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Rozmowa z Władysławem  
Teofilem Bartoszewskim

Na Chomiczówce zakończyła się 
modernizacja dwóch placów zabaw. 
To kolejna inwestycja, którą zarząd 
Bielan realizuje przy udziale finan-
sowym spółdzielni mieszkaniowej 

- w tym przypadku WSBM Chomi-
czówka.

Efekty przeprowadzonych prac 
robią wrażenie, mówią zgodnie po 
wizytacji placów burmistrz Grzegorz 

Pietruczuk i radny Krystian Lisiak, 
pomysłodawca inwestycji.

Na placu zabaw przy ul. Bogu-
sławskiego 6a dzieci mają do dys-
pozycji m.in. zestaw ze zjeżdżalnią, 
tunelem, liną, zjazdem i domem za-
baw; huśtawki i dwie trampoliny. 
Nawierzchnia mieszana, przewaga 
naturalnej (trawa z rolki), piaszczy-
stej, a pod niektórymi urządzeniami 
poliuretanowa.

Przy Kluczowej 8 są m.in. tyrolka, 
zestaw ze zjeżdżalniami, piaskowni-
ca z zacienieniem, domki, karuzela, 
huśtawki. Wśród zieleni dwa kasz 
tanowce czerwone, a jeszcze w tym 
roku dosadzone zostanie 6 dębów szy-
pułkowych i 16 sztuk brzozy poży-
tecznej. – Dziękuję prezesowi Młynar-
czykowi i całej WSBM Chomiczówka 
za zaangażowanie i współpracę przy 
realizacji obu tych inwestycji. Dzięki 
nim dzieciaki z osiedla zyskały dwa 
fantastyczne miejsca do zabawy, a ich 
rodzice do spotkań z sąsiadami – ko-
mentuje burmistrz Pietruczuk.

Zorganizujemy tematyczne 
warsztaty, pokazy i zabawy na-
ukowe oraz konkursy z nagrodami 
dla dzieci i młodzieży. Będziecie 
mieli szansę eksperymentować 
w jedenastu różnych strefach na-
ukowych.

Centrum Nauki Kopernik 
zabierze nas w morski rejs i od-
powie na pytania: jak wyznaczyć 
środek ciężkości Bałtyku i co po-
woduje chorobę morską. Przyj-
rzymy się też muzyce i sprawdzi-
my, czy wszystko może być in-
strumentem. Wraz z Planetą Ro-
botów zbudujemy roboty i łaziki 
marsjańskie z LEGO. Z Planetą 
Anuka wystartujemy w kosmicz-
ną podróż w mobilnym planeta-
rium. Obejrzymy niebo, dowiemy 
się, jak rozpoznać gwiazdozbiory 
i najjaśniejsze gwiazdy. Poznamy 
odpowiedzi na pytania: czy istnie-
je życie w Kosmosie i gdzie go 
szukać? Zwiedzimy także wnętrze 
stacji kosmicznej w goglach VR! 
Z Wojskową Akademią Tech-
niczną przeniesiemy się do świata 
barwnych doświadczeń i reakcji. 
Zaobserwujemy przyzywanie du-
chów w laboratorium oraz che-

miczne światła drogowe. Wspól-
nie z Mocną Ekipą w małej hucie 
szkła poznamy proces wytapia-
nia i wydmuchiwania szklanych 
ozdób. Razem stworzymy wulkan 
z sody, ciecz nienewtonowską 
i domowe kosmetyki. Przekonamy 
się też, jak hodować rośliny mio-
dodajne, aby pomagać pszczołom. 
Do domów wrócicie z doniczką 
zasadzonych przez siebie kwia-
tów. Świat przyrody przybliży 
nam Wydział Biologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Razem 
z Akademią Małego Lekarza na-
uczycie się masażu serca i rozwią-
żecie zagadki anatomiczne ukryte 
w szkielecie Kostka. Wydział Fi-
zyki Politechniki Warszawskiej 
pokaże nam różne rodzaje lewita-
cji i złudzenia optyczne, a z Wy-
działem Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego weźmiemy 
udział w warsztatach tkackich, 
ceramicznych i krzemieniarskich. 
Balonowa Strona Nieba zaprosi 
nas do kosza balonu oraz przy-
bliży historię baloniarstwa. Jeżeli 
pozwoli na to pogoda, oderwiemy 
się od ziemi podczas lotu na uwię-
zi! Metro Warszawskie opowie 

o bezpieczeństwie na podziem-
nych stacjach i planach rozbudo-
wy linii M2. Młodzieżowa Rada 
Dzielnicy Bemowo przygotuje 
dla Was quiz o naszej dzielnicy, 
a na stoisku bemowskiej Biblio-
teki Publicznej będziecie mogli 
wymienić się książkami! Nie za-
braknie pokazów ciekłego azotu 
z degustacją lodów molekular-
nych od „Nitro Lody” oraz za-
kręconych animacji dla najmłod-
szych!

Wspólnie stworzymy przyja-
zną przestrzeń do eksperymento-
wania i rozmów dla wszystkich 
młodych ludzi, którzy są ciekawi 
świata, otwarci na wiedzę i nowe 
doświadczenia. Będziemy pobu-
dzać wyobraźnię i zachęcać do 
odkrywania potęgi nauki, a to 
wszystko na świeżym powietrzu!

Wstęp wolny! Nie może Was 
tam zabraknąć! Do zobaczenia!

Zapraszamy do dołączenia do 
wydarzenia na Facebooku Dzielni-
cy Bemowo: https://www.facebo-
ok.com/events/522711699324338.

Przedsięwzięcie współfinan-
sowane ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Na Bielanach

Odnowione place zabaw

II Bemowski Piknik Naukowy
Zapraszamy na II Bemowski Piknik Naukowy! Spotkamy się 4 czerwca w godz. 12.00-18.00 na tere-
nie Bemowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czeka Was mnóstwo fantastycznych atrakcji!

Pokolenie Kolumbów  
oddało wszystko dla Polski

•  Pana ojciec zazwyczaj był ko-
jarzony z Żoliborzem, Moko-
towem czy Śródmieściem, ale 
swoje dzieciństwo spędził na 
Ochocie.

