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Sklep spożywczy
ul. Opaczewska 15
oferuje dowóz:  

art. spożywcze, nabiał, mięso, 
wędlina, napoje oraz świeże 
warzywa i owoce 

509-724-341
DOSTAWA GRATIS

u ROMANA

W  Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa  Mazowieckiego 
odbyło  się    oficjalne  podpisanie 
umowy na dotację dla Ośrodka Po-
mocy Społecznej Ochota,  o  którą 
usilnie  –  i  jak  widać  z  pozytyw-
nym  skutkiem  –  zabiegały  wła-
dze Ochoty. Umowę  podpisali  ze 
stronu Urzędu Marszałkowskiego 
wicemarszałek Elżbieta Lanc, a ze 
strony dzielnicy Ochota burmistrz 
Dorota  Stegienka  i  zastępca  bur-
mistrza   Grzegorz Wysocki.  Przy 
uroczystym  podpisaniu  umowy 
byli  obecni  m.in.  wiceprezydent 
Warszawy  –  Renata  Kaznowska 
i dyrektor OPS Ochota – Katarzy-
na Omen.   Kwota  dotacji wynosi  
3 600 000 PLN i jest przeznaczona 
na modernizację budynku przy ul.  
Skorochód-Majewskiego 3 na po-
trzeby OPS. 

Środki  zostały  przyznane 
w  ramach  programu  „Mazow-
sze dla równomiernego rozwo-
ju”. Jest  to największy realizowany 
przez samorząd województwa pro-
gram, w ramach którego dofinanso-
wanie trafia m.in. na remonty dróg, 
modernizację  budynków  użytecz-
ności publicznej, remonty obiektów 
rekreacji  i  wiele  innych  ważnych 
dla mieszkańców inwestycji.

Obecnie  ochocki  OPS  ma 
swoje  placówki  w  kilku  lokali-
zacjach.  Celem  zarządu  Ochoty 
jest  zapewnienie  miejsca,  w  któ-
rym  zostaną  połączone wszystkie 

placówki  ośrodka.  Takim  miej-
scem  ma  być  budynek  przy  ul. 
Skorochód-Majewskiego  3.  Brak 
wystarczających  środków  finan-
sowych  na  gruntowny  remont 
odkładała  te przenosiny w czasie. 
Teraz  to  się  zmieniło.  Wszystko 
wskazuje  na  to,  że  OPS  już  nie-
długo  będzie mógł  się  pochwalić 
nową,  wyremontowaną  siedzibą. 
I  to  są  bardzo  dobre  informacje! 
Oczywiście, będziemy na bieżąco 
informować o przebiegu prac.

Burmistrz Dorota Stegienka po 
podpisaniu umowy powiedziała:

– Dziękuję bardzo za wsparcie. 
Mieliśmy cel, mieliśmy marzenie 
i te środki pomogą nam je ziścić. 
Mam nadzieję, że modernizacja 
budynku przy ul. Skorochód-Ma-
jewskiego będzie szła zgodnie 
z planem.

Ośrodek  Pomocy  Społecz-
nej Ochota  jest  jednostką  organi-
zacyjną m.st. Warszawy, powołaną 
w  celu  realizacji  zadań  z  zakresu 
pomocy  społecznej,  we  współ-
działaniu  z  organami  administra-
cji  rządowej,  samorządowej,  or-
ganizacjami  pozarządowymi  oraz 
innymi  podmiotami  działającymi 
w  obszarze  pomocy  społecznej. 
Jego  misją  jest  niesienie  pomo-
cy  oraz  poprawa  funkcjonowania 
mieszkańców  dzielnicy  Ochota 
znajdujących  się  w  szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej lub spo-
łecznej. 

Wszystko za sprawą cykliczne-
go konkursu „Plastusiowy pamięt-
nik”. Dzielnica Bielany pielęgnuje 
pamięć o Marii Kownackiej, autor-
ce  popularnych  książek  dla  dzie-

ci. Szkoła Podstawowa nr 80 była 
pierwszą  placówką w  kraju,  która 
na  patronkę  wybrała  Marię  Kow-
nacką. W szkole od lat funkcjonuje 
izba pamięci poświęcona pisarce.

Z  kolei  na  osiedlu  Piaski  przy 
ul. Kochanowskiego 22 funkcjonuje 
popularny plac zabaw i miejsce re-
kreacji „Plastusiowo”, który w przy-
szłym roku przejdzie metamorfozę.

Na Bielanach

Prawie 200 prac w konkursie

Na Ochocie

Dotacja dla OPS

Stypendia dla zdolnych uczniów

Stypendia SAPERE AUSO są 
adresowane  do  najzdolniejszych 
uczniów uczęszczających do pu-
blicznych i niepublicznych szkół 
ponadpodstawowych  na  terenie 
Warszawy  za  wybitne  osiągnię-
cia  naukowe,  twórcze  lub  spo-
łeczne. 

