
Przygotowania do inwesty-
cji trwały rok – od pozyskania 
finansowania po przygotowanie 
projektu. Na parterze zaplano-
wano jadalnię wraz z zapleczem 
kuchennym, portiernię, salę do 
zajęć, szatnię oraz toalety. Na pię-
trze seniorzy skorzystają z dwóch 
sal do zajęć, pomieszczenia do 
wypoczynku, sali do rehabilitacji 
ruchowej oraz toalet. Poruszanie 

po budynku ułatwi winda. Prace 
mają zakończyć się w połowie 
przyszłego roku. – Dla naszej 
dzielnicy, którą zamieszkuje po-
nad 40 tysięcy seniorów to bardzo 
ważna inwestycja. Ośrodek przy 
ul. Broniewskiego będzie trzecią 
tego typu placówką na Bielanach, 
a jego funkcjonowanie będzie 
wzorowane na świetnie prowa-
dzonych ośrodkach przy ul. Wrze-

ciono 5a i w al. Zjednoczenia 13  
– mówi burmistrz Grzegorz Pie-
truczuk. W ośrodkach potrzeby 
osób starszych traktowane są 
z szacunkiem i życzliwością. 
Seniorom zapewniane są zaję-
cia i wyżywienie. W strukturach 
OWDS działają również kluby se-
niora, a także grupy wsparcia np. 
dla osób chorych na Alzheimera 
oraz dla ich opiekunów.
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Na Bielanach

Nowy ośrodek dla seniorów
W dawnym pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Broniewskiego 56 powstaje Centrum 
Wsparcia Seniora. Placówka ma być gotowa do połowy przyszłego roku.

b Pomoc dla zwierząt b Warszawa pełna kultury b Więcej światła w  Zachodnim b
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Pomoc dla 
zwierząt
W  warszawskim  Schronisku 
na Paluchu trwa zbiórka da-
rów rzeczowych. 

Schronisko prosi o przywo-
żenie zbędnych koców, bielizny 
pościelowej czy ręczników na-
dających się do wykorzystania 
jako legowiska dla zwierząt.                                                                                                                                 
Mile widziane będą również za-
bawki dla kotów. 

Dary można przywozić co-
dziennie o każdej porze dnia i zo-
stawiać w zielonych kontenerach, 
które znajdują się przed wejściem 
do schroniska. Osoby, które nie 
mają możliwości dojazdu mogą 
wysłać rzeczy pocztą na adres 
schroniska lub zostawić je w lo-
kalach gastronomicznych, które 
włączyły się do akcji.

Niedawno zakończyło się 
głosowanie na projekty obywa-
telskie, które mają być realizo-
wane w naszej bibliotece w roku 
2022. Wszystkie dopuszczone do 
głosowania inicjatywy zdobyły 
uznanie Czytelników i będą re-
alizowane. – Bemowo postawiło 
m.in. na czytelnictwo i warszta-
ty praktyczne, co nas niezwykle 
cieszy. Bardzo serdecznie dzięku-
jemy Mieszkańcom za zaufanie, 
zaangażowanie i wszystkie głosy, 
zaś autorom projektów serdecznie 
gratulujemy. To niezwykłe zaufa-
nie naszych Czytelników daje nam 
ważny bilet społeczny  – podkreśla 
Anna Fiszer-Nowacka, dyrektor 
biblioteki. W nowym roku szkol-

nym w bibliotece będą realizo-
wane projekty, na które głosowali 
w ubiegłym roku mieszkańcy War-
szawy – zakup książek i doposaża-
nie placówek, a także różnorodne 
warsztaty zajęciowe dla dorosłych. 
– Przygotowaliśmy bogatą i zróż-
nicowaną tematyczni, jesteśmy 
przekonani, że każdy znajdzie 
coś atrakcyjnego dla siebie – pod-
kreśla dyrektor Fiszer-Nowacka. 
Mieszkańcy mogą liczyć m.in. 
na: majsterkowanie, malowanie 
na odzieży, decoupage, robienie 
na drutach, makijaż, kurs samo-
obrony, jogę, zumbę czy tworzenie 
roślinnych kompozycji w słojach. 
Spotkania planowane są w trybie 
stacjonarnym. Wszelkie szczegó-

ły dotyczące zajęć, 
h a r m o n o g r a m u 
spotkań i zapisów 
można znaleźć na 
stronie internetowej 
biblioteki: www.bi-
bliotekabemowo.
pl oraz na fanpage 
biblioteki: www.
facebook.com/Bi-
bliotekaBemowo. 

