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Połączenie Trasy AK z Literacką – mieszkańcy górą!

Fot. P. Hołubiec

M

ieszkańcy domagają się
j e g o p r z y w ró c e n i a .
W tych działaniach
wspierają ich Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany oraz przedstawiciele
władz miasta.
Trasa AK jest drogą ekspresową S8 i zgodnie z ustawą zarządza-

Zlikwidowane połączenie osiedla Piaski z al. Armii Krajowej

nie ruchem na tego typu drogach
należy do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA inicjuje i nadzoruje całą
inwestycję, począwszy od studiów
określających przebiegi, poprzez

Plastik, tektura, szkło i natura
Wakacyjne zabawy artrecyklingowe na placach zabaw.

Fot. Arch. WOŚ

W

tym roku po raz pierwszy Dzielnica Bielany
w partnerstwie z Fundacją Przystanek Twórczość zorganizowała dla dzieci w wieku
3-10 lat wakacyjny cykl plenerowych zajęć artrecyklingowych
i przyrodniczych, z elementami
naukowymi i eksperymentami, na
bielańskich placach zabaw.
Celem warsztatów było pokazanie dzieciakom, że wiele przedmiotów znajdujących się w domu
może być pretekstem do zorganizowania wspaniałej zabawy. Powstały m.in. łódki i kręgle z plastikowych butelek, domki i zbroje
rycerskie z kartonów; drzewa,
owady i plastry miodu z tektury;
indiańskie pióropusze, ozdoby
i grzechotki; wulkany z masy sol-

nej, z których wypływała najprawdziwsza lawa, przygotowana z sody
i płynu do mycia naczyń. Dzieci
używały popularnych przedmiotów recyklingowych. Pudła, opakowania plastikowe, rury tekturo-

Podziękowanie
Szanowni Państwo!

J

uż wkrótce zakończy się VIII
Kadencja Senatu RP. Dzięki
głos om warszawiaków,
wśród których przeważali mieszkańcy Bielan i Żoliborza uzyskałam
poparcie 167.735 osób! I właśnie za
to, że Państwo mi zaufali, uwierzyli we mnie oraz w moje działania
– szybkie i często skuteczne, BARDZO, BARDZO dziękuję.
Uczestniczyłam w trakcie tej
kadencji w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez władze dzielnicy i w inicjatywach
mieszkańców, wspomagając je. Reagowałam szybko i skutecznie na
wiele interwencji w osobistych
sprawach mieszkańców. Zaprzy-

jaźniłam się z Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc
i będę go nadal wspierać. Jak zawsze, jestem otwarta na każdy sygnał wymagający działania. Mam
zamiar startować w następnej kadencji do Senatu, by móc kontynuować pracę na rzecz społeczności.

Z poważaniem
Barbara Borys-Damięcka

Plenerowe zajęcia dla dzieci

we, wykałaczki i szklane butelki
stały się podstawą do tworzenia,
konstruowania i wymyślania własnych zabawek i gier ekologicznych.
Na ekoskwerze zaś – łące kwietnej, która przepięknie zakwitła
w tym roku pomiędzy blokami przy
ul. Bogusławskiego 12 a – nieopodal ustawionych w ub. roku domków dla owadów, odbyły się zajęcia
przyrodnicze. Tematem zajęć
1 sierpnia były „Owady”, a 29 sierpnia – „Drzewa”. Dzieci zamieniły
się w małych odkrywców i wyposażone w lupki, siatki, miarki ruszyły na obserwację przyrody. Każdy, używając specjalnych kart obserwacji, opisywał znalezione przez
siebie gatunki owadów czy rosnące
w pobliżu drzewa. Poznawaliśmy
ich wygląd i budowę, zastanawiając
się nad ich wpływem na środowisko naturalne i miejskie.
Mamy nadzieję, że wakacyjne
zajęcia zainspirowały dzieci i rodziców do działań proekologicznych, wspólnego tworzenia
i wspólnych obserwacji przyrody.
PJE, WOŚ

projektowanie, wykup terenów
oraz późniejsze zarządzanie. Decyzja o zlikwidowaniu połączenia
Trasy AK z ul. Literacką, która jest
ulicą doprowadzającą do osiedla,
wynikała z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430, z późn.
zm.). Ogranicza ono dostępność
drogi ekspresowej (w tym łącznic
i dróg zbierająco-rozprowadzających) z zewnętrznego układu komunikacyjnego jedynie do węzłów.
Takiemu rozwiązaniu zdecydowanie sprzeciwili się mieszkańcy bielańskiego osiedla Piaski.
Obawiali się kłopotów z dotarciem do domów ale przede wszystkim problemów z dostępnością tej
części dzielnicy dla służb bezpieczeństwa – karetki czy straży pożarnej. Mimo że planowanie i budowa Trasy AK nie podlegają
dzielnicy Bielany – Rada i Zarząd
Dzielnicy wspierają mieszkańców
w ich walce.
„Inżynier Ruchu m.st. Warszawa Janusz Galas także zauważył ten problem” – mówi Radny
Rady Warszawy Piotr Mazurek,
który również interweniował

w tej sprawie w Urzędzie m.st.
Warszawy.
W efekcie ustalono, że GDDKiA wystąpi do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na
udzielnie odstępstwa od warunków określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, co pozwoli na przywrócenie zlikwidowanego połączenia.
„Zdajemy sobie sprawę, że likwidacja połączenia ul. Literackiej
z Trasą AK to duży kłopot dla naszych mieszkańców. Dlatego bardzo nas cieszy, że udało nam się
przekonać przedstawicieli GDDKiA do takich działań. Obecnie
analizowane są dwa warianty wyjazdu z osiedla Piaski – na wysokości ul. Duracza lub w rejonie
ronda pod Trasą AK w ul. Broniewskiego – mówi Artur Wołczacki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany. – Przywrócenie połączenia będzie wymagało przygotowania nowej dokumentacji, ale
najważniejsze, że jest chęć współpracy i jesteśmy na dobrej drodze
do rozwiązania problemów naszych mieszkańców” – dodaje Wiceburmistrz Wołczacki.
Małgorzata Kink

Kino plenerowe
na Bielanach
Wakacje dobiegły końca,
a wraz z nimi cykl kin plenerowych, z których mogliśmy
korzystać przez dwa miesiące.

W

lipcu mieliśmy możliwość oglądać projekcje
z cyklu „Eko lato”, który
jest częścią 10. Edycji Filmowej
Stolicy Lata. Obejrzeliśmy: „Avatar”, „Łowcę’’, „Kupiliśmy Zoo”,
„Raport Pelikana” i „Goryle we
mgle”. Podczas pierwszej projekcji
w imieniu organizatorów cykl
otworzyli zastępcy burmistrza
dzielnicy Bielany: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski
oraz Adam Warzyszyński, realizator przedsięwzięcia. Pokazy odbywały się w każdy piątek miesiąca
przy Stawach Brustmana.
Równolegle 2 lipca rozpoczął
się cykl komedii przy metrze Słodowiec. Co czwartek mieszkańcy
Bielan mogli oglądać najlepsze
komedie z całego świata. Były to
filmy takie jak „Kac Vegas”, „Stażyści”, „Nocna randka”, „Udając
gliniarzy” oraz „Kac Vegas w Bangkoku”. Podczas pierwszej projekcji
filmu przybyłych przywitała Ilona

Fot. P. Hołubiec

Dobiega końca budowa
Trasy AK na bielańskim odcinku. Zgodnie z wymogami
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
dotyczącego tras ekspresowych zostało zlikwidowane
połączenie al. Armii Krajowej
z ul. Literacką.

Kino plenerowe na Słodowcu

Soja-Kozłowska, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany. Spotkanie
rozpoczęło się od konkursu, w którym pięciu szczęśliwców wygrało
gadżety związane z Bielanami. Na
film przybyło ok. 200 osób.
W sierpniu cykl rozpoczął rewelacyjny film pt. „Inna kobieta”.
W pozostałe czwartki sierpnia
mogliśmy obejrzeć „Facetów od
kuchni”, „Wykapanego ojca”, a także „Przychodzi facet do lekarza”.
Oba cykle spotkały się
z ogromnym entuzjazmem mieszkańców Bielan. W tym roku była
to 10. Edycja Filmowej Stolicy
Lata. Z nadzieją oczekujemy, iż za
rok będzie ona miała nową odsłonę na terenie naszej dzielnicy.
Klaudia Wielgat
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Większe wsparcie dla kultury na Bielanach
pione kamery przemysłowe na
potrzeby zewnętrznego monitoringu i wymieniony awaryjny system zasilania w Bielańskim Ośrodku Kultury.
– Na Bielanach działa ponad 20
miejsc zajmujących się kulturą – to
bardzo dużo w porównaniu do innych dzielnic. Chcemy ten potencjał maksymalnie wykorzystać
i zaoferować naszym mieszkańcom
wiele ciekawych wydarzeń kultu-

„Kultura dostępna dla wszystkich” – to hasło przyświeca
dzielnicy od początku tego
roku. Dzięki pozyskaniu dodatkowych 10 mln zł na Bielanach
możliwe będzie także wzbogacenie oferty kulturalnej oraz
doposażenie Bielańskiego
Ośrodka Kultury.

