
BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA

N
AS

ZA

22 lipca  2022        NR 7
BEZPŁATNA

N
AS

ZA

N
AS

ZA

N
AS

ZA

rok XVIII nr 511 rok XVIII nr 291 rok XVIII nr 294

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA

N
AS

ZA

22 lipca  2022        NR 7
BEZPŁATNA

N
AS

ZA

N
AS

ZA

N
AS

ZA

rok XVIII nr 511 rok XVIII nr 291 rok XVIII nr 294

b Park Chomicza zostaje  b Ulica Tynkarska już gotowa b Nienapisane bajki b

ISSN 2720-0647

W piątek 8 lipca  w ramach „Lata w mieście” na Bemowie Urszula Kierzkowska, burmistrz Bemowa 
wraz ze swoim zastępcą Karolem Sobocińskim oraz Jarosławem Dąbrowskim, przewodniczącym be-
mowskiej rady spotkali się w Szkole Podstawowej nr 357 (ul. Zachodzącego Słońca) z dziećmi, którym 
przekazali pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Na Bemowie

Wakacje w mieście

Na Bielanach

Wspólnie dla przedsiębiorczości
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Dzielnica Bielany m.st. Warszawy pod-
pisały list intencyjny w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności.

Na Ochocie

Przy Akademickiej

Na Żoliborzu

Budki dla ptaków

Budynek przy ul. Akademic-
kiej 3 to dawny Dom Urzędników 
Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, który po-
wstał w latach 20. XX wieku. Jego 
eklektyczna forma nawiązuje do ar-
chitektury barokowej. 

Spółdzielnia będąca właścicie-
lem budynku, od dwóch lat prowa-
dzi remont jego elewacji. W 2020 
roku udało się wyremontować 
elewację frontową (od strony ul. 
Akademickiej i pl. Narutowicza), 
a w ubiegłym roku część elewacji 
podwórzowych. W ostatnich mie-
siącach prace były prowadzone na 
ścianie frontowej od strony ul. Uni-
wersyteckiej.

Ekipa budowlana usunęła nie-
estetyczny, wtórny tynk fakturowy 
typu „baranek” i zastąpiono go 
tynkiem wapiennym zatartym na 
gładko oraz przywrócono pierwotny 
kolor elewacji. 

M.st. Warszawa wsparło tego-
roczny remont budynku przy ul. 
Akademickiej 3 dotacją w wysoko-
ści 190 000 zł. Natomiast wykonany 
w ubiegłym roku remont elewacji 
frontowej otrzymał w wsparcie 
w formie refundacji w wysokości 
70000 zł.

Na rewitalizację czekają pozo-
stałe fasady od podwórza oraz od ul. 
Supińskiego.

Zawieszone w parku Kaskada 
skrzynki lęgowe wykonane zosta-
ły w dwóch rozmiarach: 10 sztuk 
z przeznaczeniem  dla sikor i wróbli 
oraz 18 – dla kosów i szpaków. Miej-
sca zawieszenia budek lęgowych zo-
stały wytypowane przez ornitologa, 
który zobowiązany był również do 
akceptacji modelu skrzynek, oceny 
poprawności ich wykonania oraz 
zgodności parametrów. Pełnił także 
nadzór ornitologiczny podczas prac 
rozwieszania budek.

Nowe skrzynki lęgowe zostały 
zawieszone na drzewach będących 
w dobrym stanie zdrowotnym. Spo-
rządzona została także mapa wska-
zująca lokalizację rozmieszczenia 
poszczególnych typów budek na 
drzewach. 

– Względy bezpieczeństwa 
publicznego i zasady pielęgnacji 
zieleni wymuszają na administra-
torach zieleni miejskiej usuwanie 
części starych, dziuplastych drzew 
– w których znajdują się siedliska 

lęgowe, regularnie zasiedlane przez 
występujące w Warszawie sikory, 
szpaki, mazurki, jak również wie-
wiórki. Jednocześnie skrzynki lęgo-
we (...) stanowią dogodne dla nich 
sztuczne siedlisko gniazdowania, 
które rekompensuje utratę drzew 
dziuplastych. Zarazem – na części 
z terenów objętych projektem – 
znajdujące się tam skrzynki lęgo-
we osiągnęły już wiek kilkunastu 
lat i (...) powinny być one zastą-
pione nowymi – argumentował we 
wniosku autor projektu, za którym 
zagłosowało 17 668 mieszkańców 
Warszawy.

Współpraca ma dotyczyć 
w wspólnych działań Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości Aka-
demickiej UKSW i Bielańskiego In-
tegratora Przedsiębiorczych w dziel-
nicy Bielany.

Wspólne działania mają przy-
czynić się do rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości i innowacyjno-
ści, a także zacieśniania relacji po-

między podmiotami nauki, przed-
siębiorstwami, trzecim sektorem 
oraz administracją publiczną na 
obszarze dzielnicy. Jednym z ele-
mentów współpracy mają być dzia-
łania ukierunkowane na wsparcie 
przedsiębiorców, studentów i absol-
wentów UKSW, którzy będą chcie-
li założyć oraz prowadzić własną 
działalność gospodarczą. Efektem 

podpisania listu ma 
być również wspól-
ny udział w projek-
tach finansowanych 
ze źródeł własnych, 
jak i zewnętrznych, 
w tym programów 
unijnych.

W ramach współ-
pracy podejmowane 
będą także działania 
mające na celu sze-
roko rozumianą edu-

kację, m.in. młodzieży szkolnej 
zainteresowanej tematami przedsię-
biorczości. Nie zabraknie wspólnych 
działań na rzecz rozwoju zawodowe-
go studentów UKSW.

– Współpraca naszej uczelni 
z władzami dzielnicy trwa od dawna. 
Teraz wkraczamy w nowe obszary. 
Chcemy uczyć młodzież i starszych 
przedsiębiorczości, uwrażliwiać na 
nią. Dzięki temu zyska uniwersytet, 
dzielnica i cała lokalna społecz-
ność – powiedział ks. prof. Ryszard 
Czekalski, rektor UKSW. – Stale 
szukamy nowych możliwości na 
wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości. W ludziach tkwi potencjał 
do budowania lokalnej ekonomii, 
a my chcemy pomóc im go uwolnić. 
Współpraca pomiędzy naszym urzę-
dem a uniwersytetem jest tego kolej-
nym przykładem – mówi Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz Bielan.