- Tak, mieszkał tam ze swoją 
mamą a moją babcią do 1 września 
1939 roku. Mój dziadek, który 
był wyższym pracownikiem Ban-
ku Polskiego, co ciekawe tam nie 
mieszkał - spędził cały wrzesień 
1939 roku w budynku banku, tak, 
tam mieszkał, bo po ewakuacji 
Banku Polskiego i wywiezieniu ze 
skarbca złota dziadek został mia-
nowany przez prezydenta Starzyń-

skiego p.o. szefa Banku Polskiego. 
To wiązało się z pewnymi obo-
wiązkami w tak trudnej dla Polski 
sytuacji. Mój ojciec opowiadał mi, 
że dobrze pamięta jak na początku 
września obudziły go bomby. Pa-
miętał też, jak do domu przy Gró-
jeckiej przyszło wojsko i kazało 
cywilom się ewakuować. Wojsko 
zbudowało tam barykadę, która 
od zachodu chroniła Warszawę, 
jest upamiętniona dziś pomnikiem 
– betonowymi zaporami – każdy, 
kto przejeżdża przez Ochotę może 
go zobaczyć.

Ciąg dalszy na str. 2

Więcej czytaj na str. 2
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Pokolenie Kolumbów...
Dokończenie ze str. 1

• Ale budynek – dom ro-
dzinny ojca nadal stoi?
- Tak oczywiście, tam w 2018 
roku władze dzielnicy ufun-
dowały tablicę pamiątkową, 
w której odsłonięciu miałem 
przyjemność uczestniczyć.

•  Czyli mieszkanie ojca też 
się zachowało?

– Tak, ale nie byłem w tym 
mieszkaniu, bo to nie było 
mieszkanie dziadków. Było 
wynajmowane, więc nie chciałem 
zakłócać spokoju obecnym loka-
torom. Ale pamiętam jak spacero-
waliśmy z ojcem po Ochocie. Taka 
ciekawostka, ojciec opowiadał mi, 
że jak wrócili na Grójecką już po 
kapitulacji Warszawy to okazało się, 
że mieszkanie było splądrowane, 
prawdopodobnie przez przyjezdną 
ludność (Ochota była wówczas usy-
tuowana niemal na końcu Warsza-
wy). Oczywiście nie było to miłe, ale 
takie były czasy.

•  Mówił Pan, że spacerowaliście 
z ojcem po Ochocie.

– Tak, ojciec uwielbiał spacery. 
Szczególnie śladami Powstania 
Warszawskiego. Opowiadał różne 
historie. Przypominał, że Ochota 
była miejscem, w którym „szala-
ła” brygada Kamińskiego, były to 
mroczne czasy. Ale również pokazy-
wał mi np. dom na Spiskiej, w któ-
rym aresztowano Stefana „Grota” 
Roweckiego, opowiadał o walkach 
powstańczych w okolicach akademi-
ka. To była wspaniała lekcja historii. 
Ojciec uwielbiał opowiadać o histo-

rii, kochał przy tym Warszawę. Po 
Ochocie chodziliśmy dość często, bo 
był czas, gdy moja mama pracowała 
w szpitalu na Barskiej, jako dziecko 
spędzaliśmy dużo czasu w okolicach 
placu Narutowicza.

•  Wracając na chwilę na Grójecką 
– co o tym miejscu mówił ojciec?

– To wyjątkowe miejsce – obok 
niezdobytej barykady – symbo-
lu. Ojciec świetnie znał wszystkie 
dzielnice starej Warszawy. Był 
w stanie o każdej ulicy na Ochocie 
opowiedzieć jakąś historię, ale pa-
miętajmy początek wojny dla niego 
to był pewnego rodzaju szok. On 
miał wtedy 17 lat. Jego dzieciń-
stwo skończyło się na Grójeckiej. 
Pamiętam, jak opowiadał mi, że po 
defiladzie w Warszawie, w której 
uczestniczył Hitler, ojciec płakał, 
tak bardzo przeżywał to, że jego 
świat, jego miasto legło w gruzach.

•  Już niedługo, bo w połowie czerw-
ca wspólnie z władzami dzielnicy 
Ochota jest planowane wyda-
rzenie dla uczniów szkół podsta-

wowych – gra miejska 
pod roboczym tytułem 
„Z Ochotą uczymy się 
o W. Bartoszewskim”  
czego uczniowie mogą się 
spodziewać?
– Będzie z pewnością 
bardzo ciekawie. To ma 
być lekcja historii, wspo-
mnienie ojca, nie tylko 
z czasów, kiedy mieszkał 
na Ochocie. Ale to dobra 
inicjatywa, bo wszyscy 
dzisiaj pamiętają i wspo-

minają ojca z czasów, kiedy miał lat 
90 – u schyłku jego życia. Dobrze 
przybliżyć też jego sylwetkę z lat 
młodzieńczych, cieszę się, że będzie 
ku temu okazja. Proszę pamiętać, że 
pokolenie Kolumbów oddało swoje 
najlepsze lata by bronić Ojczyzny. 
Oni byli w wieku dzisiejszych ma-
turzystów, musieli bardzo szybko 
dojrzewać i zmagać się z rzeczami, 
które na szczęście dzisiejszym ma-
turzystom nawet się nie śniły.

•  Czy możemy liczyć na to, że 
w czasie gry miejskiej zdradzi 
Pan jakieś ciekawostki dotyczą-
ce ojca. 

– Oczywiście. Zapraszam wszyst-
kich uczniów na to spotkanie.

Rozmawiał: Grzegorz Wysocki

Budynek dotychczasowo prowa-
dzony przez Ognisko „As” Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej stanie się własnością m.st. War-
szawy. W imieniu miasta pieczę nad 
obiektem będzie sprawować ochocki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Zdrowy tryb życia to jedno z naj-
ważniejszych zadań naszych czasów. 
Jesteśmy coraz bardziej zapracowani, 
a dużą część wolnego czasu spędza-
my przed ekranem komputera i smar-
tphone. Sytuacja ta pogłębiła się jesz-
cze bardziej w związku z pandemią 
Covid-19. Z tego względu dobrze 
jest, choć na chwile wyrwać się z ob-
jęć galopującej codzienności i zro-
bić coś pożytecznego dla swojego 
ciała. Takie możliwości daje obiekt 
sportowy przy ul. Skarżyńskiego 6A. 
Jest to kompleks, w którym można 
poćwiczyć wiele dyscyplin zarówno 
drużynowych, jak i również indywi-
dualnych.

