dzienna, a w przyszłości ma 
powstać placówka z całodobową 
opieką. Przeprowadzka z domu ro-
dzinnego jest trudnym przeżyciem, 
szczególnie że może nastąpić po 
odejściu rodziców. – Chcemy, aby 
Bielany dla naszych podopiecznych 
stały się nowym domem, żeby tutaj 
czuli się dobrze i wiedzieli, że to jest 
ich miejsce. Integracja ze środowi-
skiem lokalnym jest tutaj niezwykle 
istotna. Zdobycie przyjaciół wśród 
mieszkańców dzielnicy jest dla nas 
bardzo ważne – mówi Kalina Ma-
mont-Cieśla, prezes Malwy.

Fundacja powstała w 1992 roku 
w wyniku działań grupy rodziców dzie-
ci z niepełnosprawnością intelektualną. 
Przedstawiciele i podopieczni zachę-
cają do wsparcia inicjatywy poprzez 
wpłaty na konto. Link do zbiórki pie-
niędzy: https://zrzutka.pl/t6rpz2

Bieg na nietypowym dystansie 1944 
metrów zostanie rozegrany na Woli po 
raz piąty. W ubiegłym roku z uwagi na 
pandemię odbył się w formule online, 
a każdy kto udokumentował pokonanie 
minimum 1944 metrów, otrzymał pamiąt-
kowy dyplom. 

W tym roku impreza powraca do for-
muły znanej z pierwszych trzech edy-
cji – cieszy się Wojciech Lesiuk, za-
stępca burmistrza na Woli. Alejkami 
parku Szymańskiego ze startu będą mo-
gli ruszyć wszyscy, którzy zgłoszą chęć 
udziału w imprezie za pośrednictwem 
strony internetowej firmy, która jest part-
nerem dzielnicy przy organizacji wyda-
rzenia, monsterevent.pl i w dniu zawo-
dów odbiorą pakiet startowy. 

Na mecie na uczestników będą cze-
kały pamiątkowe medale. – W trakcie 
imprezy odbędzie się także pokaz hi-
storyczno-edukacyjny, podczas którego 
grupa rekonstrukcyjna „Zawiszacy” za-
prezentuje m.in. wyposażenie powstań-

czego kina polowego, szpitala czy działal-
ność powstańczej poczty – mówi zastęp-
ca burmistrza, Wojciech Lesiuk. – Fani 
motoryzacji będą mieli także okazję do 
przejażdżki samochodami z czasów Po-
wstania Warszawskiego – pancernym 
White 1916 oraz półciężarówką Ford – T 
– dodaje Wojciech Lesiuk.   

Oprócz dwóch biegów głównych 
w kategorii open i dla młodzieży z rocz-
ników 2005-2008, prowadzone są także 
zapisy na biegi dla dzieci: 
• Chłopcy i dziewczęta, roczniki 2015- 

-2017 – dystans ok. 200 metrów;  
• Chłopcy i dziewczęta, roczniki 2011- 

-2014 – dystans ok. 400 metrów;  
• Chłopcy i dziewczęta, roczniki 2007- 

-2010 – dystans ok. 800 metrów.  
Patronat nad wydarzeniem objęło 

Muzeum Powstania Warszawskiego, 
partnerem jest Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  

Informacje i regulamin: monstere-
vent.pl 
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Na Bielanach

Ogród społecznościowy

V Bieg Pamięci „Wola 1944”

Na bielańskim Wrzecionie przy ośrodku Fundacji Malwa otwarty został ogród społecznościowy. Pod-
opieczni zyskali nową przestrzeń do rekreacji i zajęć, ale przede wszystkim do integracji z lokalną spo-
łecznością. – Mam nadzieję, że ogród stanie się miejscem do spotkań, współpracy i wymiany doświadczeń 
między wszystkimi mieszkańcami naszej dzielnicy – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

W czwartek ruszyły zapisy na piątą edycję Biegu Pamię-
ci „Wola 1944”. Odbędzie się on 7 sierpnia w parku Szymańskiego. 
Oprócz dwóch biegów na dystansie 1944 metrów, zaplanowano rów-
nież konkurencje dla dzieci na 200, 400 i 800 metrów. Wydarzenie 
towarzyszy obchodom 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego i służy upamiętnieniu ofiar Rzezi Woli.



– Dzielnica Wisła to letnie serce 
Warszawy. Tu każdy jest mile widziany. 
Szczególnie jeżeli chce poczuć tętniące 
życiem, zielone i odpowiadające na 
potrzeby mieszkańców miasto. Bo War-
szawa to bezapelacyjna stolica wygo-
dy, zieleni i oczywiście wolnego czasu 
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent 
m.st. Warszawy. – Sam często pływam 
po Wiśle łódką czy pontonem i zapew-
niam, że z wody Warszawa wygląda 
jeszcze lepiej, dlatego wszystkich za-
chęcam, by tego spróbować – dodaje.

Jak podkreśla Rafał Trzaskowski, 
od odwiedzających Dzielnicę Wisłę 
miasto oczekuje wyłącznie poszano-
wania innych osób oraz respektowania, 
że to przyroda jest nad Wisłą gospo-
darzem. – Prosimy, aby nie śmiecić 
i nie dewastować terenów zieleni oraz 
aby – spędzając czas według własnych 
potrzeb – nie zakłócać wypoczynku 
i zabawy innym osobom. Po trudnym 
roku pełnym wyrzeczeń, wszyscy po-
trzebujemy miejsca, w którym można 
wziąć oddech i odpocząć – zaznacza 
prezydent Warszawy.

– Pamiętajmy o tym, że Dzielnica 
Wisła stała się tym, czym jest obec-
nie dzięki działaniom Miasta – przy-
pomina Justyna Glusman, dyrektorka 
koordynatorka, ds. zrównoważonego 
rozwoju i zieleni. – Nie poprzestali-
śmy na jednej inwestycji, ciągle ulep-
szamy te tereny. Aktywnie działamy, 
by bulwary były miejscem przyjaznym 
i dostępnym dla każdego. Wydłużamy 
i poprawiamy ścieżki pieszo-rowerowe 
na prawym brzegu. W ramach budżetu 
obywatelskiego tworzymy nowe prze-
strzenie rekreacji, np. plażę Aluzyjną 
czy najnowszą strefę rekreacji na Go-
cławiu. Stale zwiększamy też liczbę 

koszy na śmieci i pawilonów sanitar-
nych – dodaje. 

Dla szukających wypoczynku
Podobnie jak w poprzednich latach, 

na mieszkańców czeka warszawski 
plażowy. Na czterech plażach można 
bezpłatnie wypożyczyć leżaki, sprzęt 

sportowy, zabawki, książki. Plażowy 
dodatkowo edukuje o zasadach zacho-
wania nad Wisłą i ekologii. Ma dla pla-
żowiczów ekopopielniczki i worki na 
śmieci. Dba również o bezpieczeństwo, 
może udzielić pierwszej pomocy, a we 
wszystkich innych wypadkach nie-
zwłocznie wezwie odpowiednie służby.

