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XLVIII Sesja Rady Dzielnicy

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy odby-
ła się w dniu 2 lipca 2018 r. 

S esję rozpoczęto od wysłu-
chania informacji Wiesła-
wa Witka – dyrektora Za-

rządu Transportu Miejskiego 
Warszawa w sprawie komunikacji 
miejskiej na Bielanach.

Następnie Rada Dzielnicy 
podjęła uchwałę dotyczącą skie-
rowania pod obrady  Rady m.st. 
Warszawy projektu uchwały Rady 
m.st. Warszawy dotyczącego ob-
niżenia opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego tere-
nów użytkowanych przez spół-
dzielnie mieszkaniowe a zabudo-
wane pawilonami handlowymi. 

Rada Dzielnicy podjęła też 
uchwałę dotyczącą uznania waż-
ności wyborów do Rady Samo-
rządu Mieszkańców Chomiczów-
ka oraz podania ich wyników do 
publicznej wiadomości.

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy
Uchwałą Nr 235/XLVIII/2018  

wskazano Irenę Komorek jako 
przedstawiciela Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy w Radzie 
Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy – kadencja 2018 – 
2021.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały Rady m.st. 
Warszawy w sprawie nadania na-
zwy ul. Krzemienieckiej w Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, bie-
gnącej od al. Słowiańskiej, na wy-
sokości ul. Chlewińskiej, w kie-
runku południowym (nazwa 
skrócona: ul. Krzemieniecka).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy również pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony przez 
Michała Olszewskiego – Zastępcę 
Prezydenta m.st. Warszawy pro-
jekt uchwały Rady m.st. Warszawy 
w sprawie uchylenia w części 
uchwały nr XXXI/650/2004 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 27 maja 
2004 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Trasy Mostu Północnego na od-
cinku od węzła z Trasą N-S do ul. 
Marymonckiej, zmienionej uchwa-
łą nr LXVIII/1819/2013 Rady m.
st. Warszawy z dnia 17 paździer-
nika 2013 r.

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Prof. dr hab. Maciej Luniak 
otrzymał wyróżnienie „Zasłużo-
ny dla Warszawy”, przyznawane 
przez Radę m.st. Warszawy. 

P an prof. Maciej Luniak jest 
znanym warszawskim orni-
tologiem i przyjacielem Bie-

lan. To on był jednym z inicjatorów 
ustanowienia w Lesie Bielańskim 
rezerwatu przyrody, autorem kolej-
nych inwentaryzacji ptaków (Lu-
niak 1982 i 1991) oraz współauto-
rem obszernego raportu, który 
powstał w 2005 r., o stanie i proble-
mach ochrony przyrody w Lesie 
Bielańskim. Wielokrotnie inicjował 
działania na rzecz ochrony bielań-

Wielkie gratulacje dla Pana Profesora! 

skiej awifauny (ptaków), np. insta-
lacje skrzynek lęgowych dla jerzy-
ków w wieży kościoła w Lesie Bie-
lańskim, skrzynek dla pary soko-
łów-pustułek na budynku bielań-
skiego Urzędu Skarbowego.

Gratulacje Panu Profesorowi 
złożyli: Tomasz Mencina – Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany, Magda-
lena Lerczak – Zastępca Burmi-
strza i Joanna Radziejewska – 
radna oraz Elżbieta Kłos. 

– Z wielką radością przyjęliśmy 
informację o przyznaniu przez 
Radę m.st. Warszawy odznaczenia 
„Zasłużony dla Warszawy” prof. 
Maciejowi Luniakowi! Profesor 
został nominowany do tego wyróż-
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Prof. Maciej Luniak, Joanna Radziejewska – radna, 
Tomasz Mencina – Burmistrz, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza, 

nienia przez Radę Dzielnicy Biela-
ny z inicjatywy i na wniosek dwóch 
bielańskich komisji: Samorządo-
wej, Bezpieczeństwa i Dialogu Spo-
łecznego oraz Kultury, Sportu 
i Promocji. Uhonorowanie Profe-
sora jest naszym podziękowaniem 
i wdzięcznością za ogromny wkład 
w propagowanie wiedzy i kształto-
wanie bielańskiej przyrody oraz 
pomoc i serce okazywane sprawom 
bielańskim – powiedziała Joanna 
Radziejewska, radna dzielnicy 
Bielany i inicjatorka wniosku.

Wywiad z prof. Maciejem Lu-
niakiem na str. 10.

Redakcja

Organizacja ruchu w rejonie 
powstającej Galerii Młociny to waż-
ny dla mieszkańców temat, bo oba-
wiają się paraliżu Młocin. Jakie 
działania podejmuje Pan jako Prze-
wodniczący Komisji Architektury, 
Planowania przestrzennego i Ochro-
ny Środowiska?

Rzeczywiście budowa galerii 
handlowej i obawy odnośnie zakor-
kowania ulic i osiedlowych uliczek 
w tym rejonie jest to temat ważny 
dla naszych mieszkańców, ale nie 
tylko z Młocin. Chociaż oczywiście 
ich to najbardziej dotyczy, jednak 
należy pamiętać, że galeria powstaje 
w sąsiedztwie mostu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie czyli łącznika cho-
ciażby z Białołęką, jest to też tzw. 
wylotówki z Bielan więc tak napraw-
dę jest to temat ważny także dla 
mieszkańców z innych rejonów 
dzielnicy. Pochyliliśmy się nad tym 
tematem na ostatniej Komisji i po-
wołaliśmy zespól roboczy, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele 
Samorządu Mieszkańców Młocin 
i inwestora – Echo Investment. 11 
lipca odbyło się spotkanie naszego 
zespołu podczas, którego pracowa-
liśmy nad poprawą komunikacji 

wokół budowanej galerii i możliwy-
mi wariantami. Samorząd przedsta-
wił priorytety proponowanych roz-
wiązań komunikacyjnych z ich 
punktu widzenia. Trzy z czterech  
punktów zaproponowanych przez 
Samorząd jest obecnie analizowana 
przez Echo. Inwestor planuje zamó-
wić mapy dla celów projektowych 
oraz zlecić projektantowi, po doko-
naniu przez niego wstępnej analizy 
techniczno-własnościowej, wskaza-
nych propozycji rozwiązań komuni-
kacyjnych. Wykonanie takich map 
potrwa ok. 3-4 tygodnie. Zostanie-

my poinformowani, gdy będą goto-
we i wówczas ponownie spotkamy 
się w gronie naszego zespołu. Ko-
niczne też będzie skonsultowanie 
wyniku tych analiz i możliwości ich 
realizacji z władzami Miasta. Będę 
monitorować temat i jestem przeko-
nany, że da się wypracować dobre 
rozwiązania – szczególnie, że wszyst-
kie zainteresowane strony są zaan-
gażowane w ten proces. 

Innym „gorącym” tematem 
w ostatnim czasie były również in-
formacje o likwidacji pawilonów 
handlowych na ul. Żeromskiego – 
tuż obok ratusza. Co będzie z tymi 
przedsiębiorcami?

Cztery pawilony znajdujące przy 
skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. 
Jarzębskiego mieszczą się na terenie 
podlegającym ZDM. Obecnie pra-
cuje on nad nowym zagospodarowa-
niem tego terenu. O planach zlikwi-
dowania punktów handlowych nie-
stety dowiedzieliśmy się od samych 
kupców w I połowie lipca. Działania 
podjęte przez Radę i Zarząd, aby 
przeciwdziałać tym planom były 
w zasadzie natychmiastowe. Wraz 
z Burmistrzem Dzielnicy Tomaszem 

Menciną i jego zastępcami Magda-
leną Lerczak i Arturem Wołczac-
kim odbyliśmy szereg spotkań w tej 
sprawie: z Samorządem Starych Bie-
lan (pawilony są na terenie Starych 
Bielan), kupcami a w konsekwencji 
w piątek, 27 lipca z Wiceprezydent 
Renatą Kaznowską, a także przed-
stawicielami ZDM i Biura Architek-
tury i Planowania Przestrzennego. 
Pani wiceprezydent zaangażowała 
się w nasz problem i w najbliższym 
czasie (3 sierpnia) planowane jest 
kolejne spotkanie z przedsiębiorca-
mi. Mamy nadzieję, że będzie owoc-
ne i wypracujemy dogodne rozwią-
zanie dla wszystkim stron. 

Komisja Architektury, Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska ma najwięcej posiedzeń ze 
wszystkich bielańskich komisji. Czy 
to wynik aktywności mieszkańców 
czy Pana inicjatywa?

Faktycznie jesteśmy najczęściej 
obradującą Komisją. To oczywiście 
jest też efekt aktywności naszych 
mieszkańców – co bardzo mnie cie-
szy, bo znaczy, że mamy wielu zaan-
gażowanych obywateli. Ale są też 
planowe posiedzenia  Komisj i 

w związku np. z prowadzonymi inwe-
stycjami przez urząd. Zwarzywszy na 
zakres kompetencyjny Komisji mamy 
wiele tematów do zaopiniowania. 
Interweniuję też w innych sprawach, 
wykraczających poza zakres prac ko-
misji, którym przewodniczę (pełnię 
także obowiązki Przewodniczącego 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji), 
które zgłaszają mi mieszkańcy. Spo-
tykam się z nimi nie tylko podczas 
dyżurów, na które serdecznie zapra-
szam, ale także wielu wydarzeń dziel-
nicowych jak np. pikniki czy potań-
cówki osiedlowe. Pełniąc funkcję 
radnego, priorytetem dla mnie jest 
kontakt z mieszkańcami, a szczegól-
nie bezpośrednie spotkania. 

Mam też dobrą wiadomość dla 
naszych mieszkańców. W związku 
z upałami, jakie mamy teraz w Pol-
sce, z mojej inicjatywy zostanie usta-
wiona kurtyna wodna w parku przy 
Bielańskim Centrum Edukacji Kul-
turalnej na ul. Szegedyńskiej. 
W przyszłym tygodniu rozpocznie 
się montaż. Na pewno da ona nieco 
wytchnienia podczas upalnych dni, 
a najmłodsi mieszkańcy będą mieć 
największą z tego uciechę. 

 

ZDANIEM  PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI  RADY  DZIELNICY...
Daniel Pieniek – Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Daniel Pieniek
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Gdzie naprawić wybitą 
szybę? Do kogo się udać, gdy 
zniszczą się nam się buty? W 
takich sytuacjach ratunkiem 
okazują się rzemieślnicy, któ-
rzy swoją fachową i profesjo-
nalną wiedzą służą pomocą 
i wybawieniem w kłopotliwej 
sytuacji. 

W iele mówi się o giną-
cych zawodach i znika-
jących warsztatach 

rzemieślniczych. Jest to najczę-
ściej efekt braku zainteresowania 
młodego pokolenia kształceniem 
się w takich zawodach jak szklarz, 
krawiec czy szewc. Jednak mimo 
to, na Bielanach nadal z sukce-
sem działa wiele zakładów rze-
mieślniczych, często zlokalizo-
wanych w małych pomieszcze-
niach, rozsianych na terenie całej 
dzielnicy. 

– Wiemy, jak ważne jest wspie-
ranie lokalnego biznesu i małej 
przedsiębiorczości. To właśnie 
zakład szewski, krawiecki, czy fry-
zjerski chcemy mieć zawsze pod 
ręką, gdzieś w bliskiej okolicy – 
podkreśla Burmistrz Tomasz 
Mencina. – Stąd też postanowiłem 
odwiedzić lokalnych, bielańskich 
rzemieślników, by porozmawiać 
o ich potrzebach, specy� ce pro-
wadzenia biznesu w naszej dziel-
nicy. 

W ramach cyklu #BielanyPo-
Sąsiedzku mieszkańcy Bielan 
mogą poznać bliżej fachowców, 

Wyjątkowe oblicze bielańskiego biznesu czyli #BielanyPoSąsiedzku

którzy od wielu lat prowadzą swo-
je zakłady specjalistyczne na tere-
nie dzielnicy. W trakcie spotkań 
burmistrza z rzemieślnikami po-
znaliśmy bliżej między innymi 
panią Grażynę Lipkę, prowadzącą 
pracownię szczotek przy ul. J. Ka-
sprowicza 56. Na Bielanach w tym 
samym miejscu firma działa od 
1965 r. Pracownia szczotek po-
wstała w 1954 r., a założona zosta-
ła przez Stanisława Konofalskie-
go i jest � rmą rodzinną, przekazy-
waną z pokolenia na pokolenie. 
Wszystkie szczotki wykonywane 
są ręcznie, a jedynym urządzeniem 
do pracy jest gilotyna do wyrów-
nywania włosia.

– Super, że są jeszcze tacy rze-
mieślnicy. Brawo, że są dostrzegani 
przez lokalne władze – podkreśliła 
pani Beata, wyrażając opinię na 

temat pracowni szczotek przy ul. 
Kasprowicza.

Przedsiębiorcy dla 
lokalnej społeczności
– #BielanyPoSąsiedzku, bo bie-

lańscy rzemieślnicy to nasi sąsie-
dzi; osoby, do których zwracamy 
się często w pilnych potrzebach, 
gdyż trzeba naprawić zepsuty za-
mek, wyczyścić poplamioną gar-
derobę, czy wymienić � eki w bu-
tach – mówi Tomasz Mencina. – 
Aby takie zakłady mogły działać 
i funkcjonować w naszym bliskim 
sąsiedztwie, rzemieślnicy mogą 
wnioskować o obniżkę czynszu za 
wynajem lokalu, znajdującego się 
w zasobach miejskich. I to już od 
kilku lat. 

Inicjatywa #BielanyPoSąsiedz-
ku spotkała się z wieloma pozy-

tywnymi głosami ze strony miesz-
kańców Bielan. Pani Agnieszka 
komentując spotkanie u państwa 
Elżbiety i Stanisława Kapiców, 
prowadzących zakłady szewski 
przy ul. Żeromskiego 64, napisała: 
Znam Panią Elżbietę, zawsze so-
lidnie „wykonana robota”. Ja i moi 
sąsiedzi chodzimy tam i korzysta-
my z jej usług. Dziękuję, że jest 
taki zakład na naszych Bielanach 
(…).

Państwo Elżbieta i Stanisław 
Kapica od 1982 r. prowadzą zakład 
szewski przy ul. Żeromskiego 64. 
Ponad 35 lat działalności na Biela-
nach i setki tysięcy naprawionych 
butów.

Wspieramy
lokalny biznes
Spotkania burmistrza z bielań-

skimi rzemieślnikami to okazja do 
rozmowy o potrzebach bielańskich 
przedsiębiorców, ich codziennej 
pracy i spostrzeżeniach dotyczą-
cych prowadzenia małego biznesu 
na Bielanach. 

Jedną z inicjatyw wspierają-
cych właścicieli firm z naszej 
dzielnicy jest Bielańskie Centrum 
Współpracy i Przedsiębiorczości, 
cyklicznie organizujące spotka-
nia z przedsiębiorcami oraz oso-
bami, które zamierzają w najbliż-
szym czasie „rozkręcić” własny 
biznes. Wsparciem dla osób pro-
wadzących działalność gospo-
darczą na Bielanach są również 
szkolenia tematyczne, których 

głównym celem jest przybliżanie 
właścicielom małych i średnich 
� rm zmian prawnych i nowych 
przepisów. 

– Chcemy wspierać i promo-
wać przedsiębiorczość, w tym ak-
tywizować i integrować sektor 
małych przedsiębiorstw w naszej 
dzielnicy – mówi Magdalena Ler-
czak, Zastępca Burmistrza Dziel-
nicy Bielany, nadzorująca Wydział 
Działalności Gospodarczej i Ze-
zwoleń dla Dzielnicy Bielany. 
– Projektem Bielańskiego Cen-
trum Współpracy i Przedsiębior-
czość chcemy wspierać mieszkań-
ców wykazujących inicjatywę. 

Redakcja

Aby ułatwić mieszkańcom 
możliwość porozmawiania 
o ich oczekiwaniach i pomy-
słach, co ich zdaniem powin-
no się zmienić na Bielanach, 
Burmistrz Tomasz Mencina 
od maja odbywa plenerowe, 
popołudniowe spotkania 
w różnych częściach naszej 
dzielnicy.  

M ieszkańcy to najlepsi do-
radcy i to oni wiedzą 
najlepiej czego im po-

trzeba oraz co należy poprawić 
w dzielnicy. Oczekują podniesie-
nia jakości życia, mają wiele słusz-
nych uwag dotyczących najbliż-
szego otoczenia. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyszli na spotkania 
ze mną i pracownikami naszego 
urzędu z mnóstwem pomysłów 
i propozycji – mówi Burmistrz 
Tomasz Mencina.

Porozmawiajmy o Bielanach 
– plenerowe spotkania z Burmistrzem Tomaszem Menciną

Na minionych spotkaniach 
mieszkańcy mieli wiele pytań 
m.in. o zrealizowane inwestycje, 
hale pneumatyczne, których przy-
bywa na Bielanach, kolejne place 
zabaw i miejsca do rekreacji. Było 
też dużo pytań związanych z re-
krutacją do szkół po wprowadzo-
nej pospiesznie przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej refor-
mie oświaty. Rodzice pytają 
o przyjęcia do nowo budowanych 
przedszkoli modułowych i po-
wstającego przy ul. Tołstoja żłob-
ka. Ważnym tematem dla miesz-
kańców jest też uliczna zieleń, 
konieczność stawiania większej 
ilości ławek i koszy na śmieci oraz 
dalsze odnawianie terenów rekre-
acyjnych. 

– Niezwykle ważny temat to 
uciążliwość lotniska na Bemo-
wie (Warszawa-Babice). Nie 
możemy dłużej tolerować czę-

stotliwości lotów, hałasu i za-
grożenia, jakie ono generuje. 
Oczekujemy, że jak najszybciej 
zostaną zlikwidowane loty ko-
mercyjne, które stanowią 80-
90% i to głównie one są uciąż-
liwe dla mieszkańców. Ponadto 
duża część samolotów używa 
paliwa ołowiowego i emituje 
szkodliwe spaliny, a w zasięgu 
oddziaływania lotniska za-
mieszkuje przeszło 300 tys. 
osób! – dodaje Burmistrz To-
masz Mencina.

Ważnych tematów nie braku-
je, dlatego terminów spotkań jest 
tak wiele. Z pewnością jednym 
z tematów będzie nowa hala 
pneumatyczna przy ul. Szege-
dyńskiej i nowe przedszkole mo-
dułowe przy ul. Przy Agorze. 

Serdecznie zapraszamy. 

Redakcja

Tomasz Mencina – Burmistrz i Marek Sikorski
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Tomasz Mencina – Burmistrz 
w zakładzie pani Renaty Jackowskiej

Sierpniowe spotkania z Burmistrzem



4 Nasze Bielany nr 7/2018BIEL A Ń SKIE  W IANKI

Bielańskie Wianki z Moniką Urlik i Mikromusic
Mikromusic i Monika Urlik - te 
gwiazdy Bielańskich Wianków 
porwały publiczność zgroma-
dzoną na Kępie Potockiej. Mo-
niki Urlik mieszkańcom Bielan 
przedstawiać nie trzeba. Jej 
koncert w Podziemiach Kame-
dulskich w lutym był sukcesem 
i artystycznym wydarzeniem. 
Zespół Mikromusic natomiast, 
którego ogromnym atutem 
jest zjawiskowa wokalistka 
Natalia Grosiak, założony 
w 2002 r. to laureat i � nalista 
wielu przeglądów i festiwali 
muzycznych takich jak cho-
ciażby opolskie Debiuty. 

K oncerty były zwieńczeniem 
bielańskich Wianków, pod-
czas których mieszkańcy 

dzielnicy świętowali ten wyjątko-
wy czas w roku, gdy dni są najdłuż-
sze. Były warsztaty � orystyczne, na 
których można się było nauczyć 
robienia wianków, fotobudka, sto-
isko z tatuażami (oczywiście zmy-
walnymi), a także nieodłączne na 
takich imprezach foodtrucki. Była 
także atmosfera celebrowania sta-
rosłowiańskiej tradycji, którą jest 
Noc Kupały. Pogoda pozornie nie 
rozpieszczała imprezowiczów. 
W rzeczywistości nieco chłodniej-

wiła się Monika Urlik. Zaprezen-
towała zarówno własne piosenki, 
jak i utwory wielkich diw amery-
kańskiej sceny soul – Arethy Fran-
klin i Whitney Houston. 

Bardzo udany był koncert wro-
cławskiego zespołu Mikromusic, 
grającego muzykę z bardzo intere-
sującego gatunku, jakim jest trip-
hop. W ich twórczości słychać 
inspiracje zarówno słowiańskim 
folkiem, jazzem, rockiem czy elek-
troniką. Mikromusic ma na koncie 
sześć płyt, ale prawdziwą moc po-
kazują na koncertach, tak też się 
stało na Bielanach. 

W międzyczasie na estradzie 
znaleźli się przedstawiciele spon-
sorów, którym złożono szczere 
i serdeczne podziękowania. Nie 
obyło się też bez odśpiewania „Sto 
lat” dla Moniki Urlik, która na-
stępnego dnia obchodziła akurat 
urodziny.

Organizatorem bielańskich 
Wianków byli Urząd Dzielnicy Bie-
lany oraz Stołeczna Estrada. To już 
druga w tym roku – po „Witaj lato 
na Bielanach” – fantastyczna impre-
za plenerowa zrealizowana przez 
ten tandem. Dziękujemy i prosimy 
o kolejne!

Rafał Dajbor

sza aura sprzyjała dobrej zabawie 
lepiej niż tropikalny skwar. 

Mieszkańcy Bielan, a także ci, 
którzy przyjechali z innych dziel-
nic, bawili się doskonale. O godz. 
19.00 odbył się krótki, niemniej 
radosny pochód z wiankami, któ-
re następnie puszczono na wodę w 

kanałku Kępy Potockiej. Wśród 
uczestników zabawy byli obecni: 
poseł Rafał Trzaskowski, wicepre-
zydent Warszawy Renata Ka-
znowska, Zastępcy Burmistrza – 
Magdalena Lerczak i Grzegorz 
Pietruczuk, a także bielańscy rad-
ni: Anna Czarnecka – Wiceprze-

wodnicząca Rady, Ilona Popław-
ska, Joanna Radziejewska, Mał-
gorzata Poręba, Daniel Pieniek, 
Renata Banasiak .

Estradową część Wianków 
prowadził Jarosław Budnik, zaś 
muzyczne rytmy miksował DJ Ko-
zak. O godz. 19.30 na scenie poja-
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Staranne przygotowywanie wianków

Zespół Mikromusic

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i



5Nasze Bielany nr 7/2018 BIEL AŃS KIE WIANKI

Renata Kaznowska – wiceprezydent m.st. Warszawy i przedstawiciele władz samorządowych dzielnicy Bielany, radni oraz nagrodzeni partnerzy Bielańskich Wianków

Poseł Rafał Trzaskowski wśród uczestników Bielańskich Wianków Monika Urlik

Rozświetlony neon zapraszał na Bielańskie Wianki Były też smaczne jabłka i lemoniada
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Przez tegoroczny pierwszy 
letni weekend (23-24 czerw-
ca 2018 r.) Dzielnica Bielany 
gościła 26. Międzynarodowy 
Festiwal Sztuka Ulicy. Tym 
razem na skwerze niedaleko 
metra Słodowiec zaprezento-
wane zostały dwa teatry. 