Najsilniejszą stroną obiektu 
oprócz świetnej lokalizacji są za-
dbane korty tenisowe z nawierzch-
nią z mączki ceglanej. Tenis to 
świetny sport dla ludzi w każdym 
wieku. Angażuje on całe ciało oraz 
rozwija umysł, wszak oprócz spraw-
ności fizycznej liczy się tutaj tak-
tyka i strategia. Budynek oferuje 
zadaszone korty, co jest świetnym 
rozwiązaniem latem, kiedy kojący 

cień pozwala utrzymać odpowiednią 
temperaturę. Kolejnym atutem tego 
miejsca jest malownicze położenie 
i niezwykły klimat. Otwarte ściany 
porośnięte są winoroślami i blusz-
czem. Jeśli chcecie zmierzyć się 
w tenisowych sparingach lub udo-
skonalać technikę, to możecie zrobić 
to właśnie tutaj. Ostatnie osiągnięcia 
Igi Świątek, a wcześniej Agniesz-
ki Radwańskiej pokazują, że tenis 
może być jednym z naszych sportów 
narodowych.

Cały obiekt to dwa i pół ty-
siąca metrów kwadratowych, dzięki 
czemu można trenować także inne 
sporty. Pełnowymiarowe boisko do 
siatkówki to świetne miejsce na spa-
ringi bowiem spełnia ono normy 
olimpijskie. Już niedługo  Polska 
będzie jednym z gospodarzy mi-
strzostw świata w tej dyscyplinie, 
więc może to dobry czas na rozpo-
częcie przygody z siatkówką?

Oprócz wyżej wymienionych 
sportów będziecie tutaj mogli także 
pograć w koszykówkę, badmintona, 
a także potańczyć, ponieważ obiekt 
posiada salę z lustrami, która świet-
nie nadaje się do zajęć tanecznych. 

Jak sami Państwo widzicie, 
możliwości kompleksu sportowego 
przy Skarżyskiego 6A są bardzo 
duże i każdy będzie mógł znaleźć 
coś dla siebie. 

Już wkrótce – 5 czerwca (niedzie-
la) w Parku Szczęśliwickim w godzi-
nach 10.00-17.00 odbędą się zwody 
rowerowe dla dzieci w wieku od 3 do 
10 lat pod nazwą „Dzieci na rowery”. 
Celem imprezy jest popularyzacja jaz-
dy na rowerze wśród najmłodszych, 
wychowanie w duch fair play, pod-
noszenie poziomu techniki jazdy na 
rowerze, integracja środowiska rowe-
rowego i sportowego, międzypokole-
niowa integracja społeczna. 

Zgłoszeń do udziału w zawodach 
należy dokonywać do  (rodzic lub 
opiekun prawny) pod adresem e-mail: 
warszawa@dziecinarowery.pl lub 
pod nr telefonu: + 48 504101019 do 
dnia 03.06.2022 r.

W przypadku wolnych miejsc bę-
dzie można dopisać uczestnika  w dniu 
imprezy – 05.06.2022 r. w godz. 
10.30-11.00 w biurze zawodów. Do 
uczestnictwa w zawodach niezbędne 
jest posiadanie swojego roweru, do-
stosowanego do wieku dziecka oraz 
kasku rowerowego. 

W dniu zawodów w godz. 10.00-
11.00 odbędzie się wydawanie nume-
rów startowych.

Dzieci będą startować w grupach 
trzyosobowych bez podziału na płeć. 
Zawody polegają na jak najszybszym 
przejechaniu toru:
– dzieci w wieku 3 - 5 lat/ 50 metrów
– dzieci w wieku 6 – 10  lat/100 

metrów
Dzieci w wieku do 5 lat mogą brać 

udział w wyścigu razem z opiekunami.

Organizacja imprezy „Dzieci na 
rowery” jest wyjątkową okazją reali-
zacji przedsięwzięcia, które z wielkimi 
sukcesami od 12 lat organizowane jest 
na terenie całego kraju. Impreza kiero-
wana jest do dzieci w wieku 3-10 lat. 
Wyjątkowość naszego przedsięwzięcia 
wiąże się z tym, że jako JEDYNA 
impreza w Polsce nagradzamy w iden-
tyczny sposób wszystkich zawodni-
ków biorących udział w zawodach. 
Nasza zasada to: Każdy wygrywa. Jak 
to możliwe? Dzieci startują trójka-
mi w swoich kategoriach wiekowych 
poznając smak rywalizacji w czasie 
wyścigu, ale w czasie nagradzania po-
znają ducha zasady fair play, stając 
na podium ze swoimi konkurentami. 
Wszyscy otrzymują dyplom z nume-
rem miejsca, które zajęli oraz identycz-
ną nagrodę / pakiet startowy. Tworzy 
się wtedy więź emocjonalna nie tylko 
z samą imprezą, ale także zrozumienie 
ducha rywalizacji. Wygranymi są tak-
że opiekunowie małych zawodników, 
którzy uczestnicząc w nagradzaniu 
swoich pociech – często pierwszy raz 
mają okazję zobaczyć swoje dziecko 
na podium z dyplomem. Te niezapo-
mniane i wzruszające chwile zostają 
z nimi na zawsze. 

Organizatorem imprezy jest Urząd 
Dzielnicy Ochota oraz Agencja Modi-
con z siedzibą przy ul. Szlacheckiej 3 
w Borku Szlacheckim, 32-050 Skawi-
na. Dyrektor zawodów: Joachim Hu-
mel. Kontakt e–mail do dyrektora za-
wodów: zawody@dziecinarowery.pl

Przed nami bardzo interesujące wy-
darzenie w Parku Szczęśliwickim. Na 
11 czerwca w godz. 12.00 – 21.00  za-
planowano piknik rodzinny pt.: „Ocho-
ta na Dolny Śląsk”. Partnerem Urzędu 
Dzielnicy Ochota w organizacji tego 
projektu jest Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, który tego 
dnia zaprezentuje mieszkańcom Ochoty 
atrakcje Dolnego Śląska. Planowane są 
stoiska z ofertą turystyczną, warsztaty 
edukacyjne, pokazy kulinarne i bogaty 
program artystyczny przybliżający kul-
turę tego atrakcyjnego regionu Polski. 
Zaprezentowane zostaną też placówki 
kulturalne Ochoty w tym Ośrodek Kul-
tury Ochoty, Młodzieżowy Dom Kultu-
ry, Biblioteki Dzielnicy Ochota, organi-
zacje pozarządowe. 