Okolice  placu  Narutowicza  pięknieją  dzięki  miejskim  dotacjom. 
Trwa remont elewacji kościoła przy ul. Grójeckiej, a po przeciwnej 
stronie placu właśnie zakończył się kolejny etap prac konserwacyj-
nych gmachu przy ul. Akademickiej 3.

W  ramach  realizacji  projektu  z  budżetu  obywatelskiego w  parku 
Kaskada  pojawiło  się  28  nowych  budek  lęgowych  dla  ptaków. 
„Chronimy  ptaki  i  wiewiórki  warszawskich  parków  i  skwerów 
–  rozwieszenie  skrzynek  lęgowych”  –  to  projekt  ogólno  miejski 
realizowany przez 7 warszawskich dzielnic, w  tym przez dzielnicę 
Żoliborz oraz Zarząd Zieleni Warszawskiej.
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Na Ochocie

Wakacyjne remonty w szkołach
Jak  zawsze  w  czasie  wakacji  ochockie  placówki  oświatowe  planują  bądź  już  realizują  
remonty. 

Biorąc pod uwagę, że na Ocho-
cie znajduje się wiele szkół, któ-
rych  budynki są leciwe, dbanie 
o ich dobry stan jest szczególnie 
istotne, aby zapewnić uczniom, 
nauczycielom i administracji do-
godne warunki do poszerzania 
wiedzy i pracy. Ogólna kwota, 
jaką planowano w tym roku ka-
lendarzowym wydać na szkolne 
remonty, przekraczała kilka mi-
lionów złotych, a część tej kwoty 
będzie wykorzystywana w tym 
właśnie czasie.

Przerwa wakacyjna to doskona-
ły czas na przeprowadzanie mniej-
szych bądź większych remontów. 
Brak obecności uczniów i części 
personelu daje dogodną okazję do 
zrealizowania niezbędnych prac 
przez wykonawców. Z tego czasu 
skorzysta kilka ochockich podsta-
wówek oraz szkół średnich. 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. 
Grzegorza Piramowicza postano-
wiła naprawić stare ogrodzenie. 
Prace podzielone na etapy obejmą 
zarówno czas wakacji, jak i rów-
nież jesienny start roku szkolne-
go. Na ten cel dzielnica Ocho-
ta przeznaczyła około 160 tys. 
złotych. W szkole 97 wakacje to 
czas wymiany windy towarowej 

w stołówce. W trakcie letniej prze-
rwy zostanie zamontowana tablica 
upamiętniająca Polskie Noblistki, 
których imieniem nazwano szkołę 
po konieczności zmiany patrona.

Na jedno z największych 
przedsięwzięć zdecydowały się 
władze Szkoły Podstawowej nr 
175 im. Heleny Marusarzówny. 
Tutaj zostanie wymieniony dach 
nad częścią szkoły przeznaczoną 
dla najmłodszych uczniów, czyli 
klas 1–3. W tym skrzydle wy-
remontowany zostanie korytarz, 
klatki schodowe oraz 4 klasy. 
Całość dofinansowania ze strony 
urzędu dzielnicy Ochota to około 
300 tys. złotych. 

Również ochockie licea przy-
gotowują się do przeprowadzenia 
koniecznych renowacji. Liceum 
Ogólnokształcące im. Juliusza 
Słowackiego rozprowadzi szyb-
ki internet do swoich klas. Koszt 
tego przedsięwzięcia to około 120 
tys. złotych. Dodatkowo za po-
dobną kwotę szkoła ma zamiar 
wyremontować jeden z korytarzy. 
Słynne na całą Polskę XIV Liceum 
im. Stanisława Staszica zaadaptuje 
toalety dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, co w części zostało 
wsparte przez budżet dzielnicy. 

XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja 
przygotowuje się do planowanego 
remontu jednego pionu wodno-ka-
nalizacyjnego, obejmującego 4 ła-
zienki. Dodatkowo szkoła odnowi 
podłogę na jednym z korytarzy, po-
zbywając się szpecącego linoleum, 
co pozwoli wyeksponować drew-
niany parkiet, który mimo upły-
wu dekad będzie spełniał wszel-
kie wymogi. Zespół Szkół nr 26  
położony przy ul. Urbanistów ma 
w wakacyjnych planach odnowie-
nie czytelni, sprawiając, że sta-
nie się ona bardziej przestronna, 
a przez to przyjazna dla młodych 
czytelników.

Jak sami Państwo widzicie, 
czas wakacji dla ochockich szkół 
to nie tylko czas odpoczynku, 
ale również ciężkiej pracy. Wy-
mienione wyżej plany remontów, 
to jedynie część prac, na jakie 
zdecydowały się nasze placów-
ki. Wiele szkół przeprowadza we 
własnym zakresie drobne ulep-
szenia takie jak wymiany gniaz-
dek elektrycznych, czy odmalo-
wanie niektórych klas. Cieszymy 
się, że mimo wymagających cza-
sów dyrektorzy szkół i kadra stara 
się radzić sobie z powierzonymi 
wyzwaniami.

Rozpoczęła się  tegoroczna 
edycja  warszawskiej akcji „Lato 
w mieście” (27 czerwca–31 sierp-
nia 2022 r.).  

Jak co roku w okresie wakacji 
warszawscy uczniowie oraz dzieci 
mieszkające w stolicy, będą miały 
zapewnioną opiekę oraz interesującą 
ofertę zajęć sportowych, artystycz-

nych, edukacyjnych i rekreacyjnych. 
Z pewnością nikt się nie będzie nu-
dzić.Podobnie jak w minionych la-
tach feryjne placówki edukacyjne 
działają  przez pięć dni w tygodniu, 
w godzinach od 7.00–8.00 do 16.00–
17.00, zapewniając opiekę uczniom 
warszawskich szkół oraz dzieciom 
mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posił-
ki oraz opiekę w feryjnych placów-
kach edukacyjnych. Opłata wynosi 
15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym 
jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za 
opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki 
podczas akcji zwolnione są dzieci 
korzystające  w ciągu roku szkol-
nego z bezpłatnych lub częściowo 
płatnych posiłków  na mocy de-
cyzji dyrektora szkoły lub ośrodka 
pomocy społecznej. Podstawą do 
zwolnienia z opłat za opiekę oraz 
posiłki podczas akcji jest przedłoże-
nie w FPE zaświadczenia z macie-
rzystej szkoły lub ośrodka pomocy 
społecznej o korzystaniu  w ciągu 
roku szkolnego z bezpłatnych lub 
częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie 
mogą korzystać z wyżywienia zbio-
rowego ze względu na wskazania le-
karskie (na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego), są zwolnieni z opłat za 
posiłki i zobowiązani do zapewnie-

nia odpowiedniej diety we własnym 
zakresie. 