Dla aktywnych 
Dla osób pragnących aktywnie spę-

dzać czas przygotowano zajęcia spor-

towe na plażach, m.in. jogę, szachy, 
siatkówkę plażową, ultimate frisbee. 
Do dyspozycji są także ogólnodostępne 
przestrzenie do gry w siatkówkę czy 
badmintona, siłownie plenerowe, ścian-
ka wspinaczkowa i tory do buli. Nad 
Wisłą, na bulwarze Karskiego, pojawił 
się również serwis rowerowy, gdzie sa-
memu, pod okiem ekspertów, można 
dokonać drobnych napraw i przeglądów.

Dla amatorów żeglugi i sportów 
wodnych 

Podobnie jak w zeszłym roku na 
warszawiaków czeka szeroka ofer-
ta bezpłatnych rejsów na rozmaitych 

jednostkach: tradycyjnych łodziach, 
nowoczesnych katamaranach, wygod-
nych szkutach. Oprócz tego, w Porcie 
Czerniakowskim, na chętnych czekają 
zajęcia z pływania na deskach SUP 
i jachtach Optimist oraz zajęcia z wio-
ślarstwa czy kajakarstwa. Działają rów-
nież bezpłatne promy, oferujące prze-
prawy przez rzekę w trzech miejscach: 
płyta desantu – plaża Saska, bulwar 
Pattona – plaża Poniatówka, bulwar 
Karskiego – plaża Rusałka. Po rocz-

nej przerwie spowodowanej epidemią 
COVID Zarząd Transportu Miejskie-
go uruchomił również rejsy statkiem 
z Warszawy do Serocka.

Dla szukających wiedzy 
o przyrodzie

W tym roku sercem Dzielnicy Wi-
sła jest nagradzany Pawilon Ekologicz-
ny Kamień. Na każdą sobotę sezonu 
letniego zaplanowane są ekologiczne 
przedstawienia teatralne oraz kino ple-
nerowe we współpracy z Green Film 
Festiwal, a w każdą niedzielę odbywać 
się będą spacery przyrodnicze dla ca-
łych rodzin. W weekendy można też 
po prostu odwiedzić Pawilon i posłu-
chać animatora, który opowiada o wy-
jątkowej przyrodniczo przestrzeni Go-
lędzinowa i zaprasza do eksplorowania 
tego terenu. Na chętnych zgłębiania taj-
ników przyrody czekają lornetki i ma-
teriały edukacyjne, a na chcących wy-
począć – leżaki.

Dla zainteresowanych ekologią
Zagadnienia związane z ekologią, 

świadomą konsumpcją oraz recyclin-
giem będą poruszane na bulwarze Pat-
tona. W szklanych kubikach pojawiły 
się wystawy dotyczące nadwiślańskiej 
przyrody, żeglugi i recyclingu. Do-
datkowo, w każdy weekend, uczest-
niczyć  można m.in. w warsztatach 
botanicznych, spotkaniach z przyrod-
nikami, happeningach, wymianach 
rzeczy niepotrzebnych czy warsztatach 
przerabiania plastiku na rzeczy ładne 
i użyteczne. Jak co roku, przez cały 
sezon, wspólnie z mieszkańcami orga-
nizowane będą zbiórki odpadów pozo-
stawianych nad Wisłą. Na zakończe-
nie sezonu najbardziej zaangażowani 
uczestnicy zbiórek otrzymają nagrodę 
– lot balonem. 

Dla dzieci
Najmłodsi mogą korzystać m.in. 

z warsztatów plastycznych i przyrodni-
czych, nauki pływania na specjalnych 
żaglówkach klasy Optimist czy szero-

kiej oferty działań animacyjnych (teatr, 
warsztaty eko, warsztaty gotowania, 
zajęcia ruchowe, spotkania literackie 
dla najmłodszych itp.).

Dla kochających kulturę 
Nad Wisłą organizowane będą rów-

nież wystawy, w tym wystawa fotogra-
fa Macieja Mańkowskiego w Pawilo-
nie Ekologicznym Kamień, koncerty, 
potańcówki, warsztaty fotograficzne, 
pokazy i spektakle na wodzie oraz fe-
stiwal River Lights na rzece. Jak co 
roku, 1 sierpnia odbędzie się również 
uroczysta parada łodzi „Wisła, godzina 
W”, organizowana przez Fundację Rok 
Rzeki Wisły.

Święto Wisły
W tym roku wraca także wydarze-

nie, które ma już 13-letnią tradycję! Na 
pierwszy weekend września zaplano-
wano spektakle na wodzie, odbywające 
się wzdłuż całego centralnego odcinka 
Wisły, od mostu Gdańskiego po Port 
Czerniakowski. Publiczność wypoczy-
wająca na bulwarach i plażach będzie 
mogła posłuchać koncertów i podzi-
wiać tancerzy, którzy zaprezentują się 
z łodzi płynących rzeką. 

Bezpiecznie nad Wisłą
Nad bezpieczeństwem czuwać 

będą patrole straży miejskiej i policji 
oraz streetworkerzy. Wzorem ubiegłe-
go roku zorganizowane zostaną dwa 
punkty bezpieczeństwa, gdzie każda 
potrzebująca osoba będzie mogła sko-
rzystać z pomocy ratownika medycz-
nego oraz psychologa. W punktach 
otrzymać będzie można wsparcie, po-
radę, jak również pomoc w wezwaniu 
odpowiednich służb czy bliskiej osoby. 

Współpraca z organizacjami poza-
rządowymi. 

Wydarzenia i akcje nad Wisłą, jak 
co roku, organizowane są we współ-
pracy z partnerami, przede wszystkim 
wodniackimi organizacjami pozarządo-
wymi, specjalistami od wypoczynku, 
sportu i edukacji nadwiślańskiej. 

Pokaz 
malowania 
tuszami 

Atmosfera była gorąca i to nie tylko 
za sprawą pogody, ale efektów jakie moż-
na było zobaczyć pewnego lipcowego 
popołudnia przy ul. Dzieci Warszawy 29.

Wielokolorowe tusze z dużą ilością 
złota robiły wrażenie na mieszkańcach, 
a wielu z nich odważyło się spróbować 
swoich sił.

Dla dzieci przygotowaliśmy słodycze 
i zabawę w poszukiwanie kolorowych 
kółeczek, a dla dorosłych loterię z nagro-
dami w postaci naszych dzieł.

Całość dopełniła przemiła atmosfera 
z muzyką i wideo obrazów i tuszy w tle.

