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Nowa dzielnia na Bielanach

– Widać, że jest potrzeba takich 
miejsc. W trakcie przygotowań do 
otwarcia często przychodzili do 
nas okoliczni mieszkańcy i dopy-
tywali, co planujemy. Jak tylko 
dowiedzieli się, że powstanie dziel-
nia, od razu oferowali pomoc na 
przykład przy rozładunku jakiegoś 

większego transportu używanych 
rzeczy. Zapowiadali, że przynio-
są przedmioty do wymiany. Widać, 
że chcą współpracować i budować 
to miejsce – mówi Nela, która kie-
ruje „Dzielnią.BL”.

Punkt wymiany prowadzi Fun-
dacja  „Fundusz  Współpracy”  na 

podstawie  porozumienia  o  współ-
pracy  z  bielańskim  Ośrodkiem  Po-
mocy  Społecznej.  Dzielnia  dopiero 
się  rozkręca,  dlatego  na  razie  jest 
czynna  we  wtorek,  środę  i  czwar-
tek w godzinach 12-18.

Więcej czytaj na str. 4

• Jest pan zastępcą burmistrza 
średniej dzielnicy Warszawy, jaką 
jest Ochota. Czy często widuje pan 
prezydenta Rafała Trzaskowskie-
go?
–  Bardzo  często.  Praktycznie  co-
dziennie.

• ???
– W telewizji (śmiech).

• Pytam poważnie!
–  Jestem  już  blisko  rok  zastępcą 
burmistrza  i  nie  było  mi  dane  do-
stąpić takiego zaszczytu. Moja pani 
burmistrz Dorota Stegienka raz uści-
snęła dłoń podczas jakiegoś święta.

• Może tak jest, ponieważ jesteście 
na Ochocie zarządem, który został 
powołany wbrew warszawskiemu 
układowi?
– Nie sądzę. Burmistrzowie wszyst-
kich  dzielnic  nie  mają  dostępu  do 
prezydenta  niezależnie  czy  są  par-
tyjni,  czy  jak  my,  nie  należą  do 
żadnej partii.

• Czy zawsze tak było?
–  Jestem  już  piąty  raz  w  zarządzie 
dzielnicy  i  to  się  zmieniało.  Prezy-

dent  Wyganowski  na  początku  lat 
dziewięćdziesiątych był po pierwsze 
naszym kolegą z komitetów obywa-
telskich, a po drugie - co ważniejsze 
- był  systemowo zależny od ówcze-
snych siedmiu dzielnic-gmin. Przed-
stawiciele  tych  dzielnic  tworzyli 
Radę Miasta, która uchwalała budżet. 
Ówczesny  burmistrz Ochoty Maciej 
Gielecki  był  równorzędnym  partne-
rem. Powiem szczerze: Tamten ustrój 
był tak samo chory jak obecny, tylko 
„z przegięciem” w drugą stronę.

• Dlaczego?

Odpowiedzi szukaj na str. 2

LAKI szuka domu
5-letni LAKI (waga 18 kg) długo czeka na swoją szansę w przytulisku. 

Jest kontaktowy i śmiały od pierwszego spotkania, pełen energii. Uwielbia 
długie  spacery  i wspólny  czas  z  człowiekiem.  Jest  cudownym  radosnym, 
zawsze uśmiechniętym czworonogiem, który bardzo tęskni za domem. Kon-
takt w sprawie adopcji kom. 605 585 603.

– Na tę inwestycję mieszkańcy 
Starego Żoliborza czekali od wielu 
lat. Ulica Śmiała to jedna z najstar-
szych ulic Żoliborza - jego wizytów-
ka, która nie była remontowana od 
ponad 50 lat. Mając świadomość 
jak ważny jest starodrzew dla miesz-
kańców, zadbaliśmy aby wykonawca 
dokonał zarówno pielęgnacji 59 ro-
snących tam drzew, jak i dodatkowo 
nasadził jeszcze 12 nowych drzew 
oraz setki różnorodnych krzewów 
– mówi  Paweł Michalec,  burmistrz 
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Przewidziane  umową  prace 
w  pierwszej  części  obejmą  m.in. 
rozbiórkę  istniejących  nawierzchni 
bitumicznych, z kostki i płyt betono-
wych wraz z istniejącymi podbudo-
wami  oraz  krawężników  i  obrzeży. 
Następie  prowadzone  będą  roboty, 
w ramach których przygotowywane 
i  układane  będą warstwy  konstruk-

cyjne  jezdni,  chodników,  zjazdów 
i zatok postojowych.  

Nawierzchnia  drogowa  na  uli-
cy  Śmiałej  pokryta  będzie warstwą 
ścieralną i wiążącą wykonaną z be-
tonu  asfaltowego,  natomiast  przy 
skwerze  L.  Bergera  ,,Goliata”  wy-
łożona  zostanie  kostka  kamienna. 
Kostką  kamienną  wyłożone  zosta-
ną  także  nowe  zjazdy,  natomiast 
chodniki  wybudowane  będą  z  płyt 
35x35cm. Na ulicy znajdą się także 
listwowe  progi  zwalniające.  Zde-
montowaniu i odrestaurowaniu pod-
dane będą również istniejące latarnie 
oświetleniowe  „Pastorał”  i  pojawią 
się  one  w  nowych  lokalizacjach. 
Dobudowany zostanie odcinek linii 
oświetlenia,  który  uzupełniony  bę-
dzie o trzy dodatkowe latarnie typu 
„Pastorał Warszawski”.

Dodatkowo, przy ulicy poja-
wią się także nowe ławki parkowe, 

kosze  na  śmieci  oraz  stojaki  ro-
werowe.  Przy  ulicy  Śmiałej  rośnie 
wiele  starych  drzew.  Wykonawca 
przebudowy został zobowiązany do 
ich  prawidłowego  zabezpieczenia 
na czas prac oraz wykonania pie-
lęgnacji. Odmłodzonych ma zostać 
59  drzew,  a  12  nowych ma  zostać 
zasadzonych. Do tego posadzonych 
ma zostać blisko 450 krzewów ży-
wopłotowych,  prawie  1500  krze-
wów  okrywowych  i  innych  form 
naturalnych  oraz  ponad  200  bylin. 
Nowe  nasadzenia  objęte  zostaną 
trzyletnim okresem gwarancyjnym. 
Odtworzone lub założone będą rów-
nież trawniki o łącznej powierzchni 
2215,98 mkw.

Realizacja  II  etapu  na  odcinku 
od al. Wojska Polskiego do ul. Hau-
ke-Bosaka zaplanowana jest na 2023 
rok. Obecnie trwają prace na projek-
tem przebudowy. 

W sprawie zmiany ustroju Warszawy

Jestem optymistą
ROZMOWA Z GRZEGORZEM WYSOCKIM  

– WICEPREZESEM MAZOWIECKIEJ WSPÓLNOTY 
SAMORZĄDOWEJ I ZASTĘPCĄ BURMISTRZA 

DZIELNICY OCHOTA

Adopcja  jest  na  całe  życie  psa. 
Powinna  to być wspólna uzgodnio-
na  decyzja  wszystkich  członków 
rodziny. Jeśli  jest pierwsza w życiu 
należy  wcześniej  przeznaczyć  czas 
na  wiedzę  merytoryczną,  aby  się 
dobrze  przygotować.  Dostępne  są 
publikacje  dotyczące  podążania  za 
potrzebami  przyjaciela  na  czterech 
łapach. Pomocne mogą być  rozmo-
wy z osobami, które wcześniej przy-
garnęły  czworonoga.  Warto  zadać 
sobie pytanie dlaczego chcemy mieć 
psa i ile czasu mamy dla niego. Każ-
dy pies jest inny i warto od pierw-
szych  dni  starać  się  obserwować 
jego  zachowanie,  i  odpowiedzieć 
sobie  na  pytanie  kiedy  czuje  się 

bezpieczny.  Każdy  psiak  z  adopcji 
pragnie  bliskości  i  zainteresowania 
ze  strony  opiekunów.  Przygotowa-
nie  do  adopcji  przede  wszystkich 
ma miejsce  w  sercu. Warto  rozwa-
żyć adopcję  starszego psiaka, który 
wymaga  mniej  zaangażowania  niż 
szczeniak i każdy kolejny dzień spę-
dzony z człowiekiem będzie dla nie-
go kawałkiem nieba.

