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Na Ochocie

Jubileusz Hal Banacha

Na Bielanach

Nowe Centrum Aktywności Lokalnej

Na Bielanach

Nowy mural 

W  opustoszałym  pawilonie 
przy  ul.  Kasprowicza  14  po-
wstanie  Miejsce  Aktywności 
Lokalnej.  Bielański  Zakład 
Gospodarowania  Nierucho-
mościami  ogłosił  przetarg  na 
modernizację budynku.

Adaptacja budynku sprowa-
dza się do wydzielenia osobnych 
przestrzeni na dwie pracownie pla-
styczne oraz salę do warsztatów te-
atralnych. Aby umożliwić większą 
elastyczność przestrzeni, planuje się 
podzielenie jej modułowymi ściana-
mi. Umożliwi to łączenie sal, ewen-

tualnie uzyskanie jednej większej 
powierzchni.

Przygotowania do inwestycji dziel-
nica prowadzi od kilku lat. W 2019 
roku wiceburmistrz Bielan Włodzi-
mierz Piątkowski rozpoczął uzgodnie-
nia z ratuszem, aby pawilon wyłączyć 
z planowanej sprzedaży i przeznaczyć 
go na miejsce użyteczności publicz-
nej. Dzięki temu budynek wrócił do 
zasobu dzielnicy Bielany. – Projekt 
modernizacji uzgodniliśmy m.in. ze 
stołecznym konserwatorem zabytków 
oraz korzystaliśmy z rad artystów 
i organizacji od lat współpracujących 
z naszym urzędem. W międzyczasie 
pozyskaliśmy środki finansowe na pra-
ce budowlane, a ZGN Bielany zajął się 

przygotowaniem procedury przetargo-
wej na modernizację budynku. Prace 
powinny zakończyć się w przyszłym 
roku – podkreśla Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz Bielan.

To miejsce na Ochocie wręcz 
kultowe. Konia z rzędem temu 
z mieszkańców Ochoty, który cho-
ciaż raz nie odwiedził tego miejsca 
i nie zrobił tam zakupów. To wydaje 
się wręcz niemożliwe. A przecież 
hale znane są nie tylko na Ochocie, 
lecz w całej Warszawie. Bo i są frag-
mentem historii powojennej Warsza-
wy, a już z pewnością stołecznego 
handlu. Czas mija nieubłaganie. Aż 
się nie chce wierzyć, ale właśnie 
mija 40 lat od chwili otwarcia Hal 
Banacha. 

Trochę historii: W 1982 roku 
w centralnej części targowiska 
otwarto zabudowaną halę handlową 
należącą do WSS Społem Ochota. 
Niedługo potem otwarto bliźniaczą 
halę. Nazwano je Halami Banacha 
(potocznie warszawiacy nazywali 
je „Blaszakiem”). Hala zachodnia 

to hala spożywcza, a wschodnia to 
hala przemysłowa. Łącznie mają 
powierzchnię handlową 6000 m². 
W czasach poprzedniego ustroju 
w halach często kłębiły się tłumy 
klientów, kiedy akurat, jak to się 
mówiło, „rzucono towar”. Więk-
szość ich powierzchni to typowe 
samoobsługowe supermarkety, ale 
w ich obrębie znajdują się również 
mniejsze stoiska handlowe i usługo-
we (jubilerskie, pasmanteryjne i in.) 
W roku 1990 ze spółdzielni Społem 
Ochota wydzieliła się spółka Hala 
Banacha. 

Od lat 90. XX w. pojawiają się 
kolejne koncepcje modernizacji tar-
gowiska. Początkowo ograniczały 
się one do wprowadzenia drobnych 
zmian organizacyjnych i moder-
nizacji stoisk, choć co kilka lat 
rozważano dalej idące zmiany, osta-

tecznie nierealizowane. Pomysłów 
na przyszłość jest wiele, zwłaszcza 
z planowaną budową w sąsiedztwie 
budynków TBS. Jak to się zakoń-
czy – nie wiadomo. Czas pokaże. 
Wszystko przed nami.

To już 40 lat „z ochotą na za-
kupy” w Halach Banacha (o tym 
informuje okolicznościowy baner). 
Z okazji jubileuszu prezes Spółdziel-
ni „Hale Banacha” Józef Idzikowski 
powiedział: - Jesteśmy bardzo za-
dowoleni, że doceniają nas klienci 
i wszystko robimy z myślą o nich. 
To bardzo ważne. W tej chwili naj-
istotniejsze dla nas są kwestie zwią-
zane z gruntem. Jak to się mówi 
- musimy wiedzieć na czym stoimy. 
Wystąpiliśmy w tej sprawie do Rady 
m. st. Warszawy i cieszymy się, że 
mamy w kwestii regulacji poparcie 
ze strony władz dzielnicy Ochota.

Fundacja została założona 
przez Ewę Błaszczyk i księdza 
Wojciecha Drozdowicza z ko-
ścioła pokamedulskiego w Lesie 
Bielańskim. Autorem muralu jest 
Wojciech Brewka. – Serce funda-
cji bije na Bielanach, dlatego nie 
wyobrażaliśmy sobie innego miej-
sca na mural. Przy ul. Podleśnej 
jest siedziba fundacji i przychod-
nia neurologiczno-neurochirurgicz-
na – powiedział Grzegorz Pietru-
czuk, burmistrz dzielnicy Bielany. 
Ponadto przy Centrum Zdrowia 
Dziecka znajduje się klinika „Bu-
dzik” dla dzieci, a w Olsztynie dla 

dorosłych. Druga klinika dla doro-
słych powstaje przy Mazowieckim 
Szpitalu Bródnowskim.