Za nami wakacyjny czas od-
poczynku i nabierania energii na 
nadchodzące jesienno-zimowe 
miesiące i rozpoczynający się rok 
szkolny. Biblioteka na Bemowie 
zaprasza do swoich placówek po 
nowości książkowe i multimedia. 

– Regularnie powiększamy na-
sze zbiory, opierając się w dużej 
mierze na sugestiach i życzeniach 
naszych Czytelników. A mając na 
uwadze zmieniający się kanon 
lektur szkolnych staramy się na 
bieżąco czynić zakupy zapewnia-

jące potrzebną ilość egzemplarzy 
dla dzieci i młodzieży – zaznacza 
dyrektor Anna Fiszer-Nowacka. 

Przypominamy, że do bemow-
skiej Biblioteki można się zapisać 
on-line, bez wychodzenia z domu, 
za pomocą usługi zapisu zdalnego. 
To wygodna forma dołączenia do 
grona Czytelników i wypożycza-
nia e-booków oraz e-audiobooków. 
Wszelkie potrzebne szczegóły 
można znaleźć na naszej stronie 
internetowej: https://bibliotekabe-
mowo.pl/video-zapis-zostan-czy-
telnikiem/.

Przed nami ostatnie dni waka-
cji. Myśli same kierują się w stro-
nę powrotu do codziennych obo-
wiązków, szkoły, pracy, tym bar-
dziej, że pogoda za oknem, chociaż 
wciąż jest lato, wcale nas nie roz-
pieszcza. Z jednej strony szkoda, 
że ostatnie dni wolnego upłyną 
dzieciakom pod znakiem deszczu, 
z drugiej strony przynajmniej nie 
będzie żal siedzieć w pracy czy 
w szkole.

Czas więc rzucić się w wir 
szkolnych zakupów. W końcu dzie-
ci stęsknione za szkołą i towa-
rzystwem rówieśników same na-
mawiają rodziców na zakupy, bo 

przecież nowy plecak, zeszyty, cała 
wyprawka, to element niezbędny 
już niemalże od pierwszego dnia 
w szkole. Tylko nam, rodzicom, 
gdzieś z tyłu głowy kołacze się 
myśl, czy na pewno to wszystko 
jest potrzebne? Przecież w ubie-
głym roku dzieci dostały nowe ple-
caki, a ile z nich korzystały? Chwi-
lę? Kilka tygodni? Tak naprawdę 
nie zdążyły ich nawet ubrudzić, 
nie mówiąc o zniszczeniu. Ja oso-
biście zachowam zdrowy rozsądek 
i póki co zrobię podstawowe zaku-
py w swoim sklepie, bo coś takiego 
jak zeszyty czy kredki bez problemu 
znajdę w Hali Wola, bez jeżdżenia 

po centrach handlowych i trace-
nia swojego bezcennego czasu. 
Pozostałe rzeczy będę dokupować 
w miarę potrzeb, bo któż mi dziś 
zagwarantuje, że widmo kolejnej 
fali pandemii, a co za tym idzie 
kolejnego lockdownu nie nabierze 
realnych kształtów i znów nas nie 
zamkną w domach?

Póki co żyję nadzieją, że 
wszystko wróci do normy, a wtedy 
sama z przyjemnością wyciągnę 
rodzinę na zakupy. Przecież nie 
tylko dzieci potrzebują nowych 
rzeczy, Mamy też 😊

Erisa

5 września zapraszamy miesz-
kańców i mieszkanki Bemowa na 
rodzinny plenerowy Ekopiknik, 
który odbędzie się na terenie przy 
placówkach bibliotecznych przy 
ul. Konarskiego 6. Zaplanowali-
śmy atrakcje zarówno dla doro-
słych, jak i dzieci: wyprzedaż ga-
rażową, teatrzyk Kamishibai, eko-
warsztaty oraz kiermasz książek.

