
Dzielnica nie zapomina 
o  najmłodszych  mieszkańcach 
dzielnicy.  Ruszyła  moderniza-
cja  placu  zabaw  przy  ul.  Gaj-
cego  7  na  osiedlu  Wrzeciono. 
Prace  przewidują  wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej piasko-
wej  oraz  poliuretanowej  z  mo-
tywem  kwiatów,  a  w  okolicy 
ławek  i  na  wejściu  pojawi  się 
kostka  brukowa.  W  projekcie 
przewidziano  również  posadze-
nie  pięciu  dorodnych  platanów, 
które  zapewnią  cień,  podobnie 
jak  zadaszenie  piaskownicy. Co 

jeszcze  znajdzie  się  na  placu? 
Duży  zestaw  zabawowy,  lina-
rium, zestaw huśtawek karuzela, 
zestaw do zabawy dla najmłod-
szych  dzieci,  trampolina  oraz 
bujak  dwuosobowy  integracyj-
ny.  Projektanci  nie  zapomnieli 
o małej  architekturze w  postaci 
ławek  z  oparciem  oraz  koszy 
na śmieci. Przewidziano również 
kilka rabat z roślinami.

Nowe  place  zabaw  pojawią 
się  również  na  osiedlu  Chomi-
czówka,  gdzie  do  współpracy 
przy  finansowaniu  włączyła  się 

tamtejsza  spółdzielnia  miesz-
kaniowa.  Nowe  place  pojawią 
się przy ul. Kluczowej 4/6 oraz 
przy  ul.  Bogusławskiego  6a. 
W  rejonie  tego drugiego  adresu 
ma być utworzony również plac 
z  zestawem  ćwiczeń  do  street 
workout.  Modernizacje  placów 
zabaw planowane są również na 
terenie Przedszkoli nr 49 przy ul. 
Skalbmierskiej oraz nr 341 przy 
ul. Wergiliusza.  Ponadto  trwają 
przygotowania  do  zagospodaro-
wania terenu przy ul. Frygijskiej 
na osiedlu Wrzeciono w sąsiedz-
twie Ośrodka Wsparcia Seniora. 
Powstanie  tam  wielopokolenio-
wa strefa rekreacji.

Na  ukończeniu  jest  budowa 
żłobka  w  rejonie  ulicy  Bogusław-
skiego i Rodziny Połanieckich. Wła-
śnie  powstała  kolorowa  elewacja 
budynku  z  drewnianymi  panelami, 
które  dopełniają  całości.  Wkrótce 
rozpoczną  się  w  środku  prace  wy-
kończeniowe. - To pierwszy publicz-
ny żłobek na osiedlu Chomiczówka. 
Opiekę w komfortowych warunkach 
znajdzie tam 150 dzieci. W marcu 
udało się zdobyć dodatkowe pienią-
dze na wyposażenie placówki m.in. 
meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy i RTV oraz sprzęt ku-
chenny  –  mówi  Grzegorz  Pietru-
czuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

Natomiast  na  osiedlu  niedługo 
ruszy modernizacja połączona z roz-
budową budynku Przedszkola nr 422 
przy ul. Brązowniczej. Podobne pra-

ce  planowane  są  również w Przed-
szkolu  nr  409  przy  ul.  Tołstoja  na 
osiedlu Wawrzyszew. W  obu  przy-
padkach trwa kompletowanie doku-
mentacji  niezbędnej  do  ogłoszenia 
postępowania przetargowego na wy-
łonienie wykonawcy prac.

Zaawansowane  prace  budowla-
ne trwają na terenie żłobka przy ul. 
Klaudyny  na  osiedlu  Ruda,  gdzie 
ułożono  nową  instalację  elektrycz-
ną,  wykonywane  są  ścianki  dzia-
łowe,  podłogi  i  wiele  innych  prac. 
Z  kolei  po  sąsiedzku  pojawią  się 
kolejne  fragmenty  nowego  budyn-
ku  Przedszkola  nr  346.  Wszystko 
w miejscu starej i wysłużonej drew-
nianej. Warto dodać, że moderniza-
cja Żłobka nr 16 jest współfinanso-
wana  ze  środków  budżetu  państwa 
w  ramach  Resortowego  Programu 

rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021.

Niedługo  ma  być  rozstrzygnię-
ty przetarg na modernizację Szkoły 
Podstawowej  nr  214  przy  ul.  Fon-
tany. Z  kolei w  przygotowaniu  jest 
procedura przetargowa na drugi etap 
prac w  szkole  filialnej  przy  ul. Ar-
kuszowej. Aktualnie prowadzone są 
tam  prace  m.in.  przy  przebudowie 
wejścia  do  budynku  od  strony  pół-
nocnej,  budowie  pochylni  dla  nie-
pełnosprawnych do nowego wejścia 
w skrzydle południowym, remoncie 
ocieplenia  ścian  piwnicznych  wraz 
z drenażem wokół fundamentów. Do 
tego jeszcze wykonanie oświetlenia, 
przebudowa chodników, zagospoda-
rowanie terenu zieleni oraz budowa 
kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej 
wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Piłka  ręczna  jest  niezwykle 
emocjonującą, widowiskową    grą 
zespołową.  Dyscyplina  sporto-
wa  dla  prawdziwych  „twardzie-
li”.  Zwana  też  u  nas  historycznie 
„szczypiorniakiem”  zawsze  była 
jedną z bardziej popularnych dys-
cyplin sportowych w Polsce. 