W pierwszym dniu odbyło 
s i ę  pr z e ds t aw i e n i e 
Lwowskiego Akademic-

kiego Teatru „Woskresinnia”, który 
wystawił spektakl „Mewa” w reży-
serii Jarosława Fedoryszyna.

Lwowski Akademicki Teatr 
Woskresinnia powstał we Lwowie 
w 1990 roku na fali transformacji 
społecznej i odzyskania niepodle-
głości przez Ukrainę. Zespół został 
stworzony w wyniku porozumie-
nia młodych aktorów z różnych 
ukraińskich miast, a na jego czele 
stanął Jarosław Fedoryszyn.

„Mewa” to autorska interpreta-
cja arcydzieła Antoniego Czecho-
wa. Na pozór opowiada o młodym 
mężczyźnie, którego cała seria nie-
powodzeń pisarskich oraz miło-
snych doprowadza w konsekwencji 
do samobójstwa, ale właściwie 
sztuka jest komedią o przemijaniu 
czasu, o młodości i idealizmie, 
udaremnionych sarkastycznie 
przez starość i doświadczenie. 

To spektakl o młodych artystach 
o odmiennym spojrzeniu na życie, 

26. Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy na Bielanach
o starszym pokoleniu gorliwie strze-
gącym swoich dawnych stanowisk, 
o niesłychanej miłości, o poszuki-
waniu sensu życia, także w sztuce. 

*  *  *
Drugiego dnia festiwalu zapre-

zentowano przedstawienie polskie-
go Teatru Klinika Lalek ze spekta-
klem „Cyrk bez przemocy”. 

Klinika Lalek wystawia spek-
takle w przestrzeniach zamknię-
tych oraz realizuje efektowne pa-
rady uliczne, wielkie widowiska 
plenerowe, akcje plastyczne, 
warsztaty i przedstawienia dla 
dzieci. Tworzywem spektakli jest 
aktor i lalka – współistniejące ze 
sobą i obok siebie i razem tworzą-
ce postaci sceniczne. Sferę wizual-
ną działań teatralnych stanowią 
charakterystyczne ogromne lalki 
animowane od wewnątrz, inspiro-
wane kukłami Bread and Puppet 
� eatre, drewniane maski, gigan-
tyczne jeżdżące machiny-wehiku-
ły (rower i lokomotywa), różne 
instalacje, � agi oraz ogień. 

Cyrk bez przemocy to inaczej 
cyrk bez udziału zwierząt. To pro-
jekt, w którym w zaskakujący spo-
sób łączą się i przenikają elementy 
sztuki cyrkowej oraz teatralnej. 
Nawiązując do bogatej tradycji 
widowiska cyrkowego, twórcy 
wprowadzają do niego nową ja-
kość. Dzięki korzystaniu z cieka-

wych technik sztuki lalkarskiej 
eksponują piękno teatru lalek, 
a poprzez wyeliminowanie cier-
pienia zwierząt manifestują posza-
nowanie dla istot żywych. 

*  *  *
Honorowy patronat na Festi-

walem objęło Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Prezydent m.st. Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz.

26. Międzynarodowy Festiwal 
Sztuka Ulicy dofinansowano ze 
środków m.st. Warszawy i Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Partnerem Festiwalu były 
Dzielnica Ochota i Dzielnica Bie-
lany m.st. Warszawy, Ośrodek Kul-
tury Ochoty, Bielański Ośrodek 
Kultury oraz Plac De� lad/ STU-
DIO teatrgaleria.

Patroni medialni: TVP War-
szawa, Radio Dla Ciebie, Przewod-
nik In Your Pocket, Przewodnik 
� e Visitor, Magazyn Warszawski 
Miasto, Ciekawie.org, Kulturalnie.
waw.pl, Mówiąnamieście.pl, War-
szawa.pl, Teatrdlawas.pl, Tearalia.
com.pl, E-teatr.pl, City Poster. 

Organizatorem Festiwalu jest 
Stowarzyszenie Scena 96.

Sławomir Kuczmierowski
Międzynarodowy Festiwal 

Sztuka Ulicy

To był absolutnie fantastyczny 
wieczór! 22 czerwca na tere-
nie zielonym przy bielańskim 
Ratuszu odbył się, trzeci już 
z cyklu, piknik kulturowy. 
Tym razem promujący kulturę 
meksykańską. 

O rganizatorem wydarzenia 
pn. „Hola Bielany” była 
Dzielnica Bielany przy 

wsparciu Ambasady Meksyku 
w Polsce/ Embajada de México en 
Polonia, a pomysłodawcami i re-
alizatorami wydarzenia Stowarzy-
szenie Twórców „Cztery wymiary 
to dla nas za mało”. 

Po dotychczas zrealizowanych 
w ramach projektu piknikach hin-
duskim, marokańskim i hawaj-
skim mieszkańcy Bielan mieli 
niepowtarzalną okazję poznać 
kulturę wielobarwnego Meksyku. 
Prowadzący imprezę aktor i ani-
mator kultury Sebastian Świerszcz 
zachęcał do skorzystania z wielu 
atrakcji przygotowanych dla dzie-
ci i dorosłych, takich jak: rozbija-
nie piniaty czy warsztaty kulinar-
ne. Baśnie i kulturę meksykańską 
przybliżyła dr hab. Katarzyna 

Hola Bielany
Mikuska z Zakładu Historii i Kul-
tury Hiszpanii i Ameryki Łaciń-
skiej Uniwersytetu Warszawskie-
go. Niewątpliwą atrakcją wieczo-
ru był też koncert zespołu „Ma-
riachi Los Amigos”. To grupa, 
która powstała w 1998 r. w Polsce, 
aby propagować i podtrzymywać 
tradycje muzyki meksykańskiej. 
Jej współzałożyciel Gabriel Her-
nandez Rizo urodził się w mie-
ście Jalapa, w stanie Veracruz, 
w Meksyku. Pierwsze kroki w mu-
zyce stawiał właśnie w swym ro-
dzinnym mieście pod kierunkiem 
mistrza gitary Ricardo Madrid. 
Teraz swoje życie związał z Biela-
nami. 

W pikniku uczestniczyli Za-
stępcy Burmistrza Dzielnicy Bie-
lany: Magdalena Lerczak, Grze-
gorz Pietruczuk i Włodzimierz 
Piątkowski oraz radni Dzielnicy 
Bielany: Ilona Popławska, Joanna 
Radziejewska, Anna Neska i Woj-
ciech Borkowski.

Wieczór zakończyliśmy mek-
sykańską dyskoteką – o muzykę 
zadbał DJ Daniel Zorzano.

Redakcja
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Spektakl „Mewa”

Teatr Klinika Lalek

Włodzimierz Piątkowski i Magdalena Lerczak – Zastępcy Burmistrza, Joanna Radziejewska, Ilona Popławska, 
Wojciech Borkowski, Anna Neska – radni i Sebastian Świerszcz
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Koncert zespołu „Mariachi Los Amigos”
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„Wrota czasu, magia zdarzeń” 
– ten tajemniczy tytuł był dla 
wszystkich miłośników Starych 
Bielan pretekstem do spotkań 
w cztery lipcowe popołudnia 
w jednej z najbardziej klima-
tycznych przestrzeni naszej 
Dzielnicy – Placu Konfederacji. 

B yła to również okazja do 
zapoznania się z twórczością 
artystów działających lub 

związanych z Bielanami. Spotkania 
zostały podzielone na dwa obszary 
tematyczne – � lm i muzyka. 

1 lipca, mimo niesprzyjających 
warunków atmosferyczny, na pierw-
szy pokaz � lmowy poświęcony twór-
czości Bogdana Dziworskiego przy-
szła duża grupa zainteresowanych. 
Wyświetlone obrazy m.in.: „Dwubój 
klasyczny” czy „Hokej”, charaktery-
zował ogromny walor uniwersalno-
ści. Nie wszyscy bowiem lubią oglą-
dać zmagania sportowe. Uniwersal-
ność jego � lmów polega na tym, że 
opowiada o ludziach, o ich zmaga-
niach ze sobą, walką, pokazują także 
cenę porażek i sukcesów. Do wspól-
nego oglądania zaprosił varsavianista 
Jarosław Zieliński i malarka Małgo-
rzata Bruss, którzy są mieszkańcami 

Wrota czasu, magia zdarzeń – lipcowe 
popołudnia na Placu Konfederacji

Bielan i pomysłodawcami całego 
cyklu. Za dobór repertuaru i dysku-
sję pomiędzy � lmami był odpowie-
dzialny operator � lmowy, jak rów-
nież mieszkaniec Bielan – Wojciech 
Staroń. 

Kolejna niedziela, 8 lipca ob� -
towała w muzykę. Zdecydowanie 
lepsza pogoda pozwoliła dotrzeć 

jeszcze większej publiczności. Na 
„scenie” wystąpił duet „Retrospek-
takl”, jak sam o sobie pisze: „(…) 
jest trochę z wczoraj, a trochę z ju-
tra. W swoich piosenkach zagląda-
ją ludziom w okna, podróżują do 
świata ulotnych kadrów, magicz-
nych miejsc i prostych historii”. 
Inspiracją ich muzyki jest m.in. 

folklor polski, bałkański oraz mu-
zyka klezmerska. Nie stronią jednak 
od jazzu, popu i muzyki poetyckiej. 
Słowem jak w kotle, wszystko połą-
czone w jedną całość daje możli-
wość wyjątkowej uczty dla ducha. 

Artyści – Maria Holka i Alek-
sander Boszun  wprowadzili 
wszystkich w bardzo pozytywne 

wibracje, przeplatając swoje wy-
stąpienia krótkimi historiami ze 
swojego muzycznego życia. 

Wielokrotnie nagradzani na 
przeglądach piosenek nie zawiedli 
przybyłej publiczności, dla której 
duet bisował. Już wkrótce ukaże się 
pierwsza płyta zespołu pt. „Wino”.

Na kolejnym spotkaniu pu-
bliczność ponownie przeniosła się 
w świat kina, i to jakiego! „Lekcja 
argentyńska” w reżyserii Wojcie-
cha Staronia, bo ten � lm zagościł 
na ekranie, to wielokrotnie nagra-
dzana produkcja, m.in. „Złote lwy” 
(nagroda publiczności 2013 r.). 
Ukazuje on historię młodej kobie-
ty z dwójką dzieci, udającej się do 
Argentyny, by uczyć języka polskie-
go potomków polskich emigran-
tów. Tuż przez projekcją odbyło się 
spotkanie ze Zbigniewem Osiń-
skim, montażystą całego obrazu. 

Muzycznym akcentem zakoń-
czył się trwający cały miesiąc cykl 
pn. „Płatnicza – wrota czasu, ma-
gia zdarzeń”. 29 lipca na Placu 
Konfederacji wystąpił zespół o wy-
jątkowo kojącej nazwie - „Wodo-
spady spokoju”. W repertuarze 
grupy usłyszeliśmy znane tematy 
rockowe i bluesowe z lat 60. i 70. 
Koncert był doskonałą okazją do 
wspomnień, gdyż jak mówili arty-
ści „najbardziej lubimy te piosen-
ki, które już dobrze znamy”.

Paweł Hołubiec

W ramach cyklu „Letnie Kon-
certy na Wodzie”, we wszystkie  
piątki lipca przy Stawach Bru-
stmana odbywały się koncerty. 
Każdy z nich był osobnym 
wydarzeniem artystycznym, 
podczas których rozbrzmie-

III Letnie koncerty muzyki na wodzie za nami... 

wała muzyka z różnych stron 
świata.

6 lipca odbyło się spotkanie 
z muzyką klasyczną w naj-
lepszym wydaniu. Wystąpi-

li: Liza Wesołowska – sopran & + 

syjne, tuba) To formacja grająca 
muzykę dixielandową. 

27 lipca odbył się koncert ze-
społu Wschodnie Kwiaty (śpiew, 
akordeon, gitara). Artyści zapre-
zentowali się w  bardzo znanych 
i lubianych przebojach m.in. „To 
były piękne dni”, „Oczy czarne”, 
„Podmoskiewskie wieczory” oraz 
w ludowych piosenkach w stylu 
„Kalinka Malinka” oraz w przebo-
jach rosyjskiej estrady.

Redakcja

drugi solista (skrzypce, instr. kla-
wiszowy). Podczas koncertu zosta-
ły zaprezentowane utwory znane 
i lubiane z kręgu muzyki klasycz-
nej oraz pełne przepięknych me-
lodii przeboje muzyki operowo-
-operetkowej.

13 lipca wystąpił Maroszek Gip-
sy Klezmer Trio (akordeon/śpiew, 
gitara, perkusja), który zaprezento-
wał nowatorskie aranżacje tradycyj-
nych utworów krajów bałkańskich 
(Albania, Macedonia, Grecja, Ser-
bia, Rumunia, Bułgaria).

20 lipca zaprezentowała się for-
macja grająca muzykę dixielando-
wą – Warsaw Dixie Band (sakso-
fon/klarnet, trąbka, instr. perku-

Przemawia radna Joanna Radziejewska, a w głębi: Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza, 
Anna Neska, Joanna Tomaszewska – radne, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza i Daniel Pieniek – radny
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Koncert muzyki klasycznej przy Stawach Brustmana

Spotkanie przy pl. Konfederacji
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Uczennica bielańskiego Tech-
nikum Księgarskiego im. Ste-
fana Żeromskiego – Agnieszka 
Kukla – zajęła III miejsce w VI 
edycji prestiżowego Konkursu 
Piosenki Francuskie. 

K onkurs organizowany był 
pod patronatem Burmistrza 
Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy – Tomasza Ku-
charskiego, Ambasady Francji 
w Polsce, przy współpracy Insty-
tutu Francuskiego w Polsce, PRO-
MU Kultury Saska Kępa oraz wo-
kalisty i trenera śpiewu – Chrisa 
Schittulli. Finałowy koncert Kon-
kursu Piosenki Francuskiej i ogło-
szenie wyników miały miejsce 
8 lipca, o godz. 16.00, w Strefie 
Kibica przy C.H. u zbiegu ulic Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego i Tadeusza 

Agnieszka Kukla w � nale 
Konkursu Piosenki Francuskiej!

Rechniewskiego w dzielnicy Pra-
ga-Południe.

Nagrodę laureatce w imieniu 
Zarządu Dzielnicy Bielany wręczy-

ła wiceburmistrz Magdalena Ler-
czak.

Redakcja

29 czerwca na Kępie Potockiej 
(Bielańska część) rozpoczęli-
śmy Letnie Kino Plenerowe. Na 
otwarcie sezonu wybraliśmy 
amerykański thriller  „Dziew-
czyna z pociągu” (The girl on 
the train) w reżyserii Tate Tay-

Letnie Kino Plenerowe

Tradycyjnie z początkiem lata, 
na Serku Bielańskim zainaugu-
rowaliśmy letni cykl pokazów 
� lmowych. 

W tym roku, z okazji 100. 
rocznicy odzyskania 
niepodległości przez 

Polskę w repertuarze można obej-
rzeć polskie produkcje. Inaugura-
cja tego wydarzenia nabrała rów-
nież wyjątkowego charakteru za 
sprawą pokazu � lmu niemego pt. 
„Pan Tadeusz”, wyreżyserowanego 
w 1928 roku. 

Projekcja została dodatkowo 
wzbogacona muzyką na żywo 
w wykonaniu zespołu „Czerwie”. 
Doskonale skomponowana melo-
dia z pietyzmem oddawała charak-
ter oglądanych kadrów. Obraz 
został wyświetlony w ramach pro-
jektu pn. „Konserwacja i digitali-

Filmowe Bielany

zacja przedwojennych � lmów fa-
bularnych w Filmotece Narodowej 
w Warszawie”.

Tuż przed projekcją został 
przeprowadzony konkurs wiedzy 
o Bielanach i polskim kinie. Pyta-
nia zadawali przedstawiciele bie-
lańskiego Ratusza, wiceburmi-
strzowie: Magdalena Lerczak, 
Grzegorz Pietruczuk, Włodzi-
mierz Piątkowski oraz radny 
Wojciech Borkowski. Licznie 
przybyła na wydarzenie publicz-
ność trafnie odpowiadała na pyta-
nia, za co była nagradzana bielań-
skimi publikacjami książkowymi. 

Cykl Filmowej Stolicy Lata na 
Słodowcu będzie trwał do końca 
wakacji. Szczegółowy repertuar 
znajduje się na: www.bielanypogo-
dzianch.pl. 

Redakcja

lor i ze znakomitą Emily Blunt 
w roli głównej. Scenariusz 
� lmu powstał na podstawie 
powieści Pauli Hawkins pod 
tym samym tytułem. Pogoda 
jak i widownia nam dopisała. 
Było ponad 60 osób.

Wymieranie pszczół to ogól-
noświatowy problem, który 
dotyczy każdego człowieka za-
mieszkującego naszą planetę. 
Od kilkunastu lat, ze względu 
m.in. na zanieczyszczenie śro-
dowiska naturalnego maleje 
populacja pszczół. Każdy z nas 
może zrobić wiele, aby zaha-
mować ten proces np. poprzez 
sadzenie w przydomowych 
ogródkach i na balkonach 
miododajnych roślin. 

U rząd Dzielnicy Bielany s� -
nansował właśnie utrzy-
manie pasiek w dwóch 

różnych lokalizacjach na terenie 
Bielan. 

Pierwszą bielańską pasiekę, 
a w niej 1500 tys. pszczół w 3 
rodzinach, otworzyliśmy przy 
� lii bielańskiego Ośrodka Kultu-
ry przy ul. Estrady 112! 23 czerw-
ca w ogrodzie stanęły trzy pierw-
sze ule. 

Symboliczną wstęgę przecięły 
licznie zgromadzone dzieciaki 
wraz z Burmistrzem Tomaszem 
Menciną i jego Zastępcami: Mag-
daleną Lerczak i Włodzimierzem 
Piątkowskim oraz Iwona Miro-
sław-Dolecka.

To było niezwykłe popołudnie 
z Kamilem Bajem z Pracowni 
Pszczelarium, która zajmuje się 
propagowaniem idei miejskiego 
pszczelarstwa. Licznie przybyli 
amatorzy wiedzy o pszczołach 
wzięli udział w interaktywnych 
warsztatach pszczelarskich oraz 

Pierwsze spotkanie 
z bielańskimi pszczołami

konkursach, w których nagrody 
ufundowała Dzielnica Bielany. 
Największym powodzeniem cie-
szyły się jednak wizyty przy ulach. 
W specjalnych pszczelarskich 
kombinezonach całe rodziny po-
dziwiały pracę pszczół i słuchały 
opowieści o zasadach panujących 
w ulu. Fundacja Łąka przygotowa-
ła dla wszystkich warsztaty, w trak-
cie których można było samodziel-
nie wykonać domek dla owadów. 
Wspólnie z dzieciakami zasadzili-
śmy również łąkę kwietną i stwo-
rzyliśmy hotel dla samotnych owa-
dów, który stoi w ogrodzie Filii 
Bielańskiego Ośrodka Kultury. 
Atrakcją popołudnia z pszczołami 
były animacje i warsztaty plastycz-
ne prowadzone przez ekipę anima-
torów z Potworkowa. 

To było niezwykle edukacyjne 
popołudnie, w trakcie którego do-
wiedzieliśmy się, że ponad 75% 

naszego pożywienia zależy bezpo-
średnio lub pośrednio od pszczół 
a miejskie pasieki dostarczają wy-
szukanych smaków takich jak np. 
miód kasztanowcowo-wierzbowy 
lub lipowo-głogowy. 

Bielańskie pszczoły można też 
spotkać przy kościele Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny czyli przy kościele Pokame-
dulskim. Nie jest tajemnicą, że 
proboszcz tamtejszej para� i – ks. 
Wojciech Drozdowicz jest wiel-
kim przyjacielem zwierząt (kto nie 
zna osiołka Franciszka i jego kole-
żanki Klary?) i zwolennikiem 
ochrony przyrody. Dlatego jeste-
śmy przekonani, że nasze pszczoły 
będą czuły się w tym otoczeniu 
wyjątkowo dobrze. 

Z wielkim apetytem czekamy 
na pierwszy bielański miód!

WKP, BOK

Będzie inne zdjęcie

Seans � lmowy na Serku Bielańskim

Letnie Kino Plenerowe na Kępie Potockiej

Specjalne warsztaty prowadzi Kamil Baj z Pracowni Pszczelarium

Na pierwszym planie: 
Magdelena Lerczak – Zastępca Burmistrza i Agnieszka Kukla
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7 lipca na placu zabaw przy ul. 
Szekspira 2 odbył się dziecięcy 
spektakl plenerowy w wyko-
naniu aktorek z Fundacji Sztu-
ki Ciała pn. „Ważne Sprawy”, re-
alizowany w ramach konkursu 
dotacyjnego Urzędu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy. 

M ogliśmy poznać ciekawą 
historię czwórki rodzeń-
stwa, która sama zostaje 

w domu. Pod opieką najstarszej 
siostry Marcysi dzieci musiały po-
sprzątać, zjeść kolację i zająć się 
najmłodszą siostrzyczką, co nie 
było łatwe, ale za to jakże komicz-

Ważne sprawy

Grające podwórka to sąsiedzki 
projekt animacyjny, na który 
zaprosił bielańską publiczność 
Bielański Ośrodek Kultury 
wspólnie z Dzielnicą Bielany.

T o cykl letnich koncertów 
w przestrzeni bielańskich 
podwórek stworzony z my-

ślą o integracji międzypokolenio-
wej, nawiązywaniu sąsiedzkich 
relacji i artystycznym ożywianiu 
przestrzeni miejskiej.

Grające podwórka miały swo-
ją premierę czerwca na skwerze 
przy ul. Przy Agorze 8.

Na urokliwym hydroforze za-
grało folkowe trio WoWaKin po-
rywając całą publiczność do tańca. 
Koncert przerodził się w potań-
cówkę pełną oberków, polek i ku-
jawiaków.

30 czerwca przenieśliśmy się na 
osiedle Piaski, gdzie zagrał dla nas 
zespół Monka Quintet. Mieszkańcy 
usłyszeli standardy jazzowe i świa-
towe hity takich wykonawców jak 
James Brown, Nat King Cole, Stevie 
Wonder czy Boney M. Znakomici 
muzycy i charyzmatyczny głos 
Pauliny Mączka-Michota zaczaro-
wały zgromadzoną publiczność. 

