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Bemowo dla Ukrainy

W  związku  z  wojną  u  naszych 
wschodnich  sąsiadów  do  Polski 
przybywa  coraz więcej  uchodźców. 
Z  ostatnich  danych  wynika,  że  już 
ponad milion osób przekroczyło na-
szą  wschodnią  granicę.  Niektórzy 
zapewne  pojadą  dalej,  na  Zachód, 
ale  większość  zostanie  w  Polsce. 
Tutaj będą żyć, pracować, uczyć się. 
I  właśnie  sytuacja  w  oświacie  jest 
bardzo ważna.

Zgodnie z przepisami o naucza-
niu  cudzoziemców dzieci  te  trakto-
wane są tak samo jak dzieci polskie. 
W  obecnej  sytuacji    Ministerstwo 
Edukacji i Nauki  przewiduje utwo-
rzenie  oddziałów  przygotowaw-
czych, z pomocą nauczyciela, który 
zna  język  polski,  ukraiński  lub  ro-
syjski.  Dzieci  cudzoziemców  będą 
uczyć  się  języka  polskiego  i  wy-
równywać  różnice  programowe. 
Wiceminister  Dariusz  Piontkowski 
mówił,  że  oddziały  przygotowaw-
cze  mają mieć do 25 uczniów. Do-
dał, że samorządy będą miały bardzo 
elastyczne  możliwości  tworzenia 
tych  oddziałów,  np.  międzyszkol-
nych czy międzygminnych.

Zanim  ten  system  zacznie 
funkcjonować  minie  trochę  czasu, 
tymczasem  w  naszych  szkołach, 
przedszkolach  już  się  pojawiają 
dzieci z Ukrainy. Nie inaczej jest na 
Ochocie.  Placówki  w  dzielnicy  są 
wręcz    „bombardowane”   wnioska-
mi o przyjęcia.  Dotychczas przyjęto 
101  uczniów  do  szkól  podstawo-
wych, 20 dzieci do przedszkoli i 20 
do  szkół  średnich.    Najtrudniejsza 
sytuacja  jest  w  szkołach  średnich. 
Na  terenie  Ochoty  są  dobre,  reno-
mowane  licea,  mocno  zapełnione, 
w  związku  z  czym,  w  praktyce, 

miejsc w nich nie ma. Są, natomiast, 
jeszcze  wolne miejsca w technikach 
i Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go nr 2. Tak to wygląda dzisiaj, ale 
sytuacja jest rozwojowa.   Będziemy 
ją  śledzić  na  bieżąco.  Oczywiście 
problemem  jest  bariera  językowa. 
Część dzieci z czasem sobie poradzi 
inne będą potrzebować wsparcia ję-
zykowego.

Burmistrz  Ochoty  Dorota  Ste-
gienka  powiedziała:  -  W  miarę 
naszych  możliwości  będziemy  się 
starać  pomoc  dzieciom  z  Ukrainy 
w znalezieniu miejsc w naszych pla-
cówkach oświatowych.  Już  to  robi-
my, bo wiele dzieci znalazło miejsca 
w naszych przedszkolach i szkołach.  
Nie  wszystko  jest  zależne  od  sa-
morządu,  czekamy  na  szczegółowe  
wytyczne i regulacje prawne ze stro-
ny administracji państwowej.

Wiceminister Dariusz Piontkow-
ski mówił, że wśród przygotowywa-
nych zmian jest m.in. taka, aby pomo-
cą nauczyciela mogła być osoba bez 
specjalnych kwalifikacji,  a  sprawnie 
komunikująca  się  językiem  polskim 
i ukraińskim. Zapowiedział, że mają 
być też luzowane przepisy Karty Na-
uczyciela.  W  szkołach  będą  mogli 
pracować nauczyciele, którzy korzy-
stają ze świadczeń kompensacyjnych, 
zostanie  też  zniesiony  limit  nadgo-
dzin dla nauczycieli.

Dzieci, które trafiają do polskich 
szkół,  potrzebują  kilku  miesięcy, 
by zaadaptować się do nowych wa-
runków,  oswoić  z  klasą,  osłuchać 
z  językiem. Wydaje  się  jednak,  że 
w obecnej sytuacji ze względu na sy-
tuację tych dzieci, stan emocjonalny 
wielu z nich, ten proces adaptacyjny 
może się wydłużyć.Na Bemowie możecie przynieść 

swoje  dary  (spożywcze,  higienicz-
ne, leki przeciwbólowe i syropy) do 
trzech punktów: 
• Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

Dzielnicy  Bemowo,  ul.  Rozłogi 
10;

• OSiR  Bemowo,  wejście  od  ul. 
Pieniążka;

• Dwóch  Jelonków,  ul.  Powstań-
ców Śląskich 44.
Prosimy,  aby  przed  dostarcze-

niem  produktów  do  ww.  punktów 
dowiedzieć  się,  co  aktualnie  jest 
potrzebne.  Regularnie  aktualizuje-
my  zapotrzebowania  na  facebooku 
dzielnicy Bemowo  oraz  stronie  be-
mowo.um.warszawa.pl.

W  OPS  otrzymacie  także  nie-
zbędne  produkty  dla  goszczonych 
przez Was Ukraińców. 

Na terenie bemowskiego ratusza 
został utworzony punkt informacyj-
ny dla obywateli Ukrainy, działający 
w godzinach pracy urzędu. Dowiecie 
się  w  nim,  gdzie  uzyskacie  pomoc 
lekarską,  prawną,  weterynaryjną. 
Pracownicy  podpowiedzą,  jak  szu-
kać  noclegu  oraz  jakie  dokumenty 
i gdzie należy zdobyć, aby móc tym-
czasowo przebywać w Warszawie. 

Miasto  stołeczne  Warszawa 
utworzyło  cztery  konta  bankowe, 
na które można przelewać pieniądze 
na  rzecz  ukraińskich  uchodźców. 
Darowizny  zostaną  przeznaczo-
ne  na  pomoc  Ukraińcom,  którymi 

opiekuje  się  stolica,  a  także  pomoc 
humanitarną  dla  ukraińskich  miast. 
Darowizny  mogą  być  wpłacane 
w polskich  złotówkach,  euro,  dola-
rach amerykańskich i funtach szter-
lingach. Dla każdej z walut otwarty 
został  odrębny  rachunek  bankowy. 
Nr rachunków znajdziecie na stronie 
warszawa19115.pl.

Chcesz  zaoferować  mieszkanie, 
nocleg? Wypełnij  formularz: ochot-
nicy.waw.pl/mieszkania.

Co  ważne,  obywatele  Ukrainy 
mogą  dzwonić  na  warszawską  in-
folinię,  która  działa  codziennie  od 
godz.  8.00  do  20.00  pod    nr  505 
700 701.

Dzielnica Bemowo oferuje bez-
płatne  zajęcia dla ukraińskich dzie-
ci. Pragniemy, aby wszystkie młode 
osoby  miały  możliwość  adaptacji 
i  integracji.  Dzieci  z  rodzin,  któ-
re  przyjęły  do  siebie  uchodźców, 
mogą  uczęszczać  na  zajęcia  razem 
ze  swoimi  ukraińskimi  kolegami/

koleżankami.  Zapraszamy  do  zapi-
sów  na  zajęcia  ogólnorozwojowe 
z elementami samoobrony dla dzie-
ci  i  młodzieży,  które  odbywają  się 
w  klubie  Fighter’s  Fitness  przy  ul. 
Radiowej 1a. Zapisy w  języku pol-
skim: info@kravka.pl oraz 694 422 
440. Zachęcamy również do udziału 
dzieci w wieku 6+ w warsztatach ar-
tystyczno-plastycznych, zapisy: kbs.
bemowo@gmail.com. 

Chcesz  zostać  wolontariuszem? 
Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bemowo pod    nr 
512 698 606 lub 512 698 711.

Drodzy  pomagający!  Obywate-
lom Ukrainy odbierana jest wolność, 
suwerenność,  niepodległość.  Nasi 
sąsiedzi  żyją  w  wielkim  strachu, 
cierpią  każdego  dnia.  Gdyby  nie 
Wasza  pomoc  i  wsparcie,  które  im 
okazujecie, ich sytuacja byłaby dużo 
trudniejsza. Jesteśmy głęboko poru-
szeni  Waszą  postawą.  Dziękujemy 
za pomoc i solidarność z Ukrainą!