A  i  sukcesów  był  niemało, 
zwłaszcza  jeżeli  chodzi  o  repre-
zentację  męską.  Wystarczy  wy-
mienić:  brązowy medal  na  Igrzy-
skach  Olimpijskich  w  Montrealu 
(1976),  brązowy  medal  na  MŚ 
(1982),  wicemistrzostwo  świata 
w 2007 r., brąz na MŚ w 2009 r. 

Nieco gorzej radziły sobie Pa-
nie,  ale  również  one  wielokrot-
nie  były  finalistkami  Mistrzostw 
Świata i Mistrzostw Europy. 

Trochę  słabiej wiedzie  się  na-
szym szczypiornistom w ostatnich 
latach, ale miejmy nadzieję, że  to 
tylko  chwilowa  „obniżka  lotów” 
związana  głównie  ze  zmianą  po-
koleniową. 

Na nowe gwiazdy polskiej pił-
ki  ręcznej  trzeba,  najzwyczajniej, 
poczekać.  A  nadzieje  na  rozwój 
są i mogą w tym mieć swój udział 
chłopcy z Ochoty, przede wszyst-
kim  ci  zrzeszeni w Uczniowskim 
Klubie  Piłki  Ręcznej  „Agrykola” 
Warszawa,  który  na  co  dzień  tre-
nuje  w  Szkole  Podstawowej  nr 
280  przy  ul.  Gorlickiej  3.  I  nic 

dziwnego,  że  młodzi  zawodnicy 
trenują właśnie tam, bo SP nr 280 
ma wieloletnią  tradycję w prowa-
dzeniu zajęć z piłki ręcznej.  

Mury  tej  placówki  opuściło 
wielu  utalentowanych  zawod-
ników.  Młodzi  ochoccy  piłkarze 
ręczni  występujący  w  barwach 
Uczniowskiego Klubu Piłki Ręcz-
nej  Agrykola  Warszawa  wzięli 
udział  w  zorganizowanym  przez 
Związek Piłki Ręcznej Polski tur-
nieju Finale Four Młodzików, któ-
ry  niedawno  odbył  się w  Płocku. 
I zwyciężyli! 

Zostali Mistrzami Polski w ka-
tegorii młodzików – rocznik 2006!  
W meczu  półfinałowym pokonali 
26–14 KS Vive Kielce, a w finale 
zwyciężyli 24–22 z KS Pałac Mło-
dzieży Tarnów. 

Dodatkowo MVP  turnieju  zo-
stał  wybrany  reprezentant  Agry-
koli – Maksymilian Faliszewski. 

W  sumie,  w  całym  sezonie 
2020/2021 UKPR Agrykola War-
szawa  wygrał  wszystkie  52  spo-
tkania.  To  jest  niewątpliwe  spor-
towe  osiągnięcie.  Oczywiście  dla 
dzielnicy  Ochota,  dla  ochockiej 
oświaty,  jest  to  ewidentny powód 
do zadowolenia i dumy. 

Wielkie gratulacje dla młodych 
szczypiornistów  i  samych  sukce-
sów na sportowej drodze! 
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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
Gabinety Lekarskie Łucka (gab. Nr 5) 
tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!
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Odnowiona Czytelnia nr 
XVII przy Powstańców 

Śląskich 
Przestronne  pomieszczenie, 

nowe  regały,  nowości  książko-
we  i  filmowe,  w  tym  również 
te  zakupione  w  ramach  budżetu 
obywatelskiego  2021  –  tak  zmie-
niła  się  Czytelnia  na  XVII  przy 
Powstańców  Śląskich  17.  Dzięki 
tym  zabiegom  Czytelnicy  mogą 
spokojnie  pracować  i  czytać  pra-
sę  w  oddzielonej  przesuwnymi 

drzwiami  czytelni.  – Zmienia-
my się dla naszych Czytelników 
i w trosce o nich. Obecnie w naszej 
nowo wyremontowanej Czytelni nr 
17 przybywają kolorowe akcenty 
w postaci poduch, plakatów i zie-
leni, a wszystko po to, aby było 
jeszcze bardziej przytulnie  – pod-
kreśla  dyrektor  biblioteki  Anna 
Fiszer-Nowacka. 

W Czytelni użytkownicy mają 
dostęp  do  czasopism,  gdzie  po-
czytają  m.in.:  Dziennik  Gazeta 

Prawna,  Fakt,  Gazeta  Wyborcza, 
Newsweek Polska, Polityka, Prze-
gląd  sportowy,  Rzeczpospolita, 
Super Express, Tygodnik do Rze-
czy.  Można  w  niej  również  wy-
pożyczyć  zbiory  filmowe  na  pły-
tach DVD, Blue Ray  oraz  zbiory 
muzyczne.  Oferowany  jest  także 
nieodpłatny  dostęp  do  internetu 
na  stanowiskach  komputerowych 
oraz  Wi-Fi.  W  ramach  Czytelni 
znajduje  się  również  Czytelnia 
Edukacyjna dla Dzieci i Młodzie-

ży.  – Warto również podkreślić 
ku pamięci, że zbiory te można 
wypożyczać  –  relacjonuje  Fiszer-
-Nowacka. 