Fot. M. Kink

Władze dzielnicy chętnie wspierają oddolne inicjatywy

czyli „Noc Muzeów” i „Noc Bibliotek”. Przez cały rok mamy też bogaty program dla różnych grup
wiekowych, np. dużo imprez dla
dzieci i młodzieży organizowanych jest w sieci bibliotek na Bielanach, Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej i Młodzieżowych
Domach Kultury – mówi Ilona
Soja-Kozłowska, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany.
W czerwcu Rada Warszawy
przyznała dzielnicy Bielany kolejne ponad 10 mln zł. Zostaną one
przeznaczone m.in. na zadania
oświatowe, sport, ochronę środo-

wiska i oczywiście przedsięwzięcia
kulturalne.
Pozyskane fundusze zostaną
przeznaczone m.in. na organizację
imprez plenerowych oraz wspieranie inicjatyw lokalnych, a także
rozszerzenie całorocznego programu imprez dla wszystkich grup
wiekowych realizowanych przez
Bielański Ośrodek Kultury.
Aby usprawnić i w przyszłości
zminimalizować koszty organizacji wydarzeń plenerowych planowany jest zakup niezbędnego
sprzętu, m.in. namiotu i podestów
scenicznych. Zostaną także zaku-

Widoczne przejścia dla pieszych
= bezpieczna droga do szkoły

Malowanie pasów na skrzyżowaniu ul. Przytyk i Wrzeciono

Bielany wraz z Pawłem Sondijem,
naczelnikiem Wydziału Infrastruktury.
– Akcja malowania pasów
związana jest z nowym rokiem
szkolnym. Dobrze oznakowane
i widoczne przejścia dla pieszych
zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze
szkoły. Urząd Dzielnicy Bielany
dokłada wszelkich starań, aby o to
zadbać – mówi zastępca burmistrza Artur Wołczacki.
24 i 25 sierpnia 2015 r. ul.
Wrzeciono na całej długości w rejonach szkół, jak również na po-

Zarząd Dzielnicy Bielany
oraz Zespół ds. budżetu partycypacyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie dot.
ewaluacji budżetu partycypacyjnego. Spotkanie odbędzie się 15 września 2015 r. (wtorek)
o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, wejście od ul. Jarzębskiego (sala widowiskowa).
Tematem spotkania będzie omówienie przebiegu tegorocznej
edycji budżetu partycypacyjnego. Zebrane informacje, Państwa
opinie i uwagi pozwolą lepiej przygotować się do następnych
edycji budżetu partycypacyjnego.
Serdecznie zapraszamy!

Dzięki staraniom mieszkańców, Radnych oraz Zarządu
Dzielnicy Bielany w zeszłym
tygodniu zostało zmienione
oznakowanie przejścia dla
pieszych na skrzyżowaniu ul.
Reymonta i ul. Schroegera. Teraz będą one lepiej widoczne.

Fot. M. Kink

W

Ewaluacja z budżetem
partycypacyjnym

Widoczne przejścia dla
pieszych na Reymonta

Rozpoczął się nowy rok
szkolny, w związku z tym, jak
co roku, Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Bielany,
przeprowadził prace związane
z odnawianiem przejść dla pieszych i wymianą oznakowań
w rejonach szkół.
drugiej połowie sierpnia pracownicy Wydziału Infrastruktury
sprawdzili stan przejść dla pieszych i ich oznakowań w rejonach
placówek oświatowych na Bielanach. Natomiast pod koniec
sierpnia w miejscach, w których
stwierdzono taką konieczność,
zostały zrealizowane prace naprawcze: malowanie wytartych
pasów oraz wymiana znaków D-6,
czyli znak przejścia dla pieszych
oraz T-27 tzw. „Agatki” czyli tabliczki wskazujące, że przejście
jest szczególnie uczęszczane przez
dzieci.
Bezpieczeństwo najmłodszych
jest jednym z priorytetów władz
dzielnicy, dlatego pierwszego dnia
prace nadzorowali Artur Wołczacki, zastępca burmistrza dzielnicy

Małgorzata Kink

zostałych przejściach oznakowanych dodatkowo tabliczkami T-27
„Agatkami”.
25 sierpnia 2015 r. ul. Klaudyny na całej długości, ul. Kiwerska
na odcinku od ul. Lektykarskiej do
ul. Klauduny i ul. Rudzka na odcinku zarządzanym przez dzielnicę Bielany tj. od ul. Klaudyny do
ul. Godowskiej.
26 i 27 sierpnia 2015 r. ul. Kochanowskiego. 28 sierpnia 2015 r.
ul. Staffa na odcinku od ul. Jarzębskiego do ul. Sadowskiej.
Małgorzata Kink

P

o tym jak na początku roku
doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Reymonta i ul. Schroegera,
mieszkańcy Bielan domagali się
zmian, które poprawią bezpieczeństwo w tym rejonie. Radni
i Zarząd Dzielnicy Bielany poparli mieszkańców w ich staraniach.
W sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Reymonta Zarząd
Dzielnicy skierował pisma do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy,
Zarządu Dróg Miejskich, Straży
Miejskiej i Policji.
Niestety ze względu na fakt, że
ul. Reymonta jest nadal na gwarancji nie są możliwe jakiekolwiek
przebudowy np. takie jak montaż
dodatkowych świateł. Natomiast
po przeprowadzeniu analiz i uzyskaniu pozytywnej opinii Wydzia-

Fot. M. Kink

N

a Bielanach życie kulturalne kwitnie. Dzielnica oferuje wiele bezpłatnych
propozycji kulturalnych, m.in. seanse filmowe w „Kinie za Rogiem”
na ul. Duracza, koncerty jazzowe
w Podziemiach Kamedulskich,
koncerty muzyki poważnej w kościołach a latem wakacyjne kino
plenerowe przy metrze Słodowiec
i na Wawrzyszewie. Organizowane
są także duże imprezy plenerowe,
jak „Witaj Lato na Bielanach”, czy
rodzinne pikniki i mniejsze wydarzenia we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi stowarzyszeniami, jak np. „Bollywood Bielany”
czy „Piknik z Tatą”.
– Staramy się systematycznie
poszerzać i urozmaicać ofertę kulturalną w naszej dzielnicy. W tym
roku po raz pierwszy włączyliśmy
się w ogólnokrajowe wydarzenia,

ralnych. Pozyskany właśnie budżet
jak najbardziej nam to umożliwi.
Od początku podkreślam, że jestem
otwarta na pomysły mieszkańców
zaangażowanych w życie dzielnicy.
Chętnie pomagamy realizować oddolne inicjatywy, bo to one budują
tożsamość i przywiązanie do dzielnicy – dodaje zastępca burmistrza
Ilona Soja-Kozłowska.

Ul. Reymonta

łu Ruchu Drogowego Komendy
Stołecznej Policji, a następnie stołecznego Inżyniera Ruchu została
podjęta decyzja o zmianach
w oznakowaniu przejść dla pieszych w okolicy ul. Reymonta i ul.
Schroegera.
W wyniku wspólnych starań
mieszkańców, Radnych i Zarządu
Dzielnicy Bielany w dniu 27 sierpnia zostały umieszczone fluorescnecyjne znaki D-6 (przejście dla
pieszych) oraz dodatkowe znaki
ostrzegawcze A-16 (przejście dla
pieszych), a także zostały namalowane znaki A-16 na jezdni.
Małgorzata Kink
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Wodnik Szuwarek nadaje...
Halo, halo, łączymy się z naszym specjalnym korespondentem nad Wisłą. Jaka jest obecnie sytuacja, co widać?

Fot. L. Rudnicki

T

u nadzwyczajny wysłannik
„Naszych Bielan”, już mówię. Właśnie przemierzam
szlak w granicach administracyjnych dzielnicy. To odcinek od Mostu Grota-Roweckiego do ul. Dziwożony na tyłach Parku Młocińskiego. Wzdłuż linii brzegowej
około 6,5 km.
Słucham? Co? Słabo mnie słychać? Ugrzęzłem w jakichś szuwarach, chyba gubię zasięg, pewnie
dlatego. Przesunę się, będę mówił
głośniej, czy teraz dobrze?
Sytuacja na miejscu wygląda
niecodziennie, wręcz surrealistycznie. Brzeg – o ile go takim
można nazwać – rozszerzył się,
właściwie nie wiadomo gdzie się
zaczyna i gdzie kończy. Czegoś
takiego nigdy nie widziałem. Wisła
znika w oczach, nieprawdopodobny widok! Dawną linię brzegową
trudno odnaleźć; wszystko się pozmieniało. Są miejsca, gdzie płynie
jeszcze jednolity nurt, w innych
sączą się strużki wiślanej wody,
tworząc mini kaskady, rozgałęzione strumyki, a nawet jeziorka.
Przede mną resztki jakichś krzaków, zaschnięty muł, a za nim piasek, właściwie olbrzymia plaża,
łacha, wysepki, kamienie, zabytkowe korzenie drzew, wyrzucone
kiedyś przez nurt.
Gdzie teraz jestem? Zaraz, rozejrzę się. Gdzieś na wysokości
Kępy Potockiej w okolicach ulic
Gwiaździsta / Podleśna. Idę dalej,
przemieszczam się wolno w kierunku klasztoru, ale jeszcze go nie
widać, za daleko, no i drzewa zasłaniają.