Na  Bielanach  nagrodzono: 
Mikołaja Gernata,  Patryka  Pisko-
rza  i Michalinę Sochacką  z XXII 
LO  im.  Jose Marti;  Julię Hynow-
ską,  Alicję  Anne  Juzwę  i  Karo-
linę  Pasierowską  z  XLI  LO  im. 
Joachima  Lelewela;  Julię Dębską 
i Antoniego Gołdę z LIX LO Mi-

strzostwa Sportowego im. Janusza 
Kusocińskiego; Kajetana Kłudkie-
wicza i Aleksandra Waczyńskiego 
z CXXII LO im. Domeyki oraz Jó-
zefa Szymańskiego z Publicznego 
Liceum  Ogólnokształcącego  im. 
bł. ks. Romana Archutowskiego.

160 prac z prawie 30 placówek oświatowych. W Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii 
Gwizdak powstała barwna galeria dziecięcej sztuki i wyobraźni, która ukazała plastyczny 
talent przedszkolaków i uczniów z Bielan.

W Terminalu Kultury Gocław odbyła się gala stypendystów i stypendystek m.st. Warszawy 
SAPERE AUSO. W tym roku stypendium przyznano 115 uczniom, w tym 11 z Bielan.

Mikołajkowa  
promocja  

na leczenie 
ortodontyczne
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Jak można pomóc?
1. Zbiórka konserw typu mielonka jest prowadzona w każdej placówce oświatowej na terenie dzielnicy Ochota. 
Można zakupić stosowną ilość takich mielonek i przynieść do pobliskiej szkoły czy przedszkola.

2. Można również zakupić stosowną ilość puszek typu mielonka w Hali Banacha i zostawić w specjalnie do 
tego przeznaczonych koszach.

3.  Można  również  przekazać  zakupione  mielonki  w  siedzibie  Fundacji  EVA  przy  ulicy  Białobrzeskiej  5,  
tel. 48 22 659 15 08 lub 605 252 440 mail: fundacja@eva.org.pl 

4. Można również w Fundacji EVA wrzucić do puszki datek pieniężny na ten cel.
5. Można przekazać również środki na POMOC DLA UKRAINY na konto:
Fundacji EVA
ul. Białobrzeska 5
02-379 Warszawa
nr konta: PEKAO SA IV O/Warszawa 97 1240 1053 1111 0010 0541 1093

6. Można dokonać zbiórki we własnym zakresie ( wśród sąsiadów, w miejscu pracy itp.) uzgadniając formę akcji 
z przedstawicielami Fundacji EVA. Gwarantujemy bezpłatny odbiór zebranych mielonek.

Apel do mieszkańców Ochoty SZCZĘŚLIWICE  
– nowa książka  
Henryka Sienkiewicza

Kolejny  raz  wracamy  do  tema-
tu  kawiarni  w  parku  Pięciu  Sióstr 
(dawny park Zachodni).  Park Pięciu 
Sióstr to jeden z ciekawszych  tere-
nów rekreacyjnych na mapie Ocho-
ty. Park powstał na obszarze byłych 
ogródków działkowych u zbiegu ul. 
Bitwy Warszawskiej  i Alej  Jerozo-
limskich. Po licznych perturbacjach 
park  został  otwarty  dla  mieszkań-
ców.  Główne  atrakcje  parku  Za-
chodniego  to  fontanna,  dająca  ulgę 
w  upalne  dni,  oraz  infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna:  skatepark, 
siłownia  plenerowa,  plac  zabaw, 
boisko,  stacjonarne  leżaki,  dookoła 
ścieżki  rowerowe.  Wszystko  no-
woczesne,  oddające  charakter  tego 
miejsca.  Okoliczni  mieszkańcy,  ale 
nie tylko, zyskali długo oczekiwane 
miejsce do wypoczynku  i  rekreacji.  
Nie  wszystko  jednak  wygląda  tak 
„kolorowo”.  Niestety,  w  parku  nie 
ma  żadnego  całorocznego  obiektu, 
gdzie można się napić kawy, napoju, 
zjeść coś słodkiego. 

Trochę  historii.  Była  w  parku 
kawiarnia, która  została oddana do 
użytkowania.  Wszyscy  pamiętamy 
jak  przykrywał ją niezbyt estetycz-
ny  pokrowiec,  niczym  sarkofag  na 
nieczynnym  reaktorze.   W związku 
z upadłością wykonawcy i nieprawi-
dłowościami przy budowie kawiarni 
obiekt  stanowił  dowód  w  sprawie 
i  przez  długi  czas  nie  można  było 
nic  z  nim  zrobić. Do  sprawy  sądo-
wej ostatecznie nie doszło,  bowiem 
m.st.  Warszawa  nie  zamierzało  się 
sądzić  z  podwykonawcą  obiektu, 

a  to  dało  szansę  na  podjęcie  przez 
dzielnicę  Ochota  działań,  zmierza-
jących do uporządkowania terenu. 

I wreszcie kawiarnia została ro-
zebrana. W związku z tym  pojawiły 
się  nowe  pomysły  na  zagospoda-
rowanie  terenu.  Została  podpisana 
umowa  dzierżawy  tego  terenu  na 
rzecz  Fundacji  Rozwoju  Kinema-
tografii.