Filmy i materiały 
dydaktyczne dla dzieci 
Ten,  kto  sądzi,  że  w  bemow-

skiej bibliotece znajdzie wyłącznie 
książki, grubo się pomylił. W pla-
cówkach można znaleźć nie tylko 
książki,  filmy  i  gry  planszowe, 
ale  od  jakiegoś  czasu  pilotażo-

wo  są  wypożyczane  materiały 
dydaktyczne dla dzieci i młodzie-
ży  oraz  do  pracy  dzieci  z  rodzi-
cami.  – Zdajemy sobie sprawę 
z różnorakich potrzeb rodziców 
i ich pociech, chcemy ich wspie-
rać w odnalezieniu się w nowej 
rzeczywistości, a mając na uwadze 
dobro i sugestie postanowiliśmy 
na próbę zakupić te pomoce, któ-
re pomogą dzieciom w stymulacji 
ich rozwoju  –  zaznacza  dyrektor 
Fiszer-Nowacka. 

Do  dwóch  bemowskich  pla-
cówek  bibliotecznych  zakupiono 
pomoce i zabawki Montessori oraz 
produkty używane w ramach Me-
tody Krakowskiej. Można  je  wy-
pożyczać na dwa tygodnie. Mate-
riały dydaktyczne  i  terapeutyczne 
są  dostępne  bezpłatnie.  W  kata-
logu  znajduje  się  wyczerpujący 
opis  użycia  wraz  z  instruktażem 
filmowym.  O  pomocach  i  meto-
dzie Montessori, które mają służyć 
optymalnemu  rozwojowi  dziecka 
w internecie można znaleźć wiele. 
Zakupione zostały przyjazne, kre-
atywne  pomoce,  które  docelowo 
znajdują  się  w  Wypożyczalni  nr 
119 przy gen. Pełczyńskiego 28c. 

W  Punkcie  Bibliotecznym  nr 
141  przy  Batalionów  Chłopskich 
można zaś wypożyczyć materiały 
terapeutyczne  używane  w  Meto-
dzie Krakowskiej,  która  stymulu-
je  wszystkie  funkcje  poznawcze 
dziecka,  a  za  twórczynię  której 
uważa  się  prof.  dr  hab.  Jagodę 
Cieszyńską. 

Warto  również  podkreślić,  że 
w  przypadku  dużego  zaintereso-

wania  i  przekazywanych  biblio-
tekarzom  sugestii  rozważane  jest 
rozszerzanie  zbiorów  w  tym  ob-
szarze.  Na  bieżąco  bibliotekarze 
również  uzupełniają  literaturę  te-
matyczną. 

Czytaj książki nie tylko 
w języku polskim 

Każda bemowska placówka bi-
blioteczna wyróżnia się  jakiś mo-
tywem  przewodnim. W Wypoży-
czalni  dla Dorosłych  i Młodzieży 
nr  38  przy  Konarskiego  6  posta-
wiliśmy na książki obcojęzyczne. 

W  katalogu  bemowskiej  Bi-
blioteki  Czytelnicy  znajdą  do 
dyspozycji  dziewięć  pokaźnych 

księgozbiorów  obcojęzycznych. 
Wśród nich można znaleźć książ-
ki  w  języku  angielskim,  francu-
skim,  hiszpańskim,  japońskim, 
chińskim, skandynawskim, turec-
kim, ukraińskim i włoskim. Samej 
tylko literatury w języku hiszpań-

skim na półkach znajduje się bli-
sko 250  tytułów.  Ich autorami są 
zarówno klasycy z Półwyspu Ibe-
ryjskiego, tj. Pedro Calderón de la 
Barca, Miguel  de  Cervantes,  jak 
i współcześni  twórcy kręgu hisz-
pańskiego,  tj. Carlos Ruiz Zafón 
z  „La  trilogía  de  la  niebla”  czy 
autorzy  literatury  młodzieżowej 
–  Jordi  Sierra  i  Fabra  oraz  Julia 
Navarro  –  pisarka  bestsellerów 
historycznych. 

Wypożyczalnia nr 38 na Osie-
dlu  Przyjaźń  posiada  także  do-
datkową  salę  z  literaturą  obcoję-
zyczną.  Znajdują  się w  niej  setki 
książek  beletrystycznych,  popu-
larnonaukowych  i  podręczników 

w  kilku  językach,  zakupionych 
z  dotacji  pozyskanej  w  końcu 
ubiegłego roku. Do dyspozycji są 
również  książki  oraz  audiokursy 
z  native  speakerami  obejmujące 
kilka  godzin  nagrań  na  CD  oraz 
dostęp do podręcznika.

Podczas  38.  edycji  konkursu 
„Warszawa w  kwiatach  i  zieleni” 
po raz kolejny mieszkańcy stolicy 
udowodnili,  że  są wielkimi miło-
śnikami roślin i mają do nich wy-
jątkowe oraz kreatywne podejście. 
To dzięki ich zaangażowaniu mo-
żemy  dziś  podziwiać  najpiękniej-
sze ogrody, balkony i osiedla. Do 
udziału w  rywalizacji zgłosiło  się 
prawie  300  osób,  wśród  których 
znaleźli  się  zarówno  debiutanci, 
jak i stali uczestnicy.  

–  Dziękuję wszystkim uczest-
nikom tegorocznego konkursu za 
to, że chcieli podzielić się z nami 
własną wizją zielonej, ukwieconej 
Warszawy. Każdy urządzony w ten 
sposób ogródek, balkon czy nawet 
niewielkie okno sprawia, że stolica 
staje się jeszcze piękniejszym mia-
stem  –  mówi  Rafał  Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy.

