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W placówce przy ul. Bogu-
sławskiego trwa meblowanie 
sal. Przed nami ostatni odbiór 
techniczny. Następnie budynek 
zostanie przekazany do Zespołu 
Żłobków m.st. Warszawy, który 
uruchomi placówkę.

– To finał ponad trzech lat 
ciężkiej pracy wielu osób. Za-
częliśmy od skomplikowanej 
procedury planistycznej, aby 
grunt przygotować pod inwe-
stycję celu publicznego, co ko-
ordynował mój zastępca Wło-
dzimierz Piątkowski. Później 
starania o finansowanie. Przez 
cały czas mogliśmy liczyć na 
wsparcie radnych Krystiana Li-
siaka i Marcina Włodarczyka 
– mówi Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz Bielan. Jak dodaje, 
opiekę w komfortowych warun-
kach znajdzie tu 150 dzieci.

Na Bielanach

Pierwszy żłobek gotowy

Na Ochocie

Koncert Pożegnanie Lata

Na Ochocie

Rajd do Pęcic
10 września odbędzie się 3. 

Rajd do Pęcic. To wydarzenie 
jest o tyle niezwykłe, że można 
przebyć drogę Ochota – Pęcice 
na różne sposoby. Rajd ma na 
celu uczczenie czynu zbrojnego 
części IV Obwodu Armii Krajo-
wej Ochota, który miał miejsce 2 
sierpnia 1944 r. pod miejscowo-
ścią Pęcice. 

Chcąc czcić pamięć o pole-
głych, 10 września zorganizo-
wany zostanie 3. Rajd do Pęcic. 
Organizatorami wydarzenia jest 
Warszawski Hufiec Harcerzy 
„Zawrat” Szczep 16 Warszaw-
skich Drużyn Harcerzy i Gro-
mad Zuchów przy współudziale 
Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy, Gminy Michałowice, 
powiatu pruszkowskiego, Mia-
sta Piastów, Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Ochota, Zespołu Szkół 
Samochodowych i Licealnych nr 
1 w Warszawie, Fundacji Dwór 
Polski w Pęcicach, Grupy Histo-
ryczno-Edukacyjnej „Szare Szere-
gi” oraz Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej i honorowym pa-
tronatem Środowiska IV Obwodu 
Armii Krajowej. 

Rajd odbędzie się 
w kilku formach:

☛ Rajd Pieszy.Ten rajd będzie 
biegł trasą, jaką przeszła grupa 
żołnierzy IV Obwodu Armii Kra-
jowej. Uczestnicy zgromadzą się 

przy bocznym wejściu na teren 
parafii św. Jakuba. Dalej podą-
żą w stronę Reduty Kaliskiej, ul. 
Wawelską, ul. Białobrzeską, ul. 
Bitwy Warszawskiej, ul. Drawską, 
następnie wiaduktem łączącym 
Włochy z Ochotą i stąd do stacji 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
(Salomea). Dalej uczestnicy uda-
dzą się pociągiem WKD do stacji 
Reguły, skąd przejdą do Pęcic

☛ Rajd Rolkowy. Przejazd rol-
kowy do Pęcic rozpocznie się 
zbiórką w Parku Szczęśliwic-
kim o godzinie 11.30. Następnie 
o godzinie 12.00 rajd podąży uli-
cami: Drawską – Śmigłowca – 
Al. Jerozolimskimi – Popularną 
– Chrobrego – Ryżową – Dzieci 
Warszawy – Kościuszki – Cier-
licką – Lalki – Jagiełły – War-
szawską (tutaj wjazd od Piastowa) 
– Broniewskiego – Warsztatową 
(Pruszków) – Polskiej Organizacji 
Wojskowej – Batalionów Chłop-
skich – Waryńskiego – Promyka – 
Robotniczą – Południową – Błoń-
ską – Działkową – Gomulińskiego 
– Powstańców – Pogodną – Ko-
morowską – al. Armii Krajowej 
– Pęcicką  (aż do Mauzolem). 
Uczestnicy rajdu muszą posiadać 
własne rolki.

☛ Rajd Rowerowy. Celem rajdu 
rowerowego jest dotarcie do Pę-
cic drogą najbardziej wierną prze-
marszowi powstańców. Po drodze 

Już w piątek, 26 sierpnia, 
o godz. 19.30, w parku Szczę-
śliwickim prawdziwa gratka dla 
miłośników muzyki. Z okazji po-
żegnania lata odbędzie się koncert 
gwiazd. Wystąpią zespół KOMBII 
i Roksana Węgiel z zespołem. Na 
wydarzenie zaprasza burmistrz 
Dorota Stegienka wraz z radą i za-
rządem Ochoty.  Będziemy więc 
gościć w parku Szczęśliwickim 
prawdziwe gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej.