Biblioteka bemowska zaprasza

Warsztaty dla dorosłych
We wrześniu w bemowskiej Bibliotece rusza nabór chętnych 
na  bezpłatne  zajęcia  i warsztaty  dla  dorosłych  realizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego 2021. – Naszym Czytelni-
kom należy się również podziękowanie za tak liczne głosy 
na projekty obywatelskie, które w przyszłym roku będą 
realizowane w naszej bemowskiej Bibliotece  –  podkreśla 
dyrektor Anna Fiszer-Nowacka. 

Po lektury on-line
W związku z powrotem dzieci  i młodzieży do szkół,  zachęca-
my  wszystkich  uczniów  i  uczennice  do  wypożyczania  lektur 
szkolnych. W bemowskich placówkach znajduje się  ich duży 
wybór – zarówno w wersjach książkowych, jak i audiobooków. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów  
– epidemia naszych czasów

Choroba zwyrodnieniowa stawów – artroza – to 
najczęstsza choroba stawów na świecie. Stanowi 

obecnie jeden z wiodących problemów zdrowotnych 
w społeczeństwie i jest główną przyczyną dolegliwości 

bólowych w narządzie ruchu u ludzi w krajach rozwiniętych. 
Prowadzi do ograniczenia ruchomości człowieka, zaburza 

normalne życie oraz nie leczona prowadzi do trwałego 
kalectwa.

Wraz ze wzrostem długości życia w populacji artroza przybrała 
miano choroby społecznej i należy do grupy 10 chorób powodują-
cych ciężkie kalectwo. W Polsce problem choroby zwyrodnienio-
wej stawów dotyczy blisko 2 milionów osób, z czego największą 
grupę stanowią chorzy po 65 roku życia. W  grupie wiekowej  
45-64 lata choroba dotyka około 30% osób, zwłaszcza z nadmier-
ną masą ciała i prowadzących bierny tryb życia.

Choroba zwyrodnieniowa zajmuje przede wszystkim duże stawy 
– biodrowy i kolanowy – poddawane największym obciążeniom. 
W  populacji osób starszych najczęstszą postacią choroby jest 
koksartroza, która zajmuje stawy biodrowe, oraz gonartroza, 
która dotyczy kolan.

Choroba zwyrodnieniowa polega na powolnym niszczeniu 
chrząstki stawowej oraz innych elementów stawu, przez co po-
jawia się ból oraz ograniczenie jego ruchomości. Skutkiem tego 
jest utrata sprawności, możliwości poruszania się i wykonywania 
codziennych czynności, z inwalidztwem włącznie.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów powinno obejmo-
wać kilka aspektów, a  w  rezultacie poprawić komfort choremu, 
i  zmniejszyć lub wyeliminować ból. Z  jednej strony należy dbać 
o utrzymanie ruchomości stawu (fizjoterapia, ćwiczenia), dbanie 
o właściwą masę ciała (walka z nadwagą i otyłością), z drugiej zaś 
leczenie środkami farmakologicznymi:
• leki przeciwbólowe i przeciwzapalne
• leki miejscowe w postaci maści i żelów
• blokady sterydowe
• leki odżywiające chrząstkę (chondroityna, glukozamina)
• zastrzyki dostawowe poprawiające jakość mazi stawowej – 

kwas hialuronowy, kolagen
• terapia osoczem bogatopłytkowym (PRP), fibryną bogatopłyt-

koą (IPRF) czy komórkami macierzystymi
Nieleczona lub zaawansowana choroba zwyrodnieniowa prowa-
dzi w konsekwencji do zniszczenia stawu i wówczas jedyną formą 
terapii pozostaje wszczepienie endoprotezy.

Leczeniem artrozy zajmują się lekarze ortopedzi, którzy wyko-
nują właściwą diagnostykę oraz wdrożą odpowiednie leczenie.