Konkurs  „Warszawa  w  kwia-
tach  i  zieleni”  realizuje  trendy 

i  idee  związane  z  ogrodnictwem, 
ekologią,  integracją  międzypo-
koleniową  czy  zero  waste.  Jego 
tradycja  sięga  czasów  przedwo-
jennych,  a  nawiązaniem  do  tego 
okresu  są  przyznawane  dziś  pre-
stiżowe  nagrody  im.  Stefana  Sta-
rzyńskiego. To właśnie dawny pre-
zydent Warszawy  był  inicjatorem 
konkursu.  W  latach  lat  70.,  wy-
darzenie  zostało  reaktywowane. 

Przez lata „Warszawa w kwiatach 
i  zieleni”  ewoluowała,  stając  się 
największym tego typu konkursem 
w  Polsce.  Jedno  się  nie  zmieniło 
–  cały  czas  kluczowe  jest  to,  że 
do rywalizacji może stanąć każdy, 
kto  ma  ogród,  ogródek,  balkon, 
a  nawet  ukwiecone  okno.  Inicja-
tywa  wspiera  aktywność  lokalną 
mieszkańców  i  tworzy  nowocze-
sną tożsamość Warszawy.

Tegoroczni laureaci:
• Balkon, loggia lub okno – Iza-

bela  Dutkiewicz,  Jakub  Wasi-
lewski,  Blanka  Chmurzyńska, 
Hanna Wach

• Ogrody i ogródki przydomo-
we przy budynku jednoro-
dzinnym  – Magdalena Mrów-
ka,  Agnieszka  Tyborowska, 
Justyna Nowak

• Ogródek  przy  budynku  wie-
lorodzinnym  –  Monika  Mika, 
Barbara Pilich, Agnieszka Mi-
kołajczuk 

• Osiedla mieszkaniowe – te-
reny spółdzielni, wspólnot 
mieszkaniowych, budynków 
komunalnych  –    Wspólnota 
Mieszkaniowa  Żoliborz  Arty-
styczny,  Wspólnota  Mieszka-
niowa Dzieci II. 110. Warszawy 
25AiB,  Wspólnota  Mieszka-
niowa Leszno 15, Spółdzielnia 
Inwestycji  Mieszkaniowych 
,,Ursynów”

• Ekoogród/ogród nowocze-
sny  –  Centrum Aktywności  I. 
86. Międzypokoleniowej  ,,No-
wolipie”,  Przedszkole  nr  267 
w  Warszawie,  Przedszkole 
nr 97 ,,Leśna Polanka”

• Inne formy zieleni miejskie – 
Dom  Opieki  dla  Seniorów  na 
Oliwskiej, S.O.S. dla podwórek 
na  Muranowie,  Zespół  Szkół 
Specjalnych nr 105

W tym roku Nagrodę im. Ste-
fana Starzyńskiego,  za  wielolet-
nie kultywowanie tradycji konkur-
su,  otrzymał  Ogród  Towarzystwa 
Przytułku św. 261. Franciszka Sa-
lezego w Warszawie.

Nagrodę im. Zofii Wóycickiej 
przyznano Blance Chmurzyńskiej 
za  obiekt,  który  w  szczególny 
sposób wyróżniał  się  od  pozosta-
łych  w  kategorii  „Balkony,  log-
gie  i  okna”,  „Ogródki”,  „Ogrody 
i ogródki przydomowe”.

Zmiany i nowości w bemowskiej bibliotece

Zwycięzcy 38. konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”
Zwieńczeniem tegorocznej edycji konkursu była uroczysta gala finałowa, która odbyła się w Służewskim Domu Kultury. Podczas uroczystości nagrodzonych 
zostało 22 laureatów – mieszkańców Warszawy, którzy wnieśli szczególny wkład w upiększenie stolicy zielenią i kwiatami.
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Nie tylko szkołę przy Wolume-
nie  czeka  poprawa  infrastruktury 
sportowej.  W  Szkole  Podstawo-
wej  nr  80  przy  ul.  Aspekt  pro-
wadzone  są  prace  przy wymianie 
nawierzchni boiska wielofunkcyj-
nego  do  koszykówki,  siatkówki 
i  badmintona.  Za  modernizacją 
opowiedzieli  się  mieszkańcy 
w głosowaniu w budżecie obywa-
telskim. W  liceum przy ul. Staffa 
3/5 po wielu trudach uda się stwo-
rzyć dodatkowe pomieszczenia do 
zajęć  sportowych,  głównie  spor-
tów walki.

Jeszcze w  tym  roku nowa na-
wierzchnia  pojawi  się  na  boisku 
przy  Szkole  Podstawowej  nr  289 
przy  ul.  Broniewskiego  99a,  li-
ceum  przy  ul.  Staffa  111,  Szko-

le  Podstawowej  nr  246  przy  ul. 
Wrzeciono 9 (150 tysięcy złotych 
do  prac  budowlanych  dołoży  Sa-
morząd Województwa Mazowiec-
kiego)  oraz w  liceum  sportowym 
przy  ul.  Lindego  20.  Na  razie 
pod  tym  adresem,  a  dokładniej 
w  przyszkolnym  internacie,  pro-
wadzone  są  prace  dla  poprawy 
stanu bezpieczeń-
stwa pożarowego. 
Zakres inwestycji 
obejmuje  m.in. 
p r z e b u d o w ę 
wnętrza  budynku 
dla  wydzielenia 
i  zabezpieczenia 
przed  zadymie-
niem klatek scho-
dowych  ewaku-

acyjnych,  wykonanie  instalacji 
elektrycznej  systemu  oddymiania 
klatek  schodowych,  wydzielenie 
części piwnicy jako odrębnej stre-
fy pożarowej, montaż systemu sy-
gnalizacji  pożaru  i  dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego.