Mali uchodźcy

W ochockich szkołach

Rada  m.st.  Warszawy  przyję-
ła  zmiany  w  uchwale  o  zniżkach 
w  cenach  biletów  w Warszawskim 
Transporcie  Publicznym  dla  osób 
zamieszkałych  w Warszawie  i  roz-
liczających  się  w  stolicy  z  podat-
ków.  Zgodnie  z  nową  uchwałą,  do 
uzyskania  Karty  warszawianki  /
warszawiaka  przez  osobę  zameldo-
waną  w  Warszawie  nie  będzie  już 
wymagane  potwierdzenie  rozlicze-
nia  podatku  dochodowego  w  sto-
licy.  Uprawnienia  zostaną  wgrane 
na  Spersonalizowaną  Warszawską 
Kartę Miejską  lub  inny akceptowa-
ny  przez  ZTM  nośnik,  na  podsta-
wie  stałego  adresu  zameldowania 
w Warszawie. Pasażerowie nie będą 
musieli przedkładać żadnych dodat-
kowych  dokumentów.  E-hologram 
będzie ważny do końca  roku,  a  nie 
jak to jest obecnie, do 30 września, 
czyli  będzie  więcej  czasu  na  jego 
przedłużenie np. w biletomacie. 

Uproszczone  zostało  także  uzy-
skanie  Karty  młodej  warszawianki/

młodego  warszawiaka.  Sprawę  tę 
załatwi  jeden  rodzic  lub  opiekun. 
Tak samo będzie w przypadku War-
szawskiej  Karty  Rodziny.  Do  biletu 
imiennego dla dziecka z rodziny po-
siadającej troje dzieci, zamieszkałego 
na  terenie  m.st.  Warszawy,  upraw-
nione będą dzieci, jeżeli co najmniej 
jeden z rodziców lub opiekunów jest 
zameldowany  w  Warszawie  na  po-
byt stały albo mieszka w Warszawie 
i  rozlicza  podatek  dochodowy  od 
osób  fizycznych  w  urzędzie  skar-
bowym  na  terenie  Warszawy,  bez 
względu na to, czy osiąga dochód.

Osoby niezameldowane na tere-
nie Warszawy oraz ich dzieci, chcą-
cy uzyskać uprawnienia, tak jak do-
tychczas będą musiały dostarczyć do 
wglądu  rozliczenie  podatku  docho-
dowego  od  osób  fizycznych  (PIT) 
w  US  Warszawa  wraz  ze  wskaza-
niem adresu zamieszkania na terenie 
m.st. Warszawy. 

Uchwała  wejdzie  w  życie  
1 czerwca 2022 roku. 

Łatwiej o uprawnienia
Będzie łatwiej uzyskać uprawnienia warszawiaka/warszawian-
ki. Osoby zameldowane w Warszawie nie będą musiały przed-
stawiać potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego.

Dzielnica Bemowo, tak jak i obywatele oraz pracownicy m.st. Warszawy, sprawnie i szybko 
podjęła się działań zmierzających do poprawy ciężkiej sytuacji, w której znaleźli się obywa-
tele Ukrainy. Utworzono wiele inicjatyw, gdzie nasi sąsiedzi mogą uzyskać wszelką pomoc. 
Poniżej przekazujemy kilka z nich.
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Zapotrzebowanie  na  zieleń  miejską  ciągle  rośnie. 
Każdy  z  nas  chce,  aby  okolica,  w  której  mieszka  oraz 
pracuje,  była  piękna  i,  mimo  miejskiego  zgiełku,  jak 
najbardziej naturalna. W odpowiedzi na te potrzeby urząd 
Ochota z burmistrz Dorotą Stegienką i zarządem organi-
zuje  akcję  sadzenia  drzew,  krzewów  i  kwiatów,  dzięki 
której mieszkańcy będą mieli wpływ na zmianę swojego 
otoczenia.  Zgłoszenia  do  programu  można  składać  do 
końca maja bieżącego roku.

W  zindustrializowanym  świecie,  gdzie  każdy metr 
przestrzeni jest na wagę złota, dobrze jest znaleźć miej-
sce dla kojącej zieleni. Wiele miast stara się rozszerzać 
tereny, na których występuje roślinność. Sposoby na to 
są bardzo różne.

Chcąc  umilić  widoki,  poprawić  jakość  powietrza 
oraz  stłumić  uliczny  hałas,  powstał  pomysł  na  akcję 
sadzenia  roślinności.  Założenie  jest  całkiem  proste  – 
mieszkańcy  i  właściciele  budynków  położonych  na 
Ochocie, mogą składać wnioski o przyznanie sadzonek 
drzew, krzewów i kwiatów, które potem sami zasadzą. 
Nie tylko poprawi to wizerunek miejsca zamieszkania 
czy pracy, ale także pomoże utrwalać sąsiedzkie więzi. 
Nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  wspólnie  z  sąsia-
dami  zgłosić  chęć  zmiany  podwórka  przed  swoim 
blokiem i zasadzić rośliny, które pozyskacie z urzędu. 
Po  wykonaniu  nasadzenia  będziecie  solidarnie  dbać 
o zieleń, którą sami stworzyliście. Co więcej, jeśli nie 

posiadacie  własnego  sprzętu,  to  możecie  to  zgłosić 
przy  wypełnianiu  formularzu  i  w  miarę  możliwości 
dostaniecie wsparcie z urzędu. Jeśli działka, na której 
chcecie  posadzić  rośliny w  ramach  tej  akcji,  nie  jest 
własnością  m.st.  Warszawy,  to  należy  załączyć  zgo-
dę  władającego  posesją.  Oferta  dotyczy  powierzchni 
ogólnodostępnych.

– Liczymy na duży odzew ze strony mieszkańców, 
ponieważ oprócz piękniejszego i bardziej naturalnego 
otoczenia, możemy zyskać także miłe wspomnienia ze 
wspólnej pracy – powiedziała burmistrz Ochoty Dorota 
Stegienka.

Oczywiście,  jeśli  czujecie  się  na  siłach  posadzić 
wszystkie  drzewa,  krzewy  i  kwiaty,  o  które  będziecie 
wnioskować,  to możecie zrobić  to w pojedynkę. Przy-
pominamy, że termin składania deklaracji mija  31 maja 
tego roku. Wypełnione formularze, które znajdziecie na 
stronie urzędu, będziecie mogli wysyłać na adres mailo-
wy: ochota.deklaracja@um.warszawa.pl  

Sadzenie  roślin  przez  mieszkańców  odbędzie  się 
jesienią.  Formularz  dostępny  na  stronie  urzędu.  Link 
do formularza:
h t t p s : / / o c h o t a . u m . w a r s z a w a . p l / d o c u -
ments/42113/45528318/formularz+zam%C3%B-
3wienia+drzew+kwiat%C3%B3w+i+krzew%C3%B-
3w+2022+rok+%281%29.docx/95a39787-a54a-1ad-
c-393d-e35d798451f8?t=1646989064408

Wszyscy  kochamy  swoje  zwie-
rzątka  domowe,  a  niejednokrotnie 
mały  szczeniaczek  wesoło  tuptają-
cy  obok  swojego  właściciela,  wy-
wołuje  u  nas  uśmiech  na  twarzy. 
Jednak  posiadanie  psa  wiąże  się 
z  dużą  odpowiedzialnością  i  to  nie 
tylko związaną z tym, aby pupil miał 
z  nami  jak  najlepiej. Musimy  rów-
nież  pamiętać  o  naszych  sąsiadach 
i  nas  samych,  ponieważ  wiadome 
jest,  że  pieski mają  swoje  potrzeby 
fizjologiczne,  a  nikt  nie  chce  psuć 
sobie  wrażeń  wizualnych,  patrząc 
na zieloną trawkę przy chodniku, lub 
co  gorsze  ubrudzić  sobie  buty  idąc 
na ważne spotkanie. Z tym niestety, 
bywa różnie. Chociaż na przestrzeni 
lat zmieniliśmy w tym zakresie swo-
je nawyki, nadal są osoby, które nie 
sprzątają po swoich psach.

Odpowiedzią  na  ten    problem 
jest  pomysł  umieszczenia  na  klat-
kach  schodowych  dozowników, 
z których będziemy mogli pozyski-
wać  torebki  na  psie  odchody.  Jest 
to  istotna  akcja  edukacyjna.  Rów-
nie  ważnym,  a  chyba  najważniej-
szym jej aspektem jest zapewnienie 
mieszkańcom dostępności do takich 
torebek,  co  pozbawi  konieczności 
wcześniejszego  ich  przygotowania. 
Jedyne  co  będziemy musieli  zrobić 
to nie zapomnieć o tym rozwiązaniu 
podczas wychodzenia z klatki scho-
dowej. To chyba nie tak wiele.

