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Żegnaj lato na Bielanach

Wywiad z Iloną Popławską i Sylwią Lacek

Mazurek Bielański 
na 100-lecie odzyskania niepodległości

Wywiad z Szymonem Majewskim

Wywiad z Burmistrzem 
Tomaszem Menciną – str. 3

Otwarcie boiska w Zespole Szkół nr 49 
przy ul. L. Tołstoja 2

Wspólne zdjęcie uczestników o� cjalnego otwarcia boiska przy ul. Tołstoja 2
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XLIX Sesja Rady Dzielnicy

XLIX Sesja Rady Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy odbyła się 
w dniu 29 sierpnia 2018 r. 

R ada Dzielnicy pozytywnie 
zaopiniowała propozycję 
zmian w załączniku dziel-

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

XLIX Sesja Rady Dzielnicy
nicowym Nr III do budżetu miasta 
stołecznego Warszawy na 2018 r. 
wynikającą ze zmniejszenia środ-
ków w załączniku dzielnicowym 
w kwocie 789 711, Rada Dzielnicy 
podjęła uchwałę dotyczącą uchy-
lenia uchwały nr XXI/520/2015 
Rady Miasta Stołecznego Warsza-
wy z dnia 10 grudnia 2015 r., po-
nieważ bezzasadne jest dalsze 
prowadzenie procedury plani-
stycznej rozpoczętej w 2015 r. dla 
mpzp Pasa Nadwiślańskiego na 
Bielanach, podjętej w celu dosto-
sowania planów do aktualnych 
map powodziowych, zgodnie 
z ówcześnie obowiązującym pra-
wem. 

Rada Dzielnicy pozytywnie 

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY DZIELNICY...
Maciej Chmielewski, Przewodniczący Komisji Budżetowej i Inwestycji.

Do zakresu zadań Komisji, 
której Pan przewodniczy należy jest 
m.in. opiniowanie wydatkowania 
budżetu przez Dzielnicę. Ten budżet 
w ostatnich latach znacznie wzrósł.    

Zdecydowanie tak. Budżet 
mamy rekordowy, jeśli chodzi 
o Bielany. I to nie tylko w tym 
roku, bo należy podkreślić, że rósł 
on w tej kadencji sukcesywnie. 
Nie tylko z roku na rok, ale dzięki 
naszym staraniom – również 
miejskich radnych i burmistrza 
Tomasza Menciny – zwiększali-
śmy go również w ciągu roku. 
Warto przypomnieć, że  zaczyna-
liśmy rok 2015 z budżetem nieco 
ponad 355,5 mln złotych, a koń-
czyliśmy z ponad 372,5 mln zł, w 
2016 r. był to wzrost z niemal 
399,5 mln zł do 454 mln zł, w 2017 
r. z 474 mln zł do ponad 508 mln 
zł. W tym roku w styczniu mieli-
śmy budżet na poziomie 545 mln 
zł, a teraz mamy prawie 580 mln 

zł. Czyli w ciągu 4 lat budżet dziel-
nicy zwiększył się o ponad 220 
mln zł! To też oznacza bardzo 
duży wzrost środków finanso-
wych na inwestycje. W 2015 r. 
było to nieco ponad 17 mln zł, a w 
tym roku ponad 80 mln zł! To 
niemal 5-krotny wzrost wydat-
ków na inwestycje w ciągu 4 lat.   

Jakie ważne inwestycje udało się 
zatem zrealizować na Bielanach? 

Wszystkie inwestycje są ważne, 
bo mieszkańcy mają różne potrze-
by. W zależności od wieku, etapu 
i trybu życia czy też części dzielni-
cy w jakiej mieszkają.  

Zdecydowanie zadbaliśmy 
o warunki w jakich uczą się nasi 
najmłodsi mieszkańcy. Bardzo duże 
środki � nansowe zostały przezna-
czone na modernizacje, gruntowne 
remonty i doposażenie istniejących 
placówek oświatowych. Budujemy 
też 5 nowych przedszkoli, kończy-

my wyposażanie nowego żłobka 
przy ul. Tołstoja 2, powstały nowe 
place zabaw i boiska. Stawiamy nad 
nimi hale pneumatyczne, aby dzie-
ciaki, a po zajęciach szkolnych i 
mieszkańcy, mogli z tych obiektów 
korzystać przez cały rok. Zakoń-
czyliśmy też ostatni etap gruntow-
nej modernizacji XIV LO Mistrzo-

stwa Sportowego (dawne ZSS 
nr 50) przy ul. Lindego 20. W tej 
chwili wraz z Centrum Rekreacyj-
no-Sportowym tworzy ważny i no-
woczesny kompleks sportowy na 
Bielanach, gdzie trenuje z sukcesa-
mi nasza młodzież.  

Wyremontowaliśmy czy prze-
budowaliśmy też wiele ulic. Zde-
cydowanie największą inwestycją 
była przebudowa ul. Encyklope-
dycznej i Książąt Mazowieckich 
– to ważna dla Młocin nitka ko-
munikacyjna. Były też mniejsze 
przebudowy takie chociażby, jak 
ul. Zabłocińskiej, Parandowskiego 
czy Kwitnącej. Są one niezwykle 
istotne dla poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa mieszkańców.     

Metamorfozę przeszło wiele 
parków i terenów zielonych – pod 
tym kątem Bielany bardzo się 
zmieniły w ciągu ostatnich 4 lat. 
Powstało też wiele miejsc do re-
kreacji i aktywnego spędzania cza-

su na świeżym powietrzu. Zdecy-
dowanie jest więcej miejsc, gdzie 
można odpocząć.  

Ale to nie jest tak, że dzielnica 
sama tylko prężnie działa, ale także 
wspiera osoby przedsiębiorcze. 

Tak, jestem jednym z pomysło-
dawców utworzenia w naszej 
dzielnicy Bielańskiego Centrum 
Współpracy i Przedsiębiorczości. 
Uważam, że to jest bardzo ważne 
zadanie samorządu, aby wspierać 
osoby przedsiębiorcze, samodziel-
ne, które prowadzą lub chcą otwo-
rzyć własny biznes. Czasem naj-
trudniej jest zacząć i takie osoby 
potrzebują wsparcia. Od zeszłego 
roku oferujemy im m.in. bezpłatne 
szkolenia i spotkania z ekspertami. 
Choć, ze względu na często zmie-
niające się przepisy, również osoby 
doświadczone w biznesie w nich 
uczestniczą. Wkrótce nasi przed-
siębiorcy będą też mogli korzystać 
z przygotowanej dla nich specjal-
nej przestrzeni. 

Redakcja 

Maciej Chmielewski
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zaopiniowała uchwałę odnoszącą 
się do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
rejonu nieruchomości przy ul. 
Samogłoska 9 i 9A – dotyczącą 
zmiany fragmentu obowiązujące-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedle Młociny – 
część IIb planu. Podstawowym 
celem prac związanych ze sporzą-
dzeniem przedmiotowej uchwały 
jest zmiana ustaleń obowiązują-
cego miejscowego planu, umoż-
liwiająca realizację planowanej 
inwestycji z zakresu usług oświa-
ty, polegającej na rozbudowie 
szkoły podstawowej i budowie 
przedszkola. 

Rada Dzielnicy również po-

zytywnie zaopiniowała uchwałę 
dotyczącą przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go osiedla Chomiczówka. Uchwa-
ła dotyczy terenu o pow. 147 ha, 
który nie był objęty planem regu-
lującym zasady zagospodarowa-
nia poszczególnych terenów, a 
jednocześnie zabezpieczającym 
układ osiedla przed nadmiernym 
dogęszczeniem zabudowy.

W celu umożliwienia realiza-
cji ważnego dla m.st. Warszawy 
celu publicznego, jakim jest bu-
dowa kolektora „wiślanego” ko-
nieczne było przystąpienie do 
sporządzenia nowego planu miej-
scowego dla rejonu węzła Wisło-

strady i Mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie. 

W związku z powyższym, 
Rada Dzielnicy podjęła uchwałę 
w tej sprawie.

Ponadto Radni wysłuchali 
informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca 
2018 r.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP. 

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Transport i montaż modułów w przedszkolu nr 327
przy ul. Conrada 10A zakończony
Z końcem zeszłego tygodnia 
zakończył się transport i mon-
taż modułów w Przedszkolu 
„Kolorowa kraina” przy ul. 
Conrada 10A. 

J est to drugie z trzech przed-
szkoli modułowych budowa-
nych na Bielanach. Obecnie 

trwają prace wykończeniowe 
w budynku. Na dniach rozpocznie 
się również transport i montaż 
modułów w Przedszkolu nr 334 
przy ul. Przy Agorze 12.

Od sierpnia trwają też prace 
w Przedszkolu nr 328 przy ul. 
M. Dąbrowskiej 5a, które jest bu-
dowane w tej samej technologii. 
W nowych budynkach nie tylko 
będą lepsze warunki, ale przybę-
dzie również ok. 200 dodatkowych 
miejsc dla najmłodszych – w su-
mie będzie ich 600. Ponadto każda 
placówka zyska nowy plac zabaw. 
Budowa 3 przedszkoli w sumie 
będzie kosztować ok. 31 mln zł.

Małgorzata Kink

WYDA R ZEN IA

Moduły w przedszkolu przy ul. Conrada 10A Tomasz Mencina – Burmistrz i Paweł Sondij – naczelnik WIR
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Wspólnie zmieniamy Bielany
Rozmowa z Tomaszem Menciną, Burmistrzem Dzielnicy Bielany

Panie Burmistrzu, czas bie-
gnie nieubłaganie i kadencja za-
rządu Dzielnicy dobiega właśnie 
końca…

Rzeczywiście, aż trudno uwie-
rzyć, jak te cztery lata szybko mi-
nęły. To był bardzo pracowity czas. 
Miałem okazję pracować lub 
współpracować ze świetnymi ludź-
mi – mieszkańcami, aktywistami, 
pracownikami urzędu oraz na-
szych placówek i oczywiście na-
szymi radnymi. Chciałbym im za 
ten czas i owocną współpracę ser-
decznie podziękować.

Udało się zrealizować cele, ja-
kie założył sobie Pan na początku 
kadencji?

Zależało mi na tym, aby rozwój 
dzielnicy przebiegał w sposób 
zrównoważony. Żeby zmiany za-
chodziły w wielu miejscach, bo 
Bielany to dzielnica zróżnicowana. 
Abyśmy odpowiadali na potrzeby 
mieszkańców – od rodzin wielo-
dzietnych po osoby samotne, od 
najmłodszych po seniorów i od 
pełnych dynamizmu przedsiębior-
ców po osoby potrzebujące pomo-
cy i wsparcia. Przeprowadziliśmy 
wiele ważnych inwestycji i popra-
wiliśmy bezpieczeństwo w dziel-
nicy, a wszystko we współpracy 
z mieszkańcami.

Porozmawiajmy zatem o kon-
kretach.

Konkrety to przede wszystkim 
pieniądze, bo poza owocną współ-
pracą z różnymi środowiskami 
istotny jest też dobry budżet dla 
dzielnicy. Bez funduszy nic się nie 
da zrobić, mimo najszczerszych 
nawet chęci. W roku 2015 starto-
waliśmy z budżetem ok. 370 mln 
zł, w tym na wydatki inwestycyjne 
mieliśmy jedynie 17 mln zł. Na 
rok 2018 mamy budżet 578 mln 

zł, z czego ponad 80 mln zł na 
inwestycje. Przez cztery lata zre-
alizowaliśmy inwestycje na Biela-
nach za ponad 170 mln zł! 

W których dziedzinach – Pań-
skim zdaniem – zaszły największe 
zmiany?

Z pewnością jest to oświata. 
Jestem ojcem i doskonale wiem, 
jak ważne jest, aby dzieci i mło-
dzież mogły uczyć się w nowocze-
snych i komfortowych warunkach. 
Plan remontów i gruntownych 
modernizacji w szkołach i przed-
szkolach realizujemy systematycz-
nie. Dobre warunki do uprawiania 
sportu to podstawa w dzisiejszych 
czasach – braku ruchu i spędzania 
godzin przed komputerem. Meta-
morfozę przeszło wiele placówek, 
powstały nowe boiska, hale pneu-

matyczne i place zabaw. Tylko 
w tym roku na wydatki inwesty-
cyjne w oświacie przeznaczonych 
zostanie ponad 56 mln zł. 

A jak wyglądają w praktyce 
działania zmierzające do poprawy 
wyglądu infrastruktury szkolnej 
i przedszkolnej?

W 2015 r. rozpoczęliśmy pro-
gram gruntownych remontów pla-
cówek oświatowych. Takie remon-
ty, a nawet często metamorfozy, 
przeszło wiele budynków służą-
cych oświacie. Część remontów 
jeszcze kończymy. Budujemy pięć 
nowych przedszkoli – w tym trzy 
w nowoczesnej technologii modu-
łowej. Wszystkie placówki zostały 
też odpowiednio doposażone. 

Mówiąc o oświacie, nie sposób 
pominąć tematu tak zwanej refor-
my edukacji. 

Nie jest to temat przyjemny 
ani łatwy, zwłaszcza dla samorzą-
dowców. Od samego początku 
mówiliśmy i przestrzegaliśmy 
przed wprowadzeniem reformy 
w tak krótkim czasie. Do przewi-
dzenia było to, że konsekwencje 
poniosą wszyscy: dzieci, rodzice 
i pedagodzy. Ministerstwo miało 
zwrócić samorządom koszty re-
formy. Tymczasem Warszawa – 
podobnie jak inne samorządy – 
wydała na ten cel tylko w 2017 r. 
52 mln zł, a z ministerstwa otrzy-
mała jedynie 3,5 mln zł. MEN 
podniósł pensje nauczycielom – 
jednak przekazało na ten cel 
w Warszawie jedynie połowę kwo-
ty. 30 mln zł musieliśmy dołożyć 
z rezerwy budżetowej stolicy. Ła-
two zrozumieć, co to oznacza. 
Każde przeniesienie jakichkolwiek 
środków z budżetu ma taki skutek, 
że inne wcześniej zaplanowane 

zadanie nie zostanie w danym 
momencie zrealizowane. 

Powiedzmy sobie szczerze – 
rodziców nie interesuje polityka. 
Chcą po prostu mieć pewność, że 
edukacja ich dziecka przebiegać 
będzie prawidłowo. 

Pomimo naszych starań w tym 
roku szkolnym w wielu bielańskich 
podstawówek jest dwuzmianowość. 
To konsekwencja pozostawienia 
w murach szkolnych uczniów 7 i 8 
klas. Wiem jaką niedogodnością 
jest to dla uczniów i rodziców od-
wożących dzieci do placówek. Bu-
dynki nie są z gumy i nie pomiesz-
czą nagle dwóch roczników więcej, 
o czym „reformatorzy” zdają się nie 
pamiętać. Mimo tych nagłych 
zmian w systemie oświaty wprowa-
dzonych przez rząd, wspólnie z na-
uczycielami i dyrektorami bielań-
skich szkół, w naszej dzielnicy 
dokładamy wszelkich starań, żeby 
zapewnić uczniom, jak najlepsze 
warunki do nauki. W latach 2015-
2018 wydatki własne na bielańską 
oświatę, w przeliczeniu na jednego 
ucznia zwiększyliśmy prawie dwu-
krotnie. 

Łącznie kwoty wydatkowane 
na oświatę w latach 2015-2018 
wzrosły na Bielanach z 214 mln zł 
do ponad 311 mln zł w 2018 r.

Najważniejsze inwestycje dla 
mieszkańców wiążą się także z in-
frastrukturą ulic oraz z tym, by były 
bezpieczne…

Dlatego wyremontowaliśmy 
i przebudowaliśmy wiele ulic 
i skrzyżowań. Jednym z najwięk-
szych zadań inwestycyjnych prze-
budowa i remont ulicy Encyklo-
pedycznej i Książąt Mazowiec-
kich na Młocinach. Całkowity 
koszt inwestycji to ok. 15 mln zł. 
Ponadto w latach 2015-2018 
przebudowane zostały m.in. uli-
ce: Kolektorska, Aspekt, Rokoko-
wa, Zabłocińska, Kwitnąca, Sie-
ciechowska, Gajcego; intensywne 
prace prowadzone były również 
na ul. Jamki. 

dokończenie na str. 4

Tomasz Mencina – Burmistrz podczas spotkania z mieszkańcami
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dokończenie ze str. 3

Oblicze Starych Bielan zmieni 
się dzięki kompleksowej przebu-
dowie ulicy Schroegera na odcin-
ku od al. Zjednoczenia do ul. Przy-
byszewskiego. 

Miejsca parkingowe znajdą się 
na liście inwestycji?

W moich rozmowach z miesz-
kańcami stałą kwestią jest właśnie 
konieczność budowy nowych par-
kingów. W tej kadencji Zarząd 
Transportu Miejskiego rozbudo-
wał parking przesiadkowy przy 
Metrze Młociny. 

Trwają prace nad przebudową 
całego węzła. Z naszej strony wy-
szła propozycja budowy nowych 
„zielonych” miejsc parkingowych 
przy ul. Broniewskiego i Roma-
szewskiego. Mam nadzieję, że ten 
projekt wkrótce uda się zrealizo-
wać z korzyścią dla zmotoryzowa-
nych mieszkańców.

To infrastruktura drogowa, a co 
jeżeli chodzi o przestrzeń miejską?

Systematycznie dbamy o po-
prawę estetyki dzielnicy. Chcemy, 
aby mieszkańcy mieli gdzie odpo-
czywać i aktywnie spędzać wolny 
czas. Dawny blask odzyskały Sta-
wy Brustmana czy otoczenie Bie-
lańskiego Centrum Edukacji Kul-
turalnej przy ul. Szegedyńskiej. 
Rozpoczęliśmy prace związane 
z rewitalizacją terenu wokół Mło-
dzieżowego Domu Kultury przy 
ul. Cegłowskiej i parku im. prof. 
Jerzego Jarnuszkiewicza przy ul. 
Perzyńskiego. Mam nadzieję, że 
w kolejnej kadencji uda się zreali-
zować projekt powstania Parku 
Wawrzyszewskiego obejmującego 
teren łączki wawrzyszewskiej i Sta-
wów Brustmana. Trwają remonty 

Wspólnie zmieniamy Bielany
Rozmowa z Tomaszem Menciną, Burmistrzem Dzielnicy Bielany

podwórek na terenach będących 
w zarządzie ZGN-u. Liczę, że pro-
jekt Bielany OdNowa pozwoli na 
rewitalizację kolejnych przestrzeni 
na bielańskich osiedlach, gdzie 
mieszkańcy będą mogli spędzać 
czas na świeżym powietrzu. 

Równocześnie modernizujemy 
dzielnicowe place zabaw. Dzieci 
mogą korzystać z odnowionych 
przestrzeni między innymi przy ul. 
Doryckiej i ul. Dzierżoniowskiej.

Co w dziedzinie kultury udało 
się zrobić? 

Tylko w ubiegłym roku zorga-
nizowaliśmy ponad sto bezpłat-
nych wydarzeń dla mieszkańców. 
Poczynając od muzyki poważnej 
i koncertów jazzowych (zwłaszcza 
nasz cykl „Jazz w Podziemiach 
Kamedulskich” ma swoją renomę), 

przedstawienia teatralne, muzycz-
ne poranki dla dzieci w urzędzie, 
pikniki edukacyjne, po imprezy 
masowe, by wspomnieć choćby 
ostatnią, czyli „Żegnaj lato na Bie-
lanach”, a także rozmaite wystawy 
i warsztaty.

Na Bielanach z powodzeniem 
działają Miejsca Aktywności Lo-
kalnej, w których mieszkańcy re-
alizują swoje pasje, zainteresowa-
nia, mogą tworzyć zintegrowane 
wspólnoty lokalne. W kwietniu 
2017 r. otworzyliśmy MAL Samo-
głoska przy ul. Samogłoska 9a. 
Ponadto w dzielnicy działa Miejsce 
Aktywności Lokalnej „Studnia” 
przy ul. Estrady 112. W najbliż-
szym czasie oddamy do użytku 
MAL na Osiedlu Ruda. Mam świa-
domość, że jednym z wyczekiwa-
nych projektów jest Centrum Kul-

tury na Bielanach, przy stacji me-
tra Słodowiec na tzw. serku bielań-
skim. 

A sport?
Stawiamy kolejne, nowoczesne 

hale pneumatyczne na bielańskich 
boiskach: na orliku przy Szkole 
Podstawowej nr 53 przy ul. Rudz-
kiej; na boisku przy Szkole Podsta-
wowej nr 80 przy ul. Aspekt 48; na 
boisku przy Szkole Podstawowej 
nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11; 
na boisku przy Szkole Podstawo-
wej nr 293 przy ul. Kochanowskie-
go 8; na boisku przy XXXIX Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
Lotnictwa Polskiego; na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 77 
przy ul. Samogłoski 9. Bardzo waż-
nym projektem jest rewitalizacja 
Ośrodka Hutnik przy ul. Mary-
monckiej 42. Rada m.st. Warszawy 
przyznała na ten cel 16,6 mln zł. 
Dzięki tym środkom obiekt przy 
Marymonckiej już wkrótce zyska 
podgrzewaną murawę, nowocze-
sne boiska treningowe i nowe za-
daszone trybuny.

Jesień to czas, w którym częściej 
niż zazwyczaj mówimy o osobach 
w jesieni życia…

Nie tak dawno zakończyliśmy 
Wczasy dla Seniorów, niezmiennie 
wspieramy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, prowadzimy Bielańską 
Akademię Seniora. Nasi seniorzy 
chętnie uczestniczą w seansach 
filmowych, które odbywają się 
w każdą środę w Kinie Za Rogiem 
w Bibliotece Publicznej przy ul. 
Z. Romaszewskiego 19. Również 
dwa obiekty Centrum Rekreacyj-
no-Sportowego (przy ul. S.B. Lin-
dego 20 oraz ul. J. Conrada 6) mają 
ofertę skierowaną specjalnie dla 
nich.  Absolutnie nie ograniczamy 

się jedynie do jesiennych obcho-
dów poświęconych seniorom, 
choć oczywiście serdecznie na nie 
zapraszamy. Szczegółowy plan ob-
chodów Bielańskich Dni Seniora 
będzie można znaleźć na stronie 
urzędu: www.bielany.waw.pl, 
w naszym Wydziale Spraw Spo-
łecznych oraz w Ośrodku Wspar-
cia dla Seniorów.

