
W ostatnich tygodniach, dniach 
obserwujemy mocno rosnącą skalę 
zakażeń COVID-19. Niestety. Po 
spadkach zachorowań  w okresie 
letnim niektórzy mieli nadzieję, że 
to już koniec epidemii. Nic bardziej 
złudnego! Tak się nie stało. Wirus 
wciąż jest bardzo groźny i zbiera 
swoje żniwo. Obecnie mierzymy się 
z czwartą falą zakażeń  wirusem 
COVID-19. Wszyscy codziennie 
słuchamy komunikatów o liczbie 
zakażonych, a ta w ostatnich dniach 
znacząco rośnie, zgodnie z tym co 
przewidywali specjaliści z zakresu 
epidemiologii. Musimy się z tym 
zmierzyć i przede wszystkim  po-
winniśmy być czujni. Oczywiście 
dobrze wiemy, że rosnąca liczba za-
każeń może mieć wpływ na powrót 
do większych, niż w chwili obecnej 
ograniczeń i restrykcji. Ze źródeł 
rządowych płyną sygnały, że kolej-
ny lockdown nam nie grozi, jednak 
sytuacja jest bardzo dynamiczna, 
w związku z czym nie można wyklu-
czyć bardziej radykalnych środków 
prewencyjnych w walce z wirusem. 

Z problemem muszą się też 
zmierzyć jednostki samorządu te-
rytorialnego. Zadaliśmy pytanie 

w Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy, w ochockich instytucjach 
kultury, w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji Ochota, czy możliwe jest 
odwołanie wcześniej planowanych 
imprez, wydarzeń? Z odpowiedzi 
wynika, że większość przewidzia-
nych wcześniej wydarzeń odbędzie 
się zgodnie z harmonogramem. 
Wynika to z obowiązującego stanu 
prawnego. Obecnie nie ma wytycz-
nych, które nakazywałyby odwoła-
nie imprez. Jednakże, sytuacja jest 
monitorowana na bieżąco i musimy 
mieć świadomość, że zarówno bur-
mistrz, jak i dyrektorzy dzielnico-
wych jednostek organizacyjnych, 
w trybie pilnym, mogą podjąć decy-
zje o odwołaniu imprez, jeżeli takie 
będą rządowe wytyczne, zalecenia 
SANEPID-u. lub własna analiza ry-
zyka. Decyzje będą podejmowane 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
i analizą sytuacji. Obecnie dzielni-
ca jest przygotowana do wdrażania 
dodatkowych środków zaradczych, 
łącznie z odwołaniem imprez. 

Na razie odwołano impre-
zę z okazji Święta Niepodległości 
z udziałem młodzieży na placu Naru-
towicza. Odwołane zostało również 

spotkanie z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego, które miało się odbyć 
19 listopada. Podobny los najpraw-
dopodobniej spotka imprezę z okazji 
iluminacji świątecznej na placu Na-
rutowicza. Planowano w tym dniu 
koncert, jednak władze dzielnicy 
ograniczą się do jej skromnego za-
palenia. Nie będzie również koncertu 
z okazji 40. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego, który zaplanowa-
no wstępnie na Zieleniaku. Również 
mało prawdopodobne jest spotkanie 
świąteczne z mieszkańcami, które też 
miało odbyć się na Zieleniaku.

– Nie możemy pozwolić sobie na 
jakiekolwiek błędy, które mogłyby 
narazić naszych mieszkańców. Dla-
tego podejmujemy czasami bardzo 
przykre dla nas wszystkich decyzje. 
Musimy reagować na bieżąco biorąc 
pod uwagę wszystkie okoliczności 
– powiedział nam pani burmistrz 
Dorota Stegienka.

Dlatego wielka prośba do 
wszystkich: przestrzegajmy zasad 
i ograniczeń związanych ze stanem 
epidemii.

Zawody w rumuńskiej Ordei od-
były się w połowie listopada. Wzię-
ło w nich udział 444 zawodników  
z 22 krajów. Polskę reprezentowa-
ło 67 zawodników, w tym czterech 
z bielańskiego klubu. Każdy z repre-
zentantów BKKK odniósł sukces. 

Pierwszego dnia zawodów zło-
ty medal zdobył Kamil Wróblew-
ski, który został Mistrzem Europy 
U16 w kategorii +75 kg. Miejsce 
na podium zapewniło mu pokonanie 
kolejno zawodników: Ostapa Palii 
z Ukrainy, następnie reprezentanta 

Litwy Dovydasa Bielinskasa. W fi-
nałowej walce starł się z Aronasem 
Valasinasem, również reprezentan-
tem Litwy. Drugi medal, brązowy 
za trzecie miejsce U16 w katego-
rii -65 kg zdobył Maciej Sitnik. 
W pierwszej walce pokonał Yehora 
Naumenko z Ukrainy, a następnie 
reprezentanta Rumunii Laurentiu 
Cipciri. Miejsce trzecie zajął po 
walce z Danielem Goncarovem, re-
prezentantem Litwy. 

Kolejne medale trafiły do bie-
lańskiego klubu drugiego dnia za-
wodów. Mateusz Dyniewicz zdo-
był złoto U18 w kategorii 60 kg, 
pokonując na macie reprezentanta 
Ukrainy Mykhailo Naumchika oraz 
reprezentanta Węgier Dominika 
Jerko. 

W walce finałowej zmierzył się 
z gruzińskim zawodnikiem Gari-
kiem Aslanyanem. Sukces odniosła 
również Róża Stańko, która wy-
walczyła medal U20 w kategorii  
65 kg. W jej przypadku rywalkami 
były kolejno: Halyna Tkhorovska 
z Ukrainy, Ugne Pelikyte z Litwy, 
a w walce finałowej rodaczka Mar-
tyna Wlazłowska.

– Siła kobiet, ich solidarność 
i ich determinacja ma ogromny 
wpływ na bieg wydarzeń – mówi-
ła Ewa Malinowska-Grupińska. 
Przewodnicząca Rady Warszawy 
przewodniczyła kapitule plebiscytu, 
dziękując jej członkom za obrady 
mówiła o niezwykłym doświadcze-
niu, jakim jest wybór Warszawianki 
Roku. – To poznawanie kobiet, tego 
co robią dla całej społeczności, dzię-
ki temu lepiej znamy warszawianki 
i Warszawę. Dostrzegajmy wśród 
nas kandydatki do tego tytułu! – mó-
wiła Ewa Malinowska-Grupińska.

– Serdecznie dziękuję tym, któ-
rzy oddali swój głos w tegorocznym 
plebiscycie. Taki wynik pokazuje 
zarówno zaangażowanie społecz-
ności, jak i to, jak nasza laureatka 
i jej działalność są ważne dla war-
szawiaków i warszawianek – mó-
wił Rafał Trzaskowski, prezydent 
Warszawy. – Wszystkie kandydat-
ki łączy autorytet i odwaga. Pani 
Wanda Traczyk-Stawska uczy, że 
trzeba mieć odwagę każdego dnia, 
w każdej chwili – dodał prezydent 
Trzaskowski.