Największe  jednak  prace 
przeprowadzone  będą  na  terenie 
Zespołu  Szkół  nr  10.  Przy  ul. 
Perzyńskiego 10 w miejscu stare-
go  asfaltu  powstaną  nowoczesne 
boiska  do  piłki  nożnej,  siatkówki 
oraz siłownia plenerowa. Do tego 
przebudowa  układu  drogowego, 
chodników  i  kanalizacji  deszczo-
wej oraz zagospodarowanie terenu 
zieleni.

Stało  się  już  tradycją,  że  jeż-
dżącym  po  warszawskich  toro-
wiskach  składom  nadawane  są 
specjalne  nazwy,  dzięki  którym 
można  z  łatwością  odróżnić  po-
szczególne rodzaje pojazdów. 

–  Chcemy by nazwa nowych 
tramwajów jak najlepiej odzwier-
ciedlała ducha naszego miasta 
oraz jego mieszkańców. Serdecz-
nie zapraszam warszawianki 
i warszawiaków do udziału. Swoje 
propozycje możecie przesyłać za-
równo elektronicznie, za pomocą 
formularza na stronie internetowej 
naszego przewoźnika lub trady-
cyjnie, wypełniając druk –  mówi 
Rafał  Trzaskowski,  prezydent  m. 
st. Warszawy. 

Spośród nadesłanych propozy-
cji,  jury  w  składzie:  prof.  Gra-
żyna  Majkowska  –  Uniwersytet 
Warszawski,  prof.  Jerzy Bralczyk 
–  Uniwersytet  Warszawski,  Łu-
kasz  Ostoja-Kasprzycki  –  portal 
PoWarszawsku  oraz  Katarzyna 

Strzegowska  –  dyrektorka  Zarzą-
du Transportu Miejskiego  i  Kon-
rad  Niklewicz  –  członek  zarządu 
Tramwajów  Warszawskich,  wy-
bierze  5  propozycji.  Zwycięska 
nazwa zostanie wybrana w drodze 
głosowania,  za  pośrednictwem 
Facebooka Tramwajów Warszaw-
skich, a jej autor otrzyma nagrodę.

Propozycje  nazwy może  zgła-
szać  każda  pełnoletnia  osoba  fi-
zyczna, mająca pełną zdolność do 
czynności  prawnych. Drogą  elek-
troniczną - za pomocą formularza 
znajdującego  się  na  stronie  inter-
netowej  Tramwajów  Warszaw-
skich (do 30 września. Regulamin 
konkursu  dostępny  jest  na  stro-
nie  internetowej:  https://dtp2021.
tw.waw.pl/konkurs/.

Pierwsze  dwa  nowe  tramwaje 
dotarły  do  Warszawy  pod  koniec 
czerwca  i uzyskały  już homologa-
cję. Dzięki tym nowym pojazdom, 
warszawianki  i  warszawiacy  będą 
mogli  częściej  podróżować  nisko-

podłogowymi, wygodnymi, klima-
tyzowanymi wagonami. Docenią je 
w szczególności pasażerowie z nie-
pełnosprawnościami,  opiekunowie 
z dziećmi w wózkach,  a  także  se-
niorzy.  Co  więcej,  niskoemisyjne 
z  założenia  pojazdy,  będą  jeszcze 
bardziej  przyjazne  środowisku, 
dzięki  temu,  że  podczas  hamowa-
nia  tramwaje  będą  zwracały  ener-
gię do sieci. Nowe  tramwaje będą 
też  wyjątkowo  ciche.  Zostały  one 
bowiem  zaprojektowane  specjal-
nie z myślą o zielonej i przyjaznej 
mieszkańcom, a także środowisku, 
Warszawie!

To  kolejny  raz,  gdy  warsza-
wiacy  decydują  o  tym  jakie  będą 
nowe  tramwaje  w  stolicy.  Na 
ostatnim  etapie  przygotowań  do 
rozpoczęcia  produkcji  poddano 
pod  głosowanie  wybór  przodów 
nowych pojazdów. A warszawiacy 
wybrali wariant posiadający wiele 
krągłości  i  nawiązujący  do  dale-
kowschodnich motywów. 

Wybieramy nazwę dla nowych tramwajów
Miasto Stołeczne Warszawa oraz Tramwaje Warszawskie ogłaszają konkurs na nazwę dla 123. 
nowych tramwajów od Hyundai Rotem Company! Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje nazw do  
30 września.

Doświetlenie przejść dla pieszych

Jesień za oknami zagości-
ła na dobre. Ponure, deszczowe 
dni przeplatane tymi słonecznymi 
sprawiły, że w lasach jest mnóstwo 
ludzi i jeszcze więcej grzybów! 