Chwileczkę. Właśnie słyszę
w komórce radiowe wiadomości.
Komunikat IMiGW: mamy stan
suszy hydrologicznej. Od blisko
dwóch miesięcy nie było porządnych opadów atmosferycznych.
Wody gruntowe ledwo, ledwo...
W Warszawie i na Bielanach Wisła
spadła do nienotowanego od
XVIII w. poziomu poniżej 48 cm,
czyli pierwszych zapisów z miejskich wodowskazów. To wartość
uśredniona. Co w niczym nie
zmienia faktu, że padł nowy rekord i jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia.
Zaraz, coś dzieje się niezwykłego. Przede mną nieprawdopodobna sytuacja. Jakaś wesoła grupka
próbuje przejść pieszo na drugą
stronę rzeki w kierunku Białołęki.
Nie wierzę własnym oczom. Podciągnęli spodnie i dawaj przed
siebie. Zwyczajnie, tak po prostu.
Fakt; miejscami woda sięga ledwie
do kolan. Dalej są suche miejsca,
następnie głębia Wisły, swoisty
przekładaniec. Słucham? Przecież
mówiłem, że tutaj się odbywają
cuda-wianki. Dziwna, rzekłbym,

niebezpieczna wyprawa. W każdym razie, totalnie abstrakcyjny
widok. Komedia Barei się kłania?
Raczej horror Hitchcocka!
Tak, tak, jestem, jestem. Właśnie doszedłem w okolice punktu
widokowego góry Polkowej nieopodal ulicy Dewajtis, na górze
kościół Kamedułów i UKSW. Słońce praży niemiłosiernie. Jakaś para
się opala na kocyku, patrzą nie na
resztki Wisły, ale sobie głęboko
w oczy, co za piękna, romantyczna
sytuacja. Wzruszyłem się tym widokiem, proszę nie pytać co dalej,
tego akurat nie powiem, nie będę
im przeszkadzał, pójdę dalej.
Chwilka, mam kolejny nasłuch
radiowych wiadomości. Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
poinformował, że Wisła wciąż
opada, sytuacja jest ekstremalna,
ale nie ma zagrożeń dla sieci miejskiej, wody w kranach nam nie
zabraknie. Jest natomiast wielki
kłopot z suszą w rolnictwie okolicznych gmin. Deficyt wpłynął na
bieżące uprawy.
I jeszcze jedna podana przez
radio informacja. Tym razem dla

warszawskich zbieraczy pamiątek
i skarbów. Wyschnięte koryto rzeki
pokazało skrywane tajemnice. Nie
mówię o pospolitych śmieciach,
oponach, starych lodówkach oraz
innym żelastwie, które (jak poinformowała prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz) są usuwane
na bieżąco i liczone już w tonach.
Rekordowo niski stan Wisły
odsłonił fragmenty dawnych statków, konstrukcji mostów, zabytkowych sztukaterii, pojazdów,
200-letnich ławek z mostów, elementów przewodów pomp czerpiących wodę dla miasta w XIX w.
Mowa o tzw. „smoku”, dużej końcówce metalowego przewodu, znalezionego nieopodal Stacji Pomp
Rzecznych warszawskich wodociągów. O drobnicy: starych skrzyniach czy pięknych 150-letnich
butelkach już nie wspominam.
Każdy dzień przynosi kolejne odkrycia. Archeolodzy, konserwatorzy zabytków, historycy zacierają
ręce. Taka okazja szybko się nie
powtórzy.
Tymczasem specjaliści hydrolodzy z IMiGW ostrzegają: nurt

Wisły na odcinku Warszawy jest
zmienny, a sytuacja zmienia się
dynamicznie. To co teraz widzę,
jutro czy pojutrze może już być
nieaktualne, wyglądać zupełnie
inaczej, zmienić się diametralnie.
Mam tego pełną świadomość, dlatego informuję reportersko, na
gorąco. Aby utrwalić obraz, niepowtarzalne chwile, nie tylko dla
mieszkańców dzielnicy.
Dotarłem już do granic Bielan
na tyłach Parku Młocińskiego. Dalej są Łomianki. Tutaj sytuacja
również jest podobna. Piach,
woda, rozlewiska, suche miejsca,
kamienie...
Do relacji z bielańskiego odcinka Wisły dołączam trzy jakże
wymowne zdjęcia. Zanikająca rzeka. Moje ślady na piasku, które
wkrótce zatrze wiatr. I znaleziony
niemal na środku rzeki pisklak,
bezbronne żyjątko zagubione pośród kamieni.
Przetrwaj proszę, przetrwaj,
urośnij, odfruń, bądź wolny jak
ptak...
Leszek Rudnicki

W poprzednim wydaniu Naszych Bielan ukazał się artykuł
o żółwiach czerwonolicych żyjących w Łasze Potockiej, jako
o atrakcji zoologicznej naszej
dzielnicy.

N

iestety ich obecność w tym
zbiorniku, jak zresztą też
gdzie indziej, nie powinna
nas cieszyć, gdyż są one nie tyle
wzbogaceniem bielańskiej przyrody, co jej zagrożeniem. W przypadku Łachy Potockiej – szczególny powód do niepokoju mają
tamtejsi wędkarze.
Żółw czerwonolicy, będący jednym z podgatunków żółwia ozdobnego, jest egzotycznym gościem,
pochodzącym z ciepłego obszaru
Ameryki Płn. Do niedawna był do
nas masowo sprowadzany dla cho-

wu w domowych akwariach. Niestety żółwie te wkrótce pojawiły się „na
dziko” w naszych wodach, wypuszczane przez nieodpowiedzialnych
właścicieli, którzy chcieli się w ten
sposób pozbyć akwariowych pupili
albo dać im „wolność”. Obecnie gad
ten jest dość rozpowszechniony w
stawach parkowych Warszawy oraz
szeregu innych miast, a coraz częściej też w wodach poza miastami.
Niestety ten amerykański przybysz jest zdecydowanie niepożądany w naszej przyrodzie. Ma zwyczaje żarłocznego drapieżnika, zdolnego do polowania zarówno w głębokiej jak i w płytkiej wodzie, a także
na brzegu. Jego zdobycz stanowią
ryby, żaby, ich kijanki i skrzek oraz
ikra ryb, także bezkręgowce wodne,
nie gardzi też pożywieniem roślinnym. Jest więc bezpośrednim za-

grożeniem oraz konkurentem ryb,
a także ptaków wodnych. Istnieje
obawa, że jeśli rozpowszechni się
na obszarach, gdzie występuje nasz
jedyny rodzimy gatunek żółwia –
zagrożony wyginięciem żółw błotny, to jako dynamiczny intruz będzie go wypierał. Żółw czerwonolicy nie ma u nas naturalnych wrogów, co sprzyja jego rozprzestrzenianiu się. Na szczęście nasz klimat
nie pozwala mu (jeszcze!) na rozród
w przyrodzie, ale aktualna tendencja zmian klimatycznych oraz jego
zdolności adaptacyjne stwarzają
taką możliwość, tym bardziej że
rozmnaża się już np. w wodach
Francji i Włoch. W każdym razie
ten ciepłolubny gad na ogół pomyślnie przeżywa u nas zimę.
Ze względu na tę negatywną
rolę w przyrodzie, żółw czerwono-

licy umieszczony został na światowej liście 100 najbardziej niepożądanych obcych gatunków inwazyjnych. Jego import do krajów Unii
Europejskiej (m.in. do Polski) został prawnie zabroniony, jest też na
liście zwierząt, których w Unii nie
wolno wypuszczać „na wolność”.
Jak więc postępować z tym
kontrowersyjnym (ale przecież
sympatycznym) zwierzęciem? Jeśli
ktoś ma go w akwarium, to oczywiście można się nim cieszyć jako
egzotycznym domownikiem. Jednak przed nabyciem w sklepie zoologicznym należy poważnie rozważyć (tak jak w przypadku sprowadzenia do domu każdego zwierzęcia!), czy rzeczywiście chcemy
go i jesteśmy w stanie zapewnić
mu odpowiedzialną opiekę. Natomiast jeśli zdarzy się konieczność