Na Bielanach na ścianie budynku przy ul. Żeromskiego 4E 
powstał  mural  z  okazji  20-lecia  Fundacji  Ewy  Błaszczyk 
„Akogo?”  zapewniającej  fachową  pomoc najmłodszym pa-
cjentom w śpiączce.
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7 października odbyło się uroczy-
ste podsumowanie LV Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży 2021/2022. 
Organizacja Warszawskiej Olimpia-
dy Młodzieży w relacji szkolnej ma 
na celu aktywne uczestnictwo dzieci 
i młodzieży w szkolnych i międzysz-
kolnych imprezach sportowych stano-
wiących kontynuację celów i zadań 
ogólnego wychowania fizycznego 
i zdrowotnego; tworzenie każdemu 
warunków do czynnego uczestnictwa 
w różnych formach współzawodnic-
twa sportowego; propagowanie zdro-
wego i aktywnego stylu życia; wyło-
nienie szkół reprezentujących War-
szawę w Mazowieckich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej. Przypomnijmy 
zeszłoroczną edycję WOM. Nasi 
młodzi sportowcy ze szkół podsta-
wowych i średnich po raz pierwszy 
w historii pokonali wszystkie dziel-
nice Warszawy. Warszawska Olim-
piada Młodzieży to rozgrywki re-
prezentacji szkolnych, które wygrały 
eliminacje w dzielnicach i w danej 
dyscyplinie reprezentują dzielnicę 
w zawodach centralnych. Dyscy-
plin jest bardzo dużo, od rozgrywek 
w dwa ognie po profesjonalny turniej 
w piłce nożnej licealistów. Wszystkie 
te konkurencje są punktowane i spo-
rządza się z nich klasyfikacje łączne 
zarówno w przedziałach wiekowych, 
jak i dla poszczególnych szkół. Na 
końcu powstaje klasyfikacja łączna 
w rankingu dzielnic. 

Przypomnijmy ogólne założenia 
WOM:
– aktywne uczestnictwo dzieci 

i młodzieży w szkolnych i mię-
dzyszkolnych imprezach sporto-
wych stanowiących kontynuację 
celów i zadań ogólnego wycho-
wania fizycznego i zdrowotnego;

– tworzenie każdemu warunków 
do czynnego uczestnictwa w róż-

nych formach współzawodnictwa 
sportowego;

– propagowanie zdrowego i aktyw-
nego stylu życia;

– wyłonienie szkół reprezentują-
cych Warszawę w Mazowieckich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;
Zawody LV WOM rozegrano 

w kategorii: dzieci, młodzież i lice-
aliada. W zawodach finałowych ro-
zegranych na poziomie stołecznym 
z udziałem zwycięzców dzielnico-
wych uczestniczyło: 3456 zawod-
ników i zawodniczek ze 176 szkół 
podstawowych (kat. dzieci), 3501 
zawodniczek i zawodników ze 155 
szkół podstawowych  (kat. młodzież) 
i 1837 zawodników i zawodniczek 
z 99 szkół średnich (kat. licealiada). 

W eliminacjach dzielnicowych 
w poszczególnych dzielnicach 
uczestniczyło: 20218 zawodniczek 
i zawodników  z  258 szkół  podsta-
wowych (kat. dzieci), 20083 zawod-
ników i zawodniczek z 261 sp (kat. 
młodzież) i 6895 zawodników z 118 
szkół średnich.

Łącznie w finałach uczestniczyło 
1049 zespołów szkolnych z udzia-
łem 8791 dzieci i młodzieży. Razem 

z eliminacji dzielnicowymi daje to 
liczbę ok. 56 tys. uczestników. W kla-
syfikacji łącznej medalowej dzielnica 
Ochota zdobyła 3 miejsce, w kla-
syfikacji punktowej była na 4 miej-
scu. Ochotę na Gali reprezentowali: 
burmistrz Dorota Stegienka, zastępca 
burmistrza Sławomir Umiński oraz 
kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji 
Joanna Pawłowska-Koper. Najlepsze 
ochockie szkoły to SP 280 i LO im. 
Staszica. 

Nagrodą Szkolnego Związku 
Sportowego za wybitne osiągnięcia, 
za wkład i zaangażowanie w olimpia-
dę zostali wyróżnieni ochoccy dyrek-
torzy i nauczyciele: MOS – dyrektor 
Piotr Łukawski, wicedyrektor Paweł 
Grzesiak; 

SP 280: dyrektor Agnieszka Lis 
oraz nauczyciele: Alicja Salomońska, 
Robert Bliszczyk, Maciej Wiraszka, 
nauczyciel z SP 175 Michał Sielski 
oraz nauczyciel z SP 152 Krzysztof 
Szemieta.

Ochoccy uczniowie zdobyli 8 
złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych 
medali, co dało Ochocie na 18 dziel-
nic – 3 miejsce na podium w klasyfi-
kacji medalowej. Gratulacje!

Posiadanie psa wiąże się jednak 
z dużą odpowiedzialnością i to nie 
tylko związaną z tym, aby pupil miał 
z nami jak najlepiej. Musimy rów-
nież pamiętać o naszych sąsiadach 
i nas samych, ponieważ wiadome 
jest, że pieski mają swoje potrzeby 
fizjologiczne, a nikt nie chce psuć 
sobie wrażeń wizualnych, patrząc na 
zieloną trawkę przy chodniku, lub 
co gorsze, ubrudzić sobie buty idąc 
na ważne spotkanie. Z tym, niestety, 
bywa u nas różnie. Chociaż na prze-
strzeni lat zmieniliśmy w tym zakre-
sie swoje nawyki, nadal są osoby, 
które nie sprzątają po swoich psach.

Odpowiedzią na ten problem jest 
zaproponowany przez władze Ocho-
ty pomysł umieszczenia na klatkach 
schodowych dozowników, z których 
będziemy mogli wziąć torebki na psie 
odchody. Jest to ważna akcja edu-
kacyjna. Równie ważnym, a chyba 
najważniejszym jej aspektem jest za-
pewnienie mieszkańcom dostępności 
do takich torebek, co pozbawi ko-
nieczności wcześniejszego ich przy-
gotowania. Jedyne co będziemy mu-
sieli zrobić to nie zapomnieć o tym 
rozwiązaniu podczas wychodzenia 
z klatki schodowej. To chyba nie 
tak wiele.