Znajomi nie musieli mnie dłu-
go namawiać na grzybobranie. 
Pierwszy wypad do lasu zaowoco-
wał torbami pełnymi smakowicie 
pachnących darów lasu. Niestety 
obfitość zbiorów sprawiła, że to 
co było na spodzie toreb, kształ-
tem i strukturą przypominało kul-
kę plasteliny. Na szczęście, udało 
się ocalić zbiory i przerobić je na 
susz!  Popatrzyłam po wyposażeniu 
znajomych – uzbrojeni w solidne 
wiklinowe kosze nie martwili się, 
że cokolwiek im się pogniecie czy 
uszkodzi. Chwilę się zastanawiałam 
skąd wziąć takie cudo i już wiem! 
Ostatnio przechodząc przez Halę 
Wola zauważyłam nowe rzeczy na 
stoisku z wyposażeniem wnętrz i to 
właśnie wyroby z wikliny! 

Wybrałam się więc na zaku-
py z myślą o zdobyciu śliczne-
go wiklinowego kosza na grzyby. 
I oczywiście kupiłam, ale najpierw 
spędziłam pół godziny na wybiera-
niu, który będzie dla mnie idealny, 
a wybór był naprawdę duży. 

Przy okazji zaopatrzyłam się 
w słoiki, bo przecież w czymś trze-
ba zamarynować te piękne małe 
podgrzybki. Niestety nie potrafi-
łam przejść obojętnie obok Ele-
ganzy, więc do moich i tak dużych 
zakupów dołączył ciepły welurowy 
dres.

Tak uzbrojona mogłam się już 
umówić na drugą turę grzybobra-
nia  i oczywiście nie rozczaro-
wałam się wyprawą. Kosz spełnił 
idealnie swoją rolę, szybciutko 
zapełnił się grzybami, w nowym 
dresie było mi cieplutko, a słoicz-
ki zostały zapełnione marynatą. 
Zaczynam robić zimowe zapasy 
przetworów – czas start :)

Tuż  po  rozstrzygnięciu  jest 
przetarg na drugi etap modernizacji 
ulicy Daniłowskiego na odcinku od 
ul. Żeromskiego do ul. Schroegera. 
Aktualnie w rozbudowie jest odci-
nek od ul. Starej Baśni do ul. Że-
romskiego. Mieszkańcy dziwili się 
na wieść o remoncie. Według nich 

ulica była w dobrym stanie. Jak się 
okazało  były  to  tylko  pozory.  Po 
„rozpruciu”  nawierzchni, wyłoniła 
się bardzo zniszczona podbudowa. 
Na jesieni z budżetu obywatelskie-
go  powstanie  doświetlenie  przejść 
dla  pieszych  przy  ul. Wergiliusza, 
Przybyszewskiego,  Bogusławskie-

go,  Kwitnącej,  Kochanowskiego, 
Staffa i Balcerzaka.

Stali  bywalcy  parku  Herber-
ta  kojarzą  wejście  do  parku  od 
strony  ul.  Staffa. W  najbliższych 
tygodniach wejście zostanie całko-
wicie przebudowane. Dzięki temu 
droga do parku będzie łatwiejsza.

„Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Jelonki lekceważy potrzeby dzieci 
i likwiduje place zabaw! Podobno 
na prośbę starszych osób, którym 
przeszkadzają dzieci! My jako ro-

dzice jesteśmy już bezradni, nikt 
z nami nie chce rozmawiać, ostat-
nio nawet nikt nie odbiera od nas 
telefonów. Prosimy o pomoc w na-
głośnieniu sprawy. Administrator 
budynku przy ul. Sucharskiego 8 
powiedział, że teren jest ich, a za-
bawki gminy, więc będą robić co 
chcą. 

Kolejny plac zabaw przezna-
czony do likwidacji to ten przy ul. 
Cokołowej. Zostaną tylko dwa pla-
ce zabaw na Anieli Krzywoń, które 
są duże i dobrze wyposażone, no 
ale i te place są na terenie prezesa 
SM Jelonki, które również za chwi-
lę mogą być zamknięte. W imieniu 

wszystkich rodziców prosimy o po-
moc. Jesteśmy bezradni! Prosimy 
o nie odbieranie  naszym dzieciom 
placów zabaw! Te miejsca są dla 
nich nie tylko formą rozrywki, bo 

ruch na świeżym powietrzu jest nie-
zbędny dla prawidłowego rozwoju 
naszych dzieci. Bezradni Rodzice”.

Od Redakcji:
Ten list otrzymaliśmy od zroz-

paczonych  rodziców  zamieszka-
łych na terenie SM Jelonki. Mamy 
nadzieję,  że  zabierze  na  ten  te-
mat głos prezes tej spółdzielni. Aż 
trudno uwierzyć, że w tym samym 
czasie, gdy inni budują piękne, no-
woczesne  place  zabaw  dla  dzieci 
(np. na Bielanach), w SM Jelonki 
się je likwiduje. A co stanie się ze 
zdemontowanymi  urządzeniami-
-zabawkami?

Bielany w budowie
W ostatnich tygodniach lista bielańskich inwestycji powiększyła się 
o kolejne zadanie – modernizację sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107. Na razie trwa opraco-
wywanie dokumentacji projektowej. To pierwszy krok do realizacji 
zadania. Prace budowlane zaplanowane są na przyszły rok.