Fot. M. Luniak

Jeszcze o żółwiach na Kępie Potockiej

Żółw czerwonolicy w rzymskim zoo

rozstania z hodowanym żółwiem,
to dozwolonym sposobem jest tylko przekazanie komuś do dalszego
chowu lub do Zoo. Wypuszczenie
„na wolność” jest zabronione prawem i szkodliwe dla przyrody.
A co do żółwi w Łasze Potockiej – niech sobie tam żyją i nie
wolno ich w żaden sposób prześladować. Ale najlepiej byłoby je humanitarnie odłowić i przekazać do
azylu w ZOO.
Prof. Maciej Luniak

WY WIAD “NB”

Nasze Bielany nr 9/2015

5

„Wody nam nie zabraknie…”
o sytuacji hydrologicznej w stolicy, bezpieczeństwie powodziowym i rekreacji na Bielanach w rozmowie
z Jackiem Kozłowskim, wojewodą mazowieckim

Stan wody cały czas obniża się.
28 sierpnia czujniki na wodowskazie IMGW w Wiśle w Warszawie
wskazały rekordowo niski poziom
41 cm, na wodowskazie Warszawa
– Nadwilanówka 119 cm. Oczywiście wartości podawane na urządzeniach nie dotyczą poziomu
wody w całym korycie rzeki. Występują miejsca płytsze i głębsze.
Dlatego apeluję do mieszkańców
o rozważne zachowanie nad wodą
i odradzam podejmowania prób
pokonywania rzeki z jednego brzegu na drugi. Musimy pamiętać, że
Wisła nadal jest niebezpieczna, ma
bardzo ruchome dno, występują
silne wiry nawet w płytkiej wodzie.
W zakolach rzeki mogą znajdować
się przegłębienia dochodzące do
kilku metrów głębokości. Niski
stan wody pozwala na oczyszczanie brzegów rzeki, czym zajęło się
miasto. To również dobry czas dla
historyków i archeologów, których
wspiera wojewódzki i miejski konserwator zabytków.
Prognozy pogody na najbliższe
dni nie napawają optymizmem,
a mieszkańcy Warszawy i Bielan
chcieliby wiedzieć, czy taki stan
rzeczy nie spowoduje utrudnień
z dostarczaniem wody do gospodarstw domowych i odbiorców
przemysłowych.

Pragnę uspokoić mieszkańców
Warszawy i Bielan. Miasto dysponuje siecią wodociągową, co znacznie redukuje ryzyko ograniczenia
w zaopatrzeniu w wodę. Według
danych Wojewódzkiej Stacji Sani-

Fot. Arch. MUW

W ostatnich dniach, z powodu
upałów i braku opadów, jesteśmy
świadkami bicia kolejnych rekordów, jeśli chodzi o niski poziom
wody w Wiśle. 24 sierpnia spadł on
poniżej 50 cm i jest to najniższy stan
lustra wody od XVIII w.

tarno-Epidemiologicznej w Warszawie niski stan wód nie ma również bezpośredniego wpływu na
jakość wody w kranie. Warszawskie wodociągi gwarantują, że
wody w kranach nam nie zabraknie i że mimo suszy będzie ona
bardzo dobrej jakości.
Na Mazowszu utrudnienia z dostawą wody występują w niektórych
gminach z 15 powiatów. W miejscowościach, w których pojawiają się
problemy, władze samorządowe
wprowadzają ograniczenia w dostawach wody z wodociągu oraz zakazy np. podlewania ogródków, mycia

Jacek Kozłowski

pojazdów czy napełniania basenów.
W przypadku wyschnięcia studni
organizowany jest dowóz wody.

Z komunikatów dowiadujemy
się ponadto, że niski obecnie poziom wody w Wiśle to problem dla
elektrowni, a także, paradoksalnie,
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
kąpiących się w rzece. Czy mógłby
Pan przybliżyć te tematy?

Największym problemem
w związku z sytuacją meteorologiczną dla elektrowni na Mazowszu w Ostrołęce, Kozienicach, na
Żeraniu czy Siekierkach jest tem-

Bielany startują po fundusze UE
We wrześniu 2015 r. ogłoszone zostaną nabory na
projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2014–2020.

W

tym okresie programowania preferowane będą
projekty partnerskie, budujące długofalowe relacje i międzysektorową współpracę, której
zadaniem jest podniesienie jakości
życia mieszkańców Warszawy.

Nasza działalność służy mieszkańcom Bielan, dlatego też szczególnie zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa gotowe do współpracy w przygotowaniu i realizacji projektów
m.in. z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, usług społecznych,
edukacji ogólnej i przedszkolnej,
kształcenia osób dorosłych na terenie dzielnicy Bielany do składania
wniosków na Partnerów projektów.
Urząd m.st. Warszawy ogłosił
konkurs 03/07/15 na wspólne

przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych. Nabór Partnerów trwa do 30
września 2015.
In for m a c j a o kon ku rs i e
03/07/15: http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie
Więcej informacji: (22) 37 33
397 lub w pok. 397, w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przy ul. Żeromskiego
29. Osoba do kontaktu: Agnieszka
Lewandowska.

peratura wody używanej do chłodzenia bloków oraz jej niewystarczająca ilość. Mimo to obecnie
urządzenia pracują bez zakłóceń,
sytuacja jest stabilna. Wykonywano działania zapobiegawcze w postaci podpiętrzenia wody w Narwi
na ujęciu dla Elektrowni w Ostrołęce, pogłębiono również kanał do
ujęcia w Kozienicach. W elektrociepłowniach nie było zrzutów
wody chłodniczej o temperaturze
przekraczającej 35ºC, czyli maksymalnej dopuszczalnej, niepowodującej negatywnych skutków dla
życia w rzece.
To prawda, że niskie stany wód
mogą być paradoksalnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób kąpiących się. Najzwyczajniej ośmielają one do wchodzenia na obszary,
które z powodu wysokiego stanu
wód dotychczas były niedostępne.
Może się to przyczynić do większej
liczby utonięć. Nieznajomość terenu, muliste dno, niska jakość wody
to zagrożenie dla życia i zdrowia
kąpiących się. Powinni o tym pamiętać także „poszukiwacze skarbów”. Osoby nieznające dobrze dna
rzeki i niewiedzące o obniżeniu
stanu wody podczas skoku na płytką wodę mogą doznać urazu kręgosłupa lub utonąć.
Jakie kroki zostały już podjęte,
aby poprawić sytuację hydrologiczną w Warszawie?

Tak jak wspominałem wcześniej, sytuacja w Warszawie jest
stabilna i nie ma potrzeby podejmowania nadzwyczajnych działań.
Nie ma ryzyka, że Wisła nam wyschnie do końca, bo ona jest teraz
bardziej zasilana przez wody gruntowe niż przez spływ powierzchniowy. Zasoby wód podziemnych
są przez suszę, póki co, nienaruszone. Dlatego jeszcze raz chciałbym uspokoić mieszkańców stolicy – wody nam nie zabraknie.

Czy wokół rzeki planowane są
jakieś inwestycje, które w przyszłości zminimalizowałyby skutki takiej
suszy czy powodzi?

Co roku z budżetu wojewody
przekazywane są środki na inwestycje przeciwpowodziowe w całym
województwie oraz w Warszawie.
W tym roku zakończyła się przebudowa blisko 3 km wału przeciwpowodziowego na terenie pobliskiej gminy Góra Kalwaria. Obecnie trwają prace przy przebudowie
wału przeciwpowodziowego Wisły
w gminie Czosnów, który ma zabezpieczyć przed powodzią Dolinę

Łomiankowską. Do końca roku
zostaną zakończone także prace
przy przebudowie prawobrzeżnego
wału rzeki Jeziorki w gminie Konstancin-Jeziorna. Na terenie tej
gminy przygotowywana jest również przebudowa lewobrzeżnego
wału Wisły. Ta inwestycja ma zabezpieczyć lewobrzeżną Warszawę,
w tym oczyszczalnię ścieków Południe i miasteczko Wilanów, przed
falą powodziową, która mogłaby
wedrzeć się do miasta za wałem
Zawadowskim. Opracowywana jest
także koncepcja przebudowy prawostronnego wału Wisły na odcinku od Jabłonnej do Nowego Dworu
Mazowieckiego. Ale susza pokazuje nam też, jak ważne są zbiorniki
retencyjne, nie tylko te wielkie,
w górach, ale także mniejsze, budowane na nizinach. W tym roku
oddaliśmy do użytkowania zbiornik Jagodno koło Radomia. Przygotowujemy do realizacji kilka
kolejnych inwestycji tego typu.
W 2012 r. brał Pan udział
w XXIX Biegu Chomiczówki, a z wywiadu opublikowanego w „Naszych
Bielanch” dowiedzieliśmy się, że
dużo Pan biega, jeździ rowerem.
Czy w ramach uprawiania tych
sportów odwiedzał Pan naszą dzielnicę, która słynie z wielu terenów
zielonych i rekreacyjnych?