Z uwagi na liczne zapytania kiedy 
kolejne malowanie na żywo, odpowiada-
my że planujemy robić takie cyklicznie 
w różnych miejscach stolicy i już wkrót-
ce będziemy informowali o terminach 
i miejscach spotkania.

Zapraszamy:
• dzieci 
• młodzież
• dorosłych
• babcie i dziadków
• mieszkańców oraz ich gości
• artystów i amatorów malarstwa nowo-

czesnego i intuicyjnego
• poszukiwaczy niezapomnianych wra-

żeń

Dobra zabawa gwarantowana!
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Weź oddech nad Wisłą. Warszawa zaprasza

zatrudni do pracy w lokalizacjach:
• ul. Parowcowa 2, Warszawa 

oraz
• ul. Estrady 14, Klaudyn

pracowników na stanowisko:

lakiernik samochodowy
 

Oferujemy:
•  stabilne warunki zatrudnienia  w oparciu o umowę 

o pracę,
•  terminowe wynagrodzenie,
•  dobrą atmosferę w pracy,
•  szkolenia wewnętrzne,
•  niezbędne narzędzia pracy.
 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 

519 321 241

Firma

– Zachęcamy mieszkańców stolicy i turystów do korzystania z let-
nich atrakcji w Dzielnicy Wisła. Tu nie można się nudzić – zaprasza 
prezydent Rafał Trzaskowski. W tym sezonie Warszawa przygotowała 
m.in. plażowe animacje, działania ekologiczne, sporty wodne i plażo-
we, żeglugę oraz liczne wydarzenia kulturalne.





str. 4 23 lipca 2021 Nasza GAZETA Nr 7

Warszawa słynie z niezapomnianych 
aranżacji kwietnych, które zdobią miasto 
przez niemal cały rok, ale szczególne wra-
żenie robią latem. O tej porze roku w sto-
licy powstają różne formy ozdobne, m.in. 
rabaty bylinowe z roślin wieloletnich, 
klomby z roślin wieloletnich i krzewów, 
skupiny krzewów ozdobnych z drzewami, 
czy kwietniki jednoroczne. 

W tegorocznych letnich ukwieceniach 
Warszawy połączono byliny z roślinami 
jednorocznymi, które są tak dobrane, aby 
kwitły w różnych miesiącach od lata aż 
do jesieni. W efekcie zestawienia rośliny 
będą zaskakiwać zmieniającą się w czasie 
formą i barwą. Na kwietnikach króluje 
ostróżka zaliczana do roślin wieloletnich, 
o okazałych, pastelowych kwiatostanach. 
Nadają one kompozycjom strzelistego 
układu i romantycznego charakteru. 

Dużą popularnością wśród bylin sa-
dzonych na warszawskich kwietnikach 
cieszą się również: gaura Lindheimera, 
ostnica mocna, rozplenica obca, werbe-
na patagońska. Róż i purpura kwiatów 

gaury, werbeny czy rozplenicy dobrze 
komponują się z zielenią zwiewnej, ma-
lowniczej trawy – ostnicy. Równie efek-
towne są byliny zimujące w gruncie, tj. 
jeżówka purpurowa oraz Lobelia okazała, 
której intensywnie czerwone kwiatostany 
dodają letnim rabatom wyrazistych barw 
i energii.  

Na rabatach można zaobserwować 
przekwitnięte kule czosnku ozdobnego, 
który celowo pozostawiony wprowadza 
nową formę dekoracyjną. Przekwitnięte 
łodygi będą zdobiły rabaty aż do ich po-
łożenia, następnie zostaną usunięte i po-
nownie posadzone w innych miejscach 
jesienią. 

Z nowości, które zostały posadzone 
w tym roku warto wymienić: wiecznik ku-
listy, tytoń leśny, mietelnik żakuła, uncinia 
czerwona, dmuszek jajowaty. W niektó-
rych donicach ogrodnicy posadzili zioła, 
które będą przyciągać swoimi intensyw-
nymi zapachami – miętę pieprzową, me-
lisę lekarską, nachyłek barwierski, bazylię 
pospolitą oraz tymianek właściwy. 

Modernizacja bazaru będzie uzu-
pełnieniem dla powstającego centrum 
usług lokalnych. Z dotychczasowego 
terenu bazaru znikną mało estetyczne 
baraki. Projekt pozwoli na utrzyma-
nie handlu w okolicy, który zostanie 
przeniesiony na róg ul. Rudnickiego 
i Broniewskiego i zyska nową, czy-
stą oraz bezpieczną formę. Wizja dla 
tego obszaru to efekt konsultacji, uwag 
i spotkań z mieszkańcami najbliższego 
otoczenia bazaru.

24 czerwca na sesji Rady Miasta 
Warszawy przyznała Bielanom 2,5 
mln złotych na przygotowanie projektu 
i modernizację części pod targowisko 
na Piaskach.

Lokalne targowiska są jednym 
z ważnych elementów miejskiej tkanki. 
To na nich właśnie mieszkańcy mogą 
zaopatrywać się niskim kosztem w po-
trzebne produkty, najczęściej prosto od 
producentów i małych rolników. – Za-

leży nam na istnieniu takich miejsc, ale 
jeśli można coś na nich poprawić, to do 
tego dążymy. I tak też dzieje się w spra-
wie targowiska na Piaskach. Udało 
nam się wypracować porozumienie, 
w ramach którego bazar zmieni swoje 
położenie, zostanie również zmniej-
szony, a jednoczenie nabierze nowego 
estetycznego i uporządkowanego wy-
glądu. Dalej będzie służyć mieszkań-
com, ale już w lepszej odsłonie – mówi 
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Zarząd Bielan od 2017 roku prowa-
dzi zintensyfikowane działania mające 
na celu unormowanie sytuacji targowi-
ska znajdującego się przy ul. Broniew-
skiego. Celem działań było stworzenie 

uporządkowanej przestrzeni przyjaznej 
mieszkańcom dzielnicy. W 2019 roku 
zostało rozebranych ponad 40 procent 
nieużytkowanych, nieestetycznych pa-
wilonów na terenie bazaru. W tym roku 
natomiast zaplanowane jest wykonanie 

projektu pod nowe targowisko. W roku 
2022 zostanie utwardzona nawierzch-
nia, uzbrojony teren oraz wykonane 
ogrodzenie nowego bazaru.

– Sprawa placu targowego przy 
ulicy Broniewskiego jest przedmiotem 
zainteresowania wielu grup społecz-
ności bielańskiej, w związku z czym 
podjęta została przeze mnie próba 
połączenia zainteresowanych stron 
celem doprowadzenia do wypraco-
wania porozumienia. Bardzo dziękuję 
wszystkim osobom, które brały udział 
w konsultacjach w celu wypracowa-
nia kompromisowego rozwiązania 
a w szczególności panu prezydentowi 
Michałowi Olszewskiemu za wspar-
cie podczas procesu na etapie usta-
leń oraz przekazanie środków, które 
umożliwią nam przygotowanie terenu 
pod targowisko i pozbycie się mało 
atrakcyjnych budek obecnego bazaru 
– podkreśla Włodzimierz Piątkowski, 
zastępca burmistrza Bielan.