Warszawa, jak co roku, ape-
luje do mieszkańców miasta, aby 
w mroźne jesienne i zimowe dni 
pamiętali o zwierzętach wolno ży-
jących. Pomieszczenia piwniczne 
w okresie jesienno-zimowym stano-
wią bezpieczne i ciepłe schronienie 
dla wolno żyjących kotów w stolicy. 
Dlatego Warszawa zachęca zarząd-
ców i administratorów nieruchomo-
ści oraz wszystkich warszawiaków 
do tego, aby ułatwili czworonogom 
dostęp do tych pomieszczeń.

Koty wolno żyjące w naturalny 
sposób zapobiegają występowaniu 
gryzoni w budynkach. Miasto trosz-
czy się o te zwierzęta przez cały rok 
– dokarmia, finansuje ich leczenie, 
a także udziela dotacji organizacjom 
pozarządowym na ochronę zwierząt. 
Szacuje się, że w stolicy zamieszku-
je ponad 29 tys. kotów żyjących na 
wolności. 

Ptaki potrzebują dokarmiania 
wyłącznie podczas mrozów, gdy 
brakuje owadów i owoców roślin. 

Podawana karma powinna być czy-
sta i sucha, a karmniki – na bieżąco 
sprzątane z zaległych resztek po-
karmu. Ptaki mogą być dokarmiane 
np. ziarnami zbóż, a także – w przy-
padku łabędzi i kaczek – surowymi 
lub gotowanymi, drobno pokrojo-
nymi warzywami. Natomiast chleb, 
skrawki wędlin, makarony, chrupki 
czy inne przetworzone jedzenie jest 
szkodliwe dla zwierząt.

Jesień i zima to także trudniejszy 
okres dla czworonogów w schroni-
skach. Jeszcze do 30 listopada br. 
trwa akcja „Zima na Paluchu” or-
ganizowana wspólnie przez Miej-
skie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
i Schronisko na Paluchu. W ramach 
inicjatywy dla podopiecznych pla-
cówki zbierane są koce, kołdry bez 
pierza, prześcieradła, ręczniki, dy-
wany, wykładziny, szare gazety oraz 
zabawki. Rzeczy można wrzucać do 
specjalnie oklejonych kontenerów 
ustawionych przez MPO przy wjaz-
dach do budynków spółki.
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Warszawianka Roku 2021

Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę w stolicy

Trzy złote medale i jeden brązowy zdobyli juniorzy Bielańskiego Klubu 
Kyokushin Karate podczas Mistrzostw Europy w Rumunii. – To historycz-
ny sukces naszego klubu w kategoriach juniorskich – komentuje trener 
Mariusz Mazur.

Warszawiacy zdecydowali i zrobili to bijąc rekord frekwencji. Tegoroczna 
zwyciężczyni konkursu, Wanda Traczyk–Stawska,  zdobyła ponad 51 tysię-
cy głosów. Podczas uroczystej gali w Teatrze Studio, laureatka  plebiscytu 
honorującego wyjątkowe osobowości, otrzymała statuetkę Warszawianki 
Roku z rąk prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
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Oddana do użytku ponad pięć 
lat temu hala Zieleniak przy ul. Gró-
jeckiej dobrze służy mieszkańcom. 
Wszyscy pamiętamy ile było nie-
wiadomych, wątpliwości, korekt do 
początkowych koncepcji, ale osta-
tecznie udało się. Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie, nic, więc, dziwnego, 
że obiekt każdego dnia tętni życiem. 
Niby dopiero kilka lat, a trudno już 
sobie wyobrazić Ochotę bez Zie-
leniaka. 

Dla wielu osób Zieleniak stał 
się miejscem pierwszego wyboru 
zakupów na Ochocie. Jeśli zakupy 
– to wiadomo – Hala Zieleniak. Jest 
lokalnie, ale również nowocześnie. 
Kupujący dobrze wiedzą, czego szu-
kają, gdzie trzeba szukać. Mówiąc 
krótko, – odnaleźli się w tym miej-
scu. I dobrze. Rzeczywiście oferta 
jest bardzo ciekawa, zróżnicowana. 
Zieleniak stał się w swoistym cen-
trum handlu, ale całkowicie odmien-
nym od wszechobecnych wielkopo-
wierzchniowych sieciówek. Mniej 
tu blichtru, szpanu, komercji, ale 
zachowała się, przynajmniej czę-
ściowo, swojska, lokalna atmosfera, 
trochę przypominająca dawny bazar 
Banacha. Zieleniak, ogólnie, ma się 
dobrze.

A co z najbliższym sąsiedztwem 
hali, gdzie też jest przecież pro-
wadzony handel? Władze dzielnicy 
Ochota planują zadaszenie placu 
przy Zieleniaku. Projekt zainstalo-
wania zadaszenia w tym miejscu 
pojawił się kilka lat temu. Z różnych 
przyczyn, głównie finansowych, nie 
doszło do realizacji zamierzenia. 
Minęło kilka lat i teraz temat po-
wrócił. 

Burmistrz Dorota Stegienka 
powiedziała: „Chcemy zrobić za-
daszenie w celu poprawienia wa-
runków do handlu, a jednocześnie 
organizacji w tym miejscu wydarzeń 
przez cały rok, bez względu na aurę. 
– Przykładowo cieszące się dużą 

popularnością tzw. wyprzedaże ga-
rażowe”. 

Trzeba przyznać, że „garażów-
ki” rzeczywiście cieszą się bardzo 
dużą popularnością, a ich organi-
zacji w cyklu całorocznym można 
tylko przyklasnąć!

W planach jest rozpoczęcie tej 
inwestycji w przyszłym roku. Jest 
ona zaplanowana na dwa lata, ale 
byłoby świetnie, gdyby udało się 
niezbędne prace wykonać wcześniej. 
Czas pokaże. Oczywiście kwestia 
zasadnicza – finanse. Dzielnica 
występuje o korekty do załącznika 
budżetowego, umożliwiające rozpo-
częcie prac związanych z zadasze-
niem. 

Pomysł, absolutnie, godny po-
parcia. Skorzystają na nim wszy-
scy, – zarówno handlujący pod 
Zieleniakiem, jak i liczna rzesza 
potencjalnych klientów. Zwiększy 
się komfort, a w okresie jesiennym 
i zimowym warunki atmosferyczne 
nie będą odstraszać. 

P r zypomni ano 
poprzednią edy-
cję WOM, w której 
uczniowie z ochoc-
kich placówek oświa-
towych pokonali 
wszystkie dzielnice 
i  zajęli  1  miejsce. 
Ogromny  sukces! 
W trakcie spotkania 
zastanawiano się co 
zrobić, żeby podtrzymać tę dobra 
passę? Czy należy ukierunkować 
się na konkretne dyscypliny spor-
towe w ramach specjalizacji (klasy 
sportowe), czy postawić na wszech-
stronność. Zostanie przygotowana 
specjalna analiza, która pomoże 
podjąć decyzją o kierunkach rozwo-
ju uczniowskiego sportu.