Dolny Śląsk to kraina geograficz-
na o niezwykle bogatej historii i z tego 
powodu, posiadająca liczne  atrakcje 
turystyczne  warte zwiedzenia. Woje-
wództwo usytuowane jest na południo-
wym zachodzie, sąsiadując z Niemcami 
i Czechami. Jego stolicą jest Wrocław 
uważany za jedno z najpiękniejszych 
miast Polski. Wspaniałe zabytki Wro-
cławia, okoliczne miejscowości regionu 
oraz zróżnicowane ukształtowanie Dol-
nego Śląska, sprawia, że jest to doskona-
ła propozycja dla turystów szukających 
ciekawych miejsc w Polce. Południe 
Dolnego Śląska zajmują Sudety, Mamy 
nadzieję, że część atmosfery, piękna, 
atrakcji tego regionu uda się zaprezento-

wać podczas ochockiego pikniku. Warto 
tam być, zobaczyć, dowiedzieć się cze-
goś więcej o Dolnym Śląsku. Zapowiada 
się niezwykle interesujący dzień w Par-
ku Szczęśliwickim. 

Projekt pikniku składa się z 2 czę-
ści:

Programu artystycznego, w której 
uczestniczyć będą zespoły artystyczne 
Dolnego Śląska i Ochoty.

Pikniku rodzinnego ze stoiskami 
promocyjnymi i warsztatami z Dolnego 
Śląska i Ochoty.

Przewidywany  program na scenie:
– Wokalna Grupa Reprezentacyjna 

z Młodzieżowego Domu Kultury;
– W programie piosenki z koncertu „Na 

żywo i w kolorze”;
– Grupa taneczna „Ochoskład” w utwo-

rze „List z Ochoty” z Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej; 

– Zespół wokalny ze Studia Wokal-
nego im. J. Wasowskiego z Ośrod-
ka Kultury Ochoty. W programie: 
utwory artystów wydawanych przez 
legendarną, amerykańską wytwórnię 
Motown usłyszymy m. in. piosenki 
S. Wondera, Diany Ross i Michaela 
Jacksona;

– Górnicza Orkiestra Dęta ze Złotego 
Stoku ze Złotego Stoku Łukasza pod 
dyrekcją Łukasza Przepióry;       

– Chór Souladys z Ośrodka Kultury 
Ochoty pod kierunkiem Anny Ża-
czek i Kamila Mokrzyckiego. 

W programie piosenki Duo Lipy, 
HER, Shawn Mendesa, Demi Lova-
to, Emelu Sande i innych;

– Kapela Warszawska Staśka Wielan-
ka , w programie „Piosenki starej 
Warszawy”;

– The Cuban Latin Jazz z Wrocławia;
– Teatr Klinika Lalek z Wolimierza ze 

spektaklem pt. „Cyrk Tarabumba” 
na terenie parku.
Stoiska z ofertą turystyczną, kul-

turalną i rekreacyjną Dolnego Śląska: 
Polskie Stowarzyszenie Nordic Wal-
king, Kopalnia Uranu w Kletnie, Tima 
Gates, Adoria, Stara Kopalnia, Miasto 
Kłodzko, Kolejkowo, Kopalnia Złota,  
Średniowieczna Osada Górnicza, Za-
mek Czocha, Zamek Książ, Wrocław 
Miasto, Koleje Dolnośląskie, Jaworzy-
na Śląska, Chryzoprazy, Bike Maraton, 
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
OFCA, Browar Stu Mostów, Kopalnia 
Św. Jana w Krobicy.

Podczas Festynu zaprezentują się 
również ochockie placówki: Ośrodek 
Kultury Ochoty, Młodzieżowy Dom 
Kultury, Biblioteki Dzielnicy Ochota.

Organizatorem imprezy na zlece-
nie obu samorządów jest Stowarzysze-
nie Scena 96, a jednym z partnerów 
Ośrodek Kultury Ochoty. Sponsorami 
są: Miasto Lubin, Koleje Dolnoślaskie, 
Dolnośląska Organizacja Turystyczna 
oraz Dolnośląska Agencja Współpracy 
Gospodarczej.

Rozmowa z Władysławem Teofilem Bartoszewskim

Ochota na Dolny Śląsk

Nie tylko korty

Wyścigi na rowerkach
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Delegacji towarzyszył rów-
nież prof. Robert Gałązkowski, 
dyrektor Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.Wspólnie z burmi-
strzem Grzegorzem Pietruczukiem 
odwiedzili Szkołę Podstawową nr 
247 w Warszawie, gdzie są dwie 
klasy przygotowawcze dla dzieci 
z Ukrainy.W Centrum Rekreacyj-
no-Sportowym przy ul. Lindego 
dyrektor Anna Szymczak-Gałkow-
ska opowiedziała, w jaki sposób 
i na jakich zasadach działał punkt 
noclegowy na hali sportowej, 
który od 27 kwietnia przeszedł 
w tryb zawieszenia. W Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego odbyło się również 
spotkanie z władzami oraz byłymi 
rektorami uczelni. Uczelnia od kil-
ku lat współpracuje z ukraińskimi 
przedstawicielami oświaty i nauki 
przy programie kształcenia w za-
kresie rehabilitacji. Warto dodać, 
że miasto w swoich szpitalach 
i przychodniach zatrudniło ponad 
100 medyków z Ukrainy. W sa-
mym Szpitalu Bielańskim pracuje 
ich ponad 50. To ogromne wsparcie 
w opiece medycznej nad mieszkań-
cami miasta i pomoc w kontaktach 
z pacjentami ukraińskimi.

