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Do końca świata  
i jeden dzień dłużej

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy.

W ciągu 29 finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny 
ponad 1,5 miliarda złotych i kupiła ponad 67 300 urządzeń.

30. Finał WOŚP, pod hasłem „Przejrzyj na oczy”, zagra 30 stycznia 2022 roku. Pienią-
dze będą zbierane na sprzęt, który ma zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci.

Urząd Dzielnicy Ochota m.st.  
Warszawy ogłosił konkurs na pro-
jekt dwóch murali upamiętnia-
jących obronę Reduty Ordona na 
elewacjach szczytowych kamienicy 
przy al. Bohaterów Września 19. 
Tematyka muralu powinna upo-
wszechniać wiedzę o znaczeniu 
wydarzenia historycznego – obro-
ny Reduty Ordona. Nie oznacza 
to ograniczania projektu ściśle tyl-
ko do tego wydarzenia. Tematy-
ka muralu może być inspirowana 
także innymi istotnymi wydarze-
niami z historii Warszawy lub Pol-
ski, w tym obroną Warszawy we 
wrześniu 1831 roku, powstaniem 
listopadowym, polskimi powstania-
mi narodowymi XIX wieku, histo-
rią Ochoty. Zaleca się nawiązanie 

w projekcie do faktu, że obrona 
Reduty miała miejsce w sąsiedz-
twie planowanej lokalizacji muralu, 
co będzie służyć upowszechnianiu 
wiedzy o lokalizacji Reduty Or-
dona.

Termin składania prac: do 
15.03.2022 r., do godz. 16.00.

Prace należy składać w Wydzia-
le Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 
17A, 02-021 Warszawa, lub prze-
słać pocztą na powyższy adres 
(decyduje data wpływu do urzędu 
dzielnicy). 

Szczegółowe informacje pod 
adresem: https://ochota.um.warsza-
wa.pl/-/konkurs-na-projekt-murali-
-upamietniajacych-obrone-reduty-
-ordona

WOŚP zagra po raz trzydziesty

Konkurs na murale

Tu będzie 
mural
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W ramach współpracy pomiędzy 
biblioteką, a partnerami, czyli lokal-
nymi firmami z terenu Bemowa, Czy-
telnicy bemowskiej biblioteki otrzy-
mują rabaty na ich usługi i produkty. 
- Nasi Czytelnicy chętnie korzysta-
ją z rabatów, jakie otrzymują dzięki 
współpracy naszej biblioteki z partne-
rami – mówi Joanna Braun, kierownik 
działu promocji. Działa to tak, że po 
okazaniu swojej karty bibliotecznej 
Czytelnik otrzymuje konkretny rabat. 
Wysokość rabatu zależy od ustaleń 
z danym partnerem biblioteki. U nie-
których wynosi nawet do 15 proc. 
Ponadto niektórzy partnerzy aktyw-

nie włączają się w rozwój e-oferty 
na naszej e-platformie bibliotecznej 
deklarując bezpłatny dostęp do lekcji 
języka angielskiego. 

Na jakie rabaty można liczyć? 
Dzięki „Programowi Partnerskiemu” 
Czytelnik biblioteki może otrzymać 
zniżki m.in. na: wyjazdy dla dzieci 
i młodzieży, zakup książek, zamiesz-
czanie ogłoszeń w „Naszej Gazecie 
Woli i Bemowa”, kursy językowe, 
usługi kosmetyczne oraz usługi po-
średnictwa nieruchomości. 

Lista parterów oraz wszelkie 
szczegółowe informacje dotyczące 
projektu, wraz z regulaminem, znaj-

dują się na stronie internetowej bi-
blioteki: https://bibliotekabemowo.pl/
program-partnerski/, oraz na plaka-
tach wywieszonych we wszystkich 
bemowskich placówkach bibliotecz-
nych. 

– Zachęcamy również lokalne fir-
my do zgłaszania się do nas, bowiem 
z wielką radością porozmawiamy 
o współpracy. Staramy się być otwarci 
na lokalnych przedsiębiorców – pod-
kreśla kierowniczka Braun. Zainte-
resowani dołączeniem do „Programu 
Partnerskiego” przedsiębiorcy mogą 
zgłaszać swoje oferty na adres e-mail: 
promocja@bibliotekabemowo.pl. 

Połączenie obu spółek 
to nowy początek dla Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjne-
go i Medycyny Pracy ATTIS 
Sp. z o.o. Po wprowadzeniu 
tzw. „sieci szpitali”, Narodo-
wy Fundusz Zdrowia przestał 
finansować przeprowadzane 
tam zabiegi, co niestety wpły-
nęło na znaczne zmniejszenie 
oferowanych przez nią świad-
czeń, a mieszkańcy Woli mu-
sieli szukać pomocy poza naj-
bliższym sąsiedztwem. Swojej 
działalności nie mógł także roz-
począć utworzony z myślą 
o pacjentkach onkologicznych 
nowoczesny, w pełni wyposa-
żony i oferujący kompleksową 
opiekę Zakład Onkologii Kobie-
cej, który wyremontowano jesz-
cze w 2017 roku. –  ATTIS od 
ponad 4 lat posiada jeden z naj-
nowocześniejszych w kraju zakła-
dów onkologii kobiecej, którego 
potencjał nie jest wykorzystywa-
ny. Niestety decyzja mazowieckie-
go oddziału NFZ o nieprzyznaniu 
kontraktu wolskiemu szpitalo-
wi odbijała się przede wszystkim 
na pacjentach onkologicznych 
i ginekologicznych – zauważa 
Blanka Zienkiewicz, przewodni-
cząca komisji zdrowia i spraw 
społecznych. Dzięki wspar-
ciu mazowieckiego samorządu 
możliwe będzie jednak otwarcie 
lecznicy pomimo braku wspar-
cia ze strony NFZ. Zgodził się 
on połączyć „Attis” ze szpita-
lem bródnowskim. - Liczymy, że 
to rozwiązanie zakończy patową 
sytuację, która trwa od kilku lat 
-  mówi marszałek województwa, 
Adam Struzik

- Dzięki połączeniu placówek, 
centrum będzie mogło w końcu się 
rozwijać, a pacjenci zyskają szero-
ki dostęp do leczenia szpitalnego, 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 
rehabilitacji medycznej oraz pod-
stawowej opieki zdrowotnej – do-
daje radna Zienkiewicz. 