Skoro o seniorach mowa, to co 
z troską o zdrowie mieszkańców 
Bielan?

W marcu 2017 r. Rada m.st. 
Warszawy podjęła decyzję o prze-
kazaniu 108 mln zł na moderniza-
cję i rozbudowę Szpitala Bielań-
skiego. W maju tego roku war-
szawscy radni zdecydowali nato-
miast o przeznaczeniu kolej-
nych 750 tys. zł na zakup systemu 
e-kolejki i powstanie apteki przy 
Szpitalu Bielańskim. Mieszkańcy 
Bielan zyskali również nową przy-
chodnię na Osiedlu Ruda przy ul. 
Klaudyny 32. 

Jest coś szczególnego w kończą-
cej się kadencji?

Przez te kilka lat Bielany były 
i są w czołówce dzielnic, jeżeli 
chodzi o wykonania budżetu in-
westycyjnego. Poziom jego wyko-
nania oscyluje w granicach 90-
95%. Innymi słowy realizowaliśmy 
to, co w naszym ambitnym planie 
zakładaliśmy. Co najważniejsze 
– robiliśmy to wspólnie z miesz-
kańcami, lokalnymi samorządami 
i radami osiedli. Ważne, żeby 
wszystkie przyszłe projekty reali-
zowane tutaj służyły mieszkańcom 
naszej dzielnicy. Bo Bielany two-
rzą ludzie, którzy tu mieszkają 
i żyją.

Rozmawiał Stanisław Rafalski

18 września 2018 r. Tomasz 
Mencina, Burmistrz Dzielnicy 
Bielany dokonał uroczystego 
otwarcia boiska w Zespole 
Szkół nr 49 przy ul. L. Tołstoja 2. 

W śród zaproszonych go-
ści byli m.in.: Zastępcy 
Burmistrza Magdalena 

Lerczak, Włodzimierz Piątkow-
ski oraz radni Dzielnicy Bielany, a 
także Andrzej Strejlau. Przecięcie 
wstęgi z zainteresowaniem obser-
wowali tłumnie zebrani uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Przyszli użytkownicy boiska zosta-
li obdarowani przez Burmistrza 
nowym sprzętem sportowym. 

Otwarcie boiska w Zespole Szkół nr 49 przy ul. L. Tołstoja 2
Po części o� cjalnej rozpoczął 

się piknik z licznymi atrakcjami 
dla najmłodszych i starszych 
uczniów. Był grill oraz zajęcia 
z animatorami i rozgrywki spor-
towe dla wszystkich chętnych. 
Boisko prezentuje się imponująco. 
Jest wyposażone w nowoczesne 
urządzenia: m.in. siłownię plene-
rową, kompleks boisk do różnych 
gier zespołowych – piłki nożnej, 
ręcznej, siatkówki i  koszykówki 
oraz część lekkoatletyczną. 
Wszystko z bezpieczną na-
wierzchnią. Koszt inwestycji to 
1,65 mln zł.

RedakcjaPanorama całego boiska przy ul. Tołstoja 2
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Czerwcowe przywitanie lata 
w dzielnicy Bielany było tego 
roku wesołe i huczne. Na 
festynie z okazji pożegnania 
najcieplejszej pory roku także 
nie brakowało atrakcji i emocji. 
Mieszkańcy, wystawcy, wła-
ściciele foodtrucków, artyści 
i władze dzielnicy spotkali się 
w sobotę 15 września w Parku 
Olszyna.

J ak przystało na imprezę so-
botnią, festyn zaczął się 
o 13.00, dając tym samym 

szansę tym, którzy po tygodniu 
spędzonym w pracy chcieli się naj-
pierw porządnie wyspać. Każdy, 
kto zjawił się w Parku Olszyna 
mógł znaleźć dla siebie coś cieka-
wego, choć tym razem wśród pik-
nikowych wydarzeń dominował 
sport oraz zagadnienia medyczne. 
Swoje stoiska rozstawiły kluby 
sportowe z Bielan, zaś na estradzie 
prezentowali swoje umiejętności 
m.in. młodzi karatecy. W wielu 
miejscach można było zasięgnąć 
porad zdrowotnych oraz zbadać 
podstawowe parametry, takie jak 
masa ciała, poziom cukru, poziom 
cholesterolu czy ciśnienie krwi. 
Stanowiska te przyciągały nie tylko 
seniorów. To optymistyczne – oka-
zuje się bowiem, że konieczność 
dbania o zdrowie dociera również 
do młodszych pokoleń. Punkt ho-
norowego krwiodawstwa oraz sta-
nowisko na którym nauczyć się 

Żegnaj lato na Bielanach

można było zasad pierwszej po-
mocy także były oblegane.

Nie zabrakło stoisk kulturalnych. 
Miejsce na pikniku miały m.in. Bie-
lański Ośrodek Kultury oraz Biblio-
teka Publiczna im. Stanisława Sta-
szica, która zorganizowała spotkanie 
ze znakomitą aktorką Joanną Trze-
piecińską, jedną z bohaterek książki 
Łukasza Maciejewskiego „Aktorki. 

Odkrycia”. Spotkanie poprowadził 
sam autor książki. Na estradzie za-
prezentowali swój występ także bie-
lańscy seniorzy. Wszystkie wydarze-
nia estradowe zapowiadał jako kon-
feransjer popularny dziennikarz 
telewizyjny Bogdan Saternus. 
Wśród publiczności byli obecni 
Burmistrz Bielan Tomasz Mencina, 
Wiceburmistrzowie: Magdalena 

Lerczak, Włodzimierz Piątkowski 
i Grzegorz Pietruczuk, a także bie-
lańscy radni. Chętnych do rozmów 
z przedstawicielami władz dzielnicy 
nie brakowało.

Na głodomorów czekały nie-
zastąpione na każdym festynie 
foodtrucki.

Wieczorem, o godzinie 18.00 
na estradzie rozpoczęły się kon-

certy. Jako pierwsza zaprezentowa-
ła się Bovska, której debiut 
w 2016 r. był artystycznym wyda-
rzeniem. Artystka zaśpiewała swo-
je piosenki w stylu elektronicznego 
popu, a gdy wyznała, że jej mąż jest 
bielanianinem i że na randki z nim 
jeździła z Bemowa na Bielany na 
rowerze – publiczność zgotowała 
jej gorącą owację.

O 19.30 rozpoczął się koncert 
Kamila Bednarka z zespołem Pią-
ty Element i Staffem, z którym 
Bednarek zaśpiewał jedne ze swo-
ich największych przebojów – 
„Chwile jak te” i „Euforia”. Artysta, 
który od kilku lat konsekwentnie 
śpiewa mało popularną wśród pol-
skich wokalistów muzykę reagge, 
rozgrzał bielańską (i nie tylko bie-
lańską – za Bednarkiem na każdy 
koncert ciągną tłumy fanów i fa-
nek) publiczność do tego stopnia, 
że mimo kilku bisów, gdy zszedł ze 
sceny, okrzyki „Kamil, Kamil” nie 
cichły jeszcze długo. 

Imprezę zakończył pokaz lase-
rowy. Piękne, świetlne efekty pu-
bliczność podziwiała w rytm 
utworów legend rocka, takich jak 
ZZ Top czy Yes.

Sezon letni roku 2018 prze-
szedł do historii! Nikomu jednak 
nie było smutno. Impreza żegna-
jąca lato udała się znakomicie, zaś 
następne lato jest przecież już za… 
niecały rok!

Rafał Dajbor

Czasem słońce, czasem 
deszcz... – te słowa ideal-
nie opisują aurę, jaka to-
warzyszyła nam podczas 
„Pożegnania lata na Starych 
Bielanach”. 

8 września Plac Konfederacji, 
jedna z najbardziej klima-
tycznych przestrzeni na 

Bielanach, była miejscem wyjątko-
wego wydarzenia. Od godz. 14.00 
na „scenie” zagrał DJ Jerry – 
pierwszy w Polsce samodzielny 
i profesjonalny DJ senior. W jego 
repertuarze usłyszeliśmy utwory 
z lat 60., 70. i 80., publiczność 
szybko poderwała się z leżaków 
i ruszyła do tańca. Dla miłośników 
muzyki na żywo, wystąpiła orkie-
stra taneczna „Bonanza”, grając 
tanga, fokstroty, walce i piosenki 
warszawskie.

Dla ciekawych historii został 
przygotowany spacer po okolicy. 
W ślad za Jarosławem Zielińskim, 
varsavianistą i mieszkańcem dziel-
nicy, wybrali się wszyscy miłośni-
cy opowieści o ludziach, miejscach 

Pożegnanie lata na Starych Bielanach
i wydarzeniach, jakie na przestrze-
ni ponad 90 lat miały miejsce na 
terenie dzisiejszych Starych Bie-
lan. 

Najmłodsi mogli wymalować 
swoje twarze w barwne kwiaty 
i potańczyć wspólnie z rodzicami, 
dziadkami i przyjaciółmi.

Kiedy przyszedł zmierzch 
i nagle spadł ciepły, letni deszcz 
– odbyła się premiera � lmu pt. 
„Spotkania na Bielanach. W bla-
sku gazowych latarni” w reżyse-
rii Ewy Rozwadowskiej. Pod 
parasolami zebrało się kilkadzie-
siąt osób, które w tej wyjątkowej 
atmosferze obejrzały obraz o la-
tarniku i mieszkańcach Bielan. 
Wśród widzów nie zabrakło 
również „aktorów”, którzy wy-
stąpili w tej produkcji, m.in. Ma-
rii Piechotki, architekta i projek-
tanta budynków mieszkalnych 
położonych na Starych Biela-
nach.

„Żegnaj lato na rok...” – do zo-
baczenia niebawem.

Paweł HołubiecArtur Wołczacki – Zastępca Burmistrza, DJ Jerry, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza i Daniel Pieniek – radny 

O� cjalne pożegnanie lata na scenie
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Z okazji przypadającej w tym 
roku 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległo-
ści zostało zaplanowanych 
w stolicy szereg wydarzeń dla 
mieszkańców. 

P oza obchodami ogólnowar-
szawskimi, również w dziel-
nicach przygotowano z tej 

okazji wiele atrakcji. Dzielnica 
Bielany zrealizowała niezwykły 
� lm, wraz ze wspaniałym pianistą 
jazzowym i kompozytorem Artu-
rem Dutkiewiczem, podczas któ-
rego muzyka rozbrzmiewa w ple-
nerze – w historycznych i wyjąt-
kowych miejscach Bielan. Jego 
premiera odbyła się 14 września 
podczas konferencji prasowej przy 
stacji metra Stare Bielany. 

Ten rok jest dla Polski wyjątko-
wy ze względu na przypadające 100-
lecie odzyskania Niepodległości. 

Z tej okazji odbywa się w War-
szawie wiele wydarzeń, pikników, 
pokazów i spotkań. 

– Warszawa świętuje rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości niezwykle barwnie i róż-
norodnie. W całym mieście, ale też 
w każdej dzielnicy warszawiacy 
mogą wziąć udział w wyjątkowych 
wydarzeniach, upamiętniających 
ten szczególny jubileusz. To jednak 
nie wszystko. Mieszkańcy stolicy 
mogą też poczuć ducha obchodów, 
wsłuchując się w piękne utwory 

Mazurek Bielański na 100-lecie odzyskania niepodległości

muzyczne – mówi Renata Ka-
znowska, Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy. 

Nietypowy projekt zrealizowa-
ła Dzielnica Bielany. Film, z udzia-
łem światowej sławy pianistą jaz-
zowym Arturem Dutkiewiczem, 
który skomponował i zagrał Ma-
zurka Bielańskiego, został zreali-
zowany w ośmiu miejscach, które 
są miejscami historycznymi, ale 
też najbardziej wyjątkowymi i zna-
nymi na Bielanach. 

– Obchody 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości to radosny mo-
ment. Możemy żyć w wolnym 

kraju i cieszyć się tą wolnością. 
Z tej okazji zaplanowaliśmy wiele 
różnych wydarzeń. Jednym z nich, 
jest realizacja filmu, który poza 
wspaniałą grą artysty pokazuje 
piękno naszej Dzielnicy. Wybór, 
aby to właśnie Artur Dutkiewicz, 
wziął udział w tym projekcie był 
oczywistą decyzją. Ten znakomity 
artysta od lat jest związany z bie-
lańskim cyklem Jazz w Podzie-
miach Kamedulskich i bardzo 
dobrze znany naszym mieszkań-
com. To symboliczny projekt, bo 
film pokazuje wolność ludzi 
współczesnych – to czego nasi 

przodkowie byli pozbawieni. Mu-
simy też pamiętać i przypominać 
kolejnym pokoleniom, że nic nie 
jest dane raz na zawsze – mówi 
Tomasz Mencina, Burmistrz 
Dzielnicy Bielany.

Artysta wykonywał Bielańskie-
go Mazurka w plenerze – przede 
wszystkim na terenie Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego. Marszałek był jed-
nym z twórców tej uczelni,  jest 
także symbolem odzyskania przez 
Polskę w 1918 r. niepodległości. 
Fortepian został ustawiony także 
w innych pięknych i historycznych 

miejscach na Bielanach takich, jak: 
Plac Konfederacji, kościół i Pod-
ziemia Pokamedulskie. Po raz 
pierwszy w historii fortepian po-
jawił się na stacji metra – wyda-
rzyło się to na stacji Stare Bielany. 
Ponadto zdjęcia były realizowane 
w Lesie Młocińskim, na placu za-
baw przy Bielańskim Słoniu na 
Kępie Potockiej oraz przy Urzędzie 
Dzielnicy Bielany.  

– Mazurek jest jednym z ko-
rzeni polskiej kultury muzycznej. 
To taniec, lekkość, radość i opty-
mizm. Tak nastrajają mnie Bielany, 
stąd „Mazurek Bielański” – podsu-
mowuje kompozytor i wykonawca 
mazurka Artur Dutkiewicz. 

Film został zrealizowany w cią-
gu trzech dni od 20 do 22 czerwca 
br. Realizatorem projektu jest 
BLASZANKA STUDIO Anna 
Błaszczyk.

W konferencji wzięli udział 
m.in.: Zastępca Prezydenta m.st. 
Warszawy, Renata Kaznowska; 
Burmistrz Bielan, Tomasz Menci-
na, i jego zastępca Magdalena Ler-
czak; pianista i kompozytor Artur 
Dutkiewicz; Prezes Metra War-
szawskiego, Jerzy Lejk; Kanclerz 
AWF, Maciej Hart� l; ks. Wojciech 
Drozdowicz; reżyser � lmu, Anna 
Błaszczyk oraz bielańscy radni: 
Ilona Popławska i Wojciech Bor-
kowski. 

Małgorzata Kink

Na przeciwko Urzędu Dzielnicy 
Bielany przy ul. Żeromskiego 
29, można obejrzeć historycz-
ną wystawę przygotowaną 
przez Dom Spotkań z Historią 
pt. „Teraz będzie Polska rok 
1918”. Wystawa, składającą 
się z 19 plansz została poświę-
cona 100-leciu odzyskania 
niepodległości przez Polskę, 
a konkretnie wydarzeniom 
w 1918 roku, których rezulta-
tem było powstanie po 123 lat 
niewoli, wolnego kraju. 

P rezentacja została przygo-
towana przez historyków 
współpracujących z DSH 

(w tym jednego z najbardziej zna-
nych varsavianistów, a przy okazji 
mieszkańca naszej dzielnicy Jaro-
sława Zielińskiego) i w sposób 
syntetyczny i przystępny prezen-
tuje zagmatwane wydarzenia tam-
tego czasu. 

Zapraszamy do oglądania! 
Wystawa dostępna dla zainte-

resowanych całą dobę!

MD

„Teraz będzie Polska rok 1918”

więcej o Warszawie sprzed 
stu lat w bezpłatnej aplikacji 
mobilnej „Wasza Warszawa 
1918/2018” 

koncepcja, opracowanie tekstów i ilustracji: Tomasz Kuba Kozłowski

projekt graficzny, konsultacja merytoryczna: Danuta Błahut-Biegańska

współpraca, konsultacja merytoryczna: Monika Kapa-Cichocka

koordynacja projektu: Inna Siemicz

opracowanie planszy o dzielnicy: Jarosław Zieliński

redakcja i korekta: Elżbieta Lewczuk

przygotowanie zdjęć i skład: Tomasz Kubaczyk

współpraca: Tandem Studio

element kartograficzny: Mariusz Olczyk

w y s taw a przy g o to w ana prze z  D o m 
S po tkań  z   H is to r ią  w  ram ach o bcho dó w 
1 0 0 . ro cznicy  o dzy s kania  prze z   Po l s kę 
nie po dl e g ł o ś c i  o rg anizo w any ch prze z 
m ias to   s to ł e czne  Wars zaw a 

partnerzy:

organizator:

o warszawskich  
wydarzeniach w ramach 
miejskich obchodów  
100. rocznicy odzyskania  
przez Polskę niepodległości:  
www.stolicawolnosci.pl

Iluminacja ratusza

Z okazji obchodów 100-lecia od-
zyskania niepodległości budynki 
dzielnicowych ratuszów na tere-
nie Warszawy zostały oświetlone 
m.in. biało-czerwonymi barwami. 

T aka dekoracja nie ominęła 
również siedziby bielańskie-
go samorządu. Od początku 

września na przedniej ścianie ra-

tusza obok wejścia głównego, ze 
specjalnych projektów od momen-
tu zapadnięcia zmroku do godz. 
1.00 w nocy wyświetlany jest logo-
typ „Wasza Warszawa. Stolica wol-
ności” oraz biało-czerwona � aga. 
Iluminacja będzie widoczna do 
końca listopada.

MD

Jerzy Lejk, Maciej Hart� l, Hanna Dutkiewicz, Anna Błaszczyk, Tomasz Mencina, Ilona Popławska, 
Renata Kaznowska, Artur Dutkiewicz, Magdalena Lerczak i Wojciech Borkowski
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W wielu wywiadach i rozmo-
wach podkreśla Pan, że jest nie 
tylko warszawiakiem, ale właśnie 
bielanianinem. Czym jest dla Pana 
dzielnica Bielany? Tylko miejscem 
zamieszkania, czy także czymś 
więcej?

Bielany są niezwykle bliskie 
mojemu sercu, nie tylko dlatego, 
że mieszkam na Młocinach, które 
są częścią Bielan, ale także dlatego, 
że historia mojego związku z tą 
dzielnicą to jednocześnie moja 
historia miłosna, historia zakocha-
nia się w dziewczynie mieszkającej 
przy Klaudyny, która to dziewczy-
na po dziś dzień jest moją żoną. 
Sam jestem chłopakiem z Ochoty, 
bo choć moja rodzina pochodzi 
z sąsiadującego z Bielanami Żoli-
borza, to historia rzuciła nas na 
Ochotę. Jednak na Bielanach, przy 
ul. Marii Dąbrowskiej mieszkało 
i wciąż mieszka moje ukochane 
wujostwo. Tak więc z Bielanami 
łączą mnie pewne więzy rodzinne, 
zaś moje zakochanie się w Biela-
nach było naturalną konsekwencją 
zakochania się w jednej z miesz-
kanek dzielnicy. 

Jadąc na spotkanie z panem 
jechałem ul. Podleśną i przypo-
mniało mi się właśnie, jak we 
wrześniową noc 1988 r. szedłem tą 
ulicą z moim przyjacielem i że to 
właśnie w tę noc uświadomiłem 
sobie, że jestem zakochany w pięk-
nej blond-bielaniance o niebie-
skich oczach i czułem się jakbym 
unosił się dwa metry nad Podle-
śną, a nie nią szedł. Gdy zaś wzię-
liśmy ślub zacząłem zgłębiać bie-
lańskie zakątki. Przez krótki czas 
mieszkaliśmy z żoną na Ursyno-
wie, ale gdy tylko pojawiła się moż-
liwość powrotu na Bielany, natych-
miast z niej skorzystaliśmy. Uwiel-
biam te małe sklepiki i klimat 
Bielan, zupełnie inny niż na przy-
kład klimat sąsiedniego Żoliborza. 
Przy całej mojej sympatii dla Żo-
liborza, jest on taki trochę „ą-ę”, 
zaś Bielany są swojskie.

Wspomniał Pan wrzesień 1988. 
Rozmawiamy zaś we wrześniu 
2018. Jak przez te 30 lat zmieniły 
się Bielany?

Tak jak i cała Warszawa – 
zmieniły się na plus. To, co sobie 
bardzo cenię na Bielanach to po-
jawienie się tu fajnych, małych 
knajpeczek, w których można po-
rozmawiać. Ot, choćby na taką 
rozmowę jak nasza. Był taki czas, 
gdy umawiając się na jakiś wywiad 
wolałem spotkać się gdzieś w Śród-
mieściu, bo tutaj nie było gdzie 
usiąść na rozmowę. A teraz – pro-
szę bardzo. Jest gdzie posiedzieć, 
pogadać, wypić kawę. Na Biela-

nach dzieją się bardzo dobre i faj-
ne imprezy, jak choćby odbywają-
ca się co dwa lata na terenie AWF 
„Onko-Olimpiada”, czyli zawody 
sportowe dla chorych na nowo-
twory dzieci, organizowane przez 
Fundację Spełnionych Marzeń, na 
które przyjeżdżają dzieciaki nie 
tylko z Polski, ale i np. z Ukrainy, 
Litwy czy Słowacji. Bardzo lubię tę 
akcję, chętnie się w nią angażuję 
i wręczam medale. W tym roku 
w organizacji Onko-Olimpiady 
bardzo pomogła pani Wicebur-
mistrz Magda Lerczak. Dla mnie 
nie ma piękniejszej imprezy.

A co czuł Pan podczas imprezy 
„Witaj Lato na Bielanach”, wcho-
dząc na estradę i widząc przed sobą 
morze głów mieszkańców Bielan?

To było coś niesamowitego! 
Zwłaszcza, że na początku zainto-
nowałem „No to jadziem na Bie-
lany, cała paka czeka dziś” mojego 
ulubionego Jaremy Stępowskiego 
i od razu było fajnie. Bardzo po-
dobało mi się to, że choć była to 
plenerowa impreza popularna, 
taka piknikowa, to repertuar był 
ambitny, bo Kuba Badach czy Ma-
ciej Maleńczuk to naprawdę wy-
soka półka. Nie wiem ilu spośród 
widzów wiedziało, że i ja jestem 
z Bielan i mieszkam na Młocinach, 
ale czułem się traktowany przez 
publiczność jak swojak.