Na budowie Centrum Wsparcia 
Seniora trwają prace wykończenio-
we. Placówka powstaje w dawnym 
pawilonie handlowo-usługowym 
przy ul. Broniewskiego 56. O to, co 
dzieje się na budowie zapytaliśmy 
Piotra Walasa, radnego dzielnicy 
Bielany. – Na piętrze trwają ostat-
nie prace wykończeniowe, moderni-
zowana jest także klatka schodowa, 
pomieszczenia na parterze oraz 
piwnica – wylicza radny. Jak doda-
je, lada dzień ruszy remont elewacji 
budynku oraz zagospodarowanie te-
renu wokół przyszłego miejsca ak-
tywności dla seniorów. Powstanie 
kilka miejsc parkingowych, w tym 
jedno dla niepełnosprawnych. Wy-

konawca zamontuje również stoja-
ki dla rowerów. Seniorzy zyskają 
również taras zatopiony w bujnej 
roślinności. – Powierzchnia po-
kryta roślinnością wyniesie prawie 
200 mkw. – precyzuje radny Walas. 
Budowa centrum ruszyła w lipcu 
ubiegłego roku. Na parterze zapla-
nowano jadalnię wraz z zapleczem 
kuchennym, portiernię, salę do za-
jęć, szatnię oraz toalety. Na piętrze 
seniorzy skorzystają z dwóch sal do 
zajęć, pomieszczenia do wypoczyn-
ku, sali do rehabilitacji ruchowej 
oraz toalet. Poruszanie po budyn-
ku ułatwi winda. Nowa placówka 
będzie działała dwukierunkowo: 
będzie wspierała osoby w trudnej 

sytuacji życiowej, ale też aktywi-
zowała tych, którzy mają dużo wol-
nego czasu. Ci, którzy odwiedzą 
Klub Seniora, będą mogli korzy-
stać z wielu zajęć, między innymi 
komputerowych, informatycznych 
czy z zakresu nowych technolo-
gii. Planowane są również lektoraty 
językowe i spotkania tematyczne. 
W ośrodku będzie działała „Akade-
mia umysłu”, a także sekcja brydża, 
szachów i scrabbli. Organizowane 
będą też prelekcje popularnonau-
kowe czy zajęcia arty- styczne. Se-
niorzy będą mogli też wybrać się 
wspólnie do kina czy teatru, na 
imprezy kulturalne czy wycieczki 
piesze i autokarowe.

Zakład Gospodarowania Nie-
ruchomościami dzielnicy Bielany 
w najbliższych tygodniach roz-
pocznie remont kolejnych podwó-
rek w rejonie budynków Wrzeciono 
28, 30, 32, 34 i 36. Najważniejsze 
wytyczne zmian to bezpieczeństwo, 
harmonia, zieleń i uporządkowanie 
terenu. - Projekt powstał we współ-
pracy z mieszkańcami budynków 
zlokalizowanych wokół podwórek 
przeznaczonych do modernizacji. 
W pierwszej kolejności zutylizuje-
my asfalt, uporządkujemy miejsca 
postojowe, o które zabiega wielu 
mieszkańców oraz ciągi piesze. To 
ważne w kontekście placu zabaw, 
który znajduje się w samym środku 
modernizowanego zespołu podwó-

rek. Składają się na niego podwórka 
budynków Wrzeciono 28, 30, 32, 34 
i 36 - tłumaczy Włodzimierz Piąt-
kowski, wiceburmistrz Bielan.

Projekt przewiduje również 
stworzenie miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych od strony 
budynków Wrzeciono 28, 30 i 36. 
Z kolei od strony budynku Wrze-
ciono 30 zamontowane zostaną 
stojaki rowerowe. Tereny zieleni 
wokół wspomnianych podwórek 
przejdą rekultywację. Wykonane 
prace zdecydowanie poprawią funk-
cjonalność, estetykę tego terenu, jak 
również podniosą poziom bezpie-
czeństwa na nim.

Program „Bielańskie rewolucje 
podwórkowe” zrodził się w czasie 

corocznych spotkań ze wspólnotami 
mieszkaniowymi. Dyskusje z lokato-
rami pokazały, że wszystkim bardzo 
zależy na zmianach otoczenia wokół 
budynków komunalnych. Zgłosze-
nie do programu jest bardzo proste. 
Wspólnota mieszkaniowa poprzez 
swój zarząd, w piśmie skierowanym 
do wiceburmistrza Piątkowskiego 
lub Zakładu Gospodarowania Nie-
ruchomościami, musi wyrazić chęć 
przystąpienia do programu. W akce-
sie musi być zawarte m.in. zobowią-
zanie wspólnoty do dbania o nowe 
nasadzenia. W drugiej kolejności 
wniosek jest analizowany i - jeśli 
nie ma żadnych przeciwskazań oraz 
są zabezpieczone środki finansowe - 
przekazywany jest do realizacji.

Zabawa jest bez wątpienia naj-
lepszą formą poznawania świata 
i budowania podwalin wiedzy 
dla dziecka. Warto różnicować 
te bodźce tak, by dziecko mo-
gło rozwijać swoje umiejętno-
ści. Właśnie z myślą o różnych 
zainteresowaniach, upodoba-
niach i umiejętnościach Galeria 
Młociny przygotowała Festiwal 
Zabawy z okazji Dnia Dziecka, 
w ramach którego proponuje 
urozmaicone atrakcje. 

Dzień Naukowy 
dla tych, co lubią 

eksperymentować
(1 czerwca,  

w godzinach 12.00-20.00)

Tego dnia eksperci udowodnią, 
że magia naprawdę istnieje. 
Poprzez różnego rodzaju do-
świadczenia z użyciem prostych 
rekwizytów dzieci będą miały 
okazję poznać prawa przyrody 
i fizyki. Science Busking, czy-
li eksperymenty wykonywane 
w formie zabaw, to doskonała 
rozrywka dla tych, którzy inte-
resują się zjawiskami i prawami 

rządzącymi światem. Nauka po-
przez zabawę to wspaniały pomysł 
na spędzanie czasu osłodzonego 
watą cukrową i upominkami od 
cukierni Maya. 

Dzień Zabaw i Animacji 
dla tych, którzy 

kochają spędzać czas 
kreatywnie  

(2 czerwca,  
w godzinach 12.00-20.00)

Drugi dzień to czas atrakcji za-
proponowanych przez Fundację 
Jestem Mamą. Mnóstwo tańca, 
animacji i sensoryki – to dzień 
przygotowany z myślą o naj-
młodszych dzieciach. W progra-
mie m.in.: zabawy chustą, linami, 

strefa wakacyjnych warkoczy czy 
malowania buzi, kolorowanki, 
bańki mydlane czy skręcanie ba-
lonów. Za każdy paragon o war-
tości 30 zł za zakupy na terenie 
Galerii  będzie można otrzymać 
lody z cukierni Blikle.