Fundacja  Rozwoju  Kinemato-
grafii  powstała w 2014  r. Prowadzi 
działalność  kulturalną  w  zakresie 
wspierania, rozwoju i promocji kine-
matografii  i  przemysłu  filmowego, 
ale  nie  tylko.  Organizuje  również 
wiele wydarzeń kulturalnych. Zało-
żenie jest takie, że fundacja zorgani-
zuje w parku miejsce aktywności lo-
kalnej z funkcją gastronomiczną. Co 
tam  będzie?  Od  maja  do  września 
raz  w  tygodniu  będzie  kino  letnie, 
będą pokazy  filmowe w  ramach  co 
najmniej dwóch festiwali filmowych 

o zasięgu międzynarodowym. Urząd 
Dzielnicy  Ochota  m.st.  Warszawy 
będzie  oficjalnym  partnerem  tych 
festiwali.  Oprócz  sfery  związanej 
z  kinematografią  będą  się  tam  od-
bywać  różne  warsztaty,  spotkania 
Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo-
łecznego,  będzie  tam  można  wy-
mienić książki. W planie są również 
międzypokoleniowe  spacery  varsa-
vianistyczne po Ochocie. Nie może 
też zbraknąć muzyki – stąd pomysł 
na  wielopokoleniowe  spotkania 
muzyczne  (wieczorki  taneczne,  po-
tańcówki).    Będzie  też  oferta  dla 
najmłodszych  – warsztaty,  czytanie 
bajek,  a może  także wypożyczalnia 
sprzętu sportowego.

Jak  widać  jest  szansa,  że  już 
w  przyszłym  roku,  po  załatwieniu 
wszystkich formalności w wydziale 
nieruchomości oraz wydziale archi-
tektury  i  budownictwa  to  miejsce 
zacznie tętnić życiem!

– Projekt z „Z literaturą mi do 
twarzy” był przede wszystkim ha-
słem przewodnim do kontynuacji 
zapoczątkowanego już wcześniej 
procesu poznawania obu kultur 
i działań edukacyjnych. W kilku 
naszych bemowskich placówkach 
bibliotecznych od kwietnia działa-
ją punkty nauki języka polskiego. 
Obserwowane w lokalnej społecz-
ności, zapotrzebowanie na spotka-
nia z kulturą, sztuką, literaturą, na 
wzajemne poznawanie się, pielę-
gnowanie tożsamości kulturowej, 
a jednocześnie pojawiająca się 
ciekawość siebie nawzajem, de-
terminuje i zachęca do działania 
w tym obszarze. Chcemy, poprzez 
wskazanie inspirującej litera-
tury polskich autorów, otwierać 
Ukrainki i Ukraińców na kulturę  
i literaturę naszego kraju, nato-
miast naszym rodakom chcemy 
dać możliwość poznania bogac-
twa kultury kraju, z którego przy-
bywają uchodźcy. Taka wymiana 
kulturowa w przyszłości zaowocu-
je otwartością i wzajemnym zro-
zumieniem oraz, mamy nadzieję, 
poszanowaniem tradycji  –  pod-

kreśliła  koordynatorka  projektu, 
Joanna Braun. 

W ramach projektu zostały zor-
ganizowane  cztery  spotkania  pol-
skich i ukraińskich dzieci, oraz ich 
rodzin,  podczas  których  nauczy-
ciele zapoznawali ich z folklorem, 
poprzez wiersze, przysłowia i po-
wiedzenia, muzykę ludową pieśni 
i sztukę ludową. Dzieci poznawały 
wiersze znanych poetów i pisarzy, 
na  których  zbudowano  literaturę 
polską  i  ukraińską.  Niezwykłym 
zainteresowaniem  cieszyły  się 
spotkanie  ze  ukraińską  sztuką 
malarstwa  dekoracyjnego:  „Wzo-
ry Petrykiwski na  łyżkach  i  taler-
zach”, „Ukraiński wianek – prosta 
ozdoba  na  głowie  lub  tajemniczy 
symbol”,  oraz  spotkanie muzycz-
no-artystyczne,  na  wystąpił  nasz 
bemowski Zespół Folklorystyczny 
Lazurki. 

Projekt „Z literaturą mi do twa-
rzy”  odbywał  się  w  październiku 
i  w  listopadzie  w  MAL  Spoty-
kalnia. Był realizowany w ramach 
Funduszu  Edukacji  Kulturalnej 
2022  współfinansowanego  ze 
środków m.st. Warszawy. 

MAL w parku Pięciu Sióstr

Wojna na Ukrainie trwa już po-
nad 250 dni. Nasi sąsiedzi stawiają 
bohaterski  opór  rosyjskim  agreso-
rom. Dobrze wiemy, że bez pomocy 
nas wszystkich obrona  suwerenno-
ści  Ukrainy  nie  byłaby  możliwa. 
Nasza  społeczność  wielokrotnie 
dała  dowód  ofiarności  i  poświę-
cenia  w  tej  ważnej  kwestii.  Od 
początku  wojny,  jako  mieszkańcy 
Ochoty przekazaliśmy naszym part-
nerom  z  Ivano-Frankivska  pomoc 
przekraczającą wartość miliona zło-

tych. To dużo, ale potrzeby są dalej 
ogromne.