Rodzinny 
Ekopiknik

Wrzesień za pasem
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Rejs na wysepkę  
św. Anastazji

W Konstantynie i Elenie 
(w czasach komunistycznych Dru-
żbie) pomimo szczytu letniego 
sezonu do pełnego wykorzysta-
nia miejsc w hotelach wszędzie 
było dosyć daleko. Zaś reżim sa-
nitarny, pomimo obowiązywania 
podobnych wymogów, okazywał 
się mniej restrykcyjny. Gdy kelner 
zwrócił mi uwagę, gdy wchodzi-
łem do restauracji bez masecz-
ki i usłyszał, że mam europejski 

paszport covidowy, tylko skłonił 
głowę. Personel obowiązują one 
bezwzględnie. Kilkupiętrowe 
gmaszysko jeszcze z czasów mi-
nionych, ale zmodernizowane, 
oferuje, poza basenami, plażami 
i bliskim morzem, także inne roz-
rywki w rodzaju siłowni, bilardu 
itp. Także imprezy i miejsca zabaw 
dla dzieci. 

Po sąsiedzku znajduje się Aqu-
ahouse Thermal&Beach dostępny 
dla gości hotelowych, ale mimo 
zaprosin, nie starczyło nam już 
czasu, aby go chociażby odwie-
dzić. Także na trochę bliższe po-
znanie Burgas, w którym byłem 
kilka razy przed laty. Kolejnego 
dnia mieliśmy dwie atrakcje. Naj-
pierw wycieczkę statkiem z Bur-
gas, na odległą o pół godziny rejsu, 
wysepkę św. Anastazji. W czasach 
komunistycznych niedostępną, 
bo w dawnym, niewielkim klasz-
torze mieściło się więzienie, ale 
obecnie stanowiącą sporą atrakcję 
turystyczną z małą cerkiewką, re-
stauracją oraz widokami na morze 
i sąsiednie wyspy.

Spacer po rozżarzonych 
węglach i baśniowy 

Neseber
Po zakwaterowaniu w czwar-

tym z kolei hotelu RIU Palace 
Sunny Beach w Słonecznym Brze-
gu nastąpił wyjazd na wieczór 
folklorystyczny Gerana Village, 

w odległej o kilkanaście kilome-
trów wiosce o tej nazwie. Impreza, 
z kolacją i winem, okazała się 
masową. Przybyło na nią mnóstwo 
zagranicznych turystów, oprócz 
polskiego słychać było rosyjski, 
niemiecki, rumuński – w br. na 
urlopy do Bułgarii przyjeżdża 
sporo jej północnych sąsiadów - 
Rumunów i oczywiście bułgarski. 
Otrzymaliśmy stół najbliżej estra-
dy, na której bułgarscy mistrzo-
wie tańca prezentowali w skrócie, 
z komentarzami także w językach 

gości, ludowe tańce i obrzędy oraz 
różne okresy historii ziem bułgar-
skich.

Widowisko było tak żywioło-
we i barwne, że nam, fotogra-
fującym, nie starczało czasu na 
spożywanie podawanych posił-
ków zanim do reszty nie ostygły. 
Drugą częścią wieczoru, w innym 
miejscu tego ośrodka, było Świę-
to Ognia. Z gośćmi na trybunie 
oraz płonącym ogniskiem, wokół 
którego tańczyły dziewczęta z pło-
nącymi lampami, biegały dziwne 
stwory. A finałem był spacer po 
rozżarzonych węglach mężczyzny 
w stroju ludowym oraz na bosaka. 
Szósty w kolei dzień study tour 
spędziliśmy w bułgarskiej perełce, 
mieście Neseber. 

Zamek „Zakochanego 
w wietrze”

Wszystkie stare cerkwie są 
muzeami, jedyna czynna, p.w. 
Bogurodzicy, z zakazem fotogra-
fowania. A po południu wizyta 
w wytwórni win Dives. Ciekawa 
była informacja, że znajdujemy 
się na wzgórzu, z którego car Sy-
meon Wielki (863-927) dowodził 
20 sierpnia 917 r. zwycięską nad 
Bizancjum i jedną z najważniej-
szych w średniowieczu bitwą pod 
Acheloe. A winnica znajduje się na 
jej miejscu.