Kilkukrotnie brałem też udział
w różnych biegach na Kępie Potockiej, a ostatnio w Biegu Wegańskim
na błoniach nad Wisłą na północ
od Centrum Olimpijskiego. W Lasku Bielańskim i na Młocinach
biegałem też w zawodach na orientację, a na rowerze kilka razy przecinałem Bielany w moich wyprawach do Puszczy Kampinoskiej.
Z radością zatem obserwuję rozwój
infrastruktury rekreacyjnej w Waszej dzielnicy i choć ode mnie
z Pragi Południe to kawałek, lubię
do Was wyskoczyć – w ostatnią
sobotę sprawdzałem, jak się jedzie
rowerem przez Most Grota-Roweckiego po remoncie i wracałem
świetnymi, nowymi ścieżkami prowadzącymi do bulwarów wzdłuż
Wisły – byłem zachwycony, o czym
informowałem na moim profilu na
Facebooku. Warszawiacy są coraz
bardziej aktywni i mają coraz większe wymagania, jeśli chodzi i infrastrukturę rekreacyjną. Bielany potrafią dobrze na te potrzeby odpowiedzieć.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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Oni stworzyli potęgę polskiej piłki nożnej (2)
Ich nazwiska w Polsce są
powszechnie znane. Selekcjonerzy reprezentacji narodowej:
Henryk Apostel, Zbigniew Boniek, Jerzy Engel, Paweł Janas,
Antoni Piechniczek, Władysław
Stachurski, Andrzej Strejlau,
Janusz Wójcik – następcy Kazimierza Górskiego – ich drużyny
trzymały w napięciu miłośników piłki nożnej w ostatnich
dwóch dekadach XX w.

Fot. Arch. AWF

W

ażną rolę w doskonaleniu
warsztatu pracy przyszłych trenerów odegrały
wprowadzone, za zgodą okręgowego związku piłki nożnej, roczne
staże dla uczestników specjalizacji
w klubach warszawskich. Odbywały się one poza programem zajęć
w Uczelni i stanowiły formę wolontariatu. Uczestnikom specjalizacji
zapewniano kontakt z dziećmi
i młodzieżą trenującą w klubach
pod okiem doświadczonych trenerów. Również poprzez zapraszanych na wykłady znanych specjalistów z PZPN i innych uczelni krajowych oraz zagranicznych, studenci mieli kontakt z najnowszą wiedzą
z zakresu metodyki i taktyki gry.
Niekwestionowanym autorem
sukcesów dydaktycznych specjalizacji piłki nożnej w drugiej połowie
XX wieku, zgodni są co do tego

wszyscy zasłużeni dla tej dyscypliny w owych latach trenerzy, był dr
Jerzy Talaga. Pracując nieprzerwanie w AWF Warszawa od 1952 r.,
wypracował podstawy szkoleniowo-organizacyjne i dydaktyczne
specjalizacji trenerskiej. Jerzy Talaga był autorem licznych artykułów,
skryptów i książek z zakresu metodyki, techniki, taktyki w treningu
piłki nożnej, tłumaczonych na język niemiecki i hiszpański, z których korzystali szkoleniowcy z całej
Polski. Można bez zawahania
uznać, że stworzył szkołę trener-

ską, której absolwenci, w dużym stopniu, wydźwignęli polską piłkę nożną na poziom
międzynarodowy, nigdy wcześniej jak i później nieznany.
Dzisiaj z przyczyn finansowych klubu ASZ-AWF Warszawa nie stać na prowadzenie
sekcji piłki nożnej, najważniejsze dla przyszłych trenerów
piłki nożnej są licencje uzyskiwane na kursach prowadzonych wyłącznie przez Polski
Związek Piłki Nożnej. Tylko
licencjonowany trener może
być zatrudniony w drużynach
piłki nożnej, biorących udział
we współzawodnictwie PZPN,
we wszystkich kategoriach wiekowych. Znaczenie specjalizacji z piłki nożnej na uczelni
straciło na atrakcyjności, ukończenie jej to szansa jedynie pracy
z młodzieżą na zajęciach pozaszkolnych. Cios ostateczny zadała
ustawa z 23 sierpnia 2013 r. deregulująca zawód trenera. Dzisiaj
trenerem może być każdy, jedynym
wymogiem formalnym jest ukończenie szkoły średniej. Czy ten
nowy model przygotowywania
kadr trenerskich dla piłki nożnej
jest lepszy od poprzedniego, pozostawiam do oceny czytelników.
Jerzy Chełmecki

Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego SP Nr 80 zdobywa Alpy

i słoweńską jaskinię Postojno

Fot. Arch. DM

P

rosimy przybyć pieszo lub
rowerem, a auta pozostawić poza lasem. Specjalnie
na ten dzień przygotowaliśmy
wiele rodzinnych atrakcji:
● 10:00–15:00 – Zaprzęg konny, kursujący pomiędzy ul. Marymoncką i Kamedulską.
● 11:00 – Msza św. z oprawą
muzyczną kwartetu smyczkowego
Grupa MoCarta.
● 10:00–16:00 – festyn z atrakcjami:
Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jońca – 30 muzyków.
Zaśpiewamy z dętym akompaniamentem legendarną piosenkę
„Karuzela na Bielanach”!
Franciszkanie z Niepokalanowa opowiedzą o Założycielu. Wystawa wielkoformatowa IPN „Polska Walcząca – Fighting Poland”.

Atrakcje dla dzieci w poprzednich latach

Dmuchany plac zabaw, konie,
kucyki, zabawy i warsztaty dla
dzieci.
Atrakcje firmy „Byś” – nowoczesna bezpyłowa śmieciarka
z ekonapędem, pojazd specjalny
mini-zamiatarka.
Jarmark rękodzieła ludowego,
wiejskiego jadła – ponad 40 wystawców z Polski.
Spotkanie z żywymi sowami!
Dzieci będą mogły je pogłaskać,
zrobić z nimi zdjęcie.
Stoisko Wydawnictwa Niepokalanów Braci Franciszkanów.
● 13:00 – z cyklu Niedzielne

Bajeczki proekologiczny spektakl
w plenerze „Ostatnie drzewo”
w wykonaniu Teatru CoNieco
z Białegostoku.
Kontynuacja Akcji Sprzątanie
Świata, odśmiecanie Lasu Bielańskiego.
WSZYSTKIE ATRAKCJE SĄ
BEZPŁATNE!
Miejsce: plac przed kościołem
Pokamedulskim i Dobre Miejsce
ul. Dewajtis 3. Podczas festynu będzie działał plenerowy bufet/grill.
Więcej na www.dobremiejsce.org.
Marcin Królak

W wakacje 23-osobowa grupa
młodzieży ze SP Nr 80, wraz ze
swoimi absolwentami i kilkoma uczniami z Biłgoraja, Grajewa i Sulejowa oraz gośćmi
z Kanady, Iwonką i Gabrysią,
wybrała się na letni obóz do
Treffen koło Villach w alpejskiej części Austrii.

O

dwiedziliśmy m.in. wąwóz
Tscheppaschlucht z bajecznymi wodospadami,
jaskinię Obir z ciekawym programem animacyjnym, rezerwat małp
i zamek Landskron z Adler Arena.
Statkiem popłynęliśmy do miejscowości Ossiach, gdzie w klasztorze benedyktynów znajduje się
domniemany grób polskiego króla Bolesława Śmiałego. Po wycieczkach odpoczywaliśmy nad jeziorem Ossiacher. Na basenach
w miejscowościach Flattach
i Eisenkapel hitem była zjeżdżalnia
wodna.
Kolejna nasza wycieczka to

Fot. Arch. SP Nr 80

Razem z Dzielnicą Bielany
i naszymi Partnerami zachęcamy do świętowania „Dnia
św. Franciszka i Lasu Bielańskiego” dnia 4 października br.
Startujemy o godz. 10:00.

całodzienny wyjazd na Słowenię, gdzie zwiedzaliśmy największą i najpiękniejszą jaskinię Europy „Postojno”. Pod koniec
pobytu wybraliśmy się do Salzburga, pięknego miasta nad
rzeką Salzach, miejsca urodzin
Mozarta.
Do zobaczenia za rok na kolejnej wyprawie!
Barbara Charkot, Paweł Łuczak
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Maraton Programistyczny – hackjam.net na UKSW
W dniach 18–20 września
2015 r. budynek Auditorium
Maximum Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zamieni
się w kreatywną przestrzeń
maratonu programistycznego
– hackjam.net.

Fot. Arch. UKSW

P

odczas wielogodzinnego
turnieju programiści i projektanci aplikacji będą tworzyć innowacyjne projekty informatyczne skoncentrowane wokół
tematów: FINANSE/ZDROWIE/
TECHNOLOGIA oraz FINANSE/
EDUKACJA/TECHNOLOGIA.
Organizatorzy całego projektu
(Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Microsoft, Biuro Innowacji Raiffeisen
Polbank) przyjęli unikalną formułę połączenia hackathonu z service
jamem, czyli maratonu programistycznego, podczas którego zespoły programistów budują rozwiązania informatyczne realnych problemów, z sesją tworzenia pomysłów

na innowacyjne usługi, w których
budowanie doświadczeń użytkownika odgrywa kluczową rolę.
Na dwóch kondygnacjach budynku UKSW najlepsi z najlepszych oddadzą się czystej radości
tworzenia i budowania nowych
projektów, które zaprezentują na
koniec hackjamu. Jury wybierze
najlepsze dema aplikacji, które
zostaną nagrodzone. Jesteśmy
przekonani, że powstanie wiele

Młodzi Naukowcy
z UKSW wśród laureatów
TransFormation.doc
Czterech młodych Naukowców
z UKSW zakwalifikowało się do
Programu TransFormation.doc.