Z diagnozy społecznej i środowi-
skowej przeprowadzonej przez Zarząd 
Zieleni w 2017 roku wynikało, że 
mieszkańcy są zainteresowani dalszym 
funkcjonowaniem targowiska. Przepro-
wadzono na ten temat szereg rozmów, 
podczas których omawiano możliwości 
i warianty modernizacji bazaru przy 
Broniewskiego. Nowa i docelowa loka-
lizacja pod targowisko posiada dostęp 
do drogi publicznej, a w ramach reali-
zacji projektu placu targowego zyska 
on uzbrojenie w sieć wodno-kanaliza-
cyjną oraz złącza elektroenergetyczne, 
z utwardzeniem w postaci zastosowa-
nia płyt 50x50cm wraz z obrzeżami 
i wygrodzeniem ażurowym. Koncep-
cja będzie spójna z planami dla tego 
miejsca prowadzonymi przez Zarząd 
Zieleni.

Zakończyły się obrady kapituły, która 
spośród zgłoszeń mieszkańców wyłoniła 
dziesięć kobiet, które każdego dnia an-
gażują się w rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego, zwracając uwagę na jego 
potrzeby. Kapituła oceniała kandydatki 
według następujących kryteriów: dzia-
łalność na rzecz promocji Warszawy, 
promowanie otwartości, tolerancji, rów-
nouprawnienia i wartości demokratycz-
nych, działalność na rzecz społeczności 
lokalnej na terenie Warszawy, wybitne 
osiągnięcia w swojej dziedzinie na skalę 
ogólnokrajową. 

Ogłoszenie nominacji nastąpi 20 
września i od tego dnia trwać będzie gło-
sowanie. Głosować można będzie za po-
mocą strony internetowej Warszawianka 
Roku lub karty do głosowania, dostępnej 
na stronie internetowej oraz w siedzibie 
organizatora. Zakończy się ono 22 paź-

dziernika, a 9 listopada poznamy nazwi-
sko Warszawianki Roku.

W skład kapituły wchodzą: Ewa Ma-
linowska-Grupińska – przewodnicząca 
Rady m.st. Warszawy; Beata Michalec 
– radna m.st. Warszawy; Ewa Ewart – 
dziennikarka, producentka i wielokrotnie 
nagradzana reżyserka filmów dokumental-
nych; Michał Rusinek – literaturoznawca, 
tłumacz, pisarz i wykładowca akademicki, 
prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej; 
Nicole Sochacki-Wójcicka – laureatka II 
edycji plebiscytu, lekarka, edukatorka, 
blogerka; Agnieszka Szydłowska – dzien-
nikarka radiowa i telewizyjna, autorka 
programów poświęconych kulturze i mu-
zyce; Anna Maruszeczko – dziennikarka 
radiowa, telewizyjna, prasowa, a także 
felietonistka; Vienio – wokalista, autor 
tekstów, DJ, producent muzyczny, reżyser, 
dziennikarz radiowy i aktor.

200 tysięcy kwiatów

Kolorowa Warszawa
Ogrodnicy miejscy posadzili w Warszawie niemal 200 tys. kwiatów, 
które będą cieszyć oczy mieszkańców i turystów całe lato oraz jesienią. 
Tegoroczne kompozycje wyróżnia bogactwo kolorów i lekkość formy.

Na Bielanach

Modernizacja bazaru na Broniewskiego 
Modernizacja bazaru przy ulicy Broniewskiego jest częścią działań dzielnicy Bielany nakierowanych 
na tworzenie centrów lokalnych. W rejonie skrzyżowania Broniewskiego i Rudnickiego mamy pocztę, 
bibliotekę, mnóstwo lokali i sklepów, a w planach jest utworzenie jest Bielańskiego Centrum Seniora 
w budynku Broniewskiego 56.

Siedemdziesiąt siedem kandydatek

Warszawianka Roku 2021
Mieszkańcy Warszawy przesłali prawie 280 zgłoszeń. Spośród nich 
komisja plebiscytu wyłoniła 77 kandydatek do tytułu Warszawianki 
Roku. Nazwisko zwyciężczyni poznamy w listopadzie. 

Już niedługo, na wolskiej ulicy Aga-
wy drogowcy wymalują na chodnikach 
nowy, dotychczas niestosowany symbol. 
Niebieska linia, przerywana symbolem 
litery P stylizowanym na warszawską 
Syrenkę instruować ma kierowców, ile 
miejsca mogą zająć na chodniku, by nie 
utrudniać życia pieszych. Według przepi-
sów dopuszcza się zatrzymanie czy postój 
samochodu pod warunkiem, że szerokość 
chodnika pozostawionego dla pieszych 
jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest 
nie mniejsza niż 1,5 m. – To bardzo dobre 
rozwiązanie, aby pokazywać, jak należy 
prawidłowo parkować – komentuje po-
mysł zastępca burmistrza Woli, Robert 
Rafałowski. 

Niestety w mieście źle zaparkowane 
samochody, to w dalszym ciągu zmora 
dla pieszych. Problem ten jest szcze-
gólnie dotkliwy między innymi dla ro-
dziców prowadzących wózki dziecięce, 
czy osoby niepełnosprawne porusza-
jące się na wózku. – Nierzadko muszą 
oni korzystać z jezdni albo trawnika 
by przedostać się przez zatarasowany 
pojazdem chodnik – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. To oczy-

wiście albo powoduje niebezpieczeń-
stwo, albo wymaga niszczenia ziele-
ni. Władze dzielnicy, wierzą, że wiele 
tych sytuacji wynika z nieświadomości 
i braku wyobraźni kierujących. Space-
rując po Woli widzimy przypadki źle za-
parkowanych samochodów, przez co nie 
sposób przejechać z wózkiem po chod-
niku i trzeba iść jezdnią – relacjonuje 
Kamil Giemza, wolski radny i młody 
ojciec. – Popieram pozytywne akcje 

skierowane na ułatwianie poruszania 
się pieszym i osobom o ograniczonej 
mobilności w mieście.  

Na razie ZDM, jako zarządca Stre-
fy Płatnego Parkowania, planuje wyko-
nać takie oznakowanie w jej obrębie, na 
odcinku od ulicy Syreny do Agawy 7. 
Niewykluczone jednak, że jeśli to roz-
wiązane przyniesie efekty, to w przyszło-
ści zostanie wprowadzone także w wielu 
miejscach.