Czy pamięta Pan moment, 
w którym poczuł Pan, że wywoły-

wanie uśmiechu to może być Pana 
sposób na życie, a rozśmieszanie to 
będzie Pana zawód?

Jak się nad tym zastanawiam 
to dochodzę do wniosku, że wy-
woływanie uśmiechu lub śmiechu 
zawsze było moim sposobem na 
ludzi. Na to, by ich sobie zjednać. 
Nie byłem w stanie zaimponować 
ani fizyczną sprawnością (choć 
teraz chodzę na zajęcia z boksu, też 
zresztą na Bielanach), ani jakąś 
przebojowością czy krzykliwością. 
Odkryłem więc, że tym sposobem 
może być śmiech. Miałem w szko-
le ksywę „Sroczka” i wszyscy wie-
dzieli, że „Sroczka” jest fajny, bo 
jest zabawny, choć nauczyciele nie 
zawsze to lubili, rzecz jasna. Uzna-
łem, że skoro koledzy nie będą się 
mnie bać, to niech wiedzą, że za-
wsze mogą liczyć, że ich rozbawię. 
I to, jak się okazało, działało! I ja-
koś działa mi do dziś.

Dziś też mamy Internet, a w nim 
kanał YouTube. Pełno w nim róż-
nych „rozśmieszaczy”. Jak Pan pa-
trzy na te satyryczne próbki okiem 
zawodowca?

Nie do końca nazywam siebie 
„zawodowcem”, bo przecież nie 
mam skończonej żadnej szkoły 
aktorskiej, jestem tak na dobrą 
sprawę naturszczykiem, a poza 
tym widzę, że choć mam już 51 lat 
to i tak ciągle się czegoś nowego 
uczę i w czymś stawiam pierwsze 
kroki. Na przykład właśnie w In-
ternecie. Mam swoje konta na róż-

nych portalach społecznościo-
wych, widać mnie też na YouTube, 
ale Internet już nigdy nie będzie 
tak do końca moim światem, bo to 
świat młodego pokolenia. Co nie 
znaczy, że mnie to wszystko nie 
ciekawi. W występowaniu na 
YouTube jest coś, co mi się szalenie 
podoba, a mianowicie fakt, że tam 
nie ma szefa. Nie muszę się z moim 
pomysłem przebijać przez jakiegoś 
redaktora, tylko robię, wrzucam 
i mam natychmiastowy odzew czy 
to jest fajne czy nie. Oczywiście, to 
ma też swoje wady – nikt tam nie 
hamuje się w negatywnym komen-
towaniu, przez co zaczął istnieć 
tzw. hejt. Poza tym brak „szefo-
stwa” sprawia, że tra� ają tam tak 
samo � lmiki świetne, jak i zwykłe 
chamstwo krążące już wyłącznie 
wokół bluzgów i tematów rozpor-
kowych. Żeby była pełna jasność 
– przekleństwo w kabarecie czy 
satyrze też ma swoje miejsce, a i te-
matyka rozporkowa bywa śmiesz-
na. Tylko gdy żarty zaczynają krą-
żyć już tylko wokół tego – przesta-
je być wesoło. Szczerze mówiąc – 
to ta nieporadność domorosłych 
kabareciarzy też bywa zabawna.

No i trudno sobie wyobrazić 
współczesny świat satyryczno-ka-
baretowy bez � lmików w sieci…

Ja ten przełom w docieraniu do 
publiczności dzięki Internetowi 
porównuję, chociaż nie jest to 
może w stu procentach trafne po-
równanie, do przełomu w mediach 
w 1989 roku. Najpierw była tylko 
państwowa telewizja oficjalna, 
w której nie na wszystko można 
było sobie pozwolić, a potem nagle 
pojawiły się wolne media. Tak 
samo tutaj – nagle pojawiła się 
nowa przestrzeń, swobodna, nie 
nadzorowana. Jest sobie jakiś chło-
paczek mieszkający gdzieś na 
przykład tu, w al. Zjednoczenia czy 
na Podczaszyńskiego. Wpada na 
pomysł, wydaje mu się fajny i już 
może się nim podzielić. Poza tym 
zawsze, gdy mam ochotę jakoś 
mocno skrytykować tych, którzy 
umieszczają � lmiki w sieci, to so-
bie przypominam, jak ja zaczyna-
łem i ile razy mnie wtedy krytyko-
wano. Ta wolność, która panuje 
w Internecie może więc być kulą 
u nogi, a może też uskrzydlać.

Skoro więc wspomniał Pan 
o swoich początkach, to chciałbym 
spytać o „Wieczór z Alicją” i „Słów 
cięcie-gięcie”, pierwsze telewizyjne 
programy, w których Pan wystę-
pował. Jak wspomina Pan tamte 
czasy?

To były czasy piękne i pionier-
skie! W „Wieczorze z Alicją” mia-

łem tylko kilkuminutowe wejście, 
„Słów cięcie-gięcie” to już był mój 
autorski program, ale w obu nie 
było łatwo. W telewizji, z której 
niedawno zniknęła cenzura, 
wszystkie programy satyryczne 
kręciły się wokół tematów poli-
tycznych, społecznych, socjolo-
gicznych. A mnie to w ogóle nie 
interesowało. Mam abstrakcyjne 
poczucie humoru i bawiła mnie 
absurdalna zabawa z rekwizytem 
– jak w „Wieczorze z Alicją”, albo 
ze słowem – jak w „Słów cięciu-
-gięciu”. Myślę, że miałem dużo 
szczęścia, że mogłem to wszystko 
robić w czasie, gdy jeszcze nie 
o wszystkim decydowała oglądal-
ność, słupki, wykresy, jakieś bada-
nia fokusowe, które teraz są nor-
mą. Redaktorzy wychodzili z za-
łożenia, że biorą odpowiedzialność 
za to, co robią. Ich to śmieszy, więc 
puszczają to na wizję i niech ludzie 
oceniają. 

Dziś najpierw zbiera się opinie 
widzów, a dopiero potem do tego 
dopasowuje pomysły. Gdybym 
debiutował dzisiaj pewnie miał-
bym jeszcze trudniej, niż miałem, 
bo moje pomysły bywały mało 
zrozumiałe i do telewizji przycho-
dziły listy, by zdjąć z wizji tego 
„pajaca”. Z „Wieczoru z Alicją” 
zniknąłem po dwóch latach, 
a „Słów cięcie-gięcie” kręciliśmy 
tylko rok. A dziś pewnie nawet nie 
miałbym szans zacząć. No chyba 
że właśnie na YouTube. „Wieczór 
z Alicją” miał ośmiomilionową 
oglądalność. Więcej niż skoki Ma-
łysza. Myślę, że dziś nikt nie wpu-
ściłby na wizję tak popularnego 
programu jakiegoś dwudziestopa-
rolatka z wariackimi pomysłami.

Miał Pan też okazję zagrać 
w jednym z niewielu powstałych już 
po 1989 r. � lmów, które doczekały 
się statusu dzieła kultowego. Mam 
na myśli „Kilera” Juliusza Machul-
skiego…

To była niezła szkoła, którą 
dawali mi Jerzy Stuhr, Jan Englert 
i Janusz Rewiński, czyli zawodow-
cy przez wielkie „Z”. Nie czułem 
się aktorem, moją dziedziną jest 
freestyle, lubię mówić swoim tek-
stem. Tak jak i teraz – występuję 
w OCH-Teatrze u Krystyny Jan-
dy, gdzie opowiadam historie mał-
żeńskie w dużej mierze oparte na 
moich własnych przeżyciach. Na-
zywa się to „One mąż show”. Cza-
sem  improwizuję, reaguję na pu-
bliczność, wymyślam na bieżąco. 
Na planie „Kilera” też proponowa-
łem, że tu coś dodam, tu coś do-
powiem, ale Juliusz Machulski nie 
chciał się na to godzić. 

dokończenie na str. 8

Bielany są niezwykle bliskie mojemu sercu
Z Szymonem Majewskim rozmawia Rafał Dajbor
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dokończenie ze str. 7
Gdy zaś powiedziałem, że 

moim marzeniem jest wystąpić 
z bronią w ręku, to Jerzy Stuhr 
z poważną miną powiedział mi, że 
na planie broń palną może wziąć 
do ręki tylko aktor zawodowy. Był 
to oczywiście żart, wkrętka. Dziś 
patrzę na „Kilera” z uśmiechem. 
Czasem ktoś mi mówi, że byłem 
tam fajny, ale tak osobiście to je-
stem zadowolony może ze dwóch 
swoich scen. Ale skoro wspomina-
my o „Kilerze”, to chcę powiedzieć, 
że ostatnio przekazałem swój eg-
zemplarz scenariusza z moim pod-
pisem i jakimiś tam moimi notat-
kami Jurkowi Owsiakowi na au-
kcję WOŚP. Poszedł za ponad 
dwadzieścia tysięcy. Coś niesamo-
witego!

Jerzy Stuhr wkręcił Pana, potem 
zaś Pan wkręcał inne gwiazdy pol-
skiego show-biznesu w programie 
„Mamy Cię”.

A to muszę sprostować – ja 
nikogo nie wkręcałem i w ogóle 
gdy zaproponowano mi ten pro-
gram, to z góry powiedziałem, że 
mogę go tylko prowadzić w studiu, 
rozmawiać i omawiać wymyślone 
gagi, ale nie ma mowy bym brał 

udział w scenkach polegających na 
wkręcaniu ludzi, bo mnie to zbyt 
stresuje. Nie chcę wiedzieć kogo 
wkręcają, jak wkręcają, mogę tylko 
poprowadzić program, widząc już 
gotowe materiały, ale nie będę 
uczestniczyć w tych scenkach, cze-
go na początku ode mnie oczeki-
wano. Poza tym moją miłością 
było wtedy (i jest nadal) radio, 
zwłaszcza moje Radio Zet i nie 
chciałem się w to aż tak zaangażo-
wać, by być przy kręceniu sce-
nek.

Nie da się ukryć, że Pana pro-
gram „Szymon Majewski Show” 
sprawił, iż kilkoro aktorów, którzy 
nie cieszyli się przedtem większą po-
pularnością, dzięki zagraniu w pa-
rodystycznych scenkach w Pana 
programie, mocno zaistniało, a ich 
kariery nabrały tempa. Czy oglą-
dając ich teraz w teatrze lub na 
ekranie czuje się Pan „ojcem” ich 
sukcesu?

W pewnym stopniu tak. Dzię-
ki „Szymon Majewski Show” moc-
no zaistniała na przykład Kasia 
Kwiatkowska, choć w jej przypad-
ku jest nieco inaczej, ona po prostu 
wygrała casting, ale już przed 
„SMS” była aktorką znaną i rozpo-

znawalną. Najbardziej cieszy mnie, 
że na moim programie wypłynął 
mocno Michał Zieliński, dla któ-
rego specjalnie napisałem nawet 
monolog zatytułowany „Chamlet”. 
Michał już dużo wcześniej robił ze 
mną w Radiu Zet satyryczne ka-
wałki w audycji „Studio Reklamy 
Spontanicznej Spon-Ton”. To było 
dziesięć lat przed „Szymon Ma-
jewski Show”, Michał był wtedy 
bardzo młody, a już wtedy widzia-
łem, że to jest niesamowity zupeł-
nie komediowy talent. Zaczął ze 
mną od parodii Leszka Millera. 
Był świetny! Doskonale „robił” 
Lecha Wałęsę, wg mnie co naj-
mniej porównywalnie z tym, jak 
umie parodiować Wałęsę Jerzy 
Kryszak. Moim zdaniem Michał 
Zieliński powinien mieć „swoje” 
� lmy, scenariusze pisane specjal-
nie pod niego, tak jak najwięksi 
komicy. 

Polskie kino w ogóle jakoś nie 
umiało i nie umie wykorzystywać 
takich talentów. Takim aktorem 
był też przez lata Jan Kobuszew-
ski, mój idol z lat dziecięcych, któ-
rego uwielbiałem, bo byłem tak jak 
on wysoki i chudy. Kobuszewski 
też mógł być aktorem, pod którego 
specjalnie pisałoby się scenariusze. 

Pamiętam, że gdy widziałem go 
jako dziecko na ekranie, to leżałem 
ze śmiechu. Ale nie wykorzystano 
go w ten sposób. I dla mnie Michał 
Zieliński jest właśnie takim talen-
tem. Jestem przekonany, że gdyby 
przyszedł na świat w USA, byłby 
czołowym komikiem kina. Tylko, 
że u nas nie ma ludzi, którzy umie-
liby wziąć tak aktora pod swoje 
skrzydła i zacząć robić � lmy pod 
tego aktora.

Zaczęliśmy naszą rozmowę od 
miłości – do Bielan i bielanianki – 
zakończmy więc także na miłości, 
bo tak nazywa Pan radio. Jest Pan 
satyrykiem, komikiem, występuje 
Pan na estradach i w telewizji, 
ale przecież oprócz tego wciąż jest 
Pan dziennikarzem radiowym 
i przeprowadza Pan wywiady. 
Czy któreś z nich szczególnie Pan 
zapamiętał?

Są rzeczywiście rozmówcy, 
z którymi rozmowy w Radiu Zet 
w programie „Warto rozbawiać” 
były dla mnie zaskoczeniem i któ-
rzy sprawiali, że czułem dla nich 
podziw. Wielkim przeżyciem był 
dla mnie wywiad z Justyną Kowal-
czyk, która powiedziała niezwykle 
ważne słowa wsparcia dla ludzi 

cierpiących na naszą chorobę cywi-
lizacyjną, czyli depresję. Zaimpo-
nowała mi jej odwaga i choć nie 
lubię mówić o własnych reakcjach 
intymnych, to przyznam, że miałem 
łzy w oczach. Bardzo się cieszę, że 
miałem okazję robić wywiady z ak-
torami, których uważam za „Wielką 
Trójkę” współczesnego polskiego 
kina, czyli z Jakubem Gierszałem, 
Mateuszem Kościukiewiczem 
i Dawidem Ogrodnikiem, oraz ze 
wspaniałą, magnetyczną wręcz Jo-
anną Kulig, rewelacyjną aktorką, 
której szczerze życzę Oscara i także 
świetnymi Katarzyną Warnke 
i Agatą Kuleszą. 

Został mi w pamięci wywiad 
z niesamowitym człowiekiem, ja-
kim jest Andrzej Seweryn. Ale 
każdy wywiad ma w sobie coś cie-
kawego. Pracując w radiu, robię 
coś zupełnie innego niż w „Szy-
mon Majewski Show”. Tam wszyst-
ko nastawione było na zgrywę, na 
szaleństwo i tempo. Radio nato-
miast nauczyło mnie słuchania 
rozmówców. Wiem zresztą, że nie-
którzy obawiali się na początku 
przyjść do mnie na wywiad, bo 
myśleli, że jak ja robię rozmowę, 
to znów będą wygłupy. Oczywiście 
nie to, żebym miał coś przeciwko 
wygłupom, jednak radio daje mi 
możliwość pokazania się od nieco 
innej strony. I dlatego tak je ko-
cham.

Dziękuję za rozmowę.

Bielany są niezwykle bliskie mojemu sercu
Z Szymonem Majewskim rozmawia Rafał Dajbor

IV edycja Konkursu Piosenki 
Obcojęzycznej JoséSong zbliża 
się wielkimi krokami.  Prze-
słuchania odbędą się 15 i 16 
listopada w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury.  

J oséSong cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem i z roku na 
rok przyciąga coraz większą 

liczbę młodzieży z całego woje-
wództwa mazowieckiego, która 
śpiewa piosenki w wielu językach 
– rosyjskim, niemieckim, wło-
skim, hiszpańskim, francuskim, 
a nawet japońskim.  

Współtwórcami JoséSong są 
nauczyciele języków obcych z bie-
lańskiego liceum dwujęzycznego 
im. José Martí – Ewa A� eni, Ka-
rolina Rudzik, Sandra Zaleska 
i David Vargas, którzy poprzez 
swoje zaangażowanie stworzyli 
młodym ludziom nie tylko możli-
wość rozwoju w kierunku wokal-
nym i językowym, ale również 
przestrzeń, gdzie mogą zaprezen-
tować swoje talenty.

JoséSong odbywa się pod ho-
norowym patronatem wielu insty-

Setki uczniów z Mazowsza 
na Bielanach

tucji, m.in. Ambasady Kuby, Nie-
miec, Hiszpanii, Generalnego 
Przedstawicielstwa Walonia-Bruk-
sela, Instytutu Francuskiego, In-
stytutu Italianistyki UW, Rosyj-
skiego Ośrodka Nauki i Kultury, 
Polskiego Stowarzyszenia Eduka-
cji i Animacji Muzycznej, Polskie-
go Stowarzyszenia na rzecz Jakości 
w Nauczaniu Języków Obcych 
PASE, Lingwistycznej Szkoły Wyż-
szej w Warszawie oraz Fundacji 
im. Krzysztofa Dzikowskiego.

Na scenie BOKu mieli okazję 
występować uczestnicy m.in. „� e 
Voice of Poland” oraz laureaci licz-
nych międzynarodowych i ogól-
nopolskich konkursów wokalnych, 
np. Julia Bogdańska, Karolina 
Kula, Jakub Lachowski, Maria 
Leszczełowska, Joanna Karwacka 
czy Anna Grochowska.

Tegoroczne jury tworzą osoby 
pracujące na co dzień w branży 
muzycznej, m.in.:

– Krzysztof Dzikowski – au-
tor tekstów piosenek, Przewodni-
czący Związku Polskich Autorów 
i Kompozytorów ZAKR;

– Jacek Maślanka – wokalista, 

trener wokalny w Voice&More, 
uczestnik � e Voice of Poland; 

– Maciej Stolarczyk – gitarzy-
sta zespołu BlackDog.

Uroczysta gala wręczenia na-
gród IV edycji z udziałem amba-
sadorów i pracowników wielu in-
stytucji odbędzie się 23 listopada 
o godz. 18.00 w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury przy ul. Carla Goldo-
niego 1 w Warszawie.

Szczegółowe informacje o kon-
kursie można znaleźć na stronie: 
www.josesong.waw.pl oraz na Fa-
cebooku: https://www.facebook.
com/konkursjosesong/

Marcin Witusiński

Miło nam poinformować, że aż 
7 projektów z Bielan znalazło się 
w II etapie Warszawskiej Nagrody 
Edukacji Kulturalnej! Jesteśmy 
dumni z edukatorów, animato-
rów i twórców, których kreatyw-
ność doceniła I Kapituła WNEK.

O to lista projektów z Bielan, 
które będą oceniane w dru-
gim etapie konkursu.

Instytucje Animacji Kultury
● Powołaj do życia choreogra-

� ę! (Bielański Ośrodek Kultury). 
Szkoły ponadgimnazjalne
● Kulturalny Lelewel (XLI LO 

im. J. Lelewela).
● Warszawski Konkurs Pio-

senki Obcojęzycznej „JoséSong” 
(XXII Liceum Ogólnokształcące 

Aż 7 projektów z Bielan 
w II etapie WNEK

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
José Martí).

Gimnazja 
● Hip Hop Dekalog IV Szacu-

nek (Szkoła Podstawowa nr 247 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Kazimierza Lisieckiego „Dziad-
ka”).

Szkoły Podstawowe
● Był sobie las (Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza 
Verne’a).

● Nasza powieść kryminalna 
(Szkoła Podstawowa nr 273). 

Organizacje pozarządowe
● Bajkodzieło – twórcze po-

dróże z baśniami i bajkami (Przy-
stanek Twórczość).

Redakcja
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Budżet partycypacyjny w dwóch 
słowach to….? 

S: Mieszkańcy i pomysły. Bez 
mieszkańców ten proces nie miał-
by sensu. Bez pomysłów, które 
zmieniają otaczającą nas prze-
strzeń, ten projekt również nie 
odniósłby sukcesu.

I: I możliwość decydowania 
przez mieszkańców, na co zostanie 
przeznaczona część budżetu naszej 
dzielnicy. 

Jak wygląda cały proces i skąd 
biorą się na niego pieniądze?

S: Dotychczas nie były to żadne 
dodatkowe pieniądze, a po prostu 
część budżetu dzielnicy, która prze-
kazana jest do dyspozycji miesz-
kańców w ramach budżetu party-
cypacyjnego. Na początku każdej 
edycji, dzielnice określały kwotę, 
którą przeznaczą na ten cel. Dziel-
nica Bielany, wychodząc naprzeciw 
potrzebom swoich mieszkańców, 
przeznaczyła aż 7 527 000 zł. Kwo-
ta ta przez trzy ostatnie edycje była 
najwyższą w Warszawie! 

I: Sama procedura jest bardzo 
prosta. Mieszkańcy zgłaszają pro-
jekty, rozmawiają o nich na spo-
tkaniach dyskusyjnych, a na koniec 
decydują, co jest dla nich ważne 
poprzez oddanie głosu. Kto, jeśli 
nie oni, wiedzą lepiej, czego po-
trzeba w najbliższej okolicy? 

Dla kogo został stworzony? 
Dlaczego tak ważne jest włączenie 
mieszkańców w proces decydowa-
nia o wydatkach dzielnicy?

I:  Warszawa jest jednym 
z pierwszych polskich miast, które 
wprowadziły budżet partycypacyj-
ny. To proces dedykowany przede 
wszystkim mieszkańcom. Umoż-
liwia wpływanie na najbliższe oto-
czenie i rozwój okolicy. W cały 
proces angażuje się wielu lokal-
nych społeczników. To szansa dla 
każdego, niezależnie od wieku, 
wykształcenia, czy statusu społecz-
nego. 

S: Mieszkańcy składają pomy-
sły, w głosowaniu decydują o ich 
realizacji, a na koniec również ko-
rzystają z ich wprowadzenia w ży-
cie. Projekty pokazują często ocze-
kiwania, które czasem przez 
urzędników nie były dostrzegane, 
albo nie były uważane za najpil-
niejsze.

Co jest najtrudniejsze w wery� -
kacji projektów? W jaki sposób po-
mysły wybierane są do realizacji? 

Bez zaangażowania mieszkańców 
ten proces nie miałby sensu 
Rozmowa z Sylwią Lacek – Koordynatorem budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Bielany oraz Iloną Popławską – Prze-
wodniczącą dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, Radną Dzielnicy Bielany.