LV edycja Warszawskiej Olim-
piady Młodzieży już trwa. Orga-
nizacja Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży ma na celu aktywne 
uczestnictwo dzieci i młodzieży 
w szkolnych i międzyszkolnych 
imprezach sportowych, stanowią-
cych kontynuację celów i zadań 
ogólnego wychowania fizycznego 
i zdrowotnego; tworzenie każdemu 
warunków do czynnego uczestnic-
twa w różnych formach współza-
wodnictwa sportowego; propago-
wanie zdrowego i aktywnego stylu 
życia; wyłonienie szkół reprezentu-

jących Warszawę w Mazowieckich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
Warszawy. 

Warszawska Olimpiadę Mło-
dzieży to rozgrywki reprezentacji 
szkolnych, które wygrały elimina-
cje w dzielnicach i w danej dyscy-
plinie reprezentują dzielnicę w za-
wodach centralnych. Dyscyplin jest 
bardzo dużo od rozgrywek w dwa 

ognie po profesjonalny 
turniej w piłce nożnej 
licealistów. Wszyst-
kie te konkurencje są 
punktowane i sporzą-
dza się z nich klasyfi-
kacje łączne, zarówno 
w przedziałach wie-
kowych, jak i dla po-
szczególnych szkół. Na 
końcu powstaje klasy-

fikacja łączna w rankingu dzielnic. 
Na zwycięstwo Ochoty w zeszło-
rocznej WOM złożyła się przede 
wszystkim dobra postawa takich 
szkół jak Szkoła Podstawowa 
nr 280 z Gorlickiej, która zajęła  
5 miejsce w całej Warszawie w ka-
tegorii dzieci. W kategorii młodzież 
tradycyjnie wysoko punktowały 
szkoły: 152 i 175. Pierwsza zdobyła 
złote medale w koszykówce chłop-
ców i dziewcząt a druga tradycyjnie 
w unihokeju. Na sukces Ochoty 
tradycyjnie zapracowało LO im 
Staszica zdobywając 51 punktów 
w łącznej klasyfikacji i zajmując 
trzecie miejsce w kategorii war-
szawskich liceów.

– Rozgrywki w ramach War-
szawskiej Olimpiady Młodzieży są 
dla nas priorytetem. Musimy zasta-
nowić się w jaki sposób zachęcić dy-
rektorów szkół i nauczycieli do tego 
rodzaju współzawodnictwa. Mam 

nadzieję, że dzisiejsze spotkanie jest 
krokiem w dobrym kierunku. Mamy 
nadzieje, że ostatnie wyniki staną 
się regułą na Ochocie i jesteśmy zde-
terminowani do tego aby wszystkim 
uczestnikom tych zawodów udzielić 
wszechstronnego wsparcia – powie-
dział po spotkaniu burmistrz Sła-
womir Umiński odpowiedzialny za 
ochocką oświatę.

O korzyściach płynących z ak-
tywności fizycznej nikogo nie trze-
ba przekonywać. Do tego potrzebna 
jest jednak odpowiednia baza. Już 
wkrótce modernizacji zostanie pod-
dany jeden z ochockich obiektów 
sportowych – boisko OSIR Ochota 
przy ul. Nowowiejskiej 37 B, które 
obecnie jest w bardzo złym stanie 
technicznym. Remont boiska będzie 
obejmować ułożenie na uprzednio 
przygotowanym, istniejącym podło-
żu nowej nawierzchni polipropyle-
nowej modułowej, która ma umoż-
liwiać uprawianie sportów takich 
jak: koszykówka, piłka ręczna, piłka 
siatkowa, tenis ziemny – nawierzch-
nia musi być przystosowana do 
uprawiania sportów wrotkarskich.

W efekcie prac użytkownicy do-
staną nowe, wielofunkcyjne boisko. 
Na nowej nawierzchni powinny być 
wymalowane linie boiska do piłki 
ręcznej (wykorzystywane także do pił-
ki nożnej), boiska do siatkówki i bo-
iska do koszykówki. Projekt zakłada 
wymianę bramek, słupków i koszy.

Modernizacja boiska nie może 
doprowadzić do uszkodzenia rosną-
cych wokół boiska drzew i krze-

wów. Szczegółowy zakres prac 
przedstawiamy poniżej.
1. Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie podłoża – 
wyczyszczenie istniejącej 
nawierzchni z płyt poliure-
tanowych Mondo z zanie-
czyszczeń, wycięcie odstają-
cych krawędzi i uzupełnienie 
szczelin nową matą o takiej 
samej grubości, spełniającą 
wymogi dla boisk szkolnych.

2) montaż polipropylenowej na-
wierzchni modułowej o po-
wierzchni 1120 m2, od strony 
zewnętrznej boiska wykoń-
czonej specjalistycznie ufor-
mowanymi obrzeżami.

3) wymianę istniejącego oświe-
tlenia jarzeniowego na ener-
gooszczędne, wykonane 
w technologii LED z zastoso-
waniem lamp przemysłowych 
zapewniających oświetlenie 
zgodne z obowiązującymi 
normami, o klasie wodo-
szczelności IP65, posiadające 
5-letnią gwarancję, montowa-
ne na istniejących słupach, 
wymianę starego okablowa-

nia i wykonanie pomiarów 
natężenia oświetlenia.

4) wymianę siatki ogrodzenio-
wej boiska na siatkę na siatkę 
powlekaną PCV, wysokość 
3 m, oczko 70x70 mm, dłu-
gość około 150 m (w tym 
brama o szerokości 3 m),

5) odmalowanie starych słup-
ków ogrodzeniowych, 56 
słupków i 16 poprzeczek 
z rury o średnicy 50 mm, 
długość 3 m oraz bramy wej-
ściowej na boisko, kolor zie-
lony (w kolorze siatki), farba 
do ogrodzeń metalowych, do 
kładzenia na rdzę .

2. Kolorystyka boiska:
1) pola  do gry w koszykówkę, 

siatkówkę i tenisa ziemnego: 
kolor niebieski,

2) „pomalowane” na boisku do 
koszykówki: kolor czerwony,

3)  obrzeża i pozostałe pola: 
kolor zielony.

3. Wykonawca dostarczy i zamon-
tuje sprzęt sportowy:
1) 2 kosze trwale montowane 

do podłoża – wyklucza się 
konstrukcje przenośne,

2) 1 komplet słupków oraz siat-
ka do siatkówki – zestaw 
demontowalny, montowa-
ny w tulejach osadzonych 
w płycie boiska,

3) 1 komplet słupków oraz siat-
ka do tenisa ziemnego – ze-
staw demontowalny, monto-
wany w tulejach osadzonych 
w płycie boiska,

4) 1 komplet bramek do piłki 
ręcznej montowanych do 
podłoża w sposób zabez-
pieczający przed przewró-
ceniem. Bramki muszą być 
wyposażone w siatki. 