Roksany Węgiel chyba nikomu 
nie trzeba przedstawiać. Roksa-
na Emilia Węgiel, występująca 
pod pseudonimem Roxie i Roxie 
Węgiel (ur. 11 stycznia 2005 r.) 
to nie tylko niezwykle popularna 
w ostatnich latach piosenkarka, ale 
również autorka tekstów i kompo-
zytorka. Jest zwyciężczynią pierw-
szej edycji programu The Voice 
Kids (2018) oraz 16. Konkursu 
Piosenki Eurowizji dla Dzieci 
(2018). Laureatka Europejskiej 

Nagrody Muzycznej MTV dla 
najlepszego polskiego wykonaw-
cy (2019). Zwyciężyła również 
w 3. Edycji programu tanecznego 
Dance, Dance, Dance.  Jej pio-
senki podbijają listy przebojów. 
Do najbardziej znanych utworów 
należą: „Żyj”, „Obiecuję”, „Po-
trafisz”, „Tajemnice”, „Alone”. 
Jej album zatytułowany „Roksana 
Węgiel” zyskał status platynowej 
płyty. Ma ogromne rzesze fanów 
w całej Polsce, więc, z pewnością, 
w parku Szczęśliwickim frekwen-
cja podczas jej występu dopisze. 

Zespół KOMBII to prawdziwi 
weterani polskiej sceny muzycz-
nej. Grupa powstała z inicjatywy 
Grzegorza Skawińskiego (jedne-
go z najlepszych polskich gita-
rzystów rockowych) i Waldemara 
Tkaczyka oraz byłego menedżera 
zespołu Kombi Jacka Sylwina, 
tuż po rozpadzie zespołu O.N.A. 
Skawiński i Tkaczyk, którzy są 
kolegami jeszcze z czasów liceum, 

grają razem bez przerwy przez 
całą swoją karierę muzyczną. 
Do współpracy muzycy zaprosili 
pierwszego perkusistę i pomysło-
dawcę nazwy zespół Kombi – Jana 
Plutę. Grupa ta tylko częściowo 
stanowi kontynuację i reaktywację 
zespołu Kombi z lat 1976–1992, 
co sugeruje również jej nazwa – 
Kombii oznacza tyle, co Kombi 
2 albo Nowe Kombi. Zespół pre-
zentuje odmienny styl muzyczny 
niż Kombi z lat osiemdziesiątych, 
ale trudno nie doszukać się tutaj 
brzmienia instrumentów nawiązu-
jącego do tamtych czasów. Wydali 
wiele albumów, a ich najbardziej 
znane przeboje z pewnością usły-
szymy na Szczęśliwicach.

Jeszcze raz przypominamy – 
koncert z okazji pożegnania lata 
odbędzie się w parku Szczęśliwic-
kim, w piątek 26 sierpnia o godz. 
19.30 (otwarcie bramek o godz. 
18.30). Zapowiada się świetna za-
bawa. Serdecznie zapraszamy.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Bielan, a zwłaszcza 
osiedla Chomiczówka. Pierwszy publiczny żłobek na tym 
osiedlu jest już gotowy.

Dokończenie na stronie 2
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Rajd do Pęcic

przewidziane będą krótkie przy-
stanki, podczas których przewod-
nik będzie opowiadał, co działo się 
na danym etapie trasy. Trasa roz-
pocznie się na ulicy Niemcewicza 
(numery 7 i 9), gdzie gromadzili 
się powstańcy przed wymarszem. 
Początkowo uczestnicy przemiesz-
czą się na ulicę Szczęśliwicką, da-
lej będą podążać w stronę Salomei 
i Reguł (do których powstańcy 
dotarli kolejką). Z Reguł, podob-
nie jak powstańcy, rajd skieruje się 
na południe by dotrzeć do Pałacu 
w Pęcicach.

☛ Rajd Kajakowy. Spływ rze-
ką Raszynka. Długość trasy to 
około 4,5 km. Miejscem zbiór-
ki jest przystanek „Raszyn Ko-
ściół”, skąd uczestnicy przejdą nad 
brzeg rzeki. Spływ zakończy się 
za mostkiem przy al. Powstańców 
Warszawy w miejscowości Pęcice, 
skąd biorący udział w rajdzie uda-
dzą się na cmentarz Powstańców 
Warszawy. Podczas rajdu zostaną 
rozdane listy z zadaniami doty-
czącymi powstania warszawskie-
go, co uatrakcyjni spływ. Kajaki 
oraz opiekę instruktorów zapew-
niają organizatorzy, jednak liczba 
miejsc jest ograniczona. O możli-
wości uczestnictwa decyduje ko-
lejność zapisów.

☛ Rajd Samochodowy. Chcąc 
skorzystać z tej formy, muszą 
państwo przyjechać na parking 
przy Zespole Szkół Samochodo-
wych i Licealnych nr 1 przy ul. 