Z jesienią za pan brat

Napisali do nas

Na Bemowie likwidują 
place zabaw!
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POGOTOWIA
• Ratunkowe  % 999
• Gazowe  % 992
• Ciepłownicze  % 993
• Energetyczne  % 991
• Wodno-kanalizacyjne  % 994
•  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  % 22 668 70 00

POLICJA
• Komenda Rejonowa Wola
ul. Żytnia 36  % 47 723 94 50

• Komisariat Warszawa Bemowo
ul. Raginisa 4   % 47 723 25 80

STRAŻ MIEJSKA  % 986
STRAZ POŻARNA % 998
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  
nr 4, ul. Chłodna 3   % 22 596 70 40

•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67 

% 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania 

% 22 664 15 58
Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00
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Ogłoszenia drobne

• 5  października  (wtorek)  godz. 
17.00  –  (OK  Arsus  ul.  Trakto-
rzystów  14)  –  Koncert  inaugu-
racyjny 30. Dni Seniora w dziel-
nicy  Ursus  –  występ  Orkiestry 
z  Chmielnej  z  programem  folk-
loru  warszawskiego  i  kultury 
miejskiej.  Wystąpienia  władz 
dzielnicy  i zaproszonych gości

• 7  października  (czwartek)  godz. 
11.00 – (OK Arsus ul. Traktorzy-
stów  14)  –  Uroczysta  inaugura-
cja Roku Akademickiego TUTW 
w  Ursusie.  Okolicznościowy 
wykład  i  koncert  chóru  „Viva 
Musica”

• 7  października  (czwartek)  godz. 
15.00 –  (K.S. Promyk ul. Sław-
ka  2)  –  Wieczorek  poetycko-
-muzyczny  z  udziałem  twórców 
Klubu  Literackiego  „Metafora” 
i  chóru  mieszanego  „Promyk”. 
Spotkanie przy herbacie i słody-
czach.

• 11  października  (poniedziałek) 
godz.  8.00  –  (KS Wesoła Chata 
ul.  Zagłoby  17)  –  Wyjazd  in-
tegracyjno-turystyczny  do  Nie-
borowa  i  Arkadii  dla  członków 
Klubu Seniora „Wesoła Chata”

• 12  października  (wtorek)  godz. 
14.00 – (KS Ursus ul. Sosnkow-
skiego  16)  –  Koncert  zespołu 
wokalnego „Leszczyna”, wybory 
seniora roku oraz czytanie poezji

• 12  października  (wtorek)  godz. 
18.00  –  (KS  Wesoła  Chata  ul. 
Zagłoby  17)  –  Warsztaty  pro-
filaktyczne  dla  osób  starszych 
dotkniętych  kryzysem  psychicz-
nym  spowodowanym  pandemią 
COVID-19

• 16  października  (  sobota)  godz. 
16.00 –  (KS Promyk ul. Sławka 
2)  – Towarzyski wieczorek mu-
zyczny z piosenkami, wierszami 
i ciekawą rozrywką

• 19  października  (wtorek)  godz. 
18.00  –  (KS  Wesoła  Chata  ul. 
Zagłoby  17)  – Koncert  na  „Cy-
gańską nutę” – przeboje romskie 
w  wykonaniu  aktora,  śpiewaka 
i muzyka Krystiana Makstona

• 20  października  (środa)  godz. 
17.00 – (KS Ursus ul. Sosnkow-
skiego 16) – Wystawa zdjęć „Pej-
zaż jesienny uchwycony w foto-
grafii”

• 23  października  (sobota)  godz. 
16.00  –  (KS  Wesoła  Chata  ul. 
Zagłoby 17) – Uroczyste zakoń-
czenie 30. Dni Seniora – wieczo-
rek towarzyski z potańcówką dla 
chętnych,  występy  artystyczne 
seniorskich  zespołów  oraz  dzia-
łających w Domu Kultury Miś

• 27  października  (środa)  godz. 
17.00  –  (Kino  Ursus  ul.  Trak-
torzystów  14)  –  Start  nowego 
sezonu Kina Retro. W programie 
projekcja  filmu  „Pojedynek  na 
głosy”, prod. Wlk. Brytania, ko-
media

• *29  października  (piątek)  godz. 
15.00 – (KS Ursus ul. Sosnkow-
skiego  16)  –  Uroczyste  podsu-
mowanie  i  zakończenie  30.  Dni 
Seniora Dzielnicy Ursus w Klu-
bie  Seniora  „Ursus”.  Program 
rozrywkowy

Na  wszystkich  imprezach  obowią-
zują zasady bezpieczeństwa sanitar-
nego  (maseczki  -  dezynfekcja  rąk 
– dystans)

Dom Kultury 
„Portiernia”

Ośrodka Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 20

w październiku:
• 1  –  29  października  –  pierwsza 

wystawa prac Aleksandry „Rurz” 
Olszewskiej. Wstęp wolny

• 1  października  (piątek)  godz. 
18.00  –  Sala  widowiskowa  OK 
Arsus  –  „To  jeszcze  nie  jest  fi-
nał”  –  najpiękniejsze  piosenki 
musicalowe  w  wykonaniu  Gru-
py Musicalowej „Phantasia” pod 
kier.  Magdaleny  Dydo.  Wstęp 
wolny

• 1–31  października  –  Konkurs 
plastyczny  „Jesienny  wia-
nek”  dla  młodzieży  i  dorosłych 
z dzielnicy Ursus

• 8  października  (piątek)  godz. 
18.00 – „Groszki, róże i nie tyl-
ko”  –  koncert  Danuty  Stankie-
wicz. Wstęp  wolny,  wejściówki 
do  odbioru w DK  Portiernia  od 
1.10.21

• 13  października  (środa)  godz. 
11.00  –  Wyjazd  PKP  do  Ogro-
du  Botanicznego  w  Brwinowie. 
Wstęp wolny