Prace zostaną wykonane jesz-
cze w tym roku. Będzie się działo! 
Ochota na sportowo!

Warszawska Olimpiada 
Młodzieży
W Międzyszkolnym Ośrodku Szkolnym (MOS) Ochota przy 
ul. Geodetów odbyło się w piątek, 8 listopada spotkanie do-
tyczące Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.  Udział w nim 
wzięli m.in. zastępcy burmistrza dzielnicy Ochota m.st. War-
szawy – Grzegorz Wysocki i Sławomir Umiński.

Modernizacja boiska 
przy Nowowiejskiej

Na Ochocie
Zieleniak pod dachem 
w przyszłym roku
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Przed Urzędem Dzielnicy 
Ochota m.st. Warszawy, przy 
głównym wejściu od strony ul. 
Grójeckiej, w oczy rzucają się 
pamiątkowe płyty chodnikowe, 
poświęcone pamięci osób zasłu-
żonych dla Ochoty, dla Warszawy. 
Jak to się zaczęło?

Okazja nadarzyła się kilka lat 
temu, gdy Zarząd Dróg Miejskich 
budował nowy chodnik przed bu-
dynkiem urzędu. – Poprosiłem 
by przed wejściem do urzędu wy-
odrębnić kwadraty nawierzchni, 
w których można by ulokować 
ochocką aleję sław. Zamysł był 
taki, aby sukcesywnie wypełniać 
te kwadraty tablicami dedykowa-
nymi osobom, których działalność 
kształtowała tożsamość naszej 
Małej Ojczyzny – powiedział po-
mysłodawca instalacji płyt pa-
miątkowych – Piotr Żbikowski, 
obecnie radny Warszawy.

Rozpoczęto, zgodnie z chro-
nologią, od Konstantego Juliana 
Ordona, upamiętnionego przez 
Adama Mickiewicza w wierszu 
„Reduta Ordona”, jako bohater-
skiego obrońcy jednego z fortów 
zewnętrznego pierścienia szańców 
broniących na ówczesnych przed-
polach Warszawy dostępu do mia-
sta przed szturmującymi ją w 1831 
roku wojskami rosyjskimi. 

Następnego roku przyszła kolej 
na Marię Skłodowską-Curie. Na-
sza podwójna noblistka jest zwią-

zana jak nikt z naszą dzielnicą. 
To u nas znajduje się jej pomnik. 
Tutaj zbudowała Instytut Radowy, 
w którym działa Towarzystwo Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, tutaj znaj-
duje się izba jej pamięci.

Kolejna tablica została poświę-
cona Williamowi Lindley’owi – 
brytyjskiemu inżynierowi, twórcy 
projektu sieci kanalizacyjno-wo-
dociągowej Warszawy, czyli Fil-
trów.

Potem pojawiła się tablica po-
święcona Sokratesowi Starynkie-
wiczowi – pełniącemu obowiązki 
prezydenta Warszawy w latach 
1875–1892. To właśnie Sokrates 
Starynkiewicz podjął decyzję o bu-
dowie miejskiego systemu wodno-
-kanalizacyjnego ze Stacją Filtrów 
na Koszykach, dokąd doprowadzo-
no ze Stacji Pomp Rzecznych na 
Czerniakowie wodę czerpaną z Wi-
sły. Był bardzo sprawnym 
urzędnikiem, a jednocze-
śnie wizjonerem.

To nie koniec. W przy-
szłym roku zostaną wyko-
nane kolejne dwie tablice 
pamiątkowe. 

Pierwsza z nich będzie 
poświęcona Gabrielowi 
Narutowiczowi (1865- 
1922), pierwszemu Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zaprzysiężony 
na urząd prezydenta 11 
grudnia 1922 r. został za-

strzelony z pobudek politycznych 
po pięciu dniach urzędowania 16 
grudnia 1922 r.

Kolejna tablica będzie po-
święcona legendarnym polskim 
lotnikom Franciszkowi Żwirce 
i Stanisławowi Wigurze. Pilot 
Franciszek Żwirko i konstruktor 
Stanisław Wigura 28 sierpnia 1932 
r. zwyciężyli w największej mię-
dzywojennej imprezie lotnictwa 
sportowego – Międzynarodowych 
Zawodach Samolotów Turystycz-
nych Challenge 1932 w Berlinie. 
Kilkanaście dni po tym triumfie, 
11 września 1932 r. obaj zginęli 
w katastrofie lotniczej.

Takie są najbliższe plany. Swój 
udział przy planowaniu kolejnych 
tablic pamiątkowych będą mie-
li mieszkańcy Ochoty. Ich głos 
z pewnością zostanie wzięty po 
uwagę.

Warszawianka Roku to plebiscyt 
honorujący kobiety, które swoją 
działalnością społeczną lub zawo-
dową w sposób szczególny przy-
czyniły się do rozwoju i promowa-
nia Warszawy. Tytuł ten może być 
przyznany za działalność na rzecz 
stolicy, ale też realizację działań na 
rzecz promowania takich wartości 
jak otwartość, tolerancja, za wybit-
ne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, 
działalność na rzecz kobiet, społe-
czeństwa obywatelskiego i społecz-
ności lokalnej Warszawie. Warsza-
wianką Roku może zostać każda 
kobieta – to warszawiacy decydu-
ją kto otrzyma ten tytuł. Spośród 
licznych zgłoszeń mieszkańców 
na kandydatkę do tytułu, kapituła 
konkursu wyłoniła w tym roku 10 
kobiet,  których działania pokazują, 
jak konsekwencją można zmienić 
otaczający nas świat. Do 22 paź-
dziernika mieszkańcy mogli odda-
wać głos na: Katarzyna Augustynek, 

Sylwia Chutnik, Kamila Górniak, 
Marina Hulia, Agnieszka Kępka, 
Olga Kozierowska, Marta Lempart, 
Agnieszka Sikora, Wanda Traczyk-
-Stawska oraz Magdalena „Lusia” 
Żagałkowicz.

Zwyciężyła  Wanda  Traczyk- 
Stawska, która zdobyła ponad 51 
tysięcy głosów. 

Motywem przewodnim tego-
rocznej edycji Warszawianki Roku 
jest nadzieja. To pretekst do rozmo-
wy, kto i co daje dziś nadzieję war-
szawiakom. W tym roku, głosujący 
uznali, że nadzieję niesie im Wanda 
Traczyk-Stawska – niezwykła ko-
bieta, warszawianka, która nie boi 
się zabierać głosu w ważnych spra-
wach i  która całym swoim życiem 
udowadnia, że nadzieja jest najlep-
szą motywacją do działania i może 
prowadzić do rzeczy wielkich. 