 
- W zakładzie przygotowanych 

jest 28 łóżek chirurgii onkologicz-

nej, 10 łóżek ginekologii onko-
logicznej i 6 onkologii klinicznej 
i chemioterapii. Szpital bródnow-
ski posiada umowę z MOW NFZ 
na położnictwo i ginekologię 
– hospitalizację III poziom refe-
rencyjny – pakiet onkologiczny – 
mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Udzielanie 
świadczeń w ramach części tego 
kontraktu w Centrum ATTIS po-
zwoli na poszerzenie dostępności 
do świadczeń dla mieszkańców 
Woli i Bemowa oraz wykorzystanie 
infrastruktury Zakładu Onkologii 
Kobiecej – dodaje burmistrz.  

Obecnie ATTIS w oparciu 
o kontrakt zawarty z Mazowiec-
kim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ realizuje świadczenia w ra-
mach leczenia szpitalnego w za-
kresie m.in.: chorób wewnętrz-
nych – hospitalizacja, okulistyki 
– zespół chirurgii jednego dnia, 
chirurgii ogólnej – zespół chi-
rurgii jednego dnia. Szpital po-
siada także zawarte z płatnikiem 
i obowiązujące do 30 czerwca 
2022 r. kontrakty na: rehabili-
tację leczniczą, ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną, leczenie 
stomatologiczne i profilaktyczne 
programy zdrowotne. 

 
Połączenie spółek to dla 

Centrum ATTIS zwiększenie 
wykorzystania potencjału me-
dycznego, zwłaszcza w części 
zabiegowej, potencjału ambula-
toryjnego do opieki nad pacjen-
tem przed i po zabiegu, a także 
pełne wykorzystanie oddziału 
rehabilitacji stacjonarnej. Zyska 
także szpital bródnowski, po-
przez optymalizację bazy dia-
gnostycznej, w tym: zakładu 
diagnostyki obrazowej, zakładu 
diagnostyki laboratoryjnej, ap-
teki szpitalnej czy sterylizatorni. 

 
Konsolidacja placówek 

to także racjonalizacja kosz-
tów administracyjnych poprzez 
oszczędności z tytułu wspólnych 
zakupów usług zewnętrznych 
czy leków i wyrobów medycz-
nych. 

Dla użytkowników bemowskiej biblioteki
Zniżki w lokalnych firmach

Połączenie szpitali

Fuzja wolskiego Centrum ATTIS i Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego to nowe otwarcie dla Zakładu Onkologii 
Kobiecej. Od 2017 r., po remoncie za 8 mln. zł łóżka szpital-
ne na Woli nie mogły być wykorzystywane przez brak kon-
traktu z NFZ. 

W bemowskiej Bibliotece Publicznej prowadzony jest projekt Program Partnerski. Na czym 
polega i jakie przynosi korzyści? Przekonaj się!

Płacimy gotówką.

Wyceniamy i kupujemy 
starocie z PRL-u i antyki.

697 033 983
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Zazieleniany Żoliborz – podsumowanie 2021 roku
W 2021 roku wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na Żoliborzu stanowiły blisko 2/3 całego budżetu wydziału 
ochrony środowiska. Na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz posadzono 4065 krzewów i 89 drzew. 
Zmieniono zasady koszenia żoliborskich terenów zielonych. Więcej uwagi poświęcano potrzebom zwierząt pożytecznych 
i owadów zapylających. 

Nowe krzewy – róże okrywo-
we i dereń biały zasadzone zostały 
m.in. przy ul. Anny German (odci-
nek ul. Krasińskiego - Rydygiera). 
Przy ul. Marii Kazimiery zasadzo-
no irgę szwedzką, złotokap alpej-
ski i lilaki. Tawuła japońska, irga 
oraz lilak wzbogaciły ul. Paska, 
a ul. Popiełuszki – berberys thun-
berga. Dodatkowe drzewa pojawi-
ły się m.in. przy ulicy Krasińskie-
go, Szajnochy, Braci Załuskich 
(na odcinku ul. Włościańska – ul. 
Tołwińskiego) oraz Przasnyskiej 
i Rydygiera, a także przy ul. Kło-
dawskiej . Posadzono tam m.in. 
lipy, topole, klony, jesiony i głogi 
oraz wiśnie piłkowane.

≠ W tym roku zdecydowaliśmy, 
aby większy niż dotychczas nacisk 
położyć na sadzenie krzewów. Takie 
działania dają szereg korzyści dla 
środowiska: wpływają na popra-
wę mikroklimatu, rozpraszają fale 
dźwiękowe dzięki czemu zmniejsza-
ją natężenie hałasu, dają schronie-
nie zwierzętom tworząc znacznie 
bogatsze biologicznie i przyrod-
niczo miejsce bytowania owadów 
i małych ptaków. Dodatkowo, ko-
bierzec z roślin okrywowych zabez-
piecza przed wywiewaniem i wy-
płukiwaniem wierzchniej warstwy 
gleby w czasie wichur i burz oraz 
zmniejsza parowanie wody z gleby 
– mówi Renata Kozłowska zastęp-
ca burmistrza Żoliborza.

Budżet obywatelski 
Żoliborski wydział ochrony 

środowiska zrealizował w minio-
nym roku 5 projektów z budżetu 
obywatelskiego. W ich ramach 
otoczono dodatkową opieką koty 
wolno żyjące, posadzono nowe 
krzewy, wysiano łąkę kwietną przy 
ul. Przasnyskiej oraz założono tre-
egatory do podlewania młodych 
drzew. Największy z projektów 
dotyczył zachowania unikalnego 
charakteru parku Sady Żoliborskie 
z drzewami sadowniczymi, w tym 
m.in. pielęgnacji i zabiegów sani-
tarnych drzew oraz opracowania 
koncepcji przyszłych nasadzeń ro-
ślinności. Opracowana została dłu-
gofalowa strategia uwzględniająca 
zachowanie unikatowej, sadowni-
czej formuły parku, wskazującej 
kierunek jego rozwoju aby był 
przyjazny faunie i mieszkańcom 
oraz wykonanie projektu wieży dla 
jerzyka wraz z tablicą edukacyjno-
-informacyjną.

Opracowana przez zespół spe-
cjalistów (architektów krajobrazu, 
pomologa, entomologa, ornitologa 
oraz inżynierów) strategia obję-
ła inwentaryzację (dendrologicz-
ną, pomologiczną i ekologiczną) 
wszystkich drzew rosnących 
w parku, wytyczne w zakresie 
wymagań i fachowej pielęgnacji 
drzewostanu oraz rekomenda-
cje co do dalszego postępowania 

z drzewami owocowymi sadowni-
czymi (w tym roku i w kolejnych 
latach). Przygotowana została 
koncepcja nasadzeń drzew i krze-
wów uwzględniająca potrzeby 
zwierząt bytujących w parku oraz 
zagospodarowania terenu zieloną 
infrastrukturą chroniącą faunę ży-
jącą w parku.