Fascynujący, porywający, ma-
gnetyzujący – taki był koncert ze-
społu Ugla na Osiedlu Ruda w pią-
tek 6 lipca. Wyjątkowy kolaż 
brzmień kontrabasu, perkusji 
i skrzypiec, oryginalne teksty, 

Grające Podwórka

świetny efekt nakładania na siebie 
kolejnych motywów, transowa 
energia, rewelacyjny głos wokalist-
ki Magdaleny Sowul! To była nie-
ziemska uczta brzmień!

W osobliwym naturalnym 
„amfiteatrze” na Chomiczówce 
w sobotę 7 lipca zagrał zespół Re-
tro Brass Quintet. Zróżnicowany 
repertuar od kołysanek „Ach śpij 
kochanie”, przez „Płynie Wisła 
płynie” do „Tequila” Chucka Rio 
i „The Pink Panther” Henry’ego 
Mancini zachwycił publiczność 
zarówno tę bezpośrednio uczest-
niczącą w koncercie jak i sąsiadów, 

którzy słuchali utworów na balko-
nach. Zespół wytworzył wspania-
łą rodzinną atmosferę, dlatego 
bisom nie było końca! 

Na Bielany zaprosiliśmy też 
zespół grający Tango nuevo. To był 
pełen emocji i efemerycznych 
drgnień koncert na przepięknym 
podwórku przy ul. Gąbińskiej 18 
i 20. Spotkanie wybitnych muzy-
ków i przemiłych sąsiadów zaowo-
cowało... genialną atmosferą, któ-
rej nie popsuł nawet letni deszcz! 
Międzypokoleniowo, ciepło, ser-
decznie. Zasłuchani w subtelne 
dźwięki gitary, kontrabasu, skrzy-
piec, klawiszy i bandoneonu 
mieszkańcy spędzili kolejne arty-
styczne popołudnie na Grającym 
Podwórku. 

W sobotę 14 lipca spotkaliśmy 
się na skwerze między budynkami 
przy ul. Reymonta 2 i Andersena 
2. Zagrał gypsy swingowy zespół 

Grand Slam Quartet. Niestandar-
dowe połączenie amerykańskiego 
swingu i melodii cygańskich, pul-
sujący rytm zawadiackiej gitary, 
łoskot rozbujanego kontrabasu, 
przyprawiające o dreszcze solówki 
skutecznie odganiały niezbyt ła-
skawe w tym dniu chmury.

Na zakończenie pierwszej edy-
cji naszego projektu zagrał jeden z 
najbardziej wszechstronnych, pro-
fesjonalnych polskich kwartetów 
smyczkowych łączący brzmienia 
klasyczne z jazzem i rozrywką. � e 
Time Quartet zagrał autorskie 
aranżacje światowych hitów takich 
wykonawców jak: ABBA, Adele, 
Coldplay, Europe, John Legend, 
Metallica, Michael Jackson, Sting, 
Whitney Houston, � e Beatles. 

W ramach projektu Grające Po-
dwórka zrealizowaliśmy także cykl 
działań animacyjnych bezpośred-
nio poprzedzających koncerty. 

Zachęcaliśmy mieszkańców do 
zatrzymania się w biegu codzien-
nych spraw i nowego spojrzenia na 
miejsce, które codziennie odwie-
dzają. Służył nam do tego aparat 
fotogra� czny, drukujący zdjęcia na 
bieżąco. Pytaliśmy sąsiadów o to, 
co na ich podwórku podoba im się 
najbardziej, a co najmniej – z cze-
go są dumni, a czego im brakuje 
– jakie elementy przestrzeni zwra-
cają ich szczególną uwagę i dlacze-
go. Oprócz zdjęć zebraliśmy wiele 
głosów dotyczących zagospodaro-
wania podwórek i poznaliśmy sto-
sunek mieszkańców do wspólnej 
przestrzeni. 

Kolejne działanie animacyjne 
dotyczyło wymiany dobrych myśli 
między społecznością sąsiedzką. 
Wychodząc z założenia, że obecnie 
rzadko kiedy udaje się mieszkań-
com znaleźć czas na niezobowiązu-
jącą rozmowę, a nawet na poznanie 
się i nawiązanie relacji, zapropono-
waliśmy im wymianę sąsiedzkich 
pocztówek. Zachęcaliśmy ich do 
napisania życzeń, myśli, kilku słów 
do anonimowego sąsiada/sąsiadki, 
a za pośrednictwem animatorów 
– wymienialiśmy je potem pomię-
dzy mieszkańcami na zasadzie „jed-
ną pocztówkę wrzuć do skrzynki, 
drugą wylosuj i weź ze sobą”. 

– Wraz z Jarosławem Bobi-
nem, dyrektorem BOK i Iwoną 
Mirosław-Dolecką, kierownikiem 
� lii cieszymy się tak dużym zain-
teresowaniem mieszkańców, któ-
rym towarzyszyły pozytywne 
emocje, dlatego już dziś wiemy, że 
Grające Podwórka pojawią się 
jeszcze we wrześniu tego roku – 
zapowiedziała Magdalena Ler-
czak, Zastepca Burmistrza. Do 
zobaczenia na kolejnym podwór-
kowym graniu!

BOK

Grzegorz Pietruczuk, Magdalena Lerczak – Zastępcy Burmistrza, Iwona Mirosław-Dolecka – kierownik � lii, 
Wojciech Borkowski, Ilona Popławska i Anna Neska – radni dzielnicy
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ne. Spektakl opowiedziany ruchem, 
bazujący na pantomimie oraz klau-
nadzie, mocno rozbawił widownię 
i to nie tylko tą najmłodszą. Po 
spektaklu można było poznać ku-
lisy występu – obejrzeć scenogra� ę, 
zrobić sobie zdjęcie z aktorkami, a 
także wziąć udział w warsztatach. 

Jeśli chcecie wiedzieć jakich, to 
serdecznie zapraszamy na kolejny 
spektakl w niedzielę 26 sierpnia 
o godz. 16.00 w Parku Olszyna. 
Z pewnością miło spędzicie czas z 
maluchami na świeżym powie-
trzu. Wstęp wolny!

Redakcja

W ramach modernizacji bu-
dynku i boiska Zespołu Szkół 
nr 35, ul. S. Żeromskiego 22/28 
wykonano przebudowę boisk 
w zakresie:

● boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni sztucznej synte-
tycznej do piłki ręcznej, alterna-
tywnie z funkcją dwóch boisk do 
gry w piłkę koszykową oraz pił-
kochwyty,

● boisko ze sztuczną na-
wierzchnią trawiastą do piłki noż-
nej oraz piłkochwyty, 

● bieżnia dwutorowa z alter-
natywną funkcją rozbiegu do sko-
ku w dal wraz z zeskocznią,

● zestaw drążków do ćwiczeń 
z podłożem o nawierzchni bez-
piecznej,

● zamontowano ławki.

Modernizacja budynku i boiska ZS nr 35

Odnowiony budynek szkolny
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W ramach zadania wykonano 
także:

● izolację przeciwwilgociową 
ścian zewnętrznych budynku piw-
nic poniżej poziomu terenu,

● budowę oraz przebudowę 
schodów zewnętrznych,

● przebudowę tarasu od stro-
ny boisk,

● przebudowę ciągów pieszo 
– jezdnych.

Koszt zadania: 1 328 400,00 zł.
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Jest Pan laureatem dwóch waż-
nych i znaczących warszawskich 
nagród…

I tu wejdę od razu w słowo, bo 
chciałbym zacząć naszą rozmowę 
od podziękowań. W tym roku 
otrzymałem honorową odznakę 
„Zasłużony dla Warszawy”, zaś 
w ubiegłym – Nagrodę Miasta Sto-
łecznego Warszawy. Obydwa te 
wyróżnienia, które niezwykle so-
bie cenię, otrzymałem na wniosek 
samorządu dzielnicy Bielany. Głę-
boko się kłaniam naszym samo-
rządowcom za to, że zwrócili uwa-
gę na kogoś, kto zajmuje się przy-
rodą. Przeważnie bowiem takie 
wyróżnienia stają się udziałem 
ludzi działających w szeroko poj-
mowanej kulturze i sztuce. Myślę, 
że jest to wyraz proekologicznej 
polityki Samorządu Bielan i tego, 
że w ogóle jako społeczeństwo 
coraz większą uwagę zwracamy na 
otaczający nas świat przyrody. 

Od jak dawna mieszka Pan na 
Bielanach? 

Jestem warszawiakiem z Moko-
towa, tam się urodziłem, tam prze-
żyłem wojnę i Powstanie Warszaw-
skie, tam też mam rodzinę. Na 
Bielanach mieszkam natomiast od 
przeszło półwiecza, czuję się z tą 
dzielnicą szczególnie związany, 
zwłaszcza teraz, kiedy bielański sa-
morząd tak bardzo mnie docenił.

Jest Pan autorem książki „Przy-
roda Bielan warszawskich”, która 
w kompleksowy sposób przedstawia 
różnorodność przyrodniczą dziel-
nicy. Co takiego jest w przyrodzie 
Bielan, że zasłużyła na osobną 
monogra� ę?

Jestem autorem bądź współau-
torem dziewięciu rozdziałów tej 
książki, jej inicjatorem i redaktorem 
naukowym. Udało mi się zebrać 
grupę 47 wspaniałych przyrodni-
ków i varsavianistów i zrobiliśmy tę 
książkę wspólnie. A co spowodowa-
ło, że opisaliśmy właśnie Bielany? 
Jest kilka powodów. Po pierwsze – 
bo jestem bielanianinem (śmiech), 
po drugie – ponieważ wg mnie Bie-
lany są wyjątkową przyrodniczo 
dzielnicą Warszawy. Są bardzo zie-
lone, pełne parków i skwerów, są-
siadują z Puszczą Kampinoską, choć 
to akurat nie ma większego znacze-
nia poza faktem, że częstymi gośćmi 
na Bielanach bywają kampinoskie 
łosie. A co najważniejsze – na tere-
nie Bielan znajduje się unikalny 
kompleks leśny, jakim jest Las Bie-
lański. Po trzecie wreszcie – ponie-
waż bielański Samorząd przywiązu-
je dużą wagę do zasobów przyrod-
niczych dzielnicy i moim zdaniem 
pod tym względem przoduje pośród 

Bielany są wyjątkową przyrodniczo dzielnicą Warszawy
Z prof. dr. hab. Maciejem Luniakiem rozmawia Rafał Dajbor

władz samorządowych dzielnic 
Warszawy.

Wspomniał Pan o wyjątkowości 
Lasu Bielańskiego. Na czym polega 
jego unikalność?

Mam do Lasu Bielańskiego sto-
sunek bardzo osobisty. Zanim 
jeszcze zamieszkałem na Bielanach 
prowadziłem w nim inwentaryza-
cję ornitologiczną, uczestniczyłem 
w zabiegach o objęcie go ścisłą 
ochroną oraz uczestniczyłem na 
początku lat 70. XX wieku w pierw-
szej chyba tak wielkiej (do tego 
wygranej) w naszym kraju akcji 
proekologicznej polegającej na 
zmianie w projekcie Wisłostrady, 
która pierwotnie miała przebiegać 
ul. Dewajtis, co dla Lasu Bielań-
skiego oznaczałoby koniec. Dzięki 
tej akcji, której patronowała bez-
partyjna wicemarszałek ówczesne-
go Sejmu prof. Halina Skibniew-
ska, udało się Las Bielański urato-
wać, a Wisłostradę poprowadzić 
estakadą, bez przecinania Lasu. 
Las Bielański to nieprzerwana 
kontynuacja Puszczy Mazowiec-
kiej, kompleksu leśnego, który 
ukształtował się po ustąpieniu 
ostatniego zlodowacenia, czyli 
około dziesięciu tysięcy lat temu. 
Oczywiście – nie rosną tam teraz 
drzewa w takim wieku, najstarsze 
mają blisko czterysta lat, ale w sen-
sie przyrodniczym ten las w natu-
ralny sposób zachował się w swojej 
przyrodniczej strukturze. Inne 
mazowieckie lasy były wyrąbywa-
ne, sadzone, same odrastały po 
wyrębie… A tu nie było nigdy du-
żej wycinki, dzięki czemu mamy 
las będący bezpośrednią kontynu-
acją naprawdę prastarej puszczy.

To rzeczywiście robi wraże-
nie…

W Lesie Bielańskim rośnie oko-
ło 400 gatunków roślin naczynio-
wych, nie mówiąc już o mszakach 
i paprociach, podczas gdy w całej 

Warszawie jest ich trochę ponad 
1100. To oznacza, że około 40% 
różnorodności � ory całego miasta 
reprezentuje właśnie Las Bielański. 
Do tego dochodzą zalety krajobra-
zowe. W Lesie Bielańskim są 4 ta-
rasy schodzące do Wisły. Kolejna 
szczególna cecha Lasu Bielańskiego 
to związana z nim tradycja badań 
przyrodniczych, najstarsza spośród 
wszystkich miejsc w Warszawie i jej 
najbliższych okolicach i jedna 
z największych w Polsce, sięgająca 
połowy XVIII wieku. Tu właśnie 
przyjeżdżali przyrodnicy, by zbie-
rać rośliny, chwytać i opisywać 
owady, a także polować na ptaki, 
które następnie preparowano, bo 
w czasach, w których nie było kom-
puterów, aparatów cyfrowych i ca-
łej wysoko rozwiniętej elektroniki, 
a na samym początku nie było na-
wet lornetek, badania naukowe nad 
ptakami i innymi zwierzętami nie-
stety wiązały się z ich uśmierca-
niem. Las Bielański po dziś dzień 
jest zresztą badawczym poligonem 
dla przyrodników – naukowców i 
studentów.

Rzeczywiście, trudno się oprzeć 
wrażeniu, że Bielany mają na swo-
im terenie prawdziwy przyrodniczy 
skarb.

Powiem coś więcej. W Lesie 
Bielańskim żyje odkryty w XIX 
wieku  przez warszawskiego zoolo-
ga, prof. Antoniego Wagę bezkrę-
gowiec glebowy o nazwie czworo-
ząb bielański, którego naukowa 
nazwa łacińska brzmi Tetradonto-
phora bielanensis. Nie znam drugie-
go takiego przypadku, żeby nazwa 
dzielnicy miasta stała się częścią 
naukowej nazwy jakiegoś zwierzę-
cia i tym samym rozsławiała nazwę 
tej dzielnicy w literaturze zoolo-
gicznej, również zagranicznej!

A jakie jeszcze zwierzęta są 
szczególnie ważne dla ekosystemu 
Lasu Bielańskiego?

Jeśli chodzi o faunę Lasu Bie-
lańskiego, to wyróżniam czterech 
jej „� rmowych” przedstawicieli. Są 
to: wspomniany już czworoząb 
bielański, kozioróg dębosz – duży 
chrząszcz, związany z dębami. Jeśli 
spojrzy się na takie jakby „rzeźby” 
na pozbawionych kory martwych 
pniach, to są to właśnie korytarze 
wygryzione niegdyś przez larwy 
kozioroga dębosza. Las Bielański 
to jedno z nielicznych stanowisk 
kozioroga dębosza na Mazowszu. 
To właśnie w znacznej mierze 
z jego powodu Las Bielański uzna-
ny został za rezerwat. Pozostali 
dwaj przedstawiciele tej „� rmowej 
czwórki” to dzięcioł czarny, który 
żywi się właśnie dużymi, tłustymi 
larwami kozioroga dębosza. Wresz-
cie pachnica dębowa – chrząszcz, 
który jest w skali całej Europy rzad-
kością, a ze względu na jego ochro-
nę został w Lesie Bielańskim utwo-
rzony obszar Natura 2000. 

Sporą część swojego naukowego 
życia poświęcił Pan ptakom, a także 
szczurom. Na początek chciałbym 
zapytać o szczury. Czy ich obecność 
w mieście jest wyłącznie czynnikiem 
negatywnym? Czy dobrze robimy, 
pielęgnując obecność w miejskim 
ekosystemie tzw. kotów wolno żyją-
cych, które traktujemy jako tępicieli 
szczurów?

Szczurami zajmowałem się 
dość krótko, na początku mojej 
pracy zoologa, kiedy to przez jakiś 
czas byłem kierownikiem pracow-
ni szczurów w Laboratorium De-
zynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 
prowadzonym przez Ministerstwo 
Zdrowia. Obok oczywistych nega-
tywów widzę dwa pozytywne 
aspekty bytowania szczurów w mie-
ście. Żywiąc się resztkami organicz-
nymi w kanalizacji, są jej czyścicie-
lami. Stanowią bazę pokarmową 
głównie dla miejskich sów i kun, 
ale też (niepożądanych!) norek 
amerykańskich. Natomiast jestem 
przeciwny wprowadzeniu na tereny 
zielone kotów, które jako zdziczałe 
zwierzęta domowe są w przyrodzie 
szkodliwym elementem obcym. 
W przyrodzie drapieżnik zależy od 
o� ary. Jeśli ten drapieżnik wytępi 
sobie całą bazę żywieniową, to 
zdechnie z głodu, a dokarmiany kot 
w ogrodzie czy parku wybić wszyst-
ko „do nogi” bo i tak czeka na nie-
go miska. Kot jako deratyzator ma 
rację bytu w piwnicach domów 
mieszkalnych, tam warto kota do-
karmiać, ale już nie powinno go być 
w parkach czy na działkach, gdzie 
poluje na ptaki.

Skoro wspomnieliśmy o ptakach 
– jaka jest ich rola w mieście?

Pod względem przyrodniczym 
są ważną częścią ekosystemu, bo 
jest ich dużo, mają wysoką prze-
mianę energetyczną, są mobilne, 
a różnorodność gatunków powo-
duje szeroką skalę oddziaływania. 
Zaś dla nas są jednym z najbardziej 
dostrzegalnych i stale wokół nas  
obecnych przejawów żywej przy-
rody miasta. Proszę sobie wyobra-
zić jakikolwiek park, np. Łazienki 
Królewskie, w ciszy, bez śpiewu 
ptaków. Tzw. birdwatching, zwany 
po polsku ptasiarstwem (okropna 
nazwa, której bardzo nie lubię), 
czyli obserwowanie ptaków to na 
świecie najpopularniejsze hobby 
przyrodnicze. Fascynuję się ptaka-
mi od dziecka i to one sprawiły, że 
moja wielka pasja i moja praca 
zawodowa, zwieńczona tytułem 
profesorskim, który przyznał mi 
prezydent Lech Wałęsa, połączyły 
się w jedno. Już teraz zapraszam 
na „Spacer na ptaki”, czyli prowa-
dzony przeze mnie po Lesie Bie-
lańskim co roku na wiosnę spacer 
mający na celu obserwację ptaków. 
Spotykamy się rankiem przy Pod-
leśnej, spacerujemy około 2 godzin 
i na ogół udaje się w takim czasie 
zaobserwować lub usłyszeć głos 
około 30 różnych gatunków. 
W jednym z naszych spacerów 
wzięło nawet udział dwóch bielań-
skich wiceburmistrzów. Przez kil-
ka lat na Dolnym Marymoncie 
w jednym z bloków na lodżii za-
mieszkałego normalnie mieszka-
nia gniazdowała para sokołów 
wędrownych. Na Bielanach gnieź-
dzi się co najmniej 10 par niewiel-
kich sokołów-pustułek. Z kolei ks. 
Wojciech Drozdowicz osiedlił 
jerzyki w dzwonnicy kościoła przy 
ul. Dewajtis i nawet w czasie obec-
nego remontu udało się zachować 
ich miejsca lęgowe. Jak więc widać, 
także pod względem ptasim Biela-
ny są dzielnicą bardzo bogatą.

A czy Pana zdaniem powinni-
śmy korzystać z miejskiej przyrody 
także gospodarczo?

W Warszawie nie prowadzi się 
wyrębu drzew na potrzeby przemy-
słowe, a miasto jest też wyłączone 
spod użytkowania łowieckiego, ale 
uważam, że nie powinniśmy nawet 
zbierać ziół czy dzikich owoców na 
miejskich terenach zielonych. Miej-
ska przyroda i tak jest „ściśnięta” 
urbanizacją. W warunkach miej-
skich powinniśmy traktować ją 
jako źródło przyjemności wynika-
jącej z samego obcowania z naturą, 
bez eksploatowania jej zasobów. 
Hobby łowieckie zastąpmy więc 
fotografowaniem, a na zbiór ziół, 
grzybów czy dzikich owoców za-
wsze można wyjechać za miasto.
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Prof. Maciej Luniak na słoniu – 1964 r.
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U progu niepodległości Pol-
ski wieś i majątek ziemski 
Młociny znajdowały się 

w znacznej odległości od granic 
Warszawy, a sama osada była 
ośrodkiem gminy.

Czternastowieczna wieś zasad-
niczo zastygła w rozplanowaniu 
zmody� kowanym po raz ostatni 
około 1820 r. przeprowadzeniem 
i regulacją kilku dróg, w tym obec-
nej ul. Farysa. Wyprostowano wte-
dy i obsadzono drzewami także 
Szosę Zakroczymską (dziś ul. Puł-
kowa), przy której wyrosła karcz-
ma oraz (przed 1838 r.) przepiękny, 
klasycystyczny dom dozorcy szo-
sowego. Oberżę zbudowano obok 
skrzyżowania ze współczesną ul. 
Dzierżoniowską, a drugi budynek 
jeszcze po 1918 r. stał na przedpo-
lu obecnej posesji przy ul. Pułko-
wej 16, róg Prozy. We wsi przewa-
żała, jak dawniej, zabudowa w po-
s t ac i  cha łup  wznies ionych 
w ogromnej większości z drewna, 
najgęstsza wzdłuż najstarszej drogi 
Młocińskiej (ul. Prozy) oraz wspo-
mnianej ul. Farysa, nazwanej tak 
dopiero w 1961 r. Wokół nich 
przed końcem XIX w. wyrosła 
grupka luźno rozrzuconych do-
mów letniskowych o także drew-
nianej konstrukcji, ale odmiennej 
od zrębowych wiejskich domostw 
deskowym poszyciem, werandami 
i elementami dekoracji. Rolę willi 
letniskowej pełnił wtedy także pa-
łacyk brühlowski, od 1906 r. nale-
żący do przemysłowca Antoniego 
Grodzickiego, który zmarł w roku 
1919, a później do dwojga jego 
potomków – Stefana Grodzickie-
go i Ireny Żeglińskiej. Zabytkowy 
budynek już w 1876 r. został wy-
kupiony wraz z ogrodem z dóbr 
Młociny, które w 1862 r. wydzielo-
no z klucza łomiankowskiego jako 
własność Ludwika de Poths herbu 
Trójstrzał. W skład tej posiadłości 
weszły podówczas wsie Młociny, 

1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (4)
W podmiejskich Młocinach

Burakowo Małe i Wólka Węglowa, 
osada Prochownia, nomenklatura 
Syberia oraz folwarki Młociny i La-
ski. Po śmierci dziedzica w roku 
1882 dobra przejęły jego dzieci 
z pierwszego małżeństwa: Elżbieta 
i Adolf Henryk (zmarł w 1947 r.) 
oraz druga żona – Ferdynanda 
z Ingerslebenów, zmarła w 1910 r. 
Nowy dwór de Pothsów – ośrodek 
dóbr – wyrósł na terenie zabudo-
wań folwarku nieopodal Szosy 
Zakroczymskiej, po południowej 
stronie obecnej ul. Heroldów. Dal-
szych badań wymaga kwestia par-
celacji majątku, w częściach naby-
tego przez osoby, o których za 
chwilę będzie mowa. 