Nadal  jesteśmy potrzebni Ukra-
inie,  ponieważ  Rosja  rozpoczęła 
nowy  etap  eskalacji  wojny.  Rosja-
nie  cały  czas  ostrzeliwują  miasta 
i dzielnice mieszkalne oraz strzelają 
do cywilów. Rujnują system zasila-
nia  w  energię,  powodując  przerwy 
w dostawie ciepła i prądu. Anektują 
zajęte  ziemie na podstawie  sfałszo-
wanych wyników referendów.

Dzisiaj  najważniejszym  zada-
niem jest wsparcie logistyczne i tak-
tyczne  żołnierzy. W czasie  nadcho-
dzącej  zimy  decydujące  będzie  to 
czy jest im ciepło, czy mają co jeść 
i  czy  w  razie  zadanych  ran  będą 
mieli środki opatrunkowe.

Postanowiliśmy  zaapelować 
ponownie  do  mieszkańców,  insty-
tucji  oraz  firm  o  pomoc.  Zaczy-
namy  zbierać  i  gromadzić  rzeczy 
i  środki  do  pomocy  żołnierzom  na 
froncie.  Nasz  transport  dotrze  bez-

pośrednio  do  batalionów,  którymi 
opiekują się nasi partnerzy z Ivano-
-Frankivska.  Mamy  zapewnienie, 
że  część  darów  otrzymają  również 
żołnierze  z  Brygady  Międzyna-
rodowej,  w  której  walczą  Polacy. 
Pomoc w organizacji konwoju zade-
klarowały  również  inne  samorządy. 
Są wśród nich zarówno ośrodki part-
nerskie,  jak  i  miasta  i  gminy  nie-
związane do tej pory, żadną umową 
o współpracy. To piękny gest, który 
jest  kolejną  cegiełką  na  rzecz  za-
cieśniania  relacji  między  naszymi 
narodami.

Jeszce  raz  apelujemy  o  szczo-
drość  i  ofiarność  w  tej  niezwykle 
ważnej sprawie.

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy

/-/ Dorota Stegienka – burmistrz
/-/ Grzegorz Wysocki  
– zastępca burmistrza
/-/ Sławomir Umiński  
– zastępca burmistrza

Już 29 listopada w ręce Czytelni-
ków  trafi  książka  Henryka  Sienkie-
wicza  zatytułowana  „Szczęśliwice”. 
Będzie to publikacja w ilości 500 eg-
zemplarzy wydana nakładem Agencji 
Wydawniczej Egros,  a  sfinansowana 
ze środków Urzędu Dzielnicy Ochota 
m. st. Warszawy. To nie będzie pierw-
sza pozycja  autora poświęcona Ocho-
cie. W 2011 r. ukazała się jego książ-
ka  zatytułowana  „Rakowiec  -  ulice 
mojego miasta”. Tym  razem Henryk 
Sienkiewicz zabiera nas w podróż po 
Szczęśliwicach.

Na  wstępie  kilka  słów  o  auto-
rze.  Henryk  Sienkiewicz  urodził  się 
w  1963  r.  w  Radomiu,  ale  od  lat 
pozostaje  związany  z Warszawą,  za-
równo  emocjonalnie,  jak  i  poprzez 
miejsce  zamieszkania.  Jest  absol-
wentem Szkoły Głównej Planowania 
i  Statystyki  (dzisiejsza  SGH).  Dwu-
krotnie znalazł się w gronie laureatów 
konkursu  literackiego  Mazowieckiej 
Akademii Książki  (MAK). Za książ-
kę o Rakowcu otrzymał wyróżnienie 
Mazowieckiej Akademii Książki.

Wróćmy do  książki  „Szczęśliwi-
ce”.  Dzisiejsze  Szczęśliwice kojarzą 
nam się przede wszystkim z Parkiem 
Szczęśliwickim – miejscem rekreacji 
i wypoczynku, z osiedlem charaktery-
zującym się dynamicznie rozwijającą 
się zabudową mieszkaniową.  Szczę-
śliwice  znajdują  się  w  południowo 
– zachodniej części Ochoty, obejmu-
jącej  również  osiedla  Stara  Ochota, 
Filtry i Rakowiec. Sąsiadują ze Starą 
Ochotą i Rakowcem, ale też z położo-
nymi na Woli Odolanami oraz znajdu-
jącymi się w obrębie dzielnicy Wło-

chy  osiedlami 
Raków  i  Stare 
Włochy. Pierw-
sze wzmianki o  
tych terenach pojawiły się już w śre-
dniowieczu.  O tym i o wielu innych 
faktach historycznych, ale i o współ-
czesności  tego  rejonu Warszawy do-
wiecie się Państwo z książki Henryka 
Sienkiewicza.   

Szczęśliwice  są  zróżnicowanym 
rejonem  stolicy,  pełnym  kontrastów, 
gdzie  historia  przeplata  się  z  nowo-
czesnością.   Mają  swój niewątpliwy, 
oryginalny  charakter.  Znajdziemy  tu 
niską,  rozproszoną  zabudowę,  PR-
L-owskie  blokowiska,    sąsiadujące 
z  nowymi  osiedlami  wzniesionymi 
przez deweloperów. I oczywiście per-
ła Szczęśliwic – park z akwenami.