Inwentaryzacja wykazała, że 
z 973 drzew rosnących w parku, 
425 to drzewa sadownicze, repre-
zentowane głównie przez jabłonie, 
grusze i śliwy (39 proc. istniejące-
go całego drzewostanu). 12 drzew 
uznano za martwe i przeznaczono 
do usunięcia. Zidentyfikowane zo-
stały m.in. takie odmiany jabłoni 
jak: cesarz Wilhelm, glogierówka, 
grochówka, jonathan, koksa po-
marańczowa, kosztela, kronselska, 
landsberska, malinowa oberlandz-
ka, pepina Linneusza, reneta Kulo-
na, starking,  złota reneta, a wśród 

odmian gruszy: bera biała, bera 
ulmska, dobra Ludwika, dr Lucius, 
klapsa, łukasówka, proboszczów-
ka, salisbury. 

Zgodnie z rekomendacjami wy-
nikającymi ze strategii pod koniec 
2021 roku posadzono w parku Sady 
Żoliborskie następujące odmiany 
drzew owocowych – jabłonie: el-
star, rode boskoop, jonagold, gru-
sze: buerre hardy, charneux, doyen-
ne du commice, czereśnie: kordia, 
regina, merchant, hedelfinger, oraz 
śliwy odmian opal i victoria.

Dbamy o koty wolno 
żyjące 

Na terenie dzielnicy Żoliborz 
bytuje ponad tysiąc kotów wolno 
żyjących. W 2021 roku podpisa-
no dodatkową umowę na usługi 
weterynaryjne w ramach budżetu 
obywatelskiego z przychodnią we-
terynaryjną „OAZA”.  W ramach 

współpracy w zakresie profilak-
tyki realizowane były ogólne ba-
dania stanu zdrowia zwierzęcia, 
w tym pomiar temperatury, odde-
chu i tętna, badanie krwi i moczu, 
testy na FeLV i FIV oraz badanie 
USG i RTG. Wykonywane były 
także kastracje i sterylizacje oraz 
szczepienia przeciwko chorobom 
wirusowym, w tym przeciwko 
wściekliźnie, a także odrobaczanie 
i odpchlanie. Możliwy był także 
wyjazd do wypadków oraz wyko-
nanie zabiegów ratujących życie. 
Łącznie wyleczyliśmy 146 kotów, 
a zabiegom kastracji i sterylizacji 
poddano 115 kotów. 

Zmiany w zasadach 
koszenia

Trawniki koszone są rzadziej, 
a częstotliwość tych działań do-
stosowano do panującej pogody. 
Drugi rok z rzędu realizowane 
jest zróżnicowane koszenie, które 
uzależnione jest od przeznaczenia 
terenów. Inaczej prowadzone są 
zabiegi pielęgnacyjne zieleńców 
w parkach i na skwerach, inaczej 
w pasie drogowym, a jeszcze ina-
czej na trawnikach reprezentacyj-
nych. Aż do jesiennego koszenia 
pozostawiane są założone łąki 
kwietne. W sezonie wegetacyjnym 
pozostawiana jest również niesko-
szona trawa wokół drzew owoco-
wych sadowniczych w parku Sady 
Żoliborskie, w odległości około 
1 m od pnia. Parki, skwery i zieleń-
ce objęte koszeniem przez Urząd 
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warsza-
wy zajmują powierzchnię około 
26,8 ha. Natomiast trawniki, zieleń 
przyuliczna oraz dzikie tereny zie-
lone powierzchnię około 25,35 ha.



30 stycznia (niedziela) cała Pol-
ska będzie grać z orkiestrą Jurka 
Owsiaka. To już trzydziesty finał 
wielkiej, charytatywnej imprezy, 
która przynosi samo dobro. W tym 
roku pieniądze będą zbierane na 
polepszenie standardów diagnosty-
ki i leczenia wzroku dzieci. Cha-
rakterystyczne, czerwone serduszka 
zaleją cały kraj – w tym Bielany. 
– Nasza orkiestrowa impreza od-
będzie się w Centrum Rekreacyjno-
-Sportowym przy ulicy Lindego 20 
w godzinach 12 – 20 – mówi bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk. Wśród 
atrakcji zaplanowane zostały m.in. 
zawody pływackie dla najmłodszych 
„Pływamy dla dzieci do końca świa-
ta i jeden dzień dłużej” na CRS od 
godziny 10, morsowanie z sauno-
waniem na Jeziorku Dziekanowskim 
od godz. 8.00. Na Lindego odbę-
dzie się także szycie wielkiego, pa-
tchworkowego serca w wykonaniu 
sześciu bielańskich sztabów WOŚP 
(Przedszkole nr 301 „Zaczarowany 
Świat”, XCIV LO im. gen. Stani-
sława Maczka, Szkoła Podstawowa 
nr 289 im. Henryka Sienkiewicza, 
Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wan-

dy Zieleńczyk, Razem dla Bielan, 
Przedszkole 308 Krasnala Hała-
bały), które zostanie wystawio-
ne na licytację. Będzie też pokaz 
Klubu Judo Lemur, pokaz zumby, 
pokaz iluzjonisty Macieja Pisko-
rza (uczestnika programu „Mam 
Talent”), prezentacja i warsztaty 
edukacyjne Przedszkola nr 245 dla 
dzieci Słabowidzących „Sowy Mą-
drej Głowy”, występ Zespołu Prink 
Girls, występy artystyczne Zespołu 
Viva La Musica, występ Zespo-
łu Tanecznego Seniorów „Rondo”, 
występ Alexa Kaina i występ toma-

sh-a. – Podczas wydarzenia zapla-
nowaliśmy licytacje, loterie fantowe 
i festiwal ciast. Dla wolontariuszy 
kwestujących na terenie dzielnicy 
przewidziany jest ciepły poczęstu-
nek i gorące napoje – dodaje bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk. Pod-
czas imprezy dodatkową atrakcją 
dla dzieci będą dmuchańce, foto-
budka i malowanie buziek. – Po-
nadto w czasie imprezy w punkcie 
medycznym będzie można zmierzyć 
ciśnienie i zbadać poziom cukru, 
a w punkcie szczepień będzie można 
się zaszczepić przeciwko Covid-19 
– zaznacza wiceburmistrz Włodzi-
mierz Piątkowski. 

Kwestowanie wolontariuszy na 
terenie Bielan będzie miało miejsce 
w niedzielę 30 stycznia w godzi-
nach od 8.00 do 19.00. – Na zakoń-
czenie imprezy światełko do nieba 
o godz. 20.00 – mówi wiceburmistrz 
Piątkowski. 