Dzień Koszykówki,  
dla tych pełnych energii  

(3 czerwca,  
w godzinach 12.00-20.00)

W zdrowym ciele zdrowy duch, 
czyli dzień koszykówki przygo-
towany we współpracy z Klubem 
Hutnik Warszawa, to propozycja 
dla dzieci pełnych wigoru i ener-
gii. Tego dnia przewidziane są za-
jęcia sportowe z elementami piłki 
koszykowej połączone ze świetną 
zabawą. Nie zabraknie też smacz-
nych niespodzianek. Dodatkowo 
za każdy paragon o wartości 30 zł 
za zakupy na terenie naszej Gale-
rii, słodkie upominki gratis.

Dzień  
Spo owo-Taneczny dla 

tych, którzy kochają 
ruch i muzykę  

(4 czerwca,  
w godzinach 12.00-20.00) 

Nauka tańca wspiera nie tylko 
umiejętności ruchowe, ale również 
komunikowanie się z drugą osobą. 
Tego dnia na placu przed Galerią 
odbędą się warsztaty taneczne, 
prowadzone przez doświadczoną 

tancerkę Annę Jujkę, która za-
prezentuje różne choreografie 
w tanecznym stylu Street Dance. 
Dodatkowo będzie można podzi-
wiać występy profesjonalnych 
grup tanecznych ze szkoły tańca 
OYE! Taniec kubański i afroku-
bański? Tego dnia warto przyjść 
z dzieckiem i pokazać mu nie-
zwykły taneczny świat. 4 czerw-
ca zapraszamy także na trening 
siatkówki z zawodnikami z Pro-
jektu Warszawa – przewiduje-
my dużo sportowych emocji. 
Za każdy paragon o wartości 30 
zł za zakupy na terenie naszej 
Galerii, orzeźwiająca lemoniada 
w prezencie.

Oprócz tematycznych atrakcji, 
na tych Mniejszych i Większych 
codziennie czekać będą m.in.:. 
boisko do koszykówki, wodny 
tor do skimboardu czy Drewnia-
ne Gry na świeżym powietrzu. 
Chętni będą mogli odpocząć 
w strefie chillout przy dźwiękach 
muzyki granej przez dj-a.

Zabawa może mieć różne obli-
cza. Dla niektórych prawdziwa 
frajda to sport, dla innych eks-
perymenty lub taniec. Warto 
wspierać zainteresowania dziec-
ka i proponować mu różne for-
my rozrywki. Dlatego Galeria 
Młociny przygotowała 4-dniowy 
Festiwal Zabawy, podczas które-
go każde Dziecko znajdzie coś 
dla siebie. 

Na Bielanach

Gość z Ukrainy
Bielany gościły Irynę Mykychak – wiceminister zdrowia Ukrainy, dra Ro-
mana Pukaliaka – dyrektora Lwowskiego Obwodowego Centrum Diagno-
styki Klinicznej oraz prof. Andrija Kuzyka – kierownika Katedry Chirurgii 
Dziecięcej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu.

Centrum seniora prawie gotowe

Kolejne podwórka do remontu

Festiwal Zabawy z okazji Dnia Dziecka w Galerii Młociny
1 czerwca to wyjątkowa data w kalendarzu każdego Ma-
lucha. To święto pełne uśmiechu, radości i zabawy. Każdy 
rodzic chce, aby pozytywnych emocji było tego dnia jak naj-
więcej. Galeria Młociny wydłuża świętowanie Dnia Dziecka 
i przygotowała 4-dniowy Festiwal Zabawy, podczas którego 
pojawi się szereg atrakcji dla tych mniejszych i większych 
pociech. 





27 maja 2022 Nasza GAZETA Nr 5str. 6

 

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 niedzielę, 5 czerwca, przy 
Wypożyczalni przy Konarskiego od-
będzie się wyjątkowy piknik rodzin-
ny. – Nasi bibliotekarze przygotowa-
li szereg atrakcji dla uczestników, 
zarówno dla tych młodszych, jak 
i starszych – mówi Joanna Braun, 
kierownik działu promocji bemow-
skiej biblioteki.

O godz. 11.30 odbędzie się 
przedstawienie teatralne dla naj-
młodszych „Niezwykła podróż” 
w wykonaniu Teatru Dur-Moll. 
W programie przewidziano rów-
nież czas na edukację ekologiczną: 

zaplanowane zostały ekowarsztaty 
„Zagrożone gatunki zwierząt”, w ra-
mach których dzieci wykonają prace 
plastyczne.

Uczestnicy mogą też liczyć na 
pokaz tańca, przygotowania kosme-
tyków kąpielowych czy też kartek 
3D. Dzieci będą mogły wziąć udział 
m.in. w grach i zabawach edukacyj-
nych o segregacji śmieci czy ekokon-
kursach. Ale to nie koniec. Podczas 
wydarzenia zostanie również zorga-
nizowana garażówka oraz wymiana 
książek. Ekopiknik ma się odbywać 
w godzinach 11:00-15:00. 

Moc atrakcji
– Przez cały czas w Dzielnicy 

Wisła, nieformalnej 19. dzielnicy 
Warszawy, mamy nowe pomysły, żeby 
warszawianki i warszawiacy mogli 
tu dobrze spędzać czas. Ruszają 
warszawskie plaże Żoliborz, ZOO, 
Poniatówka i Saska Kępa oraz Plaża 
Romantyczna w Wawrze, z której 
można przepłynąć na lewy brzeg 
drewnianą szkutą. Mamy ponad 
300 bezpłatnych rejsów po Wiśle 
– mówił prezydent Trzaskowski. 
– W ten weekend w związku 
z Dniem Różnorodności Kulturowej 
zaplanowaliśmy nad Wisłą wiele 
wydarzeń kulturalnych, a także 
kulinarnych. Nadwiślańskie klubo-
kawiarnie zamienią się w polsko-
ukraińskie ambasady kultury. Zależy 
nam, żeby nad Wisłą było kolorowo.