Na Woli

Parkowanie z Syrenką
Niebieska linia z estetyczną syrenką ma pokazywać kierowcom, ile miejsca muszą pozostawić pieszym. 
Pilotażowy program na Woli przeprowadzi Zarząd Dróg Miejskich. 



Ciekawa podróż i czas 
porównań

Program, dosyć intensywny, ale 
bardzo ciekawy, realizowała agencja 
APRA Porter Novelli z Sofii. Koor-
dynowała go Snieżana Vuntsova, 
a w trakcie podróży po tym regionie 
Bułgarii Ivanina Dimitrowa z Burgas 
wraz z polskojęzycznym przewodni-
kiem Kiriłem Christovem.

Oboje okazali się znakomici 
w swojej pracy, a Cyryl z wieloletnim 
doświadczeniem przewodnickim oraz 
pracą najpierw w przedstawicielstwie 
bułgarskich linii lotniczych w Warsza-
wie, a następnie w stoiskach swo-
jego kraju na targach turystycznych 
w Polsce, także świetną znajomością 
języka oraz zarówno naszej historii, jak 
i współczesności.

Bułgarię znam (znałem?) z wielu do 
i po niej podróży od początku lat 60. do 
80. Przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz. 
Najpierw na obozie studenckim w Pri-
morsku, później jako kierownik (tak 
się wówczas nazywali piloci) polskich 
wycieczek zagranicznych, którym by-
wałem w ramach urlopów. A także pod-
czas indywidualnego zwiedzania kraju 
z żoną, zakończonego wypoczynkiem 
nad Morzem Czarnym, czy urlopem, 

już z synem, w Międzynarodowym 
Domu Dziennikarza. Latałem tam rów-
nież na międzynarodowe konferencje, 
jako juror na wystawy itp.

Wspominam o tym, bo niezła zna-
jomość ówczesnej Bułgarii pozwoliła 
mi obecnie na dokonywanie porównań 
ze współczesną. Co okazało się wyjąt-
kowo trudne. Znalazłem się bowiem 
w zupełnie innym świecie. Na tutej-
szym czarnomorskim wybrzeżu nie 
byłem blisko pół wieku.

To już inny świat 
Porównanie z ówczesną, chociaż-

by tylko jego współczesnej infrastruk-
tury turystycznej, architektury hoteli 
i ośrodków, mogło, ale jestem odporny, 
spowodować szok większy, niż gdy-
by cudzoziemiec, który ostatnio był 
w Warszawie przed półwieczem, nagle 
znalazł się w jej współczesnym cen-
trum czy na Woli.

Czarnomorskie wybrzeże Bułgarii 
ma blisko 400 km długości. Dawne po-
pularne miejscowości wypoczynkowe 
– starą nazwę św. Konstantin i Elena 
odzyskała Drużba, na wielu odcinkach 
„pozlewały się”. Zwłaszcza między 
Warną i Albeną oraz w okolicach Bur-
gas, od Neseberu do Sozopola. Bez-

sensowne byłoby też porównywanie 
z ówczesnym wyżywienia oferowane-
go współcześnie gościom hotelowym, 
nie tylko w systemie all inclusiv.

Język angielski wyparł 
rosyjski, ale… 

Relatywnie, w stosunku do innych 
produktów, podrożały chyba tylko 
mocne alkohole, ale to konsumentom 
może wyjść tylko na zdrowie. Jeszcze 
jedna różnica rzuciła mi się obecnie nie 
tyle w oczy, co uszy: języki. Przed laty 
wśród gości hotelowych dominował, 
obok bułgarskiego, rosyjski.

Obecnie język rosyjski, o ile mogę 
to oceniać na podstawie tygodniowe-
go pobytu, w wielu miejscach został 
niemal wyparty przez powszechny an-
gielski. Rozmawiają w nim oczywi-
ście turyści rosyjscy, białoruscy czy 
ukraińscy. Po rosyjsku mówią przede 
wszystkim dosyć liczne sezonowe kel-
nerki z Ukrainy.

Poziom obsługi gości zarówno 
w restauracjach i barach hotelowych, 
jak i w miastach oraz miejscowościach, 
w porównaniu ze znanym mi sprzed 
lat, to także już inna planeta. Ale pora 
kończyć te wspomnienia i porównania. 

Z lotniska w Burgas, na które do-
lecieliśmy po 100 minutach podróży 
z Warszawy, po przejściu kontroli doku-
mentów antykowidowych, od razu poje-
chaliśmy 160 km na północ, do Albeny, 
aby od niej rozpocząć dziennikarską 
podróż studyjną na południe Bułgarii.

Zaczynamy w błękitnym 
raju

Na pierwsze dwie noce zakwate-
rowano nas w hotelu Maritim Blue 
Paradise. Jest on jednym z 30 w Albe-
nie, której prywatyzacja, jako całości 
kurortu, a nie poszczególnych w nim 
obiektów, przedstawiana jest jako wzo-
rowa w skali Bułgarii. 

W pierwszej chwili wydało mi się, 
że w tym ogromnym hotelu, podobnie 

jak w czterech pozostałych, w których 
nocowaliśmy, jest dosyć pustawo. Do-
tarliśmy do niego jednak dopiero na 
kolację, którą goście mogą spożywać 
w ciągu aż 3 godzin. Podczas wie-
czornego spaceru nad morze trochę za-
skoczony zostałem tym, że loggie lub 
balkony wszystkich pokoi są oświetlo-
ne. Równocześnie w pobliskich barach, 
sklepikach i punktach usługowych, za-
pewne wchodzących w skład tego kom-
pleksu hotelowego, były pustki, a nie-
które zamknięte. Nie było także tłumów 
na śniadaniu wydawanym również przez 
3 godziny i następnej kolacji.

Atrakcje Bałczyku
Krasimira Stoyanova, dyrektorka 

„Albena Tour PLC” zapewniała mnie, 
że aktualne „obłożenie” hotelu sięga 
85 proc. miejsc. Tyle, że jak się wkrót-
ce okazało, dzięki jakiejś imprezie 
biznesowej, a nie gościom wypoczy-
wającym tydzień lub dwa. Hotel ma 
także centrum balneologiczne, obsłu-
guje turystykę kongresową i sportową. 
Maseczki obowiązują w nim nie tylko 
personel, ale w miejscach ogólnych 
w budynku także gości. Troskę o wyso-
ki standard sanitarny widać na każdym 
kroku. Widelce i noże, a osobno łyżki 
i łyżeczki, zapakowane są w „zaspawa-
ne” plastikowe opakowania.