UWAGA! Na terenie obiektu 
przy Lindego obowiązywać będzie 
30 proc. obłożenia. Limit nie do-
tyczy osób zaszczepionych, które 
okażą certyfikat lub zaświadczenie.

AN

Pomoc dla wszystkich, którzy 
tego potrzebują, to efekt każde-
go grosza wrzuconego do puszek 
oraz wsparcie finansowe w dowol-
nej kwocie za wystawione gadżety 
z logo akcji. – W naszym przed-
szkolu do działań w ramach 30. 
Finału WOŚP włączyło się aż 14 
wolontariuszy wraz z opiekunami. 
Społeczność przedszkolna prowa-
dzi zbiórkę balonów na dekorację 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
Bielany w dniu Finału. Ponadto, 
sztab z przedszkola w alei Reymonta 
wraz z innymi podejmuje działania 

w tworzeniu wielkiego serca, któ-
re wystawione zostanie na licytację 
. Pozyskane dzięki temu fundusze 
przeznaczone będą na okulistykę 
dziecięcą. – Prowadzimy zbiórkę 
do Sztabowej Puszki Stacjonarnej, 
dzieci i personel bardzo chętnie włą-
cza się w kwestowanie. Jako sztab 
WOŚP współpracujemy z innymi 
placówkami oraz osobami prywat-
nymi. Najważniejsze, by zebrać jak 
najwięcej pieniędzy, i w ten sposób 
pomóc potrzebującym – mówi Mał-
gorzata Górecka.

Sztab 6495

Sztab nr 6375 Razem dla Bielan 
powstał w tym roku. Jest to pierw-
szy Finał, w którym stowarzyszenie 
bierze udział. Przez kilka ostatnich 
lat RdB włączało się w działania 
poprzez organizację głównego Fi-
nału. – W tym roku nasz autono-
miczny sztab liczy 21 wolontariuszy, 
którzy będą kwestować na terenie 
Bielan z puszkami. Mamy też pięć 
puszek stacjonarnych, które znajdu-
ją się w Urzędzie Dzielnicy Biela-
ny, w Szkole Podstawowej nr 209, 

w Zapiekankach u Pandy, w Parafii 
w Lesie Bielańskim u księdza Wojtka 
Drozdowicza oraz w Hotelu Crowne 
Plaza Warsaw The Hub – mówią 
Grażyna Kacprzak i Patryk Utowka 
ze sztabu RdB. – 19 grudnia 2021 r. 
zorganizowaliśmy Jarmark Bożo-
narodzeniowy, który był pierwszym 
wydarzeniem w ramach 30. Finału 
WOŚP. Przed nami jeszcze wielki, 
jubileuszowy Finał! – dodają.

Sztab RDB

Sztab – noszący w tym roku 
numer 2689 – powstał z inicjatywy 
uczniów. – Każdy Finał orkiestry, 
który odbywał się w naszej szko-
le, był dla nas wyjątkowy. Przez 
wiele lat organizowaliśmy loterie, 
koncerty przedstawienia teatralne. 
Do puszek naszych wolontariuszy 
wrzucało datki wielu darczyńców, 
jednak to spotkanie z Pierwszą 
Damą Anną Komorowską szczegól-
nie zapadło nam w pamięci – mówi 
Katarzyna Szczudlińska, szefowa 
sztabu w „Maczku”. Siedem lat 
temu liceum na Rudzie odwiedził 
sam wielki dyrygent orkiestry, Jurek 
Owsiak. – W tym roku ze względów 
pandemicznych organizujemy lote-

rię na terenie szkoły i tradycyjnie 
kwestę uliczną. Jak co roku naszymi 
wolontariuszami są dzieci i młodzież 

z warszawskich szkół i przedszkoli 
– dodaje. 

SZTAB 2689

Całe Bielany grają dla dzieciaków
Siema! Pomaganie jest tym, co łączy wszystkich dobrych ludzi, a takich na Bielanach nigdy 
nie brakowało, nie brakuje i brakować nie będzie! Dlatego cała nasza dzielnica przyłącza się 
do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. 

„Maczek” gra z Jurkiem od 10 lat!
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w XCIV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. 
Stanisława Maczka przy ulicy Gwiaździstej na Rudzie działa od 10 lat!

www.integratornaBielanach.pl

przyjazna i bezpłatna 
przestrzeń do pracy

czynny

A my gramy od trzydziestu lat!
Udział w tej szczytnej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy to w naszym przedszkolu wieloletnia tradycja. Prak-
tycznie współdziałamy z Jurkiem Owsiakiem od samego 
początku – mówi Małgorzata Górecka z Przedszkola nr 308 
Krasnala Hałabały w alei Reymonta 8A. – To, że Orkiestra 
działa tyle lat, i to z tak dużą skutecznością , to oczywiście 
zasługa wszystkich darczyńców – dodaje. 

Razem dla WOŚP!

            30. Finał Wielkiej Orkiestry    Świątecznej Pomocy na Bielanach



Placówka dodatkowo ma sześć 
stacjonarnych puszek sztabowych, 
które stoją w różnych miejscach 
na Bielanach. Przede wszystkim to 
szkoły podstawowe i przedszkola 
oraz właśnie szkoła przy Broniew-
skiego. Sztab ze szkołą, w której ma 
siedzibę, włączył się wraz z wolonta-
riuszami i uczniami w kwestowanie 
za pomocą robienia kroków poprzez 
aplikację. – Nasza placówka została 
zarejestrowana poprawnie do kon-
kursu międzyszkolnego w aplikacji 
mobilnej Pho3nix Kids i akcji cha-
rytatywnej Pho3nix gra z WOŚP. 

Dodatkowo szkoła ma eSkarbonkę 
(https://eskarbonka.wosp.org.pl/3a-
p6bt). Zbieramy balony do udekoro-
wania sztabu głównego na bielanach 
i organizujemy zbiórkę materiałów 
by następnie stworzyć  Paczłorkowe 
Serce dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy od Bielan. Co to zna-
czy „paczłorkowe”? Z angielskiego 
to „patchwork”, czyli metoda zszy-
wania małych skrawków materiału, 
o różnych geometrycznych kształ-
tach i kolorach, w jedną, większą 
całość. 