Urząd  Ochoty  kupi  dozowniki 
i  będzie  dystrybuować  worki  na 
psie  odchody.  Natomiast  zarządcy 
nieruchomości zainstalują dozowni-
ki  i  będą  odpowiadać  za  ich  uzu-
pełnienie  torebkami.  Oferta  ta  jest  
skierowana  również  do  budynków, 
które  nie  są  własnością  m.st. War-
szawy.  Zainicjowana  przez  urząd 
kampania ma wymiar edukacyjny. 
Jej celem jest nakłonienie właści-
cieli  czworonogów  do  regularne-
go sprzątania po swoich pupilach. 

Rozwiązanie  z  dozownikami  na 
klatkach  schodowym  powinno 
wymiernie przyczynić się do pod-
wyższenia  czystości  naszych  po-
dwórek,  osiedli.  Wszystkim  nam 
przecież na tym zależy.

Deklaracje  na  dozowniki  można 
składać do 31 maja br. na adres e-mail: 
ochota.deklaracja@um.warszawa.pl 

Formularz  dotyczący  dozowni-
ków jest dostępny na stronie urzędu 
pod linkiem:
https://ochota.um.warszawa.pl/
documents/42113/45528318/
f o r m u l a r z + z a m% C 3% B -
3wienia+dozownik%C3%B -
3w+na+work i .docx /ed3ced -
7d -58b1 -28db -9bd2 - f155a -
685a07f?t=1646989064107 

Burmistrz  Ochoty  Dorota  Ste-
gienka, która też ma psa powiedzia-
ła: – Zrobimy wszystko, żeby ułatwić 
mieszkańcom sprzątanie po swoich 
pupilach. Zgłoszona przez zarząd 
dzielnicy propozycja ma oprócz wa-
loru edukacyjnego wymiar stricte 
praktyczny.  

I my  też mamy nadzieję, że  ten 
pomysł  spodoba  się  mieszkańcom 
dzielnicy,  a  proponowane  rozwią-
zanie  realnie  ułatwi  im  życie.  Jeśli 
jesteście  Państwo  zainteresowani 
proponowanymi  rozwiązaniami,  to 
możecie indywidualnie lub grupowo 
zgłosić chęć skorzystania z nich.

Co za fatum! Jeszcze nie poże-
gnaliśmy się na dobre z pandemią, 
która nie dość że zabrała wielu na-
szych bliskich, to mocno nadwyręży-
ła nasze zdrowie, nie tylko to fizycz-
ne, a już borykamy się z następną 
tragedią - bo dla mnie inaczej nie 
można nazwać tej wojny. 

Niby spokojni, bo przecież je-
steśmy bezpieczni w swoim kraju, 
w przeciwieństwie do naszych sąsia-
dów, a jednak z tyłu głowy kołacze 
się myśl „a co będzie jeśli pójdą 
dalej?”

Póki co z ogromnym zachwytem 
obserwuję (i nie tylko obserwuję) 
jak wspaniale radzimy sobie z tą 
trudną, nie tylko dla nas, sytuacją. 
Radzimy sobie wszyscy razem i każ-
dy z osobna, bo chyba trudno byłoby 
mi znaleźć osobę, która w jakiś spo-
sób nie byłaby zaangażowana w po-
moc Ukrainie. Wszystkie szlachetne 
gesty, zbiórki darów, dzielenie się 
wszystkim – od najdrobniejszych 
rzeczy po mieszkania – z tak na-
prawdę obcymi nam ludźmi, spra-
wiają, że czujemy się lepiej, a co 
najważniejsze, sprawiamy, że oni 
również czują się lepiej. 

Żeby daleko nie szukać – całe 
Bemowo wspaniale się zorganizowa-

ło! A co mnie cieszy najbardziej, mój 
ulubiony sklep również włączył się 
do akcji i prowadzi zbiórkę żywności 
dla uchodźców. Jako że nie mogę 
pomóc w inny sposób, bo nie mam 
wystarczająco dużo miejsca w domu 
ani czasu na działalność  charyta-
tywną, to dzięki temu, że Hala Wola 
prowadzi zbiórkę, ja również mogę 
włączyć się do akcji dorzucając coś 
do szybko wypełniającego się kosza. 
A jak wszyscy wiemy, zebrane rzeczy 
trafiają do ludzi potrzebujących, do 
ludzi, którzy dotarli do obcego kraju 
bez niczego, z jednym plecakiem, 
torbą, za to z dziećmi i często ze 
zwierzętami, których nie potrafili zo-
stawić na pewną zgubę, bo przecież 
to nie tylko ukochane zwierzęta, dla 
wielu to członkowie rodziny.

Wszystkie nasze działania są 
z potrzeby serca i przekazywane ar-
tykuły są jak dar serca, to chyba naj-
lepsze określenie tego, co i z jakim 
zaangażowaniem dzieje się w na-
szym kraju. Pozostaje mi jedno, mieć 
nadzieję, że cały ten koszmar wojny 
zaraz się skończy, a jednocześnie, 
że ten żar dobroci już nigdy w nas 
nie zgaśnie. 

Erisa

Tak to bywa, że czasami sprawy z pozoru błahe mają 
duży w wpływ na to jak funkcjonujemy.  Urząd Ochoty  
rozpoczął program, dzięki któremu mieszkańcy domów 
wielorodzinnych będą mogli pozyskać wózki na zakupy 
dostępne dla mieszkańców budynków. Zakupy musimy 
robić wszyscy. Problem zaczyna  się  często w momen-
cie,  kiedy  już  jesteśmy  pod  domem  i  trzeba  zakupy 
przetransportować  do mieszkania.  Jak wspomniano  na 
wstępie – niby błahostka – ale nie zawsze. Dla osób star-
szych, mniej sprawnych fizycznie dostarczenie zakupów 
do mieszkania może się okazać trudne i wyczerpujące.

I  tutaj  pojawił  się  nowy pomysł. Dzielnica Ochota 
chce wprowadzić ułatwienia dla mieszkańców. Pojawił 
się  pomysł  umieszczenia  na  klatkach  schodowych  bu-
dynków  z windami wózków, z których mieszkańcy będą 
mogli  korzystać  podczas  rozpakowywania  zakupów. 
Jeżeli zakupy obfite, to wniesienie ich na wyższe piętro 
może być sporym wyzwaniem. Dlatego całkiem dobrze 
byłoby  mieć  możliwość  pożyczenia  takiego  wózka, 
podjechania  nim  np.  do  naszego  auta  i  zapakowania 
produktów, a następnie udanie się z wózkiem pod swoje 
mieszkanie. Niby prosty pomysł, ale może nam bardzo 
ułatwić codzienne funkcjonowanie.

Urząd  Ochoty  kupi  wózki,    a  zarządcy  budynków  
zainstalują je  i będą odpowiadać za ich stan techniczny 
(naprawy, konserwacja). Wózki będą zainstalowane tyl-
ko w tych budynkach, gdzie windą można dojechać pod 
mieszkania.  Oferta  jest  kierowana  również  do  budyn-
ków, które nie są własnością m.st. Warszawy. Deklaracje 
na wózki można składać do 31 maja br. na adres e-mail: 
ochota.deklaracja@um.warszawa.pl 

Formularz  dotyczący  wózków  do  transportu  zaku-
pów jest dostępny na stronie urzędu pod linkiem:

h t t p s : / / o c h o t a . u m . w a r s z a w a . p l / d o c u -
ments/42113/45528318/formularz+zam%C3%B-
3wien i a+w%C3%B3zk%C3%B3w+na+za -
k u p y . d o c x / 7 9 e 8 4 8 f 5 - e b 5 d - a 1 2 e - a 5 8 e -
-df565ecf9861?t=1646989064730 

Burmistrz  Ochoty  Dorota  Stegienka  mówi:  – To 
rozwiązanie ułatwi bardzo życie mieszkańców w bu-
dynkach, w których będzie funkcjonować. Jestem prze-
konana, że do urzędu wpłynie dużo wniosków o wózki 
na zakupy.

Wydaje się, że ten pomysł powinien przypaść miesz-
kańcom  do  gustu,  a  rozwiązania  realnie  ułatwią    co-
dzienne funkcjonowanie. Jeżeli  jesteście Państwo zain-
teresowani proponowanymi rozwiązaniami, to możecie 
indywidualnie  lub  grupowo  zgłosić  chęć  skorzystania 
z  nich,  wypełniając  formularz.  I  jeszcze  jedna  istotna 
kwestia  –  jeśli  zamieszkiwany  przez was  budynek  nie 
jest administrowany przez jednostki m.st. Warszawy to 
należy uzyskać  zgodę właściciela  (zarządcy)  na wdro-
żenie tego pomysłu.