Jak  napisał  autor  książki:  „na-
zwa tej części Warszawy sugeruje, że 
żyje się tutaj szczęśliwie. I chyba coś 
w tym jest. ” Warto, więc, wybrać się 
z  Henrykiem  Sienkiewiczem  w  wę-
drówkę po Szczęśliwicach. Spodzie-
wamy  się,  że  będzie  to  podróż  nie-
zwykle interesująca i pełna wrażeń.

Wieczór  autorski  Henryka  Sien-
kiewicza,  związany  z  publikacją 
książki    „Szczęśliwice”  odbędzie 
się  7  grudnia  (środa)  o  godz.  18.00 
w MDK Ochota  przy  ul.  Rokosow-
skiej 10.

Imprezą  towarzyszącą  wydaniu 
książki  będzie  spacer  po  Szczęśli-
wicach,  który  poprowadzi  znany 
i  doświadczony  przewodnik  Maciej 
Sotomski.  Termin  –  10  grudnia  (so-
bota), godz. 11.00. Zbiórka róg Opa-
czewskiej i Grójeckiej.

Z literaturą mi do twarzy 
Polsko-ukraiński projekt wymiany myśli twórczej
Inaugurując projekt dialogu kultury polskiej z ukraińską bemow-
ską biblioteka wyszła naprzeciw spotkaniom różnorodności kultu-
rowych. Polacy i Ukraińcy mogli poznać nawzajem swoją sztukę, 
kulturę i folklor oraz zwyczaje i tradycje, a także literaturę.
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Galeria Młociny  
zaprasza na zimowe atrakcje
Choć za oknem temperatury coraz niższe, a zmrok zaczyna zapadać 
dużo wcześniej, przed nami piękny sezon świąteczno-zimowy. Letnie 

aktywności zamieniamy na lodowiska i zabawy na śniegu i zaczynamy 
poszukiwanie podarunków dla naszych najbliższych. W Galerii Młociny 

każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno poszukiwacze prezentów, 
jak i ci, którzy pragną spędzić w ciekawy sposób czas z rodziną lub 

przyjaciółmi.

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

Wstęp do magicznej krainy świateł 
Ogród Świateł w Powsinie to wyjątkowa wystawa plenerowa, która przenie-
sie nas do bajkowego świata Królewny Śnieżki. Na odwiedzających czekają 
niezwykłe  instalacje  świetlne  i multimedialne,  a  także  gry  i  wyzwania  dla 
najmłodszych. By ułatwić wejście do tego magicznego świata, Galeria Mło-
ciny przygotowała niespodziankę dla swoich klientów – każdy, kto 
wyda na zakupy min. 200 zł będzie mógł odebrać bilet do powsiń-
skiego ogrodu. Wystarczy  zarejestrować  paragony w  aplikacji Kupujesz 
i Masz i zgłosić się do stoiska promocyjnego akcji, by odebrać bilet. Wystawa 
będzie otwarta do 26 lutego 2023 r., a paragony można rejestrować od 25 listo-
pada do 18 grudnia. Jedna osoba będzie mogła odebrać maksymalnie 2 bilety.

Łyżwy i pakowanie prezentów
Na placu przed Galerią, już 1 grudnia pojawi się lodowisko! To bar-
dzo popularna i lubiana zarówno przez dzieci, jak i dorosłych zimowa atrak-
cja. Będzie można skorzystać z niej pokazując paragon za zakupy w Galerii 
na kwotę min. 30 zł lub kupując bilet za 8 zł. Lodowisku będą towarzyszyły 
różnego rodzaju wydarzenia, a w czasie ferii zimowych planowane są zajęcia 
dla  dzieci.  Jeśli  wśród  zakupów  znajdą  się  świąteczne  prezenty,  między  
5 a 23 grudnia będzie można skorzystać z usługi pakowania 
w specjalnym punkcie w Galerii – szczegóły będą dostępne na miejscu.

Coś dla fanów sportu i szukających nowych pasji
W  Hali  Hutnik  będzie  można  oglądać  wszystkie mecze rozgrywane 
na przełomie listopada i grudnia przez najlepsze reprezentacje 
świata. Poniedziałki w Galerii będzie można spędzić na warsztatach reali-
zowanych  w  ramach  rozwojowych poniedziałków.  To  propozycja  dla 
tych, którzy chcą zadbać o swoje emocje i popracować nad pewnością siebie. 
Poszukujący  nowych  aktywności  mogą  skorzystać  z  różnorodnych  zajęć 
organizowanych  w  ramach  kreatywnych wtorków  –  w  harmonogramie 
jest  tworzenie  karmników  dla  ptaków,  warsztaty  DJ-skie  i  wiele  innych. 
Szczegóły na temat poszczególnych wydarzeń będą pojawiały się na stronie 
internetowej Galerii i na profilach w mediach społecznościowych.

Zapraszamy!