SZTAB 5634

– Widzimy ogromną potrzebę 
wsparcia leczenia wzroku dzieci, sze-
rzenia świadomości rodziców w tym 
zakresie, potrzebę regularnych badań 
przesiewowych małych dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli, gdyż jest 
to okres życia pozwalający na szereg 
działań usprawniających widzenie, 
zapobiegających niepełnosprawności 
wzrokowej i wychowaniu sprawnych 
młodych ludzi w przyszłości – dodaje. 
Przedszkole jest placówką specjal-
ną dedykowaną dzieciom z różnymi 
problemami narządu wzroku, które 
potrzebują specjalistycznej opieki 
okulistyczno-ortoptycznej i rehabili-

tacji wzroku. To miejsce dla dzieci 
słabowidzących, z wadami wzroku, 
z zezem i niedowidzeniem oraz wie-
lorakimi chorobami oczu. Przez cały 
okres pobytu dziecka w przedszko-
lu prowadzimy intensywne ćwicze-
nia wzroku dostosowane do potrzeb 
każdego dziecka. Posiadamy gabinet 
świetnie wyposażony w sprzęt do dia-
gnozy i leczenia wzroku. Wyprowa-
dzamy dzieci z niedowidzeń i zeza. 
Ok. 90 proc. dzieci kończy przed-
szkole z pełną ostrością wzroku i bez 
problemu kontynuuje naukę w szkole 
podstawowej.

Sztab w Przedszkolu 245

Ze względu na sytuację pande-
miczną i coraz bardziej przytłacza-
jące liczby nowych zachorowań, 
w tym roku Młodzieżowa Rada 
Bielan przeniosła swoją zbiórkę 
do sieci. Środki na poprawę dia-

gnostyki i leczenia wzroku dzieci 
zbierane będą poprzez licytacje na 
portalu aukcyjnym Allegro. – Co 
licytujemy? Wiele wspaniałych 
i wyjątkowych rzeczy! To gadże-
ty od olimpijczyków, vouchery do 

wykorzystania w bielańskich re-
stauracjach i kawiarniach, ręko-
dzieło oraz fanty przekazane przez 
młodzieżowych radnych – mówi 
przewodniczący Kacper Wardziń-
ski. Jak zaznacza, Młodzieżowa 
Rada Bielan co roku bierze udział 
w zbiórkach WOŚP – i tym razem 
nie mogło być inaczej. Gdzie moż-
na licytować i brać udział w au-
kcjach młodzieżowej rady? – In-
formujemy o tym na naszym profilu 
Młodzieżowa Rada Bielan na Fa-
cebooku oraz na Instagramie. Jest 
to dla nas bardzo intensywny czas 
i wszyscy pracujemy w pocie czoła 
na sukces naszych aukcji, które już 
cieszą się zainteresowaniem i po-
wodzeniem! – cieszy się Kacper 
Wardziński. 

AN

– W pierwszym roku mieliśmy 
dwudziestu wolontariuszy i zebrali-
śmy 22 tys. zł. W roku ubiegłym 
wolontariuszy było już trzydziestu, 
a udało nam się zebrać aż 80.788, 
34 zł. Byliśmy w szoku, że w tak 
trudnym roku, w czasie lockdow-
nu i w reżimie sanitarnym udało 
się zmobilizować naszą młocińską 
i bielańską społeczność do działa-
nia – mówi Beata Iłowska, szefo-
wa sztabu nr 5712. W tym roku 
sztab z Młocin ma już czterdziestu 
wolontariuszy. Organizatorzy za-
planowali Bieg na Orientację oraz 
Marsz po Puszczy Kampinoskiej. 
Przygotowali także niezwykłe fanty, 
które można licytować na serwisie 
aucyjnym Allegro. To m.in. egzem-

plarz gry „Wiedźmin” z autografem 
Andrzeja Sapkowskiego, sadzenie 
drzewa na Bielanach, złotą kartę 

telefoniczną z jednego z poprzed-
nich finałów WOŚP oraz wspaniałe, 
niepowtarzalne rękodzieło autorstwa 
rodziców i dzieciaków ze szkoły 
przy Samogłosce. Te niezwykło-
ści można licytować do 14 lutego, 
odnajdując na Allegro użytkowni-
ka „aukcjesp77 (https://allegro.pl/
uzytkownik/aukcjesp77). 

Sztab 5712

Serce z małych kawałków
W Szkole Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza 
przy ulicy Broniewskiego 99A powołany został Sztab 5634, 
którym kieruje Justyna Grdeń-Kołsut. – Mamy na swoim 
pokładzie 25 wolontariuszy. Nasz sztab zrzesza przede wszyst-
kim uczniów z naszej szkoły – mówi pani Justyna.

Gramy pierwszy raz!
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest pierw-
szym dla naszego przedszkola, ale szczególnie ważnym. Cel 
tegorocznej zbiórki „Przejrzyj na oczy” jest bardzo bliski idei 
placówki i sercu wszystkich w niej pracujących – mówi Gra-
żyna Szeplewicz, dyrektor Przedszkola nr 245 dla Dzieci Sła-
bowidzących „Sowy Mądrej Głowy” z ulicy Pruszyńskiego 1.

Młodzieżowi radni grają z Orkiestrą!
– Nie możemy odpuścić takiej okazji! Wszyscy radni Młodzieżowej Rady Bielan biorą udział 
w przygotowaniu 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej dzielnicy – 
mówi Kacper Wardziński, wiceprzewodniczący rady młodych.

„77” gra już trzeci rok!
Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk przy ulicy 
Samogłoska 9 na Młocinach gra z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy już trzeci rok.

            30. Finał Wielkiej Orkiestry    Świątecznej Pomocy na Bielanach
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Zmiany w zasadach działania 
Strefy Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego (SPPN) Rada m.st. 
Warszawy przyjęła 9 grudnia. 
Uchwała, zawierająca szereg po-
prawek w regulaminie strefy ko-
rzystnych dla mieszkańców, wła-
śnie się uprawomocniła. Wojewoda 
mazowiecki nie zakwestionował 
tego aktu prawnego. 

 
Zachęcenie do płacenia PIT 

w stolicy 
Uchwała wejdzie w życie 1 lute-

go. Najważniejszą nowością będzie 
powiązanie abonamentu mieszkańca 
z podatkiem PIT. 

Abonament będzie przysługiwał 
wyłącznie osobom, które rozliczy-
ły się z fiskusem za poprzedni rok 
w Warszawie. 

Zmiana służy zachęceniu do pła-
cenia PIT w stolicy i ograniczeniu 
dostępu do przywilejów parkingo-
wych dla osób, które unikają płace-
nia podatków. 

W okresie przejściowym, do 
30 kwietnia 2022 r., dokumentem 
potwierdzającym rozliczanie PIT 
w Warszawie będzie również for-
mularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 
2022 roku, w którym wskazano War-
szawę jako miejsce zamieszkania 
i składania zeznania podatkowego. 
Dzięki temu osoby przenoszące re-
zydencję podatkową do Warszawy 
nie będą musiały czekać na abona-
ment do momentu pierwszego rozli-
czenia podatkowego. 