Na Ochocie

Akcja sadzenia roślin

Wózki na zakupy w budynkach

Ochota kupi dozowniki

Na Bemowie

Z potrzeby serca



25 marca 2022Nasza GAZETA Nr 3 str. 3



25 marca 2022 Nasza GAZETA Nr 3str. 4

Punkt  humanitarny  znajduje  się 
na boisku przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego 1 (ul. Berka Joselewi-
cza 4), około 500 metrów od dworca 
Warszawa  Wschodnia.  Schronienie 
znajdą w nim osoby, które w ciągu 
najbliższej doby mają opuścić stoli-
cę w ramach relokacji lub potrzebują 
czasu na podjęcie decyzji dotyczącej 
dalszych losów. Po upływie maksy-
malnie 24 godzin uchodźcy  reloko-
wani będą do punktów pobytowych 
wskazanych przez miasto.

– Cały pomysł wyszedł od pana 
prezydenta Trzaskowskiego, któ-
ry zaprosił do siebie organizacje 
pozarządowe, pytając jak możemy 
pomóc. Dziesięć dni temu zadekla-
rowaliśmy pomoc i teraz robimy to, 
co wychodzi nam najlepiej – organi-
zujemy całą logistykę. Chcemy, żeby 
infrastruktura służyła tym, którzy 
zmęczeni i ze swoimi problemami 

przyjeżdżają do gościnnej Warszawy. 
Chcemy, żeby poczuli się u nas jak 
najlepiej i temu ma służyć ta ogrom-
na hala – mówił Jerzy Owsiak, pre-
zes Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy.  –  Jesteśmy przygotowani 
na każdą ilość czasu, jaki trzeba 
będzie tutaj spędzić – dodał. 

O dobrej współpracy między sa-
morządem a organizacjami pozarzą-
dowymi  mówił  Rafał  Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy.

– Przygotowujemy się na każdy 
scenariusz. Nie wiemy, jak sytuacja 
będzie wyglądać przez najbliższe 
tygodnie i miesiące. Musimy być 
gotowi na ewentualną kolejną falę 
uchodźców. Apelujemy do rządzą-
cych, by przyjmowali pomoc insty-
tucji europejskich i ONZ, ponieważ 
nie jesteśmy w stanie sprostać temu 
wyzwaniu sami. Na mój apel od razu 
odpowiedziała WOŚP i inne organi-

zacje pozarządowe  –  mówił  Rafał 
Trzaskowski. 

Namiot,  którego  łączna  po-
wierzchnia wynosi 3 tys. mkw., zbu-
dowała Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy.  To  również 
Fundacja  organizuje  i  koordynuje 
wszystkie  działania.  Swoje  wspar-
cie  zapewnia  też  miasto  stołeczne 
Warszawa,  m.in.  poprzez:  dowóz 
niezbędnego  zaopatrzenia,  zapew-
nienie  obsady  punktu medycznego, 
pomoc w pozyskaniu wolontariuszy, 
organizację  wsparcia  psychologicz-
nego,  a  także  włączenie  do  sieci 
kontaktowej uruchomionej w związ-
ku z kryzysem.

W namiocie  znajdują  się  recep-
cja, poczekalnia, jadalnia i sypialnia 
dla  przyjezdnych  z  terenów  Ukra-
iny.  Przy  namiocie  zlokalizowano 
natomiast strefę sanitarną, punkt me-
dyczny, zamkniętą strefę zewnętrzną 
i zaplecze techniczne. 

– Jestem pod wrażeniem serdecz-
ności, z którą zostali przyjęci Ukra-
ińcy przybywający do Polski. Jestem 
też pod wrażeniem tego, jak szybko 
udało się przygotować system po-
mocy. Mamy trudną sytuację, wojna 
trwa, Rosja dalej atakuje. Stawiamy 
dzielny, bohaterski opór, ale ludzie 
boją się i uciekają z kraju. Obecnie 
to ponad 3 mln osób, które wyjechały 
z Ukrainy. Dziękuję, że im pomaga-
cie, by mogli – na tyle, na ile mogą 
– poczuć się jak w domu – mówił An-
drij Deszczycia, ambasador Ukrainy.

Na  parterze  zaplanowano  ja-
dalnię wraz  z  zapleczem kuchen-
nym,  portiernię,  salę  do  zajęć, 
szatnię  oraz  toalety.  Na  piętrze 
seniorzy  skorzystają  z  dwóch  sal 
do  zajęć,  pomieszczenia  do  wy-
poczynku, sali do rehabilitacji ru-
chowej oraz toalet. Poruszanie po 
budynku ułatwi winda.

Bielany zamieszkuje nawet 40 
tysięcy  seniorów.  Ośrodek  przy 
ul.  Broniewskiego  będzie  trzecią 
tego typu placówką na Bielanach, 

a  jego  funkcjonowanie  będzie 
wzorowane na ośrodkach przy ul. 
Wrzeciono 5a i w al. Zjednoczenia 
13. – W ośrodkach potrzeby osób 
starszych traktowane są z sza-
cunkiem i życzliwością. Seniorom 
zapewniane są zajęcia i wyżywie-
nie  –  zapewnia  Grzegorz  Pietru-
czuk, burmistrz dzielnicy Bielany. 
W  strukturach  OWDS  działają 
również  kluby  seniora,  a  także 
grupy wsparcia np. dla osób cho-
rych na Alzheimera.

Potentat  usług  Data  Center  re-
alizuje  obecnie  osiem  obiektów 
w Europie - w Berlinie (2), Cardiff, 
Frankfurcie  (2),  Mediolanie,  Zury-
chu  i  Warszawie,  gdzie  powstają 
wielkoskalowe centra danych. Jedno 
z  nich  zlokalizowane  jest  na  war-
szawskich  Bielanach.  Dzielnica  od 
pierwszych  dni  działań  zbrojnych 
w  Ukrainie  wspiera  UNICEF  Pol-
ska, zachęcając do działania kolejne 
firmy i instytucje.

–  Inwestycja Vantage Data 
Centers ruszyła w ubiegłym roku. 
Firma od początku jest otwarta na 
współpracę z lokalną społecznością. 
W obliczu tragedii jaka dotknęła 

naszych sąsiadów wszyscy solidary-
zujemy się z obywatelami Ukrainy. 
Przedstawiciele Vantage Data Cen-
ters zwrócili się do nas z pytaniem 
w jaki sposób mogą włączyć się 
w działania pomocowe. Wspólnie 
ustaliliśmy, że potrzebne jest wspar-
cie finansowe działań prowadzonych 
przez UNICEF Polska – powiedział 
Grzegorz  Pietruczuk,  burmistrz 
dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Firma  zdecydowała  się  przeka-
zać  darowiznę  na  rzecz  UNICEF 
Polska.  - Jako firma koncentrujemy 
się na byciu odpowiedzialnym oby-
watelem świata i dobrym sąsiadem 
– powiedział Antoine Boniface, pre-

zes EMEA w Vantage Data Centers. 
–  Jako partner dzielnicy Bielany, 
wydawało nam się oczywiste, że an-
gażujemy się i wspieramy społecz-
ność w tym trudnym czasie.

Środki  zasilą  konto  UNICEF 
Polska.  Działania  organizacji  kon-
centrują się obecnie na zapewnieniu 
osobom potrzebującym na Ukrainie 
dostępu  do  podstawowych  usług, 
w  tym  do  czystej  wody,  artykułów 
higienicznych,  opieki  zdrowotnej, 
edukacji,  wsparcia  psychologiczne-
go i pomocy finansowej.

–  UNICEF jest na miejscu, 
zwłaszcza we wschodnich regionach 
Ukrainy. Sytuacja dzieci i rodzin na 
Ukrainie jest dramatyczna. Dzięki 
wsparciu firm takich jak Vantage 
Data Centers możemy zwiększać 
skalę naszych działań tam, gdzie jest 
to najbardziej potrzebne. Możemy 
zapewnić bardzo potrzebne wspar-
cie dla kobiet, dzieci i pracowni-
ków ochrony zdrowia. W ostatnich 
dniach dotarł do na Ukrainę nasz 
pierwszy transport z pomocą hu-
manitarną, a kolejny jest w drodze. 
Dziękuję również panu burmistrzowi 
Bielan za nieocenione wsparcie – 
mówi Renata Bem, zastępca dyrek-
tora generalnego UNICEF Polska.

Osiedle Ruda zyska bardzo no-
woczesną i przestronną placówkę. 
Zupełnie  inny  standard niż w po-
przednim  drewnianym  budynku. 
Nie  mieściły  się  w  nim  wszyst-
kie oddziały przedszkolne  i  część 
z  nich  była  zlokalizowana  w  są-
siednim żłobku.