Na dwie ostatnie już noce zje-
chaliśmy do hotelu Sol Nessebar 

Palace. Też ogromnego, z do-
syć odległą, a przede wszystko 
położoną znacznie niżej plażą. 
I praktycznie pierwszymi wol-
nymi chwilami, które mogliśmy 
wykorzystać na kąpiel w Morzu 
Czarnym. Ostatniego pełnego dnia 
pobytu w Bułgarii, bo następnego 
już rano mieliśmy powrotny lot 
z Burgas do Warszawy, mogliśmy 
zobaczyć Zamek „Zakochanego 
w wietrze” w Rawadinowie, budo-
wany od 26 lat przez prywatnego 
inwestora, za, co widać było na 
każdym kroku, gigantyczne pie-
niądze. Z nadal pustymi wnętrza-
mi, bo nie wiadomo jeszcze, co ma 
się w nich znaleźć.

Antyczny Sozopol
Jak się o nim mówi, jedyny 

zamek w Bułgarii, chociaż równie 
dobrze można go określić jako 
szalony wytwór snu pijanego cu-
kiernika. Ale budzącego zaintere-
sowanie i przyciągającego zwie-
dzających, chociaż ceny biletów 
są słone. Po sąsiedzku powsta-
je, w podobnym stylu, Aquapark 
Neptun, będzie więc przyciągać 
dodatkowych zwiedzających. 
Ostatnim, przed kolacją poże-
gnalną, merytorycznym punktem 
programu study tour, była wizyta 
w antycznym, a ściślej ze starymi 
korzeniami, miasteczku Sozopol. 

Zobaczyliśmy bardzo dużo, 
mogąc na podstawie własnych 
doświadczeń zachęcać rodaków 
udających się do Bułgarii na wy-
poczynek na plażach, aby ruszali 
się z nich, chociażby w najbliż-
sze okolice, bo jest tam mnóstwo 
atrakcji. Baza turystyczna, wyży-
wienie, transport, stosunek do go-
ści, chociaż Bułgarów pamiętam 
jako zawsze im życzliwych, są na-
prawdę nieporównywalne z tym, 
co zapamiętałem sprzed lat. To 
zupełnie inna epoka, inny świat. 
Ceny atrakcyjne i, na ile mogłem 
się zorientować w tak krótkim cza-
sie, konkurencyjne w stosunku do 
polskich nadmorskich.

Jak znaleźć 
mankamenty?

Słoneczna pogoda i ciepłe mo-
rze zagwarantowane co najmniej 
do końca września. Przy czym 
nawet w szczycie tegorocznego 
sezonu jest sporo wolnych miejsc. 
Z dziennikarskiego obowiązku 
starałem się znaleźć jakieś manka-
menty, ale z niewielkim powodze-
niem. Słaba jest w Bułgarii infor-
macja turystyczna. Są nawet ładne 

jej placówki, ale w Warnie w nie-
dzielę, gdy ruch jest największy, 
była zamknięta. W Burgas bez-
płatne były tylko jednokartkowe 
plany miasta. Wszystkie pozosta-
łe, nawet najprostsze foldery, roz-
dawane chyba na całym świecie 
za darmo, były płatne. Podobnie 
w muzeach i obiektach historycz-
nych. Przy czym wydane po buł-
garsku, rzadziej po angielsku.

W kilku obiektach zapewniono 
nam je, ale na zasadzie wyjątku. 
A inne mankamenty? Trudno za 
poważniejsze uznać brak, w jed-
nym z pięcio-gwiazdkowych hote-
li, rannych pantofli dla gości, czy 
konieczność w innym wypożycza-
nia płaszczy kąpielowych, bo nie 
ma ich w pokojowej szafie.  Wspo-
minałem o trzymaniu przez hotele 
i restauracje wysokiego poziomu 
higieny i bezpieczeństwa antyco-
vidowego. Pokoje np. były nie tyl-
ko sprzątane, ale i dezynfekowane 
po poprzednich gościach, o czym 
świadczyły naklejki na drzwiach.

Troska o bezpieczeństwo 
gości

Dotyczy to także bezpieczeń-
stwa antyterrorystycznego. Ostry 
reżim panuje na lotniskach. Po 
przylocie musieliśmy wykazać się 
dokumentami potwierdzającymi, 
że nie stanowimy zagrożenia epi-
demiologicznego. Odlot był mniej 
przyjemny, chociaż w wielu hote-
lach daleko do kompletów, a więc 
i pasażerów samolotów jest mniej. 
Najpierw, oczywiście w masecz-
kach, gigantyczna kolejka, bo 
otwarte okazały się tylko jedne 
drzwi do hali odlotów, a pozostałe 

prowadzące do konkretnych sta-
nowisk linii lotniczych zamknię-
te. A w krótkich odstępach czasu 
odlatywało kilka samolotów do 
Polski, Czech, Rosji.