Wszystkie wydane dotychczas 
abonamenty zachowują swoją waż-
ność. Dopiero gdy wygasną, ich 
posiadacze występując o przedłuże-
nie uprawnień będą zobowiązani 
udowodnić rozliczenie podatku PIT 
w Warszawie. 

Podstawowym warunkiem uzy-
skania abonamentu pozostaje mel-
dunek (stały lub czasowy) na terenie 
SPPN. Dzięki temu abonamenty 
dostają tylko faktyczni mieszkańcy 
strefy. 

Ułatwienia dla 
niepełnosprawnych 

Od 1 lutego również będą obo-
wiązywać nowe zasady karty N+, 
która daje osobom niepełnospraw-
nym możliwość darmowego posto-
ju w całej płatnej strefie. Termin 
ważności kart został wydłużony do 
maksymalnie 5 lat, czyli tyle, ile 
jest ważna niebieska karta parkingo-
wa, będąca podstawą nadania karty 
N+. Znika wymóg posiadania prawa 
jazdy. Od teraz kartę będzie mogła 
dostać osoba niepełnosprawna, która 
nie ma prawa jazdy i jest wożona 
przez rodzinę lub asystenta. Wnio-
skując o kartę N+, nie trzeba też 
będzie przynosić orzeczenia o nie-
pełnosprawności - wystarczy obo-
wiązująca karta parkingowa. 

Karta N+ przysługiwać będzie 
wyłącznie osobom, które rozliczyły 
w Warszawie podatek PIT za rok 
poprzedni. Osoby niepełnosprawne 
nierozliczające podatku w Warsza-
wie mogą w korzystać z bezpłatnego 

postoju na tzw. kopertach, wykłada-
jąc za szybą kartę parkingową. 

 
Inne usprawnienia 

Prostsza będzie procedura rekla-
macji. Od 1 lutego będzie się ją 
składać na specjalnym formularzu. 
Zmiana ma ułatwić i przyspieszyć 
procedurę reklamacji. 

Wprowadzono również - na stałe – 
możliwość uzyskiwania abonamentu 
mieszkańca drogą elektroniczną i zre-
zygnowano z zaświadczeń o zameldo-
waniu przez osoby wnioskujące o abo-
nament. Meldunek będzie sprawdzany 
w rejestrze CRDBEL. 

Wezwania do zapłaty i monity, 
w przypadku braku takiej opłaty 
w terminie, będą wysyłane drogą 
elektroniczną, o ile wcześniej użyt-
kownik strefy się na to zgodzi. 

Łatwiej będzie też parkować ho-
norowym obywatelom m. st. Warsza-
wy. Otrzymają oni kartę honorową, 
której parametry umożliwią jej odczy-
tanie przez e-kontrolę. Dzięki temu 

nie ma ryzyka nałożenia opłaty dodat-
kowej przez e-kontrolę i konieczności 
jej późniejszego anulowania. 

 
Uproszczenie procedur 

Celem wszystkich zmian jest 
uproszczenie procedur związanych 
z parkowaniem w SPPN. Uchwałę 
w tej sprawie warszawscy radni podej-
mowali ponownie. Poprzednio zapisy 
te znajdowały się w uchwale, którą 
wojewoda mazowiecki uchylił - ale 
z innych powodów. Samo uzależnie-
nie wydawania abonamentu czy Karty 
N+ od podatku PIT nie budziło jego 
wątpliwości. Rozwiązanie takie funk-
cjonuje już zresztą np. w Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie (abona-
ment mieszkańca) czy np. w Pozna-
niu, Szczecinie (identyfikator osoby 
niepełnosprawnej). Prawidłowość 
uzależnienia uzyskania abonamentu 
od rozliczania podatku w danym mie-
ście została potwierdzona przez Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Kra-
kowie w wyroku z 8 stycznia 2019 r.

Co gubimy najczęściej?
Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje 

się stołeczne Biuro Reczy Znale-
zionych przyniesiono w ubiegłym 
roku blisko 4400 dokumentów oraz 
2200 przedmiotów. W tym: portfele, 
pieniądze, 356 telefonów, 125 ze-
garków, 45 tabletów, 31 rowerów, 
31 laptopów, 16 czytników e-book 
oraz 9 aparatów fotograficznych. Na 
przechowanie trafiło też 20 sztuk 
biżuterii znalezionej na terenie mia-
sta. Przedmioty dostarczają przede 
wszystkim instytucje – policja, straż 
miejska, Metro Warszawskie, Lotni-
sko Chopina czy centra handlowe. 

- Staramy się zidentyfikować ich 
właścicieli – zapewniają pracowni-
cy Biura Rzeczy Znalezionych. – 
Dzwonimy pod numery telefonów, 
znajdujące się na wizytówkach 
w teczkach albo dokumentach, albo 
na ostatnio wybierane numery w te-
lefonach komórkowych lub kontak-
tujemy się z nimi drogą mailową, 
oczywiście o ile jest to możliwe 
i urządzenie nie zostało zabloko-
wane. W przypadku zablokowanych 

telefonów przekazujemy informację 
do właściwego operatora.

Ponadto Biuro Rzeczy Znalezio-
nych przyjmuje zawiadomienia od 
Poczty Polskiej w sprawach doty-
czących przesyłek oraz przekazów 
niedoręczalnych.

A co, jeśli na przedmiocie nie 
ma żadnych danych kontaktowych? 
Biuro szacuje, że do właścicieli wra-
ca rocznie około 12 proc. takich 
rzeczy.

Jak odebrać zagubione rzeczy? 
Aby odebrać zagubione przed-

mioty w miejskim biurze przy ul. 
Dzielnej 15, należy przedstawić 
dowód zakupu lub inny dokument 
poświadczający własność. Kiedy 
jest to niemożliwe (np. w przypadku 
obrączki, zegarka czy pierścionka) - 
konieczne będzie dokładne opisanie 
zguby, określenie jej cech szczegól-
nych oraz wskazanie okoliczności 
i potencjalnego miejsca zagubienia. 

Rzeczy są przechowywane przez 
dwa lata od dnia znalezienia. Po 
tym terminie prawo własności prze-

chodzi na znalazcę, o ile odbierze 
rzecz w wyznaczonym terminie. 
W przypadku nieodebrania rzeczy 
ich właścicielem staje się na mocy 
art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach zna-
lezionych m.st. Warszawa.