Urząd Dzielnicy Ochota za-
kupił dozowniki i prowadzi dys-

trybucję worków na psie odchody. 
Natomiast zarządcy nieruchomości 
instalują dozowniki i będą odpowia-
dać za ich uzupełnienie torebkami. 
Oferta została skierowana również 
do budynków, które nie są własno-
ścią m.st. Warszawy. Zainicjowana 
przez Urząd Ochoty kampania ma 
wymiar edukacyjny. Jej celem jest 
nakłonienie właścicieli czworono-
gów do regularnego sprzątania po 
swoich pupilach. Rozwiązanie z do-
zownikami na klatkach schodowym 
powinno wymiernie przyczynić się 
do podwyższenia czystości naszych 
podwórek, osiedli. Wszystkim nam 
przecież na tym zależy.

Deklaracje na dozowniki moż-
na było składać do urzędu dzielnicy 
drogą mailową do 31 maja. Czas na 
podsumowanie. Okazuje się, że ak-
cja spotkała się z zainteresowaniem 
mieszkańców Ochoty. Pod koniec 
września podczas spotkań z zainte-
resowanymi burmistrz Ochoty Do-
rota Stegienka i zastępca burmistrza 
Grzegorz Wysocki podpisali 13 poro-
zumień, w sumie na 69 dozowników. 
To, niewątpliwie, dobry wynik. 

Widać, że ten pomysł zarządu 
dzielnicy spodobał się mieszkańcom, 
a proponowane rozwiązanie realnie 
ułatwi im życie. A nasze podwórka, 
trawniki będą wyglądać estetyczniej. 

Każde miasto ma swoje tajem-
nice. I można je odkryć czasami zu-
pełnie przypadkowo, nawet nie przy-
puszczając, że tuż obok nas kryje 
się jakaś niespodzianka. W dzielnicy 
Ochota u zbiegu al. Jerozolimskich 
oraz ulic Szczęśliwickiej i Sękociń-
skiej jest malutki skwerek, a wła-
ściwie zagajnik. Przechodząc ulicą 
trudno zauważyć, co kryje się po-
między gęstymi drzewami. Myślę, że 
wiele osób nigdy się nad tym nawet 
nie zastanawiało. Ot, kilka gęsto za-
sadzonych drzew i to wszystko. Jed-
nak wystarczy wejść między drzewa, 
a tam – prawdziwa perełka – nie-
wielka, osiedlowa fontanna. Wygląd 
(kształt stożka ułożony z kamieni) 
i umieszczenie fontanny w koryta-
rzu przypominającym akwedukt są 
charakterystyczne dla osiedli budo-
wanych w Warszawie na początku 
lat 60. ubiegłego stulecia. Widać, że 
fontanna od wielu lat jest nieczynna, 
ale wcale nie jest wykluczone, że jej 
mechanizm jest sprawny. To należy 
sprawdzić. Wydaje się, że ten, jak-
że ciekawy, zakątek warto byłoby 
wyeksponować, rozpowszechnić in-
formacje o nim. „Ożywianie” takich 
zapomnianych miejsc z pewnością 
podnosi atrakcyjność okolicy. 

Ciekawostka: fontanna znajduje 
się na ogólnoświato-
wej mapie gry Geoca-
ching (zabawa w po-
szukiwanie skarbów 
za pomocą odbiorni-
ka GPS. Uczestnicy 
zostawiają w danym 
miejscu dziennik od-
wiedzin, drobne upo-
minki na wymianę) 
i jest przez jej pasjona-
tów często odwiedza-
nym punktem. Władze 

dzielnicy Ochota podjęły temat za-
pomnianej fontanny i czekamy na 
decyzje. 

Z informacji uzyskanych od Za-
kładu Gospodarowania Nierucho-
mościami Ochota wynika, że trwają 
przymiarki do przywrócenia zapo-
mnianej fontannie jej blasku. Trwa-
ją właśnie prace inwentaryzacyjne 
oraz opracowana została koncepcja 
budowy nowej fontanny oraz zago-
spodarowania przyległego terenu. Na 
tej podstawie zostanie wykonana do-
kumentacja projektowa, a następnie 
realizacja robót w ramach rewitaliza-
cji skweru z istniejącą fontanną znaj-
dującego się na skrzyżowaniu ulic 
Aleje Jerozolimskie i ulicy Szczęśli-
wickiej 2.

Koncepcja zakłada budowę fon-
tanny w miejscu istniejącej (niefunk-
cjonującej) i modernizację skweru 
w celu utworzenia miejsca rekreacji 
i odpoczynku przyjaznego mieszkań-
com. 

Planuje się budowę naziemnego 
zbiornika fontanny z posadzką na 
wspornikach i trzema poziomami 
strumieni wody. Skwer zostanie wy-
posażony w elementy małej archi-
tektury: drewniane siedzisko, ławki, 
donice z zielenią i kosze na śmieci 
z nakrywami.

13 października w Szkole Pod-
stawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral 
na Ochocie, przy ulicy Skorochód-
-Majewskiego została uroczyście 
podpisana umowa na budowę nowej 
hali sportowej. Umowę podpisali ze 
strony dzielnicy Ochota burmistrz 
Dorota Stegienka i zastępca burmi-
strza Grzegorz Wysocki, a ze strony 
wykonawcy prezes firmy Eko-In-
west Marcin Kowalski. To niezwy-
kle ważna inwestycja dla dzielnicy 
Ochota. Przy szkole powstanie no-
woczesna hala sportowa, której koszt 
wyniesie 12 493 420 PLN (pierwszy 
etap zaplanowanych prac, który nie 
obejmuje zagospodarowania terenu 
wokół hali). Przewidywany termin 
realizacji inwestycji to 56 tygodni od 
momentu przekazania terenu. Prze-
kazanie terenu wykonawcy nastąpi 
w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Uroczystość rozpoczęła się od 
odśpiewania hymnu państwowego 
i hymnu szkoły. Gospodarzem uro-
czystości była dyrektor SP 264 Mał-
gorzata Różańska. Nie obyło się bez 
wystąpień okolicznościowych. Głos 
zabrała burmistrz Dorota Stegien-
ka, która powiedziała: – Cieszymy 
się razem ze społecznością szkoły, 
że ta umowa została podpisana. To 
historyczny moment dla placówki. 
Dyrektor Małgorzata Różańska po-

dziękowała władzom dzielnicy za 
inwestycję. – To dzień wyczekiwany. 
Spełniło się nasze marzenie – po-
wiedziała. 

