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Mieszkańcy Bemowa mogą odpocząć wśród zieleni w nowym parku kieszonkowym u zbiegu 
ulic Powstańców Śląskich i Wrocławskiej. Teraz również usiąść na nowych ławkach war-
szawskich w otoczeniu drzew, krzewów, rabat bylinowych i łąki kwietnej.

Na Bemowie

Nowy park kieszonkowy

Pszczoły 
na Wawrzyszewie
Na Bielanach pojawiły się ko-
lejne pszczele rodziny. To bar-
dzo pożyteczne owady o ogrom-
nym znaczeniu dla środowiska 
i naszego życia.

Dwa ule zostały ustawione 
na terenie administracji osiedla 
Wawrzyszew War-
szawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Do-
datkowo znajdziemy 
tam kłodę bartną, która 
nawiązuje do bartnic-
twa, tradycyjnej formy 
pszczelarstwa. Za eko 
inicjatywą stoją radny 
Radosław Sroczyń-
ski oraz Agnieszka 
Głowicka-Miszczak, 
mieszkanka Wawrzy-
szewa.

Na terenie Bie-
lan pożyteczne za-
pylacze zadomowi-
ły się w 2018 roku. 
Mamy cztery pasieki, 
a w każdej znajdziemy 
od trzech do nawet pię-
ciu uli. Pszczele rodzi-
ny zamieszkują teren 
w okolicy filii Bielań-
skiego Ośrodka Kultu-

ry przy ul. Estrady 112, kościoła 
pokamedulskiego w Lesie Bie-
lańskim przy ul. Dewajtis, Domu 
Dziecka przy al. Zjednoczenia i od 
niedawna na terenie administracji 
osiedla Wawrzyszew przy ul. Wo-
lumen 8c. Pasiekami opiekuje się 
Pszczelarium.

Projekt z budżetu obywatelskiego 
pn. „Nowy park na Bemowie” zre-
alizował Zarząd Zieleni m.st. War-
szawy. Nieatrakcyjne, opustoszałe 
miejsce zmieniło się nie do poznania. 
Prace rozpoczęły się od likwidacji 
nielegalnego billboardu, który oszpe-
cał skwer. Następnie uporządkowano 
teren, a wokół istniejącego chodni-
ka zbudowano alejki z nawierzchni 
przepuszczalnej. Kolejnym etapem 
prac był montaż 4 ławek warszaw-
skich, ławki bujanej i ustawienie ko-
szy na śmieci.

Miejsce to stało się bardziej zielo-
ne dzięki wielu nowym nasadzeniom. 
Przybyło 9 nowych, dużych drzew 
(o obwodzie pni 30-35 cm) - są to 
kasztanowce czerwone, klon polny 
i jarząb pospolity. Ponadto posadzo-
no niemal 700 sztuk krzewów – trzy 
gatunki róży oraz śnieguliczkę, tawu-
łę szarą i bez koralowy.

Na rabatach bylinowych moż-
na podziwiać niemal 20 gatunków 
roślin, m.in. przegorzany pospolite, 
kocimiętki, krwawniki, jastruny, mi-
kołajki, rozchodniki czy chabry. 

Pracownicy warszawskiej Zieleni 
zasiali również łąkę kwietną złożoną 
z kilkunastu gatunków wielobarw-
nych roślin – zakwitną tu wkrótce 
np. brodawniki, lebiodki, szałwie, 
zawciągi, koniczyny. Zapylacze 
(pszczoły, motyle), oprócz roślin, 
będą tu miały jeszcze więcej atrakcji, 
ponieważ postawiono dla nich dwa 
domki.
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Na Ochocie

Zapraszamy na Festiwal Sztuka Ulicy

- Spotykamy się z teatrem ple-
nerowym w trudnych czasach, które 
sprawiają, że w sposób naturalny 
pojawia się pytanie, czego potrzebu-
jemy w sytuacjach niełatwych, kry-
zysowych. Może chwili wytchnienia, 
zatrzymania, dystansu do rzeczywi-
stości? Tegoroczny program Sztuki 
Ulicy próbuje wychodzić naprze-
ciwko tym potrzebom. Chcemy być 
z mieszkańcami Warszawy – tymi, 
którzy mieszkają tu od lat i tymi, 
którzy niedawno się sprowadzili. Za-
prezentujemy różne gatunki teatru 
ulicznego w formie i treści. Mam 
nadzieję, że każdy znajdzie coś dla 
siebie – mówi Dariusz Jarosiński, 
dyrektor artystyczny Festiwalu 
Sztuka Ulicy.