S: Tak naprawdę wszyscy się 
jeszcze uczymy współpracy. Na 
pewno trudny jest proces wspól-
nego dochodzenia do ostatecznej 
wersji projektu – pogodzenia wizji 
mieszkańców z możliwymi narzę-
dziami jakimi dysponuje Urząd 
Dzielnicy. Mimo tego, że wszyst-
kim stronom przyświeca ten sam 
cel – wery� kacja projektu, dająca 
realną szansę realizacji projektu, 
po jego zwycięstwie – to właśnie 
etap uzgodnień bywa dla nas naj-
trudniejszy.  

I: Wszystkie projekty trakto-
wane są z należytą uwagą jako 
realne potrzeby mieszkańców. Wy-
działy merytoryczne sprawdzają je 
jednak pod względem kryteriów, 
określonych we wspólnych dla 
całego miasta zapisach regulami-
nu. Następnie projekty tra� ą do 
Zespołu ds. budżetu partycypacyj-
nego, który zwraca szczególną 
uwagę na ich ogólnodostępność 
dla mieszkańców. 

W tej edycji Mieszkańcy Bie-
lan złożyli 195 projekty, z czego 
83 zostanie zrealizowanych już 
w przyszłym roku. Jest się czym 
chwalić? 

I: Oczywiście, że tak. Pod 
względem liczby złożonych pro-
jektów już po raz drugi jesteśmy 

na pierwszym miejscu w War-
szawie.   

S: Zależy nam na tym, aby 
mieszkańcy byli aktywni, ale też 
chcemy, aby decydowali świado-
mie. W końcu mówimy tu o wspól-
nych, publicznych pieniądzach. 

Jaka jest rola Zespołów ds. bu-
dżetu partycypacyjnego?

S: W jego składzie są przed-
stawiciele mieszkańców, organi-
zacji pozarządowych, klubów 
radnych, radnych niezrzeszo-
nych, rad osiedli, dzielnicowej 
rady seniorów i urzędników. 
Wszyscy są społecznikami i chcą 
wykorzystać swoje dotychczaso-
we doświadczenie do stworzenia 
pewnych ram tego procesu na 
poziomie dzielnicy.  

I: Opracowujemy zasady bu-
dżetu partycypacyjnego w dzielni-
cy, przygotowujemy rekomendacje 
dla Zarządu Dzielnicy i czuwamy 
nad przebiegiem całego procesu. 
Spotkania są otwarte dla miesz-
kańców i każdy może w nich 
uczestniczyć.

Jakie są plusy i minusy budżetu 
partycypacyjnego? 

S: Odpowiedź na to pytanie 
zależy od naszej pozycji w całym 
procesie. Dla mnie jako koordyna-

tora minusem na pewno jest nie-
wielkie zainteresowanie mieszkań-
ców dyżurami konsultacyjnymi 
i spotkaniami dyskusyjnymi o pro-
jektach oraz pojawiające się przy-
padki traktowania budżetu, jako 
okazji do realizacji potrzeb osobi-
stych lub interesów swojej � rmy. 
Dla projektodawcy zapewne będą 
to m.in. zauważalna dominacja 
pewnych grup, które składają dużo 
projektów, czy konieczność dołą-
czania do projektu listy poparcia 
i aktywnego udziału w całej pro-
cedurze, a co za tym idzie koniecz-
ność poświęcenia prywatnego 
czasu. Mieszkaniec pewnie powie, 
że to, że nie można zagłosować 
„przeciw” projektowi, albo że 
o jego okolicy może zdecydować 
ktoś mieszkający w zupełnie innej 
części Warszawy. 

Co do plusów powinno być 
łatwiej i pewnie wszyscy zgodzimy 
się, że budżet partycypacyjny uczy 
przede wszystkim cierpliwości, 
dialogu i dążenia do porozumie-
nia. Do tej pory nie było podobnej 
możliwości wpływania na decyzje 
władz dzielnicy i zmiany najbliż-
szego otoczenia. Obecnie urzędnicy 
na pewno lepiej rozumieją potrzeby 
mieszkańców, a ci zaś rozumieją, 
że niektóre procedury są bardzo 

skomplikowane i wymagają czasu. 
Do tego uczymy się, ile kosztuje 
miasto. 

I: Zdarzają się też głosy doty-
czące wolnego tempa realizacji 
projektów, a co za tym idzie pew-
nego rozczarowania. Dzieje się tak, 
ponieważ wiele projektów wyma-
ga drogich, zaawansowanych 
i skomplikowanych procedur, któ-
re wydłużają czas realizacji. Mimo 
to, myślę jednak, że budżet party-
cypacyjny ma znacznie więcej za-
let. Zaangażowanie w proces uczy 
odpowiedzialności za naszą wspól-
ną przestrzeń i przyczynia się do 
rozwoju dzielnicy. 

Na jakim etapie obecnie jesteś-
my? 

I: Z sukcesem zakończyliśmy 
5. edycję budżetu partycypacyjne-
go – wybierając 83 projekty, które 
w przyszłym tj. 2019 r. zostaną 
zrealizowane i wpłyną na zmiany 
w naszym najbliższym otoczeniu. 
Niewiele osób jeszcze wie, że wraz 
z poprawkami do Kodeksu wybor-
czego wprowadzono także zmiany 
do ustawy o samorządzie gmin-
nym, w tym obowiązek organizo-
wania budżetu obywatelskiego na 
prawach powiatu. To oznacza, że 
kolejny budżet partycypacyjny 
będzie się odbywał się na podsta-
wie zapisów ustawy. 

S: To oznacza dla nas duże 
zmiany. Jedną z nich będzie na 
przykład wprowadzenie budżetu 
ogólnomiejskiego i rezygnacja 
z podziałów dzielnic na obszary 
głosowania. 

Czy nowa formuła budżetu 
zachęci mieszkańców do większego 
zaangażowania?

S: Zdajemy sobie sprawę, że 
dotychczasowy mechanizm trzeba 
udoskonalić. Nadal w kompetencji 
miasta pozostaną takie elementy 
jak m.in. procedura weryfikacji 
wniosków, metoda głosowania, 
czy nadzór nad wykonaniem pro-
jektów. Prace nad kolejną edycją 
rozpoczęliśmy od spotkań z miesz-
kańcami  i wysłuchania ich uwag 
i pomysłów.  

I: Nadmierne regulacje mogą 
utrudnić pracę samorządom, dla-
tego też konieczna będzie prawna 
interpretacja niektórych zapisów 
ustawy. Wsłuchując się w głosy 
mieszkańców warto ratować poży-
teczną ideę. 

Rozmawiała Olga Książek

Ilona Popławska i Sylwia Lacek
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W roku 1819 władze Kró-
lestwa Polskiego mogły z 
satysfakcją ogłosić ukończe-
nie prac przy Trakcie Zakro-
czymskim – średniowiecznym 
gościńcu, który wiódł z War-
szawy do ważnego niegdyś 
miasta nadwiślańskiego. 

S zosa została uregulowana, 
czyli wyprostowana i utwar-
dzona metodą inżyniera 

McAdama i stąd zwaną makadami-
zacją. Polegała na ubiciu kolejnych 
warstw nawierzchni złożonych 
z grysu, żwiru i piasku. Wzdłuż 
drogi posadzono czarne topole, 
które sto lat później osiągnęły im-
ponującą grubość, tworząc zielone, 
cieniste szpalery. Drzewa te na bie-
lańskim odcinku przetrwały aż do 
lat 1970. Szosa biegła od rogatki 
Marymonckiej (dziś teren parku 
im. Żeromskiego) przez przedmie-
ście Polków między kamieniczkami 
oraz murowanymi i drewnianymi 
wiatrakami, obok Instytutu Agro-
nomicznego w Marymoncie, potem 
zaś przez pola, nieopodal bardzo 
już okrojonego Lasu Bielańskiego 
i dalej, między folwarkiem i wsią 
Młociny. Sytuacja zmieniła się po 
powstaniu listopadowym wraz 
z budową Cytadeli, a przede wszyst-
kim jej esplanady, czyli przedpola 
ostrzału, które wymagało wyburze-
nia całej zabudowy w paśmie Po-
lkowa – dzisiejszego Żoliborza 
północnego. 

1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (6)
Drewniana Marymoncka

Na odcinku obecnych Bielan 
władze rosyjskie urządziły rozległy 
poligon, zwany Bielańskim Polem 
Wojennym. Rozciągał się on mię-
dzy Szosą Zakroczymską, Powąz-
kami i Młocinami, był więc niesły-
chanie rozległy. Osobliwą pamiątką 
z owych czasów jest kula armatnia, 
którą mój ojciec wykopał w ogród-
ku przy ul. Płatniczej. W porze let-
niej wojsko stacjonowało po 
wschodniej stronie szosy, a więc 
w miejscu porośniętym dziś odtwo-
rzonym drzewostanem Lasu Bie-
lańskiego oraz zajętym przez bu-
dynki AWF. Drewniane baraki 
stały w kilku szeregach między 
karczmą funkcjonującą przy dróżce 
odpowiadającej w naszych czasach 
ul. Podleśnej a istniejącym już wów-
czas traktem do kościoła kamedu-
łów, czyli ul. Dewajtis. Między nimi 
wykopano liczne studnie. 

Po drugiej stronie drogi kame-
dulskiej zgrupowano budynki 
gospodarcze, w tym piekarnię. 
Niestety, nic nie wiemy o wyglą-
dzie tych wszystkich zabudowań 
posadowionych w odległości po-
nad stu metrów od szosy, które na 
zimę były opuszczane. Plan okolic 
Warszawy z 1875 r., na którym 
widać łącznie 34 budynki, w tym 
cztery ogrodzone, zapewne o� cer-
skie i przypuszczalnie murowane, 
ulokowane na tyłach pozostałych, 
ujawnia istnienie zespołu sześciu 
obiektów zgrupowanych wokół 
wspólnego dziedzińca, które ukła-

dem przypominały ośrodek fol-
warku. Teren ten zajmuje obecnie 
gmach Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej. W końcu 
stulecia karczma i domniemany 
folwark już nie istniały, natomiast 
nieopodal, bliżej szosy została 
przed 1897 r. wystawiona drew-
niana, prawosławna kaplica – nie-
wielka budowla na rzucie kwadra-
tu. Po niewielu latach została 
rozbudowana do rozmiarów 
skromnej cerkwi polowej z kruch-
tą, kwadratową nawą (pierwotną 
kaplicą) i prezbiterium oraz „pia-
tigławiem”, czyli typową dla pra-
wosławia grupą pięciu kopuł na 
bębnach – dużą centralną, � anko-
waną przez cztery małe. Znamy ją 
z jedynego wizerunku – zdjęcia 
wykonanego przez niemieckiego 
o� cera w roku 1916. Do tego cza-
su koszary uległy znacznym prze-
kształceniom – przybyły nowe 
baraki, szczególnie liczne w zespo-
le gospodarczym po północnej 

stronie Dewajtis, a między nimi 
a szosą urządzono użytkowe ogro-
dy i coś, co na lindleyowskim pla-
nie Warszawy z 1897 r. wygląda 
jak inspekty. Z rosyjskim garnizo-

nem prawdopodobnie można po-
wiązać powstanie w bliżej nieusta-
lonym czasie niewielkiej kolonii 
żydowskich kupców, którzy 
wzdłuż Szosy Zakroczymskiej, 
w rejonie Kaskady, wybudowali 
drewniane domy ze sklepami. Ko-
szary opustoszały po opuszczeniu 
Warszawy przez Rosjan (sierpień 
1915) i nie bardzo wiadomo, czy 
i w jakim celu były później wyko-
rzystywane przez niemieckiego 
okupanta. Pewne poszlaki zdają 
się wskazywać na przeznaczenie 
baraków na ośrodek dla żołnierzy 
rekonwalescentów. U schyłku 
roku 1918 znów nastała tu pustka 
i cisza. Koszary okazały się niepo-
trzebne odrodzonemu Wojsku 
Polskiemu, więc baraki z czasem 
rozebrano, przekazując część tere-
nu utworzonemu w 1927 r. Cen-
tralnemu Instytutowi Wychowa-
nia Fizycznego. Północny skraj 
obozu bielańskiego został zalesio-
ny. Cerkiew pozostała, ale przero-
biono ją na pawilon miejskich 
półkolonii letnich. Drewniane 
domy żydowskie przetrwały wraz 
z ich mieszkańcami do II wojny 
światowej, z wyjątkiem dwóch 
rozebranych tuż przed katastrofą 
wrześniową podczas wytyczania 
al. Słowiańskiej. 

Jarosław Zieliński

Cerkiew polowa w 1916 r. 

Drewniane domy przy ul. Marymonckiej w miejscu obecnego wylotu al. Słowiańskiej w 1938 r. 
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Rodzinny piknik 
ekologiczny 
„Dzień św. Franciszka 
i Lasu Bielańskiego” 

Warsztaty w ramach projektu „Legendy warszawskie 
– bielańskie warsztaty edukacyjne dla przedszkola-
ków”. 
- 4.10.2018 r., godz. 10.00, 11.00 – przedszkole nr 272, 
ul. Gajcego 9 
- 11.10.2018 r., godz. 9.30, 10.30 – przedszkole nr 327, 
ul. Conrada 10

Przedszkole nr 272, ul. Gajcego 9, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Spotkania z autorką książki
„Legendy warszawskie”
Martą Dobrowolską-Kierył

godz. 10.00

04

Ciekawa młoda artystka o niezwykłym potencjale 
wokalnym i literackim (jest autorką piosenek które 
wykonuje). Jej utwór pt. „Kundel Bury”miał już ok. 5 
mln odsłon na You Tubie. Wstęp wolny – ilość miejsc 
ograniczona (tylko do zapełnienia sali!)

Urząd Dzielnicy Bielany ul. St. Żeromskiego 29, tel. 22 834 65 47

Koncert Darii Zawiałow

godz. 20.00

Omawiane książki to „Kolej podziemna. Czarna krew 
Ameryki” Colsona Whitehead’a oraz „Bracia Burgess” 
Elizabeth Strout. Wstęp wolny 

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

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych

godz. 17.30

Podczas spotkania dzieci poznają wierszyki Jana Brzechwy 
ze zbioru „Zoo” i wykonają do nich ilustracje na kartach do 
prezentacji w teatrzyku. Wiek 6+. Wstęp wolny

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, Al. Zjednoczenia 19, tel. 22 
834 01 81

Spotkanie z teatrzykiem 
kamishibai 
pt. „Kotka Milusia”

godz. 17.00

04

Film pt. „Porady na zdrady”.  
10 października, godz. 17.00 na film pt. „Nice Guy. 
Równi goście”. 
17 października, godz. 17.00 na film pt. „Sicario”.
24 października, godz. 17.00 na film dla dzieci pt. 
„Moje wakacje z Rudym”. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna, ul. Z. Romaszewskiego 19, tel. 22 663 83 14

Kino za Rogiem

godz. 17.00

03
Warsztaty kuchni wegańskiej z Katarzyną Kuźmicz 
autorką bloga Vegushka. Wstęp wolny, zapisy

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Zwierzenia Jarzyny 

godz. 18.00

Pokaz filmów niezależnych z Niemiec, Rosji i Hiszpa-
nii. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal, dyrektor 
Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Off na Zakręcie
- musimy porozmawiać

godz. 19.00

W programie spacer botaniczny, podczas którego 
mieszkańcy dowiedzą się jak historycznie zmieniała się 
roślinność na osiedlu Wólka Węglowa. Projekt dofinanso-
wany ze środków Narodowego Centrum Kultury z 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Wstęp 
wolny, zapisy

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Ładne Ziółko - spacer
botaniczny i warsztaty
rękodzielnicze

godz. 11.30

06

Otwarcie wystawy fotografii Ferdynanda Sosnowskiego 
„Makro-świat widzialny i niewidzialny”. Wstęp wolny. 
Wystawa czynna do 4.11

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

„Makro-świat widzialny
i niewidzialny”

godz. 18.00

05

Jak co roku będziemy świętować na łonie przyrody, zdobywając wiedzę o niej i ucząc się jak 
ją szanować. Jak co roku wraz z naszymi partnerami przygotowaliśmy wiele bezpłatnych atrak-
cji dla dzieci. 
Imprezie będzie towarzyszył kiermasz rękodzieła ludowego i swojskiego jadła. Swoje produk-
ty wystawią rękodzielnicy z całej Polski. Tradycją tego dnia stało się wspólne sprzątanie Lasu 
Bielańskiego, dostępne będą worki i rękawiczki. Godz. 10.00

Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3 oraz przy Agorze 26a, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398
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„Bielańska Akademia
Umiejętności”
6.10.2018 r., godz. 10.00-14.00 - warsztaty z Aleksandrą Roczek 
o tworzeniu zdjęć (za pomocą telefonu) i video do sieci – będzie 
dużo narzędzi w postaci gimbala, thety. Ćwiczenia praktyczne. 
Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

godz. 10.00-14.00 - Sztuka Dzikości. Taka jestem! - 
„You’re amazing the way you are” - o samoakceptacji 
cz. 1 - prowadząca JOANNA GRABOWIECKA, reżyser-
ka teatralna, trenerka rozwoju osobistego.
13.10, godz. 10.00-14.00 - Taka jestem. Zobacz siebie 
oczami innej - o samoakceptacji cz. 2 - prowadząca 
BEATA MUCHOWSKA, fotografka, podróżniczka, geograf.
UWAGA! Warsztaty połączone z sesją fotograficzną. 
Warunkiem udziału w tej części jest udział w 1 cz. 
Taka jestem.
20.10, godz.10.00-14.00 „Pieśń intuicyjna - warsztat 
w poszukiwaniu natury swojego głosu” - prowadzą-
ca MARIOLA RODZIK-ZIEMIAŃSKA, trenerka prowa-
dząca warsztaty głosowe, pieśniarka, poetka, aktorka 
Formacji Zawiało, absolwentka kursu Ziemia-Pieśń 
w Instytucie im. J. Grotowskiego we Wrocławiu.
27.10, godz.10.00-14.00 Sztuka Dzikości. Siła TAK i NIE. Bajka 
o asertywności. - prowadząca JOANNA GRABOWIECKA, 
reżyserka teatralna, trenerka rozwoju osobistego.
Więcej informacji o projekcie: www.sztukadzikosci.
com. Udział w warsztatach i spotkaniach jest bezpłat-
ny. Obowiązują zapisy: mockobiety2018@gmail.com 
Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Dzielnicy Bielany oraz Firmy Matexi.
Idea i realizacja: Sztuka Dzikości.

Urząd Dzielnicy Bielany ul. St. Żeromskiego 29 (wejście  
od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

MOc KObiety
cykl warsztatów i spotkań
dla Kobiet

godz. 10.00

06

13.10.2018 r., godz. 10.00-14.00 – warsztaty z Karolem Gagatko - pracownikiem działu prasowego 
w Fundacji WOŚP - warsztaty o współpracy z markami/sponsorami: dobre przykłady współpracy 
między markami, jak należy pisać do sponsorów, o tym że relacje są ważne, jak dobierać sponso-
rów. Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
20.10.2018 r., godz. 10.00-14.00 - warsztat z Olimpią Jenczek  z tworzenia InstaStories i krótkich 
relacji video. Olimpia współpracuje z wieloma instytucjami tworząc interesujące treści w mediach 
społecznościowych. Współpracuje także z #BAU :)  Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji. Liczba 
miejsc ograniczona. decyduje kolejność zgłoszeń. Dzięki wsparciu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
oraz firmy MATEXI. http://bit.ly/bielanska 

Urząd Dzielnicy Bielany ul. St. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Warsztaty wokalno - taneczne dla dzieci w wieku 4- 6 lat. 
W programie: wspólne śpiewanie, konstruowanie instru-
mentów, tańce integracyjne. Zajęcia prowadzone metodą 
pedagogiki zabawy, Carla Orffa, J.Dalcroze’a. Wstęp wolny 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Za..Za..Za.. 
Zagraj-Zaśpiewaj-Zatańcz

godz. 13.30

07

Wyjątkowy bo  na...cztery wiolonczele. Zespół 
reprezentuje swój własny, autorski styl: ani poważny, 
ani rozrywkowy – na pewno będzie to Rozrywka 
z Klasą. Usłyszymy utwory rockowe, popowe, 
jazzowe, klasyczne, folkowe czy nawet country.  
Bezpłatne wejściówki do odbioru w Sekretariacie 
BOK od 1.10 

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

Koncert zespołu 
celloManiax

godz. 18.00

07

Spektakl „Indiańska legenda” i  animacje plastyczne. 
Barwny spektakl pełen muzyki i tańca przybliżający 
zwyczaje i wierzenia Indian. Dla dzieci od 3 lat. 
Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun), przedsprzedaż 
od 2.10 

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

„Dwie Godziny 
dla Rodziny”

godz. 12.30

Omawiana książka: „Zawód: wiedźma” Olgi Gromyko

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 61

Dyskusyjnego Klubu
Książki dla młodzieży

godz. 17.30

11

Zajęcia plastyczne 11 i 25 października. Wiek 5+.  
Wstęp wolny

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, Al. Zjednoczenia 19, tel. 22 
834 01 81

„Kreatywne rączki”

godz. 17.00

Wstęp wolny

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

Spotkanie autorskie 
z Pauliną Młynarską

godz. 18.00

10

To opowieść  Łukasza Tuleja i Pawła Burdy o szalonej 
wyprawie rowerowej, do zamkniętej strefy wokół 
wysiedlonej Prypeci. Podróż pełna niebezpieczeństw 
i zaskakujących zwrotów sytuacji przez Wołyń, 
Polesie, przez historię i współczesność.  Wstęp wolny 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

P - jak podróże. 
czarnobyl na nielegalu

godz. 18.30

09
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14
Rozspiewane smyki 
w świecie muzyki 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej muzycznej zaba-
wy! Pojawi się nowa piosenka, zagadki, niespodzianki i dużo muzycznej 
radości. Godz. 11.00

Urząd Dzielnicy Bielany ul. St Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 
wew. 42 398

październik 
2018

„Podróżniczek” w Iranie czyli lot na perskim dywanie. 
Dla dzieci od lat 4. Bilet 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun), 
przedsprzedaż od 9.10 

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

Akademia Odkrywcy 
im. t. Halika

godz. 12.30

Teatrzyk w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego 
Arlekin. Wstęp wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 21, ul. Wrzeciono 48, 
tel. 22 835 48 39

„O nieśmiałym księciu 
i odważnej księżniczce” 

godz. 17.30

Sąsiedzkie warsztaty twórcze w trakcie, których powsta-
ną autorskie mapy marzeń.  Projekt dofinansowany ze 
środków Narodowego Centrum Kultury z programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne. Wstęp wolny, zapisy

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Kultura Od - Nowa.
Mapa marzeń

godz. 18.00

Miksowanie muzyki na profesjonalnych konsoletach 
znanych z największych klubów na świecie. Projekt 
współfinansowany przez m.st. Warszawę i realizowany 
w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klima-
tem dla młodych 2016-2020”. Organizator: Stowarzysze-
nie „Z Siedzibą w Warszawie”. Wstęp wolny, zapisy 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Warsztaty DJ-skie 
z Alfa DJ-s center

godz. 18.00

11

Pokaz filmów offowych z Rosji, Korei Południowej, 
Hiszpanii i Portugalii. Dyskusję prowadzi Maciej 
Misztal, dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego. 
Wstęp wolny

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Off na Zakręcie
- warto spróbować

godz. 19.00

12

Wędrówka śladami powstańców do mogiły niezna-
nych poległych w II wojnie światowej. Krótka lekcja 
historii z Łukaszem Tulejem i koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu chóru Kohezja. Spotkanie zakończy 
się ogniskiem w Kampinoskim Parku Narodowym.
W przypadku złych warunków atmosferycznych 
wykład i koncert odbędą się w Filii BOK o godz. 14.00 
Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy 
z programu „100 działań na 100-lecie niepodległości”. 
Wstęp wolny, zapisy

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Leśne pieśni historii 
– spacer historyczny 
z chórem Kohezja

godz. 11.00

Pocztówki, znaczki, numizmaty, antyki i wiele, wiele 
innych walorów kolekcjonerskich... Wszystkie będą 
dostępne podczas drugiej edycji Warszawskiej 
Giełdy Kolekcjonerskiej. Giełda będzie otwarta dla 
Gości w godz. 10.00-16.00. 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. S.B. Lindego 20, tel.  