Szczęśliwickiej 56. Stąd planowa-
ny jest przejazd Częstochowską, 
Białobrzeską, Barską i Kaliską, 
skąd planowany jest wjazd na tyły 
Barykady Kaliskiej. Tutaj złożone 
zostaną kwiaty oraz znicze. Dalej 
uczestniczy ruszą w stronę Gajów-
ki Zimne Doły. Tam odbędzie się 
apel pamięci i złożenie kwiatów 
pod tablicą AK, skąd Rajd skieruje 
się do Pęcic.

W rajdzie uczestniczyć będą 
również uczniowie szkół, któ-
re organizują i przyjmują zapisy 
we własnym zakresie. W uroczy-
stościach wezmą udział również 
kombatanci. 

Wszystkie grupy powin-
ny dotrzeć do Pęcic przed go-
dziną 15.00. Od 14.00 do 15.30 
organizatorzy zapraszają na 
obiad.  O godzinie 16.00 rozpocz-
nie się Apel, natomiast o 17.00 
gra terenowa. Od godziny 18.30 
przewidywane jest ognisko. 
Jeśli chcecie wziąć udział w raj-
dzie, będziecie musieli dokonać 
zapisu wypełniając formularz 
[kliknij TUTAJ]. Opłata za wzię-
cie udziału w Rajdzie to 10 zł. 

Każdy uczestnik otrzyma 
wodę, przekąski, pamiątkową 
przypinkę, koszulkę oraz materia-
ły promocyjne. Ponadto przewidy-
wany jest pakiet dla uczestników 
obchodu obejmujący informator 
o bitwie oraz śpiewnik.

Dodatkowe informacje na stro-
nie http://rajdpecice.16wdh.pl

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o podjęcie te-

matu szkoły tańca, która znajduje się 
w budynku, w którym mieszkamy (Bia-
łobrzeska 32). Lokal jest własnością 
Gminy Ochota. W 2015 roku Gmina 
wynajęła ten lokal szkole tańca The 
Cuban Place. Lokal wynajęto w try-
bie bezprzetargowym bez konsultacji 
z mieszkańcami. Lokal jest częścią 
Wspólnoty Białobrzeska 32, w której 
Gmina Ochota ma 43 proc. udziałów.

Od początku funkcjonowania 
szkoły mieszkańcy skarżą się na hałas 
i drgania, które znacząco wpływają na 
nasze życie. Lokal ma 500 m2 i jest po-
łożony na parterze, pierwszym i dru-
gim piętrze budynku. Sale taneczne są 
na pierwszym i drugim piętrze. Nad 
salą taneczną znajdują się mieszkania 
członków wspólnoty. Hałas i drgania 
słyszymy na wszystkich piętrach bu-
dynku.

Od 2017 prowadzimy korespon-
dencję z Gminą Ochota. Pisaliśmy 
skargi do Prezydenta, wzywaliśmy do 
zaniechania naruszeń oraz przestrze-
gania ustalonych warunków funkcjo-
nowania. Niestety za każdym razem 
byliśmy przez Urząd zbywani.

W tej chwili stoimy na stanowisku, 
że konstrukcja budynku wyklucza wy-
konanie skutecznego wyciszenia – jest 
to kamienica z lat 50 z pustymi stropa-
mi. Uzgodniliśmy z dyrektorem ZGN 
na ostatnim spotkaniu, że zanim zosta-
nie podjęta kolejna próba wyciszenia, 
wykonamy profesjonalną ekspertyzę 
przenoszenia dźwięku dotyczącą ca-
łego budynku. Tydzień temu najemca 
rozpoczął wykonywanie wyciszenia 
płytami wełnianymi. W związku z tym 
wnioskujemy, że uzgodnienia zostały 
odrzucone przez Burmistrz Dzielnicy 
Ochota. W środę 3 sierpnia odbędzie 
się kolejne spotkanie, na którym praw-
dopodobnie zostaniemy o tym poin-
formowani.

Podkreślić należy, że cena za na-
jem lokalu – 13,26 PLN za m2 jest 
znacząco niższa od ceny wynajęcia 
takiego lokalu na warunkach komer-
cyjnych. Dodatkowo najemca lokalu 
podejmuje wiele działań, które nega-
tywnie wpływają na nasze życie. Przez 
2 lata trzymał w lokalu 2 psy, które 
szczekały przez całą dobę – został za 
to ukarany mandatem (…).

3 sierpnia w Urzędzie Gminy 
Ochota przy ulicy Grójeckiej 17a od-
będzie się kolejne spotkanie z przed-
stawicielami ZGN oraz Panią Bur-
mistrz (…).