Począwszy  od  tego  wydania 
otwieramy w „Naszej Gazecie” ką-
cik  adopcyjny, w którym będziemy 
prezentować  psiaki  przygotowane 
do  adopcji.  Na  zdjęciu  Laki,  który 
otwiera naszą listę. Na str. 7 prezen-
tujemy  kolejne  dwa  pieski  gotowe 
do adopcji.

Adopcja na całe życie

Przebudowa ulicy Śmiałej 
Rozpoczyna się I etap przebudowy ulicy Śmiałej. W czwartek, 3 lutego Zarząd Dzielnicy Żo-
liborz m.st. Warszawy podpisał z wykonawcą – spółką DOWBUD-C II, umowę na realizację 
I odcinka od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego, o długości 316 m i szerokości od 
5 m do 5,5 m. Termin ukończenia inwestycji przewidziany jest w ciągu 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Mieszkańcy Bielan mają kolejne miejsce do dzielenia się przedmiotami, które, choć są 
sprawne, to zalegają w domu. W „Dzielni.BL” przy ul. Podczaszyńskiego 12 znajdą nowego 
właściciela. Można przynieść używaną odzież, książki, zabawki, naczynia, małe AGD i wiele 
innych elementów wyposażenia domu.
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Oczywiście  głównym  tematem 
spotkania  była  sytuacja  na  Ukrainie, 
w  związku  z  tym,  co  się  dzieje  na 
jej  wschodniej  granicy.  Mer  Rusłan 
Marcinkiw  poprosił,  że  jeżeli  była-
by  taka  możliwość,  to  byłby  bardzo 
wdzięczny  za  wsparcie  moralne  ze 
strony ochockich samorządowców dla 
Ukrainy w zaistniałej sytuacji geopo-
litycznej. Burmistrz Dorota Stegienka 
powiedziała, że niepokoi nas sytuacja 
na Ukrainie i zadeklarowała, że zgod-
nie  z  propozycją  mera  Iwano-Fran-
kiwska, zostanie w tej sprawie podjęte 
stanowisko Rady Dzielnicy Ochota.

Zapytała  też,  w  jaki  sposób 
Ochota  mogłaby  wesprzeć  Iwano-
-Frankiwsk.

– Nie wyobrażam sobie, żeby po 
tylu latach przyjaźni i współpracy 
Iwano-Frankiwsk został bez wspar-
cia ze strony Ochoty  -  powiedziała 
podczas rozmowy burmistrz Ochoty.

Mer Rusłan Marcinkiw opowie-

dział o sytuacji na Ukrainie. Z jego 
informacji  wynika,  że  na  terenie 
Iwano-Frankiwska została utworzo-
na jednostka obrony terytorialnej, 
składająca  się  z  około  600  osób. 
Samorząd  Iwano-Frankiwska  byłby 
wdzięczny  za  pomoc  przy  wypo-
sażeniu  budynku  przeznaczonego 
dla  tej  jednostki.  Burmistrz  Dorota 
Stegienka  poprosiła  o  szczegółową 
listę  potrzeb  i  zadeklarowała  prze-
prowadzenie  zbiórki  na  ten  cel. Na 
Ochocie  były  już  przeprowadzane 
podobne zbiórki  i  zawsze kończyły 
się sukcesem.

Uwzględniając  napiętą  sytuację 
u naszych wschodnich sąsiadów, po-
ruszono też temat możliwości przy-
jazdu dzieci z Iwano-Frankiwska do 
Warszawy, na Ochotę. Takie zapro-
szenie padło z ust ochockich burmi-
strzów. Ustalono, że mógłby to być 
okres ferii na Ukrainie. Mer Rusłan 
Marcinkiw powiedział, że jest sporo 

dzieci,  których  rodzice  są  czynnie 
zaangażowani w obronę kraju  i  zo-
stanie  wytypowana  grupa  na  wy-
jazd do Warszawy na zaproszenie 
ochockiego  samorządu.  Szczegóły, 
terminy, forma – to wszystko będzie 
też  zależeć  od  sytuacji  związanej 
z  pandemią  COVID-19  w  obydwu 
krajach  i  wymaga  szczegółowych 
ustaleń.  Obie  strony  wyraziły  też 
wolę dalszej współpracy.

Nie  obyło  się  też  bez  wspo-
mnień.  Samorządowcy  wspominali 
spotkania w Warszawie  i w  Iwano-
-Frankiwsku. Przy okazji mer Rusłan 
Marcinkiw wspomniał, że na począt-
ku maja będą się odbywać dni Iwa-
no-Frankiwska i zaprosił ochockich 
samorządowców do wzięcia udziału 
w tej imprezie.

To  było  dobre  i  potrzebne  spo-
tkanie.  Wszak  jak  mówi  nasze 
przysłowie:  „Przyjaciół  poznaje  się 
w biedzie”.

Ciąg dalszy ze str. 1

– W poprzednim ustroju Warszawy 
dysponentem  pieniędzy  miejskich 
były  dzielnice-gminy,  które  płaciły 
składki na rzecz miasta, a Rada War-
szawy  (która  składała  się  z przedsta-
wicieli  rad  dzielnic)  uchwalała  bu-
dżet. Do tego prezydent był wybierany 
przez tak ukształtowaną Radę Miasta. 
Prezydent był bardzo słaby i to zarów-
no finansowo, jak i politycznie.

• Teraz jest zupełnie inaczej?
–  Tak.  Prezydent  ma  silny  mandat 
pochodzący bezpośrednio od miesz-
kańców  i  jest  dysponentem  budże-
tu,  który  uchwala  Rada  Warszawy, 
w  której  pan  prezydent  Rafał  Trza-
skowski  może  liczyć  na  większość. 
Jeśli chodzi o sprawczość - sytuacja 
komfortowa.

• I co jest w tym chorego?
–  Obecny  prezydent,  ale  również 
jego  poprzednicy  (Hanna  Gronkie-
wicz-Waltz,  śp.  Lech  Kaczyński) 
centralizuje decyzje w zakresie zadań 
o charakterze lokalnych. Mam tu na 
myśli  takie  sprawy  jak  zarządzanie 
oświatą, kulturą, nieruchomościami, 
inwestycjami czy zasobami lokalo-
wymi.  Samorząd  dzielnicowy,  za-
miast zarządzać sprawnie sprawami 
dotyczącymi  lokalnej  społeczności 
musi  wyczekiwać  miesiącami,  aby 
Prezydent  i  jego  urzędnicy  podjęli 
ważne  decyzje  dla  dzielnicy  a  nie-
istotne  z  punktu  widzenia  całego 
miasta.  I  na  odwrót.  Zamiast  zająć 
się sprawami istotnymi dla Warsza-
wy typu wywóz odpadów, oczysz-
czanie  ścieków,  komunikacja,  ład 
architektoniczny  czy  prowadzenie 
i pozyskiwanie środków na inwesty-
cje  o  znaczeniu  strategicznym  dla 
całego miasta Prezydent zajmuje się 

kwestiami zadaszenia na Zieleniaku 
przy  Grójeckiej.  Efekt  jest  taki,  że 
zadaszenia nie ma, a ja i większość 
mieszkańców nie wie ile płacimy za 
śmieci (w ostatnich miesiącach były 
trzy zmiany stawek).

