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Bemowo pożegnało lato!

Na Bielanach

Centrum Wsparcia Seniora

Na Woli

W parku Szymańskiego

– Kawał dobrej roboty wyko-
nawcy inwestycji, mojego zastępcy 
Włodzimierza Piątkowskiego oraz 
jego zespołu z Zakładu Gospo-
darowania Nieruchomościami dla 
dzielnicy Bielany – mówi Grze-
gorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. 
Nowa placówka będzie działała 
dwukierunkowo: będzie wspierała 
osoby w trudnej sytuacji życio-
wej, ale też aktywizowała tych, 
którzy mają dużo wolnego czasu. 
Seniorzy skorzystają z wielu za-
jęć. Planowane są m.in. lektoraty 
językowe, spotkania tematyczne, 
zajęcia informatyczne oraz zajęcia 
sekcji brydża, szachów i scrabbli. 
W ośrodku będzie działała „Aka-
demia Umysłu” i sala do rehabili-
tacji. Różne metody terapeutyczne 
zostały dobrane tak, aby seniorzy 
mogli jak najdłużej bez proble-
mów funkcjonować w swoich śro-
dowiskach lokalnych.

Z usług Dziennego Domu Se-

nior+ będą korzystać emeryci lub 
renciści w wieku emerytalnym 
(powyżej 60 r.ż.), mieszkańcy Bie-
lan. W pierwszej kolejności osoby 
samotne lub osamotnione w ro-
dzinie, z niepełnosprawnością, 
o niskich dochodach, zagrożone 
przemocą domową, mieszkające 
w trudnych warunkach mieszka-
niowych oraz mające trudności 
w przygotowaniu posiłku. Doce-

lowo placówka będzie udzielać 
wsparcia dla 80 seniorów. Chęć 
uczestniczenia w zajęciach należy 
zgłosić telefonicznie (tel. 502 429 
172) lub osobiście w OWDS nr 
2 przy ul. Wrzeciono 5a. Następ-
nie pracownik OWDS przedstawi 
procedurę przyjęcia i pomoże wy-
pełnić formularz. Po zakończeniu 
procedury rekrutacyjnej senior zo-
stanie poinformowany o decyzji.

Pod koniec lipca do UD Wola 
wpłynęły niepokojące wieści 
o zdechłych kaczkach. Władze 
dzielnicy zleciły badanie wody, 
aby wyeliminować podejrzenia, że 
ktoś truje zwierzęta. W próbkach 
wykryto bakterię Clostridium bo-
tulinum Typu „C”. Bakteria ta jest 
szczególnie niebezpieczna dla ka-
czek krzyżówek. Władze dzielnicy 
zapobiegawczo zalecają, aby nie 
korzystać ze zbiorników wodnych. 
Obniżona temperatura wyeliminu-
je bakterie z wody. 

W trosce o bezpieczeństwo 
czworonogów Urząd Dzielnicy 
Woli wprowadził zakaz pojenia 
i kąpieli tych zwierząt w zbior-
nikach wodnych parku Szymań-
skiego. Podobny zakaz obowiązu-
je już od jakiegoś czasu w parku 
Moczydło. - Po otrzymaniu wyni-
ków badań z Moczydła zleciliśmy 
badania w Parku Szymańskiego. 
Właśnie dotarły do nas wyniki – 
informuje burmistrz Krzysztof 
Strzałkowski. – Podobnie jak po 
drugiej stronie ulicy Górczewskiej, 
w sztucznej rzece parku Szymań-
skiego naukowcy znaleźli bakterię 
Clostridium botulinum Typu „C”, 
która stanowi głównie zagrożenie 

dla kaczek krzyżówek. Może być 
jednak także niebezpieczna dla in-
nych zwierząt – dodaje burmistrz. 
W stawie parku nie stwierdzono 
obecności bakterii, ale władze 
dzielnicy zapobiegawczo również 
zaleciły, aby z niego nie korzystać. 
Do tej pory nie stwierdzono też, 
aby bakteria zaszkodziła czworo-
nogom czy innemu ptactwu. 

Do urzędu dotarły również 
wyniki zleconej wcześniej sekcji 
martwej kaczki krzyżówki z parku 
Moczydło. – Naukowcy stwierdzili 
w jej ciele obecność toksyny bo-
tulinowej – informuje burmistrz 
Woli. To oznacza, że można wy-
kluczyć celowe zatrucie kaczek, 
bądź zatrucie wody przez czło-
wieka. 

W pierwszą sobotę września na Bemowie odbył się kolejny piknik z cyklu „Back to school”. 
Park Górczewska zamienił się w strefę pełną atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na najmłodszych 
czekały m.in.  edukacyjne  gry  i  zabawy,  brokatowe  tatuaże,  szybowiec  i  pokazy  sportowe. 
Rodzice i dziadkowie skorzystali z licznych konsultacji lekarskich oraz serwisu rowerowego, 
wyrobili także kartę EKUZ. Wydarzenie zakończono rewelacyjnym koncertem Ewy Farnej.

W budynku przy ul. Broniewskiego 56  trwają ostatnie poprawki, a Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bielany szykuje się do meblowania placówki. Pierwsze zajęcia planowane 
są pod koniec roku.

Zlecone  przez  Urząd  Dzielnicy Wola  badania  wody  wyka-
zały obecność niebezpiecznej dla zwierząt bakterii w wodzie 
sztucznej  rzeki  parku  Szymańskiego.  Zdaniem  specjalistów 
bakterie wyginą niedługo od chłodu. Znana jest też przyczy-
na śmierci kaczek w parku Moczydło. 
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WYDARZENIA  
KULTURALNE

KONCERTY
17 października (poniedziałek) godz. 15.00
Koncert Izabeli Trojanowskiej z zespo-
łem
Aula w Technikum nr 7 w Zespole Szkół 
im. St. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. 
Szczęśliwicka 56.
Obowiązują zaproszenia.
24 października (poniedziałek) godz. 15.00
Koncert operetkowy „Muzyczny Orient 
Express” w wykonaniu Magdaleny Tun-
kiewicz-Zakrzewskiej, Wojciecha Bar-
dowskiego, Krzysztofa Jaszczaka, Rafała 
Grząki
Aula w Technikum nr 7 w Zespole Szkół 
im. St. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. 
Szczęśliwicka 56.
Obowiązują zaproszenia.
Odbiór bezpłatnych zaproszeń na kon-
cert Izabeli Trojanowskiej z zespołem 
i koncert operetkowy „Muzyczny Orient 
Express”:
• dla Członków Klubów Seniora z Ochoty 

– w Klubach Seniora,
• dla Seniorów z Ochoty niezrzeszo-

nych w Klubach Seniora – w bibliotece 
„Przystanek Książka”, ul. Grójecka 42, 
w dniach 10-11 października 2022 r. 
w godzinach 9.00-12.00 lub do wyczer-
pania puli zaproszeń.