Warszawska Giełda 
Kolekcjonerka 

godz. 10.00

14

Koncert piosenek Jerzego Petersburskiego w wykonaniu 
uczestników sekcji śpiewu musicalowego i piosenki 
aktorskiej pod kierunkiem Maryli Gralczyk. Gość 
specjalny Jerzy Petersburski Jr. Wstęp wolny

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

„W rytmie tanga”

godz. 18.00

Wykonawcy: Chór mieszany oraz zespół instrumen-
talny pod dyrekcją prof. Katarzyny Sokołowskiej. 
Program: Romuald Twardowski, Marian Sawa, Józef 
Świder. Utwory wokalno-instrumentalne.
Organizatorami koncertu są Wydział Kultury i Promo-
cji dla Dzielnicy Bielanyoraz Biuro Koncertowe Haliny 
Promińskiej. Wstęp wolny 

Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie ul. Con-
rada 7, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„twórczość chóralna
Kompozytorów Polskich”

godz. 19.00
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Artystka z powodzeniem kontynuuje muzyczną 
drogę od ponad 50 lat. Każdego roku wykonuje 
niezliczone ilości koncertów w Polsce i za granicą.  
Współpracowała i pracuje z najbardziej wybitnymi 
twórcami polskiej piosenki. Bilety 35 zł, przedsprze-
daż od 10.10

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

 „Spotkanie z gwiazdą 
– Kulisy sławy” 
Halina Frąckowiak

godz. 19.00

„Jachtostopem przez Pacyfik – rajskie archipelagi Vanuatu 
i Wysp Salomona”. Opowiadać będzie Rafał Sigiel
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 9.10 

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

Spotkanie
z Podróżnikiem 

godz. 18.00

W programie:  koncert „Gorąca Kolumbijska Cumbia” 
w wykonaniu zespołu Tambores del Magdalena;  
prezentacja multimedialna i prelekcja Claudii Carendas 
i Dominika Baca „Kolumbia – tam gdzie kawa rośnie w 
ogrodzie”; degustacja kawy i przekąsek kolumbijskich; 
wystawa fotograficzna - quiz z nagrodami oraz wiele 
innych atrakcji. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 16.10

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

Wieczór międzynarodowy
– Kolumbia

godz. 18.00

Koncert w wykonaniu Antoniego  Murackiego,  Doroty 
Osińskiej, Andrzeja Ozgi, Piotra Kajetana Matczuka, Pawła 
Golenia i Krzysztofa Jaszczaka.
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 23.10

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

„Podróże literackie 
Jacka Kaczmarskiego”

godz. 17.00

28

Warsztaty design i projektowania znaków w prze-
strzeni publicznej. Spotkanie prowadzi pracownia 
Zespół Wespół. Projekt dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury z programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne. Wstęp wolny, zapisy

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Zobacz swój MAL

godz. 18.00

19

Baśń o królach, księżniczkach, groźnych smokach 
i rycerzach opowiedziana przy dźwiękach kapeli 
dworskiej. Bilet 4 zł 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Dawno, dawno temu. 
Koncert Filharmonii 
Narodowej

godz. 10.30

24

Gabán Azul gra muzykę będącą mieszanką muzyki 
meksykańskiej z wpływami karaibskimi, salsowymi 
i brazylijskimi.  
Gabán Azul wystąpi w składzie: Gabriel Hernández 
Rizo – wokal, gitara akustyczna, vihuela, flet po-
przeczny; Maciek Adamczyk – kontrabas; Rafał 
Olewnicki – cajón i perkusjonalia; Pedro Pedrito – in-
strumenty klawiszowe. Wstęp wolny 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Agarra La Onda - Między
Meksykiem a Polską. 
Koncert zespołu Gaban Azul

godz. 19.00

26

Teatrzyk w wykonaniu artystów Teatru Blaszany Bębenek. 
Wstęp wolny 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43, ul. Perzyńskiego 3, tel. 22 835 
18 43

teatrzyk pt. „Podróże
baltazara Gąbki”

godz. 17.30

17

Teatrzyk w wykonaniu Teatru Małe Mi. Bez ograniczeń 
wiekowych. Wstęp wolny

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

teatrzyk  pt. „Fintikluszki 
– folkowe okruszki”

godz. 17.00

23

Prelekcja i prezentacja materiału filmowego. Prowadzący 
Michał Rybak z Muzeum Niepodległości w Warszawie. 
Wstęp wolny 

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

„Z Herbem, z Hymnem 
i Flagą. Polskie symbole
Narodowe”

godz. 17.00

16

Zajęcia origami prowadzone przez trenera Polskiego 
Centrum Origami – Małgorzatę Spilarewicz. Wstęp wolny

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

„Jesienne inspiracje”

godz. 17.00

22
17

Jazz w Podziemiach 
Kamedulskich 
Adam Makowicz - światowej sławy wirtuoz fortepianu, gwiazda i legen-
da polskiego jazzu wystąpi z recitalem w cyklu „Jazz w Podziemiach 
Kamedulskich”! Godz. 19.00.

Adam Makowicz jest jednym z najbardziej znanych na świecie polskich pianistów jazzowych. Od lat 
mieszka i pracuje w USA. W Polsce odbywa właśnie tournée koncertowe. Koncert organizowany jest 
przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agencję Koncertową 
Pianoart. Partnerem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A. Wstęp wolny 

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398
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4 września 2018 r. w Zespole 
Szkół nr 35 odbyła się gala 
inaugurująca rok szkolny 
2018/2019 na Bielanach. 

W spomniana uroczystość, 
w której  uczestniczyli  
Tomasz Mencina, Bur-

mistrz Dzielnicy Bielany i jego 
zastępcy, Zo� a Gajewicz, naczel-
nik Wydziału Oświaty i Wycho-
wania, przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty oraz zaproszeni 
Goście, była pierwszym wydarze-
niem tej rangi, które odbyło się 
w odnowionych murach  szkoły. 

Po  przemówieniach i wręcze-
niu bielańskim nauczycielom ak-
tów nadania stopnia awansu zawo-
dowego, odbyła się część artystycz-
na, którą przygotowała grupa 
uczniów z klas drugich, trzecich 
i czwartych. Spektakl pt. „Lekcja 
historii”, będący częścią zorganizo-
wanych obchodów Stulecia Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę, 
został entuzjastycznie przyjęty.

ZS nr 35

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Daj się zauważyć?
Pogoda za oknami nas roz-
pieszcza. Temperatura zachęca 
do spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, ale 
niestety wakacje się skończyły. 
Rok szkolny 2018/2019 rozpo-
czął się. 3 września dzieci i mło-
dzież zamieszkująca dzielnicę 
Bielany poszła do szkoły. 

A by umilić najmłodszym ten 
waży dzień zostały przygo-
towane niespodzianki. 

Na wychowanków oddziałów 
przedszkolnych w szkoła podsta-
wowych czekało coś specjalnego 
– „Szkolna Paczka Przedszko-
laczka”. Paczka ta obejmuje pro-
gram „Kulturalny Przedszkolak”, 
w którym to przewidziane zosta-
ło: 

• 4 godziny tygodniowo bez-
płatnych zajęć dodatkowych (np. 
j. angielski, szachy, rytmika, zaję-
cia wokalno-taneczne, kompute-
rowe, plastyczne, logopedyczne, 
gimnastyka korekcyjna – oferta 
zajęć różni się w zależności od 
placówki)

• dwa razy w miesiącu bezpłat-
ne wyjścia do kina, teatru lub mu-
zeum,

• dwie w roku szkolnym jed-
nodniowe wycieczki autokarowe;

oraz teczka z wyposażeniem w 
bloki rysunkowe, papier kolorowy, 
kredki, farby, ołówki, gumka, klej, 
zeszyt i strój sportowy.

„Szkolna Paczka Przedszkolaczka”

Burmistrz Dzielnicy Bielany 
Tomasz Mencina nie zapomniał 
również o pierwszoklasistach, któ-
rym uroczyście wręczył piórnik 
z niezbędnym wyposażeniem. 
Wszystkim dzieciom złożył życze-

nia z okazji rozpoczynającego się 
roku szkolnego. Wytrwałości, sa-
tysfakcji oraz radości w zdobywa-
niu wiedzy. 

Emilia Strzelec

19 września w Urzędzie Dziel-
nicy Bielany odbyła się Konfe-
rencja pt. ,,Daj się zauważyć”. 
Salę widowiskową bielańskie-
go ratusza wypełniła gwarna 
rzesza pierwszoklasistów. 

S potkanie miało na celu przy-
pomnienie zasad uczestnic-
twa w ruchu pieszym, aby 

codzienna droga do szkoły była 
bezpieczna. Pani Policjantka wraz 
z Sierżantem Borsukiem przekaza-
li dzieciom wiele cennych wskazó-
wek dotyczących bezpiecznego 
poruszania się w ruchu pieszym.  
W ramach spotkania uczniowie 
bielańskich szkół otrzymali pakiety 
zawierające elementy odblaskowe. 

,,Wspólnie dbamy o bezpie-
czeństwo najmłodszych miesz-
kańców naszej dzielnicy. Pieszy 
czy rowerzysta wyposażony w ele-
ment odblaskowy jest widoczny 
z odległości 130-150 metrów! 
Warto nosić elementy odblaskowe 
niezależnie od tego, którą częścią 
drogi się poruszasz – chodnikiem, 
poboczem czy jezdnią”. Tymi sło-
wami podsumował spotkanie 
Burmistrz Dzielnicy Tomasz 
Mencina. 

Było merytorycznie, a na sam 
koniec była słodka niespodzianka 
dla każdego pierwszaka w postaci 
pączków oraz soków. 

WOW

Tomasz Mencina – Burmistrz wręcza nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego

Tomasz Mencina – Burmistrz wręcza dzieciom „Szkolną Paczkę Przedszkolaczka”

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i
Fo

t. 
Ar

ch
. R

ed
ak

cj
i



16 Nasze Bielany nr 9/2018GŁOS SE N IOR A

Owa rewolucja, czyli program 
rewitalizacji podwórek, to Pana 
pomysł oraz wręcz idea. Czy chodzi 
tylko o zieloną szatę?

Także,  właściwie przede 
wszystkim – o zaangażowanie 
wspólnot mieszkaniowych, czyli 
współdecydowanie mieszkańców 
o wyglądzie i sposobie funkcjono-
wania dzielnicy. O ich społeczne 
zaangażowanie, poczucie przyna-
leżności, patriotyzm lokalny…

Przykładem „piechotkowy okrą-
glak” na Starych Bielanach, dziś 
pięknie zazieleniony, z muralem 
poświęconym Marii i Kazimierzowi 
Piechotkom – miejsce spotkań, re-
kreacji i wypoczynku mieszkańców. 
Z równym zaangażowaniem piloto-
wał pan powstawanie owych ogród-
ków. Upominali się o nie podopieczni 
obu Ośrodków – w ankietach roz-
prowadzonych przez Radę Seniorów 
I kadencji jeszcze w 2016 r.

Ówczesna przewodnicząca 
Rady Seniorów pani Krystyna 
Żebrowska od razu zaczęła suszyć 

Raj na ziemi
Pytacie – cóż to za raj? To ogródki przy bielańskich Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów. Dusząc się w czterech ścianach, podopieczni 
z ul. Wrzeciona 5A czekali na swój ogródek 15 lat, a z al. Zjednoczenia 13 – 28 lat. Dziś seniorzy siedzą sobie na powietrzu, wśród zie-
leni, wdzięczni Radzie Seniorów poprzedniej kadencji i – przede wszystkim – naszemu rozmówcy, entuzjaście „bielańskiej rewolucji 
podwórkowej”  Wiceburmistrzowi Bielan Włodzimierzowi Piątkowskiemu.

głowę mnie oraz Wiceburmistrzo-
wi Grzegorzowi Pietruczukowi.

I słusznie, bo przecież Rada nie 
miała uprawnień ani możliwości 
stworzenia ogródków, mogła tyl-
ko przypominać władzy w osobie 
Wiceburmistrza Włodzimierza 
Piątkowskiego opiekującego się 
z urzędu Zakładem Gospodarowa-
nia Nieruchomościami – wykonaw-
cą takiej inwestycji.

Na Wrzecionie były do załatwie-

nia dwa tematy: wycięcie topoli 
i uzgodnienie budowy ogródka ze 
wspólnotą mieszkaniową bloku przy 
ul. Wrzeciono 1a. Uzyskanie zgody 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego na wycię-
cie drzewa trwało ponad pół roku. 
Udało się też uzyskać zgodę miesz-
kańców, bo całe otoczenie Wrzecio-
na 1a zostało zrewitalizowane, pięk-
nie zazielenione i lokatorzy poczuli 
się odpowiedzialni za tę zieleń, pod-
lewają… Zasługują na uznanie. 
A w ogóle te ogródki są tylko jedną 
z różnych ciekawych inicjatyw na 
rzecz seniorów, które realizujemy 
lub zrealizowaliśmy z Wiceburmi-
strzem Pietruczukiem.

Mądrze rządzić to tra� ać do dusz! 
Kiedy wkroczył na ten asfalt ZGN?

7 grudnia 2017 r. Cieszyłem 
się, że wszystko się udało, bo więk-
szość seniorów z Ośrodka Wspar-
cia Nr 2 to moi sąsiedzi, ja też 
mieszkam na Wrzecionie. Środki 
w budżecie były już zaplanowane, 
więc ogródek powstał bez prze-

szkód. Nazwałem tę inwestycję 
pierwszą „strefą dla seniora”. Usta-
wiliśmy tam donice, w których 
seniorzy urządzili kwietniki.

Druga „strefa dla seniora” to 
ogródek przy Ośrodku Wsparcia 
Nr 1, w al. Zjednoczenia?

Tak jest. ZGN wkroczył tam 14 
maja i wkomponowaliśmy ten 
ogródek w przestrzeń pod drzewa-
mi, umieszczając płyty chodniko-
we w bezpiecznej odległości od 
drzew. A trzecią „strefę dla senio-
ra” stworzyliśmy na prośbę Stowa-
rzyszenia Amazonek przy ich sie-
dzibie, przy ul. Żeromskiego 55/67 
róg Płatniczej.

Czego pan nauczył się, będąc 
Wiceburmistrzem Bielan?

Uważnie słuchać ludzi, róż-
nych punktów widzenia, prowa-
dzić dialog; staram się zwalczać 
mit, że Urząd jest zły, nieprzychyl-
ny ludziom, bo samorząd to insty-
tucja, z którą mieszkańcy współ-
pracują i w wielu sprawach współ-
decydują. Zresztą wyniosłem to 
przekonanie z domu, bo mój ojciec 
był radnym przez kilka kadencji.

Bardzo dziękuję za rozmowę, 
a w imieniu seniorów za ogródki.

Rozmawiała 
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Dopóki pracujemy wzdychamy, 
„aby do emerytury”, a na zasłużo-
nym wypoczynku doskwiera nam 
bezczynność. Chyba Wasi seniorzy 
nie mogą się na nią uskarżać?

Emerytura może być najpięk-
niejszym czasem w życiu każdego 
człowieka – nie należy się jedynie 
zamykać przed światem, a zwyczaj-
nie wyjść mu naprzeciw. OWDS Nr 
2 przy ul. Wrzeciono 5A oferuje 
seniorom różnorodne możliwości 
rozwoju intelektualnego i � zyczne-
go bez zaangażowania � nansowe-
go. W placówce prowadzone są 
zajęcia edukacyjne (angielski, fran-
cuski i niemiecki), zajęcia plastycz-
ne, muzyczne, teatralno-artystycz-
ne, komputerowe, dekoratorskie, 
treningi pamięci i kreatywnego 
myślenia, wieczorki poetyckie. 

Dużym zainteresowaniem cieszą 
się czwartkowe potańcówki z DJ, 
zajęcia ruchowe, codzienna gimna-
styka, nordic walking oraz � tness. 
W Ośrodku organizowane są spo-
tkania okazjonalne i międzypokole-
niowe, systematycznie odbywają się 
prelekcje  popularnonaukowe, spo-
tkania z podróżnikami i ciekawymi 
ludźmi. Organizowane są również 

Z zapałem i werwą
O podopiecznych z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A działającego w strukturze Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy rozmawiamy z Kierownikiem Anną Leszczyńską-Suda.

interesujące wycieczki turystyczne, 
wyjścia do kin, muzeów i teatru. 
W placówce prężnie działa chór Bie-
lańskie Czerwone Korale uświetnia-
jący swoimi występami imprezy 
okolicznościowe. 

Seniorzy chętnie biorą udział 
w zajęciach teatralnych, sami przy-
gotowują kostiumy, biorą udział 
w warszawskich konkursach i festi-
walach zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia. Nasi podopieczni  
mogą oderwać się od codzienności, 
od swojego pustego mieszkania i te-
lewizora. Tutaj mogą podzielić się 
swoim doświadczeniem, umiejętno-

ściami i spędzić czas w rodzinnej 
atmosferze. To bardzo ważne nie 
tylko dla zachowania sprawności 
� zycznej, ale także pogody ducha. 
Misją Ośrodka jest poprawa jakości 
życia seniorów poprzez wsparcie 
w pokonywaniu trudności dnia co-
dziennego oraz wielokierunkowa 
aktywizacja i integracja społeczna 
seniorów. 

Czy podopieczni chętnie uczest-
niczą w tych wszystkich zajęciach, 
czy raczej z obowiązku?

Panuje przekonanie, że starsi 
ludzie unikają ruchu, wysiłku umy-

słowego, wolą siedzieć przed TV, 
a tymczasem nasi podopieczni 
chętnie uczestniczą we wszystkich 
zajęciach, które są bodźcem do 
tego, żeby wyjść z domu, zrobić coś 
dla siebie, aktywnie, w miłej atmos-
ferze spędzić czas. W ośrodku tyle 
się dzieje, że nikt nie ogląda TV, bo 
zwyczajnie nie ma na to czasu.

Ośrodek istnieje już prawie 15 
lat. Czy Pani zdaniem zmieniają 
się zainteresowania i oczekiwania 
podopiecznych?

Tak, zdecydowanie zaintereso-
wania seniorów ulegają ciągłym 
przeobrażeniom. Senior XXI wie-
ku jest bardzo aktywny, ma okreś-
lone oczekiwania, chce realizować 
swoje pasje, hobby i marzenia. 
W tegorocznej XXI edycji „Wcza-
sów dla Seniorów” (koordynowa-
nej przez OWDS Nr 2) wzięli 
udział seniorzy z różnych grup 
wiekowych. Zauważyłam, że se-
niorzy są bardzo świadomi swych 
potrzeb zarówno w kwestii wybo-
ru ćwiczeń, zajęć edukacyjnych, 
kulturalnych jak i odżywiania. 
Mają w sobie dużo pasji i energii 
do działania. Stereotyp babci w fo-

telu i dziadka z laską już dawno 
odszedł do lamusa. Dzisiaj  senio-
rzy to ludzie aktywni, czerpiący 
z życia garściami. Mają smartfony, 
znają się na modzie, a zakupy robią 
w sieci. 

Więc zespół musi sprostać tym 
oczekiwaniom

Nieustannie poszerzamy ofer-
tę Ośrodka, wprowadzamy inno-
wacyjne zajęcia. Pracownicy biorą 
udział w wielu szkoleniach, warsz-
tatach, kursach i konferencjach, 
podnosząc kwali� kacje  zawodowe 
zwiększają przygotowanie do wy-
konywanej pracy. Ośrodek cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
wśród seniorów, z roku na rok jest 
coraz więcej uczestników. Moim 
zdaniem liczba uczestników zależy 
w dużej mierze od oferty klubu, od 
miejsca, w którym odbywają się 
spotkania, ale przede wszystkim 
od atmosfery, którą tworzą ludzie. 
W naszej pracy z seniorami kieru-
jemy się ideą życzliwości, uśmie-
chu, tworzenia serdecznej i ro-
dzinnej atmosfery.

Rozmawiała 
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Rada Seniorów Dzielnicy Bielany
Rada Seniorów Dzielnicy Bielany rozpoczęła drugą kadencję dzia-

łalności. Obecni członkowie Rady to: Krystyna Żebrowska – prze-
wodnicząca, Grażyna Lewińska – wiceprzewodnicząca, Zygmunt 
Morawski – wiceprzewodniczący, Irena Komorek – sekretarz oraz 
Renata Banasiak (delegatka do rady Seniorów m.st. Warszawy), Jad-
wiga Borkowska, Ewa Mańkowska, Romana Nawara, Alina Rybicka, 
Andrzej Strejlau (rzecznik prasowy), Ewa Szemińska-Morsakowska, 
Jolanta Wójcikiewicz, Bożena Żebrowska.