Warszawska akcja „Lato w mie-
ście” 2022 jest zorganizowana  
zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami  oraz zaleceniami i obo-
strzeniami. Poniżej przedstawiamy 
harmonogram akcji Lato w mieście 
w ochockich szkołach:
	Szkoła Podstawowa nr 10:  

8.08 –31.08.2022
	Szkoła Podstawowa nr 23: 

18.07–5.08.2022 
	Szkoła Podstawowa nr 61: 

27.06–15.07.2022
	Szkoła Podstawowa nr 152: 

18.07–5.08.2022  
	Szkoła Podstawowa nr 175: 

27.06–15.07.2022
	Szkoła Podstawowa nr 97: 

27.06–1.07.2022;  
22.08–31.08.2022

	Szkoła Podstawowa nr 264: 
8.08–19.08.2022

	Szkoła Podstawowa nr 280: 
27.06–8.07.2022.

W tym miejscu należy koniecz-
nie wspomnieć o akcji „Wspólne 
Warszawskie Lato” organizowanej 
przez Miasto Stołeczne Warszawa 
i Fundusz Narodów Zjednoczo-
nych na rzecz Dzieci – UNICEF. 
„Wspólne Warszawskie Lato” jest 
działaniem uzupełniającym ofertę 
warszawskiej akcji „Lato w mie-
ście” 2022. 

Projekt finansowany jest przez 
UNICEF i przeznaczony dla dzie-
ci uchodźców z Ukrainy, przyby-
łych do Polski po 24 lutego 2022 r. 
i mieszkających obecnie na terenie 
Warszawy.

Jeżeli dziecko przyjechało do 
Polski po 24 lutego 2022 r. jego 
udział  w akcji jest bezpłatny,  sfi-
nansowany przez UNICEF. O przy-
jęciu dziecka do akcji decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

Wszystkim ukraińskim dzie-
ciom życzymy udanego odpoczynku 
w Warszawie!

Wracamy do tematu budynku 
przy ul. Bohaterów Września 19. Pi-
saliśmy już o skargach mieszkańców 
tego domu komunalnego dotyczą-
cych tego, że w piątki, przed i w trak-
cie modlitwy w meczecie przy ul. 
Bohaterów Września 23 trudno zna-
leźć gdziekolwiek w okolicy miejsce, 
żeby zaparkować auto. Mieszkańcy 
skarżyli się również na zapachy z po-
bliskiej restauracji  i obecność na po-
dwórku osób, które nie zamieszkują 
w budynku.

Meczet przy Bohaterów Wrze-
śnia to jeden z większych tego typu 
ośrodków. Mieści się  w nim naj-
większa muzułmańska sala modli-
tewna w Polsce na ok. 400 osób. 
Oprócz meczetu w budynku swoją 
siedzibę mają Ośrodek Kultury Mu-
zułmańskiej oraz Liga Muzułmańska 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rzeczywiście, w okolicy mecze-
tu  w godzinach modlitwy jest bar-
dzo dużo samochodów.  Zastawiony 
jest duży fragment ulicy Bohaterów 
Września i ul. Na Bateryjce. Miesz-
kańcy budynku przy ul. Bohaterów 
Września 19 narzekają, że maja czę-
sto trudności z zaparkowaniem auta 
w pobliżu swojej posesji.  Pieszo, 
tuż przy budynku, przemieszcza 
się bardzo dużo osób. W związku 
z doniesieniami doszło do spotkania 
władz dzielnicy zarówno z przedsta-
wicielami społeczności muzułmań-
skiej, jak i mieszkańcami budynku 
komunalnego. 

Odnośnie budynku komunalnego 
przy ul. Bohaterów Września 19 pod-
jęto następujące decyzje: budynek 
wraz z otaczającym terenem zosta-
nie ogrodzony, będzie zainstalowana 
brama wjazdowa oraz nowy domofon 
(koszt – ok. 50 tys. złotych). Planu-
je się poprawę stanu technicznego 
wjazdu na teren posesji, dodatko-
we oświetlenie budynku. W wyniku 
interwencji mieszkańców ocieplono 
fragment ściany domu, zabezpieczo-
no otwór po dawnym szambie.

Jak to wygląda w tej chwili? Z in-
formacji uzyskanych od zarządcy 
budynku (Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami Ochota) wpłynęła 
informacja, że jeszcze nie rozpoczęły 
się  prace w terenie.

Obecnie dobiegają końca proce-
dury związane z zawarciem  umowy 
na wykonanie prac  polegających na  
wymianie drzwi wejściowych do bu-
dynku, doposażeniu  lokali w insta-
lację domofonową oraz montażem 
ogrodzenia podwórka wraz z bramą 
wjazdową i furtką wejściową. Plano-
wany termin zakończenia prac i ich 
odbioru do 31.08.2022 roku. W świe-
tle opisanych powyżej skarg wydaje 
się, że  po wykonaniu tych prac sytu-
acja mieszkańców budynku ulegnie 
poprawie. Ogrodzenie podwórka 
i domofony pozwolą, z pewnością, 
na utrudnienie, a wręcz uniemożli-
wienie  dostępu do budynku osobom 
postronnym.  

W cieniu meczetu

Lato w mieście
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„Młociny Summer Fest”  
– wakacyjny festiwal w Galerii Młociny
Festiwale muzyczne, sportowe czy taneczne w ciągu ostatnich lat stały 
się bardzo popularne. Nic dziwnego. Chwile spędzone na świeżym 
powietrzu z osobami, które mają podobne pasje to naprawdę dobry 
pomysł na letnie wieczory lub poranki. A gdyby tak połączyć wszystkie 
festiwale w jeden duży Summer Fest? Na taki pomysł wpadła Galeria 
Młociny, która stworzyła festiwal letnich atrakcji odbywających się na 
jej terenie przez całe wakacje. Podczas „Młociny Summer Fest” każdy 
znajdzie coś dla siebie.