Na początku XX wieku władze 
miejskie przewidywały, iż w Mło-
cinach – popularnym miejscu nie-
dzielnych i majówkowych wypa-
dów warszawian – powstanie sate-
litarna miejscowość letniskowa, 
a pierwszą jej jaskółką stał się pu-
bliczny Park Młociński urządzony 
w l. 1907–1913 na 115 hektarach 
wykupionych gruntów zwanych 
Budek i Góry Łukowskie. Oprócz 
placu zabaw widziano tam w nie-
odległej przyszłości teren wystawo-
wy. Z powodu wybuchu wojny nie 
doszedł do skutku pełen rozmachu 
projekt Miasta Ogrodu Młociny, 
które miało powstać na częściowo 
zalesionych terenach posiadłości 
Aleksandra Nowińskiego (1854–
1930), jednego z czołowych pszcze-
larzy w Kongresówce (!) oraz braci 
Pawła i Zygmunta Łempickich, 
z których drugi – świeżo upieczony 
o� cer Wojska Polskiego – przeszedł 
w roku 1921 w stan spoczynku 
w stopniu generała porucznika. 
Miasto ogród było przedsięwzię-
ciem udziałowym, zainicjowanym 
wszakże przez dra Władysława 
Dobrzyńskiego z Warszawskiego 
Towarzystwa Higienicznego na fali 
zainteresowania zagranicznymi 
koncepcjami i realizacjami dzielnic 

oraz podmiejskich osad o rozluź-
nionej, niskiej, zatopionej w zieleni 
zabudowie, a więc zdrową alterna-
tywą dla gęsto zabudowanych ob-
szarów śródmiejskich.

Projekt przestrzenny i parcela-
cyjny sporządzony przez Ignacego 
Miśkiewicza umożliwiał wzniesie-
nie kilkuset willi oraz zespołu gma-
chów użyteczności publicznej 
zgrupowanych wokół kilku placów. 
Miasto ogród miało uzyskać nie-
regularny obrys z charakterystycz-

nym rozwidleniem wymuszonym 
na północnym zachodzie przez 
zalesienia nomenklatury Syberia, 
ale ogólnie uplasowany po prze-
ciwległej do parku stronie Szosy 
Zakroczymskiej. W Polsce niepod-
ległej starano się kontynuować 
przedsięwzięcie, wszakże z mizer-
nymi rezultatami w stosunku do 
pierwotnie przewidzianej skali. 

Pierwsza wojna światowa na 
zawsze przekreśliła zamiary budo-
wy dwóch kolejnych osad pod-

miejskich: ogrodowego osiedla Gaj 
oraz mieszkaniowej Kolonii Nowa 
Warszawa „A”. Były to inicjatywy 
firmowane przez Towarzystwo 
Warszawskie Budowy Mieszkań 
wraz z właścicielami gruntów, czy-
li wspomnianymi braćmi Łempic-
kimi i A. Nowińskim. Ślady tych 
założeń pozostały tylko w nazwach 
późniejszej spółdzielni mieszka-
niowej oraz parku. 

Jarosław Zieliński

Dwór i folwark de Pothsów w 1914 r.
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„Willa pałacowa” Grodzickich w 1916 r.

HIS TORIA

Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia

godz. 12.00 – Uroczyste składanie kwiatów oraz zapalanie zniczy w bielańskich miejscach pa-
mięci przez przedstawicieli Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz młodzież szkol-
ną z punktów „Lato w Mieście”, z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Zbiórka na Al. Zjednoczenia 34 - pod tablicą na ścianie budynku Domu 
Dziecka im. Maryny Falskiej, upamiętniającą szpital powstańczy. Tel. 22 443 47 
00, wew. 42 398.

5 sierpnia
godz. 12.00 – Msza święta w intencji poległych w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju na 

Młocinach przy ul. Dzierżoniowskiej 7,
godz. 13.00 – złożenie wieńców przy pomniku ku czci walk o lotnisko bielańskie przy ul. Micha-

liny 10. Tel.  22 443 47 00, wew. 42 398.
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„Walka o wolność. 
Powstanie Warszawskie
1944” i „Ocalała” 
Otwarcie wystaw, które można oglądać do 30 września.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22 663 
73 85.

Koncert zespołu MENELE i wspólne śpiewanie pieśni 
powstańczych. Wstęp wolny

Podwórko wewnątrzosiedlowe na Starych Bielanach pomiędzy ul. 
Reymonta 34, ul. Schroegera 93/97, ul. Skalbmierska 5 i 7, tel.  22 
443 47 00 wew. 42 398

„Powstańcze śpiewanie
przy muralu”

godz. 18.00

07

Miasto 44, reż. Jan Komasa (2014), 130 min. Miłość 
dwojga młodych ludzi zostaje wystawiona na próbę, 
gdy 1 sierpnia 1944 wybucha Powstanie Warszaw-
skie.
Opisy filmów: filmweb.pl

Skwer przy stacji metra Słodowiec, tel.  22 443 47 00 wew. 42 398

Filmowa Stolica Lata 
na Bielanach

godz. 21.15

02

Koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodle-
głości Polski. Wstęp wolny

Stawy Brustmana (w razie deszczowej pogody spotykamy się w sali 
koncertowej Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goldoniego 1), 
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„ImproMAZURKI”
ARTUR DUTKIEWICZ 
– recital fortepianowy

godz. 20.00

11

Irena do domu!, reż. Jan Fethke (1955), 90 min.
Zygmunt Majewski jest przeciwny zatrudnianiu kobiet 
do pracy. Jego żona Irena w tajemnicy przed nim 
zapisuje się na kurs prawa jazdy.
Opisy filmów: filmweb.pl

Skwer przy stacji metra Słodowiec, tel.  22 443 47 00 wew. 42 398

Filmowa Stolica Lata 
na Bielanach

godz. 21.15

09

Seanse organizowane przez Bibliotekę Bielany. 
Film pt.: „Legenda”, kolejny film pt.: „Boska Florence” 
24 sierpnia. Wstęp wolny

Park Kępa Potocka, tel. 22 663 83 14

Kino Plenerowe

godz. 20.00

10

Omawiane książki to „Sonata Gustawa” Rose 
Tremain oraz „ Lokatorka” JP Delaney.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6, 
tel. 22 663 73 85

Dyskusyjny Klub
Książki dla dorosłych

godz. 17.30

08

Wyprzedaż garażowa, czyli wietrzenie szaf, pawlaczy, 
garaży i domowych schowków. Nowych właścicieli 
szukają: ubrania, zabawki, książki, bibeloty, rękodzieła 
i wiele innych. Rejestracji sprzedających: bielany@
wyprzedazgarazowa.eu

Teren rekreacyjny przy Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskie-
go 29, tel.  22 443 47 00 wew. 42 398

Wyprzedaż garażowa

godz. 12.00

05

Projekcje w ramach cyklu sierpniowe piątki – „Nie-
możliwe”, reż. Juan  Antonio Bayona, 10 sierpnia 2018 
– „Spotkania na krańcach świata”, reż. Werner 
Herzog, 17 sierpnia 2018 – „Epicentrum, r. 2014”, reż. 
Steven Quale, 24 sierpnia 2018 – „Żywioł: Deepwater 
Horizon”,  reż. Peter Berg, 31 sierpnia 2018 – Był 
sobie las, reż. Luc Jacquet. Wstęp wolny

Teren przy Stawach Brustmana, tel. 22 32 54 383

„EkoLATO przy 
Stawach Brustmana”

godz. 21.15

03
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„Lato w mieście”
W dniach 06.08 – 28.08 będą odbywały się zajęcia edukacyjno-ar-
tystyczne dla  grup zorganizowanych (dzieci od 5+)/ na zapisy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, ul. Reymonta 6, tel. 22 663 73 85.

Fundacja Sztuka Ciała serdecznie zaprasza na ostatni 
z cyklu warszawskich spektakli plenerowych dla 
dzieci. Tym razem spotkamy się  w Parku Olszyna, 
aby opowiedzieć ruchem historię czwórki rodzeń-
stwa, które zostaje samo w domu... Rodzice zosta-
wiają jasne wskazówki, jak dzieci mają się zachowy-
wać podczas ich nieobecności, a pieczę nad 
wszystkim powierzają najstarszej córce – Marcysi. 
A jak im to wychodzi... zobaczcie sami. Sytuacja ta 
jest początkiem wielu przygód, które rozgrywają się 
na pograniczu rzeczywistości i dziecięcej wyobraźni.  
Spektakl pokazuje jak ważna jest współpraca oraz 
wspieranie się w trudnych sytuacjach. Przedstawie-
nie jest radosne w swoim wyrazie, inspirowane 
rosyjską klaunadą, w której nacisk kładzie się na 
zbudowanie komicznych charakterów oraz pro-
stych, konfliktowych sytuacji rozwiązywanych 
w twórczy, nieoczekiwany sposób.
Głównymi środkami wyrazu są tu, prezentowane na 
wysokim poziomie, teatr ruchu oraz pantomima, co 
umożliwia nawet najmłodszym widzom na bezpro-
blemowy odbiór przekazywanych treści.
„Ważne sprawy” to spektakl familijny, adresowany 
do dzieci od 4-go roku życia oraz ich opiekunów.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa Dzielnica 
Bielany. Wstęp wolny

Park Olszyna, okolice placu zabaw, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„Ważne Sprawy”
- rodzinny spektakl 
plenerowy

godz. 16.00

26

Córki dancingu, reż. Agnieszka Smoczyńska (2015), 92 
min.
Na brzeg Wisły wychodzą dwie młode syreny. 
Rzucają się w wir namiętności i nocnego życia 
Warszawy lat 80., lecz ich prawdziwa natura nie 
pozwala o sobie zapomnieć. 
Opisy filmów: filmweb.pl

Skwer przy stacji metra Słodowiec, tel.  22 443 47 00 wew. 42 398

Filmowa Stolica Lata 
na Bielanach

godz. 21.15

30

Rewers, reż. Borys Lankosz (2009), 99 min.
Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach czaso-
wych - w latach 50. i współcześnie. Bohaterką jest 
Sabina, którą matka i babcia próbują wydać za mąż. 
Pewnego dnia dziewczyna poznaje przystojnego 
Bronisława.
Opisy filmów: filmweb.pl

Skwer przy stacji metra Słodowiec, tel.  22 443 47 00 wew. 42 398

Filmowa Stolica Lata 
na Bielanach

godz. 21.15

16

Ida, reż. Paweł Pawlikowski (2013), 80 min.
Przed złożeniem ślubów zakonnych Anna zgodnie z 
zaleceniem matki przełożonej odwiedza swoją 
ciotkę. Razem ruszają w podróż, która pomoże im 
obu odkryć, kim są. 
Opisy filmów: filmweb.pl

Skwer przy stacji metra Słodowiec, tel.  22 443 47 00 wew. 42 398

Filmowa Stolica Lata 
na Bielanach

godz. 21.15

23

„Morskie opowieści” prowadzone przez trenera 
Polskiego Centrum Origami – Małgorzatę Spilarewicz, 
kolejne zajęcia „Powrotów czas” prowadzone przez 
trenera Polskiego Centrum Origami – Małgorzatę 
Spilarewicz 29 sierpnia

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19, tel. 
22 639 88 51

Zajęcia origami 

godz. 17.00

22

Rozmowy o książkach, gry i zabawy dla dzieci oraz 
aromatyczna kawa dla dorosłych. Wstęp wolny 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, 
tel. 22 835 69 44

Letnia Czytelnia

godz. 11.00

25

Uroczyste zakończenie wystawy fotograficznej. 
Zdjęcia kursantów warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Szymona Dederko. Wstęp 
wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, 
tel. 22 835 69 44

Letnia Czytelnia

godz. 18.00

28
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Blisko 90 tys. aktywnych warsza-
wiaków zdecydowało! W przy-
szłym roku zostanie zrealizowa-
nych 850 projektów, z czego aż 
83 w Dzielnicy Bielany. 12 lipca 
mieszkańcy poznali zwycięskie 
pomysły podczas uroczystej gali 
w Centrum Nauki Kopernik.

S tolica rozwija się dzięki ak-
tywnym mieszkańcom, którzy 
zgłaszają swoje pomysły, dys-

kutują o nich oraz głosują i wybie-
rają te, które wydają się im ciekawe 
lub potrzebne. Efekty pomysłów 
warszawiaków widać w całym mie-
ście. Powstają nowe chodniki, ścież-
ki rowerowe, place zabaw, miejsca 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 
nasadzenia zieleni czy ławki. Budo-
wane są dodatkowe przejścia dla 
pieszych, a te już istniejące zostają 
doświetlone lub w lepszy sposób 
oznaczone. Organizowane są kina 
plenerowe, zajęcia sportowe, języ-
kowe, czy kulturalne. 

Dzielnica Bielany, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańcom, już po raz trzeci przezna-
czyła na zgłaszane pomysły ponad 
7,5 miliona złotych, co stanowiło 

Miasto zrealizuje ponad 800 projektów, 
z czego najwięcej na Bielanach!

najwyższą i rekordową kwotę 
w Warszawie. – Pięć edycji budże-
tu partycypacyjnego pokazało, że 
mieszkańcy chcą zgłaszać pomysły 
na zmiany w okolicy, które mogą 
poprawić jakość życia na Biela-
nach. Cieszy mnie fakt, że Bielany 
ponownie znalazły się w czołówce 
pod względem liczby zwycięskich 
projektów. Miałam okazję poznać 
wielu pomysłodawców osobiście. 

To bardzo aktywni i zaangażowani 
mieszkańcy, którzy chcą uczestni-
czyć w rozwoju dzielnicy – mówi 
Magdalena Lerczak, Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Bielany. 

W głosowaniu na Bielanach 
udział wzięły 7694 osoby. Najwięcej 
zwycięskich projektów wybrano 
w obszarze Wrzeciono, Młociny – aż 
18! W czołówce znalazła się także 
Chomiczówka – 13 projektów oraz 

Wawrzyszew, z liczbą 12 zwycię-
skich pomysłów. Ostateczną liczbę 
zadań przeznaczonych do realizacji 
zatwierdzi Rada m.st. Warszawy, 
uchwalając budżet m.st. Warszawy 
na rok 2019. Realizacja wybranych 
przez mieszkańców pomysłów w ra-
mach 5. edycji budżetu partycypa-
cyjnego rozpocznie się w 2019 r.

Sylwia Lacek

Za nami już kilka edycji bu-
dżetu partycypacyjnego, czy widzi 
Pan w swojej najbliższej okolicy 
zmiany wynikające z realizacji 
projektów? Czy budżet partycy-
pacyjny pozytywnie wpływa na 
naszą okolicę?

Dzięki wydzieleniu części 
środków z budżetu, jakimi dyspo-
nują poszczególne dzielnice War-
szawy i oddaniu ich do dyspozycji 
lokalnych mieszkańców, mamy 
wpływ na to jak wygląda nasza 
rzeczywistość.  Uważam, że budżet 
partycypacyjny wpływa pozytyw-
nie na naszą okolicę i jest realnym 
narzędziem do poprawy jakości 
naszego życia. 

Skąd pomysł na zgłoszenie pro-
jektu dotyczącego placu zabaw?

Życie naszej społeczności lo-
kalnej (głównie dzieci i młodzieży) 
koncentruje się w obrębie Szkoły 
Podstawowej nr 80. Mamy odno-
wione boisko do piłki nożnej, bo-
isko do koszykówki… Plac zabaw 
dla najmłodszych dzieci nie posia-
dał bezpiecznej nawierzchni. Po-

Niezdecydowanych gorąco zachęcam, 
aby stali się aktywnymi mieszkańcami naszego miasta!
Z Pawłem Gełczewskim – autorem projektu „Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce” 
rozmawiała Sylwia Lacek – koordynator budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Bielany

wstał w 2008 r., a zamontowane 
urządzenia były zniszczone, wyko-
nane z drewna, co utrudniało ich 
konsekwencje oraz przywrócenie 
właściwego, oczekiwanego i przede 
wszystkim – bezpiecznego stanu. 
Ponadto celem, jaki przyświecał 
mojej inicjatywie było to, że nowy 
plac zabaw będzie dostępny dla 
najmłodszych mieszkańców osie-
dla Chomiczówka.  

Pomysł cieszył się dużym zain-
teresowaniem. Ponad 700 głosów 
to bardzo dobry wynik! Czy trudno 
było przekonać mieszkańców do 
głosowania?

Tak jak mówiłem na początku, 
większość mieszkańców osiedla 
Chomiczówka związana jest mniej 
lub bardziej ze Szkołą Podstawową 
nr 80. Naszej społeczności lokalnej 
zależy na ciągłym doskonaleniu 

infrastruktury znajdującej się na 
terenie szkoły. Nasza 80-tka jest 
jedną z największych w dzielnicy, 
tym samym tworzymy dużą grupę, 
która stanowi zintegrowaną spo-
łeczność lokalną. Podsumowując, 
nie było trudno przekonać miesz-
kańców do głosowania. Oddanie 
głosu to zaledwie kilka minut, któ-
re w sposób realny zmieniają nasze 
bezpośrednie otoczenie!

W takim razie proszę powie-
dzieć mieszkańcom Bielan od czego 
zacząć?

Najlepiej od zdiagnozowania 
potrzeb społeczności lokalnej – 
kto skorzysta ze zgłoszonego po-
mysłu, do jakiej grupy społecznej 
kierowana jest inicjatywa (dzieci, 
młodzież, seniorzy)? Nieodłącz-
nym elementem budżetu partycy-
pacyjnego jest dyskusja pomiędzy 
mieszkańcami, a więc rozmowa 
o tym, co jest ważne dla nich i ich 
okolicy. 

Szlaki zostały przetarte. Czy 
planuje Pan kolejne pomysły? 

Idąc za ciosem i sukcesem po-
przedniego projektu w ramach 
budżetu partycypacyjnego na 2019 
rok zgłosiłem następny pomysł, 
kierowany do bardzo szerokiej 
społeczności – dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz seniorów. Mowa tu 
o projekcie „Rekreacja w sadzie 
przy SP80”. Przewiduje on utwo-
rzenie terenu rekreacyjno-sporto-
wego, na którym zamontowane 
zostaną urządzenia do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych oraz betono-
we stoły do gry w piłkarzyki. 

Ogólnodostępna, bez względu 
na stopień sprawności � zycznej, 
nieodpłatna i dobrze zlokalizowa-
na siłownia sprawi, że aktywna, 
nowoczesna i atrakcyjna forma 
ruchu stanie się naturalną potrzebą 
spędzania wolnego czasu przez 
naszą społeczność. Do tego obiekt 
stanie się miejscem spotkań, za-
cieśniania więzi koleżeńskich, ro-
dzinnych i społecznych, a także 
zaktywizuje społeczność lokalną. 
Niezdecydowanych gorąco zachę-
cam, aby stali się aktywnymi 
mieszkańcami naszego miasta. 

Podziękowanie 
Znamy wyni-

ki 5. edycji bu-
dżetu partycy-
pacyjnego na 
2019 rok! Gra-
tuluję zwycięz-
com! Dziękuję 
autorom projek-
tów za pełną 
zaangażowania 
pracę włożoną w zgłoszenie pomy-
słów. Cieszę się, że są Państwo częścią 
tak ważnego przedsięwzięcia, dzięki 
któremu Warszawa staje się jeszcze 
piękniejsza i bardziej przyjazna 
Mieszkańcom. Doceniam podjęty 
przez Państwa wysiłek i poczucie 
odpowiedzialności za swoje otocze-
nie. Liczę na Państwa zaangażowa-
nie przy realizacji kolejnej edycji 
budżetu partycypacyjnego. 

Dziękuję także członkom dziel-
nicowego Zespołu ds. budżetu par-
tycypacyjnego na 2019 rok za sta-
ranność w wykonywaniu wszystkich 
czynności związanych z realizacją 
budżetu w Dzielnicy Bielany. Za 
troskę o prawidłowy przebieg całego 
procesu i dobrą organizację pracy 
podczas dyżurów konsultacyjnych, 
Maratonu Pisania Projektów oraz 
wery� kacji projektów. Za wsparcie, 
pomoc i życzliwość, której od Pań-
stwa doświadczyłam – jeszcze raz 
składam serdeczne podziękowania. 

Sylwia Lacek
Koordynator budżetu 

partycypacyjnego w Dzielnicy Bielany

Znamy wyni-
ki 5. edycji bu-
dżetu partycy-
pacyjnego na 
2019 rok! Gra-
tuluję zwycięz-
com! Dziękuję 
autorom projek-
tów za pełną 

Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza 
i Sylwia Lacek – Koordynator BP z członkami Dzielnicowego Zespołu ds. BP

Sylwia Lacek, Paweł Gełczewski i Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza
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CHOMICZÓWKA

● Rekreacja w sadzie przy SP 80
● Scena z zadaszeniem w Parku 

Chomicza
● Lustro drogowe przy kościele na 

Conrada
● Doświetlenie przejść dla pie-

szych na Kwitnącej
● Ławki przy urzędzie pocztowym 

na Chomiczówce wraz z zago-
spodarowaniem skwerów

● Rewitalizacja terenu zielonego 
pomiędzy ul. Powstańców Ślą-
skich a ul. Księżycową 

● Tablice dydaktyczne – mądre 
dokarmianie ptaków w Parku 
Chomicza

● Biblioteka plenerowa wśród 
kwitnących krzewów – Park 
Chomicza

● Psi wybieg na Chomiczówce
● Kosze na ulicy Księżycowej
● Zajęcia plastyczne, muzyczne 

i fi lmowe dla dzieci na Chomi-
czówce

● Gimnastyka – zdrowie dorosłego 
człowieka

● Warsztaty teatralne dla dzieci na 
Chomiczówce

PIASKI
● Badanie wad postawy i dalsze 

działania wspomagające dla 800 
dzieci z Bielan

● Zabawka dla małych dzieci – 
Beczka śmiechu

● Iluminacja świąteczna osiedla 
Piaski

● Budowa parku wypoczynkowego dla 
seniorów Kochanowskiego 2, 4, 6

LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW
● Ostoja rododendronów przed 

szkołą przy Kochanowskiego 8
● Boisko do gry w piłkę nożną 

z zabezpieczeniem przy ul. J. 
Kochanowskiego 22

● Budowa placu zabaw przy Bro-
niewskiego 57 do 63

RADIOWO, HUTA, 
WÓLKA WĘGLOWA, 
PLACÓWKA

● Wielofunkcyjne boisko „Na Wólce” 
do koszykówki, siatkówki, badmin-
tona, tenisa, piłki ręcznej / mininoż-
nej – ogrodzone i bezpieczne

RUDA, MARYMONT, 
LAS BIELAŃSKI

● Przejście dla pieszych na skrzy-
żowaniu ulic Pęcickiej i Lekty-
karskiej

● Kosze wzdłuż ul. Lektykarskiej
● Strefa relaksu na Kępie Potoc-

kiej
● Miejsce spotkań sportowych dla 

dzieci na Rudzie
● Budowa brakującego odcinka 

ścieżki rowerowej w ul. Rudz-
kiej od Hłaski do Łomiańskiej

● Nauka tańca dla osób dorosłych 
45+ na osiedlu Ruda

● Strefa wypoczynku na osiedlu 
Ruda

● Wieża lęgowa dla jerzyków

SŁODOWIEC
● I Ty możesz uratować życie! – 

pierwsza pomoc przedmedyczna
● Szkolny plac zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 187

● Szach-mat. Nauka gry w szachy 
dla dzieci i młodzieży w Szkole 
Podstawowej nr 187

● Pofi lozofujmy. Zajęcia z fi lozo-
fi i

● Zdrowi i wysportowani. Zaję-
cia sportowe dla dzieci i mło-
dzieży w Szkole Podstawowej 
nr 187

● Mamy prawo parkować, nie tru-
jąc innych

● Spotkajmy się wśród zieleni przy 
Magiera

STARE BIELANY
● Deptak między jezdniami ul. 