• Postanowiliście to zmienić. 
Bezpartyjni samorządowcy w War-
szawie wnieśli do Sejmu projekt 
zmian w ustawie warszawskiej?
–  Tak.  Mazowiecka  Wspólnota  Sa-
morządowa skierowała do Sejmu taki 
projekt.
Chcemy zwiększyć kompetencje rad-
nych i burmistrzów. Chcemy ustawo-
wo zapisać kompetencje dzielnicy ta-
kie jak zarządzanie oświatą, kulturą, 
nieruchomościami, inwestycjami czy 
zasobami  lokalowymi.  Ten  projekt 
zmian ma nie być rewolucją, a ewo-
lucją,  która demokratyzuje działanie 
samorządu warszawskiego  tak, żeby 

mieszkańcy mogli wszystkie sprawy 
załatwiać w  swoich  ratuszach dziel-
nicowych.
W  projekcie  zawarte  są  propozycje, 
aby to burmistrzowie stali się włoda-
rzami dzielnic, mieli kompetencje ka-
drowe i również mogli samodzielnie 
podejmować decyzje o finansowaniu 
różnych  zadań  inwestycyjnych,  nie-
koniecznie  za  zgodą  Rady  Miasta. 
Jako  samorządowcy  chcielibyśmy, 
aby budżety dzielnicowe były w pe-

wien sposób niezależne, choć wkom-
ponowane w budżet miasta.
Nie  mamy  też  wpływu  na  inwesty-
cje, których nie chcemy w dzielnicy, 
a miasto je forsuje. Dobrym przykła-
dem jest Szpital Praski, w którym ma 
mieścić  się  centrum  Restart,  gdzie 
miasto chce leczyć osoby z uzależnie-
niami od środków psychotropowych, 
czemu  sprzeciwiali  się  praktycznie 
wszyscy  dzielnicowi  radni.  Miasto 
prowadzi  tę  inwestycję  wbrew  de-
cyzji  rady  i  zarządu  dzielnicy.  Na 
Ochocie  też  mamy  takie  sprawy. 
Kontrowersje  budzi  zwężenie  ulicy 
Grójeckiej, czy budowa kontra ruchu 
rowerowego na osiedlowych ulicach.

• Czy ten projekt ma szansę stać się 
ustawą w tym parlamencie?
– Myślę,  że  tak. Obecnie  prezydium 
Sejmu  skierowało  go  do  czytania 
w komisji petycji. Zabiegamy o  jego 
poparcie.  Prowadzimy  rozmowy  ze 
wszystkimi  klubami  i  kołami  par-
lamentarnymi.  Możemy  liczyć  na 
przychylność  Prawa  i  Sprawiedliwo-
ści,  Lewicy  i  Polskiego  Stronnictwa 
Ludowego.  Ostatnio  pan  poseł Wła-
dysław  Bartoszewski  zadeklarował 
wręcz, że będzie ambasadorem nasze-
go projektu w Sejmie. Planujemy spo-
tkania  w  tej  sprawie  z  Konfederacją 
i  ugrupowaniem  Szymona  Hołowni. 
Chcemy spotkać się również z Platfor-
mą Obywatelską,  ponieważ  ten  nasz 
projekt nie jest skierowany przeciwko 
nim. Wbrew pozorom daje nowe moż-
liwości  również  prezydentowi  Trza-
skowskiemu. Jestem coraz większym 
optymistą w tej kwestii. To jest dobra 
korekta ustroju naszego miasta.

• Dziękuję za rozmowę i życzę po-
wodzenia.

Rozmawiała: Anna Szumowska

Co  nam  się  podoba  w  naszej 
dzielnicy,  a  co  nie?  Jak  tu  się 
żyje?  Odpowiedzi  na  te  pytania 
są  różne,  ale  dla  zarządzających 
dzielnicą mają fundamentalne zna-
czenie.  I  w  związku  z  tym  prze-
prowadzono badanie w tym za-
kresie na reprezentatywnej próbie 
mieszkańców Ochoty. Zostało one 
przeprowadzone przez wyspecjali-
zowaną  firmę. Wnioski – ogólnie 
nie jest źle! 

Respondenci wysoko  oceniają 
jakość  życia  w  dzielnicy  Ochota 
(93 proc. odpowiedziało zdecydo-
wanie  dobrze  lub  raczej  dobrze). 
Spośród  badanych  obszarów  do-
ceniają  poziom  bezpieczeństwa 
i  komunikację  publiczną.  Komu-
nikacja miejska jest wskazywana 
jako  największa  zaleta  dzielnicy. 
W dalszej kolejności wymieniano 
edukację i bezpieczeństwo, a także 
ofertę kulturalną. 

„Ocenę  jakości  życia w dziel-
nicy  Ochota”  przeprowadziła  fir-

ma ABR SESTA Market Research 
&  Consulting  (badanie  zrealizo-
wano  techniką CAPI – Computer 
Assisted  Personal  Interviewing) 
na  reprezentatywnej  ze  względu 
na  wiek  i  płeć  grupie  dorosłych 
mieszkańców dzielnicy Ochota.  

Dzisiaj  o  źródłach  informacji 
o  Ochocie.  Sprawy  dzielnicy  są 
tematem  rozmów  w  środowisku 
większości  badanych.  Wyniki 
wskazują na zróżnicowanie źródeł 
informacji w zależności od wieku 
(z  wyjątkiem  plakatów  i  innych 
materiałów  drukowanych).  Co 
czwarty  badany  (26  proc.)  wska-
zał trzy lub więcej źródła informa-
cji.  Osoby  w  wieku  powyżej  65 
lat  istotnie  częściej  wskazywały 
na  rozmowy  i  prasę  drukowaną 
niż  badani  poniżej  44  lat.  Z  ko-
lei  młodsi  respondenci  częściej 
szukają  informacji  na  stronach 
internetowych  oraz  w  mediach 
społecznościowych.  Przykładowo  
71  proc.  respondentów  w  wieku 
powyżej 65 lat pozyskuje informa-
cje o dzielnicy z rozmów z rodziną 
i  znajomymi  ,  a  zaledwie  4  proc. 
z  mediów  społecznościowych. 
Z kolei wśród grupy w wieku od 
18  do  34  lat  rozkłada  się  to  ina-
czej  –  aż  56  proc.  respondentów 
pozyskuje informacje z mediów 
społecznościowych.

Jak  się  okazuje,  zdecydowa-
nie najczęstszym źródłem wiedzy 
o dzielnicy są rozmowy z rodziną 
i znajomymi, pomimo niezwykle 

dynamicznego  rozwoju  interneto-
wych technologii przekazu.

Jak oceniamy edukację i kultu-
rę na Ochocie?

Kontynuując  temat  wyników 
badań  na  temat  jakości  życia  na 
Ochocie,  zajmijmy  się  edukacją 
i  kulturą.  Jak  to  widzą  miesz-
kańcy?  Zaczniemy  od  edukacji. 
Ogólnie edukacja w dzielnicy jest 
postrzegana  dobrze,  jako  mocna 
strona. Tak uważa 27 proc. respon-
dentów (to drugie miejsce po bez-
pieczeństwie  –  47  proc.).  Eduka-
cję  jako mocną stronę najczęściej 
wskazywali  rodzice  niepełnolet-
nich  dzieci  (37  proc.  vs  24  proc. 
osoby  bez  dzieci).  O  opinię  na 
temat edukacji zapytano wszyst-
kich przebadanych  respondentów, 
ale  -  co  ciekawe  -  dwóch na pię-
ciu, a więc relatywnie duża część 
z nich nie ma zdania na ten temat. 
Osoby,  które  mają  niepełnoletnie 
dzieci, a więc kontakt z placówka-
mi edukacyjnymi, oceniali poziom 

szkół lepiej niż pozostali (62 proc. 
vs 44 proc.). 

Poziom  placówek  oświato-
wych jako bardzo wysoki oceniło 
13 proc. badanych,  raczej wysoki 
– 36 proc.  badanych,  ani wysoki, 
ani  niski  –  10  proc.,  raczej  niski 
– 2 proc., trudno powiedzieć – 39 
proc.  W  sumie  (wysoki  +  raczej 
wysoki)  49  proc.  respondentów 
oceniło  poziom  placówek  oświa-
towych wysoko. Połowa badanych 
rodziców  nie  miała  problemów 
z zapisaniem dziecka do placówki. 
Jednak co piąty badany ocenia  to 
jako trudne. Zapisanie dziecka do 
placówki  oświatowej  jako  bardzo 
łatwe określiło 8 proc. responden-
tów,  raczej  łatwe  –  40  proc.,  ani 
łatwe, ani trudne – 25 proc., raczej 
trudne  –  18  proc.,  bardzo  trudne 
–  1  proc.,  trudno  powiedzieć  –  7 
proc.. W  sumie  48  proc.  (bardzo 
łatwe  +  łatwe)  uznało,  że  jest  ła-
two zapisać dziecko do placówki.