Z wyrazami szacunku,
(Nazwisko, imię i adres do wiadomości redakcji)

Od redakcji:
List powyższy przesłaliśmy do 

urzędu Ochota z prośbą o przed-
stawienie stanowiska w tej sprawie. 
Poniżej otrzymana odpowiedź:

Lokal użytkowy, w którym pro-
wadzona jest działalność gospodar-
cza – szkoła tańca The Cuban Place 
został wynajęty poza konkursem na 
podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Zarządze-
nia nr 136/2020 Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 
2020 r. w sprawie zasad najmu lokali 
użytkowych.

Lokal użytkowy jest wyłączną wła-
snością m.st. Warszawy, nie stanowi 
części wspólnych nieruchomości Bia-
łobrzeska 32. 

Ustalenia co do przeznaczenia lo-
kali do najmu dokonywane są zgodnie 
z zasadą racjonalnego gospodarowa-
nia zasobem lokali m.st. Warszawy. 
Przedmiotowy lokal został dwukrotnie 
oddany do konkursu i nie został wy-
najęty. Zgodnie z ww. Zarządzeniem 
lokal taki może zostać wynajęty poza 
konkursem, co miało miejsce w tym 
przypadku.

Cenę za najem lokali użytko-
wych określa § 3 ust. 1 Uchwały nr 
3188/2021 Zarządu Dzielnicy Ochota 
m.st. Warszawy z dnia 20.10.2021 r.  
w sprawie: określenia minimalnych 
stawek czynszu z tytułu najmu lokali 
użytkowych oraz garażowych lokali 
użytkowych; możliwości obniżenia 
stawki czynszu z tytułu udostępniania 
toalet do użytku publicznego; określe-
nia rodzaju usług, których działalność 
na terenie Dzielnicy Ochota jest po-
żądana. Stawki za lokale użytkowe 
określone są w załączniku nr 1 do ww. 
Uchwały. Są one ustalane w zależno-
ści na jakiej ulicy lokal się znajduje. 
W dzielnicy Ochota jest podział na IV 
rejony ulic, im dalej od centrum dany 
rejon ulic się znajduje, tym stawka 
minimalna jest niższa. Ulica Biało-
brzeska 32 usytuowana jest w rejonie 
II i minimalna stawka czynszu za m² 
wynosi: 13.00 zł netto.

Lokal użytkowy o powierzchni 
512,10 m² został oddany do najmu za 
cenę 13,26 zł/m² tj. ogółem 6 667,11 zł 
plus miesięczne świadczenia dodatko-
we w wysokości 3 586,98 zł, co łącznie 
wynosi 10 254,09 zł.

Z uwagi na bardzo zły stan tech-
niczny lokalu, jak również przystoso-
wania lokalu do prowadzenia działal-
ności, najemca poniósł koszty wyko-
nania prac remontowych w wysokości 
340 tys. zł.

Pomiar poziomu hałasu przenika-
jący do środowiska został wykonany 

w dniu 20.08.2019 r. i zlecony przez 
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu 
m.st. Warszawy.  Pomiar wykazał do-
puszczalne wartości określone w Roz-
porządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 30.11.2014 r. Kolejny pomiar 
hałasu został zlecony przez wspólnotę 
mieszkaniową Białobrzeska 32 w dniu 
17.02.2022 r., a wykonany przez 
Uczelniane Laboratorium Badań 
Środowiskowych Politechniki War-
szawskiej, w miejscach wskazanych 
przez mieszkańców wspólnoty. Poziom 
dźwięku w każdej zmierzonej sytu-
acji akustycznej spełnił wymagania 
normy przywołanej w obwieszczeniu 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 
08.04.2019 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dokument w posiadaniu wspólnoty 
mieszkaniowej.

Pierwsze spotkanie z mieszkańca-
mi nieruchomości Białobrzeska 32  
odbyło się w dniu 06.06.2022 r., 
w którym mieszkańcy zgłosili m.in. 
żądanie wykonania izolacji akustycz-
nej w lokalu, które powinno zostać 
poprzedzone wykonaniem ekspertyzy 
rozprzestrzeniania się dźwięku i drgań 
w całym budynku. Najemca lokalu 
wyraził zgodę na kompleksowe wyko-
nanie izolacji akustycznej lokalu wraz 
z wykonaniem nowej wentylacji me-
chanicznej, po uzyskaniu zgody wspól-
noty na przeprowadzenie prac w czę-
ści wspólnej budynku, jak również po 
zgromadzeniu środków finansowych 
na ten cel. Koszt wykonania remontu: 
ok. 300 tys. zł.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami 
odbyło się 03.08.2022 r. na którym 
ustalono, iż najemca dokończy rozpo-
częte prace polegające na wyciszeniu 
lokalu. Po zakończeniu prac miesz-
kańcy ocenią czy wykonane wycisze-
nie przyniosło zamierzony efekt.

Ponadto najemca przedstawił kon-
cepcję instalacji wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła w salach 
tańca, która rozwiązałaby skutecznie 
problem otwierania okien, przez które 
rozprzestrzenia się muzyka. Do wyko-
nania remontu niezbędna jest zgoda 
wspólnoty mieszkaniowej. 