Artyści z Ukrainy, kijowski Te-
atr Uliczny Highlights oraz cyrko-
wy Teatr Vuala ze Lwowa wspólnie 
zaprezentują spektakl „Przystanek 
Klaunada”. W świecie pełnym ma-
gii, cyrkowych sztuczek, akrobatyki 
i gimnastyki artystycznej oraz tań-

ców na szczudłach artyści opowie-
dzą historię Arlekina wędrującego 
w poszukiwaniu wymarzonej uko-
chanej. 

Z Korei Południowej na Fe-
stiwal przyjedzie grupa K-Arts 
Hannuri, to profesjonalny zespół 
utworzony na wydziale tradycyjnej 
koreańskiej sztuki teatralnej na Ko-
reańskim Narodowym Uniwersyte-
cie Sztuki. Koncentruje się on na 
odtwarzaniu tradycyjnych przedsta-
wień. Spektakl „Laon-pan” nawią-
zuje do tańca w masce „pungmul”, 
gdzie szamańska muzyka przywraca 
naturalną energię i porządek świata. 
Celem działalności teatru jest pro-
mowanie wielowiekowej teatralnej 
kultury koreańskiej.

Na tegorocznym Festiwalu zoba-
czymy również silną reprezentację 
artystów z Polski. 

Poznański Teatr Biuro Podró-
ży przyjedzie na Sztukę Ulicy ze 

spektaklem „Eurydyka”. Niepokój 
i konieczność izolacji od najbliż-
szych stały się powszechnym do-
świadczeniem podczas pandemii. 
Najnowszy spektakl tej grupy jest 
artystyczną reakcją na zagrożenie 
rozłąką z ukochaną osobą. Po raz 
kolejny Teatr Biuro Podróży wróci 
na Festiwal ze spektaklem „Carmen 
Funebre”. To plenerowe przedsta-
wienie grane na szczudłach jest, 
najkrócej mówiąc,  druzgocącym 
teatrem obrazów dotyczącym wojny 
(BBC). 

Również z Poznania przyjedzie 
Teatr Usta Usta Republika, arty-
ści zaproszą na spektakl „Cykl” – 
multimedialne widowisko łączące 
instalacje przestrzenne, grę aktor-
ską oraz animacje komputerowe.  
Krakowski Teatr Migro zaprezen-
tuje spektakl „DROM – ścieżka-
mi Romów”. Romowie, Cyganie, 
Kalderasze, Lowarzy, Polska Roma, 
Bergitka Roma… Czy wiecie, ja-
kie są ich tradycje, jak żyli kiedyś, 

a jak dzisiaj? Osią narracyjną tego 
przedstawienia bez słów jest muzyka 
romska z różnych krajów świata. 

Z Wolimierza (Pogórze Izer-
skie) przyjedzie Teatr Klinika La-
lek. Ten wędrowny teatr lalkowy 
zaprosi na „Kosmiczną Podróż 
Guliwera”. Spektakl na motywach 
powieści Jonathana Swifta to kolej-
na podróż w świat dużych marionet.

Walny-Teatr zaprezentuje swo-
ją najnowszą produkcję – spektakl 
„Koniec i bomba”, który na Fe-
stiwalu Sztuka Ulicy będzie miał 
premierę. To wydarzenie plenerowe 
na walec, katedrę i sześć otwar-
tych trumien, w którym występu-
je sześć nadmarionet i przybłęda. 
Wrocławski Teatr Na Walizkach 
zaprezentuje na Festiwalu spektakl 
„Satyriada” –  przewrotną historię 
małżeńską, w której miłość miesza 
się ze zdradą, wesele z pogrzebem, 
a wszystko to z muzyką bałkańską 
w tle.