A teraz czas na kulturę. Oferta 
kulturalna również została ocenio-
na jako mocna strona dzielnicy 
(opinia  23  proc.  respondentów). 
Ofertę  kulturalną  jako  obszar 
mający  wpływ  na  jakość  życia 
w dzielnicy wskazało  9  proc.  ba-
danych.  Pomimo,  że  kwestie 
związane z kulturą zajęły czwarte 
miejsce  wśród  obszarów  postrze-
ganych  jako  mocne  strony  dziel-
nicy, należy zauważyć, że 16 proc. 
badanych uznało, iż wymagają one 
poprawy.

Spotkanie online z merem  
Iwano-Frankiwska

W sprawie zmiany ustroju Warszawy 
Jestem optymistą

Jak się żyje na Ochocie

8 lutego odbyło się spotkanie on-line Zarządu Dzielnicy Ochota z merem ukraińskiego mia-
sta Iwano-Frankiwsk Rusłanem Marcinkiw. Przypomnijmy, że Ochotę i Iwano-Frankiwsk 
łączy ponad dwadzieścia lat współpracy.

ROZMOWA Z GRZEGORZEM WYSOCKIM – WICEPREZESEM MAZOWIECKIEJ 
WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ I ZASTĘPCĄ BURMISTRZA DZIELNICY OCHOTA
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Za nami 30. Finał WOŚP – wiel-
kiej,  charytatywnej  imprezy,  która 
przynosi  samo  dobro. W  tym  roku 
pieniądze  były  zbierane  na  polep-
szenie  standardów diagnostyki  i  le-
czenia wzroku dzieci.

Na  Bielanach  działało  sześć 
sztabów,  które  zebrały  łącznie  232 
tysiące złotych. Do tego trzeba doli-
czyć pieniądze z licytacji – zadekla-
rowana  kwota  wpłat  wynosi  ponad 
70 tysięcy złotych.

– Było to możliwe dzięki dziesiąt-
kom mieszkańców, lokalnym przed-
siębiorcom, wolontariuszom, którzy 
ruszyli na ulice Bielan oraz osobom, 
które w dniu finału do późnych go-
dzin nocnych działały w siedzibach 
poszczególnych sztabów  – napisał na 
swoim profilu w mediach społeczno-
ściowych burmistrz dzielnicy Bielany.

W WOŚP na Bielanach włączyły 
się sztaby: nr 688 przy Przedszkolu 
nr  301;  nr  2689  przy  XCIV  LO 

Nasz Maczek; nr 5634 przy SP289; 
nr  5712  przy  Szkoła  Podstawowa 
Nr  77  w Warszawie;  nr  6495  przy 
Przedszkolu nr 308 oraz Młodzieżo-
wa Rada Bielan, Bielańskiej Radzie 
Seniorów i Ośrodkim Wsparcia Se-
niora  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
Dzielnicy  Bielany m.st. Warszawy. 
Imprezę  główną  na  CRS  Bielany 
przy  ul.  Lindego  20  przygotował 
sztab  nr  6375  Stowarzyszenia  Ra-
zem dla Bielan.

Dodatkowo w tym roku plano-
wany jest montaż dwóch drewnia-
nych  zestawów  zabawowych  dla 
dzieci (małpi gaj i mostek linowy) 
oraz kolejne nasadzenia roślin.

Droga  do  zagospodarowa-
nia  terenu  przy  ul.  Lekkiej  nie 
była…  lekka. Realizację  projektu 
blokowały nielegalnie wybudowa-
ne  garaże,  choć  bielański  urząd 
wielokrotnie  wzywał  właściciela 

do rozbiórki. Poskutkował dopiero 
sądowy  nakaz  rozbiórki  wydany 
na jesieni ubiegłego roku.

Ze strony bielańskiego urzędu 
w  sprawę  włączył  się  wicebur-
mistrz  Włodzimierz  Piątkowski 
oraz  podlegający  mu  Wydział 
Mienia.  Rewitalizację  terenu  zre-
alizował bielański wydział ochro-
ny środowiska.

Oddając  rzeczy,  musimy  pa-
miętać,  aby  były  w  dobrym  stanie 
i zdatne do użytku. – Tak naprawdę 
można przynieść wszystko, co przy-
daje się w domu. Nawet jeśli po 
jakimś czasie przedmioty nie znaj-
dą chętnych, to my i tak wykorzy-
stamy je w mieszkaniach, które 
urządzamy dla osób wychodzących 
z kryzysu bezdomności. Zapewniam, 
że każdy przedmiot, który do nas 
trafi znajdzie nowego użytkownika – 
mówi Agnieszka Siekiera z Fundacji 
Fundusz Współpracy.

W przypadku oddania dużych ga-
barytów (m.in. meble, AGD) należy 
wcześniej skontaktować się z Dziel-
nią.BL pod numerem 537 279 970. 
Wolontariusze  znajdą  chętnego  na 
przedmioty i pomogą w transporcie.

Dzielnia funkcjonuje w nowej 
lokalizacji przy ul. Podczaszyńskie-
go 12, zaledwie kilkaset metrów od 
poprzedniej  przy  ul.  Kasprowicza 
18. W nowym lokalu  jest znacznie 
więcej miejsca. Daje to dodatkowe 
możliwości  do  działania.  Nieba-
wem powstanie oddzielne pomiesz-
czenie  tylko  z  tzw.  małym  AGD. 
W planach jest również uruchomie-
nie warsztatu, gdzie naprawimy lub 
nauczymy  się  naprawiać  domowe 
przedmioty. 

Dzielimy się wszystkim
Pomysły  na  to,  jak  ponownie 

i dłużej korzystać z wyprodukowa-
nych  już rzeczy są cenne nie  tylko 
dla naszej kieszeni, ale i ze wzglę-
dów  ekologicznych.  Na  Bielanach 
mieszkańcy  mogą  dzielić  się  tym, 
czego  mają  w  nadmiarze:  jedze-
niem,  odzieżą,  roślinami,  produk-

tami  do  domu,  a  nawet  zniczami. 
Oprócz  „Dzielni.BL”  na  terenie 
dzielnicy  funkcjonują  zniczodziel-
nie,  jadłodzielnie,  książkodziel-
nie, doniczkodzielnie, a nawet ro-
ślinodzielnie.

– Każdy z nas trzyma u siebie 
rzeczy, których nie używa i już nie 
potrzebuje. Tworzymy więc na Bie-
lanach przestrzeń, gdzie można się 
nimi podzielić w myśl coraz po-
pularniejszej ekonomii współdziele-
nia. Jako dzielnica bardzo wspie-
ramy ten kierunek rozwoju. Jest to 
działanie korzystne zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla środowiska 
–  mówi  Grzegorz  Pietruczuk,  bur-
mistrz Bielan.

Na terenie dzielnicy działa rów-
nież  grupa  „Bielany  Less  Waste”, 
popularyzująca  akcje  na  rzecz  po-
nownego  wykorzystania  produk-
tów, przetwarzania, naprawiania 
czy  kompostowania.  Dzięki  stro-
nie  na  FB  docierają  do  młodego 
i  średniego  pokolenia,  a  wsparcie 
Urzędu  Dzielnicy  Bielany  pozwala 
na  organizację  spotkań  z  bielański-
mi  seniorami  i  uczniami.  Jednym 
z  działań  grupy  jest  szycie  z  se-
niorami  materiałowych  woreczków 
na zakupy oraz opracowanie mapy, 
na  której  są  zaznaczone  np.  punk-
ty odbioru elektroodpadów, sklepy, 
w  których  można  kupić  żywność 
do własnych pojemników. To abso-

lutny  must  have  dla  osób,  którym 
bliskie są zielone idee.