• 16  października  (sobota)  godz. 
18.00  –  Forum  trzeźwościowe 
Stowarzyszenia  Abstynenckiego 
„Zorza Ursus”, prelekcja psycho-
terapeuty  uzależnień  oraz  kon-
cert Viva el Cajon. Wstęp wolny

• 20  października  (środa)  godz. 
18.00 – Wielokulturowość w Ur-
susie.  Korea.  Prelekcje  wygłosi 
Paweł Krzyk, oprawa muzyczna: 
koncert artystki koreańskiej Kim 
Ae Ran. Wstęp wolny, obowiązu-
ją wejściówki do odbioru w DK 
Portiernia od 10.10. 2021

• 24 października (niedziela) godz. 
12.30 – Teatrzyk dla  dzieci, Te-
atr  Wariacja  „Baśń  Hinduska”. 
Bilety 10 zł

• 27  października  (środa)  godz. 
18.00  –  „Alkaliczny  styl  życia. 
Zmiana  nawyków  i  przekonań” 
– spotkanie z Beatą Sokołowską, 
psychologiem,  terapeutą,  trener-
ką  świadomości,  dyplomowa-
nym  coachem  zdrowia.  Wstęp 
wolny,  obowiązują  wejściówki 
do  odbioru w DK  Portiernia  od 
10.10.2021

• 1–29 października w godz. 9.00 – 
20.00 – Indywidualne zwiedzanie 
zmodernizowanej  wystawy  Izby 
Tożsamości Ursusa. Wstęp wolny
Wystawa zlokalizowana na I pię-
trze budynku. Brak windy i pod-
jazdu

Wydarzenie MAL
• 15  października  (piątek)  godz. 

17.00 – Warsztaty rękodzieła dla 
dorosłych „Różany chustecznik” 
. Wstęp wolny, ilość miejsc ogra-
niczona,  konieczne  zapisy  od 
4.10.  na  e-mail:  dk.portiernia@
arsus.pl

Bielański Ośrodek 
Kultury

ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

we wrześniu:
• 26  września  (niedziela)  godz. 

17.00 – Koncert „Historia de un 
Amor”  –  opowieść  o  miłości. 
W  programie  pieśni  miłosne 
pochodzące z  terenów Hiszpa-
nii  i Ameryki Łacińskiej. Poza 
Hiszpanią  odwiedzimy Argen-
tynę,  Brazylię,  Chile,  Meksyk 
i  Wenezuelę.  Zabrzmi  bardzo 
różnorodny repertuar od pieśni 
starohiszpańskich  i  sefardyj-
skich  po  argentyńską  milon-
gę  i  zambę,  wenezuelski  walc 
i  joropo oraz brazylijską bossa 
novę. Bilety 20 zł

• 29  października  (środa)  godz. 
18.00 – Koncert „Ciuchuteńko” 
w  wykonaniu  Doroty  „Sowy” 
Kuzieli. Bilety 20 zł

Dom Kultury 
„Kolorowa”

ul. gen. Sosnkowskiego 16
Tel. 22 867 63 95

w październiku:
• 3  października  (niedziela) 

godz. 12.30 – „Japońska bajka” 
spektakl  teatralny  dla  dzieci 
w wykonaniu artystów „Sceny 
Elfów”. Wstęp 10 zł/osoba

• 17  października  (niedziela) 
godz.  12.30  –  „Hiszpańskie 
ole!”  z  cyklu  Podróże  duże 
i  małe  –  spektakl  muzyczny 
dla  dzieci  z  udziałem  dwóch 
gitarzystów i aktora. Wstęp 10 
zł/osoba

• 17  października  (niedziela) 
godz.  16.30  –  „Masovienne 
edite  –  polskie  inspiracje”  – 
koncert  z  cyklu  „Filharmonia 
po sąsiedzku”. Wstęp wolny

• 23 października (sobota) godz. 
18.00 –  „Klasyki polskiej mu-
zyki rozrywkowej lat 80 i 90” – 
koncert  w wykonaniu Warsaw 
Cello Quartet. Wstęp wolny

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych 
rogach  od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:  1)  skumbria; 7) goniec; 8) Szkot, przyjaciel Wołodyjowskiego;  
9)  koper  ozdobny;  10)  babilońska  bogini-smok;  12)  końskie  nozdrza;  
14) surowiec na marcepan; 16) sielanka; 19) epoka geologiczna; 21) skom-
ponował „Pożegnanie Ojczyzny”; 22) samogon; 23) krewna w linii męskiej.

Pionowo: 1)  spotkanie  tenisowe  par  mieszanych;  2)  sknera;  3)  wzrost 
napięcia  poprzedzający katastrofę w dramacie;  4)  najprostsza  roślina  ple-
chowa;  5)  słodycz  w  kryształkach;  6)  przejście  graniczne  nad  Bugiem;  
11) została kapłanką na Taurydzie; 13) od 117 r. cesarz rzymski; 15) typ bu-
dowli kultowej, cejlońska odmiana stupy; 17) Ferenc (1811-1886), kompo-
zytor; 18) miasto w środkowej Hiszpanii (Stara Kastylia); 20) dramat Ibsena.
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•  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 

•  MASZ PROBLEMATYCZNĄ 
NIERUCHOMOŚĆ lub udział? 
Nie wiesz co zrobić? Bezpłatnie 
doradzę i pomogę. Jeśli zechcesz 
sprzedać zapłacę gotówką.  
Tel. 791-775-048 

•  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

30. Dni Seniora 
w Dzielnicy Ursus
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