W imieniu rodziców podzięko-
wała za inwestycję przewodnicząca 
Rady Rodziców Anna Stachowicz. 
Byli obecni reprezentanci grona pe-
dagogicznego i uczniowie.

Wydarzenie uświetnił krótki 
występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów. Przy okazji wiceprezes 
Akademickiego Związku Spor-
towego Rafał Jachimiak wręczył 
przedstawicielom uczniów klasy 2c 
bon na zakupy sprzętu sportowe-
go w kwocie 3000 zł za zajęcie 
I miejsca w wydarzeniu sportowym 
TEST COOPERA, które odbyło się 
w minioną niedzielę 9 października 
2022 r.

A teraz o samej inwestycji. Skła-
da się na nią rozbiórka istniejącej 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
i łącznikiem z budynkiem szkoły 
oraz zagospodarowanie terenu wraz 
z miejscami postojowymi oraz małą 
architekturą. Projektowany nowy 
budynek przewiduje lokalizację hali 
sportowej wraz z zapleczem sanitar-
nym, szatniowym, pomieszczeniami 
dla nauczycieli WF oraz niezbędny-
mi pomieszczeniami technicznymi 
i magazynami sprzętu sportowego. 

Wszystkie pomieszczenia projektu-
je się na jednym poziomie podłogi, 
jako dostępne dla osób niepełno-
sprawnych, zarówno od strony łącz-
nika ze szkołą, jak i od zewnątrz 
budynku. Przewidziano łącznie  
10 miejsc parkingowych, w tym dwa 
dla osób niepełnosprawnych. Zosta-
ną przeprowadzone prace pielęgna-
cyjne i niezbędne wycięcia istnieją-
cego drzewostanu, pozwalające na 
realizację zamierzenia inwestycyjne-
go. Sama hala sportowa będzie mieć 
powierzchnię 860 metrów kwadra-
towych. W przypadku zajęć sporto-
wych w projektowanej hali sporto-
wej przewiduje się do jej użytkowa-
nia jednocześnie trzy klasy (około 
90 uczniów). W hali sportowej za-
projektowano elastyczną posadzkę 
sportową z rolowaną wielowarstwo-
wą wykładziną PCV, na konstrukcji 
drewnianej, podwójnie legarowanej. 
Znajdą się tam boiska główne do 
koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej 
oraz dodatkowo po trzy boiska tre-
ningowe do koszykówki i siatkówki. 
Oczywiście, hala będzie wyposażona 
w tablicę wyników, drabinki gim-
nastyczne, piłkochwyty na ścianach 
szczytowych i siatki ochronne na 
okna. W hali zostanie też zamon-
towana przesuwna kotara grodząca 
z napędem elektrycznym. 

Na Ochocie

Warszawska Olimpiada Młodzieży

Nowa hala sportowa 

Kochamy futrzaki
Wszyscy kochamy swoje zwierzątka domowe, nasze futrzaki, a nie-
jednokrotnie  mały  szczeniaczek  wesoło  tuptający  obok  swojego 
właściciela wywołuje u nas uśmiech na twarzy. 

Będzie nowa fontanna
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Zakres prac obejmuje prace 
rozbiórkowe, w tym usunięcie płyt 
i nawierzchni znajdującej się na te-
renie skweru; przygotowanie gle-
by pod nowe nasadzenia; wytycze-
nie ciągów pieszych; wykonanie 

dwóch miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych, a także 
montaż małej architektury (m.in. 
ławki), oświetlenia i systemu na-
wadniającego. Wśród nasadzeń 
pojawią się m.in. drzewa (wiśnia 

piłkowana), a także krzewy, tra-
wy ozdobne, byliny i pnącza, tj. 
tawuła szara, liatra kłosowa, trze-
ślica modra, szałwia oraz winorośl 
amurska.

Na Bielanach

Wielopokoleniowa strefa przy 
Frygijskiej
Nowe miejsce  rekreacji  i  wypoczynku  powstało  na Wrzecionie. Architekci  projektując  plac  zabaw 
inspirowali się twórczością Tima Burtona, a szczególnie filmem „Alicja w krainie czarów”.

Przy Frygijskiej znajduje się 
również strefa dla seniorów w po-
staci drewnianego tarasu z ławka-
mi, stołami do gry oraz urządze-
niami do ćwiczeń. Wzdłuż jednej 
z alejek znajdziecie również tabli-
ce edukacyjne z rysem historycz-
nym osiedla Wrzeciono przygoto-
wane we współpracy z bielańską 
Fototeką. Całość dopełnia ponad 
4300 roślin.

Strefa powstała w miejscu, 
gdzie wcześniej było 1264 mkw. 
nawierzchni z płyt betonowych 
i asfaltobetonu. Dzięki wspólnym 
działaniom mieszkańców i Urzędu 

Dzielnicy Bielany 
udało się zablokować 
deweloperskie zaku-
sy, a teren przezna-
czono pod stworze-
nie strefy rekreacji. 
– Bardzo dziękuję 
mojemu zastępcy 
Włodzimierzowi Piąt-
kowskiemu oraz rad-
nej Annie Czarnec-
kiej za wsparcie tych 
działań – powiedział 
Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz dzielnicy 
Bielany.

Wyróżniono kilkudziesięciu 
pedagogów za wyjątkowe osią-
gnięcia dydaktyczne, za doskona-
lenie zawodowe oraz za skuteczne 
wprowadzanie nowatorstwa pe-
dagogicznego. Laureaci to wy-
jątkowi pedagodzy, którzy cieszą 
się dużym autorytetem wśród 
uczniów. Nagrodę specjalną do-
stało 87 nauczycieli i dyrektorów,  

a 6 osób otrzymało nagrodę Pre-
zydenta Miasta Stołecznego War-
szawy. 