Później, dosyć sprawnie ob-
sługiwane, kolejki do poszczegól-
nych stanowisk odpraw. Następ-
nie znowu gigantyczna do jednej 
bramki obsługiwanej tylko przez 

dwie osoby, aby wejść do sali 
kontroli bezpieczeństwa i bagażu. 
Z losowym wybieraniem pasaże-
rów do dodatkowej kontroli an-
tyterrorystycznej. Bardzo szcze-
gółowe są także kontrole bagaży 
wnoszonych na pokład samolotu. 
To, oczywiście, nie może budzić 
zastrzeżeń, bo bezpieczeństwo jest 
najważniejsze.

Dobre doszli!
Port lotniczy w Burgas nie jest 

dostosowany do tak dużego ruchu, 
nawet ograniczonego jak obecnie. 
Zwłaszcza odpraw pasażerów od-
latujących w krótkich odstępach. 
Pomieszczenia na oczekiwanie 
przed konkretnymi bramkami na 
wejście do samolotów są małe, 
z niewielką liczbą miejsc siedzą-
cych, przy czym co drugie jest 
oznaczone „nie siadaj” ze względu 
na pandemię. Pasażerowie tłoczą 
się więc na stojąco, czekając na 
podjechanie lotniskowych autobu-
sów, bo rękawów do samolotów 
tu nie ma.

A później trzeba czekać do-
syć długo, tak jak my, pod nimi, 
aż służby lotniskowe sprawdzą 
bezpieczeństwo samolotów. Są 
to dosyć drobne mankamenty, 
o których warto jednak wiedzieć 
wcześniej. Bułgaria jest dosyć 
popularna, jako miejsce letniego, 

nadmorskiego wypoczynku Pola-
ków. Zasłużenie, ale dodatkowo 
ją polecam. Będą to sensownie, 
w konkurencyjnych cenach, wyda-
ne pieniądze. A dobry wypoczynek 
na miejscu jest zagwarantowany. 
I powitanie: Dobre doszli ! (Wita-
my serdecznie !).

 Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Bułgaria: Czarnomorskie lato 2021 (cz. 2)
Jakie atrakcje, poza zakwaterowaniem, wyżywieniem, plażami i kąpielami, czekają na turystów w Bułgarii? 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. 



WSTĘP WOLNY
liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność przyjścia. 
Koncert również online, transmisja na profilu „Nasze Bielany” 
na Facebooku, a także w formie transmisji na ekranie 
multimedialnym na terenie przy Kościele Pokamedulskim.

BIELANY / PODZIEMIA KAMEDULSKIE, UL. DEWAJTIS 3
INFORMACJA: Urząd Dzielnicy Bielany / Wydział Kultury 
i Promocji, ul. S. Żeromskiego 29 tel. 22 443 47 00 w. 42 398

Patroni medialni:

ZBIGNIEW 
NAMYSŁOWSKI

ANNA 
SERAFIŃSKA

KRZYSZTOF 
ŚCIERAŃSKI 

ADAM 
BAŁDYCH prowadzenie: 

TOMASZ TŁUCZKIEWICZ

ARTUR
DUTKIEWICZ TRIO
Artur Dutkiewicz – fortepian
Michał Barański – kontrabas
Łukasz Żyta – perkusja

STAN 
BRECKENRIDGE
Stan Breckenridge – fortepian, wokal
Jarosław Bothur – saksofon
Adam Kowalewski – kontrabas
Krzysztof Dziedzic – perkusja

Organizatorzy: Partnerzy:

-lecie

W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH

NA BIELANACH
16.09.2021/g.19.00

XV

PIANOART

fot. Filip Błażejow
ski

fot. Adam
 Krauze

fot. Rafał Latoszek
fot. Gosia M

ichalik



27 sierpnia 2021 Nasza GAZETA Nr 8str. 6

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102, skrytka poczt.13
tel./fax  22 877 25 66, 22 877 25 67,  

503 197 584,  517 329 998
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl
Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry.
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja  
nie od powia da.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, adiustowania oraz 
opatrywania własnym tytułem 

nadesłanych materiałów.