P

rogram realizowany będzie
w ramach projektu systemowego Ministra Nauki
Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. Są
to: dr Dominika Dzwonkowska

(WFCH), mgr Ilona Skoczeń
(WFCh), dr Paweł Rusin (WBNS),
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
(WNP).
W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe
dla 500 młodych naukowców
w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.
Agnieszka Pawlak

innowacyjnych i ciekawych rozwiązań, które, być może, w niedalekiej przyszłości zostaną zaimplementowane.
Przyjęta formuła połączenia
hackhatonu i service jamu to także promocja i pokazanie realnych
korzyści płynących ze współpracy

pomiędzy środowiskami designerów i programistów pozwalającej,
by powstał jak najbardziej funkcjonalny i przyjazny dla użytkownika projekt. Chcemy położyć
nacisk na użycie nowoczesnych
metod projektowania, networking, a przede wszystkim na ideę
współpracy zamiast tak powszechnej rywalizacji. Mamy nadzieję, że
to wydarzenie i wszystkie działania towarzyszące będą świetną
okazją do dzielenia się wiedzą,
budowania relacji pomiędzy środowiskami i poznawania nowych
metod pracy.
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
od paru lat angażuje się w projekty związane z zastosowaniem
nowych technologii. Rozwój naszego Uniwersytetu zależy między innymi od dogłębnej analizy
otaczającej nas rzeczywistości

i jest odpowiedzią na wyzwania
czasu. Nie można przejść obojętnie obok faktu, iż współcześnie
żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym dokonuje
się cyfrowa rewolucja cywilizacyjna.
W ostatnich trzech latach
Uczelnia przeznaczyła znaczące
fundusze na rozwój projektów IT,
które pomagają sprawnie zarządzać uczelnią i są wykorzystywane
w procesie nauczania. Powstała
również aplikacja mobilna dla studentów, dzięki której w dowolnym
miejscu mogą oni na urządzeniach
mobilnych korzystać z systemu
USOS. Uczelnia finalizuje prace
nad Wirtualną Platformą do Kontaktu z Pracodawcami. UKSW
konsekwentnie realizuje ideę
e-uniwersytetu.
Agnieszka Pawlak
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Na Bielanach poprowadzę warsztaty w wodzie
Rozmowa z Pawłem Korzeniowskim, wielokrotnym rekordzistą i mistrzem Polski,
mistrzem i dwukrotnym wicemistrzem świata, wielokrotnym mistrzem Europy, olimpijczykiem

Zazwyczaj wstaję o godz. 5.20
i ruszam na basen, ażeby zdążyć
na trening na godz. 6. Pływam ok.
2 godzin, w zależności od kilometrów. Po treningu jem śniadanie
i idę się przespać, by mieć energię
na resztę dnia. Po południu szykuję obiad i na godz. 18 mam kolejny
trening. Czasem mam 3 treningi
w ciągu dnia, basen wymiennie
z siłownią, zależy, w jakim jestem
cyklu przygotowawczym. W rezultacie można powiedzieć, że to
standardowy dzień pracy, zajmuje
mi to ok. 6 godzin dziennie.

Niektórzy tej dyscyplinie zarzucają rutynę, ciągłe „pływanie od
ściany do ściany”, te same treningi,
konieczność wejścia 2 razy dziennie
do zimnej wody. Jak się do tego odniesiesz? Jak udało Ci się przełamać
tę powtarzalność przez tyle lat?

Lubię treningi, gdy mamy konkretne zadania. Wtedy skupiam się
na pływaniu pod względem cyklów, poprawiam każdy ruch, jestem bardzo świadomy swojego

Fot. Arch. Academy of HASTEN

Jak wygląda Twój standardowy,
pływacki dzień?

ciała. Na każdym treningu staram
się poprawić kilka elementów, dlatego nie uważam, żeby było to
nudne „pływanie od ściany do
ściany”. Pływamy różnorodnie:
czasem wytrzymałościowo, czasem krótkie dystanse, tzw. „czasówki”. Skupiam się maksymalnie
i najfajniejsze w tym wszystkim
jest to, że kiedy pojawiają się wyniki na zawodach, cała monotonia
znika. Trzeba sobie jakoś z tym
radzić. Policzyłem już wszystkie

Paweł Korzeniowski

kafelki na basenie, można powiedzieć, że znam każdą pływalnię na
wylot. Czasem coś nucę i płynę
przed siebie ;) Bardzo pomagają
również koledzy, którzy motywują
do pracy.
Czy zastanawiałeś się już nad
zakończeniem kariery? Jaką drogę wybierzesz? Jak wielu byłych
pływaków skupisz się na wychowywaniu nowego pływackiego
pokolenia?

Wyjątkowy Maraton
27 września Warszawa po raz
37. będzie gościła biegaczy,
startujących w Maratonie
Warszawskim.

T

egoroczna edycja biegu będzie wyjątkowa dla mieszkańców Bielan, będących
jedną z sześciu dzielnic, na terenie
których powalczą sportowcy.

Możliwe, że to właśnie na terenie Bielan zapadną decydujące
rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji zmagań. Biegacze pojawią się w
okolicach parku Kępa Potocka
między 28. a 30. kilometrem rywalizacji, czyli w miejscu, w których niejeden zawodnik może
przeżywać trudne momenty, bądź
wręcz przeciwnie – decydować się
na forsowanie tempa.
Z tej okazji Dzielnica pomyślała o kibicach, którzy planują dopingować sportowców na tym
odcinku. – Dosłownie w przeciągu
kilku dni zadecydujemy, w którym
miejscu pojawi się strefa kibica.
Rozmawiamy na ten temat z Fundacją Maraton Warszawski. Planujemy stworzyć miejsce do zabaw
dla najmłodszych oraz wybrać dogodne miejsce, z którego fani biegania będą mogli obserwować
uczestników biegu. Więcej informacji pojawi się na stronie Urzędu
Dzielnicy oraz w naszych mediach
społecznościowych – podsumowuje zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Start Maratonu Warszawskiego
zaplanowano na godz. 9:00.
ZS

Prawdopodobnie karierę będę
kończył po Rio. Na razie jednak
skupiam się głównie na tym, żeby
się wyleczyć, bo to jest najważniejsze, muszę być w 100% sprawny.
Jestem jednak dobrej myśli. Na
razie nie wybiegam w przyszłość,
a później możliwe, że zostanę trenerem pływania. Treningi personalne to coś, co wydaje mi się najlepszą opcją.
Czy nie myślisz już o pójściu
na trenerską ścieżkę, założeniu
własnej szkoły pływackiej?

Trenerska ścieżka to droga,
którą wybiera bardzo wielu pływaków. Skupię się chyba na edukacji
dorosłych, bo to głównie nauka
elementów i poprawa techniki najbardziej mnie interesują. Nie wiem,
czy potrafiłbym wytłumaczyć dzieciom wszystko od podstaw, od
pływania z makaronem. Jednak we
wrześniu biorę udział w bardzo
fajnej inicjatywie szkoleniowej bielańskiej szkółki pływackiej Academy of HASTEN, projekcie „Trenuj
z Mistrzami”. Tam poprowadzę
warsztaty w wodzie i będę zdradzał
tajemnice stylu dowolnego dzieciom z całej Polski.
Co według Ciebie daje pływanie
i trenowanie jakiegokolwiek sportu?
Czy gdybyś mógł wybrać dla siebie
jakąś inną drogę, czym byś się zajął,
co byś robił?

Na pewno byłby to sport. Tym
bardziej, że mój tato grał w piłkę
nożną, moja
mama pływała,
moja babcia była
gimnastyczką,
mój dziadek pływał. Sportowa
rodzina, jak widać, miałem z
kogo brać przykład. Jeśli bym
nie pływał, pewnie grałbym w
siatkówkę. Co
według mnie daje
sport? Wyrabia
charakter, uczy
samodyscypliny,
punktualności.
Choćby fakt codziennych porannych treningów i konieczność wstawania
na nie sprawia, że
człowiek wierzy,
iż potrafi zrobić
to, co sobie postanowił.

Jak oceniasz swój start w Mistrzostwach Świata, które na przełomie lipca i sierpnia br. odbyły się
w Kazaniu? Jakie emocje towarzyszą Ci po wypadku?