– Na czym polega opracowana przez pana metoda?
– Jest to nowe zastosowanie znanych prądów Bernarda. Elek-
trostymulacja przy pomocy zmodyfikowanego dla mnie przez 
firmę aparatu pozwala na bezpieczne stymulowanie wskaza-
nego narządu i pobudzanie części ciała do samoregeneracji. 
Pozwala na uwolnienie się od bólów kręgosłupa i stawów, 
uregulowanie poziomu hormonów oraz optymalizację funkcjo-
nowania innych, leczonych narządów bez skutków ubocznych, 
jakie często niesie za sobą farmakoterapia lub leczenie ope-
racyjne.
Elektrostymulacja działa w sposób pozytywny na osoby w de-
presji. Poprawa nastroju u pacjentów następuje bardzo szyb-
ko, po kilku zabiegach raz na tydzień, ludzie z niej wychodzą. 
Zresztą czują poprawę już po pierwszym razie. Szybką popra-
wę zauważam również u astmatyków, co jest dużym proble-
mem w Australii. 
Przypominam sobie przypadek, że wystarczyło sześć stymula-
cji, co drugi dzień, żeby 10-letni astmatyk z tym schorzeniem 
prawie od urodzenia, został wyleczony. I to bez sterydów. Co 
dla wielu było nie do pomyślenia.

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

Opinie lekarzy

Dr Szymon Woronko, internista badający pacjentów z zakrzepi-
cą, stwierdził, że w jej leczeniu znaczenie elektrostymulacji jest 
porównywalne do odkrycia penicyliny. Równie ważna pozostaje 
skuteczność metody Zenni u pacjentów z chorobą Hashimoto. 

– Mechanizm znikania guzków po stymulacji tarczycy stanowi 
fenomen, dla którego w chwili obecnej nie znajdujemy jeszcze 
wyjaśnienia. Duży wpływ może mieć tu działanie przeciwza-
palne elektrostymulacji metodą Zenni. Jeżeli dalsze przypadki 
potwierdzą jej skuteczność, to stanie się ona metodą z wyboru 
– przewiduje dr Szymon Woronko.

Jak wyjaśnia dr hab. Jerzy Lechowski, spec. fizjologii i bioche-
mii, odblokowanie przepływu energii w organizmie rozpoczyna 
samoleczenie organizmu.
– Układy nerwowy, dokrewny i immunologiczny zostają pobu-
dzone, co wyzwala proces regeneracji i zdrowienie. Jednak 
samo odblokowanie przepływu energii to jedno, drugie nato-
miast to doenergetyzowanie chorych komórek strumieniem 
elektronów przepływających do nich nie tylko przez punkty 
akupunkturowe, ale przede wszystkim przez struktury obejmu-
jące szerokie obszary przestrzenne organizmu, co prowadzi 
do przywrócenia ich właściwego metabolizmu – mówi dr hab. 
Jerzy Lechowski.

Co mówią pacjenci?

Katarzyna (lat 33) z Warszawy
Przez 3 lata leczyłam się farmakologicznie na niedoczynność 
tarczycy, przyjmowałam hormony i nie mogłam zajść w ciążę. 
Po elektrostymulacjach tarczycy i przysadki metodą Zenni 
unormował się poziom hormonów, a po zastosowaniu jej na 
jajniki zaszłam w ciążę.

Paulina (lat 22)  z Wrocławia
Stwierdzono u mnie mikrogruczolaka przysadki i nadczynność 
tarczycy. Źle się czułam, byłam bardzo osłabiona, nerwowa, nie 
mogłam się skoncentrować. Po 5 elektrostymulacjach wykona-
łam badania i wyniki bardzo się poprawiły, a poziom prolaktyny 

jest już w normie. Włosy przestały wypadać, trądzik ustąpił, a ja 
mam więcej energii i nie jestem już nerwowa.

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

Iwona (lat 47) z Warszawy
Stwierdzono u mnie głęboką zakrzepicę w nodze (od kolana do 
pachwiny). Miałam bóle biodra i nogi, która była bardzo czer-
wona i spuchnięta. Po 5 elektrostymulacjach ból i obrzęk ustą-
piły, a badanie Dopplera wykazało brak skrzepu pod kolanem 
i znacznie zmniejszony skrzep w żyle udowej.

Metoda Zenni skutecznie zwalcza ból i chorobę Hashimoto

Dr Viktor Żenni – wynalazca metody Viktor Zenni, Doctor of Science Colombo University – uczy swojej Metody i przyjmuje  
w Warszawie: Hotel Gordon al. Krakowska 157 A – najbliższy termin 1 grudnia br.  

oraz w swoim gabinecie w Ciechocinku – rejestracja telefoniczna: 603 88 78 68. 
Informację o Metodzie Zenni można również uzyskać na stronie internetowej: www.zenniviktor.pl

Metoda Zenni pomaga w schorzeniach:
–  tarczycy (nadczynność, niedoczynność, wole, torbiele, guzki, 