Wyróżnienia przyznali również 
uczniowie – 24 pedagogów otrzy-
mało tytuł Nauczyciela Roku, a 4 
uhonorowano tytułem Super Na-
uczyciela (w poprzednich latach 
zdobyli trzy razy tytuł Nauczyciela 
Roku).

Powstanie Skwer Marymonciak 
Urząd Dzielnicy Bielany podpisał umowę na zagospodarowanie niewielkiego terenu pomiędzy ulicami 
Bohdziewicza a Łomiańską. „Skwer Marymonciak”, nowe miejsce do wypoczynku ma być gotowe na 
początku grudnia.

Święto bielańskiej 
oświaty
W Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej  przy ul. Szegedyń-
skiej odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przypadającego 14 października.
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„Droga do Aktywności”  
– nowy projekt Fundacji Avalon  
Fundacja Avalon, która od ponad 15 lat działa na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami i kształtuje ich wizerunek w społeczeństwie, startuje 
z nowym projektem. Celem „Drogi do Aktywności” jest aktywizacja zawo-
dowo-społeczna osób z niepełnosprawnościami, które często ze względu 

na niechęć pracodawców oraz różnego rodzaju ograniczenia pozostają poza rynkiem pracy. Ponadto projekt ma 
ambicję zapoznania osób z niepełnosprawnościami z warszawskimi placówkami kulturalnymi, wzmocnienia ich 
pewności siebie oraz zachęcić do samodzielnego podejmowania aktywności społecznej. Projekt jest współfi-
nansowany przez Urząd m.st. Warszawy.    
 
Do kogo skierowany jest projekt?  
Projekt „Droga do Aktywności”, realizowany przez projekt Avalon Active, w swoich założeniach ma wspieranie 
tych osób, którym jest najtrudniej wkroczyć na rynek pracy.    
Projekt Droga do Aktywności jest kolejnym, prowadzonym przez nas projektem realizującym misję Fundacji 
Avalon. Poprzez nasze liczne działania chcemy, by osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore były 
samodzielne i aktywne w możliwie każdej sferze życia. Na co dzień wspieramy finansowo, edukujemy, rehabi-
litujemy, promujemy aktywność sportową a od teraz także aktywność zawodową i społeczną. To niezmiernie 
ważne z punktu widzenia każdego człowieka, niezależnie od stopnia jego sprawności  – mówi Łukasz Wielgosz, 
członek zarządu Fundacji Avalon.  
Fundacja Avalon kieruje swój nowy projekt do osób od 18 do 60 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności, są bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz mieszkają na terenie miasta stołecznego 
Warszawy.  Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto już dziś przesłać zgłoszenie na adres: 
drogadoaktywnosci@fundacjaavalon.pl 

Co czeka na uczestników projektu? 
Fundacja Avalon dla chętnych oferuje różnorodne wsparcie. Są to m.in.: warsztaty w zakresie rozwoju za-
wodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty psychoedukacyjne w zakresie rozwoju 
osobistego oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.  
Dodatkowo w projekcie przewidziane jest spotkanie rodzin uczestników z fizjoterapeutą i psychologiem 
w kontekście szerokorozumianej aktywizacji OzN. Projekt zakłada również uczestnictwo w zajęciach „Aktywni 
w społeczeństwie” podczas których zorganizowane będą wyjścia do obiektów kultury oraz gra miejska.
Projekt „Droga do aktywności” jest szansą na otworzenie się na nowe obszary życia, poprawę pewności siebie 
oraz zdobycie nowych umiejętności. Dzięki zajęciom „Aktywni w społeczeństwie” uczestnicy poszerzą swoje 
kulturalne horyzonty oraz przeżyją wiele niezapomnianych chwil. Nabyte umiejętności i doświadczenia pomogą 
odbiorcom postawić pierwsze kroki na drodze ku aktywności zawodowej.  Projekt będzie realizowany w latach 
2022-2024, a w jego ramach zostaną zrealizowane 3 pięciomiesięczne cykle warsztatów i działań aktywizują-
cych zawodowo i społecznie. 

 *** 
Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspiera-
jących osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, powstała w 2006 roku, a od 
roku 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie, 
jednak swoim wsparciem obejmuje osoby potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje 
pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także prowadzi szereg programów 
społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację OzN a także zmianę postrze-
gania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie. 
Fundacja Avalon aktualnie wspiera blisko 13 000 osób z całej Polski. Łączna wartość 
pomocy udzielonej dotychczas przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad  
285 mln złotych.  

We Włochach

5 mil dla dzielnicy 
Rada  i  Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  zapraszają  ser-
decznie mieszkańców na wydarzenie sportowe, które odbędzie się 
6  listopada na terenie dzielnicy. Rywalizacja odbędzie się na nie-
typowym, 5-milowym dystansie (ok. 8 kilometrów) - taka odległość 
dzieli Urząd Dzielnicy Włochy (start) od parku ze Stawem Kozio-
rożca, gdzie zaplanowana jest meta. Limit uczestników to 600 osób, 
a limit czasu – 70 minut.

Specjalne linie cmentarne 
C09 i C40 ułatwią dojazd na naj-
większą warszawską nekropolię – 
cmentarz Północny. 

Autobusy będą kursowały 
w dniach 22–28 października na 
trasach:

•	 C09: METRO MŁOCINY  
– J. Kasprowicza – T. Nocznic-
kiego – Wólczyńska (powrót: 
Wólczyńska – Sokratesa – Ka-
sprowicza) – Opłotek – Palisa-
dowa – K. Wóycickiego – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.