Dotychczas przekazano nieod-
płatnie na realizacje zadań komórek 
organizacyjnych Urzędu m.st. War-
szawy oraz jednostek pomocniczych 
i organizacyjnych m.st. Warszawy 
848 rzeczy, w tym 229 tabletów, 105 
telefonów komórkowych, 90 lapto-
pów, 77 rowerów, 57 aparatów fo-
tograficznych, 34 e-booki oraz 256 
pozostałych rzeczy.

Z wymienionych rzeczy 146 ta-
bletów oraz 41 laptopów przekazano 
na potrzeby zbiórki komputerów dla 
warszawskich uczniów. Akcję tę za-
inicjowała Młodzieżowa Rada m.st. 
Warszawy.

Gdzie szukać zguby? 
Ogłoszenia na temat zagubio-

nych przedmiotów publikowane są 
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy informacyjnej Biura Rze-
czy Znalezionych oraz Elektronicz-
nej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. 
Warszawy. Informacje na temat go-
dzin otwarcia Biura oraz dane kon-
taktowe dostępne są na stronie. Biu-
ro czynne jest od godz. 8:00-16:00 
od poniedziałku do piątku. Mieści 
się przy ul. Dzielnej 15.

Warszawskie Biuro Rzeczy Zna-
lezionych zostało powołane do życia 
69 lat temu przez Radę Narodową 
m.st. Warszawy. Obecnie znajduje 
się w strukturze Biura Administracji 
i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. 
Warszawy. Zasady jego funkcjono-
wania określa ustawa z dnia 20 lute-
go 2015 r. o rzeczach znalezionych 
oraz regulamin działalności Biura 
Rzeczy Znalezionych. 

Dzięki nowelizacji Prawa o ruchu 
drogowym warszawianki i warszawiacy 
rejestrujący używane pojazdy, zakupione 
w Polsce, będą mogli zaoszczędzić kilka-
dziesiąt złotych. Stanie się tak, jeśli zde-
cydują się pozostać przy dotychczasowym 
numerze rejestracyjnym. Zmiany w prze-
pisach wejdą w życie 1 lutego 2022 r.

Od 1 lutego zacznie obowiązywać 
znowelizowany art. 73 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym na podstawie którego, 
nabywcy będą mogli wnioskować o zacho-
wanie ostatniego numeru rejestracyjnego, 
w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych. 

Warunki jakie należy spełnić
Możliwość ta obwarowana została 

jednak ograniczeniami. Zachowanie nu-
meru rejestracyjnego dotyczyć będzie 
wyłącznie pojazdów, które były już za-
rejestrowane na terytorium Polski. Ta-
blice muszą być czytelne, utrzymane 
w należytym stanie (np. niepogięte) oraz 
muszą być zgodne z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1 
lit. a. ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
W przypadku, niespełnienia tych  warun-
ków, konieczne będzie przerejestrowanie 
i wydanie nowych numerów.

Abonament mieszkańca tylko z PIT-em rozliczonym w Warszawie
Od 1 lutego abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania będą mogły wyrobić tylko osoby rozliczające podatek PIT w Warszawie. W życie wejdzie 
także kilka innych zmian upraszczających procedury dotyczące parkowania, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.

Kto pyta, ten może znaleźć
Dokumenty, telefony, zegarki i elektronika – to najczęstsze zguby warszawiaków. W 2021 r. 
w stołecznym Biurze Rzeczy Znalezionych przyjęto na przechowanie 6600 rzeczy, o 400 wię-
cej niż rok wcześniej.

Numer może zostać

 

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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 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) lalka na dłoni; 7) Powieść Waltera Scotta; 8) plasterek;  
9) zalotnik z komedii Moliera „Mizantrop” albo ciągle głodny przyjaciel 
Mikołajka; 10) ogon raka; 12) jednostka genetyczna; 14) potrójny garnek 
gliniany połączony wspólnym uchwytem; 16) lekka, cienka tkanina; 19) gra-
niczy z Kenią; 21) gębusia; 22) gęstwina w głębi puszczy; 23) kuzynka karpia.
Pionowo: 1) element dekoracyjny w postaci nagiego, pulchnego chłopca; 
2) ze świniami; 3) domena anestezjologa; 4) korab; 5) ogłada; 6) zastępo-
wał stolnika; 11) kapelmistrz; 13) kapa wykładana przez księdza podczas 
niektórych ceremonii; 15) potocznie o obywatelu USA; 17) ozdoby hełmu 
nad tarczą herbową; 18) przy trasie z Poznania do Wrześni; 20) prawo zwy-
czajowe u muzułmanów.

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

Zima w mieście
• 2 lutego (środa) godz. 11.00-12.30 

 – Film familijny „Misiek w No-
wym Jorku” prod. Indie/Irlandia 
– 90 minut, dubbing

• 9 lutego (środa) godz. 11.00 – 12.30 
– Film /animacja/„Jak uratować 
mamę” – prod. Polska – 90 minut

• ANTYCZNE MEBLE, OB-
RAZY, srebra, platery, książki, 
pocztówki, odznaki, odznacze-
nia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

• MIESZKANIE KOMUNAL-
NE WOJSKOWE 41m2 Ocho-
ta ul. Racławicka zamienię na 
mniejsze. Tel. 516 961 567

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

• WCZASY DLA SENIORA – 
Krynica Morska – 8 dni od 949 
zł/os., Stegna – 8 dni od 849 zł/
os. Tel. 534 244 044

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Zagłoby 17
tel. 22 667 92 18

Ośrodka Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
www.arsus.pl

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

Tel.: 22 834 65 47
w lutym:
• 4 lutego (piątek) godz. 18.00 

– Otwarcie wystawy Jaro-
sława Filipka „Dotknąć pej-
zażu”. Wystawa czynna do 
27.02.2022. Wstęp wolny

• 5 lutego (sobota) godz. 18.00 – 
Koncert karnawałowy „Miłość 
to niebo na ziemi” w wykona-
niu Agaty Szymańskiej-Marce-
wicz. Bilety 25 zł, przedsprze-
daż od 25.01. na eventim.pl

• 6 lutego (niedziela) godz. 
18.00 – Spektakl teatralny „Ła-
weczka” w reżyserii Krzyszto-
fa Pulkowskiego. Bilety 25 zł,  
przedsprzedaż 25.01. na even-
tim.pl

• 13 lutego (niedziela) godz. 
17.00 – Koncert „W klimatach 
Armstronga” w wykonaniu ze-
społu Happy Play Dixieland 
(jazz nowoorleański). Wej-
ściówki od 7.02. w BOK i na 
evenea.pl