Hashimoto),
–  kręgosłupa (bóle kręgosłupa, zwyrodnienia, ubytki, torbiele, 

RZS),
–  bólach stawów kolan, łokci i dłoni,
–  zapaleniach trzustki, wątroby, śledziony, żołądka (refluksy, 

wrzody), jelit, pęcherza i nerek (niewydolność), przerostu 
prostaty,

–  kobiecych: bezpłodność, mięśniaki, guzki, torbiele na 
narządach rodnych, narządach wewnętrznych i piersiach 
oraz nadżerki i endometrioza,

–  astmie oskrzelowej, alergii, obturacyjnej chorobie płuc,
–  uszkodzeniach mięśni i ścięgien, zanikach mięśni, a także po 

złamaniach,
–  żylakach kończyn dolnych, zakrzepicy,
–  oczu (zaćma, jaskra), zmęczenia oczu, suchości i łzawieniu,
–  depresji, nerwicy, przewlekłego stresu, problemów ze snem,
–  zapalenia zatok, paradontozy.
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-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 515 rok XVIII nr 295 rok XVIII nr 298

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

MISIA  ma  ok.  5  lat  i  same  zalety.  Jest 
pełna młodzieńczego wdzięku. Lubi  spa-
cery i kontakty z innymi pieskami. Wobec 
nowo poznanej osoby zachowuje się  ser-
decznie  i  z pełnym zaufaniem. Nie prze-
jawia  żadnych  zachowań niepożądanych. 
Suczka  jest  idealna  także  pod względem 
wielkości waży  tylko 7 kg.  Jeśli  szukasz 
psyjaciółki,  która  nie  sprawia  żadnych 
kłopotów przygarnij właśnie Misię. Sucz-
ka jest zdrowa, wykastrowana. Przebywa 
na  tymczasie  niedaleko Warszawy.  Kon-
takt w sprawie adopcji kom. 605 585 603.

Śliczna i urocza PYSIA miała okropny początek 
życie. Leżała opuszczona ze złamaną łapą. Teraz 
jest  bezpieczna  i  od  pierwszej  chwili  dała  się 
poznać jako najwspanialsza przyjaciółka na czte-
rech  łapach. Nie  sposób nie pokochać  tej miłej, 
radosnej,  grzecznej,  kochanej  suni.  Pysia  ma  7 
miesięcy  waży  16  kg.  Przebywa  na  tymczasie 
niedaleko Warszawy. Kontakt w sprawie adopcji 
kom. 605 585 603.

KROPEK  jest  małym  bardzo  grzecznym 
i  sympatycznym  bezdomniaczkiem,  pełnym 
sympatii  i  zaufania  do  każdego  człowieka. 
Świetnie  nadaje  się  dla  miłośnika  małych 
czworonogów  i  do każdej  rodziny. Ma dobre 
kontakty z innymi pieskami, potrafi się znaleźć 
w  każdej  sytuacji. Waży  6  kg.  ma  ok.  6  lat. 
Przebywa  na  tymczasie  niedaleko Warszawy. 
Kontakt w sprawie adopcji kom. 605 585 603.

Adopcja na całe życie Ośrodek Kultury „Arsus” 
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
www.arsus.pl

w grudniu:
• 2 grudnia (piątek) godz. 18.00 

(sala widowiskowa)  –  Koncert 
pt.  „  Polsko-Chorwacka  gala”. 
Wystąpią Teresa Werner i Goran 
Karan z zespołem muzyków. Bi-
lety 110, zł, 90 zł

• 3 grudnia (sobota) godz. 17.00 
(Galeria „Ad-Hoc”) – Wernisaż 
wystawy  zbiorowej  „Przedświą-
teczny kiermasz sztuki” z udzia-
łem artystów Ursusa  i zaproszo-
nych gości. Wstęp wolny

• 5 grudnia (poniedziałek) godz. 
16.00 (sala klubowa) – Warszta-
ty  świąteczne – poezja  twórców 
Klubu  Literackiego  „Metafo-
ra”.  Prowadzi  Anna  Rykowska. 
Wstęp wolny

• 6 grudnia (wtorek) godz. 17.00 
(sala kameralna)  –  10.  Festi-
wal Poezji im. Zbigniewa Jerzy-
ny.  Prezentacje  poetyckie,  mini 
koncert, turniej jednego wiersza. 
Prowadzi  Janina  Wielogurska. 
Wstęp wolny

• 7 grudnia (środa) godz. 19.00 
(sala widowiskowa)  – Premiera 
spektakli  Teatru  „Scena  Przyfa-
bryczna” pt. „Są dziury na ziemi 
i  w  niebie”.  Bilety  15  zł,  10zł 
(60+)

• 11 grudnia (niedziela) godz. 
12.30 (sala widowiskowa) 
–  Bajka  dla  dzieci  (3-8)  pt.” 
Mroźne  losy  Bałwanka  Franka” 
w wykonaniu aktorów Teatru Ju-
maja.  Wstęp  wolny  (bezpłatne 
wejściówki do pobrania w kasie 
OK Arsus)

• 15 grudnia (czwartek) godz. 
18.00 (sala widowiskowa)  – 
Występ  zespołu  kabaretowego 
„Pół  serio”  w  programie  świą-
tecznym  „Gwiazdka  Pół  serio”. 
Wstęp wolny

Dom Kultury „Miś”
ul. Zagłoby 17

www.mis.arsus.pl

w grudniu:
• 4 grudnia (niedziela) godz. 