•	 C40: METRO MŁOCINY – J. 
Kasprowicza – Sokratesa – 
Wólczyńska – Opłotek – Pa-
lisadowa – K. Wóycickiego 
– CM. PÓŁNOCNY-BRAMA 
GŁ. – K. Wóycickiego – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – 
Wólczyńska – Estrady – Dzie-
kanowska – CM. PÓŁNOC-
NY-BRAMA ZACH.
W weekend, 22–23 paździer-

nika, na trasę wyjadą dodatkowo 
autobusy linii C11, które połączą 
cmentarze Bródnowski i Powąz-
kowski z rondem Zgrupowania 
AK „Radosław” i dworcem Gdań-
skim:
•	 C11: POWĄZKI - CM. WOJ-

SKOWY – Powązkowska 
– Okopowa – rondo Zgrupo-
wania AK „Radosław” – Z. 
Słomińskiego – most Gdański 
– S. Starzyńskiego – św. Win-
centego – Matki Teresy z Kal-
kuty – CM. BRÓDNOWSKI 
(BALKONOWA).
Dodatkowo, w dniach 22–28 

października, ZTM wprowadzi 
zmiany ułatwiające dojazd War-

szawskim Transportem Publicz-
nym do nekropolii: 
•	 w sobotę i niedzielę 22 i 23 

października:  
– tramwaje linii 27 i 28 będą 

obsługiwane przez dłuższe 
składy,

– tramwaje linii 26 i 78 będą 
się zatrzymywały na przy-
stanku Połczyńska -Parking 
P+R,

– linie 110, 122 będą ob-
sługiwane przez autobusy 
o większej pojemności,

– autobusy linii 409, 500, 727 
będą kursowały ze zwięk-
szoną częstotliwością.

•	 w dniach 22–28 października:
– linia 181 obsługiwana 

będzie przez autobusy 
o większej pojemności,

– autobusy linii 169, 180, 
będą kursowały ze zwięk-
szoną częstotliwością,

– autobusy linii 250 w godz. 
9.00-17.00 będą podjeżdża-
ły bezpośrednio pod bramę 
zachodnią Cmentarza Pół-
nocnego,

– w dniach 24–28 paździer-
nika linia 303 obsługiwa-
na będzie przez autobusy 
o większej pojemności,

– w dniach 24–28 październi-
ka na trasę wyjadą autobu-
sy linii 409,

– w dniach 27 i 28 paździer-
nika autobusy linii 739 będą 
jeździły trasą zmienioną: 
METRO WILANOWSKA 
– … – Julianowska – gen. L. 
Okulickiego – Przesmyckie-
go – MARKOWSKIEGO 
01 (przystanek dla wysia-
dających) – Przesmyckiego 
– Julianowska – Chylicz-
kowska – Markowskiego 
– Przesmyckiego – MAR-
KOWSKIEGO 02 (przy-
stanek dla wsiadających) 
– Przesmyckiego – gen. L. 
Okulickiego – Julianowska 
– … – METRO WILA-
NOWSKA.

Przystanki autobusowe „na żą-
danie”, które są w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarzy, w tych 
dniach będą obowiązywały jako 
stałe – autobusy będą się na nich 
zatrzymywały bez konieczności 
sygnalizacji takiej potrzeby przez 
pasażerów. Miasto kończy prace 
nad planem dojazdów do stołecz-
nych cmentarzy w ostatni weekend 
października oraz w dniu Wszyst-
kich Świętych i Dniu Zadusznym.

Biegacze wystartują przy Urzę-
dzie Dzielnicy Włochy 6 listopada 
o godz. 11.00. Wyjątkowa, zarówno 
pod względem dystansu, jak i liczby 
zakrętów, trasa poprowadzi uczest-
ników przez ulice i uliczki dzielnicy, 
by zakończyć się przy malowniczym 
Stawie Koziorożca. 

Aby wziąć udział w biegu, nale-
ży dokonać rejestracji online na stro-
nie: https://b4sportonline.pl/bieg_
dzielnicy_wlochy/. Opłata startowa 
wynosi 50 zł. W przypadku, gdy 
będą jeszcze wolne miejsca będzie 
możliwość rejestracji w dniu wyda-
rzenia, w biurze zawodów – opłata 
60 zł. Osoby powyżej 70. roku życia 

i starsze oraz osoby niepełnoletnie są 
zwolnione z opłat. W pakiecie star-
towym wszyscy uczestnicy otrzy-
mają koszulkę techniczną i imienny 
numer startowy, a na mecie pamiąt-
kowy medal i wodę. Organizator 
zapewnia depozyt i przebieralnie. 

Gorąco zapraszamy mieszkań-
ców do kibicowania uczestnikom. 
Zachęcamy także wszystkich chęt-
nych do włączenia się do wolonta-
riatu (organizator zapewnia zaświad-
czenia dla szkoły). 

Organizatorem wydarzenia jest 
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. War-
szawy

Łatwy dojazd

Komunikacją miejską na cmentarze
Wiele osób odwiedza stołeczne cmentarze jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych, dlatego już od soboty, 22 października, 
Warszawa uruchomi specjalne linie cmentarne. Częściej będą również kursować autobusy na stałych trasach przebiegają-
cych obok cmentarzy. 

Alina Janowska z Żoliborzem 
związana była przez wiele lat. W la-
tach 1966-1980 należała do zespo-
łu Teatru Komedia, a w 1975 roku 
zamieszkała z mężem Wojciechem 
Zabłockim w zaprojektowanej przez 
niego willi przy ul. Kaniowskiej. 
W 1990 roku z sukcesem kandydo-
wała w wyborach samorządowych 
z listy ŻKO „Solidarność”.  Na jednej 
z pierwszych sesji została wybrana 
przewodniczącą Rady Gminy Warsza-
wa-Żoliborz. Była bardzo zaangażo-
wanym samorządowcem i lokalnym 
społecznikiem. Brała aktywny udział 
w pracach gminy. 

Była inicjatorką i założycielką 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
„Gniazdo”, zajmującym się opieką 
nad dziećmi i młodzieżą oraz wspie-

raniem rodzin w codziennym funk-
cjonowaniu. Zainicjowała również 
powołanie „Małej filharmonii”, żoli-
borskiej orkiestry, która przez wiele 
lat działała przy Szkole Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego przy ul. 
Krasińskiego.  