Kasprowicza od Lisowskiej do 
Podczaszyńskiego

● Przejście przez ul. Żeromskiego 
w pobliżu ul. Kleczewskiej

● Powstańcze śpiewanie pod mu-
ralem

● Mural  na Starych Bielanach
● Trawniki to nie śmietniki!
● Aleja Kwiatowa na Podczaszyń-

skiego
● Skwer M. Falskiej w kwiatach
● Snooker w Szkole Podstawowej 

nr 133

WAWRZYSZEW
● Fortepian gabinetowy dla BOK 

na Goldoniego 1
● Młodzi informatycy na start! Za-

jęcia informatyczne z elementa-
mi programowania, grafi ki i ani-
macji komputerowej dla naj-
młodszych 

● Bielany kulturalnie, czyli spotka-
nia autorskie w Wypożyczalni 
przy ul. Petofi ego 3

● Nasze bezpieczeństwo – pierw-
sza pomoc

● Zakup książek „Duże Litery” – 
doposażenie Wypożyczalni dla 
Dorosłych i Młodzieży Nr 65 ul. 
Petofi ego 3

● Dobry start – lepsza przyszłość. 
Zajęcia sportowo-wychowawcze 
uczące dzieci, jak aktywnie 
i bezpiecznie spędzać wolny 
czas

● Kolorowy żywopłot wzdłuż blo-
ków na ul. Szekspira

● Nowe drzewa i krzewy na Waw-
rzyszewie

● Murale na Stawach Brustmana
● Miejsca parkingowe dla rodzin z 

dziećmi
● Razem Lepiej – zajęcia rozwija-

jące umiejętności społeczne dla 
dzieci w wieku 8-12 lat

● Artyści na Bielanach – doposa-
żenie galerii w Wypożyczalni 
Dla Dorosłych i Młodzieży nr 65 
ul. Petofi ego 3

WRZECIONO, MŁOCINY
● Kino plenerowe Młociny
● Nauka tańca użytkowego na Mło-

cinach
● Fitness, zumba na Młocinach
● Rodzinna strefa rekreacji przy 

SP247 ul. Wrzeciono 9
● Treningi piłkarskie – spełnienie 

marzeń dzieci
● Nauka w ruchu: sensoryczno-

edukacyjny plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 3 Przy-
mierza Rodzin, przy ul. Nocz-
nickiego 7

● Street Workout Młociny – ścież-
ka zdrowia

● Filmy i muzyka w Mediatece 
Start-Meta

● Gry planszowe w Mediatece 
Start-Meta

● Komiksy w Mediatece Start-Meta
● Nowe gry na konsole w Media-

tece Start-Meta
● Nowe komputery w kawiarence 

internetowej Mediateki Start-Meta
● Automaty dla ptaków
● Wieża dla wróbla, jerzyka
● Lenistwo i relaks przy książce – 

Park Przed  Blokiem z miejskimi 
leżakami wśród drzew, kwia-
tów

● Romeo i Julia bezpieczny plac 
zabaw Wrzeciono

● Pracownia Artystyczna Pod 
Zdrówkiem 

● Przyjazne Wrzeciono

OBSZAR 
OGÓLNODZIELNICOWY

● Plac zabaw dla dzieci na Starych 
Bielanach

● Poprawa bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych przy ul. 
Conrada naprzeciwko poczty

● Leśny plac zabaw w Parku Mło-
cińskim dla młodzieży i doro-
słych oraz rewitalizacja polany

● Międzypokoleniowy fi tness na 
Bielanach

● Doświetlenie przejść dla pie-
szych na ul. Conrada i Bogu-
sławskiego

● Odpocznij u Kamedułów – zago-
spodarowanie terenu przed ze-
społem klasztornym kamedułów 
na Bielanach

● Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece 
dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. 
Reymonta 6

● Mieszkańcy Bielan ćwiczą na 
świeżym powietrzu – Park Cho-
micza, Kępa Potocka (Os. 
Ruda)

● Chronimy bielańskie jerzyki 
i  inne  p tak i  gn iazdu jące 
w skrzynkach lęgowych
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Często słyszymy o dzisiejszych 
czasach, że pełne są pośpiechu 
i nie pozostawiają czasu na 
podtrzymywanie przyjaciel-
skich więzów. Tym bardziej 
cieszą inicjatywy, które takiej 
tezie przeczą. Absolwenci 
klasy 11c ze szkoły im. José 
Martí przy ul. Sta� a już od 30 
lat spotykają się regularnie, 
a 30 czerwca zorganizowali 
spotkanie specjalne – z okazji 
pięćdziesięciolecia matury.

S potkanie zaczęło się od od-
wiedzenia tych, którzy już 
odeszli. Maturzyści z 1968 r. 

spotkali się najpierw przy grobie 
swojej wychowawczyni i nauczyciel-
ki języka francuskiego, Janiny Go-
rayskiej, na Starych Powązkach. 
Potem udali się pod szkołę, by zro-
bić sobie pod nią zdjęcie na wzór 
tego, które zostało zrobione po ma-
turze. Następnie odwiedzili groby 
swoich kolegów i koleżanki z klasy 
na Cmentarzu Wawrzyszewskim. 
Ostatnim punktem spotkania był 
obiad w jednej z żoliborskich restau-
racji, podczas którego absolwenci 
klasy wspominali dawne czasy.

„Zdawaliśmy nasze egzaminy 
maturalne w czasie wyjątkowym 
– mówi organizator wydarzenia, 
Jerzy Kropacz. Podczas wydarzeń 
marcowych zamknięto nas w szko-
le, podobnie jak uczniów wielu 
innych szkół. Władzy chodziło 
o to, byśmy nie mogli się dołączyć 
do protestów. Jednak spora grupa 
z naszej szkoły, w tym czworo 
uczniów 11c wydostało się przez 
okno na parterze i dotarliśmy na 
Krakowskie Przedmieście” – wspo-
mina pan Jerzy.

Maturzyści sprzed półwiecza 
to dziś w większości emeryci. Po 
szkole rozeszli się w różne strony. 
Część wciąż mieszka na Bielanach, 
część w innych miejscach Warsza-
wy. Są wśród nich technolog ży-
wienia, nauczycielka, geodeta i in-

Spotkanie w pół wieku po maturze

formatyk, pedagog-logopeda… 
Od 1988 r., od spotkania z okazji 
dwudziestolecia matury, regular-
nie mają ze sobą kontakt. Rozma-
wiają i wspominają zabawne przy-
gody sprzed lat. „Mieszkałam 
wtedy w Dąbrowie Leśnej, pod 
Warszawą. Dojazd był niełatwy, 
jeździł tylko jeden autobus, więc 
często się spóźniałam. Nauczycie-
le tak do tego przywykli, że nasza 
nauczycielka polskiego, pani Abra-
mowicz, potra� ła w czerwcu żar-
tować, że Wiesia się znów spóźni, 
bo jej śnieg drogę zasypał” – śmie-
je się jedna z maturzystek, pani 
Wiesława Szumigłowska.

Na spotkanie przybyło 12 osób 
z niemal trzydziestoosobowej klasy. 
Po 50 latach – to bardzo dużo. Jed-
nak Jerzy Kropacz poprosił „Nasze 
Bielany” o zakończenie niniejszego 
artykułu apelem i prośbą, by nie-
uczestniczący dotychczas w klaso-
wych spotkaniach uczniowie klasy 
11c, którzy zdawali maturę w 1968 r. 
skontaktowali się z nim i dołączyli 
do odbywających się co pół roku 
spotkań. Spełniamy oczywiście tę 
prośbę. Prosimy pisać na adres: 
jerzykropacz@op.pl. Kolejne spo-
tkanie – już niebawem.

Rafał Dajbor

15 czerwca w kościele MB 
Królowej Polski w Otwocku 
odbyły się przesłuchania 
Międzynarodowego Festiwalu 
Pieśni Religijnej i Patriotycznej 
„Sacrosong 2018”.

W festiwalu udział wzięły 
chóry i zespoły oraz soli-
ści z Polski, Litwy, Ukra-

iny, Białorusi i Łotwy. Zespół M*A-
*T ( Młodzi * Adepci * Twórczości) 
z Bielańskiego Centrum Edukacji 
Kulturalnej w składzie: Gabriela 
Szerszeń, Marta Tłokińska, Ewa 
Tłokińska i Gabriela Biesiakirska 
w kategorii zespoły młodzieżowe 

Zespół M*A*T laureatem Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej
decyzją jury zdobył I miejsce. Na-
stępnie przesłuchiwani byli soliści 
i tutaj również w kategorii młodzie-
żowej Gabriela Biesiakirska zdo-
była I nagrodę, śpiewając polską 
wersje angielskiego utworu „You 
Raise Me Up”. Atmosfera i organi-
zacja była wspaniała. Byliśmy tutaj 
bardziej przyjaciółmi, aniżeli rywa-
lami w przeglądzie.  

16 czerwca odbył się koncert lau-
reatów, na którym nagrody wręczał 
J.E. ks. Marek Solarczyk – biskup 
pomocniczy warszawsko-praski.

Mariola Strukowska
Opiekun Artystyczny MAT

W ramach wieloletniej współ-
pracy pomiędzy Uniwersyte-
tem Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie a LO 
im. bł. ks. Romana 
Archutowskiego na Bielanach 
uczniowie klasy II o pro� lu 
humanistycznym wzięli udział 
w trzydziestogodzinnym 
projekcie zajęć fakultatywnych 
z zakresu � lozo� i, skoncentro-
wanych na rozwijaniu umiejęt-
ności krytycznego myślenia, 
posługiwaniu się wybranymi 
narzędziami z zakresu logiki 
i retoryki – „Forum Logicum”.  

W arsztaty przygotowane 
przez pracowników Wy-
działu Filozo� i Chrześci-

jańskiej Instytutu Filozo� i UKSW, 
specjalizujących się w tematyce 
wybranych bloków, prowadzone 
były w formie debat tematycznych, 
ćwiczeń, warsztatów z krytycznej 
analizy tekstu, prezentacji. Odby-
wały się w one zarówno na terenie 
liceum jak i uniwersytetu. Zostały 
zrealizowane wybrane zagadnienia 
z religii, � lozo� i z elementami lo-
giki, przyrody, co pogłębiło wiedzę 
humanistyczną uczniów.  

Debatą ekspercką „Czy można 
pogodzić liberalizm i sprawiedli-
wość?” w dniu 25 maja br. nastą-

Forum Logicum na UKSW
piło o� cjalne podsumowanie i za-
mknięcie warsztatów logiczno-� -
lozoficznych „Forum Logicum”. 
W debacie wzięli udział: prof. 
Anna Latawiec, prof. Robert Pi-
łat, ks. dr hab. Grzegorz Bugajak 
(dyrektor Instytutu Filozofii 
UKSW), dr hab. Kordula Święto-
rzecka, dr Andrzej Waleszczyń-
ski, ks. dr Marek Porwollik, ks. 
dr Roman Tomanek.

Na zakończenie spotkania 
uczniowie otrzymali specjalne cer-
ty� katy. W trakcie spotkania zo-
stało podpisanie ramowe porozu-
mienie o współpracy pomiędzy 
LO im. bł. ks. Romana Archutow-
skiego a Wydziałem Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW w War-
szawie. Tego uroczystego aktu do-
konali dyrektor liceum – Tomasz 
Kowalczyk i dziekan Wydziału 
Filozo� i Chrześcijańskiej prof. dr 
hab. Anna Latawiec.

Oprócz Wydziału Nauk Hu-
manistycznych, Wydziału Nauk 
Matematyczno-Przyrodniczych 
i Wydziału Prawa Kanonicznego 
jest to już kolejny wydział uniwer-
sytetu, z którym współpracuje bie-
lańskie LO im. bł. ks. Romana 
Archutowskiego.

Tomasz Kowalczyk
dyrektor Liceum ArchutowskiegoUczestnicy tegorocznego spotkania przed szkołą i przy grobach nauczycieli 

Profesorowie przekazują uczniom specjalne certy� katy

Gabriela Biesiakirska Marta Tłokińska, Gabriela Szerszeń, Gabriela Biesiakirska i Ewa Tłokińska
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Pan Robert Stodnick pokazuje na drogocenną skrzynię, 
w której znalazł rodzinne dokumenty

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że w dniu 18 lipca 2018 r. na stronie internetowej www.um.war-
szawa.pl/nieruchomosci, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-
8/2018 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, poło-
żonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Marymonckiej róg al. 
Słowiańskiej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, 
uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00528510/9, ozna-
czonej jako działki ewidencyjne nr: 45/3 i 46/3 o powierzchni 4.246m2 
w obrębie 7-04-07. Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni 

na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego War-
szawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego 
Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29.

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Wykaz_o_
przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_nieograniczonego_nieruchomosc.htm

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Prezydent m.st. Warszawy,
informuje,

że w dniu 18 lipca 2018 r. na stronie internetowej www.um.warsza-
wa.pl/nieruchomosci, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-9/2018 
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w War-
szawie w dzielnicy Bielany przy ul. Humanistów, stanowiącej własność 
miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW 
Nr WA1M/00338205/9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 49 
o powierzchni 989 m2 w obrębie 7-10-04. Wykaz został również wy-
wieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura 

Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antre-
sola) i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B32673C9-3C82-44D4-AAE5-698DADB4FD11.htm
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Zarówno od Dnia Babci i Dziad-
ka, jak i do jego kolejnej edycji, 
dzieli nas wiele miesięcy. 

M ożna więc spytać dlaczego 
taki temat nie na czasie? 
Otóż nic bardziej mylne-

go. W styczniu, kiedy dzień ten 
świętujemy, szkolne wnuki są na 
feriach zimowych, starsze mają sesję 
egzaminacyjną lub pędzą po pracy 
do dziadków z szybkimi życzenia-
mi. Podczas spotkania nie ma ani 
dość czasu, ani klimatu na opowie-
ści rodzinne. Co innego podczas 
wakacji czy letniego urlopu. Dni są 
długie, ilość wrażeń ograniczona, 
kombinujemy więc, co by tu cieka-
wego wymyślić i zaczynamy przy-
pominać sobie dalszych i bliższych 
kuzynów, którzy już wiele razy za-
praszali nas do siebie. Jeden czy dwa 
telefony, krótka lub dłuższa podróż 
i wpadamy w objęcia stęsknionych 
cioć i wujków. Nie obejdzie się bez 
sutego obiadu czy kolacji. Za to 
potem leniwe godziny do nocy są 
nasze i warto je wykorzystać na 
pytania, plotki i przypominanie sta-
rych i nowych historii rodzinnych. 

Melchior Wańkowicz zwykł 
mówić „nie podam ręki nikomu, 
kto nie zna nazwiska prababki 
z domu”. Znaczy to ni mniej ni wię-
cej, że powinnością była znajomość 
co najmniej czterech pokoleń. Cza-
sy się z pewnością zmieniły, ale 

Jak dziadek poznał babcię

istota tego wańkowiczowskiego po-
wiedzenia nie straciła na aktualno-
ści. Trzeba znać własne korzenie, 
genealogię rodzinną, bo to buduje 
i umacnia naszą tożsamość. Przyda 
nam się wysłuchanie w spokoju 
opowieści starszych członków ro-
dziny, właśnie tych odwiedzanych 
cioć, o dziejach przodków. „Jesteś 
cała Helenka” – mówi sędziwa cio-
teczka i pewnie ma rację, bo na to 
jacy jesteśmy mieli wpływ nasi ro-
dzice, a na naszych rodziców ich 
rodzice. I tak dalej. Wiedząc więcej 
o przodkach, lepiej rozumiemy 
bliższą i dalszą rodzinę i czujemy z 
nią silniejszą więź. 

Ze zwykłej ciekawości warto też 
zacząć budować rodzinne drzewo 
genealogiczne. Jesteśmy przecież 
ciekawi, czy w naszych żyłach pły-

nie krew dawnych władców i czy 
przodkami nie byli bohaterowie. 
Jeśli nawet nie odkryjemy takich 
rewelacyjnych koligacji, to z całą 
pewnością rozmowa z babcią 
i dziadkiem, a jeśli już nie żyją 
z krewnymi, odkryje przed nami 
tajemnice rodzinne, o których nie 
mieliśmy pojęcia. 

Dziadkowie, myślę tu o babci 
i dziadku, według opinii wielu na-
ukowców pełnią w rodzinie szcze-
gólną rolę. Cztery niezmiernie waż-
ne, symboliczne role. Warto je wy-
mienić. Dziadkowie są „kotwicami”, 
będąc dla dzieci i wnuków przykła-
dem i świadectwem trwałości rodzi-
ny. To oni organizują życie całej 
dużej rodziny i dbają o wzajemne 
kontakty wszystkich jej członków. 
Dziadkowie nazywani są też „ochro-

niarzami”, bo zapewniają wsparcie 
w trudnych sytuacjach życiowych 
i rodzinnych. Są gwarantem bezpie-
czeństwa psychicznego i ekonomicz-
nego dla dzieci i wnuków. Bywają, 
i to nierzadko, „negocjatorami” i ar-
bitrami w rozstrzyganiu i łagodzeniu 
sporów rodzinnych. Wreszcie to 
dziadkowie są rodzinnymi history-
kami. To oni nie tylko opowiedzą, 
jak dziadek poznał babcię, ale okra-
szą tę informację zabawnymi lub 
mrożącymi krew w żyłach historia-
mi. Wnukom opowiedzą, jak losy 
rodziny splatały się z losami Polski. 
Podadzą imiona krewnych z wcze-
śniejszych pokoleń, uzasadniając 
przy okazji wybór imion wnuków.

Zazwyczaj bez problemu zdo-
bywamy dane o pokoleniu pra-
dziadków, ale dalej jest trochę trud-
niej. Jak pokonać te trudności? 
Sposobów jest wiele. Przede wszyst-
kim rozmowy z bliskimi, koniecz-
nie zapisywane, oglądanie zdjęć. 
Bezcennymi dokumentami są listy, 
pamiętniki i różnego rodzaju od-
ręczne notatki. Ich brak nie ozna-
cza jednak porażki w tropieniu 
losów rodzinnych. Archiwa, inter-
net, księgi parafialne, a nawet 
cmentarne nagrobki, będą źródłem 
wielu użytecznych informacji.

Czy warto poświęcać słoneczne, 
wakacyjne dni na ślęczenie w archi-
wach? Wielu Polaków urodzonych 
i żyjących poza granicami Polski 
poszukuje mozolnie swoich korzeni. 
Nie jest to proste, bo odległość i ba-
riera językowa nie ułatwiają poszu-

kiwań, a jednak nie zniechęcają się. 
Pewien młody Amerykanin wyru-
szył z Nowego Yorku do małej wio-
ski na Podkarpaciu w poszukiwaniu 
swoich krewnych i polskich korzeni. 
Przyznaje, że była to najbardziej 
znacząca podróż w jego życia. Inna 
historia, jaką warto przytoczyć to 
losy 65-letniego Roberta Stodnicka, 
sierżanta w armii amerykańskiej, 
walczącego w Afganistanie i na in-
nych frontach. Po przejściu na eme-
ryturę Robert zaczął porządkować 
papiery rodzinne znalezione na stry-
chu w domu mamy. Dowiedział się 
z nich, że przed stu laty babcia z je-
denastomiesięczną córeczką, jego 
mamą, przypłynęła statkiem z Kró-
lestwa Polskiego do Nowego Yorku. 
Robert wyruszył do Polski w poszu-
kiwaniu krewnych i po roku poszu-
kiwania zakończyły się happy en-
dem. Robert zaczął uczyć się pol-
skiego, bo z kuzynami, jak mówi, 
musi rozmawiać po polsku. 

Nie wiem czy uda mi się przeko-
nać Czytelników do poszukiwań i 
wypełniania drzewa genealogiczne-
go imionami, nazwiskami i piękny-
mi historiami rodzinnymi. A czy 
znacie już historię, jak wasz dziadek 
poznał babcię? Jeśli 
nie, to najwyższy 
czas, aby ją po-
znać!

Joanna 
Fabisiak 

Poseł na 
Sejm RP   

nie, to najwyższy 
czas, aby ją po-

Joanna 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Porady – prawne i psychologiczne
Informacje - dotyczące możliwych rozwiązań Twojego problemu
Konsultacje – rozpoznanie i diagnoza problemu 

Wszystko to bezpłatnie!
Jeżeli:
• Jesteś w trudnej sytuacji życiowej, czujesz osamotnienie i bezrad-

ność
• Obawiasz się, że Ty lub ktoś bliski nadużywa alkoholu, narkotyków, 

leków lub komputera/internetu, hazardu
• Doświadczasz przemocy od bliskiej osoby
• Jesteś świadkiem jak ktoś z twojego otoczenia doświadcza przemo-

cy w rodzinie
• Masz problem z własną złością i agresją wobec najbliższych

Przyjdź do nas. Wiemy, jak ci pomóc!
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-

wy, ul. S. Żeromskiego 29, 01–882 Warszawa (wejście od ul. Jarzęb-
skiego), tel.: (+48) 22 325 44 11, e-mail: bielany.pik@um.warszawa.pl

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prawnicy nie udzielają 
pomocy prawnej w zakresie: prawa administracyjnego, prawa spad-
kowego, działalności gospodarczej, ZUS, prawa podatkowego, prawa 
konsumenckiego.