Włodzimierz Piątkowski

Seniorzy podczas zajęć teatralnych
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Wojciech Borkowski

Nadciśnienie tętnicze jest 
to choroba układu krążenia 
polegającą na stałym lub okre-
sowym podwyższeniu ciśnie-
nia tętniczego krwi powyżej 
wartości prawidłowych. 

N adciśnienie można rozpo-
znać, gdy podczas co naj-
mniej dwóch wizyt u leka-

rza stwierdza się podwyższone 
wartości ciśnienia skurczowego 
≥140 mm Hg i/lub rozkurczowego 
≥90 mm Hg. Najbardziej cennym 
badaniem do rozpoznania nadci-
śnienia jest wykonywanie pomia-
rów ciśnienia przez pacjenta 
w domu aparatem, który jest 
sprawdzony i nie zawyża lub zani-
ża pomiarów. Na nadciśnienie tęt-

nicze chorują najczęściej osoby po 
50. roku życia, zwłaszcza otyłe 
i prowadzące siedzący tryb życia. 
Duży wpływ na to czy wystąpi nad-
ciśnienie tętnicze ma także palenie 
papierosów, nadużywanie alkoho-
lu, częste sytuacje stresowe oraz 
tzw. predyspozycje wrodzone 

W Polsce nadciśnienie 
tętnicze dotyczy ok. 
20% dorosłej populacji. 

W 95% przypadków ma nie-
wyjaśnioną przyczynę i jest to nad-
ciśnienie pierwotne nazywane 
inaczej idiopatycznym. Pozostałe 
5% przypadków nadciśnienia ma 
określoną przyczynę wywołującą. 
Może to być nadczynność tarczycy, 

choroby nerek, hiperaldostero-
nizm, zwężenie tętnicy nerkowej 
i wiele innych, obturacyjny bez-
dech senny, zwężenie aorty.

Nadciśnienie tętnicze może 
przez wiele lat rozwijać się skrycie, 
nie dając żadnych dolegliwości. 
Dlatego też powinniśmy okresowo 
dokonywać pomiarów ciśnienia 
tętniczego. Pierwszymi objawami 
jakie powoduje nadciśnienie mogą 
być: złe samopoczucie, osłabienie, 
uporczywe bóle głowy (zwłaszcza 
w jej tylnej części) oraz krwawienia 
z nosa. W miarę upływu lat niele-
czone nadciśnienie tętnicze dopro-
wadzić może do uszkodzenia wielu 
narządów i wystąpienia groźnych 
powikłań jak: zwiększenie ryzyka 
choroby niedokrwiennej serca 
(ChNS), udaru mózgu, niewydol-
ności serca, miażdżycy tętnic ob-
wodowych i niewydolności nerek.

Leczenie nadciśnienia 
to metody 
niefarmakologiczne 
i farmakologiczne. 

Metody niefarmakologiczne 
należy wdrożyć w każdym przy-
padku nadciśnienia. Na początku 
choroby u wielu pacjentów wy-
starczy sama zmiana stylu życia 
do osiągnięcia zadowalających 
wartości ciśnienia tętniczego. Re-
dukcja masy ciała ma bardzo istot-
ne znaczenie. Badania dowodzą, 
że u chorych z nadciśnieniem 
i nadwagą obniżenie masy ciała 
o 5 kg powoduje obniżenie ciśnie-
nia krwi oraz korzystnie wpływa 
na czynniki ryzyka m.in. insuli-
nooporność, cukrzyca, hiperlipi-
demia i przerost lewej komory 
serca.

Pacjenci z nadciśnieniem po-
winni ograniczyć spożycie alkoho-
lu do minimum oraz zaprzestanie 
palenia tytoniu w jakiejkolwiek 
postaci (papierosy, fajki, cygara, 
e-papierosy).Wskazana jest rów-
nież zmiana nawyków żywienio-
wych, zwłaszcza wprowadzenie do 
jadłospisu ryb, dużej ilość warzyw 
i owoców, oliwy z oliwek, ograni-
czenie produktów mięsnych, sma-
żonych i zmniejszenie spożycia 
soli kuchennej do minimum. Pa-
miętajmy, że większość dostęp-
nych półproduktów dostarcza 
bądź przekracza zalecaną dawkę 
soli. Należałoby więc całkowicie 
wyeliminować „dosalanie” po-
traw.

Pacjenci prowadzący siedzący 
tryb życia powinni wykonywać 
regularne ćwiczenia fizyczne 
o umiarkowanym natężeniu, naj-
lepiej szybki spacer lub pływanie 

Nadciśnienie tętnicze
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minimum 3-4 razy w tygodniu 
przez 30-40 min.

Oprócz nadciśnienia pierwot-
nego i wtórnego wyróżniamy rów-
nież nadciśnienie tętnicze oporne 
charakteryzujące się tym, że ciś-
nienie krwi utrzymuje się powyżej 
wartości normalnych pomimo 
jednoczesnego stosowania kilku 
leków hipotensyjnych w optymal-
nych dawkach. Natomiast w nad-
ciśnieniu złośliwym w szybkim 
tempie dochodzi do niewydolno-
ści wielu narządów, w tym serca 
i mózgu, i jest to stan zagrożenia 
życia. Niejednokrotnie mamy do 
czynienie z tzw. nadciśnieniem 
białego fartucha czyli podwyższo-
nych wartościach ciśnienia tętni-
czego mierzonego w gabinecie 
lekarskim, natomiast pomiary 
przeprowadzane w innych warun-
kach pozostają w granicach usta-
lonych za prawidłowe.

Uważa się, że istotną rolę 
w tym przypadku odgrywa reakcja 
lękowa pacjenta.

Pamiętajmy, że lecząc się na 
nadciśnienie tętnicze, bardzo waż-
na jest stała kontrola ciśnienia oraz 
regularne wizyty u lekarza rodzin-
nego. Przepisane leki należy przyj-
mować systematycznie, również 
gdy wartości ciśnienia są prawi-
dłowe, ponieważ ich zadaniem jest 
nie dopuścić do gwałtownych 
i niebezpiecznych skoków ciśnie-
nia tętniczego.

Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

Smutna prawda, społeczeń-
stwo zarówno na świecie jak 
i w Polsce - niestety, starzeje 
się. W ciągu ostatnich 25 lat 
przybyło aż 3,5 mln osób liczą-
cych powyżej 60 lat. 

N a ten proces mają wpływ 
dwa czynniki: wydłużenie 
się życia dzięki lepszej opie-

ce zdrowotnej oraz zbyt niski przy-
rost naturalny. Według prognoz za 
kolejne 25 lat populacja osób 60+ 
stanowić będzie prawie połowę, bo 
aż 40% ogółu ludności w Polsce. 
Obecnie mamy 8 mln emerytów, 
a największy odsetek ludzi star-
szych powyżej 80+ ma Europa. 

Syndrom więźniów 
4-tych pięter
Starość przychodzi niezauwa-

żalnie. Wycofujemy się z aktywno-
ści, przebywamy częściej w domu, 
przestajemy bywać w klubach senio-
ra i na zajęciach z UTW. W końcu 
zostajemy sami w pustym mieszka-
niu na czwartym piętrze bez windy. 

Senior starszy, sprawniejszy
Porozmawiajmy o seniorach.

Stopniowo tracimy pamięć, a dzieci 
i wnuków mieszkających daleko 
widujemy rzadko. A tak chciałoby 
się z kimś pogadać! Telewizor śnie-
ży, deska od półki na książki odpa-
da. Nie chce się wychodzić z domu, 
wszak trzeba pokonać tyle schodów. 
Wszędzie straszą ostre krawężniki, 
obcy ludzie. Stopniowo zostajemy 
sami, odcięci od świata.

Czy tak musi być? Wiele praw-
dy jest w popularnym powiedze-

niu, iż nie starzeje się ten, kto nie 
ma na to czasu. Starszy człowiek 
musi mieć poczucie, że jeszcze coś 
może zrobić, jest jeszcze komuś 
potrzebny. Prezydent Poznania 
spotyka się z tamtejszą Radą Se-
niorów raz w miesiącu, a jego za-
stępca aż 4 razy. W Poznaniu dzia-
ła już od 15 lat sąsiedzka pomoc 
pn. „Złota rączka”, w ramach której 
mieszkańcy świadczą sobie wza-
jemne usługi. Działa także pro-
gram samorządowy, dzięki które-
mu można zgłaszać domowe 
usterki do Urzędu Miasta, następ-
nie delegowany technik wyrusza 
pod wskazany adres, by je usunąć. 
W Poznaniu działa też „taksówka 
dla seniora”, którą może on wyko-
rzystać 4 razy w ciągu roku w razie 
potrzeby. Koszty pokrywa ratusz.

Ostatnio uruchomiono tam 
program pomocy przy remoncie 
mieszkań. Jeżeli sędziwy obywatel 
dostosuje mieszkanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, starszych 
(antypoślizgowe podłogi, likwida-
cja niebezpiecznych progów, oświe-

tlenie ledowe przy podłodze i inne) 
to otrzyma za remont od miasta 10 
tys. zł. Przyznam się, że najbliższa 
memu sercu jest grupa osób III 
wieku to znaczy 80+, tzw. więźnio-
wie wysokich pięter. Jak do nich 
dotrzeć, zapewnić im całodniową 
opiekę i ochronę zdrowia?

Swego czasu istniał projekt ba-
dawczy „POLSENIOR” Obejmo-
wał on 5 tys. osób starszych i oka-
zało się, że co piąty 70-latek po-
trzebował pomocy, a w grupie 80+ 
połowa z nich potrzebuje stałej 
opieki. Nasuwa się pytanie, czy 
kluczem do rozwiązania problemu 
podeszłego wieku są wyłącznie 
pieniądze? Na pewno potrzebuje-
my ich do szkolenia wolontariuszy, 
do przeprowadzenia pogadanek 
psychologicznych na temat god-
nego starzenia się oraz wiadomo-
ści na temat działania i dawkowa-
nia leków. Na pewno ważny jest 
ruch i aktywny sposób życia. Le-
karstwo nie zastąpi ruchu, ale ruch 
może zastąpić lekarstwa.

Zastanawiam się jak można od-
ciążyć rodziny od uciążliwej co-
dziennej opieki nad starszymi ro-
dzicami. Doskonały pomysł wpro-
wadził region kujawsko-pomorski. 
Włączył się on w bieżącym roku 

w projekt zwany „Pobytem w go-
spodarstwach opiekuńczych” tzw. 
III grupy senioralnej 70+. Powsta-
ło tutaj 15 gospodarstw, w których 
przez 8 godzin dziennie osoby ży-
ciowo niesamodzielne przebywają 
na łonie przyrody, zajmują się opie-
ką nad bezdomnymi zwierzętami 
itd. Zajęcia prowadzą wyszkoleni 
opiekunowie. Jest pomoc przy pra-
cach rolnych, są dietetyczne posił-
ki. Program taki trwa 6 miesięcy. 
Przedsięwzięcie jest do� nansowane 
z Unijnego, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Terapią na de-
presje jest tutaj praca i poczucie, że 
jest się użytecznym.

Myślę, że za przykładem Kujaw 
i Pomorza pójdą inne regiony. Waż-
ne jest, abyśmy potra� li wymieniać 
się przykładami praktyk, które do-
brze funkcjonują w innych samo-
rządach i odpowiadają na realne 
problemy ludzi starszych. Jedno 
jest pewne: postępujące starzenie 
się ludności Europy zmusi nasz 
rząd do poważnego zajęcia się pro-
blemem osób starszych zwłaszcza 
w dziedzinie opieki zdrowotnej. 

Radna T. Renata Banasiak
Członek Warszawskiej Rady Seniorów

Prezes Stowarzyszenia Vis Major

Teresa Renata Banasiak
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„Otchłań śmierci zostawia 
wierzącym nadzieję wspólnego 

życia na drugim brzegu”
H. Sienkiewicz

Pani Katarzynie
Kwiecińskiej

Dyrektor Przedszkola nr 236 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Taty
składają naczelnik i pracownicy 

Wydziału Oświaty i Wychowania 
dla Dzielnicy Bielany

Piękna fraza z piosenki Bułata 
Okudżawy przywołuje obo-
wiązek pamiętania. Bo każda 
wojna jest wołaniem o pokój, 
więc w czasie pokoju nie wol-
no zapomnieć, co niesie.

J ak co rok przypominały tam-
ten czas wrześniowe uroczy-
stości patriotyczne. Na Bie-

lanach w 79. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej odbyła się 
Msza św. w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w intencji poległych 
żołnierzy. Wzorem Mszy garnizo-
nowej, na 5 minut przed rozpo-
częciem liturgii wprowadzono do 
kościoła sztandary: Szkoły Pod-
stawowej nr 209 im. Hanki Ordo-
nówny, Szkoły Podstawowej nr 
369 im. Antoniego Bolesława Do-
browolskiego, Liceum nr 39 im. 
Lotnictwa Polskiego oraz – oczy-
wiście – sztandar Bielańskiego 
Klubu Kombatanta, którego po-
czet tworzyli tym razem harcerze. 
Po Mszy delegacje bielańskich 
władz, organizacji, środowisk 
zrzeszonych w Klubie Kombatan-
ta, o� cjalnych gości, szkół – skła-
dały wieńce i kwiaty przy pomni-
ku 30. Pułku Strzelców Kaniow-
skich na Cmentarzu Wawrzyszew-
skim. Tu spoczywają żołnierze 
tego pułku, którzy polegli we 
wrześniu 1939 r., walcząc w obro-
nie Warszawy na terenach pod-
miejskich wówczas osiedli – Pla-
cówki, Młocin, Wawrzyszewa oraz 
dzisiejszej Huty ArcelorMittal. 
Jest tu również kwatera żołnierzy 
Powstania Warszawskiego.

A pośród lat echami wojna brzmi

Burmistrz Bielan Tomasz 
Mencina mówił m.in.: „Dla Polski 
rocznica wybuchu wojny jest 
wspomnieniem tragicznym, ale 
i niezwykle chwalebnym. Osamot-
niona Rzeczpospolita stanęła 
wówczas przeciwko dwóm zbrod-
niczym systemom – bolszewickie-
mu komunizmowi i niemieckiemu 
narodowemu socjalizmowi, stano-
wiącym śmiertelne zagrożenie dla 
całej cywilizacji europejskiej”. 
Opowiedział, że przebywający 
wówczas w Warszawie amerykań-
ski korespondent wojenny Julian 
Bryan, obserwując walczącą stoli-
cę napisał: „Polacy! Gdyby Spar-
tanie ożyli i zobaczyli Wasz hero-
izm i bohaterstwo, waleczny 
i dzielny ten naród schyliłby przed 
Wami czoło”.

Prowadzący uroczystość 
Marcin Domagała z Wydziału 
Kultury i Promocji zaprosił ko-
lejno do składania wieńców de-
legacje: Bielańskiego Klubu 
Kombatanta; w imieniu prezy-
denta m.st. Warszawy – delegację 
Straży Miejskiej; delegację Rady 
m.st. Warszawy; następnie – 
Rady i Zarządu Dzielnicy Biela-
ny, Platformy Obywatelskiej, 
Prawa i Sprawiedliwości, Stowa-
rzyszenia „Razem dla Bielan”, 
Policji, Polskiego Czerwonego 
Krzyża, bielańskich szkół. Za 
udział w uroczystości dziękował 
przewodniczący Bielańskiego 
Klubu Kombatanta por. inż. Jó-
zef Kassyk: „Nasze pokolenie 
pamięta tamten dzień…”

*    *    *

9 września przy pl. Konfederacji 
mieszkańcy Bielan po Mszy św. 
złożyli kwiaty pod pomnikiem – 
głazem ufundowanym przez miesz-
kańca Bielan, zmarłego w ubiegłym 
roku Witolda Krupowicza, uro-
dzonego w Lidzie. Jest w tym po-
mniku zawarta cześć należna żoł-
nierzom 77. Pułku Piechoty Okręgu 
Nowogródzkiego Armii Krajowej 
poległym i pomordowanym pod-
czas II wojny światowej oraz miesz-
kańcom Ziemi Lidzkiej zakatowa-
nym na nieludzkiej ziemi. Witold 
Krupowicz walczył w 77. Pułku.

*   *   *
17 września, w 79. rocznicę na-

padu ZSRR na Polskę, w kościele pw. 
Zesłania Ducha Świętego modlili-
śmy się za poległych w latach 1939-

1945, pomordowanych w obozach 
niemieckich i łagrach sowieckich 
– więźniach gestapo, NKWD, UB, 
a także za zmarłe koleżanki i kole-
gów ze środowisk kombatanckich. 
Cztery lata temu odsłonięto w tym 
kościele tablicę pamiątkową w hoł-
dzie poległym w walce o niepodle-
głość Ojczyzny.

*   *   *
21 września obchodziliśmy 

rocznicę „Warszawskich Termopi-
li”. Tak nazwali potomni ów bez-
przykładny bój, który przed 79 laty 
stoczył 30. Pułk Strzelców Kaniow-
skich z niemiecką dywizją zmoto-
ryzowaną. Poległo ok. 500 polskich 
żołnierzy. Zginęli dowódcy – mjr 
Bronisław Kamiński, kpt. Tade-
usz Rudowski, por. Karol Lange.

Ułatwili jednak przedostanie 
się do Warszawy żołnierzom Ar-
mii „Pomorze” i „Poznań” rozbi-
tym nad Bzurą, a my wspominamy 
bohaterskich Strzelców na placu 
ich imienia przy Hucie Arcelor-
Mittal, bo bitwa toczyła się także 
na tym terenie. Stoi tu upamiętnia-
jący ją pomnik, którego projekt 
opracował plastyk ówczesnej Huty 
„Warszawa” Zbigniew Kowalski, 
bryłę wykonała w czynie społecz-
nym załoga huty, zaś odsłonięcie 
nastąpiło 29 września 1979 r.

Nie ma już wśród nas Strzel-
ców Kaniowskich, ale 
żyją Ich rodziny 
i żyje o Nich pa-
mięć na Biela-
nach.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Po raz kolejny strażnicy miejscy 
obchodzili swoje święto. Na 
uroczyste obchody, które odby-
ły się przy ul. Sołtyka przybyli 
m.in. Zastępcy Prezydenta m.st. 
Warszawy Renata Kaznowska, 
Witold Pahl, Burmistrz Dzielnicy 
Bielany Tomasz Mencina, przed-
stawiciele Rady m.st. Warszawy, 
środowisk powstańczych, służb 
i formacji mundurowych oraz 
środowisk kościelnych. 

W uroczystości  wzięl i 
udział przedstawiciele 
policji municypalnych 

z Litwy, Łotwy i Estonii oraz kon-
sul ambasady Republiki Kazach-
stanu w Polsce.

– Dziękuję Wam za Waszą 
ofiarną służbę. Jesteście bardzo 
potrzebni w Warszawie – zwrócił 
się do strażników podczas uroczy-
stości Komendant Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy Zbigniew Lesz-

Święto Straży Miejskiej 2018

czyński. Komendant podkreślił, 
że zaufanie do straży miejskiej 
stale rośnie – świadczy o tym cho-
ciażby liczba telefonów z prośbą 
o pomoc, która od 2013 wzrosła 
dwukrotnie. – Dziękuję wam, dro-
dzy strażnicy, bo wiem, że często 
pracujecie pod wielką presją. Pa-

miętajmy, że warszawska straż 
miejska nie tylko w Polsce jest 
często stawiana za dobry przykład 
– zaznaczył Komendant. Na ko-
niec zwrócił się do nowo przyję-
tych strażników: – Chciałbym, 
abyście zawsze pamiętali słowa 
złożonej przysięgi i kierowali się 

zasadami prawa i etyki. Wypowie-
dziane przez was słowa ślubowa-
nia stanowią kanon etyki zawodo-
wej strażnika miejskiego.

Podczas uroczystości ślubowa-
nie złożyło 37 nowo przyjętych 
funkcjonariuszy. Wyróżnieni nimi 
zostali pracownicy z wieloletnim 
doświadczeniem, którzy swoim 
poświęceniem i zaangażowaniem 
wpływają na rozwój formacji oraz 
wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców. Złote, srebrne i brą-
zowe odznaczenia otrzymało 38 
strażników. Dodatkowo z okazji 
święta ponad 150 funkcjonariuszy 
otrzymało awanse na wyższe sta-
nowiska.

– Każdego dnia podejmujecie 
ponad półtora tysiąca interwencji. 
O rosnącym zaufaniu do stołecznej 
straży miejskiej świadczy między 
innymi liczba zadań, z którymi 
musicie mierzyć się na co dzień. 
Dziękuję Wam wszystkim za wkład 
na rzecz sprawnego i bezpiecznego 
funkcjonowania naszego miasta 
– mówił podczas uroczystości Za-
stępca Prezydenta m.st. Warszawy 

Witold Pahl. Z kolei Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego gen. bryg. 
Józef Guzdek mówił: – Daje się 
słyszeć głosy: „nie obchodzi mnie 
to” w odniesieniu do dobra ojczy-
zny, miasta, porządku. Wy swoją 
postawą i służbą udowadniacie, że 
Was obchodzi. Dlatego życzę Wam, 
aby w tej trudnej, codziennej służ-
bie chciało Wam się chcieć.

Straż Miejska Warszawa

Na pierwszym planie bielańscy kombatanci
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2 października przypada Euro-
pejski Dzień Ptaków. Na Biela-
nach zaś – już w niedzielę 30 
września zapraszamy do Parku 
Olszyna w godz. 11.00-15.00 
na kolejną edycję pikniku pro-
mującego przyrodę Bielan, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
tematyki ptasiej. 

W programie m.in. spotka-
nie z Andrzejem Kru-
szewiczem, ornitolo-

giem, dyrektorem warszawskiego 
ZOO, który opowie o pracy war-
szawskiego Ptasiego Azylu i jego 
podopiecznych, a także poprowa-
dzi spacer ornitologiczny. Dawid 
Kilon przeprowadzi warsztaty ry-
sunku przyrodniczego – „Rysuje-

Bielański Dzień Ptaków
my pióra w 3D”. Dla najmłodszych 
mamy Strefę Malucha z pluszowy-
mi gniazdami ptaków itp., a Mar-
cin Marzec z Teatru Barnaby po-
każe spektakl pacynkowy pt. „Ty-
moteusz wśród ptaków”. 