Z zawodów jestem bardzo zadowolony. Pobiłem 4 rekordy życiowe, pływałem najszybciej
w swojej karierze, pobiłem swoje
„życiówki”, aczkolwiek na 100 metrów delfinem mogłem popłynąć
jeszcze szybciej. Myślę, że cały
pływacki team jest bardzo zadowolony ze swojego występu na
Mistrzostwach, gdyż 90% zawodników zrobiło swoje rekordy życiowe. To były chyba jedne z najlepszych mistrzostw w historii
polskiego pływania.

Czy masz jakieś konkretne założenia na Rio?

Nie myślę o konkretnych czasach. Wiadomo, że mam wizję
medalu, ale skupiam się na technice i codziennym treningu, ponieważ ciągłe myślenie o wyniku
nie wpływa na mnie dobrze. Ważniejsza jest praca, nie wolno patrzeć, co będzie za rok. Wyniki
przyjdą same, kiedy ciężko się trenuje.

Czego można życzyć Pawłowi
Korzeniowskiemu?

Na pewno szybkiego powrotu
do zdrowia.
Rozmawiała Nikola Bochyńska
z Academy of HASTEN
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PROPOZYCJE KULTURALNE
UL. Żeromskiego 29 TEL. 22 373 32 47 www.bielany.waw.pl

Wrzesień w rytmach
swingu i fokstrota
Międzypokoleniowa Potańcówka
na Bielanach
Już 12 września w sobotę,
w godz. 16.00–21.00 w
Ogrodzie Jordanowskim Młodzieżowego Domu Kultury
przy ul. Cegłowskiej
39 odbędzie się
Międzypokoleniowa
Potańcówka
na Bielanach. Zagrają przebojowa
i uwielbiana przez
wszystkie pokolenia
Dj WIKA oraz łowca
muzycznych niezwykłości, jeden z najciekawszych polskich didżejów i wydawców Captain
Sparky, znany z formacji
Soul Service. Zapraszamy
wszystkich zakochanych
w starych i nowych przebojach. Bielańskich Sąsiadów i wszystkich Warszawiaków zapraszamy z kocami piknikowymi i prowiantem.
Zatańczmy razem na Bielanach!!!

10-lecie cyklu Jazz w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach
Cykl koncertów pt. JAZZ W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH na warszawskich Bielanach istnieje nieprzerwanie od 2006 r. Tak więc 24 września 2015 r. będziemy
świętować 10-lecie tego projektu.
Organizatorami cyklu są Dzielnica Bielany m. st. Warszawy, Agencja Koncertowa „Pianoart” oraz Podziemia
Kamedulskie, którego gospodarzem jest Ks. Proboszcz
Wojciech Drozdowicz. Partnerem koncertu z okazji 10lecia Jazzu w Podziemiach Kamedulskich jest Veolia.
Pomysłodawcami cyklu byli: Wanda Górska – naczelnik
Wydziału Kultury Dzielnicy Bielany oraz pracownik tego
wydziału, a dzisiejszy Dyrektor Bielańskiego Ośrodka
Kultury – Jarosław Bobin. Dzięki przychylności burmistrza Zbigniewa Dubiela oraz ks. Wojciecha Drozdowicza we wrześniu 2006 r. w Podziemiach Kamedulskich
odbył się pierwszy koncert gwiazd polskiego jazzu: Tomasz Szukalski / Artur Dutkiewicz Duo.
Od tej pory kolejne władze i radni Dzielnicy Bielany
co roku wspierali „Jazz w Podziemiach Kamedulskich”,
uznając go za jedną z najważniejszych stałych wydarzeń
kulturalnych na Bielanach.
W ramach projektu wystąpiły największe gwiazdy polskiego jazzu, m.in. Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Szukalski, Janusz
Muniak, Piotr Wojtasik, Andrzej Jagodziński, Aga Zaryan, Krzysztof Ścierański, Artur Dutkiewicz, Anthymos
Apostolis, Jorgos Skolias, Jarosław Śmietana, Grażyna
Auguścik, Henryk Miśkiewicz, Lora Szafran, zespół Old
Timers, Marcin Wasilewski Trio, The Globertotters.
Promowane były również młode talenty jak: Adam Bałdych, Karolina Glazer, Mateusz Smoczyński, Mariia Guraievska.

Koncert z cyklu „Arcydzieła Kameralistyki”

W niedzielę 6 września o godzinie 20.00 zapraszamy do
Kościoła św. Zygmunta przy pl. Konfederacji 55 w Warszawie na koncert klasycznej muzyki kameralnej.
Wystąpi trio smyczkowe w składzie:
Stanisław Tomanek - I skrzypce, Klementyna Schweizer
– II skrzypce, Tatiana Przybylska-Karaszewska – wiolonczela.
W programie koncertu znajdą się utwory kompozytorów XIX wieku:
A. Dworzaka, A. Borodina, R. Schumanna, J. Messeneta.
Koncert organizuje Fundacja Art Connection, a współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Bielany.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

X-lecie

organizatorzy

w Podziemiach Kamedulskich

STANISŁAW

na Bielanach

SOYKA

WOJCIECH

KAROLAK TRIO

PianoArt

JORGOS
fot.: M. Pasich, J. Woźniak, J. Tomczyk

Kabaret INACZEJ w Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej

SKOLIAS

ARTUR

DUTKIEWICZ TRIO

24.IX.2015 / godz. 19.00

prowadzenie: Tomasz Tłuczkiewicz
/ Warszawa, PODZIEMIA KAMEDULSKIE, ul. Dewajtis 3

sponsor

patronat medialny

wstęp wolny /
ilość miejsc
ograniczona

JAZZ W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH NA BIELANACH prezentuje różne kierunki muzyki improwizowanej; od tych najbardziej twórczych i współczesnych
poprzez jazz środka, fusion, world music, swing i jazz
tradycyjny. W tej różnorodności każdy może znaleźć
coś dla siebie. Dlatego ten całoroczny, swoisty festiwal
jazzowy ma swoją renomę, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Bielan i całej Warszawy,
a Podziemia Kamedulskie stały się znanym i oryginalnym miejscem na jazzowej mapie stolicy. Niepowtarzalna atmosfera, „artystyczny” klimat Podziemi Kamedulskich, przyjaznych dla muzyków i publiczności
sprawia, że wielu artystów, dziennikarzy i melomanów
podkreśla, że nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce (jest porównywalne tylko do „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie).

„Piosenka Autorska”
w Podziemiach Kamedulskich

Serdecznie zapraszamy na Recital Leszka Wójtowicza
z Piwnicy pod Baranami z cyklu „Piosenka Autorska”,
w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3, 20
września o godz. 17.00. Wstęp wolny.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
LETNIA CZYTELNIA ZAPRASZA!
Zapraszamy do skorzystania z „Letniej Czytelni”, która
została uruchomiona przez naszą Bibliotekę w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 przy ul. Petofiego
3. Nasze cykliczne letnie spotkania z Czytelnikami zaczęliśmy wspólnie z Fundacją „Zwalcz Nudę”, a cały projekt kierujemy do dorosłych, młodzieży i dzieci. Pierwszy raz spotkaliśmy się 20 czerwca (sobota) o godz.
11.00. Wówczas powitaliśmy wszystkich uczestników
zabawy rodzinnej Aktywna Rodzina: Kapitan Warszawa
Zaprasza!

– w piątki, godzina 17.00 / zapisy (osobiście lub telefonicznie).
Zajęcia edukacyjno-plastyczne mają na celu aktywizowanie umiejętności werbalnych oraz motorycznych
dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, spontaniczności, uczą pracy w grupie. Podzielone są na dwie
części: edukacyjną oraz plastyczną. Podczas pierwszej
części zajęć prowadzone są zabawy i konkursy. Druga
część to zajęcia plastyczne, które mają na celu zapoznanie dzieci z różnymi technikami. Rodzaj aktywności oraz
proponowane zagadnienia, a także sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku odbiorców.
Biblioteka Nr 14 zaprasza na zajęcia od 14 września
2015 r.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 14: Tel. 22 669 69 52.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49 przy
Al. Reymonta 6 zaprasza:
 na Czytane środy dla dzieci:
We wrześniu wspólnie odkryjemy teatr. Poczytamy o
nim, poznamy jego magię i zrobimy wiele akcesoriów
scenicznych.
– 2 września, godz. 17.00 – MASKI. Wstęp wolny
– 16 września, godz. 17.00 – KORONY. Wstęp wolny
– 23 września, godz. 17.00 – KUKIEŁKI. Wstęp wolny
– 30 września, godz. 17.00 – TEATRZYK KAMISHIBAI – magiczna skrzynka, sztuka „Rower Walentynki”
Christiana Ferrari & Anne Brouillard – dzieci same
stworzą ilustracje do teatrzyku / wstęp wolny

Nasza Letnia Czytelnia znajduje się na wolnym powietrzu, obok wejścia do Wypożyczalni Nr 65. W otoczeniu
książek, smacznej i pachnącej kawy oraz herbaty, dorośli będą mogli poczytać i wypożyczyć do domu wybrane lektury. Dla dzieci przygotowaliśmy kolorowe
kredki, aby bawiąc się w towarzystwie rówieśników,
pozwoliły rodzicom na chwilę wytchnienia z ciekawą
książką w ręku.
Ostatnie już spotkanie w ramach „Letniej Czytelni” odbędzie się 26 września. Mamy nadzieję na miłe spędzenie czasu z naszymi Czytelnikami, a także na to, że
uda nam się trwale wpisać się w edukacyjny sposób
spędzania czasu z najmłodszymi mieszkańcami naszej
dzielnicy. Wstęp wolny.