– Przymierzamy się do tego, aby 
od września dzieci rozpoczęły naukę 
w nowym budynku  –  mówi  Grze-
gorz  Pietruczuk,  burmistrz  Bielan. 
Jak dodaje na Wawrzyszewie ruszy-
ły  prace  projektowe  modernizacji 
Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 
2. – Niedawno podpisaliśmy umowę 
z wykonawcą, który w najbliższych 
miesiącach zajmie się przygoto-
waniem projektu i uzyskaniem po-
zwolenia na budowę  –  precyzuje 

burmistrz.Z kolei na Chomiczówce 
na ukończeniu są prace projektowe 
rozbudowy Przedszkola nr 422 przy 
ul.  Brązowniczej  17.  Wykonawca 
po zaakceptowaniu projektu będzie 
musiał  uzyskać  pozwolenie  na  bu-
dowę.

Wielu  rodziców  dopytuje  się, 
kiedy  dokładnie  ruszą  prace  bu-
dowlane w obu przedszkolach. Ale 
dopiero  po  otrzymaniu  gotowych 
projektów może ruszyć procedura 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
– Dopiero wtedy będziemy w sta-
nie podać dokładniejszy harmono-
gram kolejnych etapów inwestycji. 
Zapewniam, że dowiedzą się pań-
stwo o tym z odpowiednim wy-
przedzeniem – wyjaśnia burmistrz 
Pietruczuk.

Budowa przedszkoli
Ogromny postęp prac na budowie Przedszkola nr 346 przy 
ul. Klaudyny 8. Według harmonogramu wykonawca do koń-
ca kwietnia ma czas na ukończenie inwestycji. Po tym ruszy 
wyposażenie placówki i odbiory techniczne.

Na Bielanach

Centrum Wsparcia Seniora
W budynku przy ul. Broniewskiego 56, gdzie dawniej mieścił 
się pawilon handlowo-usługowy, od wielu miesięcy pracuje 
ekipa budowlana. Jeszcze w tym roku powstanie tam Cen-
trum Wsparcia Seniora.

Pierwszy punkt humanitarny 
W pobliżu dworca Warszawa Wschodnia uruchomiony został punkt humanitarny dla ukra-
ińskich uchodźców, utworzony przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i miasto stołeczne Warszawa. To jeden z elementów powstającego w tym miejscu Centrum 
Pomocy Uchodźcom Warszawa Wschodnia.

Na Bielanach

UNICEF Polska dla Ukrainy
Amerykański dostawca usług Data Center wspiera działania UNICEF Polska, przekazując 
darowiznę na rzecz dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym.
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Kończą się prace budowlane na 
nowych  odcinkach  metra.  Na Woli 
i  Bemowie  już  niebawem  będzie 
można  korzystać  z  dwóch  nowych 
stacji – Ulrychów (położonej w cią-
gu  ulicy  Górczewskiej)  i  Bemowo 
(w  pobliżu  skrzyżowania  ulic  Gór-
czewskiej  i  Powstańców  Śląskich). 
Nowy odcinek metra  ułatwi  dojazd 
mieszkańcom  Woli  i  Bemowa  do 
Śródmieścia  i  na Pragę;  dogodniej-
szą  przesiadkę  do  metra  zyskają 
również  mieszkańcy  osiedli  w  za-
chodniej  części  miasta,  a  także 
aglomeracji,  m.in.  Starych  Babic 
i Leszna. 

Na  Targówku  będą  trzy  stacje: 
Zacisze  (pod  ulicą  Figara  w  po-
bliżu  skrzyżowania  z  Codzienną), 
Kondratowicza  (przy  skrzyżowaniu 
ulicy Malborskiej  i Kondratowicza) 
oraz Bródno (przy skrzyżowaniu uli-
cy Kondratowicza i Rembielińskiej). 
Metro  w  tej  części  Warszawy  to 
zupełnie  nowa  jakość WTP  –  pod-
ziemna  kolej  będzie  najszybszym 
dojazdem dla kilkuset tysięcy miesz-
kańców  osiedla  Bródno  i  Zacisza 
na  Pragę  i  lewobrzeżną Warszawę. 
Bliżej  do  stacji  metra  będą  mieli 
mieszkańcy Białołęki. 

Metro przewozi miliony
Pasażerowie  Warszawskiego 

Transportu  Publicznego  wybierają 
metro.  Gdy  trasa  metra  wydłuża-
ła  się  na  kolejne  osiedla,  pociągi 

zapełniały  się  począwszy  od  nowo 
otwartych  stacji.  Pomaga  w  tym 
nowy układ komunikacji naziemnej 
wprowadzany  po  otwarciu  nowych 
odcinków metra.  I  tej  prawidłowo-
ści  nie  zaburzyła  nawet  epidemia 
COVID. 

Stacja Trocka zyskała dla metra 
wielu  pasażerów. Pierwsi  pasażero-
wie  skorzystali  z  niej  we  wrześniu 
2019  roku,  a  zmiany  w  układzie 
linii  autobusowych  były  wprowa-
dzane  etapowo.  I  już w  pierwszym 
miesiącu weszło na nią  prawie 100 
tys. pasażerów przy ok. 577 tys. na 
Dworcu  Wileńskim.  We  wrześniu 
następnego  roku  na  Trocką  weszło 
prawie  280  tys.  osób  (na  Dworzec 
Wileński  ponad  390  tys.). W  2021 
roku  było  to  odpowiednio  307  261 
i 417 459 pasażerów. Metro przycią-
gnęło wielu nowych podróżnych bo 
przed  otwarciem  Trockiej  na  stacji 
Dworzec Wileński wsiadało ok. 580 
tys. osób miesięcznie. 

Stacje Księcia Janusza, Młynów 
i Płocka otwarte zostały w pierwszej 
fali epidemii, w kwietniu 2020 roku. 
Gdy  jeszcze  ich  nie  było,  ostatnią 
stacją  na  zachód  od  centrum  była 
Rondo  Daszyńskiego  i  to  tutaj  do 
metra  wsiadali  mieszkańcy  Woli 
i  Bemowa,  codziennie  ponad  500 
tys. osób. Już w pierwszym miesiącu 
po  otwarciu  stacji  Księcia  Janusza 
pasażerowie  zaczęli  z  niej  licznie 
korzystać mimo,  że  z  powodu  epi-

demii  nie  wprowadzono  jeszcze 
wszystkich  zmian  w  komunikacji 
naziemnej związanych z otwarciem 
nowego odcinka metra. W kwietniu 
2020 roku liczba osób wchodzących 
na stację Rondo Daszyńskiego była 
większa o niespełna połowę od licz-
by wchodzących na Księcia Janusza. 
We wrześniu tego samego roku, gdy 
życie  społeczne  wracało  do  normy 
a  pasażerowie  do  podróży  WTP, 
na  stację  Księcia  Janusza  weszło 
o  ok.  5  proc.  więcej  osób  niż  na 
Rondo Daszyńskiego  (odpowiednio 
258 739 i 249 839 osób). W zeszłym 
roku,  we  wrześniu  2021  roku,  te 
proporcje się utrzymały. A w sumie 
to o ponad 100 tys. pasażerów wię-
cej,  którzy  skorzystali  z  metra  na 
Woli, w porównaniu z czasem, gdy 
metro  dojeżdżało  tylko  do  Ronda 
Daszyńskiego. 

ZTM przygotowuje się do otwar-
cia nowych stacji i opracował projekt 
zmian w komunikacji naziemnej, tak 
aby jak najefektywniej wykorzystać 
nowe  odcinki  metra  w  sieci  War-
szawskiego Transportu Publicznego 
oraz poprawić połączenia pomiędzy 
dzielnicami i osiedlami. 