Laureatka mówiła, że jako har-
cerka nigdy nie straciła nadziei. – 
Przyrzekam Wam, że ona nigdy nie 

umrze. Jestem tutaj, żeby wezwać 
kobiety do walki o swoje prawa. 
Wanda Traczyk-Stawska wiele mó-
wiła o wartościach, które są najważ-
niejsze w życiu. Swoje wystąpienie 
zakończyła słowami – Wolności 
trzeba strzec, żeby zachować swoją 
człowieczą godność.

Wanda Traczyk-Stawska
Psycholożka, przez wiele lat 
pracowała jako nauczycielka 
w Szkole Specjalnej na warszaw-
skiej Pradze. Przed wojną har-
cerka Szarych Szeregów, dziś 
podkreśla jak ważną edukacyjną 
rolę mogą pełnić organizacje har-
cerskie wobec wyzwań kryzysu 
klimatycznego. 
W czasie II wojny światowej 
działaczka podziemia niepodle-
głościowego, Żołnierz Armii Kra-
jowej i uczestniczka Powstania 
Warszawskiego. Pełni funkcję 
Przewodniczącej Społecznego 
Komitetu ds. Cmentarza Powstań-
ców Warszawy i, jak mówi, ma 
do wypełnienia żołnierski rozkaz: 
odszukać mogiły powstańcze na 
terenie miasta i doprowadzić do 
godnego upamiętnienia bohater-
skiej śmierci towarzyszy broni. 
Inicjatorka budowy Izby Pamięci 
w parku Powstańców Warszawy. 
Przyczyniła się do ustanowienia 
dnia 2 października Dniem Pa-
mięci o Cywilnej Ludności Po-
wstańczej Warszawy. W 2018 
poparła protest rodziców osób 
niepełnosprawnych w Sejmie, 
a w październiku 2020 – protest 
przeciwko zaostrzeniu przepisów 
aborcyjnych w Polsce.

Poznaliśmy projekt placu zabaw, 
który będzie częścią wielopokole-
niowej strefy rekreacji przy ul. Fry-
gijskiej na osiedlu Wrzeciono.

Architekci z LS-Project przy 
planowaniu inspirowali się twórczo-
ścią Tima Burtona. Bazując na drew-
nianych materiałach zaprojektowano 
bajkowe urządzenia zabawowe osa-
dzone na nawierzchni bezpiecznej 
wykonanej jako biało-czarna sza-
chownica. Dzieci będą miały do dys-
pozycji alejki wykonane z drewnia-
nej nawierzchni.

Projekt zakłada wytyczenie 
miejsca dla seniorów w posta-
ci drewnianego tarasu z ławkami, 
stołami do gry, urządzeniami do 

ćwiczeń, biblioteczką plenerową – 
całość osłonięta od placu zabaw sze-
rokim pasem zieleni oraz trejażami 
porośniętymi bluszczem.

Na placu pojawi się również 
niewielka strefa edukacyjna z tabli-
cami, na których znajdziemy rys hi-
storyczny oraz archiwalne fotografie 
osiedla Wrzeciono.

W ostatnich tygodniach w wielu 
miejscach na terenie dzielnicy zbie-
rano książki. Część z nich została 
wylicytowana na wirtualnym jar-
marku. W większość zbiorów moż-
na było zaopatrzyć się w miniony 
weekend na kiermaszu charytatyw-
nym w Szkole Podstawowej nr 293.

– Dzięki Wam zebrano  
29 493,99 zł. Oliwka otrzymała już 
specjalistyczny wózek, dzięki cze-

mu może uczestniczyć w zajęciach 
w przedszkolu. Pozostałe środki 
trafią na rehabilitację – tłumaczy 
Monika Szadkowska, koordynatorka 
akcji.

U dziewczynki zdiagnozowano 
wrodzoną łamliwość kości, nie-
zmiernie rzadką, genetyczną cho-
robę. Każdy ruch może być dla niej 
niebezpieczny, dlatego rehabilitacja 
jest bardzo trudna i wymagająca.

Przy ul. Papirusów Lasy Miejskie 
– Warszawa przeprowadziły inwe-
stycję uwzględniając dobro stulet-
nich lip. 

70 miejsc parkingowych wypo-
sażono w geokratę (bardziej korzyst-
na dla systemu korzeniowego), zni-
welowano teren parkingu oraz za-
montowano stojaki na rowery. Prace 
objęły również ocenę stanu ponad 
stuletnich lip rosnących wzdłuż 
parkingu wraz z badaniem gleby 
pod kątem obecności mikroelemen-
tów i zabiegami pielęgnacyjnymi. 
Powiększono misy wokół drzew, 
a docelowo zostaną wykonane ba-
rierki, które mają chronić system 
korzeniowy.

W miejscach, gdzie mieszkańcy 
korzystają z zejść na plac zabaw, 
wykonano drewniane podwieszane 
chodniki. Przy osłabionych drze-
wach zrobiono studzienki napowie-
trzające. Ponadto przy siłowni ple-
nerowej stanęło poidełko.

– Las Młociny jest miejscem 
chętnie odwiedzanym przez miesz-
kańców, także niezmiernie cieszę się 
z dwóch zrealizowanych projektów 
bielańskiego budżetu obywatelskie-
go zgłoszonych przez radną Agniesz-
kę Golę. Na tym jednak nie koniec. 
Wyłoniliśmy wykonawcę na rozbu-
dowę monitoringu przy drewnianym 
placu zabaw, który obejmie również 
leśny parking – mówi Grzegorz Pie-
truczuk, burmistrz Bielan.

Płyty przed ratuszem Ochoty

Warszawianka Roku 2021

W krainie czarów

Bielany pomogły Oliwce
Mieszkańcy dzielnicy Bielany kolejny raz okazali wspaniałe serce. Dzie-
siątki wolontariuszy z grupy Pomocne Bielany, szkoły i lokalni przed-
siębiorcy bez chwili zastanowienia włączyli się w zbiórkę funduszy na 
specjalistyczny wózek i rehabilitację dla Oliwii Jakimowicz.

W Lesie Młociny
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– To ogromne wyróżnienie i po-
wód do dumy, gdyż nagroda ta jest 
przyznawana osobom i bibliotekom 
ponadprzeciętnie zaangażowanym 
w działalność na rzecz książki i czy-
telnictwa Mazowszu. Na tę wyjątkową 
nagrodę ciężko pracował cały nasz 
biblioteczny pokład, a ponadto w tym 
roku wprowadziliśmy wiele nowych 
usług, które, mam nadzieję, będą roz-
nosić się szerokim echem po innych 
bibliotekach w naszym kraju – podkre-
śliła dyrektor Fiszer-Nowacka. 