12.30 – Bajka dla dzieci „Mazo-
wiecka  chata  wigilijna”.  Bilety 
15  zł w  serwisie  biletyna.pl  lub 
w placówce w dniu wydarzenia

• 6 grudnia (wtorek) godz. 16.00 
– „Mikołajki w Wesołej Chacie” 
-wieczór pełen humoru i niespo-
dzianek w Klubie Seniora. Wstęp 
wolny

• 17 grudnia (sobota) godz. 16.00 
–  „Przybieżeli  do  Betlejem…” 
– koncert oraz spotkanie opłatko-
we członków Klubu Seniora i za-
proszonych gości. Wstęp wolny

• 31 grudnia (sobota) godz. 19.00 
– „Bal Sylwestrowy  i  powitanie 
Nowego  Roku”  –  spotkanie  to-
warzyskie  dla  członków  Klubu 
Seniora  „Wesoła  Chata”. Wstęp 
wolny

 

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!

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

Tel. 22 867 63 95
w grudniu:
• 3 grudnia (sobota) godz. 17.00 

– „Co nam w duszy gra” – kon-
cert  Zuzanny  Skalskiej  i  Tade-
usza  Drągowskiego.  W  progra-
mie znane przeboje polskie i za-
graniczne oraz słynne arie i duety 
operetkowe. Wstęp wolny

• 4 grudnia (niedziela) w godz. 
11.00–14.30 – „Niedziela z cera-
miką” – warsztaty z ceramiki dla 
dzieci i dorosłych. Wstęp 30 zł

• 10 grudnia (sobota) godz. 18.00 
–  „Znajdę  drogę  do  domu”  – 
program  poetycko-muzyczny 
w  wykonaniu  Grupy  Teatralnej 
„Zżyna”. Wstęp wolny

• 11 grudnia (niedziela) w godz. 
15.00–18.00  –  Jarmark  Bożo-
narodzeniowy.  W godz. 16.30–
17.15  koncert  świąteczny Agaty 
Świtały i jej uczniów

• 14 grudnia (środa) godz. 18.00 
–  „Świąteczne  melodie  kolędo-
we”  –  Koncert  Zespołu  Operet-
kowego Belcanto. Wstęp wolny

• 18 grudnia (niedziela) godz. 
17.00  –  „Wielkie  Cuda”  –  kon-
cert uczniów Akademii Live Art. 
W programie piosenki świątecz-
ne  polskie  i  zagraniczne. Wstęp 
wolny

• 27 grudnia (wtorek) godz. 
18.00 – Noworoczny Kurs Tańca 
Towarzyskiego  –  zajęcia  poka-
zowe.  Wstęp  wolny.  Informa-
cje  i  zapisy  –  Tomasz  Jasiński 
504 105 011

Dom Kultury „Portiernia”
ul. Traktorzystów 20 

w grudniu:
• 1, 8, 15 grudnia (czwartki) 

w godz. 16.00–17.00  –  Taniec 
w kręgu (20 zł m-c)

• 3 grudnia (sobota) w godz. 
10,.00–12.00 – Rodzinne warsz-
taty świąteczne (dla dzieci 6+) 
„Zimowa  kula”.  Bilet  rodzin-
ny  20  zł.    Rodzina  wykonuje 
wspólnie  jedną  pracę.  Obo-
wiązują  zapisy  dk.prtiernia@
arsus.pl

• 8 grudnia (czwartek) w godz. 
11.00–14.00 – Klub Podróżnika 
– Muzeum Azji i Pacyfiku

• 10 grudnia (sobota) w godz. 
12.00–16.00  - Maraton Pisania 
Listów  we  współpracy  z Am-
nesty  International  w  ramach 
świętowania  Międzynarodo-
wego  Dnia  Praw  Człowieka. 
Wstęp wolny

• 14 grudnia (środa) godz. 18.00 
– Wielokulturowość w Ursusie. 
„To  jest  naprawdę Europa?” – 

podróż po fascynujących i ory-
ginalnych  zakątkach  Europy 
–  prezentacja  Michał  Szulim. 
Koncert zimowy Zespołu PLA-
TOU  „Od Grechuty  do  Cohe-
na”.  Bilety  20  zł  (normalny) 
i  10  zł  (ulgowy).  Przedsprze-
daż: biletyna.pl lub w placówce 
(płatność gotówką)

• 21 grudnia (środa) godz. 18.00 
– Świąteczny Koncert Dziecię-
cego  Zespołu Wokalnego  oraz 
uczestników  zajęć  muzycz-
nych.  Wejściówki  do  odbioru 
w DK Portiernia od 1.12. 

Ogłoszenia drobne
• ANTYCZNE MEBLE, 

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

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

• PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654
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Rabat naliczany jest przy kasie.
Oferta obowiązuje w wyznaczonym terminie do wyczerpania zapasów. 

Hala WOLA ul. Człuchowska 25
www.halawola.com.pl