Uwaga: Ograniczona ilość zaproszeń na 
koncert Izabeli Trojanowskiej z zespołem 
i koncert operetkowy „Muzyczny Orient 
Express”. O możliwości otrzymania zapro-
szeń decyduje kolejność osobistego odbio-
ru (maksymalnie 2 zaproszenia na osobę do 
wyboru na jeden spośród tych dwóch kon-
certów). Nie ma możliwości telefonicznej 
lub elektronicznej rezerwacji zaproszeń.
UWAGA:
W celu odebrania bezpłatnych zaproszeń 
na koncert Izabeli Trojanowskiej z ze-
społem i koncert operetkowy „Muzyczny 
Orient Ekspress” prosimy o zabranie ze 
sobą dokumentu/innego druku potwierdza-
jącego adres zamieszkania na terenie dziel-
nicy Ochota.
7 listopada (poniedziałek) godz. 14.00
Koncert „Ochota na ...jazz” w wykona-
niu Klaudii Kowalik i Stana Brecken-
ridge
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ocho-
ty, ul. Radomska 13/21.
Obowiązują zaproszenia. Odbiór bez-
płatnych zaproszeń na koncert „Ochota 
na... jazz”: 
•  dla Członków Klubów Seniora z Ochoty 

– w Klubach Seniora,
• dla Seniorów z Ochoty niezrzeszonych 

w Klubach Seniora – w Ośrodku Kultu-
ry Ochoty, ul. Grójecka 75, od dnia 26 
października, w dniach pracy placówki 
w godzinach 10.00 - 19.00 lub do wy-
czerpania puli zaproszeń.

Uwaga: Ograniczona ilość zaproszeń na 
koncert „Ochota na… jazz”. O możliwości  
otrzymania zaproszeń decyduje kolejność 
osobistego odbioru (maksymalnie 2 za-
proszenia na osobę). Nie ma możliwości 
telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji 
zaproszeń.

SPOTKANIA W BIBLIOTEKACH
18 października (wtorek) godz. 11.00
Warsztaty florystyczne
Biblioteka „Przy Baleya”, ul. Baleya 9.
UWAGA: ograniczona liczba miejsc na 
warsztaty.
Zapisy tel. 22 823 51 37, lub mailowo: 
przybaleya@bpochota.waw.pl lub w bi-
bliotece „Przy Baleya”, w godzinach 
pracy placówki.
19 października (środa) godz. 17.00
Słowacja na weekend i nie tylko
Spotkanie z cyklu „Wieczory Kultur Świa-
ta”, Biblioteka „Pod Skrzydłami”, ul. Gró-
jecka 109.
Wstęp wolny.
18 listopada (piątek) godz. 12.00
TOP 10: aplikacje w telefonie Seniora
Przegląd praktycznych bezpłatnych aplika-

cji, które pomogą i ułatwią funkcjonowanie 
we współczesnym cyfrowym świecie:
• Jak miło spędzić czas korzystając z ser-

wisów społecznościowych?
• W której aptece wykupię lek?
• Ile czasu zajmie mi podróż autobusem?
• Ile zapłacę za taksówkę?
•- A może radio w telefonie?
• Szkło powiększające w smartfonie?     
Podczas warsztatów będzie również możli-
wość wymiany doświadczeń w korzystaniu 
z możliwości telefonu, między uczestnika-
mi spotkania.
Biblioteka „Przystanek Książka”, ul. Gró-
jecka 42
UWAGA: ograniczona liczba miejsc. 
Zapisy w dniach: 2-15 listopada 2022, 
tel. 22 822 38 06 lub mailowo: przysta-
nek@bpochota.waw.pl albo w bibliotece 
„Przystanek Książka”, w godzinach pra-
cy placówki.
23 listopada (środa) godz. 10.00 - 13.00
Ozdoby świąteczne – warsztaty
Uczestnicy wykonają dwie prace: bombkę 
świąteczną i zawieszkę na choinkę w tech-
nice decoupage i mix media. Będą brokaty, 
wyciski i tusze. Będzie to także okazja do 
poznania techniki 3D.
Biblioteka „Białobrzeska”, ul. Białobrze-
ska 21.
UWAGA: ograniczona liczba miejsc. 
Zapisy tel. 22 822 11 17 lub w bibliotece 
„Białobrzeska”, w godzinach pracy pla-
cówki.
23 listopada (środa) godz. 17.00
Ogród poetyczny Teresy Oleś-Ow-
czarkowej zilustrowany grafikami  
Joanny Makuch-Folwarskiej
Wieczór poetycki połączony z wystawą 
grafik. Biblioteka „Pod Skrzydłami”, ul. 
Grójecka 109.
Wstęp wolny.

IMPREZY
26 listopada (sobota) godz. 16.00
Baw się z nami Akoskami
W programie: finisaż wystawy Aleksandra 
Laszenki, zabawna ale i użyteczna prelek-
cja o perfumach, literacki obraz radości 
starości, konkurs z nagrodami, wspólny 
taniec, poczęstunek.
Impreza Stowarzyszenia Akademii Kontak-
tów Społecznych AKOS.
Pawilon „Pod Okiem”, Warszawa, ul. Gró-
jecka 79.
Wstęp wolny.
4, 11, 18, 25 października (wtorki)  godz. 
10.00
Spotkania ze sztuką współczesną
– warsztaty malarskie  
Ośrodek Kultury Ochoty, Magazyn Sztuk, 
ul. Radomska 13/21
Wstęp wolny.
4, 18, 25 listopada (piątki) godz. 14.30
Zajęcia z portretu
Ośrodek Kultury Ochoty, Magazyn Sztuk, 
ul. Radomska 13/21
Wstęp wolny.

WYKŁADY
5 października (środa) godz. 11.00
Teresa Lanckorońska 1898-2002 120 
rocznica urodzin
prof. Teresa Hennel, mgr Ewa Andrzejew-
ska
– wykład Stowarzyszenia Ochockiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku „OMEGA”
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kor-
czaka, Warszawa, ul. Urbanistów 3, sala 
nr 30.
12 października (środa) godz. 11.00
Bałkany teren nieuczesany
mgr. Andrzej Pasławski – wykład Stowa-
rzyszenia Ochockiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „OMEGA”, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. J. Korczaka, ul. Urbani-
stów 3, sala nr 30.
19 października (środa) godz. 11.00
Szlak Piastowski
mgr. Jakub Lasota  – wykład Stowarzysze-
nia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „OMEGA”, Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 
3, sala nr 30.