Doceniono fakt, że bemowska 
biblioteka „od wielu lat należy do 
pionierów we wdrażaniu nowocze-

snych rozwiązań przyjaznych czy-
telnikom. Począwszy od elektronicz-
nych form zapisu oraz korzystania 
z bogatych i różnorodnych zasobów 
poprzez innowacyjne metody indy-
widualnego zarządzania kontem bi-
bliotecznym, aż po unikalny w skali 
Warszawy dowóz zamówionych 
książek do dowolnie wybranej pla-
cówki w dzielnicy. W kontekście 
korzystnych zmian dla czytelników 
biblioteki na Bemowie nie sposób 
nie wspomnieć o systematycznych 
tworzeniu nowych placówek tak po-
trzebnych dla rozbudowujących się 
osiedli w dzielnicy.” 

Nagroda im. Kierbedziów dla 
Bibliotekarzy i Bibliotek Mazow-
sza została ustanowiona przez Bi-
bliotekę Publiczną m.st. Warszawy 
w 2005 r. na cześć fundatorów jej 
zabytkowej siedziby i jest przy-
znawana od tego właśnie roku. Jej 
laureaci to współcześni „Kierbe-
dziowie” – osoby i instytucje (bi-
blioteki) szczególnie zasłużone dla 
rozwoju bibliotekarstwa na Mazow-
szu. Dotychczas wśród laureatów 
znalazło się 40 bibliotek oraz ponad 
20 działaczy społecznych, kultural-
nych, a także wspierających rozwój 
bibliotek samorządowców. 

***
Warto przypomnieć, że w bieżą-

cym roku bemowska biblioteka odebra-
ła jeszcze dwie nagrody. We wrześniu 
została wyróżniona w konkursie „Sło-
neczniki 2021” w kategorii „Logika” 
na najbardziej rozwojową inicjatywę 
dla dzieci w wieku 0 - 14 lat za projekt 
„Tygrysy ekonomii”. W październiku 
zaś dyrektorka biblioteki Anna Fiszer-
-Nowacka otrzymała wyróżnienie ho-
norowe o indywidualną nagrodę Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, 
której przyznano tytuł Innowacyjnej 
Menedżerki Kultury 2021. 

– Pomaganie może dawać wiele 
dobrego, zarówno tym, którzy po-
trzebują wsparcia, jak i osobom, 
które go udzielają. Szczególnie 
w dzisiejszych czasach empatycz-
na postawa jest bardzo potrzebna 
– podkreśla Karolina Zdrodowska, 
dyrektorka koordynatorka ds. przed-
siębiorczości i dialogu społeczne-
go m.st. Warszawy. – Warszawa od 
wielu lat inspiruje mieszkańców do 
bezinteresownego działania na rzecz 
innych. Wszystkie inicjatywy mia-
sta w tym zakresie skupia projekt 
„Ochotnicy warszawscy”, dzięki 
któremu coraz więcej miejsc – m.in. 
stowarzyszeń, fundacji czy instytucji 
zaprasza do swoich działań wolon-
tariuszy – dodaje. 

Zaangażować w wolontariat 
może się każdy bez względu na 
wiek, doświadczenie i czas, którym 
dysponuje. Form aktywności spo-
łecznej w czasie przedświątecznym 
Warszawa oferuje wiele. Oto tylko 
kilka sposobów, które można zna-
leźć na www.ochotnicy.waw.pl.

Wykonaj prace remontowe
Wszystkich posiadających na-

wet drobne umiejętności remontowe, 
Warszawa zachęca do wzięcia udzia-
łu w projekcie „Nowy Dom” Klu-
bu Alternatywnego Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. Można pomóc 
osobom, które z racji na wiek czy 
sytuację finansową, nie dają rady wy-
konać niektórych prac remontowo-
-domowych. Do zadań wolontariu-
szy należy m.in. gruntowanie i ma-
lowanie ścian, mycie okien, pranie 
zasłon i firan, sprzątanie balkonów 
czy naprawy hydrauliczne, jak np. 
wymiana baterii i uszczelek. Świetnie 

sprawdzą się więc ci, którzy lubią wi-
dzieć efekty swojej pracy i chcieliby 
podarować innym na święta przyja-
zną przestrzeń domową.

Wesprzyj warszawski 
Współdzielnik

Oferta dotycząca wolontariatu 
we Współdzielniku, prowadzonym 
przez Wolskie Centrum Kultury we 
współpracy z centrum handlowym 
Wola Park, powinna z kolei zainte-
resować osoby dla których ważna 
jest ekologia. To nowoczesna forma 
aktywności społecznej adresowana 
zwłaszcza +do tych, którzy przed 
świętami, ale nie tylko, chcieliby 
wesprzeć ideę ograniczania kon-
sumpcji. W ramach Współdzielnika 
wolontariusze będą mieli ku temu 
okazję poprzez zaangażowanie 
w prowadzenie m.in. darmowego 
sklepu, jadłodzielni, a także udzie-
lając pomocy w warsztacie napraw-
czym przedmiotów codziennego 
użytku czy w sanatorium dla roślin.
Wykorzystaj swoje umiejętności 

artystyczne
Z bardzo interesującymi możli-

wościami wolontariatu można spo-
tkać się również w Domu Pomocy 
Społecznej „Syrena”. Na osoby, 
które cieszy kontakt z seniorami 
czekają różnorodne zadania, w tym 
między innymi prowadzenie Klu-
bu Miłośników Muzyki Rockowej, 
a także czytanie mieszkańcom sła-
bowidzącym czy zaangażowanie się 
w warsztaty plastyczne.

Ciekawą propozycję Warszawa 
przygotowała również dla starszych 
warszawiaków. Sami seniorzy mogą 
także zaangażować się w pomoc in-
nym, biorąc udział w wolontariacie 

zorganizowanym przez Bibliotekę 
Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla 
na Pradze-Południe pod hasłem Wo-
lontariusze łączą pokolenia. Senio-
rze zostań wolontariuszem. Zada-
nie polega na czytaniu i nagraniu 
bajek, baśni i innych historii dla 
dzieci. Każdy posiadacz przyjem-
nego głosu może nagrać wybraną 
opowieść z myślą o najmłodszych, 
którym z pewnością głos „babci” 
czy „dziadka” umili zimowy czas. 
Nagrane bajki wystarczy przesłać do 
pracowników biblioteki. 

Pomagaj poprzez media 
społecznościowe

Na miejskim portalu wolonta-
riatu pojawiają się już propozycje 
działań związanych bezpośrednio 
z Bożym Narodzeniem. Dla miłośni-
ków social mediów jest to zaprosze-
nie do działań ze Stowarzyszeniem 
Otwarte Drzwi. Do zadań ochotni-
ków należeć będzie m.in. pomoc 
w organizacji oraz promocji świą-
tecznych akcji charytatywnych dla 
rodzin zastępczych oraz dla dzieci 
ze świetlicy środowiskowej na Pra-
dze-Północ.

Jak znaleźć wolontariat dla 
siebie?

Już od 2016 r. miasto realizuje 
projekt „Ochotnicy warszawscy”, 
którego celem jest rozwój i promo-
cja wolontariatu w Warszawie. Na 
miejskim portalu wolontariatu www.
ochotnicy.waw.pl codziennie publi-
kowane są oferty, spośród których 
każdy może wybrać propozycję wo-
lontariatu najbardziej dopasowaną 
dla siebie. Pomaganie, szczególnie 
przed świętami, może być naprawdę 
piękne i wartościowe.