W 2018 roku doceniając zasłu-
gi radnej dla mieszkańców i lokalnej 
społeczności imieniem Aliny Janow-
skiej nazwana została główna sala 
konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy 
Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8. 
W uroczystości odsłonięcia tabli-
cy pamiątkowej przed wejściem do 
pomieszczenia wzięła udział rodzi-
na radnej, a jednocześnie popularnej 
aktorki.

Publiczność pamięta Ją jako ak-
torkę wszechstronną: teatralną, fil-

mową i serialową. Zadebiutowała 
epizodem ulicznym w „Zakazanych 
piosenkach” w 1946 roku. Występo-
wała w Teatrze Narodowym, należała 
do zespołu Teatru Syrena oraz wspo-
mnianego już Teatru Komedia, a jako 
reżyser i choreografka współpracowa-
ła z Teatrem Buffo. Jednak największą 
rozpoznawalność przyniosła jej rola 
w serialu „Wojna domowa”. Kreowała 
postacie wyraziste i obdarzone cha-
rakterystycznym poczuciem humoru. 

Natomiast Kombatanci Powstania 
Warszawskiego pamiętają, że w go-
dzinie próby zgłosiła się do „Kiliń-
skiego”  1 sierpnia 1944 i pod pseudo-
nimem „Alina” do końca pełniła przy-
dzieloną Jej służbę. Była odważna 
i odpowiedzialna. Mówili o niej Setka, 
bo wszystko robiła na sto procent.

Rok 2023 rokiem Aliny Janowskiej
Rok 2023 będzie rokiem Aliny Janowskiej – taką decyzję jednogłośnie podjęli żoliborscy radni podczas 
XXXIX sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Alina Janowska była pierwszą przewodniczącą 
Rady Gminy Warszawa-Żoliborz w latach 1990-1994. W 2023 roku obchodziłaby swoje 100. urodziny.
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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
• KomendaRejonowaWola

ul. Żytnia 36 % 47 723 94 50
• KomisariatWarszawaBemowo

ul. Raginisa 4  % 47 723 25 80
STRAŻMIEJSKA % 986
STRAZPOŻARNA % 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

BemowskiTelefonZaufania 
% 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 514 rok XVIII nr 294 rok XVIII nr 297

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

PragaPłd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKISTANDARD
IGODNEWARUNKI
OSTATNIEJPOSŁUGI

Uśmiechnięta, zawsze radosna BIBI 
ośmiomiesięczna sunia jest mądra, inte-
ligentna, przyjazna, pełna szczenięcego 
uroku. Waży 25 kg. Ma idealny cha-
rakter. Dogaduje się świetnie z każdym 
człowiekiem i każdym zwierzakiem. Lubi 
piesze wędrówki i bliski kontakt z czło-
wiekiem. Marzy o domu i swojej rodzi-
nie. Przebywa w przytulisku k. Warszawy. 
Kontakt w sprawie adopcji:
kom. 605 585 603.

FELUŚ jest dwuletnim przystojniakiem, 
waży 14 kg. Ma idealny charakter. To psiak 
bezproblemowy, który dostosowuje się do 
każdej sytuacji. Kontakt z człowiekim wzbu-
dza w nim radość i chęć bliskości. Lubi spa-
cery i poznawanie nowych miejsc. Ma dobre 
relacje z psami. Przebywa w przytulisku  
k. Warszawy. Kontakt w sprawie adopcji:
kom. 605 585 603

BRUNEK <3 dwuletni całuśny, rozrabia-
ka, miłośnik wylegiwania i zabaw i spa-
cerów. Waży 20 kg. Idealny pies dla 
aktywnych, konsekwentnych opiekunów, 
którzy lubią pracę z psem. Mamy na-
dzieję, że ktoś pokocha i obdarzy troską 
tego wyjątkowego psiaka! Ten wspaniały, 
przyjacielski świetny kumpel na czterech 
łapach ma dobre relacje z innymi psa-
mi. Przebywa w przytulisku k. Warszawy. 
Kontakt w sprawie adopcji:
kom. 605 585 603.

Adopcja na całe życie BielańskiOśrodekKultury
ul.Goldoniego1, 
Tel.228346547

listopad2022
• 04.11 (piątek), godz. 18:00 

Koncert „Zaduszki jazzowe” 
w wykonaniu zespołu Racing 
Team Swing.Wejściówki od 
17.10

• 05.11(sobota),godz.18:00 Wi-
dowisko słowno-muzyczne pt. 
„Wariacje z Panem Tadeuszem, 
czyli żart sceniczny na poważ-
nie”. Wystąpi: Kabaret Seniorów 
TREMA przy Centrum Kultury 
Izabelin. Wejściówki od 24.10

• 06.11 (niedziela), godz. 18.00
Wieczór indyjski. W programie: 
pokazy taneczne tańców indyj-
skich Kathak i Barathanatyam 
w wykonaniu Apekshy Mundargi 
i Magdaleny Niernsee; konkurs 
z nagrodami, degustacja prze-
kąsek Indyjskich. Bilety 30 zł, 
bilety od 18.10 

• 18.11(piątek),godz.19.00 Wer-
nisaż fotografii Iwony Suszyc-
kiej „Histerium II”. Wstęp wolny

• 19.11 (sobota), godz. 10:00-
12:00 Warsztaty taneczne 
rock’and roll mix. Warsztaty będą 
obejmowały dwie rock’n’rollowe 
formy taneczne: Rock’n’Rolla 
Tradycyjnego i Akrobatycznego. 
Dla osób dorosłych i młodzieży 
powyżej 16 lat. Koszt: 50 zł./
osoby. Zgłoszenia i wpłaty do 
14.11.2022 r.

• 20.11(niedziela),godz.18.00
• Koncert Chóru z Filii BOK „Ju-

bileusz – 5 lat Kohezji”.Kohezja 
to chór amatorek i amatorów, 
których miłość do muzyki połą-
czyła już pięć lat temu.

• 23.11(środa)godz. 19.00 OPPA 
2022 Koncert „Tribute to John-
ny Cash”. Wystąpią: Dominika 
Świątek, Piotr Bakal, Michał 
Lonstar i Tomasz Szwed. Ko-
mentarz: Krystyna Czubówna. 
Wykonawcom akompaniuje ze-
spół pod kierownictwem Miro-
sława Łączyńskiego. Bilety 50 zł,  
od 8.11.