26 października (środa) godz. 11.00
Smoki, feniks i feng shui. O zasadach bu-
dowy pałaców cesarskich w Chinach
mgr. Piotr Karpiński – wykład Stowarzy-
szenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „OMEGA”, Wyższa Szkoła Pedago-
giczna im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 3, 
sala nr 30.
2 listopada (środa) godz. 11.00
Aktor – artysta czy rzemieślnik?
mgr. Jakub Lasota  – wykład Stowarzysze-
nia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „OMEGA”, Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 
3, sala nr 30.
9 listopada (środa) godz. 11.00
Jak Chińczyk sprawdza słowa w słowni-
ku oraz inne ciekawostki językowe dale-
kiej Azji  
mgr. Piotr Karpiński – wykład Stowarzy-
szenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „OMEGA”, Wyższa Szkoła Pedago-
giczna im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 3, 
sala nr 30.
16 listopada (środa) godz. 11.00
Polki, bohaterki, damy orderu Virtuti 
Militari – przypomnienie w 250 rocznicę 
ustanowienia odznaczenia
mgr. Jakub Lasota  – wykład Stowarzysze-
nia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „OMEGA”. Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 
3, sala nr 30.
Wstęp wolny na wszystkie wykłady.

PRELEKCJE
7 października (piątek) godz. 17.00
„Polskie ślady na Łotwie. Inflanty i nie 
tylko”
z cyklu: Kresy – moja miłość prelekcja 
Katarzyny Węglickiej, Galeria Pod Okiem,  
ul.Grójecka 79
Wstęp wolny.
21 października (piątek) godz. 17.00
„Z Warszawy do Drezna. Czasy Augusta 
II Mocnego i Augusta III”
z cyklu: Dotknąć przeszłości – spotkanie 
z archeologiem, prelekcja Joanny Borow-
skiej, Galeria Pod Okiem, ul.Grójecka 79
Wstęp wolny.
4 listopada (piątek) godz. 17.00
„Polskie ślady w Szwajcarii”
z cyklu: Kresy – moja miłość, prelekcja 
Katarzyny Węglickiej, Galeria Pod Okiem, 
ul.Grójecka 79
Wstęp wolny
18 listopada (piątek) godz. 17.00
„W krainie Jaćwingów”
z cyklu: Dotknąć przeszłości – spotkanie 
z archeologiem, prelekcja  Joanny Borow-
skiej, Galeria Pod Okiem, ul.Grójecka 79
Wstęp wolny
9 grudnia (piątek) godz. 17.00
„Boże Narodzenie na Kresach”
z cyklu: Kresy – moja miłość, prelekcja 
Katarzyny Węglickiej, Galeria Pod Okiem, 
ul.Grójecka 79
Wstęp wolny
16 grudnia (wtorek) godz. 17.00
„Kierunek Islandia”
z cyklu: Dotknąć przeszłości – spotkanie 
z archeologiem, prelekcja  Joanny Borow-
skiej, Galeria Pod Okiem, ul.Grójecka 79
Wstęp wolny

DZIAŁANIA  
Z ZAKRESU SPRAW 
SPOŁECZNYCH
30 września (piątek) godz. 15.00
Bal Seniora – otwarcie Ochockich Dni 
Seniora
MAL, Warszawa, ul. Grójecka 109,
Wstęp wolny
17 listopada (czwartek) godz. 19.00
Spektakl „Tresowany mężczyzna”
Teatr Kamienica, al. Solidarności 93
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 605 252 440 w dni powszednie 
w godz. 9.00 - 17.00
30 listopada (środa) godz. 19.00
Andrzejki. Bal przebierańców
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. In-
formacje i zapisy tel. 605 252 440 w dni 
powszednie w godz. 9.00 -1 7.00

WARSZTATY
Zajęcia integracyjno-rękodzielnicze
30.09, 28.10, 25.11  (piątki) godz. 13.00-
15.00
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” (pawi-
lon), ul. Skorochód-Majewskiego 34
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 575 008 887
Warsztaty Mydlarskie 
5 października (środa) godz. 11.00
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 512 089 310
6 października (czwartek) godz. 17.00
Biblioteka „Przy Zawiszy”, Al. Jerozolim-
skie 121/123
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. 
Zapisy tel. 22 629 79 58 w godz. 13.00 - 
19.00 (pon., śr., pt.) oraz w godz. 9.00 - 
15.00 (wt., czw.)
26 października (środa) godz. 11.00
Biblioteka „Pod Skrzydłami”, ul. Grójecka 
109
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 22 822 53 18 w dni powszednie 
w godz. 9.00 - 19.00.
Trening pamięci
6 i 13 października (czwartki) godz. 8.30 - 
10.30 lub 11.00 - 13.00
Centrum Wsparcia „Moja rodzina”, ul. 
Częstochowska 11/15
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 792 890 810 lub mailowo: zapi-
sy@syntonia.org.pl
Warsztaty w pracowni szkła artystycz-
nego
21 października (piątek) godz. 14.00
22 listopada (wtorek) godz. 14.00
6 grudnia (wtorek) godz.14.00
Informacje i zapisy tel. 605 252 440 w dni 
powszednie w godz. 9.00 -7.00
Warsztaty robienia świec „Jesienna 
Aura”
24 października (poniedziałek) godz. 15.00 
- 18.00
Stowarzyszenie „Nie z tej bajki”, ul. Gró-
jecka 97, „Zieleniak” I p.
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 605 252 440 w dni powszednie 
w godz. 9.00-17.00
Akademia Opiekuna
– Naturalne wsparcie w demencji
25 października (wtorek) godz. 18.00
MAL „Surma”, ul. Białobrzeska 17
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 501 823 644
Trening pamięci i zabawy psychologicz-
ne
czwartki godz. 14.00
Klub „Pora na Seniora”, Biblioteka „Przy 
Baleya”, ul. Baleya 9.
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 22 823 53 38 lub w bibliotece 
„Przy Baleya” w dni powszednie w godz. 
9.00 - 19.00

KONSULTACJE
„Nie ma problemu”
– porady psychologa
poniedziałki, godz. 15.00 - 18.00
październik: 10, 17, 24; listopad: 7, 14, 21, 
28; grudzień: 5, 12.
Fundacja EVA, ul. Białobrzeska 5
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod nr. telefonu: 513 952 054
Spotkanie z dietetykiem
– pytania i odpowiedzi
9 grudnia (piątek) w godz. 11.00-14.00
MAL, Warszawa, ul. Grójecka 109
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod nr. telefonu: 605 051 053 w dni 
powszednie w godz. 9.00 - 18.00
Konsultacje z informatykiem
wtorki w godz. 13.00-15.00
Klub „Pora na Seniora”, Biblioteka „Przy 
Baleya”, ul. Baleya 9.
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod nr. telefonu: 22 823 53 38 lub 
w bibliotece „Przy Baleya” w dni po-
wszednie w godz. 9.00 - 19.00
Konsultacje psychoterapeuty
poniedziałki w godz. 10.30-12.30
Klub „Pora na Seniora”, „Biblioteka przy 
Baleya”, ul. Baleya 9

Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy tel. 22 823 53 38 lub w bibliotece 
„Przy Baleya” w godz. 13.00-19.00 (po-
niedziałek, środa, piątek) oraz w godz. 
9.00-15.00 (wtorek, czwartek).

WYCIECZKI
4 października (wtorek) godz. 10.00
Warszawskie ZOO – wycieczka
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod nr. telefonu: 22 659 72 91
13 października (czwartek) godz. 9.00
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
– wycieczka całodniowa
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod nr. telefonu: 605 252 440 w dni 
powszednie w godz. 9.00 - 17.00

DZIAŁANIA Z ZAKRESU 
SPORTU I REKREACJI
Gimnastyka dla seniora
poniedziałki, w godz. 9.30 - 10.30
październik: 3, 10, 17, 24, 31; listopad: 7, 
14, 21, 28; grudzień: 5.
Ośrodek Kultury Ochoty, sala widowisko-
wa,  ul. Radomska 13/21,
wtorki i środy, godz. 9.30 - 10.30
październik: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26; 
listopad: 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30; gru-
dzień: 6, 7.
Dom Kultury Rakowiec, sala taneczna, ul. 
Wiślicka 8
czwartki, godz. 9.30-10.30
październik: 6, 13, 20, 27; listopad: 3, 10, 
17, 24; grudzień: 1, 8.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 
sala 24
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod numerem tel. 733 412 477
Mistrzostwa Ochoty w brydżu sporto-
wym
30.09, 21.10, 26.11  godz. 17.00
Aula Rady Wydziału Matematyki, Informa-
tyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, sala 
2180
Zapisy u sędziego 15 minut przed tur-
niejami
Joga
poniedziałki, w godz. 18.30 - 19.30
październik: 3, 10, 17, 24, 31; listopad: 7, 
14, 21, 28; grudzień: 5.
LXIX LO z Oddz. Integracyjnymi im. Bo-
haterów PW 1944, ul. Skarżyńskiego 8
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod numerem tel. 733 412 477
Zdrowy kręgosłup
wtorki, godz. 17.00 - 18.00
październik: 4, 11, 18, 25; listopad: 8, 15, 
22, 29; grudzień: 6.
OSiR, Warszawa, ul. Rokosowska 10
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod numerem tel. 733 412 477
Aerobik
czwartki, godz. 17.00 - 18.00
październik: 6, 13, 20, 27; listopad: 3, 10, 
17, 24; grudzień: 1, 8.
OSiR, ul. Rokosowska 10
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod numerem tel. 733 412 477
Zajęcia taneczne
czwartki, godz. 19.30 - 20.30
październik: 6, 13, 20, 27; listopad: 3, 10, 
17, 24.
OSiR,  ul. Skarżyńskiego 6a
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod numerem tel. 606 755 704
Gimnastyka przy krzesłach
piątki, godz. 17.00
wrzesień: 30, październik: 7, 14.
MAL „Surma”, ul. Białobrzeska 17
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc. Za-
pisy pod nr. telefonu: 605 051 053 w dni 
powszednie w godz. 9.00 - 18.00
Nordic walking
soboty, godz. 9.30 - 10.30
październik: 1, 8, 15, 22, 29.
Park Pięciu Sióstr (dawny park Zachodni)
Zapisy pod numerem tel. 733 412 477
Tenis ziemny
soboty, godz. 12.00 - 13.00
październik: 1, 8, 15, 22, 29; listopad: 5, 12, 
19, 26; grudzień: 3.
OSiR, ul. Skarżyńskiego 6a
Wstęp wolny

Drodzy Seniorzy,
Z ogromną przyjemnością pragnę zaprosić Was na długo wyczekiwane ochockie Dni Seniora. Jak co roku czeka na Państwa wiele ciekawych wydarzeń między innymi: koncerty, wykłady, spotkania autor-
skie, warsztaty, konsultacje i działania z zakresu spraw społecznych i sportu. Dokładamy wszelkich starań, aby program Dni Seniora był jeszcze bardziej różnorodny i atrakcyjny dla każdego uczestnika.
Wszystko to z myślą o naszych drogich Seniorach. Z każdym rokiem coraz więcej osób korzysta z naszej propozycji, co sprawia nam olbrzymią satysfakcję, bo widzimy, że Seniorom ta propozycja odpowiada.
Dlatego raz jeszcze zapraszam do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach ochockich Dni Seniora. Zapewniam, że z większością z Państwa spotkamy się osobiście, zatem do zobaczenia!

Dorota Stegienka
Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
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Zwierzaki opanowują  
Galerię Młociny

Wystawcy z całej Polski, ręcznie wykonywane akcesoria,  
których nie sposób kupić w żadnym markecie,  

najwyższej jakości karmy –  
już 25 września na placu eventowym Galerii Młociny  

odbędą się PupiLove Targi!  
Zapraszamy nie tylko miłośników i właścicieli psów oraz kotów, ale 
i ich pupili. W każdą niedzielę można również skorzystać z aplikacji 
Kupujesz i Masz, by odebrać nagrody za połowę Złocin lub dołączyć 

do programu i otrzymać prezenty.

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

Wyjątkowe Targi w Galerii Młociny
PupiLove Targi to niezwykłe wydarzenie organizowane przez Galerię Młoci-
ny. W tym roku ich kolejna edycja odbędzie się w niedzielę 25 września od 
11 do 17 na placu eventowym. W Targach wezmą udział mali producenci ak-
cesoriów i produktów dla zwierząt, którzy z tej okazji przyjadą do Warszawy 
ze wszystkich stron Polski. Do udziału w PupiLove zaproszeni są nie tylko 
właściciele i miłośnicy psów oraz kotów, ale i ich podopieczni. 

Ręcznie robione akcesoria
Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć, przymierzyć i kupić różnego 
rodzaju obroże, smycze, ozdoby i zabawki dla psów i kotów, a także karmy 
oraz nawet kosmetyki. Warto zaznaczyć, że część z prezentowanego wyposa-
żenia jest robiona ręcznie, co przekłada się na ich jakość. Takich produktów 
na pewno nie znajdzie się w zwykłych sklepach. 

Niedzielne nagrody od Galerii Młociny
W każdą niedzielę Galeria Młociny ma dla swoich klientów również 
nagrody do odbioru w aplikacji Kupujesz i Masz. Na nowych 
użytkowników czekają dodatkowe niespodzianki do odbioru 
w niedzielę, w którą dokonano rejestracji (są to m.in. bilety do 
kina i BigMac). Dla stałych użytkowników każda niedziela to możliwość 
otrzymania nagród za połowę Złocin w akcji „Niedziele za połowę 
Złocin”.
Aby dołączyć do programu, należy pobrać aplikację Kupujesz i Masz 
z App Store albo Google Play. Każdy paragon za zakupy w Galerii 
Młociny można w ciągu czterech dni zarejestrować w aplikacji i otrzymać 
zwrot w postaci Złocin. Limit to dwa paragony dziennie. Lista sklepów, 
które biorą udział w akcji wraz z informacją o wysokości zwrotu z paragonu 
i nagrodach, znajdują się w aplikacji.
To nie jedyne atrakcje, które można znaleźć w Galerii Młociny. Zaprasza-
my również na warsztaty sportowe, muzyczne, animacje dla dzieci, a także 
weekendowe Potańcówki z muzyką na żywo. Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej, profilu na Facebooku, Instagramie oraz Tik Toku, gdzie 
na bieżąco publikowane są informacje o nowych wydarzeniach, promocjach 
i otwarciach.

Zapraszamy!

W ramach programu „Mazow-
sze dla sportu” dofinansowanie 
w wysokości 300 tys. zł zasili bu-
dżet inwestycji, jaką jest wymiana 
nawierzchni boisk na terenie Li-
ceum Ogólnokształcącym nr XLI 
im. Joachima Lelewela. 19 tys. zł  
pozyskane z programu „Mazow-
sze dla seniorów” pozwoli na 
realizację programu „Seniorzy 
wiecznie młodzi duchem”, w tym 

organizację wyjazdów szkolenio-
wo-integracyjnych dla seniorów. 
Projekt został zgłoszony przez bie-
lańską  Radę Seniorów.

Umowa na dofinansowanie 
obu projektów przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazo-
wieckiego została podpisana przez 
burmistrza Grzegorza Pietruczuka 
i zastępcę burmistrza Katarzynę 
Potapowicz

Na Bielanach

Nowe boisko przy Perzyńskiego
Po  asfaltowym  placu  w  Zespole  Szkół  nr  10  przy  ul.  Perzyńskiego  nie ma  śladu. 
W  jego  miejsce  uczniowie  mają  do  dyspozycji  kompleks  boisk  do  piłki  nożnej, 
siatkówki,  koszykówki  oraz  siłownię  plenerową.  Przy  Perzyńskiego  przebudowano 
również  układ  drogowy,  chodniki  i  kanalizację  deszczową  oraz  zagospodarowano 
teren zieleni.

– Jestem pod ogromnym wra-
żeniem nowego kompleksu sporto-
wego szkoły przy ul. Perzyńskiego, 
w której swoją drogą kiedyś się 
uczyłem. Odkąd zostałem radnym, 
składałem interpelacje dotyczące 
remontu obiektu i cieszę się, że 
przyniosły one wymierne efekty – 
komentuje radny Piotr Walas (Ra-
zem dla Bielan).

To nie jedyne prace moder-
nizacyjne infrastruktury sporto-
wej w placówkach oświatowych. 
Trwają przygotowania do kolejnej 
inwestycji. 

Na lata 2022–2023 zaplano-
wano wymianę nawierzchni boisk 
na terenie XLI LO przy ul. Kiwer-
skiej. Aktualnie trwa opracowanie 
Programu Funkcjonalno-Użytko-

wego dla inwe-
stycji. Ponadto 
na modernizację 
Bielany otrzy-
mały  dodatko-
we 300 tysięcy 
złotych przyzna-
ne przez Sejmik 
Województwa 
Mazowieckiego.

W góry  
dla Kacpra
W 9 dni Kuba autysta ze swoim 
tatą  Tomaszem  i  psem  Żukiem 
przeszli  200  km  w  Beskidach 
po  to,  aby wesprzeć  zbiórkę  na 
operację  kolegi.  Kuba  razem 
z  mamą  Anią  i  przyjaciółmi 
odwiedzili  burmistrza  dzielnicy 
Bielany.

Kacper i Kuba to uczniowie 
ze szkoły specjalnej, przez wiele 
lat szkoła była na Bielanach. Kac-
per potrzebuje pilnej i kosztow-
nej operacji kręgosłupa. Zmiany 
w jego kręgosłupie są tak ogrom-
ne, że powodują nacisk na płuca 
i zagrażają jego życiu. Pilna opera-
cja uwalniająca płuca jest jedynym 
ratunkiem dla Kacpra. Kwota, któ-
ra jest potrzebna to aż 2,3 mln 
złotych, a każda wpłata dodaje 
nadziei. – Gorąco namawiam do 
wsparcia – zachęca burmistrz Bie-
lan Grzegorz Pietruczuk. 

Link do zbiórki https://www.sie-
pomaga.pl/kacper-kopanski

Dodatkowe pieniądze 
Władze Mazowsza  pomagają  lokalnym  samorządom  w  realizacji 
kolejnych  inwestycji  –  także  na  Bielanach.  Dzielnica  otrzymała 
łącznie 319 tys. zł.
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– Na czym polega opracowana przez pana metoda?
– Jest to nowe zastosowanie znanych prądów Bernarda. Elektrosty-
mulacja przy pomocy zmodyfikowanego dla mnie przez firmę apara-
tu pozwala na bezpieczne stymulowanie wskazanego narządu i po-
budzanie części ciała do samoregeneracji. Pozwala na uwolnienie 
się od bólów kręgosłupa i stawów, uregulowanie poziomu hormonów 
oraz optymalizację funkcjonowania innych, leczonych narządów bez 
skutków ubocznych, jakie często niesie za sobą farmakoterapia lub 
leczenie operacyjne.
Elektrostymulacja działa w sposób pozytywny na osoby w depresji. 
Poprawa nastroju u pacjentów następuje bardzo szybko, po kilku 
zabiegach raz na tydzień, ludzie z niej wychodzą. Zresztą czują po-
prawę już po pierwszym razie. Szybką poprawę zauważam również 
u astmatyków, co jest dużym problemem w Australii. 
Przypominam sobie przypadek, że wystarczyło sześć stymulacji, co 
drugi dzień, żeby 10-letni astmatyk z tym schorzeniem prawie od 
urodzenia, został wyleczony. I to bez sterydów. Co dla wielu było nie 
do pomyślenia.

– Zmodyfikował pan również specjalny aparat...
–Tak. Zabiegi przeprowadzane są na specjalnie zmodyfikowanym 
przeze mnie urządzeniu. Terapia jest bezinwazyjna i bezbolesna, 
zabiegi wykonywane są na aparacie mającym certyfikat bezpieczeń-
stwa EU dla urządzeń medycznych.

– Ile razy trzeba poddać się terapii, żeby odczuć ulgę?
– To oczywiście zależy od schorzenia. Ostatnio był u mnie pacjent 
z rakiem prostaty. Dziś zadzwoniłem do niego z zapytaniem jak się 
czuje. Okazuje się, że w nocy wstawał tylko dwa razy, a zwykle to 
było pięć razy. Minął mu ból. Był u mnie na razie tylko raz. 

Opinie lekarzy
Dr Szymon Woronko, internista badający pacjentów z zakrzepicą, 
stwierdził, że w jej leczeniu znaczenie elektrostymulacji jest porów-
nywalne do odkrycia penicyliny. Równie ważna pozostaje skutecz-
ność metody Zenni u pacjentów z chorobą Hashimoto. 
– Mechanizm znikania guzków po stymulacji tarczycy stanowi fe-
nomen, dla którego w chwili obecnej nie znajdujemy jeszcze wyja-
śnienia. Duży wpływ może mieć tu działanie przeciwzapalne elek-
trostymulacji metodą Zenni. Jeżeli dalsze przypadki potwierdzą jej 
skuteczność, to stanie się ona metodą z wyboru – przewiduje dr 
Szymon Woronko.

Jak wyjaśnia dr hab. Jerzy Lechowski, spec. fizjologii i biochemii, od-
blokowanie przepływu energii w organizmie rozpoczyna samolecze-
nie organizmu.
– Układy nerwowy, dokrewny i immunologiczny zostają pobudzone, 
co wyzwala proces regeneracji i zdrowienie. Jednak samo odbloko-
wanie przepływu energii to jedno, drugie natomiast to doenergety-
zowanie chorych komórek strumieniem elektronów przepływających 
do nich nie tylko przez punkty akupunkturowe, ale przede wszystkim 
przez struktury obejmujące szerokie obszary przestrzenne organi-
zmu, co prowadzi do przywrócenia ich właściwego metabolizmu – 
mówi dr hab. Jerzy Lechowski.

Co mówią pacjenci?
Katarzyna (lat 33) z Warszawy
Przez 3 lata leczyłam się farmakologicznie na niedoczynność tar-
czycy, przyjmowałam hormony i nie mogłam zajść w ciążę. Po elek-
trostymulacjach tarczycy i przysadki metodą Zenni unormował się 
poziom hormonów, a po zastosowaniu jej na jajniki zaszłam w ciążę.

Paulina (lat 22)  z Wrocławia
Stwierdzono u mnie mikrogruczolaka przysadki i nadczynność 
tarczycy. Źle się czułam, byłam bardzo osłabiona, nerwowa, nie 
mogłam się skoncentrować. Po 5 elektrostymulacjach wykonałam 
badania i wyniki bardzo się poprawiły, a poziom prolaktyny jest już 
w normie. Włosy przestały wypadać, trądzik ustąpił, a ja mam więcej 
energii i nie jestem już nerwowa.

Olga (lat 58)  z Wrocławia
Stwierdzono u mnie hashimoto, bolał mnie kręgosłup. Po jednej 
elektrostymulacji ustąpiły wszystkie bóle, a po następnych poprawił 
mi się wzrok i mogę czytać bez okularów.

Iwona (lat 47) z Warszawy
Stwierdzono u mnie głęboką zakrzepicę w nodze (od kolana do 
pachwiny). Miałam bóle biodra i nogi, która była bardzo czerwona 
i spuchnięta. Po 5 elektrostymulacjach ból i obrzęk ustąpiły, a bada-
nie Dopplera wykazało brak skrzepu pod kolanem i znacznie zmniej-
szony skrzep w żyle udowej.

Elżbieta (lat 64)  z Ciechocinka
Bolały mnie biodra, barki, ramiona i kolano. Po 1 elektrostymulacji 
ból kolana zupełnie ustąpił i odrzuciłam kije, bez których wcześniej 
nie mogłam się poruszać. Ustąpił też ból lewego barku. Zaczęłam 
lepiej oddychać, nie mam duszności i świstów. Teraz jestem po 4 
elektrostymulacjach i chodzę bez problemu.

Waldemar (lat 60) z Bydgoszczy
Przez 2 lata bardzo bolał mnie kręgosłup lędźwiowy. Po 3 elektro-
stymulacjach metodą Zenni ból zupełnie ustąpił i od 5 lat nie pojawił 
się ponownie.

Lucyna (lat 62) z Poznania
Czekając na operację stawów biodrowych, skorzystałam z metody 
Zenni. Po 3 elektrostymulacjach odczułam wyraźną poprawę w ru-
chomości stawów, a ból ustąpił już po 2. Wcześniej nie mogłam na-
wet siedzieć, ciężko mi było też wstawać.

Ewa (lat 43) z Katowic
Nogi bardzo mnie bolały, puchły, a żylaki ze zgrubieniami były coraz 
bardziej wyraźne i widoczne. Po 1 elektrostymulacji była już popra-
wa. Po 4 żylaki nie wystają, nie ma zgrubień, nie widać ich. Nogi nie 
bolą i nie puchną.

Metoda Zenni skutecznie zwalcza ból i chorobę Hashimoto

Dr Viktor Żenni – wynalazca metody Viktor Zenni, Doctor of Science Colombo University 
– uczy swojej Metody i przyjmuje osobiście w swoim gabinecie w Ciechocinku 

– rejestracja telefoniczna: 603 88 78 68. 
Informację o Metodzie Zenni można również uzyskać na stronie internetowej:  

www.zenniviktor.pl

Metoda Zenni pomaga w schorzeniach:
–  tarczycy (nadczynność, niedoczynność, wole, torbiele, guzki, Hashimoto),
–  kręgosłupa (bóle kręgosłupa, zwyrodnienia, ubytki, torbiele),
–  bólach stawów kolan, łokci i dłoni,
–  haluksach, ostrodze piętowej,
–  zapaleniach trzustki, wątroby, śledziony, żołądka (refluksy, wrzody), jelit, pęcherza i nerek (niewydolność), przerostu prostaty,
–  kobiecych: bezpłodność, mięśniaki, guzki, torbiele na narządach rodnych, narządach wewnętrznych i piersiach oraz nadżerki i endometrioza,
–  astmie oskrzelowej, alergii, obturacyjnej chorobie płuc,
–  uszkodzeniach mięśni i ścięgien, zanikach mięśni, a także po złamaniach,
–  żylakach kończyn dolnych, zakrzepicy,
–  oczu (zaćma, jaskra), zmęczenia oczu, suchości i łzawieniu,
–  depresji, nerwicy, przewlekłego stresu, problemów ze snem,
–  zapalenia zatok, paradontozy.
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W dzisiejszych czasach samodzielna sprzedaż mieszkania jest trudna, 
a wsparcie eksperta może okazać się niezbędne. Jakie zadania warto 
powierzyć pośrednikowi? Jakie są możliwości współpracy? W jakim 
czasie doradca jest w stanie sprzedać mieszkanie? 

Jak agent dba o interes 
klienta?
Sprzedaż mieszkania to długotrwały proces, 
który może spędzać sen z powiek. Ponadto 
– na wymagającym i konkurencyjnym rynku 
nieruchomości – bez doświadczenia i wiedzy trudno 
uzyskać zadowalającą cenę, dlatego wielu decyduje się na 
wsparcie doradcy. O co – poza korzystną ceną transakcyjną – dba 
agent? Pośrednik opiekuje się sprzedażą od początku do końca: 
przygotowuje lokal do sprzedaży, organizuje sesję zdjęciową, tworzy 
atrakcyjne ogłoszenie i dba o to, by dotarło do jak największego grona 
klientów. Następnie troszczy się o kontakt z potencjalnymi nabywcami 
i umawia się z nimi na spotkania, adresuje pytania i wątpliwości 
zainteresowanych ofertą, a po znalezieniu kupca – dopełnia formalności 
w imieniu właściciela i umawia wizytę u notariusza. Dzięki temu właściciel 
mieszkania na sprzedaż może czuć się w pełni zaopiekowany.

Ile trwa sprzedaż mieszkania?
Sprzedaż mieszkania trwa średnio 6 miesięcy. 

Firma SonarHome wypracowała proces, który pozwala skrócić ten 
czas do 45 – lub nawet do 7 dni. 

Jak skorzystać z tej oferty? 
Wszystko zaczyna się od spotkania z doradcą 

SonarHome, podczas którego przedstawione 
zostaną możliwości współpracy:

• Sprzedaż mieszkania do SonarHome to naj-
prostszy wariant, w którym ofertę dostajesz już 
po jednym spotkaniu. Firma kupuje od Ciebie 
mieszkanie – bez pośredników i za własne środ-

ki, a cały proces może trwać nawet 7 dni.

• Pośrednictwo z gwarancją odkupu to innowa-
cyjna usługa na rynku nieruchomości. SonarHome 

gwarantuje, że sprzeda Twoje mieszkanie do 45 dni  
za ustaloną kwotę. Jest to doskonała opcja dla osób 

z ograniczonym czasem.  

• Sprzedaż na wolnym rynku to opcja, w ramach której doradca 
przejmuje wszystkie Twoje obowiązki. Dba nie tylko o przygoto-
wanie lokalu do sprzedaży, dopełnienie formalności, prezentacje,  
ale przede wszystkim – o jak największy zysk.

Sprzedaż mieszkania może być prosta i przyjemna 
– szczególnie jeśli powierzysz to zadanie 
specjaliście SonarHome. Bez względu na 
wybrany wariant możesz mieć pewność, 
że doradca SonarHome będzie realnym 
wsparciem na każdym etapie sprzedaży.

Zadzwoń (22 307 41 57)  
lub odwiedź www.sonarhome.pl

i umów się na niezobowiązujące spotkanie z agentem,  
podczas którego omówicie możliwości współpracy.

Gwarancja sprzedaży mieszkania w 45 dni
– poznaj zalety współpracy z agentem nieruchomości
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-informator

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

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

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

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

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

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

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA
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rok XVIII nr 513 rok XVIII nr 293 rok XVIII nr 296

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

ORI szuka domu
Roczny przystojniak ORI psiak wesoły, chęt-
ny do zabawy i przytulania (waży 19 kg). 
Bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami 
i pięknie chodzi na smyczy (uwielbia długie 
spacery). Nie wykazuje żadnej agresji, nadaje 
się dla każdego miłośnika aktywnego spędza-
nia czasu z czworonogiem, również do rodzi-
ny z dziećmi. Psiak przebywa w przytulisku 
k. Warszawy. Kontakt w sprawie adopcji kom. 
605 585 603.

KRUSZYNKA szuka domu
Trzymiesięczna KRUSZYNKA jest spokoj-
ną i grzeczną suczką. Jest malutka i będzie 
ważyła ok 6 kg. Została uratowana z piąt-
ką rodzeństwa. Jest zdrowa, zaszczepiona 
i zabezpieczona przeciwko pasożytom. Ta 
urocza dziewczyna będzie najwierniejszą 
przyjaciółką na czterech łapach. Nadaje się 
dla każdego kto kocha zwierzęta. Przebywa 
w przytulisku niedaleko Warszawy. Kontakt 
w sprawie adopcji kom. 605 585 603.

BRANDO szuka domu
BRANDO to średniej wielkości dwuletni 
psiak o fantastycznym usposobieniu. Jest 
spokojny, łagodny, miły i bardzo grzeczny, 
zaszczepiony, zabezpieczony przeciwko 
pasożytom, wykastrowany. Ma dobre kon-
takty z innymi psami, nadaje się do dzie-
ci. Idealnie chodzi na smyczy. Szukamy 
osoby lub rodziny, która da mu dom zawsze. Przebywa w przytulisku 
niedaleko Warszawy. Kontakt w sprawie adopcji kom. 605 585 603.

Adopcja na całe życie Bielański Ośrodek Kultury 
ul. Goldoniego 1,  
Tel. 22 834 65 47

październiku:
• 8 października (sobota), godz. 

19.00 
Wieczór satyryczny „Marek 
Majewski zaprasza…”, wystąpi 
Tadeusz Drozda, Wojciech Gę-
sicki, Marta Sosnowska, Renata 
Zarębska.
Bilety 35 zł, przedsprzedaż od 
27.09 w BOK i na: bielanski.
waw.pl

• 14 października (piątek), godz. 
18.00 BIELAŃSKIE DNI SE-
NIORA
Spektakl komediowy „Dzień 
z życia Lucjana, Lusi i mamu-
si”, grupa teatralna Scena Przy-
fabryczna
Wejściówki od 3.10 w BOK i na: 
bielanski.waw.pl

• 22 października (sobota), godz. 
17.00 
Koncert Dar miłości – Fundacja 
dla Ciebie. 
W koncercie znajdą się piosenki 
znane i lubiane oraz nowe au-
torskie.
Wejściówki od 10.10 w BOK i na: 
bielanski.waw.pl

• 22 października (sobota), godz. 
10.45 
Spacerkiem po Warszawie „Od-
krywamy Saską Kępę”. 
Zbiórka: przy restauracji Silk 
Spicy
Prowadzenie: Karolina Głowac-
ka.
Bilety 10 zł w BOK i na: bie-
lanski.waw.pl (przedsprzedaż od 
04.10), członkowie BUTW bez-
płatnie

• 23 października (niedziela), 
godz. 12.30 
Podróżniczek. Spektakl Teatru 
Mozaika pt. ”Księga muzyki 
i opowieści – Wędrówki po Bli-
skim Wschodzie” oraz animacje 
plastyczne
Wiek: od 3 lat
Bilety: 20 zł, przedsprzedaż od 
11.10 w BOK i na: bielanski.
waw.pl

• 23 października (niedziela), 
godz. 18.00 
Koncert „Filmowo i jazzowo” 
Wykonawca Watermelon Quartet 
Wejściówki od 10.10 w BOK i na: 
bielanski.waw.pl

• 8 października (piątek), godz. 
18.00 
Koncert „Na drogę”. Wystąpi Ire-
na Salwowska z zespołem.
Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 
11.10 w BOK i na: bielanski.
waw.pl

 

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!

• 04.10, godz. 17.00 (O.K. „Arsus”, 
ul. Traktorzystów 14)
KONCERT INAUGURACYJNY 
31. DNI SENIORA DZIELNICY 
URSUS pt. „Melodie bliskie ser-
cu”. W programie największe prze-
boje musicalowe i operetkowe.

• 05.10, godz. 17.00 (O.K. „Arsus” – 
kino „Ursus” ul. Traktorzystów 14)
KINO „RETRO” – FILM „Greckie 
wakacje” (kom.l.15, RPA).

• 06.10, godz. 11.00 (O.K. „Ar-
sus”, ul. Traktorzystów 14) 
Rok Akademicki TUTW w Ur-
susie. Wykład inauguracyjny 
prof. Kazimierza Stępnia „Dzie-
je Wszechświata”. Występ chóru 
„Viva Musica”.

• 07.10, godz. 14.00 (K.S. „Ursus”, 
ul. K. Sosnkowskiego 16)
Wybory Seniora Roku, poezja Klu-
bu Literackiego „Metafora”.

• 08.10, godz. 15.30 (K.S. „Pro-
myk”, ul. W. Sławka 2)
WIECZÓR TOWARZYSKI – wy-
stęp chóru „Promyk”, wybory Se-
niora Roku, muzyka taneczna.

• 11.10, godz. 18.00 (D.K. „Miś” – 
K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 
17)
„Rzecz dla śmiechu” – spotkanie 
z Joanną Godlewską

• 12.10, godz. 7.00 (zbiórka – D.K. 
„Miś”, ul. Zagłoby 17)
Pielgrzymka autokarowa Seniorów 
do Sanktuarium Matki Jedności 
Chrześcijan w Świętej Lipce.

• 12.10, godz. 7.00 (zbiórka K.S. 
„Promyk”, ul. W. Sławek 2)
Wycieczka do lasu (Piaski Królew-
skie). W programie: spacer, obiad, 
tańce, grill.

• 15.10, godz. 16.00 (D.K. „Miś” – 
K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17) 
„Jesienne Róże” – zabawa tanecz-
na w Klubie Seniora. Konkursy.

• 18.10, godz. 17.00  (K.S. „Ursus”, 
ul. K. Sosnkowskiego 16)
Wystawa bukietów z jesiennych 

kwiatów polnych wykonanych 
przez Seniorów.

• 18.10, godz. 18.00 (D.K. „Miś” – 
K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17) 
Wykład Artura Stachowskiego – 
varsawianisty i przewodnika „Tu-
rystyka – inspiracje do aktywnego 
trybu życia”.

• 19.10, godz. 17.00 (K.S. 
„Promyk”, ul. W. Sławka 2) 
Wieczór autorski Klubu Literackie-
go „Metafora”. Wystąpią poetki: 
Maria Nojszewska i Grażyna Ta-
tarska. Gościnnie: Antonii Grycuk 
, Joanna i Janusz Potempscy

• 20.10, godz. 18.00 (D.K. „Miś” – 
K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17) 
„Oświęcim to była igraszka… ży-
cie Witolda Pileckiego”. Spotkanie 
z Adamem Podlewskim – eduka-
torem z Centrum Edukacyjnego 
Przystanek Historia.

• 21.10, godz. 15.00 (K.S. „Ursus”, 
ul. K. Sosnkowskiego 16)
Wieczór piosenek zespołu arty-
stycznego „Leszczyna”.

• 22.10, godz. 15.30 (K.S. 
„Promyk”, ul. W. Sławka 2) 
Program artystyczny pt. „Raz na 
ludowo” (piosenki ludowe regio-
nów Polski, wiersze okolicznościo-
we, zabawa taneczna).

• 24.10, godz. 16.00 (D.K. „Miś” – 
K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 
17)
Biesiada – zabawa taneczna i wy-
stęp artystyczny Seniorów z „We-
sołej Chaty”.

• 25.10, godz. 18.00 (D.K. „Miś” – 
K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 
17)
Zakończenie Dni Seniora – barwny 
koncert „NA LUDOWO I JAZZO-
WO” w wykonaniu Aliny Mała-
chowskiej

• 28.10, godz. 15.00 (K.S. „Ursus”, 
ul. K. Sosnkowskiego 16)
„POTAŃCÓWKA” – uroczyste 
zakończenie 31. Dni Seniora.

Ogłoszenia drobne
• 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

• PRACA. PRACOWNIK 
GOSPODARCZY uprawnienia 
kategoria T. Zarobki 4000 zł. 
Tel. 500-026-148

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

 31. DNI SENIORA  
DZIELNICY URSUS – 2022
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Salon Eleganza. Hala WOLA ul. Człuchowska 25
www.eleganza.com.pl

kolekcja
Nowa

jesien-zima
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