Otwarcie sezonu letniego 
nad Wisłą zaczęło od warsztatów 
plastycznych dla dzieci przy 
restauracji Miami Wars, a skończy 
się koncertem Karoliny Cichej & 
Spółki w tym samym miejscu. Pełny 
program weekendu można znaleźć na 
stronach miasta.

– 200 tys. przeznaczyliśmy na 
zajęcia sportowe i rekreacyjne. 
Na plażach można wypożyczyć 
sprzęt sportowy, zabawki, leżaki, 

a pomogą w tym plażowe i plażowi. 
Nad Wisłą ważna jest też edukacja 
ekologiczna, zapraszamy do 
pawilonu edukacyjnego Kamień, 
do którego teraz łatwiej dotrzeć, bo 
wyremontowaliśmy ścieżkę pieszo-
rowerową od mostu Świętokrzyskiego 
do mostu Gdańskiego po prawej 
stronie Wisły – zachęcała dyrektor 
koordynator ds. Zielonej Warszawy 
Magdalena Młochowska.

Kulturalna impreza
Miasto dba też o porządek 

nad Wisłą. Plaże są sprzątane dwa 
razy dziennie, a w weekend trzy 
razy. Z taka samą częstotliwością 
opróżniane są kosze na plażach. 
Na samym lewym brzegu Wisły 
służba brzegowa zabiera codziennie 
ok. 9 ton odpadów. W weekend 
majowy zebrano ok. 40-50 ton 
śmieci. Miasto realizuje kampanię 
społeczną nawołującą do sprzątania 
po sobie – wrzucania śmieci do koszy 
i kontenerów. Nad Wisłą znajduje się 
250 beczek i 220 nowych betonowych 
koszy, a dodatkowo na lewym brzegu 
rzeki 20 kontenerów.

– Serdecznie zapraszam do 
korzystania z atrakcji, jakie miasto 
przygotowało w tym sezonie nad 
Wisłą. W zamian prosimy tylko 

o poszanowanie przyrody, bo to ona 
jest tu gospodarzem. Pamiętajmy, 
że nad Wisłą mamy obszar Natura 
2000. Po zakończeniu stanu pandemii 
znów obowiązuje uchwała Rady m.st. 
Warszawy dopuszczająca spożywanie 
alkoholu na bulwarach – mówiła 
radna Warszawy Renata Niewitecka, 
przewodnicząca komisji ochrony 
środowiska.

Rada Miasta podjęła jeszcze 
przed pandemią dwie uchwały. Jedna 
dopuszcza spożywanie alkoholu 
na Plaży Poniatówka na prawym 
brzegu, a druga na lewobrzeżnych 
bulwarach. Obie uchwały były 
zawieszone na czas pandemii, ale 
w ostatni poniedziałek stan pandemii 
został odwołany przez rząd. Jedna 
z nich – dotycząca bulwarów – została 
wprawdzie uchylona przez Naczelny 
Sąd Administracyjny, ale prezydent 
Warszawy wniósł skargę kasacyjną. 
Do momentu jej rozstrzygnięcia 
obowiązuje uchwała Rady Miasta. Jan 
Piotrowski, pełnomocnik prezydenta 
ds. Wisły, zachęcał do korzystania 
z rejsów po Wiśle. Na bezpłatne rejsy 
w projekcie z budżetu obywatelskiego 
„Rzuć wszystko i chodź nad Wisłę” 
można się rejestrować na stronie 
internetowej. Cotygodniowa pula 
rozchodzi się zwykle w godzinę.Zaproszenie na piknik

Dzielnica Wisła – sezon otwarty
– Zależy nam, żeby nad Wisłą było kolorowo – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod-
czas konferencji prasowej przed otwarciem sezonu nad Wisłą. Prezydent zaprosił dziennikarzy na łąkę 
w pobliżu Portu Czerniakowskiego z widokiem na wiślaną plażę na praskim brzegu.



27 maja 2022Nasza GAZETA Nr 5 str. 7

BEZPŁATNA

Ad res re dak cji  
(do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102,  
skrytka poczt.13
tel./fax  22 877 25 66, 22 877 25 67,  

503 197 584, 517 329 998
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl
Redaguje zespół 
Wy daw ca:  
NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (4,4x4,6 cm) – 99 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry.
Za  treść ogło szeń, re klam 

i artykułów sponsorowanych 
re dak cja nie od powia da.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, adiustowania oraz 
opatrywania własnym tytułem 

nadesłanych materiałów.

 MINI-
-informator

POGOTOWIA
• Ratunkowe % 999
• Gazowe % 992
• Ciepłownicze % 993
• Energetyczne % 991
• Wodno-kanalizacyjne % 994
•  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” % 22 668 70 00
POLICJA
• Komenda Rejonowa Wola

ul. Żytnia 36 % 47 723 94 50
• Komisariat Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4  % 47 723 25 80
STRAŻ MIEJSKA  % 986
STRAZ POŻARNA % 998
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  

nr 4, ul. Chłodna 3  % 22 596 70 40
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67 
% 22 596 70 70

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 
1 do 12 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) polowa lub gazowa; 7) dawny trzykonny zaprzęg rosyjski; 
8) koński wyścig; 9) podstawowa część statku; 10) strateg wojskowy; 
12) panowanie, rządzenie; 16) banderola; 19) okamgnienie; 21) kobieta 
unikająca uciech życiowych, pokutniczka; 22) szkoła średnia; 23) spor-
towe półbuty. 
Pionowo: 1) pieje o świcie; 2) kpi z uznanych wartości; 3) tusz; 4) agre-
sja; 5) zwykle za krótka do podziału; 6) drobny odłamek, kapka czegoś; 
11) metafora, przenośnia; 13) Andrzej, aktor i reżyser; 15) intensywna 
wiosną; 17) „miara” wódki; 18) główne ćwiczenia jogi; 20) zapora.

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

Mimi szuka domu
MIMI ma ok 3 lata. Waży tylko 
6 kg. Jest bezproblemową, ufną 
i przyjacielską kundelką, która 
szuka kochających opiekunów. 
Dostosowuje się do sytuacji, 
chętnie się bawi i leniuchuje. Jest 
po zabiegu kastracji. Przebywa 
w przytulisku k. Warszawy. 
Kontakt w sprawie adopcji kom. 
605 585 603.