• 25.11 (piątek), godz. 18:00 Fe-
stiwal Muzyki Kameralnej na 
Bielanach „Koncert cztery ręce”. 
Wystąpi: Ravel Piano Duo: 
Agnieszka Kozło & Katarzyna 
Ewa Sokołowsk. Wejściówki od 
14.11.

• 26.11(sobota),godz.10:00-15:00 
Warsztaty „Muzyka kreatywnie” 
Skierowane do nauczycieli  wy-
chowania przedszkolnego i wcze-
snoszkolnego. Koszt: 120 zł./oso-
ba. Zapisy i wpłaty do 18.1.

• 27.11 (niedziela), godz. 18:00 
Spektakl „Jeszcze w zielone 
gramy”. Swawolna komedia, 
przechodząca niekiedy w farsę. 
Występują: Wojciech Duryasz, 
Stanisław Banasiuk, Ewa Lorska 
Bilety 35 zł, od 8.11.

 

Wykonujęterapiękomórkową:

Terapiaosoczembogatopłytkowym(GLOPRP)

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.

DariuszGrela
specjalistachirurgiiurazowej 
iortopediiIIst.

Miejscaprzyjęć–konsultacja;
terapiakomórkowa,iniekcje
Warszawa:Wola,ul.Łucka18
GabinetyLekarskieŁucka(gab.Nr5) 
tel.539250863

GABINETORTOPEDYCZNY 
–SPRAWNOŚĆWKAŻDYMWIEKU!

OśrodekKultury„Arsus”

listopad2022
• 07.11, godz. 16.00 (salaklubo-

wa) Warsztaty poetyckie w Klu-
bie Literackim „Metafora”. Pro-
wadzi Anna Rykowska. Wstęp 
wolny.

• 09.11, godz. 18.00 (sala wido-
wiskowa) Koncert zespołu ope-
retkowego „BELCANTO” pt. 
„Melodie złotej jesieni”. Reż. 
akompaniament i kierownictwo 
artystyczne Olga Romaszko-Nie-
wiadomska. Bilety 15 zł.

• 16.11, godz. 17.00 (sala kame-
ralna) Wieczór literacko-mu-
zyczny poświęcony zmarłym 
twórcom Klubu Literackiego 
„Metafora” pt. „Na wiele głosów 
pieśń”. Wstęp wolny.

• 17.11, godz. 18.30 (sala wido-
wiskowa) Koncert pt. „Żyj każ-
dą chwilą” z autorskimi piosen-
kami Joanny Mioduchowskiej 
i Krzysztofa Tkaczyka w ra-
mach cyklu „Salonik Sztuk”. 
Bilety 20 zł ; 60+ – 10 zł.

• 20.11, godz. 15.00 (sala wido-
wiskowa) 25. KONCERT „RO-
DZINA JEDNOŚCIĄ”. Występ 
zespołu „ARKA NOEGO”. Bez-
płatne wejściówki do pobrania 
w kasie OK”Arsus”.

• 24.11, godz. 18.00 (sala kame-
ralna) Występ kabaretu „Pół 
serio”. Reż. Wanda Stańczak. 
Wstęp wolny.

• 25.11, godz. 18.00 (sala wido-
wiskowa) KONCERT LAURE-
ATÓW Mazowieckiego Prze-
glądu Piosenki „MUZYCZNA 
JESIEŃ”. Wstęp wolny.

• 27.11, godz. 12.30 (sala wido-
wiskowa) Bajka dla dzieci (3–8 
lat) pt. „Legenda naszego orzeł-
ka” w wykonaniu artystów teatru 
„Koliberek”. Bilety 15 zł.

D.K.„Portiernia”

listopad2022
• 06.11.2022 godz. 12:30: Te-

atrzyk dla dzieci, Teatr Waria-
cja „Z dynią w herbie”; bilety: 
15 zł/os; 

• 07.11.2022 Ogłoszenie wyni-
ków dzielnicowego konkursu 
plastycznego pt. „Jesienny wia-
nek” dla uczniów szkół podsta-
wowych klas IV-VI, młodzieży 
i dorosłych oraz rodzin;

• 09.11.2022, godz. 18:00:
„Koncert dla Niepodległej. 
Najpiękniejsze utwory patrio-
tyczne” w wykonaniu Mag-
daleny Dydo-Włodowskiej 
(mezzosopran), Antoniny Kie-
puszewskiej (sopran), Macie-
ja Włodowskiego (baryton), 
utwory fortepianowe i akom-
paniament: Piotr Rokitnicki;

• 11-13.11.2022 Tygiel wielokul-
turowości; wycieczka Klubu 
Podróżnika na Podlasie;

• 14.11.2022,godz.11:00-14:00, 
Klub Podróżnika: Wycieczka 
do Stacji Muzeum;

• 16.11.2022, godz. 18:00; 
Wielokulturowość w Ursusie. 
Węgry; prezentacja „Walory 
turystyczne i kultura Węgier” 
– prowadzenie dr hab. Gabor 
Lagzi, oprawa artystyczna: ze-
spół Pieśni i Tańca Węgierskie-
go Piroska; 

• 23.11.20222, godz. 18:00: Fi-
nisaż wystawy akwareli Vasile 
Trandafir „Barwy jesieni”;

• 30.11.2022, godz. 18:00: Spo-
tkanie wokół zdrowia: Ewa Si-
kora i Iwona Wasiak prelekcja 
z prezentacją „Ziołowe terapie 
i refleksologia”.

Ogłoszenia drobne
• ANTYCZNEMEBLE,

OBRAZY, srebra, platery, książki, 
pocztówki, odznaki, odznaczenia, 
SZABLE, BAGNETY. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

• KOMPLEKSOWE 
WYKOŃCZENIAWNĘTRZ, 
gruntowne remonty mieszkań 
i domów. Tel. 606 826 224, 
731 934 733

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