 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

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA
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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
•  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

 

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!

Tradycyjnie w każdą sobotę 
odbywają się koncerty jazzowe na 
Rynku Starego Miasta. Festiwal 
Jazz na Starówce po raz 27. za-
prasza na spotkanie z najlepszymi 
polskimi i zagranicznymi muzyka-
mi jazzowymi. 

Na Jazdowie trwa Festiwal 
Otwarty Jazdów z dużą dawką 
sztuki, rozmów i kulinarnych do-
znań, zapraszając nas na m.in. fil-
mowe środy, czwartki z literaturą, 
koncertowe piątki czy też sobotnie 
potańcówki. 

Na spektakle teatralne, kon-
certy muzyki alternatywnej czy 
też pokazy filmowe zaprasza – do 
Szkoły przy ul. Emilii Plater – 
Komuna Warszawa. Trwa także 
Festiwal Królewskie Arkady Sztu-
ki, w programie którego znajdują 
się darmowe koncerty i spektakle 
teatralne. 

A przed nami jeszcze festiwal 
wypełniony różnorodnymi wy-
darzeniami plenerowymi (i nie 
tylko). Od 21 sierpnia Festiwal 
Warszawa Singera zaprosi w świat 
różnorodnej, wielokulturowej 
Warszawy, organizując koncerty, 
spektakle teatralne, spacery tema-
tyczne, pokazy filmowe, wydarze-
nia literackie, warsztaty itp. 

O parku Zachodnim pisze 
się i mówi ostatnio dużo.  Nic 
dziwnego – to obiekt stosunko-
wo nowy, z dużym potencjałem 
rozwojowym. I jak to na począt-
ku bywa nie wszystko jest do-
skonałe. Obserwujemy problem 
z brakiem kawiarni w parku, jest 
problem z toaletami, bo, umów-
my się, niezbyt estetyczne kabiny 
toi-toi trudno nazwać toaletami. 
To wszystko należy w przyszłości 
porządkować, usuwać braki, na 
które zwracają uwagę mieszkańcy. 
Jedną z kwestii poruszanych przez 
mieszkańców jest słabe doświetle-
nie placu zabaw w parku Zachod-
nim. Był nawet złożony projekt 
do budżetu obywatelskiego pod 
nazwą” Oświetlenie placu zabaw 
w parku Zachodnim lampami par-
kowymi ledowymi”. Niestety, pro-
jekt nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów i nie będzie realizowany 
w ramach budżetu obywatelskie-
go. A szkoda. Rzeczywiście do-
świetlenie placu zabaw w parku 
nie tylko ułatwiłoby korzystanie 
z niego (z uwzględnieniem godzin 
wieczornych), ale również popra-
wiłoby bezpieczeństwo w tym re-
jonie, doświetlając ławki i alejki. 

Władze dzielnicy Ochota uznały, 
że pomimo, iż projekt „przepadł” 
w głosowaniu, jest zasadne żeby 
się nad nim pochylić. Podjęto de-
cyzję o doświetleniu placu zabaw 
w parku Zachodnim ze środków 
budżetowych dzielnicy. I to jest, 
niewątpliwie, dobra wiadomość 
dla korzystających  z placu. 

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

oraz  
• ul. Estrady 14, Klaudyn

pracowników do działów:

Lakierni, Blacharni oraz  
Autokosmetyki samochodowej

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

Warszawa pełna kultury
W letnie miesiące w Warszawie nie można się nudzić. Koncerty plenerowe, pokazy filmowe, 
spektakle teatralne, spotkania literackie, instalacje artystyczne, wystawy i spacery tematycz-
ne – stolica oferuje mieszkańcom i turystom wiele atrakcji.

Na Ochocie

Oświetlenie parku Zachodniego

Przy fortepianie Włodzimierz Nahorny
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Hala WOLA Sp. z o.o. 
01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 25

www.halawola.com.pl