Nieodzownym elementem 
naszej imprezy będzie pokaz so-
kolnika oraz prezentacja ptaków 
z rodziny jastrzębiowatych, soko-
łowatych i rzędu sów.   

Ponadto dla wszystkich chęt-
nych proponujemy szereg aktyw-
ności twórczych i technicznych 
m.in. zbijanie budek lęgowych 
i karmników, szycie ptaków z � lcu 
czy ozdabianie toreb bawełnianych 
z nadrukiem ptaków. 

Na swoje tematyczne stoisko 
zaprasza także Biblioteka Publicz-

na w Dzielnicy Bielany; zaś Wy-
dawnictwo Multico oferuje sprze-
daż książek przyrodniczych 
w atrakcyjnych cenach. 

Mamy nadzieję, że każdy wyj-
dzie z naszego wydarzenia bogatszy 
o wiedzę z zakresu ekologii i ochro-
ny przyrody, a szczególnie ochrony 
ptaków zamieszkujących w prze-
strzeni naszego miasta i naszej 
dzielnicy. Serdecznie zapraszamy!

Organizator: Dzielnica Bielany 
m.st. Warszawy. Partnerzy: Bielań-
ski Ośrodek Kultury, Studnia, Bi-
blioteka Publiczna w Dzielnicy 
Bielany, Wydawnictwo Multico, 
Miejski Ogród Zoologiczny 
w Warszawie oraz Ptasi Azyl.

WOS

To był bardzo udany rok dla 
wszystkich uczestników trzech 
bielańskich garażówek. 

W lipcu, sierpniu i we 
wrześniu na terenie 
przy Ratuszu, łącznie 

blisko 1000 wystawców miało oka-
zję dać „nowe życie” znudzony, 
ubraniom, zabawkom, książkom, 
bibelotom i innym szpargałom. 
Był to raj dla poszukiwaczy skar-
bów, pchli targ pod chmurką, kier-
masz staroci, a z drugiej strony – 
duże pole do popisu dla rękodzie-

III bielańska wyprzedaż 
garażowa za nami... 

ła i wszelkiej maści twórczości 
własnej!  

Ostatnie wrześniowe spotkanie 
(2.09) cieszyło się wyjątkowo dużą 
popularnością. Już od wczesnych 
godzin porannych wystawcy orga-
nizowali swoje stoiska. Pogoda 
sprzyjała. Była to również dosko-
nała okazja do integracji i zawie-
rania nowych znajomości. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku po-
nownie spotkamy się w tym sa-
mym miejscu. 

Paweł Hołubiec

Tak, a może trochę inaczej, 
oszuści rozpoczynają rozmowę 
z osobą odbierającą telefon. 
Inni udają policjanta, inkasen-
ta, pracownika administracji 
lub biedaka potrzebujące-
go nagle czego? Naturalnie 
pieniędzy. Metody są różne, 
oszukiwani to ludzie młodzi, 
lub w średnim wieku. Bez 
wątpienia jednak wyłudzacze, 
z wielu powodów, najchętniej 
tra� ają do seniorów. 

S tarsze osoby więcej przeby-
wają w domu, częstokroć 
czują się osamotnione więc 

łatwiej je wciągnąć w długą roz-
mowę. Po krótkim zagajeniu 
sprytny oszust zaczyna coraz śmie-
lej manipulować emocjami zdez-
orientowanego rozmówcy. Poja-
wiają się dramatyczne scenariusze: 
w wypadku nie przekazania, bądź 
nie przesłania pieniędzy, wnuczek 
zginie, konto rozmówcy wyczysz-
czą złodzieje, biżuterię rodzinną 
zabiorą rabusie, szykujący włama-
nie. Konkluzja rozmowy i argu-
menty ją uzasadniające są podob-
ne. Wartościowe przedmioty lub 
pieniądze należy jak najszybciej 
przekazać w podany przez złodzie-
ja sposób i miejsce. 

Pewnie czytelnicy myślą sobie 
teraz „i kto da się nabrać na takie 
„numery”? Otóż jest to rzesza ludzi. 
Z policyjnych rejestrów można się 
dowiedzieć, że w 2017 r. doszło do 
1617 wyłudzeń na sumę 54 mln zł i 
ponad 6 tys. takich prób. W ciągu 
półrocza 2018 r. wyłudzono już od 

ludzi 30 mln zł. Znajomy opowiadał 
mi, a jest to pan trzeźwo i racjonal-
nie myślący, jak skradziono mu „na 
policjanta” oszczędności całego ży-
cia. Telefoniczny rozmówca przed-
stawił się, podał numer identy� ka-
cyjny policjanta, reprezentującego 
grupę specjalną do rozpracowania 
gangu okradającego konta bankowe. 
Wedle jego relacji konto mojego 
znajomego jest zagrożone i powi-
nien on pilnie przelać pieniądze na 
„specjalne, policyjne konto banko-
we”. Uspakajająco prosił też , aby bez 
zwłoki znajomy zadzwonił pod nu-
mer 997 i potwierdził prawdziwość 
zagrożenia. Przestrzegał tylko, by 
nie odkładał telefonu. Mój znajomy 
był tak przestraszony, że posłusznie 
wykonał polecenie, to jest nie roz-
łączając się wykręcił numer alarmo-
wy policji. Telefon odebrała młoda 

osoba, przedstawiła się jako dyżu-
rująca policjantka, podziękowała za 
ostrożność i potwierdziła koniecz-
ność pilnego przelania prywatnych 
pieniędzy na konto „policyjne”. Zna-
jomy pieniądze przelał i nigdy wię-
cej ich nie zobaczył. Następnego 
dnia, gdy odkrył prawdę mówił, że 
teraz będzie chodził w żałobie po 
własnej głupocie i ostrzegał ludzi, 
aby nie dali się nabrać tak jak on. 

Podobnych przykładów można 
by przytaczać dziesiątki. Za każ-
dym z nich kryje się krzywda ja-
kiegoś człowieka. Wielu z nich 
zostało okradzionych, bo sądzili, 
ze ich obywatelskim obowiązkiem 
jest współpraca z policją dla ujęcia 
przestępców z gangu. Chcieli chro-
nić majątek nie tylko swój, ale tak-
że innych ludzi i przez myśl im nie 
przeszło, że to właśnie oni są o� a-
rą gangu, a rzekomi policjanci 
oszustami. Starsi ludzie ufają ob-
cym, bo tak ich wychowano. Łatwo 
ich wykorzystać wmawiając, że 
powinni kupić kolejną wełnianą 
kołdrę, metalowe drzwi czy pod-
pisać umowę na pożyczkę. Do do-
tychczasowych, od lat praktyko-
wanych oszustw, dochodzą te 
nowe, bankowe. To żadna pocie-
cha, ale równie agresywne są wy-
łudzenia � nansowe nakierowane 
na mniejsze lub większe firmy. 
Redaktor Mateusz Ratajczak 
w książce „Łowcy z kotłowni” pi-
sze o dzikim świecie � nansowych 
naciągaczy operujących w fir-
mach. 

Czy możemy więc czuć się bez-
pieczni? Tak, jeżeli będziemy mie-
li świadomość sposobów działania 
oszustów. Przede wszystkim pa-
miętajmy ostrzeżenia policyjne:

• Policja nigdy nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy. Policja nigdy 
nie informuje o prowadzonych 
działaniach.   

• Jeśli odebrałeś taki telefon 
bądź pewien, że dzwoni oszust.  

• Nigdy w takich lub podob-
nych sytuacjach nie przekazuj pie-
niędzy, nie podpisuj dokumen-
tów.  

• Po takiej rozmowie natych-
miast zadzwoń do kogoś bliskiego, 
na znany numer telefonu i opo-
wiedz o tym zdarzeniu. 

• Zawsze w takiej sytuacji po-
wiadom Policję dzwoniąc pod nu-
mer 112.

Do policyjnych wskazówek 
dodajmy jeszcze kilka rad prak-
tycznych. 

Nie przekazujmy pieniędzy, za-
nim nie sprawdzimy, czy istotnie 
istnieje taka potrzeba. Wiarygod-
ność informacji sprawdzajmy z in-
nego telefonu np. komórkowego. 
Jeśli nie mamy takiej możliwości, 
odłożyć słuchawkę na co najmniej 
minutę, czekając na rozłączenie 
prowadzonej rozmowy i dopiero 
wtedy zadzwońmy, sprawdzając 
podane informacje. Kontrolujmy 
dokumenty osoby wchodzącej do 
domu dla naprawy lub pomiaru. 
Wszelkie umowy i zobowiązania 
przeanalizujmy przed ich podpisa-
niem i poradźmy się kogoś czy war-
to. Nie dajmy się oszukiwać i okra-
dać! Bądźmy czujni i rozsądni 
w podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych naszego majątku. Nie dajmy 
się nabrać „na wyjątkową okazję”.

Potrzebna jest zakrojona na 
miarę tych oszustw kampania me-
dialna, informująca o zagroże-
niach i sposobach obrony. Telewi-
zja publiczna, jako telewizja mi-
syjna, powinna ją przygotować 
wraz z policją, której działania 
dotychczasowe są 
dobre, ale dalece 
niewystarcza-
jące.

Joanna 
Fabisiak, 
Poseł na 
Sejm RP

Halo, halo … tu wnuczek!

dobre, ale dalece 
niewystarcza-

Joanna 
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Staże i praktyki w Hucie 
ArcelorMittal Warszawa to 
szansa na zdobycie pierwszych 
doświadczeń zawodowych 
w przemyśle.  W tym roku 
płatny staż na umowę o pra-
cę odbywa w Hucie 7 osób. 
Dodatkowo 10 osób przeszło 
4-tygodniowe praktyki szkol-
ne, a 5 – praktyki studenckie. 
Są też 2 osoby na praktykach 
absolwenckich. 

Stażyści chwalą Hutę

I nżynier – zanim stanie się 
prawdziwym inżynierem – 
musi zdobyć doświadczenie 

praktyczne; samo wyksztalcenie 
teoretyczne nie wystarczy – mówi 
Oktawia Paszko. Ma już za sobą  
studia magisterskie na Wydziale 
Nowych Technologii i Chemii 
Wojskowej Akademii Technicznej.  
Czeka ją jeszcze obrona pracy. Od 
lutego jest na rocznym stażu 
w Dziale Jakości. Zaczynała od 

poznania procesów na Stalowni, 
Walcowni, Wykańczalni. Potem 
zgłębiała dokumentację. Kolejnym 
etapem były  konkretne zadania.

– Pierwszym ważniejszym za-
daniem, jakie dostałam do zreali-
zowania było przeprowadzenie 
badań udarności i własności me-
chanicznych dla jednego z gatun-
ków stali. Zbieram wyniki dla 
przygotowania walidacji procesu 
wydłużenia i prostości prętów po 
nowej prostownicy zamontowanej 
na Linii A na Wykańczalni. 

Oktawia przyznaje, że wśród 

studentów krążą opowieści o sta-
żach i praktykach, które są straco-
nym czasem. Jedynym zadaniem 
powierzanym stażystom jest kse-
rowanie dokumentów i parzenie 
kawy.

– W Hucie tak nie jest, można 
się bardzo dużo nauczyć, spojrzeć 
na to, co na studiach poznawali-
śmy w teorii, od prawdziwej,  
praktycznej strony. Spotykam się 
z dużą życzliwością – wszyscy 
chętnie odpowiadają na moje py-
tania, cierpliwie tłumaczą meta-
lurgiczne zawiłości. Dostaję stop-
niowo coraz więcej zadań i po 
zakończonym stażu będę się czu-
ła takim inżynierem, który ma już 
swoje początkowe doświadczenia. 
Wiem, że w naszej pracy doświad-
czenie buduje się latami – ale rok 
– to już jest coś. Taki dobry prak-
tyczny początek. 

Mikołaj Szyman i Konrad Ka-
czyński są po III roku Inżynierii 
Materiałowej na Politechnice War-
szawskiej. Podczas wakacji zdecy-
dowali się na dwumiesięczny staż 
na Stalowni.

– To jedyna okazja w Warsza-
wie, żeby poznać prawdziwe oto-
czenie przemysłowe. Nas na po-
litechnice uczą, że dane zagadnie-
nie należy rozwiązywać w taki, 
a nie inny sposób – bo taka jest 
teoria. W praktyce okazuje się, że 
jest inaczej. Na proces ma wpływ 
wiele czynników i różni operato-
rzy mają różne podejścia wypra-
cowane przez praktykę, które się 
sprawdzają – mówi Mikołaj. Kon-
rad dodaje, że praktyczna wiedza 
jest bardzo ważna. W Niemczech, 
gdzie pracował,  studenci mają 
o wiele więcej praktyki i już pod-
czas studiów współpracują z prze-
mysłem, a prace dyplomowe re-
alizują w prywatnych firmach. 
W Polsce wygląda to zupełnie 
inaczej.

Mikołaj podkreśla, że wcze-
śniej nie zdawał sobie  sprawy, jak 
ważne są najmniejsze szczegóły 
procesu.

– Trzeba na nie zawracać uwa-

gę, bo tu działa efekt skali i czasem 
bardzo drobna zmiana może coś  
poprawić, ale też zepsuć.  To bar-
dzo zwiększa odpowiedzialność 
pracowników. Takiej wiedzy nie 
ma w podręcznikach.

Michał Jackowicz staż ma już 
za sobą – po roku spędzonym na 
poznawaniu tajników Walcowni 
i liczeniu wskaźników produkcyj-
nych został zatrudniony  jako tech-
nolog specjalista.  Podczas plano-
wego remontu Walcowni będzie 
się zajmował piecem grzewczym. 
Potem przeniesie się do Działu 
Rozliczania czynników energe-
tycznych. – Kiedy przyszedłem na 
staż do Huty pierwszy raz miałem 
do czynienia z takim dużym zakła-
dem przemysłowym. Zaskoczyły 
mnie jego rozmiary. Skończyłem 
Inżynierię Produkcji na Politech-
nice Warszawskiej. Zanim powie-
rzono mi zadanie polegające na 
liczeniu wskaźników produkcyj-
nych nawet nie wiedziałem, że 
takie wskaźniki się wykorzystuje. 
Myślałem, że produkcja toczy się 
dużo „swobodniej”. Okazało się, że 
wyniki zależą właśnie od tak dro-
biazgowej kontroli i monitorowa-
nia poszczególnych składowych 
procesu – mówi Michał, dodając, 
że widzi Hutę jako miejsce pracy 
na dłużej. 

– Nasza firma od wielu lat 
przyjmuje praktykantów i studen-
tów z mazowieckich szkół i z uczel-
ni. Wielu z nich dziś jest naszymi 
pracownikami. Jesteśmy z nich 
bardzo zadowoleni. Uczniowie 
i studenci to  zdolni i ambitni lu-
dzie, którzy wiedzą czego chcą. 
Dzięki nim dowiadujemy się, czym 
żyją dziś młodzi ludzie, jak po-
strzegają świat. Poprzez staże mo-
żemy szkolić i ukierunkować przy-
szłych inżynierów niezbędnych 
w Hucie – mówi Alina Bielecka, 
dyrektor Biura Personalnego Huty 
ArcelorMittal Warszawa, która 
osobiście opiekuje się programem 
praktyk i staży. 

Ewa Karpińska

Varso Place  – kompleks biu-
rowy, w którym znajdzie się 
najwyższy budynek w Polsce 
i w Unii Europejskiej - powstaje 
ze stali wyprodukowanej w Hu-
cie ArcelorMittal Warszawa.

K ompleks Varso Place to 
nowa ikona centrum War-
szawy. Projekt składa się 

z mierzącego 310 metrów wie-
żowca Varso Tower oraz  Varso 1 
i Varso 2 – dwóch budynków 
wzdłuż Chmielnej, które  wyrosną 
kaskadowo ze wspólnego, kilku-
piętrowego podium o kamiennej 

Nowa ikona w centrum Warszawy z bielańskiej stali
elewacji. Przy budowie mierzące-
go 90 metrów Varso 2 zostaną 
wykorzystane pręty żebrowane 
wyprodukowane w Hucie Arce-
lorMittal Warszawa. W sumie 
warszawska Huta dostarczyła na 
potrzeby projektu 7 tysięcy ton 
prętów.  

Na placu budowy przy stołecz-
nym Dworcu Centralnym pracuje 
już kilka żurawi. Powstające tu 
budynki wkrótce będą widoczne. 
Ukończenie najwyższego z nich, 
liczącego 310 metrów wraz z iglicą, 
planowane jest w 2020 roku. 

Varso tower,  zaprojektowany 

przez pracownię Foster + Partners 
otrzymał certyfikat ekologiczny 
BREEAM Interim. 

Inwestor – � rma deweloperska 
HB Reavis – zapewnia, że podczas 
budowy Varso Place prowadzone 
jest sortowanie i recykling odpa-
dów.  Warto przypomnieć, że wy-
korzystywane do budowy Varso 2 
pręty żebrowane są także efektem 
recyklingu – stal z której wyprodu-
kowano je w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa powstała ze złomu prze-
topionego  w piecu elektrycznym. 

E.K.

Pod tym hasłem 14 września 
odbyło się w Sali widowisko-
wej Urzędu Dzielnicy Biela-
ny spotkanie integracyjne 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Huty Warszawa – Warszawscy 
Hutnicy (SPHW). 

U dział w nim wzięli również 
obecni pracownicy Huty Ar-
celorMittal Warszawa z dy-

rektor Aliną Bielecką, członkowie 
innych działających na Bielanach 
organizacji, m.in. Stowarzyszenia 
Medycznego „Gladiator”, Bielańskie-
go Klubu Kombatanta oraz Bielań-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku im. Haliny Szwarc.

Byli też goście wyjątkowi – 
członkinie zespołu śpiewaczego 
„Issa”, które przybyły z Kiejdan na 
Litwie. Obecni byli przedstawicie-
le władz Dzielnicy Bielany: Anna 
Czarnecka – Wiceprzewodniczą-
ca Rady Dzielnicy Bielany, Tomasz 
Mencina – Burmistrz Dzielnicy 
Bielany oraz Wiceburmistrzowie: 
Magdalena Lerczak, Grzegorz 
Pietruczuk, Włodzimierz Piąt-
kowski. 

Był też założyciel i Honorowy 
Przewodniczący SPHW – Tadeusz 
Konrad, który zachęcał obecnych 
pracowników Huty do włączenia 
się w działalność SPHW. 

– W Hucie stale zmieniają się 

proporcje pracowników z różnych 
pokoleń, które są aktywne zawo-
dowo. Zależy nam na kontakcie 
z pracownikami i byłymi pracow-
nikami także poza pracą. Wszyst-
kiego dobrego! – powiedziała dy-
rektor Alina Bielecka, zwracając 
się od obecnych. 

Serdecznie i ciepło o dotych-
czasowej pracy Stowarzyszenia 
wypowiadali się przedstawiciele 
Władz Dzielnicy Bielany. Mówcy 
podkreślali  dużą aktywność 
SPHW. – Gratulujemy Wam tego, 
że mimo upływu lat potra� cie się 
przyjaźnić i tworzyć prawdziwą 
społeczność – podkreśliła Magda-
lena Lerczak. 

Publiczność entuzjastycznie 

przyjęła występ zespołu śpiewa-
czego „Issa”, który wykonał pieśni 
kresowe. 

Niewątpliwą gwiazdą wieczoru 
był kabaret „Szczęśliwa 60”. To 
grupa przyjaciół w wieku około 
60+, znających się od czasów stu-
denckich, gdy grali, tańczyli i śpie-
wali w Zespole Pieśni i Tańca Po-
litechniki Warszawskiej. 

Zorganizowanie wieczoru było 
możliwe dzięki wsparciu Urzędy 
Dzielnicy Bielany i Huty Arcelor-
Mittal Warszawa. 

Marek Łuszczyński
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

Huty Warszawa – Warszawscy 
Hutnicy (SPHW)

Nie jesteś sam, a wśród przyjaciół

Tomasz Mencina, Anna Czarnecka, Grzegorz Pietruczuk, 
Magdalena Lerczak i Włodzimierz Piątkowski
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Kolejny rekord ustanowiony. 
III Bielański Bieg Dzika na 
terenie Parku Młocińskiego, 
rozgrywany odpowiednio na 
dystansach 5 i 10 kilometrów 
336 na krótszym i 231 osób na 
dłuższym dystansie. Świetnie 
spisali się biegacze, reprezen-
tujący naszą Dzielnicę.

O rganizowany po raz trzeci 
w historii i po raz drugi na 
dwóch trasach bieg, z roku 

na rok cieszy się rosnącą popular-
nością, jako największy leśny bieg 
na terenie Dzielnicy Bielany. Stwo-
rzony przez Dzielnicę Bielany, przy 
wydatnym wsparciu lokalnej spo-
łeczności bieg, przyciąga rodzinną, 
luźną atmosferą i wieloma atrak-
cjami okołobiegowymi. Nie ina-
czej było i tym razem. Gry i ani-
macje dla dzieci, liczne nagrody, 
wykłady i zajęcia przyrodnicze. To 

III Bielański Bieg Dzika zakończony

wszystko czekało na każdego, kto 
zdecydował się wystartować w 

rywalizacji, bądź po prostu zajrzeć 
na Młociny.

Sportowo z bardzo dobrej stro-
ny zaprezentowali się biegacze 

Naprzód Młociny, którzy do biegu 
podeszli z dużym zaangażowa-
niem, co zaowocowało licznymi 
miejscami w ścisłej czołówce za-
równo klasy� kacji generalnej, jak 
również klasy� kacji wiekowych.

– Kolejna wspaniała impreza 
i w tym miejscu należy pogratulo-
wać wszystkim, którzy przyczyni-
li się do jej organizacji. Bieg z roku 
na rok staje się coraz bardziej roz-
budowany. Organizacyjnie stara-
my się wraz z lokalną społeczno-
ścią o coraz to nowe atrakcje i to 
się udaje! Cieszę się, że impreza 
tra� a  w oczekiwania mieszkań-
ców – relacjonuje Zastępca Bur-
mistrza Dzielnicy Bielany, Grze-
gorz Pietruczuk, który również 
uczestniczył w zmaganiach. Na-
grody najlepszym sportowcom 
podczas Biegu Dzika wręczał rów-
nież kolejny z członków Zarządu 
Dzielnicy Bielany – Włodzimierz 
Piątkowski.