Ważne zmiany komunikacyjne na Bielanach 
1. Linia autobusowa 171 będzie przedłużona od pętli Nowe Bemowo 

do pętli Chomiczówka
2. Linia autobusowa 181 będzie przedłużona od Bramy Głównej 

Cmentarza Północnego do Bramy Zachodniej Cmentarza Północ-
nego w godzinach porannych i popołudniowych (dojazd i powrót 
dzieci do szkół)

3. Przesunięcie przystanku tramwajowego Przy Agorze 04 na ulicy 
Marymonckiej w kierunku ulicy Dewajtis
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Było uroczyście – elegancko 
– radośnie, z fanfarami dla 
przewodniczącej Klubu Senio-
ra „Uśmiech” z Wólki Węglowej 
– Jadzi Królak. Bo zasłużyła.

Z a poprzedniej władzy pod-
czas sesji ówczesnej Rady 
Gminy dziennikarze gasili 

papierosy i pędem wracali na salę, 
bo do głosu dochodziła radna Kró-
lakowa. I pyskowała: że na Wólce 
pustynia, dzieci się wałęsają, nie 
ma gdzie urządzać imprez – głucha 
wieś. Aż wypyskowała środki na 
budowę Filii Bielańskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Estrady (wiem, bo 
przy tym byłam). Zaś wólczański 
Klub Seniora, który ma tu siedzibę, 
to też przecież Jadzine idee � xe. 

Znalazła drugą entuzjastkę 
uaktywniania miejscowej społecz-
ności. Biegały, namawiały, porobi-
ły plany pracy, złożyły się na szam-
pana – na pierwsze spotkanie 
przyszło 10 osób. Ale nie od 
razu Kraków zbudowano. Dziś 
„Uśmiech” zrzesza ok. 70 osób, 
przeważnie z Wólki, ale też z Pla-
cówki i Radiowa, wśród nich wie-
le par małżeńskich. Spotykają się, 
słuchają wykładów, prelekcji, szy-
kują poczęstunki, tańczą: wizyto-

„Uśmiech” ma 20 lat...

we stroje, fryzury... Ani się obej-
rzała, a od czerwca 1998 roku 
minęło 20 lat. Prawda, że odeszło 
przez te lata wielu niezapomnia-
nych członków Klubu, ale dołącza-
ją nowi.

30 czerwca o godz. 15.00 con-
fetti strzelające obsypało płatkami 
róż gości zgromadzonych w holu 
Ośrodka. W sali widowiskowej 
czekał szampan, miejsca przy sto-
łach zajmowano przy dźwiękach 
marsza. Stoły przygotowane na 70 
osób zastawione były przekąskami, 
ciastami, owocami. Każdy Klub 
Seniora ma swoją specy� kę – wól-

czański jest klubem świetnych go-
spodyń i bawiących się wspólnie 
sąsiadów, a elementem integracji 
zawsze były składkowe przyjęcia. 
Na jubileusz przyznano środki, ale 
klubowiczki uznały, że catering 
jest za drogi, zamówiły tylko gorą-
ce danie i torty, resztę nakupiły, 
przydźwigały, poszykowały.

Pana Burmistrza znamy tyle lat 
ile ma nasz Klub! – wspomniała 
Jadzia, witając wiceburmistrza Bie-
lan Grzegorza Pietruczuka i hono-
rowych gości. Dziękujemy za cate-
ringi, za paczki świąteczne, za serce 
dla seniorów. Zerwały się oklaski, 

zabrzmiało gromkie „Sto lat”. Rów-
nie serdecznie witali klubowicze 
Panią wiceburmistrz Magdalenę 
Lerczak, wiceprzewodniczącą Rady 
Annę Czarnecką, radną Iwonę Wa-
lentynowicz, Marka Kellera – za-
przyjaźnionego z Klubem byłego 
wiceburmistrza, kierowniczkę 
ośrodka przy Estrady Iwonę Dolec-
ką i Justynę Gębską, która zajmuje 
się tu sprawami seniorów.

Entuzjazm sięgnął szczytu przy 
wręczaniu na ręce Jadzi olbrzymie-
go kosza kwiatów i dyplomu uzna-
nia od Zarządu Dzielnicy. Drugi 
dyplom i kosz były od dyrekcji 

BOK, zaś najstarsi stażem, najak-
tywniejsi klubowicze otrzymali 
certy� katy i podziękowania za pra-
cę na rzecz Klubu. Nieco zawodu 
sprawiła zebranym nieobecność 
kilkorga zaproszonych gości, ale 
rozbawiła śpiewana riposta w Ja-
dzinym wykonaniu: „Nic się nie 
stało – Seniorzy – nic się nie sta-
ło...”. Natomiast z niedowierzaniem 
patrzono jak znanej z hartu ducha 
Królakowej wilgotniały oczy, gdy 
zaprzyjaźniony z Klubem artysta 
muzyk Mariusz Krakowski nada-
wał Jej „Wólczański Oder Uśmie-
chu”: „Dziękujemy Tobie Jadziu, 
Dziękujemy Tobie wielce...” (tekst 
i melodia Mariusza).

Były – tradycyjnym tutejszym 
zwyczajem życzenia dla bliskich 
dacie solenizantów i piosenki 
w wykonanie klubowej nestorki; 
było uroczyste zbiorowe zdjęcie. 
Potem, przy kolejnej feerii braw, 
wjechały do sali dwa niemałe tor-
ty z płonącymi fontannami; i za-
częły się tańce. Hasano ochoczo, 
jak na jubileusz przydało, aż tań-
czył po ścianie 
okolicznościo-
wy gadżet – zło-
ta dwudziestka.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Wspólne zdjęcie uczestników Jubileuszu
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Było to 21. seniorskie „Lato w 
mieście”: 13. sezonów w Klubie 
Sportowym „Hutnik”, plus sezo-
ny na terenie Akademii Wycho-
wania Fizycznego, gdzie w tym 
roku wypoczywało 200 osób.

O dbyły się dwa turnusy (2.07-
13.07 i 16.07-27.07.2018) 
i był to wypoczynek co się 

zowie aktywny; pracowicie zapla-
nowany i pilotowany przez zespół 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 
Nr 2 z siedzibą przy ul. Wrzeciono 

I po wczasach

5a, ale w lipcu stróżujący przy pod-
opiecznych: w pawilonie wczaso-
wym, na wycieczce, na imprezie, 
w autobusie, na schodach...

4 lipca odbyło się uroczyste 
otwarcie wczasów w sali lustrzanej 
AWF, uświetnione obecnością Pani 
Senator Barbary Borys-Damięc-
kiej oraz przedstawicieli organiza-
torów seniorskiego lata: Rady i Za-
rządu Dzielnicy Bielany w osobach 
Burmistrza Tomasza Menciny, wi-
ceburmistrzów: Grzegorza Pie-
truczkuka, Włodzimierza Piąt-

kowskiego, wiceprzewodniczącej 
Rady Dzielnicy Anny Czarneckiej, 
radnych oraz Pani Dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany Małgorzaty Spychalskiej, 
Prorektora AWF prof. dr. hab. Cze-
sława Urbanika, Prezesa Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
Jacka Bączkowskiego. Padło wiele 
serdecznych słów pod adresem se-
niorów. Był poczęstunek i koncert 
w wykonaniu Magdaleny Stecz-
kowkiej, a potem bal.

Kiedy przyszłam na AWF od-

wiedzić wczasowiczów, grupa pań 
wróciła właśnie z wycieczki do We-
dla. Ciepło przyjęte przez dyrekcję 
i pracowników zwiedziły fabrykę, 
dekorowały torciki, kosztowały 
słodkości, dostały prezenty. Wspo-
minały też wycieczkę do Uniejowa 
– z kąpaniem się w termach, gdy 
opiekunki z OWDS Nr 2 miały 
oczy dookoła głowy: bo mgła ter-
malna, bo za ślisko na seniorskie 
nogi... W dniu zajęć edukacyjnych 
pt. „Spotkanie z ptakami” ornitolog 
przywiózł żywe sowy. W sobotę, 
choć wczasy trwają do piątku, 
wczasowicze umówili się wieczo-
rem na oglądanie pokazu w Multi-
medialnym Parku Fontann. Pokaz 
walk rycerskich, obchody 74. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego i inne imprezy wypełniły 
dni. Do tego zajęcia edukacyjne, 
gimnastyka poranna, nordic wal-
king, zajęcia muzyczne, plastyczne, 
Tai-chi, konkursy, prelekcje proz-
drowotne, dotyczące bezpieczeń-
stwa seniorów itp.

A po obiedzie często zabawy 
taneczne z konkursami i nagroda-
mi. Bardzo sprawnie pomagały 

w realizacji programu wolontariu-
sze – studenci AWF. Dodatkową 
zaletą programu była możliwość 
wyboru zajęć. Kto nie brał udziału 
w wycieczce, np. ze względu na 
gorsze samopoczucie, miał do dys-
pozycji inne zorganizowane formy 
aktywności.

Na koniec każdego turnusu 
urządzono wspólne grillowanie 
i biesiadowanie oraz każdy wczaso-
wicz dostał prezent. 25 lipca odbyło 
się uroczyste zakończenie wczasów, 
też w sali lustrzanej AWF. Przybyli 
Zastępcy Burmistrza: Magdalena 
Lerczak i Grzegorz Pietruczuk, 
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielni-
cy Anna Czarnecka, radny Woj-
ciech Borkowski, dyrektor OPS 
Małgorzata Spychalska, kanclerz 
AWF Maciej Hart� l, Krystyna Że-
browska i Jacek Bączkowski. Pani 
Poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak 
nadesłała serdeczny list do bielań-
skich seniorów (odczytany w Jej 
imieniu przez Magdalenę Sokól-
ską). Jeszcze tylko odbył się koncert, 
poczęstunek i „zapraszamy za rok”.  

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Podziękowanie
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom 
Bielan za okazane mi zaufanie i oddane głosy, dzięki którym będę 
mógł reprezentować Państwa sprawy w Radzie Seniorów Dzielnicy 
Bielany. Obiecuję, że dopełnię wszelkich starań, aby żyło się w naszej 
Dzielnicy coraz lepiej.

Zygmunt Morawski

Na pierwszym planie od prawej: Tomasz Mencina – Burmistrz, 
Grzegorz Pietruczuk, Włodzimierz Piątkowski – Zastępcy Burmistrza
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Wojciech Borkowski
Osobami, które są najbardziej 

narażone na zakażenie WZW A są 
pracownicy oczyszczalni ścieków, 
obsługi urządzeń kanalizacyjnych 
jak również osoby pracujące 
w służbie zdrowia, żłobkach, 
przedszkolach i wojsku. Prawdo-
podobieństwo zakażenia wzrasta 
także podczas naszych wizyt 
w krajach endemicznego występo-
wania choroby w rejonie basenu 
Morza Śródziemnego, krajach Eu-
ropy Wschodniej i Rosji oraz 
w krajach rozwijających się. 

W przypadku podejrzenia 
WZW A wykonujemy badania 
krwi. Jeśli doszło do zakażenia, 
stwierdza się zwiększenie w oso-
czu aktywności enzymów wskaź-
nikowych wątroby – aminotrans-
ferazy asparaginianowej i alani-
nowej oraz wzrost stężenia biliru-
biny. Ostateczne rozpoznanie le-
karz stawia na podstawie wyników 
badania serologicznego, wykry-

wającego przeciwciała anty-
HAV.

Jedynym skutecznym sposo-
bem zapobiegania WZW A są 
szczepienia ochronne. Po kom-
pletnym cyklu szczepienia wy-
twarzają się przeciwciała, które 
mogą chronić przed żółtaczką 
typu A nawet przez całe życie. 
Wymagane są dwie dawki szcze-
pionki podane w schemacie 6-12 
miesięcy. 

Wirusowe zapalenie 
wątroby typu B, 
czyli tzw. żółtaczka 
wszczepienna,

to choroba wywoływana przez 
wirus HBV. Do zakażenia docho-
dzi przede wszystkim poprzez 
kontakt z krwią. Do zakażenia 
może dojść nie tylko placówkach 
medycznych, lecz także u kosme-
tyczki, fryzjera czy w salonie tatu-
ażu. Wyróżnia się trzy drogi zaka-
żenia: krwiopochodną (najczęst-
sza), płciową (kontakty seksualne) 
i okołoporodową (kiedy chora 
matka zakaża swoje dziecko). 
U większości pacjentów zakażenie 
wirusem typu B przebiega bezob-
jawowo, wykrycie w początkowym 
stadium choroby jest zazwyczaj 

przypadkowe i związane z pro� -
laktycznymi badaniami krwi. Naj-
częściej nie występuje żółtaczka 
w rozumieniu objawu zażółcenie 
skóry i błon śluzowych. W więk-
szości przypadków zapalenie wą-
troby pacjent przechodzi samoist-
nie, dlatego też osoby zakażone nie 
mają świadomości, że przebyły 
WZW typu B. U części pacjentów 
może pojawić się: zmęczenie, sen-
ność, brak apetytu, ból głowy, po-
bolewanie wątroby i żołądka, 
świąd, biegunki, zmiana masy cia-
ła. W zaawansowanym stadium 
może wystąpić krwawienia z prze-
wodu pokarmowego, żylaki, wo-
dobrzusze, wyniszczenie organi-
zmu. W przebiegu żółtaczki typu 
B może rozwinąć się także nado-
stre zapalenie wątroby z martwicą, 
co w konsekwencji prowadzi do 
niebezpiecznej niewydolności wą-
troby oraz nowotworu wątroby.

 Skutecznym sposobem ochro-
ny przed wirusowym zapalenie 
wątroby typu B jest wykonanie 
szczepień ochronnych. Szczepie-
nia te od 1994 r. wykonywane są 
obowiązkowo u noworodków, 
a także zalecane szczególnie u osób 
przed planowanymi zabiegami 
chirurgicznymi. Skuteczne szcze-
pienie przeciw WZW typu B skła-
da się z 3 dawek: pierwszą podaje 
się w dowolnym momencie, drugą 
– po miesiącu i trzecią – po 6 mie-
siącach. Uodpornienie następuje 
według schematu 0.–7.–21. dzień. 
Ponadto u osób ze słabą odporno-
ścią i z grupy podwyższonego ry-
zyka (pracowników opieki zdro-
wotnej) zaleca się podanie dawki 
przypominającej co 5–10 lat. 

Szczepienie na tzw. żółtaczkę 
typu B jest bezpłatne dla dzieci i 
młodzieży, a także dla osób prze-
bywających w bliskim kontakcie z 
osobą zakażoną. Dla pozostałych 
szczepionka nie jest refundowana 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
(NFZ). W Polsce odbywają się 
jednak regularnie akcje pod nazwą 
„Żółty tydzień”, podczas których 
wykonywane są szczepienia prze-
ciw WZW typu B. Objawy prze-
wlekłego zapalenia wątroby typu 
C są podobne do objawów prze-
wlekłego zapalenia wątroby typu 
B. Większość chorych nie odczuwa 
żadnych dolegliwości. Najczęst-

Choroby wątroby (2)
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szym objawem jest uczucie zmę-
czenia oraz obniżony nastrój. Po-
nadto może pojawić się nieznacz-
ne powiększenie wątroby, a czasem 
także żółtaczka, występująca stale 
lub pojawiająca się okresowo. 
Rzadko występuje powiększenie 
śledziony. Zaostrzenie przewlekłe-
go zapalenia wątroby typu C może 
przypominać ostre WZW typ B. 

Marskość wątroby
Czasem pierwsze pojawiają się 

objawy związane z powikłaniami 
WZW typu C, czyli np. marskością 
wątroby lub pozawątrobowymi 
powikłaniami związanymi z nie-
prawidłowym funkcjonowaniem 
układu odpornościowego, np. guz-
kowe zapalenie tętnic, kłębuszko-
we zapalenie nerek. Mogą wystę-
pować także objawy skórne – pla-
mica, liszaj płaski lub łuszczyca.

Marskość wątroby stanowi 
częste powikłanie przewlekłego 
wirusowego zapalenia wątroby 
typu C. Czynniki, które przyspie-
szają powstanie marskości to: al-
kohol, nadwaga i otyłość, palenie 
papierosów, zwiększone stężenie 
żelaza, stłuszczenie wątroby, cu-
krzyca, towarzyszące zakażenie 
wirusem zapalenia wątroby typu 
B lub HIV.

Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

Okres letni, w tym głównie 
wakacje, i związana z tym duża 
ilość czasu wolnego sprzyja 
eksperymentowaniu przez 
dzieci i młodzież z różnymi 
środkami psychoaktywnymi. 
Do najniebezpieczniejszych 
z nich należą tzw. dopalacze 
(ang. smarts). 

D opalacze to poważne zagro-
żenie dla dziecka, to sub-
stancje działające na ośrod-

kowy układ nerwowy, wpływające 
negatywnie na pracę mózgu, sprze-
dawane w postaci tabletek, prosz-
ków, mieszanin ziół, w postaci 
suszu, kadzidełek, naklejek tzw. 
„tatuaży”, opakowane w kolorowe, 
atrakcyjnie wyglądające papierki, 
nadające im „niewinny” wygląd.

Sprzedawane są w sklepach lub 
przez Internet pod nazwą artyku-
łów kolekcjonerskich, często 
z umieszczonym komunikatem 
„Produkt nie do spożycia”. Niebez-
pieczeństwo zażywania tzw. dopa-
laczy wynika z faktu, że ich skład 
chemiczny nie jest znany, może 
podlegać wahaniom i mody� ka-
cjom. 

Media corocznie w okresie wa-
kacyjnym donoszą o przypadkach 
zatruć młodych ludzi, którzy tra-
� ają, często w stanie zagrażającym 

życiu, do szpitali w całej Polsce, 
w tym na oddziały toksykologii. 
Zbiorowe zatrucie młodych ludzi, 
najprawdopodobniej środkami 
psychoaktywnymi, miało miejsce 
na początku czerwca br. w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 
Kilkanaście młodych osób, z róż-
nymi objawami, tra� ło do szpitala, 
a sprawę bada prokuratura.

Najczęstszymi powodami się-
gania przez młodzież po środki 
psychoaktywne są: chęć zaspoko-
jenia ciekawości; chęć bycia akcep-
towanym przez grupę rówieśniczą; 
udowodnienie przed rówieśnikami 
swojej „dojrzałości”; chęć odreago-
wania stresu czy niepowodzenia; 
chęć pokonania wstydu i nieśmia-
łości w relacjach z rówieśnikami; 
obawa przed wykluczeniem.

Na co powinno się zwrócić 
uwagę, co powinno zaniepokoić 
rodzica/opiekuna: wygląd oczu; złe 
samopoczucie, brak chęci do życia, 
depresja; stany euforyczne, gada-
tliwość, a następnie otępienie i apa-
tia; zmiana nawyków żywienio-
wych – brak apetytu lub objadanie 
się; kłopoty w szkole, wagary, po-
gorszenie ocen; próby wyłudzania 
lub podbieranie pieniędzy na nie-
określone wydatki; nieuzasadnione 
ataki złości, agresji; wychodzenie 
z domu na krótko, poprzedzone 

dzwonkiem domofonu lub telefo-
nem od nieznanej osoby; wprowa-
dzenie do słownictwa nowych 
zwrotów, często niezrozumiałych 
dla dorosłych, tzw. slangu narko-
tykowego; pojawienie się w domu 
nowych akcesoriów, typu lufki, 
sreberka, małe woreczki z za-
mknięciem strunowym, tzw. diler-
ki, itp.; zmiana zapachu ciała.

Do najczęściej spotykanych 
skutków pojawiających się w trakcie 
i po zażyciu tzw. dopalaczy możemy 
zaliczyć: bóle głowy, migrena; ko-
łatanie serca; agresja, zaburzenia 
koordynacji ruchowej, drżenie rąk; 
nudności, wymioty, biegunka; zmę-
czenie, osłabienie, brak zdolności 
koncentracji; reakcje alergiczne; 
myśli samobójcze, omamy; napady 
leku, halucynacje; nadmierna wraż-
liwość na dźwięki i światło.

Jak należy się zachować, co 
robić, jeśli na podstawie obser-
wacji zrodzi się podejrzenie, że 
dziecko zażywa narkotyki, tzw. 
dopalacze?

Po pierwsze, nie należy reago-
wać zbyt gwałtownie. Złość lub 
próby rozwiązania siłowego mogą 
spowodować gwałtowne reakcje, 
zwłaszcza, jeśli niedawno przyjęło 
środek odurzający (atak serca, sil-
ny atak paniki, duszności). 

Jeśli dziecko jest uzależnione, 

należy motywować je do leczenia 
i poszukać sprawdzonego ośrodka, 
jeśli będzie gotowe na leczenie. Naj-
lepiej najpierw wysłuchać, co mło-
dy człowiek ma do powiedze-
nia, starając się zrozumieć jego 
trudności i problemy. Groźby i kary 
przynoszą krótkotrwałe i powierz-
chowne rezultaty. Konieczne jest 
zdobycie zaufania dziecka oraz na-
wiązanie z nim lepszego kontaktu.

Aby rozwiać podejrzenia, że 
dziecko być może sięga po narko-
tyki, można wykonać odpowied-
nie badania. Do przeprowadzenia 
odpowiednich testów wystarczy 
próbka moczu lub śliny, które 
można zbadać przy pomocy spe-
cjalistycznych narkotesterów, któ-
re są dostępne w aptekach stacjo-
narnych lub w Internecie.

Niestety, w przypadku tzw. do-
palaczy, ich wykrycie w organi-
zmie, tym bardziej konkretnej 
psychoaktywnej substancji, nie 
jest tak łatwe do stwierdzenia, gdyż 
skład tzw. dopalaczy jest nieznany 
i ulega mody� kacjom.

Rodzicu/opiekunie pamię-
taj!!!

Dopalacze zażywane są zazwy-
czaj przez dzieci/młodzież pozo-
stawioną samą sobie, bez opieki 
i nadzoru, nie znajdującą wspólne-
go języka zrozumienia z rodzica-

mi/opiekunami. Dobre relacje 
w rodzinie, jasno wytyczony sys-
tem wartości, nauka asertywności 
poprzez budowanie wartości dziec-
ka, życzliwość, akceptacja, co-
dzienny kontakt i poświęcony czas 
na rozmowy o problemach i zain-
teresowaniach sprawami dziecka 
– zdecydowanie pomogą uchronić 
je przed kontaktem z dopalaczami, 
które mogą stwarzać zagrożenie 
dla jego życia i zdrowia.

Dlatego też rodzice i opieku-
nowie powinni poświęcać więcej 
czasu i uwagi swoim dzieciom, 
rozmawiać o ich problemach dając 
poczucie wsparcia i zrozumienia, 
co może ustrzec je przed niebez-
piecznym „eksperymentowaniem” 
z dopalaczami, wielokrotnie koń-
czącym się tragicznie.

Rodzice/opiekunowie – zwra-
cajcie uwagę na to, co robią wasze 
dzieci!!!

Gdzie szukać pomocy:
● 800 060 800  Infolinia Głów-

nego Inspektora Sanitarnego;
● 116 111 Telefon Zaufania dla 

Dzieci i Młodzieży
● 800 100 100 Telefon dla ro-

dziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci

● 800 12 12 12  Dziecięcy tele-
fon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka.