Dla nas hotel ten stał się punktem 
wypadowym do największych atrak-
cji w okolicy: Ogrodu Botanicznego 
i „Pałacu”, jak nazywana jest była 
rezydencja z dwiema willami w pięk-
nym ogrodzie na nadmorskim zboczu, 
rumuńskiej królowej Marii w Bałczy-
ku. W latach międzywojennych ten 
fragment Dobrudży należał do Ru-
munii. A w dawnej willi „Błękitna 
Strzała” księcia Mikołaja mieści się 
winiarnia Queens Vinery House z do-
brymi winami z własnej winnicy oraz 
mocniejszymi rakijami, świetnymi 
w smaku zwłaszcza migdałową i fi-
gową. 

Na farmie małży i polach 
golfowych

Wartym wspomnienia, nie tylko dla 
podniebienia, okazał się programowy 
obiad w restauracji na Farmie Mał-
ży w miejscowości Dyłboka, odległej 
od Bałczyku o 30 km. W specjalnych 
pomieszczeniach bezpośrednio przy 
brzegu, lub położonych nieco dalej od 
niego, hoduje się małże do restauracji 
oraz przerobu na konserwy. A w far-
mowej, położonej na wąskiej, długiej 
nadmorskiej półce skalnej, serwuje się 
nie tylko je, ale także inne owoce mo-

rza oraz potrawy i napoje. Po obiedzie 
mieliśmy możliwość zapoznania się 
z jedną z propozycji turystyki golfowej, 
na przykładzie ekskluzywnego ośrodka 
Thracian Cliffs (Trackie Klify), położo-
nego malowniczo na wysokim brzegu 
morza i szczycącego się największym 
z kilku, 18-dołkowym polem. 

Następny dzień zajęło nam zwiedza-
nie Warny – to, oczywiście temat na 
osobną relację, z jej antycznymi zabyt-
kami: ruinami Małych Łaźni i Dużych 
Term Rzymskich, fragmentów centrum 
oraz Świątyni św. Atanazego. Niestety 
w bułgarskich cerkwiach ortodoksyjnych 
obowiązuje absolutny zakaz fotografo-
wania wnętrz. Clou programu dnia było 
zwiedzanie bogatego w zbiory i słyną-
cego z najstarszego skarbu ze złota, 
Muzeum Archeologicznego. 

Skalny monastyr 
i mauzoleum Warneńczyka

Nocleg mieliśmy w drugim ho-
telu na naszej trasie, Meliã Revards 
w Złotych Piaskach. Też ogromnym, 
wielopiętrowym i kilkuskrzydłowym, 
z basenem, ale i łatwym dostępem do 
plaży. Również dosyć dalekim od za-
pełnienia, co najlepiej widać na licz-
nych leżankach z nieotwartymi paraso-
lami. Z pięcioma (!), sądząc po karcie 
gościa, ich kategoriami oraz plastiko-

wych opaskach, które zakładane są im 
po rejestracji na przeguby dłoni: białą, 
srebrną, złotą i platynową. Wymogi 
sanitarne, podobnie jak w innych hote-
lach, w których nocowaliśmy, są bardzo 
wysokie. Kolejnego dnia pojechaliśmy 
do słynnego średniowiecznego, zacho-
wanego jednak tylko fragmentarycznie, 
skalnego monasteru Aładża.

Byłem tu przed laty kilka razy, ale 
wówczas nie było chyba przy nim mu-
zeum. Później zaś do jeszcze budowa-
nego, ale już wartego obejrzenia, Parku 
Historycznego w odleglej od Warny 
o 33 km wsi Neofit Rylski. Wolny 
czas wykorzystaliśmy na zwiedzenie, 
poza planem, już z naszej inicjatywy, 
pomnika – mauzoleum Władysława III 
Warneńczyka. Zaś naszym kolejnym 
trzecim miejscem postoju stał się Astor 
Garden Hotel w św. Konstantynie 
i Elenie, w czasach komunistycznych 
– Drużbie. Wypoczywających w nim 
okazało się więcej, niż w poprzednich 
hotelach i miejscowościach, przyby-
wało ich zresztą im jechaliśmy dalej 
na południe.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Ciąg dalszy relacji w następnym wy-
daniu.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Bułgaria: czarnomorskie lato 2021
Jaka jest sytuacja turystyczna na czarnomorskim wybrzeżu Bułgarii w szczycie drugiego już sezonu 
letniego podczas pandemii Covid–19? Jakie atrakcje, poza zakwaterowaniem, wyżywieniem, plażami 
i kąpielami, proponują tam gościom gospodarze? Były to główne tematy, na które odpowiedzi szukała 
dziesiątka polskich dziennikarek i dziennikarzy, w tym autor tego tekstu, zaproszonych na tygodniowe 
study tour przez bułgarskie Ministerstwo Turystyki. 
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W bemowskiej bibliotece 

Letnie atrakcje dla dzieci 

W czasie wakacji w placówkach 
bemowskiej biblioteki trwają cieka-
we warsztaty. W ramach akcji „Lato 

w mieście 2021” dzie-
ci korzystają z zajęć 
o technikach czerpa-
nia papieru: wykonują 
kwiatową kompozycję, 
figurki origami. Bi-
bliotekarze zapropono-
wali również dzieciom 
teatrzyki Kamishibai, 
zagadki detektywi-
styczne z Lasse i Maia 
– główymi bohaterami 
szwedzkiej serii ksią-
żek dla dzieci Martina 
Widmarka oraz samo-

dzielne wykonywanie puzzli o tematy-
ce przyrodniczej. Zajęcia odbywają się 
w Czytelni nr XVII przy Powstańców 

Śląskich 17 i Wypożyczalni nr 29 przy 
Konarskiego 6. 

Ponadto z myślą o najmłodszych 
w Punkcie Bibliotecznym nr 143 przy 
Sterniczej 98 w dniach 26-30 lipca br. 
zorganizowano bezpłatną tygodniową 
przygodę letnią z animatorem. Codzien-
nie w godzinach 10:00–12:00 dzieciom 
oferowano wyjątkowe zajęcia, a wśród 
m.in. malowanie twarzy oraz warsztaty: 
malowania na plecakach płóciennych. 

Warto również przypomnieć o cy-
klicznych zajęciach literacko-plastycz-
nych dla dzieci „Czytasie na tarasie”, 
„Czytanie na Latającym Dywanie” oraz 
„Czytanie na Polanie”, a także o teatrzy-
kach organizowanych w naszych pla-
cówkach. Najbliższy „Przygody bocia-
na Klekosława” odbędzie się 7 sierpnia 
o godz. 16:00 w Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży nr 29 przy ul. Konarskiego 6. 
Wstęp wolny. Więcej szczegółów: www.
bibliotekabemowo.pl. 

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

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

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zwanej dalej zril, zawiadamiam, że w dniu 31 maca 2021 r. 
została wydana decyzja Nr 29/SPEC/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego na wniosek Przedsiębiorstwo 
Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla inwestycji 
pn.: „rozbudowa lotniska użytku publicznego polegająca na budowie płyt PPS-5C, 
PPS-10, PPS-15 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na PPS-15 wraz z pracami 
towarzyszącymi”, na terenie Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie,  
jedn. ew. 146517_8, Dzielnica Włochy.