Otwórz serce na wolontariat
Wolontariat to nie tylko zaangażowanie i chęć niesienia pomocy w słusznej sprawie. To także sposób myślenia 
o współczesnym świecie i o swojej roli w społeczeństwie. Warszawa zachęca mieszkańców stolicy do dzielenia się 
z innymi swoim czasem, pozytywną energią i umiejętnościami, szczególnie w okresie przedświątecznym. Propo-
zycje miejskiego wolontariatu można znaleźć na stronie projektu „Ochotnicy Warszawscy”. 

Akademia Młodego 
Bemowiaka

Spotkania z gwiazdami sportu, 
osobowościami ze świata kultury 
i sztuki, rozmowy z psychologa-
mi i cenionymi naukowcami – to 
tylko niektóre z propozycji, z któ-
rych mogą już korzystać młodzi 
bemowiacy w ramach nowego 
projektu – Akademia Młodego 
Bemowiaka. 

Nowy projekt jest dedykowany 
dzieciom i młodzieży w wieku od 
7 do 18 roku życia. Powstał on 
z inicjatywy Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Bemowo, której opieku-
nem jest Maciej Bartosiak, radny 
Koalicji Obywatelskiej oraz Piotra 
Kobierskiego, zastępcy burmistrza 
Bemowa.  W ramach Akademii dzia-
ła platforma internetowa skupiająca 
w jednym miejscu informacje i moż-
liwość zapisu na bezpłatne zajęcia, 
warsztaty i wydarzenia edukacyjne, 
artystyczne, sportowe i psycholo-
giczne odbywające się na Bemowie. 
Projekt realizuje Biblioteka Publicz-

na w Dzielnicy Bemowo m.st. War-
szawy. 

– Akademia Młodego Bemowia-
ka to miejsce pełne pasji i kreatyw-
ności nastawione na ciągły rozwój. 
Tu każdy znajdzie coś dla siebie. 
Tu młodzi spotkają gwiazdy sportu, 
kultury i sztuki. Zorganizujemy także 
rozmowy z cenionymi naukowcami 
i psychologami. Zapraszamy mło-
dych i ich rodziców do sprawdzenia 
oferty Akademii, bo warto – mówi 
Anna Fiszer-Nowacka, dyrektor be-
mowskiej biblioteki. 

Bogaty program powstał dzięki 
zaangażowaniu wszystkich jedno-
stek samorządowych związanych 
Z Bemowem, tj. z: Biblioteką Pu-
bliczną, Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji oraz Poradnią Psychologiczno-
-Pedagogiczną nr 20. W przyszłości 
przewidziana jest również współ-
praca z innymi instytucjami. Szcze-
góły: www.AkademiaMlodegoBe-
mowiaka.pl. 

W bemowskiej bibliotece

Nagroda im. Kierbedziów
„Praca z czytelnikiem” – to właśnie w tej kategorii w bieżącym roku specjalne kolegium Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przyznało nagrodę bemowskiej bibliotece. 
Nagrodę odebrała dyrektorka Anna Fiszer-Nowacka.

 

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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Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102,  
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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:
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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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 
1 do 19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) but Apacza; 7) wrażenie obcowania z rzeczywistością;  
8) policjant na francuskiej ulicy; 9) gruby, ciężki kamasz; 10) oczy zwierza;  
12) zaliczka na poczet należności; 14) okruchy skalne w źlebach; 16) dawniej 
koń wyścigowy; 19) południowy relaks; 21) najwyższy senior niebędący ni-
czyim wasalem; 22) bohater trojański; 23) mierzy poziom alkoholu we krwi.

Pionowo: 1) pieszczotliwie o mężu; 2) eskimoski kajak; 3) walka treningo-
wa; 4) aureola; 5) pieszczotliwie o wuju; 6) często ustalane przed alimenta-
mi; 11) stan obok Teksasu; 13) prawniczy wybieg; 15) w parze z Ludmiłą; 
17) płynna część krwi pozbawiona włóknika; 18) obchodzi imieniny 12 XI; 
20) nowela Jerzego Brzęczkowskiego. 

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

w grudniu:
• 1–31  grudnia – Wystawa obra-

zów Pawła Kowala
• 2  grudnia (czwartek) godz. 

18.00 – Wernisaż wystawy Pawła 
Kowala. Wstęp wolny

• 4 grudnia (sobota) godz. 18.00 – 
„Podstawy kaligrafii” – warszta-
ty integracyjno-rozwojowe reali-
zowane przez Fundację Pomocy 
Psychologicznej i Edukacji Spo-
łecznej RAZEM. Wstęp wolny

• 5  grudnia (niedziela) godz. 
12.30 – Niedzielne spotkanie 
z teatrem dla dzieci „Wizyta 
Świętego Mikołaja”. Bilety 10 zł 
do nabycia w serwisie biletyna.pl

• 7 grudnia (wtorek) godz. 16.00 
– „Dzień Świętego Mikołaja” 
– spotkanie pełne humoru i nie-
spodzianek w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”. Wstęp wolny

• 9  grudnia (czwartek) godz. 
10.00 i 14.00 – Warsztaty ob-
sługi smartfonów dla Seniorów. 
Wstęp wolny

• 9  grudnia (czwartek) godz. 
18.00 – „Ograniczenia z jakimi 
borykają się niepełnospraw-
ni i jak możemy im pomóc” – 
spotkanie z Janem Siedleckim 

Prezesem Bemowskiego Stowa-
rzyszenia Niepełnosprawnych. 
Wstęp wolny

• 14 grudnia (wtorek) godz. 18.00 
– „Pewna ręka w wieku senio-
ralnym” – ćwiczenia z kaligrafii. 
Wstęp wolny

• 16  grudnia (czwartek) godz. 
17.00 – Warsztaty tworzenia 
ozdób bożonarodzeniowych dla 
dzieci w wieku 6-8 lat. Podczas 
warsztatów uczestnicy będą 
tworzyć własne ozdoby na okno 
w postaci świątecznych witraży. 
Obowiązują zapisy

• 17 grudnia (piątek) godz. 17.30 
– Warsztaty tworzenia ozdób 
bożonarodzeniowych dla dzieci 
w wieku 9–11 lat. Obowiązują 
zapisy

• 18 grudnia (sobota) godz. 15.00 
– „Cicha noc” – koncert świą-
teczny oraz spotkanie opłatkowe 
członków Klubu Seniora i zapro-
szonych gości. Wstęp wolny