Biuro Prewencji KGP

Dopalacze to poważne zagrożenie dla życia dziecka
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Andrzej Brzeski
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Andrzej Brzeski (1949-2018) 
– tekściarz, aktor, bard, autor 
piosenek poetyckich. 

Z warszawskimi Bielanami 
związany był od lat 80. XX w. Miesz-
kał na Bielanach a pracował w Bie-
lańskim Ośrodku Kultury. Właśnie 
na zielonych Bielanach i Żoliborzu 
spędzał dużo czasu, relaksując się 
jazdą na rowerze, odkrywaniem 
nowych kafejek i zakątków, co zna-
lazło odbicie w jego twórczości. 
W szczególności Chomiczówkę da-
rzył zawsze wielkim sentymentem, 
czemu nie raz dawał wyraz w swo-
ich piosenkach czy wierszach. 

Jak widział swoje bielańskie 
miejsce na ziemi wspomina syn 
artysty Aleksander Brzeski: „Czy 
to jednak dokładnie ta sama Cho-
miczówka, jaką znamy dzisiaj? 
Chomiczówka połowy lat 80-tych 
i początku 90-tych była miejscem 
dzikim i dla artystów – niezbada-
nym. Miejscem, które wymagało 
zupełnie nowej poetyki, diametral-
nie odmiennej niż ta śródmiejska. 
Była miejscem, gdzie siłą rzeczy 
wstawało się „wśród betonu i szkła”, 
o czym opowiadał tekst piosenki 
„Ulica w najnowszej dzielnicy” 
napisanej właśnie z myślą o Cho-
miczówce. „Ulico – pół warszaw-
ska, pół wiejska/ Daj nam małe pół 
szczęścia/ I osłaniaj od zła” – tego 
rodzaju słowami-zaklęciami pró-

Andrzej Brzeski – bard i poeta z Bielan

bował tata oswoić nieco dopiero co 
powstałą wtedy ulicę Kluczową, na 
której zamieszkał już w roku 1984. 
Ówczesny okoliczny krajobraz był 
krajobrazem śnieżnobiałych ni-
czym stos kostek cukru budynków, 
z wyzierającą nieopodal betonową 
pustynią lotniska na Bemowie. 

Zdecydowanie odmienny od 
dzisiejszej deweloperskiej „wolnej 
amerykanki” strzeżonych osiedli, 
którym tata do końca życia pozo-
stał przeciwny. Wyznawał bowiem 
pogląd, że odgradzanie się niepo-
trzebnymi murami to pierwszy 
krok do degeneracji w kontaktach 
międzyludzkich. Fragmenty tej 
� lozo� i możemy bez trudu odna-
leźć chociażby w wykonywanym 
ostatnio przez Marylę Rodowicz 
„Zajączku słońca”. Pomijając są-

siedztwo lasu oraz Puszczy Kam-
pinoskiej (regularnego miejsca 
naszych wspólnych rowerowych 
wycieczek) ciekawym ewenemen-
tem Kluczowej okazała się być 
zamieszkująca okoliczne domki 
jednorodzinne menażeria, z pa-
wiem królewskim oraz kogutem 
na czele. Stworzenia te dawały po-
pis swoich możliwości wokalnych 
przy każdym wschodzie i zacho-
dzie słońca i to właśnie letni za-
chód słońca z rozdzierającym ciszę 
pawim nawoływaniem w tle na 
zawsze pozostał dla nas symbolem 
Chomiczówki. 

Inne sekrety Kluczowej zostały 
przez tatę odsłonięte w utworze pt. 
„Na mojej ulicy”, który rozpoczyna 
się zresztą zupełnie banalnie: „Na 
mojej ulicy jedna pani jest samot-

na/Jeden gość ma dość a reszta to 
normalni”. Dałoby się opisać w ten 
sposób pewnie wiele ulic, ale już 
w drugiej zwrotce pojawia się uni-
kalny rys: „Za moją ulicą stoi wiel-
ka góra śmieci/A za górą drzemie 
sobie wieś/ Na mojej ulicy dzieci 
leją inne dzieci/A jak zleją, lubią 
chipsy zjeść”. Dwa ostatnie wersy 
to typowy przewrotny humor spod 
znaku Andrzeja Brzeskiego, a góra 
śmieci to oczywiście Radiowo, któ-
re dobrze znają wszyscy mieszkań-
cy północnej części Bielan. Jest 
jeszcze wers: „Na mojej ulicy widać 
pałac wujka Soso/Bo go żaden inny 
pałac nie zasłania”. Mowa oczywi-
ście o Pałacu Kultury i Nauki – 
wówczas jak majestatyczna latarnia 
morska górował on nad miastem, 
wyznaczając kierunek w stronę 
Centrum z okien naszego dużego 
pokoju. To tam w pocie czoła wy-
stukiwałeś tato swoje teksty na 
zakupionej w komisie ulubionej, 
starociowatej maszynie do pisania 
marki Continental.

Jego dorobek artystyczny był 
niezwykle bogaty. Zawodowo 
oprócz gry w � lmach  i tworzeniu 
tekstów piosenek dla znanych pol-
skich artystek np. Maryli Rodo-
wicz, Edyty Geppert, Laury Łącz 
czy Krystyny Tkacz, pisał wiersze 
oraz teksty do  kreskówek dla dzie-
ci. Jego utwory tłumaczone były na 
wiele języków m.in. czeski, nie-

miecki. Był związany od początku 
z festiwalem OPPA i środowiskiem 
bardów. W czasie swojej pracy 
w Bielańskim Ośrodku Kultury 
tworzył i prowadził  liczne progra-
my artystyczne np. „Kawiarnia 
bardów”, „Nie tylko dla Pań”, wie-
czory poetyckie „Okno dla wrażli-
wych”, współprowadził „Wieczory 
międzynarodowe”, koncerty. Wie-
lokrotnie zasiadał w jury konkur-
sów recytatorskich, teatralnych 
i poetyckich. Współpracował z wie-
loma teatrami: Narodowym, Roz-
maitości, Teatrem Lubuskim w Zie-
lonej Górze, Teatrem na Targówku 
oraz z Teatrem na Bielanach. Był 
także długoletnim współpracowni-
kiem radiowej Trójki (m.in. w pro-
gramach BAR i Powtórka z rozryw-
ki). Pisał felietony do gazet m.in. 
Urody, Cosmopolitan. 

Prywatnie bardzo cenił sobie 
czas spędzony z drugą osobą i nie-
spieszne cieszenie się życiem, stąd 
kawa americano z mlekiem i ciast-
ko były codziennym rytuałem. 

Nie lubił tłumów i bylejakości 
oraz jak mawiał „sztampy, że tak 
wypada i tak należy”. Kochał zwie-
rzęta, te swoje, najpierw psa Ku-
busia, a później kota Milusia, jak 
i te bezdomne, o których zawsze 
pamiętał.  Kotom i misiom po-
święcił  utwory na swojej płycie dla 
dzieci „Tatusiowe mruczanki”, bo 
– jak twierdził – każdy w środku 
pozostaje dzieckiem. 

BOK

Trudno nieraz stwierdzić, że 
ktoś w swojej działalności jest 
tym jednym najlepszym. Są 
dziedziny, w której możemy 
mówić o jakieś grupie czem-
pionów, ale co do tego, kto 
z nich jest tym NAJ… – zdania 
są podzielone. W przypadku 
kobiecego sportu w Polsce 
wątpliwości nie ma. To Irena 
Szewińska była najwybitniej-
szą polską sportsmenką.

Urodziła się 24 maja 1946 r. 
w Leningradzie (obecnie: Sankt 
Petersburg), gdzie wówczas studio-
wał jej ojciec. Rok później wraz 
z rodzicami zamieszkała w Warsza-
wie. O tym, że jest wybitnie utalen-
towana pod kątem sportowym 
przekonała się sama w szkole pod-
stawowej, kiedy to podczas biegu 
na 60 metrów podczas lekcji wf-u 
pobiegła tak szybko, że nauczyciel-
ka kazała jej pobiec jeszcze raz, 
przekonana, że za nieprawdopo-
dobny wręcz wynik uczennicy musi 
odpowiadać awaria stopera. A chwi-
lę później druga, równie rewelacyj-
na próba wykazała, że stoper działał 
jednak prawidłowo…

Bielany żegnają Irenę Szewińską

Tra� ła do klubu Polonia War-
szawa, którego członkinią była 
przez cały okres swojej długiej 
sportowej kariery, w latach 1961-
1980. Jej specjalnością były biegi, 
ale uprawiała także – i to z sukce-
sami – skok w dal. Występowała 
na pięciu Igrzyskach Olimpijskich: 
w Tokio (1964), Meksyku (1968), 
Monachium (1972), Montrealu 
(1976) i Moskwie (1980). Oprócz 
tego wielokrotnie triumfowała na 
Mistrzostwach Europy, zdobywała 
także laury w konkursach i plebi-
scytach na najpopularniejszego 

sportowca. W 1974 r. agencja pra-
sowa United Press International 
wybrała ją najlepszą sportsmenką 
na świecie, co dla sportowca zza 
żelaznej kurtyny było niebywałym 
wręcz wyróżnieniem. Po zakoń-
czeniu sportowej kariery aktywnie 
działała w PKOl. i MKOl.

Była postacią niezwykle ważną 
także dla Bielan. Znali ją dobrze 
uczestnicy Biegu Chomiczówki, na 
którym często się pojawiała. Jeszcze 
w tym roku zasiadała w kapitule 
XVIII Plebiscytu na Najlepszych 
Sportowców Warszawy 2017. Do-

słownie kilka tygodni przed śmier-
cią wzięła udział w Pikniku Olim-
pijskim. Bo choć od kilku lat zma-
gała się z ciężką chorobą, gdy tylko 
czuła się lepiej, z wielkim zaanga-
żowaniem uczestniczyła w sporto-
wym życiu naszego miasta. Zawsze 
elegancka i skromna. Nie należała 
do tych, którzy po zakończeniu 
sportowej kariery stają się kimś na 
kształt celebryty. Nie grywała w se-
rialach, nie sprzedawała swojego 
prywatnego życia w telewizyjnych 
„show” ani w tabloidach. Intereso-
wał ją sport i jego rozwój.

Jej marzeniem było pojechać 
do Tokio na Igrzyska Olimpijskie 
w 2020 r., by jeszcze raz odwiedzić 

miejsce, w którym w 1964 r. zaczę-
ła się jej wielka olimpijska kariera. 
Niestety stało się inaczej. Irena 
Szewińska zmarła 29 czerwca 
2018 r. Spoczęła na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. „Z jej 
śmiercią skończyła się pewna epo-
ka polskiego sportu, wykuta przez 
ludzi wykształconych w Central-
nym Instytucie Wychowania Fi-
zycznego na stołecznych Biela-
nach” – powiedział po jej śmierci 
wybitny polski narciarz alpejski 
Andrzej Bachleda-Curuś. W ser-
cach warszawiaków Irena Szewiń-
ska pozostanie na zawsze.

Rafał Dajbor

Naszej Koleżance
Joannie Żebrowskiej

wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Koleżanki ze Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy

Wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Taty 

Małgorzacie Karpiuk 
oraz Rodzinie 

składają
koleżanki i koledzy Wydziału 

Budżetowo-Księgowego
i Referatu Planowania, 

Sprawozdawczości i Analiz

Irena Szewińska
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Huta ArcelorMittal Warszawa 
została laureatem Polskiej Na-
grody Inteligentnego Rozwoju 
2018 pod patronatem Prezes 
Urzędu Patentowego RP, za 
projekt „Opracowanie i wdro-
żenie technologii produkcji 
stali superczystych dla prze-
mysłu motoryzacyjnego”. 

P rojekt realizowany jest od 
roku we współpracy z Aka-
demią Górniczo-Hutniczą 

w Krakowie, a współ� nansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.  

Badania obejmują dwa aspek-
ty. Pierwszy, to opracowanie no-
watorskiej technologii produkcji, 
która zapewni Hucie ArcelorMit-

Nagroda za projekt 
badawczo-rozwojowy

tal Warszawa w sposób powta-
rzalny bardzo wysoką czystość 
stali w tych gatunkach, które są 
przeznaczone dla przemysłu sa-
mochodowego. Drugi aspekt pro-
jektu polega na dobraniu takich 
warunków ulepszania cieplnego, 
które pozwolą uzyskać optymalne 
własności � zyko-chemiczne wy-
robów.

Realizacja projektu zaczęła się 
w czerwcu 2017 roku. W pierw-
szych miesiącach prac badawczych 
specjaliści wery� kowali stan obec-
ny, bez zmian w technologii.

W drugim etapie, który się 
właśnie zaczyna, Huta ArcelorMit-
tal Warszawa weryfikuje wyniki 
przeprowadzonych dotąd badań 
na próbach przemysłowych. 

Nowa technologia ma zagwa-
rantować powtarzalność oraz zmi-
nimalizować błędy ludzkie w trak-
cie procesu. Jeśli założenia się 
sprawdzą, warszawska huta uzyska 
gwarancję spełnienia najostrzej-
szych wymagań klientów z prze-
mysłu motoryzacyjnego. 

– Te wymagania ciągle rosną, 
a my chcemy im sprostać. Realizo-
wany projekt badawczo rozwojowy 
daje nam do tego narzędzia. Cieszy 
nas, że jego temat i założenia zy-
skały uznanie kapituły Polskiej 
Nagrody Inteligentnego Rozwoju 
2018 – mówi Artur Dobosz, dy-
rektor działu jakości i technologii 
w ArcelorMittal Warszawa. 

Ewa Karpińska

Od października ubiegłego 
roku do czerwca 2018 bielańska 
Huta została poddana dwukrot-
nie kontroli Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (WIOŚ). 

W sumie inspektorzy spę-
dzili w zakładzie ponad 
3,5 miesiąca. Przepro-

wadzone w tym czasie trzykrotnie 
pomiary emisji pyłów i hałasu wy-
kazały, że Huta ArcelorMittal War-
szawa nie przekracza dopuszczal-
nych norm. 

Ostatnia kontrola WIOŚ trwa-
ła od 24 marca do 4 czerwca 2018 r. 
Było w nią zaangażowanych z ra-
mienia Inspekcji 9 osób – w tym 
inspektorzy i specjaliści wykonu-
jący pomiary kontrolne. Spraw-
dzano czy Huta ArcelorMittal 
Warszawa przestrzega wymagań 
ochrony środowiska, wery� kowa-
no jakość dostarczanych danych, 
sposób zarządzania odpadami, 
prawidłowość wnoszenia opłat za 
korzystanie ze środowiska. 

W czasie kontroli wykonano 
pomiary emisji pyłów i gazów 
(9 maja br. z pieca elektrycznego 
na stalowni, a 27 kwietnia z pieca 
grzewczego na walcowni). Po-
przednio analogiczne pomiary 
zostały zrobione w październiku 
2017 r. oraz dodatkowo, na nasze 
zlecenie, w grudniu 2017 r. Wszyst-
kie wykazały stężenia na niskim 
poziomie, poniżej norm BAT.

Huta ogranicza 
emisję pyłów i hałas
Wyniki pomiarów pokazały 

także, że emisje pyłu są mniejsze 
niż te, które były rejestrowane 
w trakcie wcześniejszych pomia-
rów dokonywanych na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Mimo nie no-
towanych ostatnio przekroczeń – 
Huta podjęła szereg działań, żeby 

Ochrona środowiska 
pod kontrolą

jeszcze skuteczniej wychwytywać 
pyły. Zmienione zostały tkaniny 
filtracyjne worków, do których 
odciągany jest pył. Są one obecnie 
szczelniejsze i bardziej odporne na 
wysoką temperaturę. Mimo iż pro-
ducent gwarantuje prawidłową 
pracę worków przez dwa lata, po-
stanowiliśmy wymieniać je wszyst-
kie co roku, niezależnie od stanu 
technicznego. Kosztuje to dodat-
kowo ponad 250 tys. zł, ale daje 
gwarancję, że nie przeoczyliśmy 
żadnej nieszczelności czy uszko-
dzenia. Wymieniamy również czę-
ściej elementy wsporcze worków 
– tzw. kosze, żeby uniknąć sytuacji, 
w której nadmiernie wykrzywiona 
konstrukcja powoduje przeciera-
nie worka.  Wymieniliśmy też nie-
które elementy i układy systemu 
sterującego pracą silników elek-
trycznych wentylatorów odciąga-
jących pył z pieca elektrycznego, 
co zwiększyło ich niezawodność. 

Przeprowadzone pomiary ob-
jęły również emisję gazów z pieca 
stalowniczego, potwierdzając, że 
ich poziom nie przekracza normy. 
To samo potwierdziły wyniki po-
miaru emisji pyłów i gazów z pie-
ca grzewczego na Walcowni. 

W czasie ostatniej kontroli 
WIOŚ wykonano pomiary hałasu w 
dwóch punktach (ul. Heroldów 12 
– Seminarium i ul. Improwizacji 5). 
W grudniu 2017 r. dodatkowo zle-
ciliśmy pomiary hałasu w czterech 
punktach (ul. Rokokowa, ul. Wól-
czyńska, ul. Improwizacji przy Se-
minarium, przy ul. Nocznickiego). 

Pomiary odbywały się w nocy, 
ponieważ w czasie dnia poziom 
hałasu generowanego przez komu-
nikację jest za wysoki, by można 
było odróżnić od tła hałas pocho-
dzący z Huty. Wszystkie wykazały, 
że poza granicami zakładu dopusz-
czalny poziom hałasu nie został 
przekroczony. Warto podkreślić, że 
w kwestii ograniczania hałasu także 
podejmujemy szereg działań. W po-
czątku roku wymieniliśmy część 
bram w budynkach Wykańczalni 
i Stalowni na bramy rolowane, któ-
re zamykane są automatycznie. 
Obecnie jest w trakcie wymiany 
brama samochodowa na Stalowni 
– bramy kolejowe zostały już wy-
mienione. W najbliższych tygo-
dniach będziemy montować tłumik 
w rejonie wylotu pary na dachu 
Stalowni – ponieważ jest on także 
źródłem hałasu. Te wszystkie dzia-
łania mają na celu poprawę kom-
fortu akustycznego wokół Huty. 

Marian Eliasz
Kierownik Działu Ochrony Środowiska 

w Hucie ArcelorMittal Warszawa 

23 czerwca odbył się w Hucie 
ArcelorMittal Warszawa kolej-
ny  Dzień Otwarty. 

Z akład odwiedziło  prawie 
200 osób. Pierwsi goście 
pojawili się o 9 rano. Ostat-

nia grupa zakończyła wycieczkę  
ok. godz. 18.00. Jak zwykle Huta 
wzbudziła ogromne zainteresowa-
nie. Organizatorzy usłyszeli wiele 
ciepłych słów i podziękowań za 
zorganizowanie zwiedzania.  

– Zobaczyć pracę Huty na wła-
sne oczy – to jest coś. Było bardzo 
ciekawie – mówili  goście po obej-
rzeniu produkcji w Stalowni 
i Walcowni. Parę osób wysłało 
specjalne podziękowania na adres 
mailowy zakładu. Okazuje się, że 
Dni Otwarte mają już stałych 
„wielbicieli” – jeden z gości był już 
w Hucie cztery razy. Twierdzi, że 
za każdym razem widział co inne-
go. Oczywiście chce przyjść po-
nownie. 

Wśród zwiedzających  było też 

Zwiedzanie Huty ma powodzenie
kilku dawnych pracowników 
Huty Warszawa, którzy nie wi-
dzieli jej po modernizacji. Wszy-
scy byli pod ogromnym wraże-
niem. 

Jak zwykle na zakończenie wy-
cieczki padały pytania o termin 

kolejnego Dnia Otwartego. Gdy 
tylko zostanie ustalony, informacja 
ukaże się na stronie www.arcelor-
mittal-warszawa.com i w „Naszych 
Bielanach”. 

Ewa Karpińska
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Zadanie nr 12

RO ZRY W K A

Konkurs „5” z BIELAN
W tym konkursie, który cieszy 
się wielkim powodzeniem 
wśród naszych Czytelników, 
można wykazać się nie tylko 
wiedzą, ale także wygrać bardzo 
wartościowy zestaw nagród.

Z wycięża pierwszych 5 osób, 
które prawidłowo rozszyfrują 
foto zagadkę. Z odpowiedzią 

prosimy dzwonić pod redakcyjny 
numer telefonu: (22) 443 47 60, 
ewentualnie wysłać e-mail na adres: 
tolechowski@um.warszawa.pl

Warto powalczyć, gdyż zestaw 
przygotowanych przez nas nagród 
jest wyjątkowo cenny. Trzymamy 
kciuki!

Podajemy rozwiązanie zagadki 
z czerwcowego nr. „Naszych Bie-
lan”. Prawidłowa odpowiedź 
brzmiała: osiedle Chomiczówka.

Zwycięzcami zostały następu-
jące osoby: Mirosława Damieszko, 
(Gora?), Adam Mańkowski, 
Krzysztof Sotomski, Henryk Za-

lewski. Gratulujemy świetnej zna-
jomości topogra� i dzielnicy i za-
praszamy do redakcji (pok. 317) 
po odbiór nagród.

Oto dzisiejsze pytanie konkur-
sowe: prosimy podać nazwę osie-
dla, na którego terenie znajduje się 
ten malowniczy mostek. Imiona 
i nazwiska laureatów opublikujemy 
w sierpniowym wydaniu „NB”.

„Piątka” ze znajomości Bielan. 
„5 z Bielan” wygrywa!

Redakcja
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Aby rozwiązać krzyżówkę, 
trzeba wpisać prawidłowe 
odpowiedzi w poziomych 
kratkach. 

L itery zielonego pola utworzą 
hasło. Prosimy je podać, 
dzwoniąc do redakcji na nr 

tel.: (22) 443 47 60 lub wysyłając 
e-mail na adres: tolechowski@
um.warszawa.pl

Wygrywa pierwszych 5 osób, 
które udzielą dobrej odpowiedzi. 
Dla zwycięzców przygotowaliśmy 
bardzo atrakcyjny zestaw nagród.

Podajemy rozwiązanie krzy-
żówki z czerwcowego wydania 
gazety: Bielańska mapa urlopów. 
Nagrody otrzymują: Marcin Fran-
kowski, Andrzej Sokalski, Henryk 
Zalewski, Andrzej Zbrożek, Jolan-
ta Zielińska. Gratulujemy i zapra-
szamy do redakcji (pok. 317, III p) 
po ich odbiór.

Czas na dzisiejsze zmagania 
konkursowe. Kategoria – znane 
przysłowia. Prosimy uzupełnić 
brakujący fragment, wpisując go 
w poziomych polach. Imiona i na-
zwiska zwycięzców wydrukujemy 
w sierpniowym wydaniu „Naszych 
Bielan”. Życzymy powodzenia.