Konsultacje online
Miasto  zaprasza  do  udziału 

w konsultacjach społecznych propo-
nowanych  zmian. Zaplanowane  zo-
stały także dyżury online w niedzie-
le  o  godz.  11.00. W  czasie  takiego 

spotkania pokazana zostanie prezen-
tacja  o  proponowanych  korektach 
oraz  będzie  czas  na  dyskusję  (aby 
wziąć  w  niej  udział  trzeba  napisać 
na  adres  konsultacje@ztm.waw.pl 
i  podać  datę  spotkania,  link  akty-
wacyjny zostanie przesłany w mailu 
zwrotnym. Oto terminy: 
–  na temat propozycji zmian w le-

wobrzeżnej  Warszawie  –  10.04 
o godz. 11.00

–  na  temat  propozycji  zmian 
w  prawobrzeżnej  Warszawie  – 
24.04 o godz. 11.00
Podczas  spotkań  online  będzie 

można zabrać głos w dyskusji z fo-
nią  i  wizją  lub  jedynie  przysłuchi-
wać się rozmowie. Warto sprawdzić 
wcześniej  jak  działa  ZOOM  przez 
test na stronie https://zoom.us/test

Spotkania konsultacyjne 
Warszawa  zaprasza  również  na 

otwarte  spotkania  konsultacyjne 
w dzielnicach, które w największym 
stopniu  zostaną  objęte  zmianami 
w komunikacji. Będą to: Targówek, 
Białołęka,  Bemowo,  Ursus.  Spo-
tkania  będą  miały  formę  dyskusji 
przy  stolikach oraz  zbierania opinii 
i wniosków  od mieszkańców  przez 
specjalistów  z  Zarządu  Transportu 
Miejskiego. Oto harmonogram: 

Na temat propozycji zmian w le-
wobrzeżnej Warszawie:
• 6  kwietnia  (czwartek),  Szkoła 

Podstawowa  nr  82,  ulica  Gór-

czewska  201,  w  godz.  17.00-
20.00

• 13  kwietnia  (środa),  Ośrodek 
Kultury  Arsus,  ulica  Traktorzy-
stów 14, w godz. 17.00 - 20.00 

• Na  temat  propozycji  zmian 
w prawobrzeżnej Warszawie:

• 5  kwietnia  (wtorek),  Szkoła 
Podstawowa nr 398, ulica Rem-
brandta 8, w godz. 17.00-20.00,

• 11  kwietnia  (poniedziałek), 
Szkoła Podstawowa nr 368, ulica 
Ostródzka  175,  w  godz.  18.00-
20.30

• 26  kwietnia  (wtorek),  Szkoła 
Podstawowa  nr  356,  ulica  Głę-
bocka 66, w godz. 18.00-20.30.

Swoje  wnioski  –  do  7  maja  – 
można  będzie  zgłaszać  także  drogą 
elektroniczną na adres konsultacje@
ztm.waw.pl 

Szczegółowe  informacje  na  te-
mat  proponowanych  zmian  oraz 
konsultacji  będą  na  stronie  inter-
netowej Warszawskiego  Transportu 
Publicznego.  Informacje  o  rozpo-
częciu konsultacji zamieszczone zo-
staną także na facebooku i twitterze 
a także na platformie konsultacyjnej 
urzędu  miasta  konsultacje.um.war-
szawa.pl  

W  czerwcu  ZTM  przedstawi 
wypracowane  z mieszkańcami  pro-
pozycje zmian w WTP, które będzie 
wdrażał  po  uruchomieniu  nowych 
odcinków metra. 

Nowe stacje metra – konsultacje społeczne zmian w komunikacji
Jakimi trasami będą jeździły autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego po otwarciu dwóch nowych stacji metra linii M2 na Woli i Bemowie? Jak 
pasażerowie dojadą do trzech nowych stacji metra na Targówku? Z jaką częstotliwością będą jeździły autobusy? ZTM przygotował propozycje usprawnienia 
układu komunikacyjnego. 

Wystawa LEGO® Star Wars™  
w Galerii Młociny
Galeria Młociny zamieniła się właśnie w prawdziwy raj  
dla miłośników klocków LEGO®. W dniach od 18 marca  
do 10 kwietnia na Bielanach gości fantastyczna forma rozrywki 
dla całej rodziny – unikalna wystawa LEGO® Star Wars™. 
Centrum handlowe zaprasza wszystkich miłośników klocków 
LEGO® na bezpłatną ekspozycję. 

Marki LEGO® z pewnością nikomu nie trzeba przedstawiać. Te znane, niepowtarzalne klocki, które 
rozkochały w sobie dzieciaki i dorosłych niemal z całego świata, zawitały już do stolicy. Wszystkich 
fanów z pewnością ucieszy fakt, że od 18 marca do 10 kwietnia wystawę 
LEGO® Star Wars™ podziwiać można na Bielanach, w Galerii Młociny. Dla 
odwiedzających jest to świetna okazja, by w przerwie pomiędzy zakupami 
obejrzeć ekspozycję unikalną w skali całej Europy. Figury postaci, a wśród nich 
najsłynniejszy duet droidów w galaktyce, czyli R2-D2™ i C-3PO™, gigantyczny 
mistrz Yoda™, czy też Lord Vader™ we własnej osobie zostaną zaprezentowane 
w realnych, imponujących rozmiarach i najróżniejszych wariantach. Znajdziemy 
je na poziomie -1 oraz przy wejściu głównym do centrum handlowego. W Galerii 
Młociny odwiedzający spotkają też 
m.in. gabloty z wielkimi modelami 
Microfighters, a także modele 
z kolekcji Ultimate Collector 
Series, w tym największy w historii 
model LEGO® Star Wars™  
– Sokół Millennium. Wystawa 
będzie czynna w godzinach otwarcia 
obiektu, a więc od poniedziałku 
do soboty od 10:00 do 22:00, 
a w niedziele do godziny 21:00.

Więcej informacji na temat 
atrakcji organizowanych w Galerii 
Młociny znajdziemy na stronie 
www.galeriamlociny.pl.

Unikalny dobór najemców, największa strefa 
gastronomiczno-rozrywkowa w Polsce i nowa-
torsko zaprojektowane wnętrza czynią Galerię 
Młociny wyjątkową destynacją na handlowej 
mapie Warszawy. Ten wielofunkcyjny obiekt usy-
tuowany na Bielanach, w pobliżu węzła komuni-
kacyjnego obsługującego 24 miliony pasażerów 
rocznie, oferuje 85 000 mkw. powierzchni han-
dlowej, która mieści ponad 200 sklepów i blisko 
50 restauracji oraz kawiarni. Jest to też miejsce 
debiutu wielu marek modowych i konceptów ga-
stronomicznych na rynku polskim.
Galerię Młociny wyróżnia nowatorskie podej-
ście do projektowania miejsc spotkań, rozrywki 
i gastronomii. Przestrzeń restauracyjna i rozryw-
kowa – zajmująca cały poziom +2 i połączona 
z zielonym ogrodem na dachu – została podzie-
lona na różne strefy funkcjonalne. Hala Hutnik 
to bogata oferta gastronomiczna obejmująca za-
równo znane, sieciowe restauracje, jak i lokalne 
i unikatowe koncepty. Architekci z renomowane-
go studia Broadway Malyan przenieśli na Bielany 
atmosferę przytulnych knajpek, ulicznej kuchni 
i swobodnego jedzenia na mieście, a także po-
siłków na świeżym powietrzu, wśród zieleni. To 
pierwszy tego typu koncept w Polsce. Ofertę Ga-
lerii Młociny uzupełniają wielosalowe kino wypo-
sażone w fotele VIP, dwupoziomowy klub fitness 
Zdrofit, kręgielnia, centrum medyczne i miejsca 
zabaw dla dzieci.
Inwestorami Galerii Młociny są spółki EPP  
(70 proc. udziałów) i Echo Investment (30 proc. 
udziałów). Pierwsza zarządza nowo otwartym 
kompleksem. Druga odpowiadała za proces de-
weloperski i najem.
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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!

W marcu na platformach stre-
amingowych  wystartował  biblio-
teczny podcast „TROSZKU KUL-
TURY”.  Prowadzący  –  Szymon 
i Kuba, młodzi i głodni poznawa-
nia świata bibliotekarze z Czytelni 
nr  XVII  przy  Powstańców  Ślą-
skich – będą rozmawiać o szeroko 
pojętej,  otaczającej  nas  kulturze. 
Można  będzie  usłyszeć  ciekawe, 
a czasami nawet odważne przemy-
ślenia  na  temat  książek,  muzyki, 
filmów oraz gier komputerowych. 

W  materiałach  nie  zabraknie 
też  interesujących  gości,  miesz-
kańców  Bemowa,  twórców,  arty-
stów,  animatorów,  czy  bemow-
skich bibliotekarzy. 

W  pierwszym  odcinku  poru-
szono  problem  ekranizacji  gier 
komputerowych w odniesieniu do 
niedawnej  premiery  filmu  „Un-
charted”.  Czy  wreszcie  gracze 
będą zadowoleni? Czy może dalej 
będą  się  musieli  wstydzić  jak  po 
„Super Mario Bros”? Warto o tym 
posłuchać i być na bieżąco. 

Materiał jest dostępny na plat-
formach  streamingowych  (So-
undcloud, Spotify) oraz stronie in-
ternetowej bemowskiej biblioteki. 

Okres ciąży i połogu to bardzo 
wyjątkowy, ale i wymagający czas 
dla  każdej  kobiety. W  tym czasie 
potrzebują one wsparcia w aspek-
cie zdrowia fizycznego i psychicz-
nego,  a  także  miejsca  w  którym 
mogą  wymienić  się  doświadcze-
niami z innymi kobietami oraz się-
gnąć po specjalistyczną literaturę.