Najemca zgłosił również chęć 
wykonania ekspertyzy przenoszenia 
dźwięku w budynku po wcześniejszym 
rozpoznaniu precyzyjności i dokładno-
ści takiego pomiaru.

Najemca lokalu na każdym spo-
tkaniu wyraża dużą wolę i chęć jak 
najlepszych relacji dobrosąsiedzkich 
z mieszkańcami nieruchomości.

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Napisali do nas

POTRZEBNA
EWA CZUJE SIĘ

 
Z panem Markiem zawarła umowę pożyczki  
ze stałą ratą, a przy okazji zainstalowała mu  
w telefonie aplikację do obsługi pożyczki  
ProviGo, bo na nowych technologiach zna się 
doskonale. Teraz pan Marek czuje się pewniej – 
jest na bieżąco z wszystkimi informacjami  
o swojej pożyczce.

Jeśli Ty też lubisz czuć się potrzebna,  
dołącz do naszego zespołu. 
Zadzwoń pod numer 600 400 383 (koszt 
połączenia wg taryfy operatora) lub wejdź  
na www.providentpolska.pl/kariera.

ZOSTAŃ DORADCZYNIĄ KLIENTA!
Building a better world through financial inclusion

Provident Polska SA
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Galeria Młociny  
przedłuża wakacje

Późne lato to doskonała okazja do rodzinnych wypadów za miasto, 
czy spędzania czasu na świeżym powietrzu przy ciepłych promieniach 

słońca.
Z tej okazji Galeria Młociny zaprasza wszystkich swoich klientów do 

Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”. 
Już od 22 sierpnia paragony za zakupy w Galerii Młociny można 

wymieniać na bilety do wspomnianego Parku!

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

Magiczny koniec lata
Park Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” to niesamowite miejsce, w któ-
rym podczas zabawy poznamy ciekawostki dotyczące praw natury, fizyki 
czy chemii. Atrakcje rozmieszczone są aż na sześciu hektarach, a wśród 
nich znajdują się m.in. instalacje wykorzystujące zasady złudzenia 
optycznego czy akustyki. Można zobaczyć na przykład lewitujący kran, 
latającą chatę czy stół zmieniający perspektywę i poczuć się jak Alicja 
w Krainie Czarów! „Farma Iluzji” zlokalizowana jest w Trojanowie, 
około 80 km od Warszawy. 

Jak zdobyć bilety na „Farmę Iluzji”?
Od 22 sierpnia w Galerii Młociny panuje magiczna atmosfera – paragony 
są nie tylko paragonami, ale jednocześnie mogą być biletami do Parku! 
Każde wydane 150 zł można wymienić w aplikacji „Kupujesz 
i Masz” na bilet jednoosobowy na „Farmę Iluzji”, a 400 zł na 
bilet rodzinny 2+2, z którego mogą skorzystać nie tylko rodziny, ale 
także cztery niespokrewnione ze sobą osoby. Istnieje możliwość sumo-
wania paragonów. Promocja trwa od 22 sierpnia do 11 września. 
Szczegóły akcji znajdują się w regulaminie zamieszczonym w aplikacji 
mobilnej „Kupujesz i Masz” oraz na stronie www.kupujeszimasz.pl. 

Galeria Młociny zaprasza na tubing!
Zanim jednak wybierzecie się na „Farmę Iluzji”, po udanych zakupach 
Galeria Młociny zaprasza na plac przed głównym wejściem do centrum 
handlowego, abyście spróbowali swoich sił na torze do tubingu. Świetna 
zabawa gwarantowana! Atrakcja dostępna jest do końca sierpnia, podob-
nie jak boisko do koszykówki, na którym można rozegrać emocjonujące 
mecze na świeżym powietrzu.

To nie wszystkie niespodzianki, które przygotowała dla swoich klien-
tów Galeria Młociny. Co miesiąc zapraszamy do udziału w kolejnych 
konkursach i zabawach, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony 
internetowej, profilu na Facebooku, Instagramie oraz Tik Toku, gdzie na 
bieżąco publikowane są informacje o nowych wydarzeniach.

Zapraszamy!

Trwają prace przy moderniza-
cji podwórek w rejonie budyn-
ków Wrzeciono 28, 30, 32, 34 
i 36. Ciężki sprzęt pojawił się na 
Wrzecionie w pierwszej połowie 
lipca. Robotnicy zaczęli od zry-
wania asfaltu, który po brzegi 
wypełniał podwórka.

Jakie zmiany czeka wspomnia-
ny teren? – Najważniejsze wy-
tyczne zmian to bezpieczeństwo, 
harmonia, zieleń i uporządkowa-
nie terenu – mówi Włodzimierz 
Piątkowski, wiceburmistrz Bielan. 
Jak dodaje, projekt powstał we 
współpracy z mieszkańcami oko-
licznych budynków.