Jadłodzielnie:
• Ośrodek  Pomocy  Społecznej 

Bielany,  ul.  Przybyszewskiego 
80/82,  lodówka  i  regał,  czynna 
całodobowo.

• Centrum  Rekreacyjno-Sportowe 
Bielany,  przed  wejściem  głów-
nym do pływalni,  ul. Conrada 6, 
lodówka  czynna  pon.-pt.:  6.00-
22.00;  sob.-niedz.:  9.00-21.00, 
szafka czynna całodobowo.

Książkodzielnie:
• Urząd  Dzielnicy  Bielany  m.st. 

Warszawy,  ul.  Żeromskiego  29, 
regał  do  wymiany  książek  na 
wydziale  obsługi  mieszkańca, 
czynny  pon.:  8.00-18.00  i  wt.-
-pt.:8.00-16.00

• Bookcrossing  na  Hali  Hutnik, 
Galeria  Młociny,  poziom  2,  ul. 
Zgrupowania  AK  „Kampinos” 
15, pon.- sob.: 10.00-22.00

• Bielański  Integrator  Przedsię-
biorczych, Al.  Zjednoczenia  25, 
regał do wymiany książek, czyn-
ny pon.-pt.: 8.00-16.00

• Biblioteka  plenerowa  w  pień-
ku,  Park  Chomicza,  nieopodal 
pawilonu  przy  ul.  Nerudy  1, 
czynna całodobowo.

• Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Staszica m.st. Warszawy w Dzielni-
cy  Bielany,  ul.  Romaszewskiego 
19,  regał  do  wymiany  książek, 
czynna pon.-pt.: 10.00-19.00.

• Wypożyczalnia  dla  Dorosłych 
i Młodzieży nr 96 (filia Bibliote-
ki Publicznej), regał do wymiany 
książek,  czynna  wtorek,  piątek: 

10.00-16.00, poniedziałek, środa, 
czwartek: 12.00-19.00.

• Wypożyczalnia  dla  Dorosłych 
i Młodzieży nr 103 (filia Biblio-
teki  Publicznej),  regał  do  wy-
miany  książek,  czynna  pon.-pt.: 
11.00-19.00.

• Wypożyczalnia  dla  Dorosłych 
i Młodzieży nr 65 (filia Bibliote-
ki Publicznej), regał do wymiany 
książek,  czynna  wtorek,  piątek: 
10.00-16.00, poniedziałek, środa, 
czwartek: 12.00-19.00.

• Mediateka  START-META,  re-
gał  do  wymiany  książek,  czyn-
na  pon.-pt.:  10.00-19.00,  sob.: 
10.00-15.00.

Zniczodzielnie i doniczkodzielnie:
• Cmentarz  Północny,    ul.  Wóy-

cickiego  14,  przy  wejściach  na 
cmentarz,  regały  do  wymiany 
zniczy, czynne całodobowo. 

• Kwitnąca  Pracownia  Florystycz-
na,  ul.  Nerudy  3a,  regał  do  wy-
miany zniczy i doniczek, na tyłach 
kwiaciarni, czynna całodobowo.

• Cmentarz  Wawrzyszewski,    ul. 
Wólczyńska 64 (jeszcze nie dzia-
ła, w trakcie tworzenia).

Roślinodzielnie:
• TKKF  Chomiczówka,  ul.  Neru-

dy 1, wymiana kwiatów i roślin, 
czynna pon.-pt.: 14.00-19.00.

Wymiana/sprzedaż rzeczy 
z drugiej ręki:
• Bazar  Miejski,  Galeria  Młoci-

ny,  poziom  -1,  ul.  Zgrupowania 
AK  „Kampinos”  15,  pon.-  sob.: 
10.00-22.00, wynajem szafek na 
sprzedaż ubrań

Pomaganie jest tym, co łączy wszystkich dobrych ludzi, a takich na Bielanach nigdy nie 
brakowało, nie brakuje i brakować nie będzie!

Podsumowanie WOŚP na Bielanach Zagospodarowanie 
skweru przy ul. Lekkiej

Dzielnia na Bielanach w nowej lokalizacji

Działka pomiędzy ulicami Lekką a Sokratesa zmieniła się 
nie do poznania. Zakres prac obejmował m.in. założenia 
projektu z bielańskiego budżetu obywatelskiego. Wytyczenie 
alejek, obsadzenie bluszczem murka zbrojonego, montaż 
urządzeń do ćwiczeń, wykonanie kwietnych rabat, posadze-
nie krzewów oraz ustawienie koszy na odpady, ławek i stoja-
ków rowerowych. Pełen efekt wykonanych prac w zakresie 
roślinności zobaczymy dopiero wiosną.

Mieszkańcy Bielan mają kolejne miejsce do dzielenia się przedmiotami, które, choć są sprawne, to zalegają w domu. 
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Galeria  Młociny  to  nie  tylko 
jeden  z  najnowocześniejszych 
obiektów  handlowych  w  Polsce, 
ale  i  miejsce  życia  społecznego. 
Centrum  handlowe  oferuje  klien-
tom  bogatą  ofertę  zakupową, 
a  wśród  lokali  znajdujących  się 
na  Młocinach  wymienić  może-
my  marki  takie  jak  Biedronka, 
Rossmann,  Hebe,  Zara,  Douglas, 
Sephora, H&M, C&A oraz Media 
Markt.  Nie  zabrakło  także  długo 
wyczekiwanych  debiutów  modo-
wych.  To  właśnie  na  Bielanach 
znajdziemy pierwszy w Polsce Pri-
mark oraz zaawansowany techno-
logicznie lokal Modivo, najnowo-
cześniejszy sklep w kraju. Ponadto 
Galerię Młociny wyróżnia bogata 
oferta  gastronomiczna,  liczne  lo-
kale  i  restauracje oferujące smaki 
z  przeróżnych  zakątków  świata 
oraz  kuchnię  polską.  Strefa  Spo-
tkania  i  Dania,  którą  znajdziemy 
na  2  piętrze  obiektu  z  pewnością 
okaże  się  idealnym miejscem  za-
równo na kawę z przyjaciółmi, jak 
i obiad z rodziną. 

Galeria  Młociny  angażuje  się 
również  w  inicjatywy,  których 
celem  jest  wsparcie  potrzebują-
cych.  Centrum  handlowe  organi-
zowało  liczne  koncerty  charyta-
tywne, zbiórki na  rzecz schronisk 
dla  zwierząt,  wystawy,  bezpłatne 
warsztaty oraz wydarzenia skiero-
wane  zarówno  do  najmłodszych, 
jak i starszych mieszkańców stoli-
cy. W ramach działalności lokalnej 
obiekt  nawiązał współpracę m.in. 
z  Urzędem  Dzielnicy  Bielany, 
klubem  sportowym  Hutnik  War-

szawa,  Fundacją  Malwa,  a  także 
ufundował na terenie Bielan prze-
budowę dróg, sygnalizację świetl-
ną, przejście dla pieszych. 

Oprócz  wskazanych  działań 
odwiedzający  galerię  mają  także 
możliwość  skorzystania  z  akcji, 
w których za dokonanie zakupów 
otrzymują  upominki,  vouchery 
oraz  zaproszenia  na  wydarzenia. 
Galeria Młociny bez wątpienia dba 
o  to  aby  jak  najczęściej miło  za-
skakiwać swoich klientów.

O atrakcjach i  inicjatywach re-
alizowanych przez Galerię Młociny 
można dowiedzieć się poprzez stro-
nę galerii  www.galeriamlociny.pl. 