Kobiety  będące w  tym wyjąt-
kowym czasie swojego życia będą 
miały możliwość zadbać o popra-
wę  swojego  samopoczucia,  na-
uczyć się niwelować dolegliwości, 
pracować  z  oddechem,  budować 
własny  –  i  jednocześnie  dziecka 
–  spokój, budować poczucie wła-
snej wartości, a przede wszystkim 
będzie to okazja do spotkania, wy-
miany doświadczeń z innymi ma-
mami  i  kobietami  oczekującymi 
dziecka.

W ramach projektu „Potencjał 
jest w każdej z nas” zrealizowany 
zostanie  cykl  poświęcony  kobie-
tom  w  ciąży  i  tuż  po  porodzie, 

składający się z warsztatów z ele-
mentami  masażu  i  pracy  z  odde-
chem. – Oddech i masaż stworzą 
rdzeń naszej praktyki. Oddycha-
nie jogiczne i masaż tajski mają 
wiele do zaoferowania matkom, 
które potrzebują relaksu. Te dwie 
techniki wykorzystamy więc na na-
szych spotkaniach. Skupimy się na 
naszym oddechu, będziemy prak-
tykować świadome oddychanie, 
przećwiczymy praktyczne techniki 
automasażu w celu uwolnienia się 
od stresu i łago-
dzenia bólu. Zro-
bimy i przyjmiemy 
masaż. Podczas tej 
praktyki skupimy 
się też na potrze-
bach każdej kobie-
ty w danym dniu 
–  podkreśla  pro-
wadząca  zajęcia 
Talya  Balikcioglu, 
l i cenc jonowana 
terapeutka  masażu 

tajskiego specjalizująca się w pra-
cy z kobietami w trakcie i po ciąży.

Warsztaty  prowadzone  będą 
od  kwietnia  do  czerwca  w Miej-
scu  Aktywności  Lokalnej  Spoty-
kalnia,  ul.  Powstańców  Śląskich 
126 (Galeria Handlowa Bemowo). 
Więcej  szczegółów  pod  nr.  tel.: 
+48 797 619 995.

Projekt  realizowany  jest w ra-
mach  Funduszu  Edukacji  Kultu-
ralnej  2022  współfinansowanego 
ze środków m.st. Warszawy.

W  ramach  projektu  „Dobra, 
tylko  jak  montuje  się  te  filmy?” 
odbędzie  się  10  bezpłatnych 
spotkań  z  montażu  filmowego. 
Warsztaty te kierowane są do osób 
posiadających  już  podstawowe 
doświadczenie edukacji filmowej. 

– Podczas zajęć uczestnicy będą 
uczyć się podstaw funkcjonowania 
programu do montażu filmowego, 
podstawowych technik montażo-
wych, realizacji własnych prac 
na bazie otrzymanych materiałów 
wideo. Spotkania mają być prze-
strzenią do doświadczania mocy 
współdziałania i potencjału twór-
czego grupy seniorów – zaznacza 
prowadzący zajęcia Łukasz Kamil 
Kamiński,  reżyser,  montażysta, 
pedagog  filmowy,  mieszkaniec 
Bemowa.

Zajęcia  będą  odbywać  się  raz 
w  tygodniu  (środy w godz. 12.30 
–  15.00)  w  okresie  kwiecień  - 
czerwiec 2022 w Miejscu Aktyw-

ności  Lokalnej  Spotykalnia  przy 
ul. Powstańców Śląskich 126 (Ga-
leria  Handlowa  Bemowo).  Grupa 
będzie liczyć ok. 6 osób. Pierwsze 
zajęcia  20  kwietnia.  Zgłoszenia 
przyjmowane  są  do  13.04.2022 
pod adresem mailowym: lukasz@
mowmistudio.com. Więcej szcze-
gółów  na  stronie:  www.bibliote-
kabemowo.pl. 

Projekt  cyklu  warsztatów  fil-
mowych „Dobra, tylko jak montu-
je  się  te  filmy? Cykliczne zajęcia 
z  montażu  filmowego  dla  senio-
rów”  realizowany  jest  w  ramach 
Funduszu  Edukacji  Kulturalnej 
2022  współfinansowanego  ze 
środków m.st. Warszawy. 

W bemowskiej bibliotece
Podcast „Troszku kultury”. Nowa oferta 
Czytelni przy Powstańców Śląskich

Warsztaty „Mamy dla mam”

Montaż filmowy dla seniorów

Chcesz nawiązać kontakt z innymi matkami, wymienić się doświadczeniami, poznać tech-
niki i ćwiczenia poprawiające samopoczucie i dobrostan? Przyjdź na warsztaty „Mamy dla 
mam”. Zajęcia są dedykowane kobietom w ciąży, po porodzie, ale też wszystkim młodym 
mamom.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zaprasza serdecznie warszaw-
skich, a przede wszystkim bemowskich seniorów do udziału w cyklicznych zajęciach z mon-
tażu filmowego.

Inspektorat ZUS na Pradze Północ ponownie otwarty dla klientów 

Dobiegła końca gruntowna termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS 
na Pradze Północ. Mieszkańcy Warszawy mogą ponownie odwiedzać Salę 
Obsługi Klientów w budynku przy ul. 11 Listopada 15A.  

Prace modernizacyjne budynku trwały od 2020 roku. Przez ten czas część 
klientów korzystała z usług Sali Obsługi Klientów w siedzibie II Oddziału ZUS 
w Warszawie, przy ul. Podskarbińskiej.  

Korzystając ze wsparcia finansowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, wykonano kompleksową termomodernizację budynku 
w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS Warszawa 
Praga-Północ, przy ul. 11 Listopada 15A w Warszawie”. Podczas prac 
wymieniono elewację obiektu, stolarkę okienną i drzwiową oraz 
zmodernizowano instalacje elektryczne i wentylacyjne. Budynek został także 
docieplony oraz wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne. Wykorzystanie energii 
słonecznej pozwoli zmniejszyć koszty zużycia energii i pozytywnie wpłynie na 
środowisko. Przeprowadzona termomodernizacja to również zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace modernizacyjne pozwoliły także 
zwiększyć dostępność Inspektoratu dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
poprawić komfort użytkowania budynku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorat ZUS na Pradze Północ 
ponownie otwarty dla klientów

Dobiegła końca gruntowna termomodernizacja budynku In-
spektoratu ZUS na Pradze Północ. Mieszkańcy Warszawy 
mogą ponownie odwiedzać Salę Obsługi Klientów w budynku 
przy ul. 11 Listopada 15A. 

Prace modernizacyjne budynku trwały od 2020 roku. Przez 
ten czas część klientów korzystała z usług Sali Obsługi Klien-
tów w  siedzibie II Oddziału ZUS w  Warszawie, przy ul. Pod-
skarbińskiej. 

Korzystając ze wsparcia finansowego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, wykonano komplek-
sową termomodernizację budynku w  ramach projektu „Ter-
momodernizacja budynku Inspektoratu ZUS Warszawa Praga-
-Północ, przy ul. 11 Listopada 15A w Warszawie”. Podczas prac 
wymieniono elewację obiektu, stolarkę okienną i  drzwiową 
oraz zmodernizowano instalacje elektryczne i  wentylacyjne. 
Budynek został także docieplony oraz wyposażony w ogniwa 
fotowoltaiczne. Wykorzystanie energii słonecznej pozwo-
li zmniejszyć koszty zużycia energii i  pozytywnie wpłynie na 
środowisko. Przeprowadzona termomodernizacja to również 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace mo-
dernizacyjne pozwoliły także zwiększyć dostępność Inspekto-
ratu dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawić komfort 
użytkowania budynku.
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POGOTOWIA
• Ratunkowe  % 999
• Gazowe  % 992
• Ciepłownicze  % 993
• Energetyczne  % 991
• Wodno-kanalizacyjne  % 994
•  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  % 22 668 70 00

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

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

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

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

% 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania 

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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 
1 do 11 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1)  nerwica;  7)  walizkowy  komputer;  8)  spis  oferowanych 
towarów; 9)  zniewaga;  10)    zniechęcenie;  12)  schabowy;  14)  film na 
raty;  16)  życie  bez  uciech;  19)  kocmołuch;  21)  naczynie  krwionośne 
pulsujące  w  rytm  pracy  serca;  22)  rzeka  w  azjatyckiej  części  Rosji;  
23) policjant na francuskiej ulicy.

Pionowo: 1) miasto w Etiopii; 2) miasto nadmorskie; 3) służy do okle-
jania; 4) glon; 5) urządzenie; 6) szedł borem i lasem; 11) twórca kaba-
retu „Pod Egidą”; 13) miasto woj. nad Łyną; 15) z ocenami studenta;  
17) obok liryki i dramatu; 18) larum; 20) długość okresu zatrudnienia.