Po utylizacji asfaltu zostaną 
uporządkowane miejsca postojo-
we oraz ciągi piesze. To ważne 
w kontekście placu zabaw, który 
znajduje się w samym środku mo-
dernizowanego zespołu podwórek. 
Składają się na niego podwórka 
budynków Wrzeciono 28, 30, 32, 
34 i 36. Powstaną również miej-
sca postojowe dla osób niepełno-
sprawnych od strony budynków 
Wrzeciono 28, 30 i 36. Z kolei od 
strony budynku Wrzeciono 30 za-
montowane będą stojaki rowero-
we. Rekultywację przejdzie teren 
zieleni wokół podwórek. Wykona-
ne prace zdecydowanie poprawią 
funkcjonalność, estetykę tego tere-

nu, jak również podniosą poziom 
bezpieczeństwa.

Program „Bielańskie Rewolu-
cje Podwórkowe” zrodził się na 
corocznych spotkaniach ze wspól-
notami mieszkaniowymi. Dys-
kusje z lokatorami pokazały, że 
wszystkim bardzo zależy na zmia-
nach otoczenia wokół budynków 
komunalnych. Zgłoszenie do pro-
gramu jest bardzo proste. Wspól-
nota mieszkaniowa poprzez swój 
zarząd, w piśmie skierowanym do 
wiceburmistrza Piątkowskiego lub 
ZGN-u, wyraża chęć przystąpie-
nia do programu. W akcesie musi 
być zawarte m.in. zobowiązanie 
wspólnoty do dbania o nowe na-
sadzenia. Następnie wniosek jest 
analizowany i jeśli nie ma prze-
ciwskazań, a dzielnica ma zabez-
pieczone środki, trafia on do reali-
zacji. W ramach programu zmo-
dernizowano blisko 50 podwórek 
i odzyskano hektar powierzchni 
biologicznie czynnej.

W trzech placówkach biblio-
tecznych na Bemowie stworzono 
możliwość nauki dla dziesięciu 
grup obywateli z Ukrainy. Ponadto 
uczestniczą oni w warsztatach ak-
torskich, muzycznych i kreatyw-
nych zajęciach sportowych, zorga-
nizowano fitness dla kobiet, a raz 
w miesiącu odbywają się integra-
cyjne spotkania dla uczestników 
wszystkich zajęć. To bardzo sze-
roka oferta i nadal zgłasza się wie-
lu chętnych. – W maju z naszych 
propozycji skorzystało ponad 130 
osób, dzieci, młodzież i dorośli. 
Szukamy nowych wolontariuszy 
do pomocy – podkreśla dyrektorka 
biblioteki Anna Fiszer-Nowacka. 

– Przyjechałam do Polski na 
początku wojny. W obcym kraju 
ciężko się odnaleźć nie znając kul-
tury i języka. O możliwości uczęsz-
czania na język polski w bemow-
skiej bibliotece dowiedziałam się 
od znajomych. Bardzo bym chciała 
podjąć pracę w branży graficznej, 
a nauka języka polskiego bardzo 
mi w tym pomoże – mówi Natalia 
z Dniepru, mieście w środkowo-
-wschodniej Ukrainie. 

W kwietniu w placówce przy 
Konarskiego ruszył Punkt Zdalnej 

Nauki dla młodzieży ukraińskiej 
kontynuującej naukę w ukra-
ińskim systemie oświaty. Dla 
uczniów udostępniono wówczas 
20 stanowisk komputerowych 
z łączem internetowym, które 
działają od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.30-15.30. 

Oprócz tego, po nauce zdal-
nej, zorganizowane zostały dla 
chętnych uczniów bezpłatne lek-
cje języka polskiego. – Cieszę się 
z powstania punktu wspierające-
go dzieci i młodzież ukraińską, 
dzięki któremu będą mieli możli-
wość kontynuowania nauki w for-
mie zdalnej, zwłaszcza ci, którzy 
nie dysponują własnym sprzętem 
komputerowym – podkreślała wi-
ceprezydent Renata Kaznowska 
podczas odwiedzin Punktu. 

Od tamtej pory potrzeby nie-
ustannie rosły. Grupy zbierały się 
w ekspresowym tempie. Obec-
nie prowadzone są lekcje języka 
polskiego – 5 grup dla 53 osób 
dorosłych, 3 grupy dla 44 dzieci 
i młodzieży w wieku 10-17 lat, 2 
grupy dla 7 dzieci w wieku 4-9 lat. 
– Dzięki Fundacji Powszechnego 
Czytania i Fundacji Metropolia 
Dzieciom na nasze półki trafi-

ła literatura w języku ojczystym 
dla uchodźców z Ukrainy, którzy 
w Polsce znaleźli swój nowy dom. 
W naszych: Wypożyczalni nr 38 
i Czytelni nr 8 przy ul. Konarskie-
go 6 zostały wyodrębnione półki 
z książkami w języku ukraińskim, 
co mamy nadzieję, pozwoli ich 
odbiorcom poczuć się częścią czy-
telniczej społeczności – mówi Mi-
chał Machnacki, kierownik tych 
placówek bibliotecznych. 