Teatr Snów z Gdańska przy-
jedzie ze spektaklem „Pokój” – 
poetycką opowieścią o samotnym 
mieszkańcu niezwykłego pokoju, 
usytuowanego na pograniczu ma-
rzeń i rzeczywistości.

Więcej informacji na stronie 
www.sztukaulicy.pl

29. Festiwal Sztuka Ulicy jest 
współfinansowany przez m.st. War-
szawa oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizator: Ośrodek 
Kultury Ochoty.

Partnerzy: Plac Defilad STU-
DIO teatrgaleria, Centrum Kultu-
ry Koreańskiej w Warszawie, Sto-
warzyszenie Unia Teatrów Ulicz-
nych i Organizatorów Wydarzeń 
Plenerowych, 

Patroni medialni: Radio Dla 
Ciebie, TVP Warszawa, TVP Kul-
tura, In Your Pocket, Ngo.pl, Te-
atrdlawas.eu, E-teatr.pl, Teatral-
ny.pl, Warszawa.pl, Kulturalnie.
waw.pl.

PROGRAM 
29. Międzynarodowy Festiwal 
Sztuka Ulicy, 1-3 lipca 2022 r.  
Warszawa – rynek Nowego 
Miasta, park Szczęśliwicki, 
plac Defilad

1 LIPCA (piątek)
godz. 19.00,  park Szczęśliwicki, 
Teatr Migro, „DROM – ścieżka-
mi Romów”
godz. 21.00, park Szczęśliwicki, 
Teatr Klinika Lalek, „Kosmiczna 
podróż Guliwera”
godz. 22.00, plac Defilad, Teatr 
Usta Usta Republika, „Cykl”

2 LIPCA (sobota)
godz. 13.00, plac Zamkowy (pa-
rada), K-Arts Hannuri (Korea 
Południowa), “Laon-pan 라온판”
godz. 17.00, rynek Nowego Mia-
sta, K-Arts Hannuri (Korea Połu-
dniowa), “Laon-pan 라온판”
godz. 19.00, rynek Nowego Mia-
sta, Kijowski Teatr Uliczny Hi-
ghlights i Teatr Vuala (Ukraina), 
„Przystanek Klaunada”
godz. 20.00, park Szczęśliwicki, 
Teatr Na Walizkach, „Satyriada”
godz. 21.00, rynek Nowego 
Miasta, Walny – Teatr, „Koniec 
i bomba” [prapremiera]
godz. 22.00, plac Defilad, Teatr 
Klinika Lalek, „Kosmiczna po-
dróż Guliwera“
godz. 22.00, park Szczęśliwicki, 
Teatr Biuro Podróży, „Carmen 
Funebre”

3 LIPCA (niedziela)
godz. 19.00, rynek Nowego Mia-
sta, Teatr Na Walizkach, „Saty-
riada”
godz. 19.00, park Szczęśliwicki, 
Teatr Snów, „Pokój”
godz. 21.00, rynek Nowego 
Miasta, Walny – Teatr, „Koniec 
i bomba” (premiera)
godz. 21.00, park Szczęśliwic-
ki, Kijowski Teatr Uliczny Hi-
ghlights i Teatr Vuala (Ukraina), 
„Przystanek Klaunada”
godz. 22.00, plac Defilad, Teatr 
Biuro Podróży, „Eurydyka”

BIURO ORGANIZACYJNE 
| Stowarzyszenie Scena 96, ul. 
Morskie Oko 2 | sztukaulicy@
tlen.pl 

W pierwszą niedzielę czerwca 
br. na Scenie Letniej parku Czecho-
wickiego przy ul. Spisaka w Ursusie 
odbył się XXII Mazowiecki Festi-
wal Orkiestr Dętych.

W Festiwalu zagrały: 
Orkiestra Marszowo-Swingo-

wa z Mogielnicy, Orkiestra Repre-
zentacyjna SGGW w Warszawie,  
Miejska Orkiestra Dęta Moderato 
z Warki,  Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego 
z Grodziska Mazowieckiego, Kozie-
nicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
FURIOSO, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP w Kaskach, Warszawsko-
-Lubelska Orkiestra Dęta i Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza.

Festiwal w Ursusie to jedy-
na tego typu impreza plenerowa 
w Warszawie i największa w woje-
wództwie mazowieckim promująca 
i upowszechniająca muzykę orkie-
stralną, aktywizująca środowiska 
muzyczne i jednocześnie wzbudza-
jąca zainteresowanie społeczności 
lokalnej. Jest spotkaniem zaprzyjaź-
nionych zespołów, zapoznaniem się 
z ostatnim dorobkiem i okazją do 
wspólnego świętowania muzyki.

Każda z występujących orkiestr 
prezentowała się indywidualnie 
na scenie, popisując się harmo-
nią brzmienia, kunsztem solistów 
i wszechstronnością repertuaru. Wy-
konano nie tylko tradycyjne utwory 

na instrumenty dęte; prezentowano 
wiele ciekawych aranżacji muzyki 
tanecznej, ludowej, pop, latynoame-
rykańskiej i melodie filmowe. Mimo 
upalnej niedzieli występy ściągnę-
ły liczną publiczność. Popisy mu-
zyczne trwały do wczesnych godzin 
wieczornych. Nie zabrakło popisów 
pięknie ubranych tamburmajorek, 
które w takt muzyki prezentowa-
ły swój kunszt, wzbudzając aplauz 
widzów.

Wszystkie orkiestry biorące 
udział w Festiwalu zostały uhono-
rowane dyplomami, nagrodami rze-
czowymi od sponsorów oraz pamiąt-
kowymi pucharami.

W Ursusie

XXII Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych

Już po raz dwudziesty dziewiąty w Warszawie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Sztu-
ka Ulicy. W tym roku gościć będzie artystów z Polski, Ukrainy oraz Korei Południowej, 
a miejscami festiwalowymi będą rynek Nowego Miasta, park Szczęśliwicki oraz plac De-
filad. W programie Festiwalu teatry alternatywne, sztuki jarmarcznej, cyrkowej, spektakle 
w formule komedii del arte oraz wędrowne teatry lalkowe. Festiwal odbędzie się w dniach 
1-3 lipca, wstęp wolny.
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W parlamencie nie zabrakło 
Grzegorza Pietruczuka, burmistrza 
dzielnicy Bielany. W trakcie debaty 
m.in. z Beatą Moskal-Słaniewską – 
prezydentką Świdnicy, Tomaszem 
Tyrką – wójtem gminy Jarczów oraz 
Beatą Klimek – prezydentką Ostrowa 
Wielkopolskiego dyskutowano o tym 
jak ważne jest wzmocnienie nieza-
leżności jednostek samorządu tery-
torialnego - w szczególności poprzez 
stabilne źródła finansowania. Ponad-
to klub parlamentarny Lewicy zapo-
wiedział prace nad pakietem ustaw 
m.in. o zwiększeniu udziału jedno-
stek samorządu terytorialnego w do-
chodach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych, o ustaleniu zasady 
ścisłego powiązania zadań samorzą-
du terytorialnego z finansowaniem 
z budżetu państwa, a także o finan-
sowaniu wynagrodzeń nauczycieli 
wprost z budżetu państwa. Dokumen-
ty w najbliższym czasie będą konsul-
towane z samorządowcami.

Pomysł na uruchomienie wy-
zwania zrodził się wśród człon-
ków Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
Bemowo. – Było to pierwsze takie 
wyzwanie w ramach Akademii Mło-
dego Bemowiaka, a my już myślimy 
o kolejnych! Była to również pierw-
sza akcja przeprowadzona na tak 
dużą skalę. Uczniowie bemowskich 
szkół jak zwykle nie zawiedli. W za-
ledwie 18 dni udało im się zebrać  
25 294 441 kroków. Jesteście niesa-
mowici! – podkreślił radny Maciej 
Bartosiak. 

8 czerwca br. w Szkole Pod-
stawowej nr 150 przy ul. Thom-
mego odbyła się uroczysta gala, na 
której zostali nagrodzeni uczniowie 

z największą ilością kroków. Do-
datkowo szkoła ta otrzymała bon 
o wartości 1000 zł na zakup sprzętu 
sportowego za zebranie 7 688 326 
kroków w rankingu ogólnoszkol-
nym. – Gratulujemy serdecznie zwy-
cięzcom oraz wszystkim uczestniczą-
cym w tym wyjątkowym wyzwaniu 
– mówił wiceburmistrz Kobierski. 

Projekt „Aktywnie z Bemo-
wem” wystartował 16 maja br. 
Udział w nim wzięli uczniowie 12 
bemowskich szkół, które przystąpiły 
do wyzwania. W każdej szkole bio-
rącej udział w wyzwaniu nagrodzeni 
zostali uczniowie z trzema najwyż-
szymi wynikami przebytej liczby 
kroków w czasie trwania wyzwania. 

Ekologia na Młocinach
Lasy Miejskie-Warszawa podpisały umowę na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Pa-
pirusów 1/3. Inwestycja realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ma być gotowa pod 
koniec przyszłego roku. Wartość inwestycji to 17,1 mln złotych, z czego 10 mln zł dokłada Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powitanie lata w Galerii Młociny
W tym tygodniu oficjalnie rozpoczęło się kalendarzowe lato. Z tej okazji Galeria Młociny zaprasza do wspól-

nego świętowania i powitania tej najbardziej radosnej pory roku. W ramach projektu „Młociny Summer Fest”, 
zarówno na bielańskich „Dechach” na poziomie +2 oraz na placu przed galerią, zaplanowane zostały różnorodne 
atrakcje zachęcające do spędzania czasu na świeżym powietrzu. 25 czerwca ruszają warsztaty taneczne Latino 
Street School, warsztaty ze skimboardingu oraz emocjonujące rozgrywki Pucharu Młocin Street Basket 3x3. 

Lato na Dechach
Bielańskie „Dechy” to kultowa, warszawska potańcówka, która przyciągała mieszkańców miasta tanecznym kli-

matem, a która działała przed i chwilę po wojnie. „Dechy” były sercem rozrywkowej mapy stolicy. Galeria Młociny 
postanowiła je wskrzesić i przywrócić tradycję spotkań przy muzyce i dobrym jedzeniu. Co roku w ramach akcji „Lato 
na Dechach” Galeria Młociny zaprasza na szereg atrakcji na świeżym powietrzu przygotowanych z myślą o osobach, 
które kochają połączenie dobrej muzyki, fantastycznego jedzenia i czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi.

Już w najbliższą sobotę, 25 czerwca bielańskie „Dechy” w Galerii Młociny zapraszają na zabawę w latyno-
skich rytmach. Od godziny 16:00 do 17:00 wszyscy miłośnicy tanecznych wyzwań będą mogli spróbować swoich sił 
podczas warsztatów Latino Street School. W zajęciach mogą brać udział zarówno Panie, Panowie, jak i pary. Tu nie 
jest ważne doświadczenie, a chęci i pozytywne nastawienie. Po warsztatach warto zostać z nami dłużej, bo już od go-
dziny 17:00 Galeria Młociny zaprasza na sobotni Bifor, czyli muzykę na żywo graną przez Dj’a.

Wakacje z „Młociny Summer Fest”
 „Młociny Summer Fest” to z kolei niezwykły projekt, który udowadnia, że lato w mieście może być ciekawe 

i spędzone aktywnie. To festiwal dobrej zabawy oraz sportu, w ramach którego przez całe lato można skorzystać 
z takich atrakcji jak: gry outdoorowe czy tor do skimboardingu. Sport ten wywodzi się z surfingu i dostarcza równie 
dużych emocji i dawki adrenaliny, jednak za sprawą kompaktowej deski i zasad ślizgu wodnego pozwala na zabawę 
bez konieczności wyjazdu nad morze czy jezioro. Tor dostępny jest dla chętnych do końca lipca, a dodatkowo w sobotę 
ruszają zorganizowane warsztaty z tej dyscypliny. 

„Młociny Summer Fest” to także wyjątkowy harmonogram rozgrywek sportowych z koszykówki. W sobotę  
25 czerwca w Galerii Młociny odbędą się zmagania „Pucharu Młocin” Street Basket 3x3. To odmiana klasycznej 
koszykówki, w której dwie trzyosobowe drużyny rozgrywają mecz na połowie tradycyjnego boiska, celując do jednego 
kosza. W sobotnim finale zmierzy się 12 drużyn, które powalczą o atrakcyjne nagrody. Wszystkich, którzy intere-
sują się tym sportem, którzy sami regularnie trenują lub grają tylko w wolnych chwilach, a także którzy po prostu 
chcą kibicować najlepszym, zapraszamy w okolice boiska usytuowanego przed wejściem do Galerii w godzinach  
13:00- 17:00. Emocje gwarantowane!

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Galerii Młociny, jej  profilu na Facebooku, Instagramie oraz Tik Toku, 
gdzie regularnie pojawiać się będą informacje o kolejnych inicjatywach. Animacje dla najmłodszych, potańcówki 
wielopokoleniowe, a może warsztaty z jogi? Te i inne atrakcje będę cyklicznie odbywać się na terenie Galerii Młociny 
przez całe wakacje. 

Zapraszamy! 

Dodatkowe informacje: 
Strona internetowa: www.galeriamlociny.pl
Facebook: https://www.facebook.com/galeriamlocinyofficial 
Instagram: Galeria Młociny (@galeriamlociny) • Zdjęcia i filmy na Instagramie 
Tik Tok: www.tiktok.com/@galeriamlociny 

 Na Bemowie

Wyzwanie młodych
12 bemowskich szkół, setki uczniów, którzy wspólnie przemie-
rzyli dystans ponad 25 mln kroków! – 3 czerwca dobiegło końca 
międzyszkolne wyzwanie „Aktywnie z Bemowem” uruchomione 
w aplikacji Pho3nix Kids Poland polegające na mierzeniu ilości 
przebytych kroków. Patronem akcji był Piotr Kobierski, zastępca 
burmistrza Bemowa.

O budżecie samorządów
W Sejmie odbył się Kongres Samorządowców. Wzięło w nim udział 
wielu radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów z całego kraju.

Jak informują Lasy Miejskie-
-Warszawa, w zaprojektowanym 
budynku o powierzchni prawie 1000 
mkw znajdą się: sala konferencyjno-
-warsztatowa dla 85 osób i 4 sale do 
zajęć. Obiekt będzie posiadać tzw. 
zielony dach oraz instalacje ener-
gii odnawialnej. Koncepcja prze-
widuje również stworzenie ogrodu 

deszczowego wraz ze zbiornikami 
na deszczówkę. Na terenie inwesty-
cji znajduje się leśniczówka ujęta 
w gminnej ewidencji zabytków. Po 
jej gruntownym remoncie znajdzie 
się tam przestrzeń ekspozycyjna.

– Szczególne podziękowania dla 
mojego zastępcy Włodzimierza Piąt-
kowskiego za wsparcie od strony 

formalnej przygotowań do inwesty-
cji m.in. poprowadzenie procedu-
ry zmiany użytkowania leśniczówki 
(z mieszkalnego na biurowo-wysta-
wienniczy) i przekazania jej w za-
rząd Lasów Miejskich-Warszawa 
oraz pomoc w wydaniu decyzji lo-
kalizacyjnej – powiedział Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz Bielany.
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tel./fax  22 877 25 66, 22 877 25 67,  
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Redaguje zespół 
Wy daw ca:  
NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
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

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA
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rok XVIII nr 510 rok XVIII nr 290 rok XVIII nr 293

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

w lipcu:

• 29 czerwca (środa), godz. 16:00
Lato teatralne 
Spektakl „Muzyczne Zoo” Teatr 
Katarynka

Miejsce: Osiedle Wrzeciono, plac za-
baw przy Bielańskim Centrum Eduka-
cji Kulturalnej
• 1 lipca (piątek), godz. 18:00

MUZYKA NA WODZIE  
– VII Letnie koncerty 
na Wawrzyszewie

Zespół Volare
Przeboje muzyki włoskiej i Ameryki 
Południowej
Miejsce: Stawy Brustmana
• 6 lipca (środa)

Lato teatralne 
Spektakl „Bajeczna Fiesta” Teatr 
Kultureska

godz. 11:00 – Miejsce: Osie-
dle Wawrzyszew, ul. Wolumen 
za górką przy Stawach Brustmana 
godz. 16:00 – Miejsce: Osiedle Wrze-
ciono, plac zabaw przy Bielańskim 
Centrum Edukacji Kulturalnej 
• 8 lipca (piątek), godz. 18:00

MUZYKA NA WODZIE  
– VII Letnie koncerty 
na Wawrzyszewie

Zespół Fado Set
Muzyka Półwyspu Iberyjskiego
Miejsce: Stawy Brustmana
• 13 lipca (środa)

Lato teatralne 
Spektakl „Ekonolulu” Teatr 
Kultureska

godz. 11:00 – Miejsce: Osie-
dle Wawrzyszew, ul. Wolumen 
za górką przy Stawach Brustmana 
godz. 16:00 – Miejsce: Osiedle Wrze-
ciono, plac zabaw przy Bielańskim 
Centrum Edukacji Kulturalnej

• 15 lipca (piątek), godz. 18:00
MUZYKA NA WODZIE  
– VII Letnie koncerty 
na Wawrzyszewie

Zespół Kazzma Brass
Przeboje muzyki rozrywkowej, kla-
sycznej i filmowej
Miejsce: Stawy Brustmana
• 20 lipca (środa), godz. 11:00

Lato teatralne 
Spektakl „W miejskiej Dżungli” Teatr 
Katarynka oraz animacje. 
Miejsce: Osiedle Wawrzyszew, ul. Wo-
lumen za górką przy Stawach Brust-
mana
• 22 lipca (piątek), godz. 18:00

MUZYKA NA WODZIE  
– VII Letnie koncerty 
na Wawrzyszewie

Zespół Trio Contento
Najpiękniejsze tanga świata
Miejsce: Stawy Brustmana
• 27 lipca (środa), godz. 11:00

Lato teatralne 
Spektakl „Księżniczka Rosa i Klimek” 
Teatr Katarynka oraz animacje
Miejsce: Osiedle Wawrzyszew, ul. Wo-
lumen za górką przy Stawach Brust-
mana
• 29 lipca (piątek), godz. 18:00

MUZYKA NA WODZIE  
– VII Letnie koncerty 
na Wawrzyszewie

Zespół Kapela zza Płota
Polska muzyka ludowa i biesiadna
Miejsce: Stawy Brustmana

Na wydarzenia wstęp wolny. 
W razie deszczowej pogody spotykamy 
się w sali Bielańskiego Ośrodka Kultu-
ry przy ul. Goldoniego 1 lub w przy-
padku spektakli na Osiedlu Wrzeciono 
w Bielańskim Centrum Edukacji Kultu-
ralnej. Liczba miejsc jest ograniczona, 
więc lepiej pobrać wejściówkę na stro-
nie www.bielanski.waw.pl

Bursztyn szuka domu
BURSZTYN jest rocznym małym 
słodziakiem, waży 7 kg. To roz-
merdany i śliczny psiak, przyjazny 
dla ludzi i zwierząt. Ma jeszcze 
energię szczeniaka i bardzo ra-
dosne usposobienie. Uwielbia się 
bawić i przytulać. Z utęsknieniem 
czeka na domek i miłość. Przeby-
wa w przytulisku k. Warszawy. 
Kontakt w sprawie adopcji kom. 
605 585 603

Etna szuka domu
ETNA to cudna mała (waży 8 kg) rocz-
na suczka, która bardzo kocha ludzi. 
Ma bezproblemowe podejście do in-
nych zwierząt.. Etna jest grzeczna, 
kochana, idealna. Dostosowuje się 
do każdej sytuacji. Czeka na swoją 
szansę i dom pełen troski i miłości. 
Przebywa w przytulisku k.Warsza-
wy. Kontakt w sprawie adopcji kom.  
605 585 603

Bafinka szuka domu
BAFINKA półroczna sunia jest mą-
dra, radosna, przyjazna. Waży 18 kg. 
Ma idealny charakter. Dogaduje się 
świetnie z każdym człowiekiem i każ-
dym zwierzakiem. Lubi piesze wę-
drówki i wylegiwanie na kanapie. Chce 
być kochana i mieć dom na całe życie. 
Tak bardzo na to zasługuje! Przebywa 
w przytulisku k. Warszawy. 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

Adopcja na całe życie Fundacja Artystyczna  
im. Kaliny Jędrusik 
„Kalinowe Serce” 

ul. Krasińskiego 25, 
Warszawa

Drodzy!
ponieważ często pytaliście nas 
o możliwość zakupu voucheru po-
darunkowego, informujemy, że od 
dziś są u nas dostępne!

Voucher podarunkowy świet-
nie sprawdzi się jako prezent dla 
bliskiej osoby. To po prostu karta 
podarunkowa, dzięki której możesz 
wybrać dowolną atrakcję z naszej 
bogatej oferty repertuarowej.

Wieczory spędzone w Kalino-
wym Sercu na długo zapadają 
w pamięć odwiedzających.

Vouchery są dostępne już od  
50 zł i można je wykorzystać za-
równo na zakup biletów jak też przy 
zamówieniu w naszym klimatycz-
nym barku.

Zachęcamy do kupna! 

Początek wydarzenia o godz. 
14.00. Podczas pikniku liczne atrak-
cje dla najmłodszych, m.in. gry 
i zabawy nawiązujące do epoki, 
rekonstruktorzy. Dla miłośników 
motoryzacji wystawa kultowych 
samochodów PRL-u. Podczas wy-
darzenia będzie można spotkać 
się z uczestnikami strajku z 1976 
roku. Na scenie wystąpią ursuski 
kabaret „Miś” i grupa musicalowa 
„Phantasia”. Koncerty rozpoczną się 
o godzinie 18:45. Najpierw wystąpi 
zespół Happysad – od lat jest jeden 
z najpopularniejszych polskich ze-
społów, który ma na koncie ponad 
1200 koncertów w całym kraju, 5 
platynowych i 3 złote płyty. Póź-
niej, o godzinie 20:45 zobaczymy 
Ørganka.

Wstęp wolny.

Koncerty w rocznicę 
wydarzeń Czerwca’76 

w Ursusie
46. rocznicę strajku robotni-
czego w Zakładach Mechanicz-
nych „Ursus” dzielnica uczci 
piknikiem historycznym i kon-
certami. W najbliższą niedzielę, 
26 czerwca, na scenie w Parku 
Czechowickim wystąpią zespoły 
Ørganek i Happysad.

Bielański Ośrodek Kultury 
ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. 

łokieć tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów 

kręgosłupa w    przebiegu dyskopatii i  zmian 

zwyrodnieniowych. Leczenie przeciwbólowe stawów 

krzyżowo-biodrowych.

Dariusz Grela 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
Gabinety Lekarskie Łucka (gab. Nr 5) 
tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
– SPRAWNOŚĆ W  KAŻDYM WIEKU!
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Juz od 1 lipca

Salon Eleganza. Hala WOLA ul. Czluchowska 25
www.eleganza.com.pl