Pod koniec ubiegłego roku za-
kończyła  się  rewitalizacja  przed-
pola Reduty Wolskiej. Na  terenie 
ograniczonym  ulicami  Pustola, 
Redutową  i  Elekcyjną  powstał 
zielony  skwer,  po  którym  moż-
na  spacerować  nowymi  alejkami 
i  odpocząć,  przysiadając  na  za-
instalowanych  ławkach  warszaw-
skich. Obok znajduje się Cmentarz 
Karaimski, który powstał w 1890 
roku, a już niedługo nazwę „Kara-
imski” zyska także pobliski skwer, 
ponieważ  Rada Warszawy  jedno-
głośnie  poparła  inicjatywę  wysu-
niętą przez Radę Dzielnicy Wola. 

– Karaimi to najmniej liczna 
grupa etniczna uznawana przez 
Polskę, a która jest silnie związana 
z warszawską Wolą  – mówi  Ewa 
Statkiewicz, przewodnicząca wol-
skiej rady i sprawozdawczyni pro-
jektu  uchwały.  – Przedstawiciele 
Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, 
Związku Karaimów Polskich oraz 
Karaimskiego Związku Religij-
nego w Rzeczypospolitej Polskiej 
złożyli wniosek, w którym proszą 
o nadanie nazwy Skwer Karaimski 
terenowi zielonemu, zlokalizowa-
nemu pomiędzy ulicami Redutową 
i Pustola, cmentarzami Karaim-
skim i Prawosławnym. Wniosek 
ten spotkał się z przychylnością 
rady dzielnicy – dodaje Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.  

Wolscy  radni  podjęli  uchwałę 
jednogłośnie,  kierując  ją  pod  ob-
rady  Rady Warszawy. W  uzasad-
nieniu  można  przeczytać,  że  ani 
w Warszawie,  ani w całej Polsce, 

nie istnieje nazwa obiektu miej-
skiego, który dawałby świadectwo 
zamieszkania w naszym kraju Ka-
raimów. Dla zaistnienia obecności 
tej mniejszości  etnicznej w  świa-
domości  społecznej  uzasadnione 
jest  nadanie  nazwy  –  Skwer  Ka-
raimski.  - Wszyscy  wolscy  radni 
zgodzili się, że takie działanie jest 
odpowiednim oddaniem szacunku 
dla  całej  mniejszości,  obejmują-
cym  wszystkich  członków  spo-
łeczności  karaimskiej  w  aspekcie 
historycznym  i  współczesnym  - 
mówi Ewa Statkiewicz. 

Przy okazji rewitalizacji tere-
nów wzdłuż ul. Pustola zlikwido-
wano parking, z którego korzystali 
mieszkańcy  okolicznych  bloków. 
– Był on niezgodny z zapisami 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego i musie-
liśmy znaleźć jakieś rozwiązanie 
–  mówi  Krzysztof  Strzałkowski. 
– Na prośbę przewodniczącej, 
Ewy Statkiewicz zorganizowaliśmy 
ekspresowe spotkanie z MZA, na 

którym byli także przedstawiciele 
strony społecznej. Szybko doszli-
śmy do porozumienia, na mocy 
którego parking został przenie-
siony na teren dawnej zajezdni 
autobusowej, dzięki czemu ciągle 
służy mieszkańcom. Bardzo dzię-
kuję wszystkim zaangażowanym za 
zrozumienie, chęć dialogu i działa-
nia – zakończył. 

Polscy  Karaimi  są  mniejszo-
ścią  etniczną  pochodzenia  turec-
kiego,  którzy  w  średniowieczu 
przybyli  ze  swych  pierwotnych 
siedzib  na  Krymie  na  ziemie 
Wielkiego  Księstwa  Litewskie-
go  i  Rusi  Czerwonej.  W  okresie 
rządów wielkiego księcia Witolda 
Karaimi  zostali  osadzeni w  obrę-
bie  pasa  obronnego  do  odpiera-
nia ataków przed Krzyżakami. Na 
warszawskiej Woli funkcjonuje 
jedyny czynny Cmentarz Karaim-
ski w Polsce. Oprócz karaimskiej 
mniejszości  etnicznej,  w  Polsce 
uznawane są również: łemkowska, 
romska i tatarska. 

  To  rekord,  choć  w  ubiegłym 
roku  podczas  29.  WOŚP,  rów-
nież  zebrano  niemałą  kwotę,  bo 
153.993,73zł. 

W  tym  roku wyglądało  to na-
stępująco:
–  54 768,22 zł  trafiło do puszek 

wolontariuszy; 
–  76  033  zł  to  wpłaty  poprzez 

e-skarbonkę;
–  55 317,26 zł zebraliśmy na li-

cytacjach Allegro. 
Mimo  złej  pogody  atmosfera 

była  wspaniała!  Dzielni  wolon-
tariusze do wieczora kwestowali 

na  ulicach  Włoch!  Wielu  dar-
czyńców wsparło Finał przezna-
czając przedmioty na aukcje i li-
cytacje,  lokalni  przedsiębiorcy 
zapewnili owoce  i  przekąski dla 
wszystkich, którzy tworzyli Finał 
w dzielnicy.

Wolontariuszką  we  Włochach 
była  m.in.  pani  marszałek  Mał-
gorzata  Kidawa-Błońska,  (która 
przeznaczyła na aukcję album Pil-
grim ze zdjęcia wykonanymi przez 
Richarda  Gere  i  z  jego  autogra-
fem),  odwiedziła  Sztab  z  psem  - 
Renderem. Nie był to odosobniony 
przypadek  -  również  innych  wo-
lontariuszy  wspierali  ich  pupile, 
którzy byli mile widziani w Szta-
bie.  Kolejny  raz  wolontariuszem 
WOŚP  był  radny  dzielnicy Wło-
chy  Mateusz  Załęski.  Tuż  przed 
wieczornym, nastrojowym kon-
certem Haliny Młynkovej,  licyta-
cje  poprowadzili:  Jarosław Karcz 
- burmistrz dzielnicy Włochy, wi-
ceprzewodniczący  włochowskiej 
rady Mariusz Czapla  i  radny Ma-
hbub Siddique-Olesiejuk. 

Na  aukcjach  na Allegro  moż-
na było w  tym  roku wylicytować 

wiele  atrakcyjnych  przedmiotów 
i nie  tylko, m.in.:  zestawy gadże-
tów  dzielnicy  Włochy;  noc  (pod 
gwiazdami) w Grąziowej z Karo-
lem Wójcickim – popularyzatorem 
astronomii;  plastron  z  zawodów 
w  Bischofshofen  z  autografami 
polskich  reprezentantów  złożone 
tuż  po  konkursie;  indywidualną 
lekcję  tańca  ze  Stefano  Terrazzi-
no;  weekend  dla  2  osób  w  Re-
naissance  Warsaw  Airport  Hotel 
w pokoju z widokiem na lotnisko 
i pas  startowy;  lot w symulatorze 
Boeing 737; voucher na weekend 

z  wybranym  modelem  Toyoty; 
wspaniałe  rękodzieła;  książki, 
obrazy…  i  wiele  innych  fantów 
przekazanych przez darczyńców. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wrzucili datki do puszek, licyto-
wali na aukcjach oraz za wpłaty na 
e-skarbonkę. Widzimy się za rok!

We Włochach

Rekord 30. Finału WOŚP

Na Woli 

Będzie Skwer Karaimski 
Skwer Karaimski – taką nazwę niedługo zyska zrewitalizowany teren zielony na Ulrychowie. 
Rada Warszawy jednogłośnie poparła stanowisko radnych Woli. Będzie to pierwsze miejsce 
w Polsce, którym uhonorowana zostanie mniejszość karaimska. 

Galeria Młociny

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała na 
okulistykę dziecięcą – dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Podczas 30. 
Finału w 5588 Sztabie WOŚP Warszawa Włochy wspólnie 
udało się zebrać na ten cel aż 186.120,48zł! 
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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!

Płacimy gotówką.

Wyceniamy i kupujemy 
starocie z PRL-u i antyki.

697 033 983

Academica  jest  darmową wy-
pożyczalnią  międzybiblioteczną 
książek  i  czasopism  naukowych 
umożliwiającą  korzystanie  ze 
zbiorów  cyfrowych  Biblioteki 
Narodowej.  W  jej  ramach  udo-
stępniane  są  podręczniki  akade-
mickie, prace naukowe i popular-
nonaukowe, lektury na konkursy 
i olimpiady przedmiotowe oraz 

czasopisma  naukowe  z  listy  Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego ze wszystkich dziedzin 
wiedzy. Dostępne  są  również  pu-
blikacje niskonakładowe oraz nie-
dostępne na rynku wydawniczym. 
W przypadku nieodnalezienia po-
szukiwanej publikacji w zasobach 
Academiki  istnieje  możliwość 
zgłoszenia  zapotrzebowania  na 

jej digitalizację poprzez formularz 
kontaktowy. 

Przeszukiwanie  zasobów Aca-
demiki  jest  możliwe  z  poziomu 
wyszukiwarki na stronie startowej 
lub  w  katalogu.  Zasoby  można 
wyszukiwać  poprzez  wyszuki-
wanie proste lub zaawansowane, 
a  także  zawężać  listę  wyników 
dzięki odpowiednim filtrom. 

Oprócz  przeszukiwania  za-
sobów  i  ich  wyświetlania  (tj.  pu-
blikacji z domeny publicznej lub 
licencjonowanych),  zarejestrowany 
użytkownik może m.in. rezerwować 
publikacje na wybranym terminalu 
w  danej  instytucji,  zarządzać  swo-
ją  rezerwacją,  tworzyć  notatki  do 
publikacji,  dodawać  wyszukiwane 
publikacje do ulubionych. 

Korzystanie  z  Academiki  jest 
darmowe - zarówno przystąpienie 
do systemu, jak i dalsze korzy-
stanie zarówno dla instytucji, jak 
i użytkowników. 

Potrzebujesz odebrać lub zwrócić wypożyczo-
ną książkę wieczorem lub w weekend? Dzięki 
nowemu książkomatowi bemowska bibliote-
ka wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich 
użytkowników. Już dziś można wypożyczyć 
i oddać lekturę z jej zasobów. Książkomat jest 
dostępny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Urządzenie  jest  usytuowane  obok  Pływalni  Pin-
gwin (OSiR Bemowo) przy ul. Oławskiej 3A. Zawiera 
43  skrytki  na  materiały  biblioteczne.  Użytkownik 
ma możliwość podglądu stanu swojego konta biblio-
tecznego.  Może  zamówić  wybrany  tytuł,  odebrać 
materiały, a następnie zwrócić wypożyczone z każdej 
bemowskiej placówki materiały. 

– Największą zaletą tego książkomatu jest to, że sam 
w sobie stanowi nową placówkę – bezobsługową. Czyli 
nie jest taki, jak w innych bibliotekach – powiązany 
z określoną placówką. To fantastyczne rozwiązanie dla 
naszych użytkowników  –  z  radością  podkreśla  dyrektor 
bemowskiej  biblioteki  Anna  Fiszer-Nowacka,  która  8 
lutego  wraz  z  burmistrz  dzielnicy  Bemowo  Urszulą 
Kierzkowską testowały książkomat. 

W niedalekiej przyszłości planowane jest wdroże-
nie nowych funkcjonalności.

W  ramach  realizacji  projektu 
z  budżetu  obywatelskiego  dokona-
no  całkowitego  przeobrażenia  tere-
nu  w  okolicach  skrzyżowania  ulic 
Redutowej  i  Wolskiej  oraz  Cmen-
tarza  Wolskiego  Prawosławnego. 
Jeszcze do niedawna ten obszar nie 
był przystosowany do spacerowania 
i  odpoczynku.  Po  zmianach  zachę-
ca  do  tego,  by  zaplanować  czas  na 
relaks  w  otoczeniu  przyrody.  Już 
teraz mieszkańcy mogą  cieszyć  się 
nowym  terenem  zieleni,  ale  jego 
uroki w pełni będzie można odkryć 
wiosną, kiedy zakwitną rośliny. 

W  miejscu,  które  zostało  na 
nowo  zagospodarowane,  nie  było 
wcześniej wytyczonych ścieżek. Te-
raz  przez  przestrzeń  o  charakterze 
parkowym  prowadzą  aleje  o  mine-
ralnych nawierzchniach. Wzdłuż tras 
spacerowych  posadzono  dziewięt-
naście  drzew  w  ramach  nasadzeń 
zastępczych.  Są  to  klony  -  polny 
i  jawor,  a  także  drzewa  owocowe, 
jabłoń kwiecista i wiśnia wonna.

Na powierzchni 600 mkw. nasa-
dzono też krzewy. Pojawiły się tam: 
złotlin  japoński,  trzmielina  Fortu-
ne’a  odmiana  Emerald  Gaiety,  for-
sycja  pośrednia,  lilak  pospolity  od-
miana Michel Buchner, jaśminowiec 
wonny, wierzba purpurowa odmiana 
Nana i róża Diamant.

Nowa zieleń i ścieżki to najważ-
niejsze zmiany, jakie wprowadzono 
na obszarze poddanym transforma-
cji.  Rośliny  podnoszą  walory  este-
tyczne  miejsca,  ale  sprawiają  też, 
że ludzie czują się w mieście lepiej. 
Oddychają  świeższym  powietrzem, 
a w upały mogą odpocząć w cieniu.

Teraz  zazieleniony  teren  służy 
nie  tylko  komunikacji  przy  dużej 
ulicy – ma cechy przestrzeni parko-
wej.  Przy  alejach  spacerowych  za-
montowano  ławki,  kosze  na  śmieci 
i  latarnie. Dzięki  oświetleniu  nowo 
zaaranżowany obszar jest przyjazny 
także wieczorami. Dodatkową atrak-
cją dla mieszkańców jest plenerowa 
siłownia z elementami kalisteniki. 

W bemowskiej bibliotece

Dostęp do bazy Academica
W bemowskiej Czytelni Naukowej nr VIII przy Konarskiego 6 użytkownicy mają dostęp 
do darmowej wypożyczalni Academica. Dzięki niej mogą korzystać ze zbiorów cyfrowych 
Biblioteki Narodowej, czyli z blisko 3,6 mln publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, rów-
nież najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Na miejscu jest sala do pracy oraz 
dostęp do stanowisk komputerowych.

Mamy książkomat na Bemowie!

Więcej zieleni na Woli
Przy ulicy Redutowej powstał parkowo-rekreacyjny teren 
zieleni. Nasadzenia roślin oraz elementy małej architektury 
nadały przestrzeni w tym miejscu zupełne nowy charakter. 
Inwestycję, z inicjatywy mieszkańców, przeprowadził Zarząd 
Zieleni m.st. Warszawy.
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-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 24 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) szopka, 7) nieboszczyk,  trup, 8) but na grubej, gumowej 
podeszwie,  9)  bezimienny  utwór,  10)  Indianie  z  westernu,  12)  chleb 
z razowej mąki pszennej, 14) z magistrem za ladą, 16) świt, 19) kulisty 
model Ziemi, 21) kochanka, 22) muzyczna wprawka, 23) szkatułka.

Pionowo: 1) sklep rzeźnika, 2)  rozgłos, 3) obwieś,  rabuś, 4)  interesu-
je  meteorologa,  5)  przerażenie,  strach,  6)  konny  omnibus  pocztowy,  
11) papierowe wałki do zakręcania  loków, 13)  frykas, 15) góruje nad 
Kaukazem, 17) komisant, 18)  fiasko na całej linii, 20) gust.