• 31 grudnia (piątek) godz. 19.00 
– „Bal Sylwestrowy i powitanie 
Nowego Roku” – spotkanie to-
warzyskie dla członków Klubu 
Seniora „Wesoła Chata”. Wstęp 
wolny

w grudniu:
• 2,  9,  16,  30  grudnia (czwartki) 

godz. 16.00 – Taniec w kręgu 
(dla dorosłych). Wstęp wolny

• 1–31 grudnia – Wystawa malar-
stwa „Zimowe pejzaże” – Graży-
na Kostawska, Alicja Swoboda. 
Wstęp wolny

• 2  grudnia (czwartek) godz. 
13.00 – Spotkanie dla Seniorów 
z hjd. Ulą Kowalczyk „Koni-
zmy”. Wstęp wolny

• 3 grudnia (piątek) godz. 18.00 – 
Warsztaty psychologiczno-arty-
styczne z Anią Rusowicz. Wstęp 
wolny – konieczne zapisy na ad-
res: dk.portiernia@arsus.pl

• 5  grudnia (niedziela) godz. 
12.30 – Teatrzyk dla dzieci. Teatr 
Wariacja – spektakl pt. ”Mikołaj-
ki”. Bilety 10 zł, przedsprzedaż 
w serwisie biletyna.pl

• 8  grudnia (środa) godz. 17.00 
– Wernisaż wystawy malarstwa 
„Zimowe pejzaże” Grażyny 
Kostawskiej i Alicji Swobody. 
Wstęp wolny

• 10 grudnia (piątek) godz. 18.00 

– „Koncert piosenek z tysiąca 
i jednej bajki” w wykonaniu Gru-
py Musicalowej Phantasia pod 
kier. Magdaleny Dydo. Wstęp 
wolny. Obowiązują wejściówki 
do odbioru od 1 grudnia

• 15  grudnia (środa) godz. 18.00 
– Wielokulturowość w Ursusie. 
Peru. Prelekcja Elżbiety Wi-
chrowskiej-Janikowskiej „Peru 
oczami przewodnika” oraz kon-
cert pieśni peruwiańskich w wy-
konaniu Huancho Lima-Aymara. 
Wstęp wolny. Wejściówki do od-
bioru od 1 grudnia

• 17  grudnia (piątek) god. 18.00 
– Świąteczny koncert kwartetu 
smyczkowego Brilliant String 
Quartet. Wstęp wolny. Wej-
ściówki do odbioru od 1 grudnia

• 1–30 grudnia w godz. 9.00–20.00 
– Indywidualne zwiedzanie zmo-
dernizowanej wystawy Izby Toż-
samości Ursusa. Wstęp wolny. 
Grupy zorganizowane prosimy 
o wcześniejszy kontak z opieku-
nem ekspozycji: agnieszka.gorz-
kowska@arsus.pl

w grudniu:
• 4  grudnia (sobota) godz. 18.00 

– „Kantata na cztery skrzydła” – 
spektakl teatralny w wykonaniu 
„Teatru nie z tej kulisy”. Wstęp 
wolny

• 5  grudnia (niedziela) godz. 
12.30 – „Świąteczny zegar Mi-
kołaja” – spektakl teatralny dla 
dzieci w wykonaniu artystów 
„Sceny Elffów”. Wstęp 10 zł

• 5  grudnia (niedziela) w godz. 
13.30–16.00 – Jarmark bożena-
rodzeniowy oraz kiermasz kartek 

świątecznych na rzecz Fundacji 
Kocia Łapka. Wstęp wolny

• 11 grudnia (sobota) godz. 18.00 
– „Przeboje muzyki filmowej 
i świątecznej” – koncert (NIE)
POWAŻNY w wykonaniu „The 
Time Quartet”. Wstęp wolny

• 12  grudnia (niedziela) godz. 
12.30 – „Chochlik i magia Świąt 
Bożego Narodzenia” – spektakl 
muzyczny dla dzieci, w którym 
zabrzmią świąteczne piosenki 
i kolędy. Wstęp 10 zł
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• ANTYCZNE  MEBLE,  OB-
RAZY, srebra, platery, książki, 
pocztówki, odznaki, odznacze-
nia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

• PRANIE  DYWANÓW,  WY-
KŁADZIN,  TAPICERKI 
meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus”
ul. Zagłoby 17
tel. 22 667 92 18

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. gen. Sosnkowskiego 16

Tel. 22 867 63 95

Dom Kultury „Portiernia” Ośrodka Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 20

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

w grudniu:
• 3 grudnia (piątek) godz. 18.00 – 

Spotkanie z podróżnikiem – Mo-
nika Witkowska „Szwajcaria”. 
Wejściówki od 29.11 w BOK i na 
evenea.pl

• 10 grudnia (piątek) godz. 18.00 
– Otwarcie wystawy „Sztuka pa-
pieru” Ewa Latkowska-Żychska. 
Wystawa czynna do 09.01.2022. 
Wstęp wolny

• 12  grudnia (niedziela) godz. 
12.30 – Mikołajki z Podróż-
niczkiem dla dzieci od 4 lat. 
W programie spektakl Teatru 
Prima „Jakiż to święty rozdaje 
prezenty” – czyli Mikołaj z róż-
nych stron świata oraz warsztaty 
świąteczne. Bilety 10 zł. Przed-
sprzedaż od 07.12. w BOK i na 
eventim.pl

• 18 grudnia (sobota) godz. 18.00 
– Koncert znanych i lubianych 
polskich piosenek rozrywko-
wych „To już 20 lat” Fundacji 
„Dla Ciebie”. Wejściówki od 
13.12. w BOK i na evenea.pl

• 19  grudnia (niedziela) godz. 
12.30 – Spektakl Teatru Dobrego 
Serca pt.„Teoś i Boże Narodze-
nie” oraz warsztaty plastyczne 
dla dzieci od 3 lat. Bilety 10 zł, 
przedsprzedaż od 14.12. w BOK 
i na eventim.pl

• 19  grudnia (niedziela) godz. 
14.00 – Koncert świąteczny 
w wykonaniu Orkiestry Kame-
ralnej Filharmonii Narodowej 
w Parafii Matki Bożej Wspomo-
życielki ul. J. Conrada 7. Wstęp 
wolny

Program wydarzeń 
organizowanych przez 

Kluby Seniora
Listopad 2021

• 26 listopada (piątek) godz. 16.00 
– Klub Seniora „Ursus” ul. Sosn-
kowskiego 16 – Kameralna zaba-
wa Andrzejkowa z laniem wosku 
i atrakcjami

• 27 listopada (sobota) godz. 16.00 
– Klub Seniora „Promyk” ul. 
Sławka 2 – „Wieczór andrzejko-
wy” – gry, zabawy, piosenki, zwy-
czaje przy ciastkach i herbacie

• 30  listopada (wtorek) godz. 
18.00 – DK „Miś” Klub Seniora 
„Wesoła Chata” ul. Zagłoby 17 
– „Klubowe andrzejki” – wie-
czorek towarzyski dla seniorów

Wszystkie  imprezy  i  zajęcia  od-
bywają  się  zgodnie  z  obowiązu-
jącymi  zasadami  bezpieczeństwa 
sanitarnego
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