  MG

Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk z uczestnikami III Bielańskiego Biegu Dzika
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Zadanie nr 16

RO ZRY W K A

Konkurs „5” z BIELAN
Dzisiaj w naszym konkursie 
proponujemy fotogra� czną wę-
drówkę po Bielanach i odgadnię-
cie: co to za miejsce lub obiekt?

Z anim przejdziemy do quizu, 
krótkie przypomnienie re-
guł. Zwycięża pierwszych 

5 osób, które prawidłowo rozszy-
frują foto zagadkę. Z odpowiedzią 
prosimy dzwonić pod redakcyjny 
nr tel. (22) 443 47 60, ewentualnie 
wysłać e-mail na adres: tolechow-
ski@um.warszawa.pl

Podajemy rozwiązanie zagad-
ki z sierpniowego nr „Naszych 
Bielan”. Prawidłowa odpowiedź 
brzmiała: Mediateka Start-Meta, 
ul. Szegedyńska, Wrzeciono.

Zwycięzcami zostały następu-
jące osoby: Kamil Czaplejewicz, 
Marcin Frankowski, Janusz Pio-
trowski, Alicja Rafalska, Krzysz-
tof Sotomski. Gratulujemy świet-

nej znajomości topogra� i dzielni-
cy i zapraszamy do redakcji (pok. 
317) po odbiór nagród.

Oto dzisiejsze pytanie: jak na-
zywa się pomnik stojący przy biu-
rowcu huty? Imiona i nazwiska 
laureatów opublikujemy w paź-
dziernikowym wydaniu „NB”.

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

Redakcja
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Witamy bardzo serdecznie 
Czytelników „Naszych Bielan” 
w kolejnej odsłonie krzyżówki. 

P rzy tej okazji można wykazać 
się wiedzą, a także wygrać 
cenne nagrody. 

Aby rozwiązać krzyżówkę, 
trzeba wpisać prawidłowe odpo-
wiedzi w poziomych kratkach. Li-
tery zielonego pola utworzą hasło. 
Prosimy je podać, dzwoniąc do 
redakcji na nr tel.: (22) 443 47 60  
lub wysyłając e-mail na adres: to-
lechowski@um.warszawa.pl

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

Podajemy rozwiązanie krzyżów-
ki z sierpniowego wydania gazety. 
Właściwe hasło brzmiało: Bielany 
pożegnają lato. Nagrody otrzymują: 
Alicja Giera, Janusz Piotrowski, 
Barbara Szymaniak, Marian 
Udziela, Katarzyna Wodzyńska. 
Gratulujemy i zapraszamy do redak-
cji (pok. 317, III p.) po ich odbiór.

Czas na dzisiejsze zmagania 
konkursowe. Życzymy powodze-
nia. Imiona i nazwiska zwycięzców 
wydrukujemy w październikowym 
numerze „Naszych Bielan”. 

Redakcja
1. Imię reżysera „Dekalogu” 2. 

Grająca płyta, nie chodnikowa 3. 
Np. ... Zygmunta na Placu Zamko-
wym 4. Słynny brytyjsko-francuski 
ponad dźwiękowy samolot pasażer-

Bielańska krzyżówka

Witamy najmłodszych Czy-
telników „Naszych Bielan” w 
jesiennym konkursie na spo-
strzegawczość, a także spraw-
ność manualną.

C hodząc po osiedlowym 
skwerze lub parku, z pew-
nością zbieracie... No wła-

śnie. Prezentujemy Wam na 
zdjęciu.

Co należy zrobić, żeby wygrać 
konkurs? Potrzebne będą: nożycz-
ki, kartonik oraz klej. Wytnijcie 
9 kwadracików ze zdjęcia, ułóżcie 
we właściwej kolejności i naklejcie 
na karton.

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

Wygrywa pierwszych pięcioro 
dzieci. Warto się natrudzić, gdyż 
przygotowaliśmy dla Was bardzo 
atrakcyjne nagrody. Prosimy po-
dać imię i nazwisko dziecka. Listę 
młodych laureatów wydrukujemy 

3 po 3. Konkurs dla dzieci

w październikowym numerze 
miesięcznika „Nasze Bielany”.

Podajemy rozwiązanie konkur-
su z sierpniowego wydania gazety. 

Na sklejonych fragmentach zdję-
cia znajdowała się mewa.

Redakcja

ski 5. Może być topiony lub bielań-
ski 6. Najwyższy szczyt w Polsce 7. 
Rio ... – legendarny western 8. Ina-
czej odwiedziny 9. Nazwisko śpie-
wającego „króla” rock & rolla 10. 
Zdobią uszy kobiety 11. Tytuł prze-
boju zespołu Boney M., lub carski 
Casanova 12. Np. Okęcie, Balice 

itd. 13. Nazwisko twórcy obrazu 
„Stańczyk” 14. PC – w domu lub 
biurze 15. Imię naszej poetki no-
blistki 16. „... i Małgorzata” 17. 
Rudzki albo miasto nad Wisłą 18. 
Nazwisko założyciela grupy The 
Beatles 19. Zdobią rynek w Krako-
wie 20. Główny składnik chleba

Siódmy etap wyłonił piątkę 
laureatów, a wśród nich po 
raz pierwszy laureatkę. Pani 
Małgorzata zdobywała punk-
ty już poprzednio ale po raz 
pierwszy znalazła się w grupie 
nagrodzonych.

Z wycięzcami siódmego etapu 
zostali: Manfred Mannke, 
Gordon Brown, Andrzej 

Szewczak, Paweł Wielk, Małgo-
rzata Sztyren.

Prawidłowe rozwiązania 
z siódmego etapu to: w zadaniu nr 
13 Wf7, a w zadaniu nr 14 Wf4. 
Jeżeli podanie pierwszego posu-
nięcia prawidłowego rozwiązania 
nie jest wystarczające to prosimy 
o pytania – odpowiemy mailowo 
na wszystkie, podając całą konty-
nuację rozwiązania.

W bieżącym numerze publiku-
jemy zadania kolejnego, ósmego 
już etapu.

Zadanie nr 15 (za 3 pkt) to 
prosta dwuchodówka, czyli białe 
zaczynają i dają mata w dwóch 
posunięciach.

Zadanie nr 16 (za 5 pkt.) to 

sytuacja z  gr y praktycznej. 
W przedstawionej pozycji białe 
zagrały Hf6, atakując czarnego 
gońca i grożąc kombinacją Hg7+ 
a potem We8 z matem, której czar-
ne nie dostrzegły i zagrały H:c3, 
aby bronić gońca.

Pytanie brzmi: czy po ruchu 
białych, Hf6 czarne mogły zagrać 
lepiej (zamiast H:c3) i obronić się 
przed matem?

Przypominamy tym z Państwa, 
którzy prawidłowo rozwiązali 
choćby jedno zadanie i nie znaleź-
li się w puli nagrodzonych, że zdo-
byte w każdym etapie punkty liczo-
ne są do końcowej klasyfikacji. 
Przed nami jeszcze trzy okazje do 
zdobycia zarówno punktów i atrak-
cyjnych nagród w klasy� kacji koń-
cowej jak i nagród etapowych.

Gratulujemy laureatom a po-
zostałych uczestników zachęcamy 
do dalszego udziału w naszym 
konkursie.

Rozwiązania prosimy nadsyłać 
na adres redakcji: tolechowski@
um.warszawa.pl

Redakcja

Konkurs szachowy

Zadanie nr 15
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DAM PRACĘ
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej za-
trudnią INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ/
INSTRUKTORA ZAWODU do pracy z dorosłymi 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
listu motywacyjnego wraz z CV na adres: wtz-
sadowa@poczta.onet.pl, tel. 22 751 40 41.

• Hurtownia pamiątek religijnych przyjmie 
pracownika na dział produkcji, posiadającego 
zdolności manualne i prawo jazdy, tel. 604 299 
494, Bielany, ul. Żeromskiego 64.

• Dziewczyna z liceum (drobne prace biurowe 2 
razy w tygodniu – we własnym domu, tel. 504 
185 841 (dzwonić od godz. 19.00 do 22.00).

USŁUGI 
• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobi-
ście i solidnie, tel. 694 065 757.

• Konsultacje psychoterapeutyczne. Gabinet psy-
choterapii „bo-warto” przy ul. S. Żeromskiego 
1, zaprasza osoby: które są niezadowolone z 
jakości swojego życia, są w kryzysie, cierpią z 
powodu obniżonego nastroju; mają problem z 
uzależnieniem np. od alkoholu lub są w związ-
ku  osobą dużo pijącą. Pierwsze spotkanie w 
promocyjnej cenie 90 zł po wcześniejszej roz-
mowie, tel. 535 390 303.

• POTAŃCÓWKI w sali Restauracji Antrakt (Budynek 
Teatru Komedia). Fundacja Wsparcie i Rozwój za-
prasza w każdy czwartek od 4 października (18.00-
22.00) na spotkania taneczne z muzyką graną na 
żywo. Zapisy na stronie www.wsparcieirozwoj.org. 
Kontakt tel. 501761834.

• GIMNASTYKA od 17.09.18. Poniedziałki i 
czwartki od 18.15-19.00, SP 209, al. Reymon-
ta 25 (wejście od ul. Wolumen). Zamiast bólu 
w krzyżu i leków uśmiech w pakiecie. 15 zł/
godz. Tel: 502-133-508. Małgorzata Borowska, 
trenerka: „Kto pierwszy, ten zdrowszy”!

NAUKA
• 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, tel. 506 430 084.

• Angielski: Bielany, Żoliborz, Bemowo – eg-
zamin gimnazjalny, matura, certyfi kat, FCE, 
konkursy, olimpiady, korepetycje, konwersa-
cje, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy 
certyfi kat CAE (poziom zaawansowany), wie-
loletnie doświadczenie, efektywnie, dojazd, 
tel. 609 979 485.

• Matematyka, nauczycielka udziela korepe-
tycji, tel. 698 414 705.

• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji, 
tel. 695 612 825.

• CHEMIA, MATEMATYKA korepetycje dla dzieci i 
młodzieży prowadzone przez wykwalifi kowanych  
współpracowników Fundacji Wsparcie i Rozwój. 
Przygotowanie do egzaminów i matury. Zajęcia 
na Bielanach w siedzibie fundacji, ul. Makuszyń-
skiego 10 lok. 4, tel. 22 12 15 948 lub tel. 509 
956 820.

NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę mieszkanie na Bielanach (Dom 
Bielański) blisko metra, tel. 516 330 696.

• Wynajmę lub sprzedam lokal na działalność 35 
m2 w pasażu handlowym na Żoliborzu. Witryna, 
kanalizacja, przystanek autobusowy obok. Wy-
najem 2 200 zł miesięcznie + światło, sprzedam 
– 35 tys. zł – do negocjacji, tel. 504 185 841 
(dzwonić po godz. 21.00).

• Sprzedam lokal na działalność 35 m2 w pasażu 
handlowym na Żoliborzu. Witryna, kanalizacja, 
przystanek autobusowy obok – 35 tys. zł do nego-
cjacji, tel. 504 185 841 (dzwonić po godz. 21.00).

• Sprzedam lub zamienię ładne rozkładowe 
mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2 hipoteka I pię-
tro w IV bloku metro Słodowiec, balkon, zieleń 
na mniejsze (Bielany, Żoliborz) w niskim lokalu 
(parter, I p.) albo na mały domek z działką blisko 
Warszawy. Tel. 798 992 264.

• Kupię teren w Warszawie, tel. 504 185 841 
(dzwonić po godz. 20.00).

• Sprzedam z likwidacji garażu części samocho-
dowe i narzędzia, m.in. Fiat 125, 126, Polonez, 
tel. 602 506 791.

• Sprzedam miejsce postojowe nr 1 w bloku przy 
ul. Zgrupowania Żmija 17. Pełna własność. Cena 
17 tys. zł. Tel. 784 667 597.

• Gabinety do wynajęcia. Zapraszam do pod-
najęcia lokalu dla: psychoterapeuty, psychia-
try, coachingu, dietetyka, logopedy. Istnieje 
możliwość prowadzenia: terapii grupowej, 
warsztatów weekendowych, treningów, ul. S. 
Żeromskiego 1, tel.  535 390 303.

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

Ogłoszenia drobne

FELIE TON

P rzez ostatnie lata nasza dziel-
nica zmieniła się nie do po-
znania. Pierwsze z brzegu 

przykłady? Proszę bardzo. Most 
Marii Skłodowskiej-Curie, budo-
wa drugiej „nitki” ulicy Kasprowi-
cza, a także Reymonta, rewitaliza-
cja uliczek Starych Bielan, np. 
Płatniczej i Barcickiej, nowe tereny 
zabaw, sportu i rekreacji, remonty 
wielu bielańskich szkół czy przed-
szkoli...

À propos. Przemierzając Cho-
miczówkę z ciekawością obserwuję 
„wymianę” starych przedszkoli na 
nowe. Od podstaw. Wysłużone, 
ponad 40 letnie pawilony na licen-

rze „Naszych Bielan” z ostatnich 10 
lat. Praktycznie w każdym numerze 
są relacje (i zdjęcia) z bieżących 
działań. Począwszy od kolejnego 
żłobka, przez tworzenie „Orlików”, 
a kończąc na nowej siedzibie ratu-
sza. No właśnie. To ułatwiło nam 
życie. Pamiętacie stary ratusz na 
Przybyszewskiego 70/72 oraz kilka 
wydziałów rozrzuconych po dziel-
nicy? U� ! Wreszcie nastąpiła nor-
malność.

Ale wiecie jak to jest: dla jed-
nych będzie to szklanka do połowy 
pełna, dla innych do połowy pusta. 
Nie ma takiej opcji, żeby wszystkim  
dogodzić. To jest niemożliwe.

Dlaczego o tym wspominam? 
Już mówię. Porządkując w kompu-
terze folder ze zdjęciami, które ro-
biłem, odnalazłem mnóstwo ujęć 
Bielan, których już nie ma. Obrazki 
z niedawnej przeszłości, które moż-
na porównać z teraźniejszością.

Zatem..., wspomnijmy to jesz-
cze raz, bo warto odświeżyć pa-
mięć.

Tradycja zabaw oraz igrców 
rozmaitych, sięga mocno przedwo-
jennych czasów. A i po wojnie też 
sporo się działo. W Lesie Bielań-
skim można było piknikować, tań-
cować na dechach i oczywiście po-
kręcić się na karuzeli. To o niej 
śpiewała Maria Koterbska w swoim 
wielkim przeboju: karuzela, karu-
zela, na Bielanach, co niedziela...

W latach 60. i 70. karuzele prze-
niosły się gdzie indziej. Może na-
wet, nie tyle same karuzele, co, 
przyjeżdżające wesołe miasteczka. 
Kolorowe barakowozy, strzelanie 
po fanty z wiatrówki, gabinet stra-
chu, krzywych luster itd., itd. I oczy-
wiście, jako główna atrakcja – ka-
ruzela. Z wirującymi na łańcuchach 
krzesełkami. Siermiężne to wszyst-
ko było, ale cóż, jakie czasy, taka 
rozrywka.

Najczęściej rozkładały się na 
Serku Bielańskim i przy Parku Ol-
szyna. Wiem, bo chodziłem tam 
wielokrotnie robiąc zdjęcia. Sporo 
z nich opublikowałem swego czasu 
na tutejszych łamach w sześcioczę-
ściowym cyklu „Zatrzymane w ka-
drze” (NB V – X 2008).

Po transformacji ustrojowej, 
pojawiły się nowocześniejsze weso-
łe miasteczka, lecz coraz rzadziej 
bywały na Bielanach. Inna epoka, 

inna mentalność, inne zaintereso-
wania mieszkańców. Ostatni raz 
widziałem karuzelę w wesołym 
miasteczku prawie 8 lat temu, na 
klepisku tuż przy bazarze Wolu-
men. Więc zrobiłem historyczne 
zdjęcie na styku ul. Kasprowicza 
i (przyszłej) drugiej jezdni ul. Rey-
monta.

Kolejny obrazek przemijania 
sprzed 6 lat to kiosk „Ruchu”. A ra-
czej, co z niego zostało, gdyż oko-
liczni mieszkańcy szybko zamieni-
li go w słup ogłoszeniowy. RSW 
Prasa – Książka – Ruch już nie ist-
niała, dlatego PSD (Punkty Sprze-
daży Detalicznej) uległy likwidacji. 
Ten na zdjęciu, stał na rogu ul. Że-
romskiego i Makuszyńskiego.

Nota bene; w powojennych la-
tach w kioskach „Ruchu” sprzeda-
wano nie tylko gazety, ale również... 
papierosy, lusterka, grzebienie, ba-
terie, książki, proszki do prania, 
mydła, dropsy, bilety MZK, ba, 
przyjmowano nawet kupony Toto 
Lotka!

Ponadto dochodziła „instytu-
cja” teczek, do których za drobną 
opłatą odkładano klientowi najbar-
dziej poczytne tytuły: „Przekrój”, 
„Tygodnik Powszechny”, „Świat”, 
„Kobieta i życie”, „Młody Technik” 
i jeszcze kilka innych.

I tak sobie pomyślałem, że te-
mat kiosków „Ruchu” zasługuje na 
odrębny artykuł, pokazując ówcze-
sne potrzeby, niekoniecznie kon-
sumpcyjne. Ale o tym, innym ra-
zem.

Wątek ostatni – handel, czyli 
gdzie statystyczny Kowalski z Bie-
lan robił wówczas zakupy. Wyboru 
nie było: placówki handlowe były 
uspołecznione, z WSS „Społem” na 
czele. Do tego dochodziły nieliczne 
prywatne sklepiki, by wspomnieć 
malutki spożywczy (w garażu) na 
ulicy Lisowskiej oraz warzywniczy 
na Swarzewskiej. Tam nabywało się 
śmietanę własnej roboty laną do 

słoika, wiejskie jaja, biały ser, świe-
że warzywa, a nie państwowe zgnił-
ki, oranżadę w proszku czy „pańską 
skórkę”. Całość dopełniał zieleniak 
na bazarze Wolumen, gdzie „zna-
jomy” chłop oferował drób na rosół, 
mięso na kotlety, że o warzywach 
i owocach z pola nie wspomnę. Tak 
czy siak, łatwo nie było.

Wzdłuż głównych ulic: Żerom-
skiego, Kasprowicza i Marymonc-
kiej, było sporo placówek handlo-
wych „Społem”, ale... Wicie-rozu-
micie, mamy przejściowe trudności, 
to i zaopatrzenie czasem szwanku-
je. W sklepach spożywczych domi-
nowały podstawowe produkty 
pierwszej potrzeby: pieczywo, mle-
ko, masło, ser żółty, jajka, herbata 
„Ulung” lub „Yunan”, ocet, dżemy 
oraz mąka i cukier. Te dwa ostatnie, 
to barometr nastrojów społecznych, 
towar strategiczny. Kto wtedy żył 
i „latał” po Bielanach, bo „rzucili” 
to albo tamto, dokładnie wie o czym 
mówię.

Kategorię zaopatrzenia sklepów 
mięsnych pominę, gdyż to kolejny 
temat rzeka... Na zupełnie inną oka-
zję.

I jeszcze miniwątek socjologicz-
ny. Statystyczny personel (bywały 
wyjątki) w/w to mocno humorzaste 
sprzedawczynie, istne królewny, 
panie na włościach z tendencjami 
do chamstwa i poniżania klienta. 
A spróbuj takiej zwrócić uwagę: 
awantura murowana. Wielokrotnie 
widziałem jak ta sama sprzedaw-
czyni przecierała ladę brudną ścier-
ką, po czym podawała chleb, przyj-
mowała pieniądze itd. Bez mycia 
rąk! Dziś wydaje się to nieprawdo-
podobne. Oczywiście można było 
dokonać krytycznego wpisu do wi-
szącej na sznurku „Książki życzeń 
i zażaleń”, ale dawało to tyle, co nic. 
Taka zmyła, żeby naród nie szumiał 
w kolejkach. Świetnie ukazał to 
Stanisław Bareja w swojej słynnej 
komedii: „Co mi zrobisz jak mnie 
złapiesz”.

Większość bielańskich sklepów 
WSS „Społem” splajtowała pod na-
ciskiem rynku supermarketów. Te, 
które działają do dzisiaj, np. „Radek” 
czy „Sam Bielański”, zostały grun-
townie zmodernizowane i w niczym 
nie przypominają tych dawnych.

Aczkolwiek... Jakieś 10 lat temu 
wypatrzyłem smutny widok byłego 
spożywczaka przy ul. Aspekt, co 
widać na załączonym zdjęciu o wa-
lorze historycznym.

No i tak to kiedyś było, a na 
koniec dla poprawy nastroju, warto 
by się jakoś zrelaksować. Choćby 
w wesołym miasteczku. Tylko...

Gdzie się podziały te karuzele?

Leszek Rudnicki

cji szwedzkiej rozebrano do cna. 
Nie ma. W ich miejsce powstają 
modułowe, które szybko można 
stawiać w różnych kon� guracjach. 
Rzecz cała dotyczy placówek na ul.  
Bogusławskiego, Conrada oraz Ma-
rii Dąbrowskiej.

To duże wyzwanie logistyczne 
nie tylko dla rodziców, ale przede 
wszystkim ich dzieci i personelu 
w/w, którzy zostali rozrzuceni po 
innych obiektach szkolnych na te-
renie dzielnicy. Innej możliwości 
nie ma. Coś za coś.

Lista pozytywnych zmian na 
Bielanach jest naprawdę bardzo 
długa. O czym się przekonałem, 
przeglądając archiwalne egzempla-
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Gdzie się podziały te karuzele
Tak, tak, przyznaję, dzisiejszy tytuł może się kojarzyć z prywatkowym przebojem Wojciecha Gąs-
sowskiego, ale... re� eksja wrześniowa mnie naszła... Oto ona.
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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

4 października, g. 18.00-19.00 
31 października, 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. 1, 15 października, 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. 9, 23 października, 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.

9 października, 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
Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19 (dawna Duracza).

g. 18.00-19.00
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. 1, 15 października, 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. 16.00-17.00
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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. 1 października, g. 17.00-18.00. Po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekre-
tariacie 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.

2 października, g. 17.30-18.30. Po 
wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
1 października, 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. 1 października, g. 17.40. Po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekreta-
riacie 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.