Redakcja
1. Od ... głowa nie boli 2. Daro-

wanemu ... w zęby się nie zagląda 
3. Apetyt rośnie w miarę ... 4. Mowa 
jest srebrem, a ... złotem 5. Jedna ... 
wiosny nie czyni 6. Nie chwal dnia 
przed zachodem ... 7. Kto rano ..., 

Bielańska krzyżówka

Trwają już wakacje i możecie 
spotkacie na łące lub w ogro-
dzie pracowitego owada.

C o zrobić, by wygrać kon-
kurs? Potrzebne są: nożycz-
ki, kartonik i klej. Wytnijcie 

9 kwadracików ze zdjęcia, ułóżcie 
we właściwej kolejności, po czym 
naklejcie na karton.

Całość można sfotografować 
aparatem cyfrowym lub telefonem 
komórkowym i wysłać na adres 
e-mail: tolechowski@um.warsza-
wa.pl albo przynieść do redakcji.

Wygrywa pierwszych pięcioro 
dzieci. Dla zwycięzców przygoto-
waliśmy bardzo atrakcyjny zestaw 
nagród.

Prosimy podać imię i nazwi-
sko dziecka. Listę młodych laure-
atów wydrukujemy w sierpnio-
wym wydaniu miesięcznika „Na-
sze Bielany”.

Podajemy rozwiązanie kon-
kursu z czerwcowego wydania 
gazety. Na prawidłowo sklejonych 
fragmentach znajdował się galo-
pujący koń oraz źrebak.

3 po 3. Konkurs dla dzieci

W tym miesiącu nagrody 
otrzymują: Alina Murdock, Kor-
nelia Wach, Maja Zielińska.

Gratulujemy i zapraszamy ser-

decznie (pokój 317, III p.) po od-
biór nagród.

Redakcja

temu Pan Bóg daje 8. Paluszek i 
główka, to ... wymówka 9. Tra� ła 
kosa na ... 10. ... i ryby głosu nie 
mają 11. Gdyby ... nie skakała, to 
by nóżki nie złamała 12. Bez pracy 
nie ma ... 13. Gdzie kucharek ..., 

tam nie ma co jeść 14. ... miłość nie 
rdzewieje 15. Strach ma ... oczy 16. 
Złego ... nie biorą 17. Jaka praca, 
taka ... 18. Baba z wozu, ... lżej 19. 
Ten się śmieje, kto się śmieje ... 20. 
Nadzieja jest matką ...

Zakończyliśmy piąty etap 
naszego konkursu.

T ym razem uczestnikom 
poszło zaskakująco dobrze 
i o tradycyjnych nagro-

dach dla pierwszej piątki decy-
dował re� eks, czyli kto szybszy, 
ten lepszy. 

Pocieszamy tych, którzy pra-
widłowo rozwiązali zadania, a nie 
znaleźli się w puli nagrodzonych 
przypominając, że zdobyte w każ-
dym etapie punkty liczone są do 
końcowej klasy� kacji. Przed nami 
jeszcze pięć okazji do zdobycia 
zarówno punktów jak i nagród.

Zwycięzcami piątego etapu 
zostali (tym razem podajemy 
w kolejności zgłoszeń): Gordon 
Brown, Manfred Mannke, An-
drzej Szewczak, Jacek Szmidt, 
Paweł Wielk.

Prawidłowe rozwiązania 
z piątego etapu to: w zadaniu nr 
9 Ha1 z późniejszym Sf3+, 
a w zadaniu nr 10 Wg6+ z na-
stępnym Hh8+.

Na półmetku, po rozegraniu 
pięciu etapów (cały cykl to 
dziesięć zadań) prowadzą z nie-
wielką przewagą Manfred 
Mannke i Paweł Wielk. O po-
zostałe atrakcyjne nagrody 
w końcowej klasy� kacji walczy 
liczna grupa zawodników i za-
wodniczek.

W bieżącym numerze publi-
kujemy zadania kolejnego, szó-
stego już etapu.

Tym razem szukamy najsil-
niejszej kontynuacji dla czar-
nych. W zadaniu nr 11 (za 5 
pkt) i w zadaniu nr 12 (za 4 pkt) 
należy podać także drugie po-
sunięcie.

Gratulujemy laureatom i za-
chęcamy do walki o zwycięstwo 
w kolejnych etapach, jak również 
w całym dziesięcioetapowym 
cyklu.

Rozwiązania prosimy nadsy-
łać na adres redakcji: tolechow-
ski@um.warszawa.pl

Redakcja

Konkurs szachowy

Zadanie nr 11
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DAM PRACĘ
• Dziewczyna z liceum (drobne prace biurowe 
2 razy w tygodniu we własnym domu), tel. 504 
185 841. Dzwonić po godz. 19.00.

• Poszukujemy osoby z orzeczeniem do pra-
cy przy sprzątaniu na terenie Warszawy. Tel. 
669110051

• Firma DASPOL, ul. Żeromskiego 64, poszukuje 
pracownika biurowego obsługującego kasę fi -
skalną. Tel. 22 669 77 88, 604 299 494.

USŁUGI 
• Cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Naprawy 
– solidnie. Tel. 22 633 53 51, 696 790 466.

• Masaże lecznicze, tel. 508 338 614.

NAUKA
• Nauczę każdą osobę języka angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub 
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczą-
cej się, tel. 696 137 381.

• ANGIELSKI - Bielany, Żoliborz, Bemowo, ko-
repetycje, dzieci, młodzież, dorośli, egzaminy, 
Matura, lektorka/korepetytorka z wieloletnim 
doświadczeniem, i sukcesami uczniów, lubią-
ca ludzi i siebie, dojazd,  506 430 084.

NIERUCHOMOŚCI
• Młode sympatyczne małżeństwo kupi mieszka-
nie ok. 55 m2 na Bielanach. Tel. 796 494 497.

• Wynajmę na Bielanach 2 pokoje z kuchnią, 
umeblowane, 1400 zł + opłaty, dla rodziny z 
dzieckiem, tel. 504 185 841, 729 202 002. Dzwo-
nić po godz. 21.00 do godz. 2.00 w nocy. 

• Wynajmę biuro z pomieszczeniami magazy-
nowymi 100 m2, ul. Bajana róg Renesansowej 
– 2500 zł, tel. 602 240 445.

• Sprzedam część ziemi lub całość na Starych 
Bielanach (900 m2), tel. 519 779 677.

• Sympatyczny pielęgniarz poszukuje pokoju 
przy samotnej osobie - możliwość pomocy, 
tel. 736 869 243.

• Sprzedam działkę Joniec (okolice Płońska), 
35 km od Warszawy, 1000 m2, cena 38.000 zł 
(38 zł m2), jest woda, dalej od drogi, można 
rozparcelować, tel. 729 202 002, 504 185 
841, dzwonić po godzinie 20.00.

SPRZEDAM
• Biblioteczka z różanego drewna - 4 nogi + li-
stwy czarne, całość w odcieniu ciemnej wiśni, 
oszklone - XIX w., tel. 519 779 677.

• Sprzedam szybkoobrotową wirówkę i materac 
magnetyczny, tel. 511 744 985.

• Przyczepa kempingowa N126E z 1984 r., pierw-
szy właściciel, w dobrym stanie – wymienione 
wnętrze, na resorach, stabilizatory, teleskopy, 
kosz na koło zapasowe, kuchnia gazowa + butla. 3 
750 zł - cena do uzgodnienia, tel. 602 506 791.

• Sprzedam tanio materac z gąbki z pokrowcem na 
suwak – wymiary: 180 x 90 x 10 cm oraz zegarek 
marki Casio, tel. 603 035 752.

INNE
• Potrzebny wolontariusz do karmienia pta-
ków, tel. 504 185 841, 729 202 002. Dzwonić 
po godz. 21.00.

• Poszukuję pokoju w zamian za posprzątanie, 
pomoc w uzupełnianiu produktów spożyw-
czych, naukę języków obcych (jeden z pięciu, 
w tym język chiński). Jestem pielęgniarką, na-
uczycielką i pedagogiem, tel. 696 137 381.

• PETSITTER. Opieka nad zwierzętami, całodobowo 
lub na godziny, możliwość transportu. Spacery, za-
bawa, karmienie, pielęgnacja. Tel. 604 520 466.

Ogłoszenia drobne

FELIE TON

W akacje to czas podróży oraz 
zwiedzania ciekawych 
miejsc. Oto mini przewod-

nik dla osób, które przyjechały tury-
stycznie na Bielany. Witamy serdecz-
nie i zapraszamy na spacer.

A – Akademia Wychowania Fi-
zycznego Józefa Piłsudskiego (daw-
ny Centralny Instytut Wychowania 
Fizycznego), ul. Marymoncka 34. 
Kompleks obiektów, pływalni, hal 
oraz boisk, zbudowanych w latach 
1928–1930. Pomysłodawcą był mar-
szałek Józef Piłsudski. Po II wojnie 
światowej uczelnia zmieniła nazwę 
na: AWF. Prawdziwa kuźnia talen-
tów, by wspomnieć słynnych olim-
pijczyków jak: I. Szewińska, E. Kło-
bukowska, W. Komar, J. Sidło czy 
W. Baszanowski.

B – Bielański Ośrodek Kultury, 
przy ul. Goldoniego 1. Oddany do 
użytku na przełomie lat 70. i 80. Jego 
pierwotna nazwa brzmiała: Dzielni-
cowe Centrum Kultury Robotniczej 
„Bielany”. Obecnie to dynamicznie 
działające miejsce, animujące dzia-
łania kulturotwórcze: spotkania ze 
znanymi osobami, koncerty, wysta-
wy i wiele innych.

C – Czarodziejska kraina czyli 
Stare Bielany. Przedwojenna willowo 

przy ul. Peto� ego 3, gdzie nagrywa-
li swe płyty: Republika, Maanam, 
Lady Pank, Budka Suflera, TSA 
i mnóstwo innych.

G – Gastronomia i inne smaczki. 
Na zgłodniałego turystę – wędrowca 
czekają 2 fastfoody światowego za-
sięgu, bary oraz blisko 30 urokli-
wych kafejek, gdzie można nie tylko 
wypić kawę i zjeść ciastko, ale spożyć 
świeżą gorącą pizzę, pierożki czy 
naleśniki z super nadzieniem. Głod-
nych Was nie zostawimy. O nie!

H – Huta „Warszawa” położona 
przy ul. Kasprowicza 132 istnieje 
od 61 lat. Po zmianie ustroju i prze-
kształceniach własności, nosiła nazwę 
„Lucchini”, teraz wchodzi w skład 
światowego koncernu „ArcerolMittal” 
i jest producentem wysokogatunko-
wej stali. Cyklicznie organizowane są 
wycieczki na jej teren, np. zwiedzanie 
nowoczesnej stalowni czy słynnego 
schronu dowodzenia OC.

I – Imprezy plenerowe oraz pik-
niki. Na Bielanach ciągle coś się 
dzieje ciekawego, bo jest w nas nie-
spokojny duch, integrujący lokalne 
społeczności. Kiermasze, wyprzedaż 
garażowa, spotkania podwórkowe, 
obywatelskie inicjatywy budżetu 
partycypacyjnego. I „sztandarowe” 
imprezy plenerowe: „Dzień dziecka” 
– maj, czerwiec (Chomiczówka), 
„Witaj lato na Bielanach” – czerwiec 
(Serek Bielański) i „Żegnaj lato na 
Bielanach” – wrzesień (Park Olszy-
na). Były świetne koncerty: Budka 
Suflera, De Mono, Hey, Dżem, 
M. Maleńczuk itd. Wstęp oczywiście 
za free. Ale pikniki, to przede wszyst-
kim radość dla naszych dzieci. Ka-
ruzele, koniki, baloniki, kolorowe 
bąbelki i cukrowa wata.

J – Jazz w Podziemiach Kamedul-
skich przy ul. Dewajtis 3. Miejsce 
niezwykłe. I... niezwykły człowiek, 
który wymyślił cykliczne koncerty: 
ksiądz Wojciech Drozdowicz, laureat 
tegorocznej Bielańskiej Gali Kultury, 
wielki pasjonat jazzu. Zapełnił lukę 
po zlikwidowanych klubach: „Akwa-
rium” czy „Tygmont”. Przez 12 lat 
grali m.in. Tomasz Szukalski, Jan 
„Ptaszyn” Wróblewski, Zbigniew Na-
mysłowski... Śpiewały również: Aga 
Zaryan, Grażyna Auguścik i Lora 
Szafran. Zajrzyjcie tam koniecznie :)

K – Kępa Potocka. Uroczy park 
na styku Bielan i Żoliborza. Pełen 
rzadkiej � ory i fauny, leżący wśród 

wodnych „oczek”. Malownicze za-
kątki, alejki, mostki, ławeczki, lata-
renki... Punkt obowiązkowy na ma-
pie Waszych wędrówek.

L – Lotnisko Babice / Bemowo. 
Przylegające do Bielan wzdłuż ul. 
Księżycowej. Jego początki sięgają 
przedwojnia, nas interesuje okres po 
1945 r. Przejęte przez LWP było 
obiektem strategicznym: hangary, 
wieże kontroli lotów, samoloty i he-
likoptery wojskowe. Był także drugi, 
dłuższy pas startowy, ciągnący się od 
ul. Radiowej w kierunku Bielan. 
Właśnie na nim w latach 50. i 60. 
lądowali: I sekretarz KC KPZR – 
Nikita Chruszczow, wiceprezydent 
USA Richard Nixon (zwiedził Hutę 
„Warszawa”!) czy prezydent Francji 
generał Charles de Gaulle. Obecnie 
lotnisko użytkuje Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe, Aeroklub, Policja 
i cywilne � rmy komercyjne. Jeszcze 
jedno. Tu odbywały się koncerty 
gwiazd pop & rock: Michael Jack-
son, Lenny Kravitz, Madonna, Me-
tallica czy Red Hot Chili Peppers.

Ł – Łoś na Bielanach? Oczywi-
ście. Przychodzą do nas nie raz. 
Skąd? Z Puszczy Kampinoskiej, 
światowego unikatu, który wnika 
w tkankę miasta: graniczy z Bielana-
mi. Odwiedzają nas również dziki, 
hasając w okolicach ul. Księżycowej 
czy Kępie Potockiej. O lisach lub 
zającach już nawet nie wspomnę.

M – Mediateka Start-Meta, ul. 
Szegedyńska 13a. Nowoczesna pla-
cówka, miejsce działań kulturalnych: 
wystaw, różnorodnych zajęć, wypo-
życzalni książek, płyt, a także zbiory 
multimedialne – � lmy, muzyka, gry. 
Tu każdy znajdzie coś dla siebie. 
Ciekawe miejsce na kulturalnej ma-
pie Bielan. Jeśli nie byłeś – przyjdź. 
Będziesz zadziwiony.

N – „Nasze Bielany” to miesięcz-
nik o 20-letniej tradycji, wydawany 
przez Urząd Dzielnicy Bielany dla 
mieszkańców. Kopalnia wiedzy 
o nas samych. Liczne informacje: co, 

gdzie, kiedy? Plus świetne materiały 
o historii Bielan. Profesjonalna, peł-
nokolorowa gazeta o objętości 24 
stron, dystrybuowana w 70 miej-
scach na terenie dzielnicy.

O – Organizacje pożytku publicz-
nego. Jedną z nich jest fundacja non-
pro� t „Sue Ryder” ze sklepikiem na Al. 
Zjednoczenia 1 (wejście od Żerom-
skiego). Tu każdy może przekazać 
ubranie w dobrym stanie, książki, pły-
ty, bibeloty... Wszystkie są następnie 
sprzedawane po symbolicznych ce-
nach na charytatywne cele fundacji. 
Zatem, dzielmy się z potrzebującymi.

P – Potok Bielański, ewenement 
w skali całego miasta. Przepływa 
przez 3 osiedla: Chomiczówkę, 
Wawrzyszew i Wrzeciono. Urokli-
wy szczególnie wiosną i latem. 
Atrakcje dla oka: wierzby płaczące, 
kwitnące krzaki bzu, drzewka z mi-
rabelkami, mostki oraz pływające 
kaczki. Fot. 2.

R – Rowerów ci u nas dostatek. 
Tych prywatnych, którymi jeździmy 
licznymi ścieżkami na terenie dziel-
nicy, po stacje bazowe systemu „Ve-
turilo”. Dzięki temu można pojechać 
do miasta, za miasto (Puszcza), 
a także nad Wisłę. Gdzie kto chce.

S – Stawy Brustmana na Waw-
rzyszewie są absolutnym ewene-
mentem. Wyobraź sobie kolorowe 
bloki i wieżowce, a pośród nich 
mostki, stawy, a na ich środku fon-
tanny! Tu zobaczyć możesz wędka-
rzy (tak, tak), pływające kaczki, 
a także opalających się na kocykach 
mieszkańców. Kawałek prawdziwej 
przyrody w środku osiedla. Fot. 3.

T  – Transport publiczny. 
Mieszkańcy Bielan mają do dyspo-
zycji kilkanaście linii autobuso-
wych, tramwajowych oraz metro 
ze stacjami” „Słodowiec”, „Stare 
Bielany”, „Wawrzyszew” i „Młoci-
ny”. Tabor jest nowoczesny, klima-
tyzowany, z monitoringiem... Nic, 
tylko jeździć :)

U – Unikaty dzielnicowe. Dwa 
z nich zasługują na szczególne zain-
teresowanie. Sokoły mieszkające na 
wysokim piętrze (balkonie) osiedla 
„Ruda” przy ul. Klaudyny, a także 
najwyższa w Polsce topola czarna 
o wys. 45 metrów, rosnąca na szkol-
nym terenie przy ul. Smoleńskiego. 
Jest na co patrzeć.

W – Wolumen. Słynny bazar 
przy ulicy o tej samej nazwie. Dzia-
ła od lat 70. XX w. We wtorki i piąt-
ki – zieleniak. W soboty i niedziele 
– raj dla zbieraczy płyt, książek, elek-
troniki i wszystkiego co można sobie 
wymarzyć. Kolekcjonerski sezam.

Z – Zakończenie, czyli zaprasza-
my na Bielany!

Leszek Rudnicki

– dworkowa architektura, uliczki 
z latarniami gazowymi, bez, malwy 
= magia. Miejsca obowiązkowe do 
podziwiania: ul. Cegłowska, Barcic-
ka, Kleczewska, Płatnicza czy Plac 
Konfederacji. Fot. 1.

D – Dzielnica Bielany to niemal 
140 000 mieszkańców. Prawie 30% 
powierzchni dzielnicy zajmuje zie-
leń: tereny leśne, parki oraz skwery.

E – Eremy pokamedulskie przy 
ul. Dewajtis 3. Charakterystyczne 
domeczki, w których przed II wojną 
światową przebywali pustelnicy. To 
właśnie tam H. Sienkiewicz umieścił 
M. Wołodyjowskiego, którego 
O. Zagłoba namawiał do zrzucenia 
klasztornych szat, gdyż Ojczyzna 
wzywa i potrzeba nam szabel.

F – Film i fonogra� a. Na Biela-
nach kręcono fragmenty wielu zna-
nych filmów, m.in.: „Za ścianą” 
K. Zanussiego (wieżowiec na Serku 
Bielańskim), „Nie ma róży bez 
ognia” S. Barei (Piaski), „Filip z Ko-
nopi” J. Gębskiego (Wawrzyszew 
i Chomiczówka), „Ogniem i mie-
czem” J. Ho� mana (Las Młociński) 
czy „Wałęsa – człowiek z nadziei” 
A. Wajdy (Lasek Lindego). Do tego 
wspomnijmy (nieistniejące już) 
słynne studio wytwórni „Tonpress” 

Najbliższy numer „Naszych Bielan” ukaże się 30 sierpnia 2018 r.
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Bielańskie ABC
czyli krótki przewodnik dla turysty
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Teresa Renata 
Banasiak 
– PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji 
Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18a
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29. Po wcześniej-
szym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

29 sierpnia, g. 18.00-19.00. 
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Stefan Kulesza 
– PiS

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący 
Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29. 6, 20 sierpnia, g. 17.30-18.30
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Daniel Pieniek 
– PO

Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Promocji; członek Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Rodziny i Po-
mocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Małgorzata 
Poręba 
– PO 

Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i 
Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i 
Pomocy Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – 
w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek 
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 15.00-17.00

Jan Zaniewski 
– PiS

Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwe-
stycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29  – 
w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w czwarty ponie-
działek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 16.30-18.00

Wojciech 
Borkowski 
– PO

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo-
łecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 7, 21 sierpnia, g. 16.00-17.00
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.
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Romanik 
– PiS

Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 
oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19 (dawna Duracza), 
I piętro sala konferencyjna 
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania: tel. 517 170 751, e-mail 
twoja.radna@gmail.com

Natalia Krupa 
– PO

Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji 
Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.

Szczepan 
Szczepański 
– PiS

Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, 
pok. 26.

14 sierpnia, g. 13.00-14.00

Ryszard 
Zakrzewski 
– PiS

Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komi-
sji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 30 sierpnia, g. 18.00-19.00

Maciej 
Chmielewski 
– PO

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komi-
sji Rewizyjnej i Komisji Oświaty

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.
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Herbich 
– PiS

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji 
Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 6, 20 sierpnia, g. 19.00-20.00

Anna Neska 
– PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska; Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

Ilona 
Popławska 
– PO

Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury, 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.

Sławomir 
Umiński 
– PiS

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego oraz Komisji Oświaty

Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1. g. 17.00-18.00 Po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510.

Anna Czarnecka 
– Niezrzeszona

Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji 
Samorządowej i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ra-
mach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek 
miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29

g. 16.15-17.30 oraz 

29 sierpnia, godz. 16.00-17.00
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Jakub Jan 
Roszkowski 
– PiS

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 6 sierpnia, g. 17.00-18.00. Po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekreta-
riacie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

Piotr Cezary 
Ślaski 
– PO

Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, e-mail: 
kontakt@piotrslaski.pl.

Michał 
Świderski 
– PiS

Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz 
Komisji Oświaty

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85. g. 15.40-16.20 Po wcześniejszym 
uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 
22 443 47 00 wew. 42 510

Joanna 
Radziejewska 
– PO

Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społeczne-
go; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Archi-
tektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.
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Świderski 
– PiS

Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji 
Mieszkaniowej

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1. 

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.

7 sierpnia, g. 17.30-18.30 Po wcze-
śniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
6 sierpnia, g. 17.30-18.30

Joanna 
Tomaszewska 
– PiS

Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29. 6 sierpnia, g. 17.40. Po wcześniejszym 
ustaleniu terminu spotkania w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

Iwona 
Walentynowicz 
– Niezrzeszona

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewi-
zyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Wiceprzewodnicząca Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com, tel. 512 437 876.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510

Robert Wróbel 
– PO

Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29 – w ramach 
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesią-
ca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 16.00-17.00

Okręg Imię i nazwisko Funkcje Miejsce dyżuru Data i godzina

Magda Oleś 
– PO

Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego oraz członek Wiceprzewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu i Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29. g. 18.00-19.00 Po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.