• 16 lutego (środa) godz. 18.00 
– Spotkanie z Podróżnikiem. 
Krzysztof Dworczyk „Singa-
pur miasto lwa”. Wejściówki 
od 7.02 w BOK i na evenea.pl

• 19 lutego (sobota) godz. 
18.00 – Muzyczne podróże 
„Fiesta Colombiana”. Bilety  
20 zł, od 8.02. w kasie BOK 
i na eventim.pl

• 20 lutego (niedziela) godz. 
12.30 dla dzieci od 5 lat. Po-
dróżniczek na Cyprze. Bilety 
15 zł, przedsprzedaż od 15.02 
w kasie BOK i na eventim.pl

• 20 lutego (niedziela) godz. 
18.00 – Koncert Danuty Bła-
żejczyk i Monik Urlik. Wej-
ściówki od 7.02. w BOK i na 
evenea.pl

• 26 lutego (sobota) godz. 
18.00 – Koncert „Medytacje 
wiejskiego listonosza jazzo-
wego” w wykonaniu Wojciech 
Gogolewski Trio. Bilety 35 zł, 
przedsprzedaż od 15.02. w ka-
sie BOK i na eventim.pl

• 27 lutego (niedziela) godz. 
18.00 – Koncert Tomek Ol-
szewski Trio. Bilety 15 zł, 
przedsprzedaż od 15.02. w ka-
sie BOK i na eventim.pl

Zima w mieście
• 1 lutego (wtorek) – Klub Maj-

sterkującego Przyrodnika – 
Przyjrzymy się ptakom i temu 
jak sobie radzą w mroźne dni. 
Na początek krótki spacer or-
nitologiczny. Porozmawiamy 
o zasadach dokarmiania i zbu-
dujemy elegancki karmnik 
z materiałów, które są w każ-
dym domu. Poznamy ciekawy 
gatunek, które przylatuje do 
nas na zimę jak do ciepłych 
krajów.
Godz. 10.0–12.00 – grupy 
zorganizowane, 12.00–14.00 – 
zgłoszenia indywidualne (max. 
8 osób, 7–12 lat).

• 1 i 3 lutego (wtorek i czwar-
tek) godz. 10.00–11.00 – Spek-
takl teatralny dla dzieci „Zając 
i stonoga, pełna przygód dro-
ga”. Przedstawienie w wykona-
niu funkcjonariuszy wydziału 
profilaktyki Straży Miejskiej. 
Zgłoszenia indywidualne i gru-
powe, max. 50 osób, 6–10 lat.

• 3 i 10 lutego (czwartek) godz. 
10.30–12.00 – Warsztaty ori-
gami. Podczas warsztatów na-
uczymy się jak z jednej kartki 
papieru wyczarować piękną 
łódkę, brykającego konia czy 
skaczącą żabkę. Zgłoszenia 
indywidualne, max. 10 osób, 
11–16 lat.

• 31 stycznia i 2 lutego (po-
niedziałek, środa) w godz. 
10.00–12.00 – Warsztaty przy 
sztalugach. Tworzenie pejza-
żu zimowego techniką farb 
akrylowych poprzedzone wy-
konaniem własnego szkicu na 
płótnie malarskim. Zgłoszenia 
indywidualne, max. 8 osób,  
11–16 lat.

• 4 lutego (piątek) – Zasady 
udzielania pierwszej pomocy. 
Ćwiczenia praktyczne z wyko-
rzystaniem fantoma oraz defi-
brylatora. 

• Godz. 10.00–11.30 – (7–11 
lat), godz. 12.00–13,30 (12–16 
lat) zgłoszenia indywidualne, 
max. 10 osób

• 11 lutego (piątek) – Plasty-
ka na wesoło. To nie zwykła 
plastyka, to przede wszystkim 
twórcza zabawa. Wykonując 
prace plastyczne, dzieci będą 
poznawać różne techniki, spo-
soby wykorzystywania różno-
rodnych materiałów, nauczą się 
precyzji, będą starły się dokład-
nie odtworzyć rzeczywistość, 

a także przenieść na kartki to, 
co siedzi w ich głowach.
Godz. 10.00–12.00 – grupa zor-
ganizowana, godz. 12.30–14.30 
– zgłoszenia indywidulane max 
10 osób, 7–12 lat.

• 7 i 9 lutego (poniedziałek, śro-
da) w godz. 10.30–12.30 – Ce-
ramika od podstaw. Tworzenie 
własnych dzieł z gliny, od pro-
jektu szkicowanego na kartce, 
przez wylepienie, pomalowa-
nie oraz wypalenie. Zgłoszenia 
indywidualne, max. 10 osób 
7–15 lat.

• 8 lutego (wtorek) w godz. 
10.30–12.00 – Warsztaty wo-
kalne. Warsztaty przeznaczone 
dla osób, które lubią śpiewać, 
chciałyby rozwijać swoje umie-
jętności głosowe i doświadczyć 
przyjemności śpiewania zespo-
łowego. Podczas warsztatów 
będzie można poznać zasady 
prawidłowego wydobywania 
dźwięku w sposób naturalny, 
poznać ćwiczenia oddechowe, 
dykcyjne i wokalne. Zgłosze-
nia indywidualne, max. 10 
osób od 8 lat.

• 8 i 9 lutego (wtorek, środa) 
w godz. 11.00–12.00 – Warsz-
taty taneczne. Warsztaty mają 
na celu pomóc dzieciom na-
uczyć się współdziałania 
w grupie, rozwijać koncentra-
cję, uwagę i koordynację wzro-
kowo-ruchową przy muzyce. 
Zgłoszenia indywidualne, max. 
10 osób, 7–12 lat.
W związku z COVID-19 zosta-

ła ograniczona ilość uczestników. 
Podczas zajęć obowiązują proce-
dury zachowania bezpieczeństwa 
i zasad funkcjonowania Ośrodka 
Kultury Arsus w trakcie pande-
mii COVID-19 dla użytkowników 
Ośrodka.

Wszystkie zajęcia w ramach 
akcji „Zima w mieście” są bez-
płatne oraz obowiązują zapisy 
telefoniczne najmniej na tydzień 
przed rozpoczęciem zajęć.

Ze względu na obostrzenia wy-
nikające z pandemii, wydarzenia 
zaplanowane z udziałem publicz-
ności odbywać się będą w reżimie 
sanitarnym. Uczestników obowią-
zuje dezynfekcja rąk, zasłanianie 
nosa i ust oraz zachowanie bez-
piecznych odległości. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwo-
łania zaplanowanych wydarzeń, 
zmiany terminu lub przeniesienia 
ich w przestrzeń wirtualną.
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