Uczestnicy chłoną kolejne lek-
cje, by móc jak najszybciej po-
rozumiewać w języku polskim. 
– Bardzo się cieszę, że zostały zor-
ganizowane w bibliotece zajęcia 
z nauki języka polskiego, wszystko 
rozumiem co się do mnie mówi 
w tym języku, ale jeszcze nie po-
trafię odpowiadać. Pani Walen-
tyna, która nas uczy bardzo się 
stara byśmy opanowały podstawy, 
niezbędne do komunikacji oraz za-
chowań sytuacyjnych. Dziękujemy 
za umożliwienie darmowej nauki 
w tym miejscu – zaznacza Marina 
z Dniepru. 

– Trzymamy kciuki za ich usa-
modzielnianie się i życzymy powo-
dzenia! – podsumowuje A. Fiszer-
-Nowacka.

Na Bielanach
Podwórkowe rewolucje

W bemowskiej bibliotece
Ponad setka uchodźców uczy się 
polskiego







26 sierpnia 2022Nasza GAZETA Nr 8 str. 7

BEZPŁATNA

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

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

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

i artykułów sponsorowanych 
re dak cja nie od powia da.

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

nadesłanych materiałów.

 MINI-
-informator

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

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

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

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

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

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

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA
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rok XVIII nr 512 rok XVIII nr 292 rok XVIII nr 295

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

LUIS szuka domu
LUIS psiak idealny mały, miły i bardzo 
grzeczny, zaszczepiony, zabezpieczony prze-
ciwko pasożytom, wykastrowany. Ma 3 lata, 
waży 10 kg. Ma dobre kontakty z innymi psa-
mi, nadaje się do dzieci. Szukamy dla niego 
stabilnej, pełnej empatii osoby lub rodziny, 
która da mu troskę i miłość na zawsze. Prze-
bywa w przytulisku niedaleko Warszawy, 
w warunkach domowych. Kontakt w sprawie 
adopcji kom. 605 585 603.

WENA szuka domu
Kto pokocha i przygarnie WENĘ? Suczka 
ma 3 lata, waży 20 kg, jest w typie owczarka 
niemieckiego. To bardzo łagodna i chętna 
do zabawy przyjaciółka na czterech łapach. 
Ma jak najlepsze kontakty z psami. Lgnie 
do ludzi i bliskiego kontaktu. Kto sprawi, 
że życie Weny stanie się kolorowe i będzie 
mogła kochać do woli swojego człowieka? 
Przebywa w przytulisku niedaleko War-
szawy. Zaszczepiona, zabezpieczona prze-
ciwko pasożytom, wykastrowana. Kontakt 
w sprawie adopcji kom. 605 585 603.

ZEFIR szuka domu
Trzymiesięczny ZEFIR został uratowany 
z piątką rodzeństwa (3 pieski, 3 suczki). 
Jego mama stała na łańcuchu. Już wszyst-
kie psiaki są bezpieczne. A małe szkraby 
rozrabiają w najlepsze. Pieski będą małe 
docelowo 7-10 kg. Teraz ważą 2-4 kg. Są 
zaszczepione i odrobaczone. Obowiązko-
wa kastracja za kilka miesięcy. Szukamy 
dla nich odpowiedzialnych opiekunów! 
Przebywają w przytulisku niedaleko War-
szawy. Kontakt w sprawie adopcji kom. 
605 585 603.

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

• HISZPAŃSKI-NATIVE 
SPEAKERS.  
Tel. 519 420 600; 669 410 171

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

we wrześniu:
• 9 września (piątek) godz. 18.00 

– „Analogie i fikcje”. Wernisaż 
wystawy prac uczniów klasy 
plastycznej Liceum im. J. So-
bieskiego w Warszawie. Wstęp 
wolny

• 10 września (sobota) godz. 
12.00 – „Neon dla BOK-U” – 
warsztaty tworzenia prototypów 
neonowych (z taśmy LED) dla 
dorosłych , młodzieży od 12 lat 
(młodsi z opiekunem). Warszta-
ty bezpłatne. Obowiązują zapisy 
od 29.08. na stronie bielanski.
waw.pl

• 17 września (sobota) godz. 
18.00 – Zatańcz swinga! – potań-
cówka na Goldoniego. Podczas 
wydarzenia czeka na Was wiele 
atrakcji. Będziecie mogli wziąć 
udział w konkursie z nagrodami 
oraz kupić i zjeść coś pysznego 
na stoiskach przygotowanych 
przez nasze lokalne kawiarnie: 
Czarna Mańka, Lemoniadowy 
Joe, LAS kawiarnia, Zizi Cafe, 
Bielańskie Słoiki. Wstęp wolny

• 18 września (niedziela) godz. 
12.30 – Podróżniczek w Mek-
syku. Zapraszamy na warsztaty 
muzyczne w wykonaniu rodo-
witych Meksykanów w strojach 
Mariachi oraz animacje plastycz-
ne „Zrób piniatę” Bilety 20 zł, 
przedsprzedaż od 6.09

Ośrodek Kultury „Arsus” 
ul. Traktorzystów 14

tel. 22 478 34 54, www.arsus.pl

we wrześniu:
• 10 września (sobota) w godz. 