Działki usytuowania obiektu (tłustym drukiem działki przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję):

obręb: 20605, działki o nr ew.: 3/25, 18/1, 18/3, 18/4, 22/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/3, 33/4, 34/1, 34/2,
obręb: 20607, działki o nr ew.: 2/2, 2/29, 16/3, 65, 2/32, 2/171, 2/172, 23/1 (23/12, 
23/11),
obręb: 20610, działki o nr ew.: 4/1, 4/2, 4/4, 4/6, 4/12, 4/13, 4/14, 4/16, 4/17, 4/18, 
4/19, 4/28, 4/29, 4/31, 4/32, 4/35, 4/36, 4/37, 4/39, 4/40, 4/41, 4/42, 4/43, 5/1, 5/4, 
6/1, 7/1, 8/1, 8/4, 9/1, 9/4, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/21, 10/22, 12/1, 12/2, 
12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 1/5, 3, 4/44, 6/4, 7/4, 11, 1/7, 1/8, 
1/9, 1/10,
obręb: 20611, działki o nr ew.: 4/31, 5/17, 5/22, 4/1, 4/10, 5/18,
obręb: 20616, działki o nr ew.: 1/5, 1/7, 2, 4/5, 4/6.

Nieruchomości przechodzące na rzecz Skarbu Państwa (w nawiasie numer działki 
przed podziałem):
obręb: 20607: działki o nr ew.: 23/12 (23/1), 
obręb: 20610, działki o nr ew.: 1/5, 3, 4/44, 6/4, 7/4, 11, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 
obręb: 20611, działki o nr ew.: 5/18.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy 
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, 
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Strona chcąca zapoznać się z aktami 
postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek 
w godz. 1300–1600 lub w czwartek w godz. 800–1200 po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać 
przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.

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

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego 
postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą 
informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.

Publiczne obwieszczenie 23 lipca 2021 r.
WI-I.7820.3.5.2020.AC

Zostać czytelnikiem bemowskiej bi-
blioteki można bardzo prosto: korzystając 
z opcji zapisu zdalnego. Przede wszyst-
kim należy wejść na stronę internetową: 
https://bibliotekabemowo.pl/video-zapis-
-zostan-czytelnikiem/. Tam znajdziemy 
kompleksowy instruktaż – krok po kroku. 
Do formularza dostępnego na stronie za-
interesowany wprowadza dane adresowe 
oraz swój numer telefonu i przesyła je, 
potwierdzając, że zapoznał się z regula-
minem. Następnie na podany numer te-
lefonu Czytelnik otrzymuje wiadomość 

SMS zawierającą w treści TOKEN. Kiedy 
już go wprowadzi, zostanie poinformo-
wany, żeby oczekiwał połączenia Google 
Duo (połączenia video) z numerów: 509 
533 069 oraz 797 525 306 (tylko tych). 
W trakcie takiej sesji z bibliotekarzem 
Czytelnik okazuje dowód, po czym otrzy-
muje SMS z danymi do logowania na 
swoje nowo utworzone konto bibliotecz-
ne i może już wypożyczać e-booki oraz 
e-audiobooki. Nie ma ograniczeń dotyczą-
cych miejsca zamieszkania Czytelnika – 
musi on jedynie posiadać dowód osobisty. 

W przypadku dzieci zapisywanych przez 
rodziców procedura zapisu działa podob-
nie. Serdecznie zachęcamy!

Videozapis – coraz więcej chętnych 
W okresie wakacyjnym liczba chętnych do videozapisu do bemowskiej 
Biblioteki wzrasta. Nowi Czytelnicy mogą liczyć na szereg atrakcji online 
w ramach e-platformy bibliotecznej onlinebibliotekabemowo.pl. 

Realizacja budżetu obywatelskiego
W 2022 roku w bemowskiej bi-

bliotece będą realizowane warsztaty 
z ramach budżetu obywatelskiego. – 
Wszystkie projekty związane z naszą bi-
blioteką, które zostały dopuszczone do 
głosowania, zdobyły uznanie naszych 
Czytelników i będą realizowane. Be-
mowo postawiło m.in. na czytelnictwo 
i warsztaty praktyczne, co nas niezwy-
kle cieszy. Dziękujemy Mieszkańcom za 
zaangażowanie i wszystkie głosy, zaś 
autorom projektów serdecznie gratulu-
jemy – podkreśla Anna Fiszer-Nowac-
ka, dyrektor biblioteki. 

W ramach 8. edycji budżetu oby-
watelskiego będą realizowane: za-
kup książek do Biblioteki Publicznej 
w Dzielnicy Bemowo (126 000 zł), 
zakup lektur oraz książek dla dzieci 
do Biblioteki Publicznej (53 760 zł), 
książkomat na Bemowie (przy Hali 
OSIR) (190 000 zł), zakup audiobo-
oków, filmów i e-booków do bemow-
skiej Biblioteki (44 000 zł), bezpłat-
na pomoc dla dzieci zmagających się 
z problemem stresu metodą bajkotera-
pii (5 400 zł), bezpłatna wypożyczalnia 
zabawek i pomocy Montessori (60 000 

zł), bezpłatne rodzinne eko-warsztaty 
w bibliotece (32 630 zł), bezpłatne 
szkolenia z rozwiązywania konfliktów 
dla dorosłych mieszkańców Bemowa 
(4 000 zł), bezpłatne warsztaty mate-
matyczno-ekonomiczne dla dzieci (23 
000 zł), biblioteka bemowska – warsz-
taty dla małych i dużych: bajkoterapia, 
świadome rodzicielstwo, relacje, inne 
(88 800 zł), bezpłatne warsztaty dla 
młodzieży i dorosłych: biżuteria, flory-
styka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, 
ceramika, szycie (na maszynach oraz 
owerlok) (96 000 zł). 



Lato z kulturą 
w Ursusie
W każdy wakacyjny weekend za-
praszamy na rodzinne spotkania 
z kulturą.  Na wszystkie wydarze-
nia wstęp wolny.

„Na tarasie u Achera”, 
czyli koncerty jazzowe 

Sympatyków jazzu z pewnością 
ucieszy fakt, że wracamy z muzycz-
ną inicjatywą, która debiutowała 
w dzielnicy przed pandemią. Przez 
cały lipiec i sierpień (z wyjątkiem 
01.08.2021 r.), w każdą niedzielę 
o godz. 17:00 na tarasie willi w Par-
ku Achera będzie można usłyszeć 
charakterystyczny saksofon i swin-
gowy rytm.  