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA
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Ogłoszenia drobne

w marcu:
• 3 marca (czwartek) godz. 18.00 

(sala  widowiskowa)  –  „Gry 
i  Gierki”  –  program  autorski 
Iwony Buczkowskiej. Codzienne 
sprawy dojrzałej kobiety (miłość, 
zdrada  i  nie  tylko…)  przedsta-
wione  w  monologach  i  piosen-
kach. Wstęp wolny

• 4 marca (piątek) godz. 19.00 
(sala  widowiskowa)  –  Spektakl 
pt.”Miłość  i polityka” wg Pierre 
Sauvil`a  w  wykonaniu  artystów 
Teatru Bez Nazwy. Wstęp wolny

• 5 marca (sobota) godz. 17.00 
(galeria Ad-Hoc) – Wernisaż wy-
stawy  malarstwa  Jarosława  Fi-
lipka. Wystawa czynna do 10.04. 
Wstęp wolny

• 7 marca (poniedziałek) godz. 
16.00 (sala klubowa) – Warsztaty 
poetyckie  w  Klubie  Literackim 
„Metafora”. Prowadzi Anna Ry-
kowska. Wstęp wolny

• 10 marca (czwartek) godz. 
18.00 (sala widowiskowa) – Wy-
stęp kabaretu „Pół serio” w pro-
gramie  „Dla dziewczyny  i  chło-
paka”. Wstęp wolny

• 11 marca (piątek) godz. 20.30 
(sala  widowiskowa)  –  Program 
kabaretu  Paranienormalni  pt. 
„Bez  znieczulenia”.  Bilety:  80, 
70, 60 zł.

• 13 marca (niedziela) godz. 
12.30 (sala widowiskowa) – Baj-
ka  dla  dzieci  (3-8  lat)  pt.  „Kot 
w butach” w wykonaniu artystów 
Teatru Jumaja. Bilety 15 zł

• 16 marca (środa) godz. 11.00  
(sala  widowiskowa)  –  Spektakl 
edukacyjny dla uczniów klas 0-3 
pt.  „W  to  mi  graj”  w  wykona-
niu Teatru Szafa Kultury. Wstęp 
wolny

• 23 marca (środa) godz. 17.00 
(sala kameralna) – Wieczór pro-
mocji  książki  „Metafora Współ-
czesności”  z  udziałem  Izabeli 
Zubko.  Prowadzenie  Anna  Ry-
kowska. Wstęp wolny

• 30 marca (środa) godz. 19.00 
(sala  widowiskowa)  –  Koncert 
pt.  „Folkowa  warszawa”  (folk 
warszawski i pop-country) w wy-
konaniu zespołu „Nasza Paczka”. 
Bilety 30 zł

RUFI szuka domu

Wesoły,  przystojny,  łagodny 
bezdomniak  RUFI  szuka  odpo-
wiedzialnych  i  kochających  opie-
kunów. Psiak ma około roku, waży 
10  kg.  Jest  pełnym  entuzjazmu 
miłośnikiem  głaskania,  spacerów 
i  zabaw.  Świetnie  dogaduje  się 
z psami. Kontakt w sprawie adop-
cji kom. 605 585 603.

Muszka szuka domu

Ta  wyjątkowej  urody  sunia 
ma  na  imię  MUSZKA.  Została 
uratowana  i  szuka  kogoś,  kto  da 
jej  dom  i  miłość.  Sunia  ma  ok.  
2  lat,  waży  9  kg.  Jest  bezpro-
blemowa  w  kontaktach  z  innymi 
psami. To miła, refleksyjna dziew-
czyna, spragniona kontaktu i zain-
teresowania  ze  strony  człowieka. 
Idealna  przyjaciółka  na  czterech 
łapach. Kontakt w sprawie adopcji 
kom. 605 585 603.

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

• KOMPLEKSOWE WYKOŃ-
CZENIA WNĘTRZ,  gruntow-
ne  remonty  mieszkań  i  domów.  
Tel. 606 826 224; 731 934 733

• PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI me-
blowej,  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,  
www.wczasy-senior.pl

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Zagłoby 17
tel. 22 667 92 18

Ośrodek Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
www.arsus.pl

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. gen. Sosnkowskiego 16

Tel. 22 867 63 95
w marcu:
• 9 marca (środa) godz. 18.00 – 

„Świat kobiety” – koncert w wy-
konaniu  zespołu  operetkowego 
„Belcanto”. Wstęp wolny

• 18 marca (piątek) godz. 18.00 
–  „S-plotki.  Kobiece  spotkanie 
z makramą”. Prowadzenie Mag-
dalena Fijał. Wstęp wolny. Obo-
wiązują  zapisy  dom.kultury@
arsus.pl

• 20 marca (niedziela) godz. 
12.30 – „Jazz-co to za muzy-
ka?”.  Program  muzyczny  dla 
dzieci w wykonaniu artystów 
Agencji Artystycznych  ProArte. 
Wstęp 10 zł

• 20 marca (niedziela) godz. 16.30 
– Świat budzi się do życia” – kon-
cert muzyki kameralnej w wyko-
naniu  fUSION  dUO  połączony 
z wernisażem wystawy fotografii 
„21  kartek  z  kajeciku…”  Euge-
niusza Helberta. Wstęp wolny

• 23 marca (środa) godz. 18.00 
–  „Żołnierze  niezłomni.  Pod-
ziemna Armia  powraca”  –  kon-
cert w wykonaniu  Leszka Czaj-
kowskiego,  Pawła  Piekarczyka. 
Wstęp wolny

• 26 marca (sobota) godz. 18.00 
–  „Don  Gil”  –  spektakl  teatral-
ny  w  wykonaniu  Teatru  The 
M.A.S.K.. Wstęp 20 zł

• 27 marca (niedziela) godz. 12.30 
–  „Wiślana  opowieść”  –  spektakl 
teatralny dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Lalek Igraszka. Wstęp 15 zł

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
w marcu:
• 6 marca (niedziela) godz. 

12.30  –  „Słonik  Bimbo  wypły-
wa w rejs” –  teatrzyk dla dzieci 
3+.  Bilety  15  zł,  przedsprzedaż 
biletyna.pl

• 8 marca (wtorek) godz. 18.00 
–  „Ty  jedyna  zostań  ze  mną”  – 
koncert operowy z okazji Dnia 
Kobiet  w  wykonaniu  Witolda 
Matulki  i  Doroty  Laskowiec-
kiej-Urban.  Sala  widowiskowa 
OK Arsus,  wstęp  wolny,  odbiór 
wejściówek w DK Portiernia od 
24.02

• 16 marca (środa) godz. 18.00 
–  Wielokulturowość  w  Ursusie. 
Wenezuela. Prelekcja „Wenezuela 
– moja miłość” oraz recital w wy-
konaniu  Beatriz  Blanco.  Bilety  
20  zł,  przedsprzedaż:  biletyna.pl 
lub w DK Portiernia od marca

w marcu:
• 8 marca (wtorek) godz. 18.00 

– „Barwy kobiecości” – koncert 
zespołu  „BossaLova”  z  okazji 
Dnia  Kobiet. W  programie  pio-
senki  po  polsku  i  portugalsku. 
Zapraszamy w muzyczną podróż  
po magicznych zakątkach Brazy-
lii. Bilety 20 zł

• 15 marca (wtorek) godz. 18.00 
–  „12  kroków  do  zachowania 
zdrowia”  –  szkolenie  profilak-
tyczne  poprowadzi  Marta  Bed-
narek. Wstęp wolny

• 16 marca (środa) godz. 10.00 – 
„Jestem  przyjacielem  zwierząt” 
–  spotkanie  dla  dzieci  mówiące 

o prawach zwierząt, postępowa-
niu  wobec  zwierząt  wolnożyją-
cych,  obowiązkach  właścicieli 
zwierząt

• 20 marca (niedziela) godz. 
12,30  –  „Kosmiczne  przygody” 
– bajka dla dzieci. Bilety 15 zł

• 21 marca (poniedziałek) 
w godz. 18.45-19.30 – Pierwszy 
dzień wiosny w Misiu – gry i za-
bawy ruchowe dla dzieci uczest-
niczących  w  zajęciach  w  DK 
Miś. Wstęp wolny

• 22 marca (wtorek) godz. 18.00 
–  „Gimnastyka  usprawniająca” 
– warsztaty  integracyjno-rozwo-
jowe. Wstęp wolny
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Salon Eleganza
Hala WOLA, ul. Człuchowska 25
www.eleganza.com.pl