17.00-22.00 (Scena Letnia, park 
„Czechowicki”). W programie 
Święto latawca, dmuchańce, 
pokazy judo, fitness, matplanet, 
Ochotniczej Straży Pożarnej „Ur-
sus”, mała gastronomia. Występy 
gwiazd: Cleo (godz. 17.00), ze-
spół „Horyzonty” (godz. 18.30), 
Sylwia Grzeszczak (godz. 20.15.

• 16 września (piątek) godz. 
18.00 (sala kameralna) – Pre-
miera spektaklu poetyckiego pt. 
Herbert” w wykonaniu aktorów 
Teatru „Scena Przyfabryczna”. 
Wstęp wolny

• 18 września (niedziela) godz. 
12.30 (sala widowiskowa) – Baj-
ka dla dzieci (3-8 lat) pt. „tiki 
Rafa na krańcu świata” w wyko-
naniu Teatru „Bajaderka”. Bilety 
15 zł

 

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!

we wrześniu:
• 8, 15, 22, 29 września (czwart-

ki) godz. 16.00 – Taniec w krę-
gu (zajęcia dla dorosłych). 
Koszt 20zł/m-c

• 3 września (sobota) w godz. 
11.00-13.00  (skwerek przy 
DK Portiernia)– Cyrkowe lato 
w Ursusie na pożegnanie lata. 
Kolorowy plener artystyczno-
-edukacyjny dla rodzin. Wy-
stępy artystów, animacje pla-
styczne, cyrkowe i taneczne, 
niespodzianki. Wstęp wolny

• 3 września (sobota) w godz. 
11.00-15.00 – Dzień Otwarty 
DK „Portiernia”. Prezentacja 

oferty programowej na nowy 
sezon kulturalny, spotkania 
z instruktorami, zapisy, infor-
macje. Wstęp wolny

• 10 września (sobota) godz. 
14.00 – Klub Podróżnika – Wy-
cieczka do Centrum Pieniądza 
NBP im. S. Skrzypka. Wstęp 
wolny. Zbiórka o godz. 14.00 
przed DK Portiernia

• 25 września (niedziela) godz. 
12.30 – Teatrzyk dla dzieci 
– Teatr Dobrego Serca „Ba-
śniowy pokoik”. Bilety 15 zł, 
przedsprzedaż:biletyna.pl lub 
w DK Portiernia w dniu wy-
darzenia

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 20

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16, Tel. 22 867 63 95

we wrześniu:
• 4 września (niedziela) w godz. 

11.00-15.00 – Dzień Otwarty 
DK „Kolorowa”:

• Zajęcia pokazowe, prezentacja 
pracowni, wystawa tkaniny ar-
tystycznej i gobelinu Katarzyny 
Wójcik, w godz. 12.30-14.00 
warsztaty „Sosna i jego owady 
– zbuduj swój własny domek 
dla owadów”, warsztaty pro-
wadzi Piotr Sosna Sosnowski. 
Wstęp wolny, obowiązują zapi-
sy – dom.kultury.kolorowa@
arsus.pl

• 17 września (sobota) godz. 
12.30 – „Malowany ogród” – 

pożegnanie lata. Małe formy 
muzyczne i teatralne. Program 
muzyczny dla dzieci w wy-
konaniu artystów Agencji 
Artystycznej Pro Arte. Wstęp 
wolny

• 18 września (niedziela) godz. 
16.30 – „Muzyczne chwile”. 
Koncert w wykonaniu kwarte-
tu smyczkowego TheTonacja. 
Wstęp wolny

• 24 września (sobota) godz. 
18.00 – „ja, Maria” – mono-
dram o Marii Skłodowskiej-
-Curie w wykonaniu Angeliki 
Panas. Wstęp wolny
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HALA WOLA 

blisko i tanio
01-360 WARSZAWA ul. Człuchowska 25

Rabat naliczany jest przy kasie.
Oferta obowiązuje w wyznaczonym terminie do wyczerpania zapasów.
Po więcej promocji zapraszamy do Hala WOLA ul. Człuchowska 25
lub na www.halawola.com.pl oraz www.sklep.halawola.com.pl