Pikniki rodzinne w Paku 
Hassów

W każdą sobotę zapraszamy na Ro-
dzinne Pikniki Artystyczne. Początek 
wydarzenia o 16:00, koncert o 17:00.  
Repertuar w tym roku będzie  bardzo 
różnorodny -  muzyka klasyczna, la-
tynoamerykańska, warszawski folk-
lor miejski oraz piosenki lwowskie. 
Po koncertach odbędą się warsztaty 
plastyczne, ekologiczne, a także gry 
i zabawy inspirowane muzyką.

Letnie kino plenerowe. 
Lipiec –  Park Hassów,

sierpień –  Park  Czechowicki

Piątki, godz. 21:45, seanse dla 
dorosłych
23.07.2021 – „Teraz albo nigdy”
30.07.2021 – „Babyteeth”
06.08.2021 – „Dżentelmeni
13.08.2021 – „Na noże” 
20.08.2021 – „Niedobrani” 
27.08.2021 – „#tuiteraz”

Niedziele, godz. 17:00, seanse dla 
dzieci i młodzieży 
25.07.2021 r. – „Był sobie pies”
01.08.2021 r. – „Czworo dzieci i coś”  
08.08.2021 r. – „Praziomek” 
15.08.2021 r. – „Patryk” 
22.08.2021 r. –  „Pszczółka Maja: 

Miodowe Igrzyska” 
29.08.2021 r. – „Cudowny chłopak”.
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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

•  ZATRUDNIMY 
SPRZEDAWCĘ 
w Delikatesach mięsnych Grot 
– atrakcyjne warunki.  
Kontakt 515 126 778

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach 
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) miejsce uwięzienia prymasa Wyszyńskiego; 7) kolebka państwa rzymskiego; 
8) opowiadanie Dostojewskiego; 9) ryba akwariowa; 10) antonim poddanego; 12) 
duży wyrób cukierniczy; 14) porcja z dzika; 16) stolica blisko Montrealu; 19) do 
zmywania lakieru; 21) niepamięć; 22) syn Tezeusza i Fedry; 23) lubią, gdy ludzie 
żyją w brudzie.
Pionowo:
1) transport bali rzeką; 2) rozpustna impreza; 3) pierwsze zagranie Wojskiego; 4) 
szkocki ród; 5) apetyt; 6) miasto w Lubuskiem; 11) pływa po stawie; 13. archi-
tekt grecki z V w. p.n.e., twórca Partenonu; 15) w muzyce: „z wyczuciem”; 17) 
ludowy poeta w krajach wschodnio-muzułmańskich; 18) rumaki z Janowa; 20) 
pobratymcy. 
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PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

W tym roku promy Warszaw-
skich Linii Turystycznych zaczęły łą-
czyć brzegi Wisły od 1 maja. W maju 
i czerwcu wypływały w weekendy, a od 
początku lipca są do dyspozycji warsza-
wiaków i gości codziennie. Do połowy 
lipca skorzystały z nich 46 792 osoby. 

Największą popularnością cieszy 
się prom Wilga, łączący Podzamcze 
Fontanny z plażą przy ZOO – popły-
nęło nim 20 512 osób. Prom Plisz-
ka kursujący między nabrzeżem przy 
moście Józefa Poniatowskiego a plażą 
Poniatówka zabrał 16 571 pasażerów, 
a Słonka z Cypla Czerniakowskiego na 
Saską Kępę 9 709 osób. 

W lipcu – po rocznej przerwie spo-
wodowanej pandemią koronawirusa – 
powróciły rejsy statkiem do Serocka. 
Na rejs kanałem Żerańskim i Jezioro 

Zegrzyńskie można wybrać się w so-
boty i niedziele. 

W dwa pierwsze weekendy lipca 
statkiem „Zefir” popłynęło 347 osób. 
Jednorazowo na pokład może wejść 98 
osób, co oznacza, że był niemal kom-
plet. Rejsy są popularne – na stronie 
bilety24.pl, która jest jednym ze spo-
sobów dystrybucji biletów, pierwszy 
wolny termin to 31 lipca. 

Stolica zaprasza nad Wisłę, na pro-
my i rejs „Zefirem” do Serocka. I za-
chęca do skorzystania z pozostałych 
atrakcji Warszawskich Linii Turystycz-
nych: linii tramwajowych obsługiwa-
nych zabytkowym taborem – T i 36, 
autobusowej 100 z zabytkowym jel-
czem i ikarusem w roli głównej oraz 
z Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolejki Wą-
skotorowej. 

Grające Podwórka to cykl letnich 
koncertów w przestrzeni bielańskich 
podwórek. Przyjeżdżamy z muzyką pod 
Wasze okna. Przed koncertami zaprosi-
my mieszkańców Bielan do wzięcia 
udziału w działaniach animacyjnych. 
Zachęcimy do spojrzenia na podwórka 
z innej perspektywy, zatrzymania się 
na chwilę w biegu codziennych spraw, 
do poznania nowego sąsiada, czy są-
siadki i… wspólnie przygotujemy się 
do koncertu!

21 sierpnia sobota godz. 18.00 
Ciepłe Popołudnie

Muzycy grają i śpiewają z tęsknoty 
za tekstami retro lecz starają się przy tym 
łączyć tradycję z nowoczesnością – taką 
jak looper czy brzmienia syntetyczne. 
Refleksje o miłości, klimat zadymionej 
kawiarni lat 40, czyli ciepłe popołudnie 
w stylu retro w podwórkowej sąsiedz-
kiej aurze.

Lokalizacja: Osiedle Ruda skwer 
przed budynkiem przy ul. Klaudyny 32.

28 sierpnia sobota godz. 18.00 
Czessband

Warszawska kapela, grająca mu-
zykę akustyczną inspirowaną folk-
lorem miejskim na świecie. Muzycy 
starają się przypomnieć, że muzyka 
warszawska to muzyka wielu wpły-
wów światowych np. apaszowskie 
tango ma swe korzenie w Argentynie, 
a polka galopka pochodzi z Czech. 
CzessBand nie zapomina też, że muzyka 
ulicy to w dużej mierze muzyka tanecz-
na i rzadko podczas koncertów zdarza 
się, by nikt z publiczności nie tańczył. 
Koncerty zawsze są żywiołowe, nie 
nużą słuchaczy, a dzieci, dorośli i osoby 
starsze bawią się równie dobrze.

Lokalizacja: skwer na boisku do 
koszykówki na tyłach budynku Bogu-
sławskiego 20
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Tęskniliśmy za Wisłą
Promami Warszawskich Linii Turystycznych od maja do połowy 
lipca przeprawiło się przez Wisłę prawie 46,8 tys. osób. Statkiem do 
Serocka, w dwa pierwsze weekendy lipca popłynęło 347 osób. War-
szawa zaprasza mieszkańców i turystów nad Wisłę. 

Grające Podwórka
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