Baruś szuka domu
Dwuletni BARUŚ w typie sznaucera szuka odpo-
wiedzialnych i empatycznych opiekunów. Psiak 
waży 7 kg. Jest bardzo mądry i uczuciowy. Ma 
energię szczeniaka, uwielbia zabawę i wspólne 
aktywności z człowiekiem, takie jak nauka sztu-
czek czy ćwiczenia węchowe. Jest nauczony czy-
stości, zna podstawowe komendy: siad, waruj, 
na miejsce. Potrzebuje chwilę czasu żeby zaufać 
nieznanemu człowiekowi. Poszukiwany jest dom 
bez małych dzieci. Piesek ma aktualne szczepie-
nia i badania. Przebywa na tymczasie w Warsza-
wie w towarzystwie suczki. Kontakt w sprawie 
adopcji kom. 605 585 603.

Muszka szuka domu
MUSZKA ma graficzne umaszcze-
nie. Ta wyjątkowej urody sunia zo-
stała uratowana i szuka kogoś, kto 
da jej dom i miłość. Sunia ma ok.  
2 lat, waży 9 kg, przebywa w przy-
tulisku k. Warszawy. Jest bezproble-
mowa w kontaktach z innymi psami. 
To miła, refleksyjna dziewczyna, spra-
gniona kontaktu i zainteresowania ze 
strony człowieka. Idealna przyjaciółka 
na czterech łapach. 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

• 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

w czerwcu:

• 1 czerwca (środa) godz. 17.00 – 
Wernisaż wystawy lalek teatral-
nych „Oczami Lalki” Jarosława 
Bułki i malarstwa Agaty Greckiej

• 3 czerwca (piątek) godz. 16.00 – 
Premiera spektaklu „Opowiadał 
Dzięcioł Sowie” grupy teatralnej 
„Kurtynka”. Wstęp wolny

• 8 czerwca (środa) godz. 18.00 
– „Tęcza operetkowa” – koncert 
w wykonaniu zespołu operetko-
wego Belcanto. Wstęp wolny

• 10 czerwca (piątek) godz. 17.30 
– Premiera spektaklu „Pani Lam-

pa” grupy teatralnej „Prolog”. 
Wstęp wolny

• 11 czerwca (sobota) godz. 18.00 
– „Prawy sercowy” spektakl te-
atralny w wykonaniu Teatru 
Agrafka. Wstęp wolny

• 14 czerwca (wtorek) godz. 
19.00 – Koncert gitarowy w wy-
konaniu uczniów Marcina Chrza-
nowskiego. Wstęp wolny 

• 20 czerwca (poniedziałek) 
godz. 17.00 – „W zakamarkach 
MAFII” – pokaz etiudy filmowej 
zrealizowanej przez Młodzieżo-
wą Akademię Filmu i Aktorstwa 
DK Kolorowa. Wstęp wolny

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 maju:
• 29 maja (niedziela) godz. 

12.30 – Park im. Zbigniewa 
Herberta. Koncert „Klasyka dla 
Smyka” w wykonaniu Kwarte-
tu AMOK. Koncert dla dzieci 
od 3 lat. Wstęp wolny

• 29 maja (niedziela) godz. 
17.00 – Park im. Zbigniewa 
Herberta. Fiesta Sombreros Di-
version – koncert tradycyjnej 
muzyki meksykańskiej w wy-
konaniu zespołu „Mariachi 
Real”. Wstęp wolny

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
w czerwcu:
• 1 czerwca (środa) godz. 11.00 

– Wycieczka z Klubem Podróż-
nika do Ogrodu Botanicznego 
w Powsinie. Zbiórka przed DK 
Portiernia godz. 11.00. Wstęp 
wolny

• 2, 9, 23, 30 czerwca (czwar-
tek) godz. 16.00 – Taniec 
w kręgu – zajęcia dla seniorów. 
Wstęp wolny

• 4 czerwca (sobota) – wyciecz-
ka autokarowa do Bielska Pod-
laskiego i okolic. Informacje/
program i zapisy w DK Por-
tiernia

• 5 czerwca (niedziela) w godz. 
11.00-13.00 – Cyrkowy Dzień 
Dziecka. Występy artystyczne 
i animacje – skwer przy DK 
Portiernia. Wstęp wolny

• 8 czerwca (środa) godz. 18.00 
– Traktoriada – wyprawa Ursu-
sem dookoła świata. Ameryka 
Płd., Argentyna, Chile, Boli-
wia. Promocja kawy „Ursus” 
wraz z degustacją. Bilety 20 zł 
do nabycia na biletyna.pl lub 
w placówce

• 25 czerwca ( sobota) w godz. 
11.00-13.00 Cyrkowe lato 
w Ursusie na powitanie lata 
– kolorowy plener artystyczno-
-edukacyjny dla rodzin. Skwer 
przy DK Portiernia. Wstęp 
wolny

• 26 czerwca (niedziela) 
w godz. 14.00-18.30 – Piknik 
w Parku Czechowickim „Czer-
wiec‘76”

w czerwcu:

• 1 czerwca (środa) godz. 19.00 
(sala widowiskowa) – Kon-
cert „Marzenia bez granic” na 
rzecz Fundacji „Sztuka i Pasja” 
w wykonaniu zespołu Horyzont 
Marzeń. Fundacja pomaga m.in. 
młodym osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną. Bilety 
20 zł

• 3 czerwca (piątek) godz. 19.30 
(sala widowiskowa) – Premiera 
spektaklu pt. „Żelaznymi łzami” 
w wykonaniu Teatru Scena Przy-
fabryczna. Wstęp wolny

• 5 czerwca (niedziela) w godz. 
15.00-21.00 (Scena Letnia, park 
Czechowicki ul. Spisaka) – 22. 
Mazowiecki Festiwal Orkiestr 
Dętych.

• 11 czerwca (sobota) w godz. 
17.00-22.00 (Scena Letnia, park 
Czechowicki) – 26. Dni Ursusa. 
Wstąpią Felivers, Łzy, Zakopo-
wer. Organizatorzy zapraszają do 
ogródków grillowych

• 12 czerwca (niedziela) godz. 
12.30 (sala widowiskowa) – Bajka 
dla dzieci (3-8 lat) pt. „Skradziony 
skarb, przygoda Pirata” w wyko-
naniu Teatru Jumaja. Bilety 15 zł

Adopcja na całe życie 4
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