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

Beatles szuka domu

BEATLES jest 10 letnim psiakiem 
bezdomniakiem  w  typie  grzywa-
cza  chińskiego  długowłosego. 
Waży 5 kg. Potrzebuje chwilę cza-
su  na  poznanie  nowego  człowie-
ka  i zaufanie mu. Jest spokojnym 
starszakiem,  który  liczy  na  swoją 
szansę,  zainteresowanie,  troskę 
i znalezienie domu do końca swo-
ich dni.

Frania szuka domu

FRANIA  to  5  letnia  bezdomna 
sunia,  która  szuka  kochających 
opiekunów. Waży 30 kg. Jest peł-
na  pozytywnej  energii.  Jej  naj-
większym  pragnieniem  jest  bycie 
przy  człowieku. Kocha  okazywa-
nie  uczuć  i  zainteresowania.  Jest 
zachwycona  na  spacerach,  które 
dostarczają  jej  nowych  bodźców 
i  możliwości  eksplorowania  oto-
czenia. Kontakt w sprawie adopcji 
kom. 605 585 603.

Bono szuka domu

BONO jest małym radosnym sło-
dziakiem w typie  teriera niemiec-
kiego.  Został  uratowany  z  prze-
chowalni  i miał problem z przed-
nią  łapką,  która  obecnie  goi  się 
po zabiegu ortopedycznym. Bono 
waży  6  kg,  ma  4  lata.  Będzie 
świetnym  kompanem  do  zabaw 
w  domu  i  na  spacerach.  Uwiel-
bia  towarzystwo  innych  piesków. 
Kontakt  w  sprawie  adopcji  kom. 
605 585 603. 

• ANTYCZNE MEBLE, 
OBRAZY, srebra, platery, 
książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

• KOMPLEKSOWE 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
gruntowne remonty mieszkań 
i domów.  
Tel. 606 826 224; 731 934 733

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

• PRANIE DYWANÓW 
I TAPICEREK.  
Tel. 513 556 774

• 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

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. gen. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95

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

w kwietniu:
• 2 kwietnia (sobota) godz. 18.00 

–  Koncert  Apolinarego  Polka 
(piosenka autorska). Wejściówki 
od 21.03. w BOK i na evenea.pl

• 3 kwietnia (niedziela) godz. 
18.00  –  Spektakl  „Paradox” 
w  wykonaniu  teatru  „Maska”. 
Wejściówki  od  21.03.w  BOK 
i na evenea.pl

• 6 kwietnia (środa) godz. 18.00 – 
Koncert na rzecz Ukrainy „Ukra-
ino, nie jesteś sama”. Wstęp z ce-
giełką.  Dostępna  od  21.03.  na 
http://www.fundacjapolcanart.
org/pomoc-dla-ukrainy,  htmp 
oraz w BOK przed koncertem

• 8 kwietnia (piątek) godz. 19.00 
–  Wernisaż  malarstwa  Barbary 
Skąpskiej  „Duszą  i  pędzlem”. 
Wystawa  czynna  do  03.05.. 
Wstęp wolny

• 8 kwietnia (piątek) godz. 18.00 
–  Spotkanie  z  Podróżnikiem  – 
Kostaryka.  Spotkanie  poprowa-
dzi  Joanna  Gorczyca  Pasrija. 
Wejściówki  od  28.03.  w  BOK 
i na evenea.pl

• 9 kwietnia (sobota) godz. 12.30 
–  Spektakl  „Rzeżuchowy  skarb. 
Baśń Wielkanocna” oraz  anima-
cje plastyczne dla dzieci 0d 4 lat. 
Bilety  15  zł,  przedsprzedaż  od 
29.03.  w  kasie  BOK  i  na  even-
tim.pl

• 9 kwietnia (sobota) godz. 18.00 
–  Koncert  jazzowo-popowy  ze-
społu Wonky Town. Wejściówki 
od 28.03. w BOK i na evenea.pl

• 22 kwietnia (piątek) godz. 18.00 
–  Festiwal  Muzyki  Kameralnej 
na Bielanach  – Koncert  zespołu 
Musica Graciosa. Transmisja  na 
profilach FB BOK i Nasze Biela-
ny. Wejściówki od 11.04. w BOK 
i na evenea.pl

• 23 kwietnia (sobota) godz. 
18.00  –  Koncert  fortepiano-
wy  „Ballady”.  Wystąpi  Marek 
Bracha.  Wejściówki  od  11.04. 
w BOK i na evenea.pl

• 24 kwietnia (niedziela) godz. 
18.00  – Koncert muzyki  kubań-
skiej.  Wystąpi  zespół  Tres  Del 
Son.  Bilety  25  zł,  przedsprze-
daż od 12.04. w kasie BOK i na 
eventim.pl

• 27 kwietnia (środa) godz. 19.00 
–  Marek  Majewski  zaprasza…
Goście wieczoru – Beata Zaręb-
ska  i Artut  Barciś.  Bilety  35  zł, 
przedsprzedaż od 12.04. w kasie 
BOK i na eventim.pl

w kwietniu:
• 1-30 kwietnia  –  Wystawa  fo-

tografii  przyrodniczych Michała 
Kowala  „Przyroda  Stawów Mi-
lickich w obiektywie”

• 2 kwietnia (sobota) godz. 16.00 
–  Koncert  pasyjny  „7  ostatnich 
słów  Chrystusa  na  krzyżu” 
w  wykonaniu  kwartetu  smycz-
kowego Syncretis String Quartet. 
Wstęp 20 zł, bilety do nabycia na 
biletyna.pl

• 5-29 kwietnia  – Wystawa  palm 
VIII edycji konkursu plastyczne-
go  „Najpiękniejsza  palma  wiel-
kanocna”

• 5 kwietnia (wtorek) godz. 11.00 
– Wręczenie  nagród,  dyplomów 
i  wyróżnień  laureatom  konkur-
su plastycznego „Najpiękniejsza 
palma  wielkanocna”  połączone 
z wernisażem wystawy

• 5 kwietnia (wtorek) godz. 18.00 
– „Piosenki włoskie” – wokalne 

warsztaty  integracyjno-rozwojo-
we. Wstęp wolny

• 6 kwietnia (środa) godz. 17.00 
–  Wernisaż  wystawy  fotografii 
Michała Kowala  „Przyroda Sta-
wów  Milickich  w  obiektywie. 
Wstęp wolny

• 7 kwietnia (czwartek) godz. 
17.00  –  Warsztaty  tworzenia 
ozdób wielkanocnych dla dzieci 
w  wieku  7-12  lat.  Obowiązują 
zapisy  do  04.04  tel.  22  667  92 
18. Wstęp wolny

• 12 kwietnia (wtorek) godz. 
11.00  –  „Wiem-pomagam-ratu-
ję”.  Zapoznanie  z  podstawowy-
mi  zasadami  udzielania  pierw-
szej pomocy oraz właściwego in-
formowania  służb  ratunkowych, 
ćwiczenia  praktyczne  na  fanto-
mach,  postępowanie  ratunkowe 
w  sytuacji  zagrożenia  zdrowia 
lub  życia  dla  młodzieży. Wstęp 
wolny.

w kwietniu:
• 9 kwietnia (sobota) godz. 18.00 

–  „Agata  Świtala&Polskie  Stany” 
– koncert rozrywkowy. Wstęp 20 zł

• 10 kwietnia (niedziela) w godz. 
12.00-15.00  –  Kiermasz  Wielka-
nocny  prac  i  wyrobów  rękodziel-
niczych

• 10 kwietnia (niedziela) godz. 
12.30  –  „Wielkanoc  w  Pisanko-

wie” – program muzyczny dla dzie-
ci  w  wykonaniu  artystów  Agen-
cji  Artystycznej  Pro  Arte.  Wstęp 
wolny

• 19 i 26 kwietnia (wtorek) w godz. 
18.00 – 20.00 – „Zielono mi w Ur-
susie”  –  warsztaty  fotograficzne. 
Prowadzenie  Tomasz  Wójcicki. 
Wstęp  wolny,  obowiązują  zapisy 
dk.kolorowa@gmail.pl.

Adopcja na całe życie 4
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ZAKUPY PRZEZ INTERNET 24/7 •
DUŻY WYBÓR ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW •
PONAD 7000 ARTYKUŁÓW •
DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 150ZŁ •

REALIZUJEMY DOSTAWY W OBSZARZE:
BEMOWO, BIELANY, WŁOCHY, WOLA,
OŻARÓW MAZOWIECKI, LATCHORZEW, BABICE NOWE, 
STARE BABICE , KLAUDYN, BLIZNE JAŚIŃSKIEGO,
BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO