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

Rozgrywki planszowe
Podczas „Młociny Summer Fest” znajdzie się też coś dla tych, którzy preferują emocjonujące 
rozgrywki umysłowe. We wtorki przez cały dzień na placu przed Galerią odbywają się 
konkursy gier planszowych. Z kolei w każdą środę od 17:00 również na placu można 
spróbować swoich sił w grze w brydża!

Lato w latynoskich rytmach
Nawet jeśli pogoda nie dopisze, to na Dechach Galerii Młociny na pewno będzie gorąco!  
30 lipca od 16:00 do 17:00 szkoła OYE! porwie nas do tańca. W ramach zajęć Latino 
street school uczestnicy nauczą się podstawowych kroków tańców latynoskich. Warsztaty 
dedykowane są wszystkim – paniom, panom, parom; początkującym i zawodowym 
tancerzom. Grunt to świetna zabawa! 
Z kolei 23 lipca od 16:00 do 17:00 na bielańskie Dechy zawitają bębny prosto z Kuby! 
W czasie warsztatów uczestnicy nauczą się podstawowych rytmów i poznają historię 
kubańskich cong. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Po warsztatach warto zostać z nami 
dłużej na Sobotni Birof z muzyką graną na przez Dj’a. 
Zachęcamy też do śledzenia naszej strony internetowej, a także profilu na Facebooku, 
Instagramie oraz Tik Toku, ponieważ atrakcje są cykliczne i będą jeszcze powracać 
w kolejnych tygodniach. W wakacyjnym harmonogramie wydarzeń, Galeria Młociny 
przygotowała również potańcówki, spektakle Klubu Komediowego, zajęcia z jogi, ćwiczenia 
na zdrowy kręgosłup i animacje dla najmłodszych. 

Zapraszamy!

Pogadajmy…
…i to w kilku językach! W każdy poniedziałek od 19:00 do 20:00 Galeria 
Młociny zaprasza do udziału w niezwykłych warsztatach nauki języka polskiego 
i ukraińskiego. To okazja do nauki języków poprzez integrację oraz zabawę. 
W programie zajęć znajdziemy m.in. naukę podstawowych zwrotów polskich 
i ukraińskich, a także poznanie kultur tych krajów. Natomiast w sobotę 23 lipca 
od 16:00 do 17:00 Galeria Młociny zaprasza na lekcję języka hiszpańskiego. 
Kurs języka hiszpańskiego to propozycja dla tych, którzy chcą poznać podstawy 
języka hiszpańskiego i dowiedzieć się wielu ciekawostek o kulturze słonecznej 
Hiszpanii. Zajęcia językowe odbywają się na Dechach na piętrze +2, a w przypadku 
kapryśnej pogody – w przestrzeni kreatywnej obok Banku Millennium.

Aktywnie!
Galeria Młociny wspiera także miłośników sportu. Na placu przed budynkiem 
Galerii powstał tor do skimboardingu. Na wszystkich odważnych, którzy chcą 
spróbować swoich sił w surfowaniu na specjalnym torze przygotowano warsztaty 
z tej dyscypliny. Zorganizowane zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 13:00 
do 18:00. „Młociny Summer Fest” to także duży wybór gier zespołowych. Na 
placu przed galerią w piątki w godzinach 15:00 - 19:00 odbywają się zajęcia 
koszykówki z Klubem Hutnik, z kolei w soboty od 12:00 do 20:00 – treningi 
siatkówki z Instytutem Aktywności! Co tu dużo mówić – będzie wycisk!

W czerwcu w parku Kombatan-
tów odbyło się wydarzenie „Letnia 
Scena Włochy”. O godzinie 13.00 
rozpoczął się piknik, na który bardzo 
licznie przybyli mieszkańcy. Mogli 
oni wziąć udział w wielu atrakcjach, 
m.in.: warsztatach gitarowych, 
plastycznych i rękodzielniczych, 
konkurencjach rekreacyjno-sporto-
wych. Najmłodsi chętnie odwiedzali 
dmuchańce, stoisko z  malowaniem 
buziek, klockami Linden i Tor Slot 
Car. Swoje stoiska miały także: Teatr 
Wagabunda i policja. Nie zabrakło 
małej gastronomii z różnorodnymi 
daniami. Była to też okazja do bez-
płatnego zaczipowania psów, które 

realizowało Schronisko na Paluchu. 
 W tym czasie na scenie odbywa-

ły się koncerty i występy. Tego dnia 
można było obejrzeć koncerty ze-
społów: Światy Sztuczne, Horyzont 
Marzeń, Meloman i Sounds Good 
oraz Chóru Black Hills; występy 
sekcji tanecznych z Domu Kultury 
„Włochy”, pokaz Freestyle football 
i wziąć udział w warsztacie tańca 
z Gwiazdą - Janją Lesar. Odbyło się 
również uroczyste rozstrzygnięcie 
Dzielnicowego Konkursu Recyta-
torskiego „Mów do mnie wierszem” 
i prezentacje sceniczne wybranych 
laureatów, którym nagrody wręczyli 
burmistrz dzielnicy Włochy Jaro-

sław Karcz i jego zastępca Monika 
Kryk.

Gwiazdami tegorocznego wyda-
rzenia byli CLEO i BARANOVSKI!  
To były wspaniałe koncerty! W wy-

darzeniu wzięli także udział m.in.: 
wiceprzewodniczący Rady Dziel-
nicy Włochy Mariusz Czapla oraz 
dzielnicowi radni: Halina Berłow-
ska, Iwona Chwiałkowska, Andrzej 
Krupiński, Mahbub Siddique i Sła-
womir Sosnowski.

Organizatorem imprezy byli: 
Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy 
m.st Warszawy oraz Dom Kultury 
„Włochy”. Współorganizatorami: 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ma-
szynami Budownictwa „Warszawa” 
Sp. z o.o., Ognisko Okęcie oraz Fun-
dacja „Przez zabawę do rozwoju”.

Na czerwcowej sesji Rada Mia-
sta przyznała dodatkowe 3 mln zł na 
rozbudowę budynku Przedszkola nr 
60 przy ul. Rybnickiej 42/44.

Zgodnie z wcześniejszymi wy-
cenami dzielnica Włochy zabez-
pieczyła na ten cel 5 090 315,70 
zł brutto. W przetargu wpłynęło 5 
ofert. Ze względu na galopujące 
ceny wszystkie przewyższały za-
bezpieczone środki. Dzięki stara-
niom Jarosława Karcza, burmistrza 
Włoch, udało się pozyskać, z Biura 
Funduszy Europejskich i Polity-
ki Rozwoju, dodatkowe 3 mln zł 

i długo wyczekiwana inwestycja 
zostanie zrealizowana!

Celem rozbudowy obiektu jest 
zwiększenie liczby miejsc dla dzieci, 
poprawa warunków pracy oraz do-
stosowanie istniejącego budynku do 
wymagań określonych w aktualnie 
obowiązujących przepisach.

Zaprojektowano rozbudowę bu-
dynku mieszczącego 4 sale do zajęć 
(po dwie na kondygnacjach parteru 
i pierwszego piętra) oraz pomiesz-
czenia socjalne dla pracowników 
przedszkola i pomieszczenia tech-
niczne. Powstanie też nowy plac 
zabaw.

Obecnie trwa weryfikacja ofert. 
Termin realizacji inwestycji – 13 
miesięcy od daty podpisania umowy.

Ulica 
Tynkarska 
już gotowa

 

W czerwcu zakończyły się pra-
ce związane z budową ul. Tynkar-
skiej na odcinku od ul. Solipskiej 
do ul. Sklepowej.

W ramach inwestycji powstała 
jezdnia o szerokości 6 metrów, 
jednostronny chodnik, ścieżka 
rowerowa, oświetlenie i odwod-
nienie. Budowa wymagała wielu 
prac przygotowawczych: karczo-
wania, wywiezienia składowanych 
na działce odpadów, śmieci, gruzu 
i nadmiaru ziemi. Wykonawca, 
pod koniec prac, rozebrał dotych-
czasową drogę z płyt, ponieważ 
nowa ulica została wytyczona 
w innym miejscu. 

Koszt inwestycji to ponad  
1,4 mln zł.

We Włochach

Rozbudowa Przedszkola nr 60

Letnia Scena Włochy
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„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” w Warszawie ogłasza konkurs na 
stanowisko Prezesa Zarządu. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące 
kryteria:
1)	 pełna	zdolność	do	czynności	prawnych;
2)	 wykształcenie	wyższe	(preferowane	min.	magisterskie	lub	równorzędne),	preferowane	kierunki:	

zarządzanie,	ekonomia,	finanse	i	rachunkowość,	gospodarka	przestrzenna,	prawo;
3)	 co	najmniej	10	lat	doświadczenia	zawodowego,	w	tym	co	najmniej	5	lat	doświadczenia	w	zakresie:	

zarządzania	 nieruchomościami,	 zarządzania	 przedsiębiorstwem	 (instytucją,	 organizacją)	 lub	
jego	 jednostką	organizacyjną,	 kontroli	 zarządczej	 lub	 reprezentacji	 przedsiębiorstwa	 (instytucji,	
organizacji);

4)	 co	najmniej	5	lat	doświadczenia	na	stanowisku	kierowniczym;
5)	 bardzo	dobra	organizacja	pracy	własnej	oraz	podległych	zespołów	i	pracowników;
6)	 zdolności	 interpersonalne,	 w	szczególności	 umiejętność	 kontaktu	 z	klientem,	 prowadzenia	

negocjacji	i	mediacji;
7)	 wysoka	kultura	osobista;
8)	 umiejętność	tworzenia	i	analizowania	kosztorysów	oraz	rozliczeń;	
9)	 znajomość	zasad	funkcjonowania	spółdzielni	mieszkaniowych,	w	szczególności	znajomość:	ustawy	

prawo	spółdzielcze,	ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych,	prawa	pracy,	ustawy	o	gospodarce	
nieruchomościami,	ustawy	o	rachunkowości,	w	zakresie	niezbędnym	do	kierowania	spółdzielnią;

10)	 znajomość	prawnych	i	ekonomicznych	aspektów	funkcjonowania	podmiotów	gospodarczych,
11)	 umiejętności	analityczne	i	dobra	znajomość	obsługi	komputera;
12)	 mile	widziane:	studia	podyplomowe	z	zakresu	zarządzania	nieruchomościami	lub	licencja	zarządcy	

nieruchomości,
13)	 mile	widziane	doświadczenie	zawodowe	lub	funkcyjne	w	sektorze	spółdzielczości	mieszkaniowej	

lub	wspólnot	mieszkaniowych,
14)	 mile	 widziane	 doświadczenie	 i	umiejętności	 w	pozyskiwaniu	 środków	 zewnętrznych	 oraz	

prowadzeniu	i	rozliczaniu	inwestycji.

Warunkiem	wzięcia	udziału	w	konkursie	 jest	 doręczenie	 Spółdzielni	 SMB	 „Imielin”	w	terminie	do	dnia	 
5 sierpnia 2022 roku	pisemnego	zgłoszenia	na	adres:

Spółdzielnia	Mieszkaniowo-Budowlana	„Imielin”
ulica	Ernesta	Malinowskiego	5

02-776	Warszawa

Termin	 zgłoszenia	 będzie	 poczytywany	 za	 spełniony,	 jeżeli	 przed	 jego	upływem	 zgłoszenie	wpłynie	do	
Spółdzielni	SMB	„Imielin”.
Zgłoszenia	 należy	 złożyć	 w	zaklejonej	 kopercie	 w	dopiskiem	 „Konkurs do Zarządu”.	 Zgłoszenie	 musi	
zawierać	 pełne	 dane	 personalne	 kandydata,	 to	 jest:	 imię	 lub	 imiona,	 nazwisko,	 numer	 PESEL,	 adres	
zamieszkania,	numer	telefonu	oraz	adres	e-mail.
Do	zgłoszenia	powinny	być	dołączone:
•	 kopie	dokumentów	potwierdzających	posiadane	wykształcenie;
•	 kopie	dokumentów	potwierdzających	spełnianie	kryteriów	określonych	w	pkt.	3-4,	np.	 świadectw	

pracy	 lub	umów	o	pracę,	odpisów	z	KRS	 lub	właściwej	ewidencji	działalności	gospodarczej,	 listów	
referencyjnych,	zaświadczeń,	itp.;

•	 życiorys	 (CV)	 kandydata	 zawierający	 szczegółowe	 zestawienie	 jego	 dotychczasowej	 kariery	
zawodowej,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	pełnionych	funkcji	członka	zarządu	osoby	prawnej	oraz	
trybu	zaprzestania	ich	pełnienia;

•	 list	motywacyjny;
•	 pisemne	oświadczenia	kandydata:

o o	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych;
o o	zgodzie	na	przetwarzanie	danych	osobowych	do	potrzeb	tego	konkursu	o	następującej	treści:	

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu rekrutacji prowadzonej przez 
Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Imielin” w Warszawie na stanowisko Prezesa Zarządu”,

o o	braku	znanych	przeciwwskazań	zdrowotnych	do	wykonywania	pracy	na	stano-wisku	Prezesa	
Zarządu,

o o	nieprowadzeniu	działalności	konkurencyjnej	lub	zaprzestaniu	jej	prowadzenia	w	razie	wyboru	
na	stanowisko	Prezesa	Spółdzielni	w	stosunku	do	Spółdzielni	SMB	„Imielin”

o o	tym	 że	 nie	 jest	 przeciwko	 niemu	 prowadzone	 postępowanie	 przygotowawcze	 lub	 sądowe	
względnie	egzekucyjne	związane	z	działalnością	gospodarczą,

o o	braku	konfliktu	interesów,	w	tym	o	braku	pokrewieństwa	lub	powinowactwa	z	członkami	Rady	
Nadzorczej,

o o	zachowaniu	w	tajemnicy	uzyskanych	w	toku	konkursu	niejawnych	informacji	o	Spółdzielni,
o o	braku	pozostawania	w	znanym	mu	stosunku	prawnym	lub	faktycznym	rodzącym	wątpliwości	

co	do	bezstronności	wyboru;.

Podczas	 rozmowy	oceniana	będzie	 także:	 1)	wiedza	 kandydata	na	 temat	 SMB	 „Imielin”	w	zakresie,	
w	jakim	 jest	 ona	 możliwa	 do	 uzyskania	 z	publicznie	 dostępnych	 źródeł,	 w	szczególności	 ze	 strony	
internetowej	 https://www.smbimielin.pl/,	 2)	 wizja	 rozwoju	 Spółdzielni	 i	współpracy	 z	jej	 organami,	 
3)	umiejętność	obsługi	mieszkańców.	

Oświadczenia	 kandydata	 powinny	 być	 potwierdzone	 własnoręcznym	 podpisem.	 Przedłożenie	 do	
wglądu	oryginałów	lub	urzędowo	poświadczonych	odpisów	złożonych	może	być	wymagane	na	dalszym	
etapie	konkursu.

Złożenie	przez	kandydata	wymaganych	dokumentów	oznacza	wyrażenie	przez	niego	zgody	na	udział	
w	konkursie	oraz	tryb	i	zasady	jego	przeprowadzenia.	Rozmowy	kwalifikacyjne	z	kandydatami	zostaną	
przeprowadzone	w	siedzibie	SMB	„Imielin”	 lub	w	formie	wideokonferencji	online	za	pośrednictwem	
aplikacji	WebEx.	Kandydaci	na	rozmowy	kwalifikacyjne	będą	zaproszeni	telefonicznie	bądź	mailowo.	
SMB	 „Imielin”	 nie	 ponosi	 kosztów	 związanych	 z	przygotowaniem	 ofert	 kandydatów	 ani	 ich	
uczestnictwem	w	rozmowach	kwalifikacyjnych.		

Kandydaci	 nie	 mogą	 odwoływać	 się	 od	 wyników	 głosowań	 ani	 także	 od	 innych	 czynności	
podejmowanych	przez	Radę	Nadzorczą	lub	komisję	konkursową.	Rada	Nadzorcza	nie	odsyła	złożonych	
ofert,	kandydaci	mogą	je	odebrać	osobiście	po	zakończeniu	konkursu.	Po	upływie	14	dni	od	otrzymania	
informacji	o	możliwości	ich	odbioru	zostaną	one	komisyjnie	zniszczone.

Miejsce	pracy:	Warszawa.

Forma	zatrudnienia:	umowa	o	pracę,	pełen	etat.

MAL Spotykalnia jest najwięk-
szą otwartą przestrzenią dla miesz-
kańców na Bemowie i jako jedyne 
mieści się w galerii handlowej przy 
Powstańców Śląskich 126. Od 2020 
roku w Spotykalni realizowany jest 
projekt dedykowany kobietom „Za-
dbajmy o siebie razem ze Spoty-
kalnią”. Zakłada on udział kobiet 
z Bemowa, ale również z Bielan, 
jako że MAL jest usytuowany na 
pograniczu tych dwóch dzielnic, 
w zajęciach rozwoju osobistego 
i zawodowego. – Panie rozwija-
ją tu swoje talenty głównie dzięki 
organizowanym warsztatom wszel-
kiej maści rękodzieła. Mogą także 
skorzystać z zajęć sportowo-rekre-
acyjnych, np. joga, zumba, zdrowy 

kręgosłup. Dzięki naszego umiejsco-
wieniu przychodzą do nas kobiety 
w różnym wieku, co bardzo cieszy, 
bo staramy się, aby nasz program 
był różnorodny – mówi koordyna-
torka Adrianna Zagórska. 

MAL Spotykalnia to także prze-
strzeń wystawiennicza, w ramach 
której odbywają się wystawy lokal-
nych artystów. – Na Bemowie nie 
ma takiego miejsca, to taka nasza 
mini galeria sztuki. Gościmy także 
artystów z różnych rejonów Polski, 
np. z Łodzi, woj. świętokrzyskiego 
– dodaje Zagórska. Ponadto w tej 
przestrzeni są realizowane niektóre 
zajęcia prozdrowotne, typu: joga czy 
taniec w kręgu oraz projekty w ra-
mach budżetu obywatelskiego, np. 

nauka szycia, projekt ekobiblioteka, 
tworzenie ogrodów wertykalnych 
czy rękodzieło. Podwoje Spotykal-
ni otworzyły się też dla obywateli 
Ukrainy, którzy uczęszczają tu na 
lekcje języka polskiego. 

Podobnie działa MAL Chrzanów 
przy Batalionów Chłopskich 87, któ-
re jest częścią Punktu Biblioteczne-
go nr 141. To kameralne miejsce, 
otwarte na pomysły społeczności 
i oddolne inicjatywy. – Bezpłatnie 
udostępniamy przestrzeń na aktyw-
ności lokalne i wzajemnościowe. 
Działamy lokalnie dla mieszkanek 
i mieszkańców Chrzanowa i Bemo-
wa. To właśnie tu można przyjść, 
napić się kawy, poczytać, popraco-
wać, pobyć, zorganizować spotka-

nie lub wydarzenie, podzielić się 
swoją pasją z innymi. I choć MAL 
Chrzanów jest znacznie mniejsze 
niż MAL Spotykalnia to jest tu nie 
mniej klimatycznie i przytulnie – 
mówi Denys Davydov, koordy-
nator miejsca, który zachęca do 
udziału w zajęciach muzycznych, 
ekozajęciach dla dzieci, oraz lek-
cjach języka polskiego dla Ukra-
ińców. 

– Niezwykle cieszę się z tych 
dwóch miejsc aktywności lokalnej, 
które działają w ramach bemowskiej 
biblioteki. Są one chętnie odwiedza-
ne przez mieszkańców Bemowa i nie 
tylko. Udało się stworzyć wyjątkowe 
i ciepłe, pełne różnorodnych aktyw-
ności przestrzenie dla mieszkańców. 

Zapraszamy do zgłaszania swoich 
pomysłów, inicjatyw do koordynato-
rów tych miejsc. Staramy się wciąż 
poszerzać swoją ofertę odpowiadając 
na potrzeby i oczekiwania naszych 
stałych, jak i nowych użytkowników 
– podkreśla dyrektor bemowskiej bi-
blioteki Anna Fiszer-Nowacka. 

Kontakt do koordynatorów: 
MAL Spotykalnia – tel. 509 532 551; 
MAL Chrzanów – tel. 797 405 809. 

Nowe wozy zaprezentował do-
wódca JRG6 mł. bryg. Paweł Szy-
manek. – Dla bielańskich strażaków 
z pewnością będą dużym ułatwie-
niem w prowadzonych działaniach. 
Każdego roku jednostka realizuje 
średnio ponad 1000 wyjazdów do 
różnych zdarzeń, z czego około 300 
wyjazdów dotyczy ratownictwa che-
micznego – mówi Grzegorz Pietru-
czuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

W kolejnych miesiącach do stra-
żaków trafi trzeci pojazd, mobilne 
laboratorium. W Polsce będą tylko 
dwa egzemplarze dla Specjalistycz-

nej Grupy Ratownictwa Chemicz-
no-Ekologicznego z Warszawy i Po-
znania. Każdy z pojazdów wart jest 
12 mln złotych.

Za oba specjalistyczne pojazdy 
Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie zapła-
ciła 7,5 mln złotych.

Z tym twierdzeniem nie zgo-
dził się Włodzimierz Piątkowski, 
wiceburmistrz dzielnicy Bielany 
oraz Spółdzielnia WSBM Chomi-
czówka. W odwołaniach złożonych 
w styczniu 2021 wykazali, że cel 
wywłaszczenia został zrealizowany. 

Tereny rekreacyjne obecnego Parku 
Chomicza były częścią planu reali-
zacyjnego Kolonii nr 1 i nr 2 osiedla 
Chomiczówka pochodzącego z lat 
70. – W odwołaniu podkreśliłem, 
że w ramach planowanych ówcze-
śnie kompleksów mieszkaniowych 

uwzględniano również potrzeby so-
cjalne ich mieszkańców, czyli pozo-
stawienia przestrzeni wolnych od za-
budowy – precyzuje wiceburmistrz 
Piątkowski. Argumenty uwzględnił 
Wojewoda Mazowiecki, wydając 
decyzję odmawiającą zwrotu.

Przestrzenie otwarte na inicjatywy mieszkańców 
Bemowskie miejsca aktywności lokalnej działają cały rok, w tym również w czasie wakacji. W MAL Spotykalnia i MAL Chrzanów spo-
tykają się kobiety, młodzież, seniorzy, różne nieformalne grupy, członkowie organizacji pozarządowych czy wspólnot mieszkaniowych. 
Przychodzą, organizują bezpłatne zajęcia, spotkania, warsztaty. Mogą napić się kawy, porozmawiać, wesprzeć się i zainspirować.

Park Chomicza zostaje
Uchylono decyzję nakazującą zwrot terenu parku Chomicza. Sporny teren kilkadziesiąt lat temu zo-
stał wywłaszczony ze względu na plany budowy osiedla Chomiczówka. Osiedle powstało, ale działka 
obejmująca dzisiejszy park nie została zabudowana. Według spadkobierców byłych właścicieli, skoro 
działki nie zabudowano, to należy ją zwrócić.

Nowoczesny sprzęt dla strażaków
Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej trafiły dwa nowoczesne wozy. Pierw-
szy do dekontaminacji (unieszkodliwianie substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla 
zdrowia), a drugi do ratownictwa technicznego (głównie wypadki drogowe i katastrofy budowlane).
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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 511 rok XVIII nr 291 rok XVIII nr 294

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 najbliższy piątek i sobotę tj. 
22-23.07.2022 odbędzie się akcja 
Kup Piwo dla Zwierzaka orga-
nizowana przez Stowarzyszenie 
Otwarte Klatki. Wydarzenie od-
będzie się w różnych lokalach na 
terenie Warszawy od godz. 12:00 
w piątek 22.07.2022 do godz. 
23:59 w sobotę 23.07.2022 r.

Stowarzyszenie Otwarte Klat-
ki walczące o prawa i dobrostan 
zwierząt hodowlanych, znane 
z takich kampanii jak „Cena Fu-
tra” czy „Jak one to znoszą?” po 
raz kolejny organizuje event Kup 
Piwo dla Zwierzaka. 

Zasady wydarzenia są proste. 
Lubisz piwo i chcesz pomóc zwie-
rzętom? W ten weekend masz do 

tego doskonałą okazję! Wystarczy 
wybrać się w piątek lub sobo-
tę 22-23.07.2022 do jednego ze 
wskazanych na stronie wydarze-
nia lokali. Od każdego zakupione-
go tam  piwa 1 zł trafi na pomoc 
zwierzętom. Zostań bohaterem/ką 
zwierząt, pijąc piwo (lub dwa). 
W wydarzeniu biorą też udział 
piwa bezalkoholowe, więc każdy 
może świetnie się bawić.

„Ciepłe, letnie wieczory w mie-
ście to świetna okazja do spotkań ze 
znajomymi. Jeśli ciesząc się wspól-
nym spędzaniem czasu możemy 
jednocześnie pomóc zwierzakom, 
to co może być lepszego?” 
Lista lokali:  https://www.facebo-

ok.com/events/374754344590463/

18 sierpnia 2022 r. o godz.11.00 
w Sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury Arsus odbędzie się spek-
takl improwizowany z udziałem 
młodej publiczności pt. ”NIENA-
PISANE BAJKI MARII KONOP-
NICKIEJ” w wykonaniu artystów 
Teatru Itakzagramy Fundacji „Sza-
fa Kultury”. Po spektaklu odbędą 
się krótkie warsztaty zachęcające 
młodych twórców do świadomego 
wykorzystywania swojej kreatyw-
ności codziennie. Program przy-
gotowany dla dzieci w ramach 

akcji „Lato w mieście”. Sfinanso-
wany ze środków Biura Edukacji 
m.st. Warszawy w ramach ROKU 
MARII KONOPNICKIEJ. Wstęp 
wolny dla grup zorganizowanych 
i widzów indywidualnych.

Loluś szuka domu
Poznajcie rozkoszniaka 3 miesięcznego 
LOLUSIA i jego zjawiskowe uszy. To 
pogodny, aktywny, rozbrykany, pełen 
energii szczeniak, który od razu kradnie 
serce. Świetnie dogaduje się z psami każ-
dej wielkości. Loluś będzie małym czwo-
ronogiem ok. 7 kg. Szuka kochającego 
opiekuna, który lubi zabawę z psem, jak 
również wylegiwanie na kanapie. Przeby-
wa w przytulisku k. Warszawy. Kontakt 
w sprawie adopcji kom. 605 585 603. 

Milka szuka domu
Trzyletnia Milka jest mała suczką (ok. 9 
kg). Marzy jej się ciepły kochający dom. 
Szukamy doświadczonych opiekunów 
z uwagi na fakt, że sunia jest trochę nieufna 
przy pierwszym kontakcie. Zdobycie jej za-
ufania wymaga chwili czasu. Jest spokojna, 
subtelna, wrażliwa i śliczna. Prosimy o dom 
bez małych dzieci. Przebywa w przytulisku 
k. Warszawy. Kontakt w sprawie adopcji 
kom. 605 585 603.

Zoja szuka domu
6 miesięczna ZOJA będzie średniej 
wielkości suczką. To oaza miłości do 
człowieka i wielka pieszczocha. Jak 
kogoś lepiej pozna nie odstępuje na 
krok i stara się zaskarbić sympatię. Jest 
śliczną, łagodną, radosną pełną wdzię-
ku sunią. Dogaduje się z psami. Lubi 
spacery i zabawę. Przebywa w przytu-
lisku 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

Adopcja na całe życie Festiwal rytmów 
latino w Galerii 

Młociny
Tego  lata  nie  trzeba  wyjeżdżać 
z miasta, by przenieść się na tropi-
kalne wakacje. Już w nadchodzące 
weekendy w Galerii Młociny odbę-
dą  się niezwykłe muzyczno-tanecz-
ne  wydarzenia  utrzymane  w  gorą-
cych  rytmach.  Wszystkich,  którzy 
kochają  muzykę  Galeria  Młociny 
zaprasza  na  naukę  gry  na  bęb-
nach kubańskich oraz na warszta-
ty  taneczne  Latino  Street  School. 
Dodatkowo  dla  tych,  którzy  chcą 
rozwijać umiejętności językowe Ga-
leria Młociny przygotowała zajęcia 
z języka hiszpańskiego.

Słoneczna Hawana na bielańskich 
„Dechach” 

Tradycyjna muzyka na Kubie 
stanowi integralną część kultury, 
a swoim rytmem pobudza do tań-
ca i napawa energią. Nie byłaby 
ona tak rozpoznawalna gdyby nie 
congi. Gra na tych instrumen-
tach składa się z 3 podstawowych 
elementów: rytmów granych cy-
klicznie, sygnałów zaznaczają-
cych elementy charakterystyczne 
i urozmaicających wstawek. Tech-
nika gry na congach nie jest pro-
sta i wymaga wielu ćwiczeń. Już 
w sobotę 23 lipca w godzinach 
16:00–17:00 na „Dechach” Gale-
rii Młociny będzie można posłu-
chać kubańskich brzmień, a także 
spróbować swoich sił w grze na 
tym instrumencie. 

Buenos dias 
W harmonogramie letnich atrakcji 
Galeria Młociny przygotowała coś 
nie tylko dla ciała, ale i dla umy-
słu. Kurs języka hiszpańskiego to 
propozycja dla tych, który chcą 
poznać podstawy języka hisz-
pańskiego i dowiedzieć się wielu 
ciekawostek o kulturze słonecznej 
Hiszpanii. Najbliższe zajęcia od-
będą się w sobotę 23 lipca w go-
dzinach 16:00–17:00 na „De-
chach” na poziomie +2. 

Zabawa w latynoskich rytmach 
W sobotę, 30 lipca w godzinach 
16:00–17:00 szkoła tańca OYE! 
zabierze wszystkich w podróż 
po latynoskiej muzyce podczas 
warsztatów Latino Street School. 
Tu nie jest ważne doświadczenie, 
a chęci i pozytywne nastawienie. 
Tańce te charakteryzuje szybkość 
ruchów i płynąca z nich ener-
gia. Po warsztatach warto zostać 
z nami dłużej, bo już od godziny 
17:00 Galeria Młociny zaprasza na 
sobotni „Bifor”, czyli muzykę na 
żywo graną przez Dj’a.

Otwarte Klatki zapraszają

Kup Piwo dla Zwierzaka

Rok Marii Konopnickiej

 

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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