 17 września o godz. 17.00 na teatrzyk dla dzieci „Zaczarowana Zatoka” w wykonaniu aktorów z
Teatru Czarodziej. Wstęp wolny
Scenariusz napisany został w oparciu o bajkę polskiej
pisarki, Haliny Auderskiej. Dwóch braci spędza wakacje
nad morzem. Jeden z nich jest niegrzeczny, leniwy drugi
miły, uczynny chętny do pomocy innym. Jednego z nich
porywa zła Królewna Fala, aby razem z nią zatapiał kutry
rybakom i plątał im sieci. Brat postanawia go uwolnić.
Aby to zrobić, musi odbyć niebezpieczną podróż do
Króla Morza. Pomagają mu w tym Foka oraz wielki Krab
– władca oceanu. Bajka sugeruje dzieciom, że prawdziwa przyjaźń pokona wszelkie trudności i może pozytywnie zmieniać ludzi.
 18 września o godz. 10.00 na warsztaty Teatrzyku Kamishibai - magiczna skrzynka dla dzieci w wieku 5-6 lat / zapisy
Opowiadanie „Groszki” Francoise Malnuit (z elementami
ruchowymi). Dzieci same tworzą ilustracje do teatrzyku
Kamishibai. Spotkanie potrwa ok. 60 minut.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 49: Tel. 22 663 73 85.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14 przy
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
ul. Bogusławskiego 6a zaprasza:
Nr 21 przy ul. Wrzeciono 48 zaprasza:
 na zajęcia edukacyjno-plastyczne:
– we wtorki, godz. 11.00 / zapisy (osobiście lub telefonicznie)
– w czwartki, godz. 16.30 / zapisy (osobiście lub telefonicznie)

 17 września 2015 r. o godz. 17.30 na przedstawienie „O grającym drzewie” w wykonaniu Agencji Artystycznej Dur-Moll. Wstęp wolny
Na pięknej polanie rośnie niezwykłe grające drzewo.
Opiekuje się nim Strażniczka Lasu – Florentyna i jej bia-

ły kotek – Mrunia. Pewnej nocy Drwal Olbrzym, który
ciągle ma zły humor i przez to muchy w nosie, kradnie
magiczne drzewo. Ma nadzieję, że kiedy drzewo zagra
specjalnie dla niego, to złośliwe muchy z nosa uciekną… Florentyna dowiaduje się o zajściu i prosi o pomoc
Czarodzieja. Czarodziej za pomocą niezwykłej maści
wygania złośliwe muchy z nosa i przywraca dobry humor Drwalowi. Drzewo powraca na swoją leśną polanę.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Wypożyczalnią Nr 21: 22 835 48 39.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
przy ul. Perzyńskiego 3 zaprasza:
 w każdy wtorek o godz. 11.00 na zajęcia „Biblioteka na Ciebie czeka”. Wstęp wolny
„Biblioteka na Ciebie czeka” to zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami ruchowymi, skierowane do młodszych dzieci (od 2 do 3 lat). Spotkania te mają charakter przygotowania do przedszkola, uczą umiejętności
pracy i zabawy w grupie, integrują, rozwijają zdolności
manualne. Na zajęcia obowiązuje wstęp wolny. Zajęcia
prowadzi bibliotekarka Teresa Zarzycka.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 43: Tel. 22 835 18 43.

Mediateka START-META,
ul. Szegedyńska 13a
 24 września 2015 r. godz. 17.00 – teatrzyk dla
dzieci pt. „Co zdarzyło się w Manko?”.
Mediateka Start-Meta razem z Narodowym Bankiem
Polskim i Teatrem Małego Widza zapraszają dzieci w
wieku 5-9 lat na przedstawienie
Sztuka opowiada m.in. o tym, skąd się biorą pieniądze,
co to są oszczędności, zyski, kredyty i deficyty oraz czy
można dodrukować sobie pieniądze, gdy ich zabraknie.
To także opowieść o pewnej upiornej dziurze, która pojawiła się nagle i wywróciła do góry nogami życie spokojnego miasteczka.
Spektakl „Co zdarzyło się w Manko?” reżyseruje Agnieszka Czekierda, która jest również autorką scenariusza.
Muzykę do przedstawienia skomponował Igor Spolski, a
grają w nim: Dagmara Bąk oraz Arkadiusz Wrzesień. Scenografię i kostiumy przygotowała Katarzyna Adamczyk.
 25 września 2015 r. godz. 17.00 – Bielańska
Akademia Filmowa dla Wymagających
Po wakacyjnej przerwie, w każdy ostatni piątek miesiąca, wraca BAF DLA WYMAGAJĄCYCH. Zaczynamy
25 września o godz. 17.00 polskim obrazem Jacka Lusińskiego. Zobaczymy w nim historię nauczyciela stopniowo tracącego wzrok i ukrywającego ten fakt przed
otoczeniem. Opowiadając ją reżyser z wyczuciem balansuje pomiędzy elementami komicznymi a dramatem przedstawianej sytuacji. Bez zbędnej ckliwości,
z humorem, ale na poważnie. „Carte Blanche” z Andrzejem Chyrą oraz Arkadiuszem Jakubikiem w rolach
głównych. Polecamy!
 Od 1 września 2015 r. ruszają zapisy na zajęcia
dla szkół, przedszkoli i na zajęcia indywidualne w
Mediatece Start-Meta. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt pod numerami telefonu: (22) 291
44 71 i (22) 291 44 61.
Pełna oferta zajęć od września na stronie: www.mediateka.waw.pl
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Międzynarodowy Festiwal Filmowy
DOZWOLONE DO 21 / UP TO 21

Centrum Generowania Pasji,
czyli... warsztaty fotograficzne!

Międzynarodowy Festiwal
Filmowy DOZWOLONE DO
21 / UP TO 21 dedykowany jest młodym twórcom
filmowym, gdzie jedynym
wymogiem jest wiek – poniżej 21 lat – nie ma za to
granicy wieku, od której
można brać udział w konkursie. DOZWOLONE DO 21
jest obecnie najstarszym festiwalem na świecie adresowanym do młodych twórców w tej grupie wiekowej.
Jest wspaniałą okazją dla młodych, którzy tworzą własne filmy, aby mogli się nimi podzielić z szerszą publicznością, zobaczyć swoje dzieło na dużym ekranie i poddać je ocenie profesjonalnego jury.
Idea konkursu powstała w 1983 r. z inicjatywy Federacji Niezależnych Twórców Filmowych i zdobyła uznanie
w środowisku młodych filmowców. Festiwal umożliwia przeniesienie amatorskich filmów na wielki ekran,
a także integrację środowiska młodych filmowców oraz
wymianę doświadczeń. Konkurs ma charakter otwarty,
napływają na niego zgłoszenia zarówno z Polski, jak
i z całego świata. Festiwal kończy się uroczystą Galą. Na
ubiegłoroczną 31. edycję nadesłano blisko 200 zgłoszeń z całego świata.
Filmy ocenia profesjonalne jury młodych, które obraduje na terenie każdej z dzielnic biorących udział w wydarzeniu. Festiwalowi towarzyszą warsztaty i spotkania
z najlepszymi twórcami filmowymi.
Organizatorem imprezy jest Biblioteka Publiczna im.
Stanisława Staszica w Warszawie wraz z Federacją Niezależnych twórców Filmowych. W całe wydarzenie będzie zaangażowanych aż siedem warszawskich dzielnic: Bielany, Ursus, Żoliborz, Ochota, Wola, Mokotów
i Wilanów. Tak szeroka współpraca między dzielnicami
nie zdarza się często, co podkreśla wyjątkowość przedsięwzięcia. Pokazy na Bielanach odbędą się w Podziemiach Kamedulskich.
Będzie to już 32. edycja, która zamieni w dniach 17–19
września Warszawę w stolicę polskiego kina niezależnego. Wtedy to młodzi twórcy z różnych stron świata,
którzy nie ukończyli 21. roku życia staną w szranki, prezentując się szerszej publiczności podczas seansów filmowych, a przede wszystkim podczas uroczystej gali.
Odbędzie się też szereg różnego typu imprez towarzyszących.
DOZWOLONE DO 21, to bardzo ważna impreza kulturalna (jeden z największych polskich festiwali kina niezależnego), dająca poczucie młodym twórcom, że ich
praca ma sens. Bardzo często jest to ich pierwszy kontakt z szerszą publicznością. Zdarza się też, że jest on
przepustką do prawdziwej i dużej przygody z filmem.
Za przykład mogą posłużyć m.in. Marcin Ziębiński i
Katarzyna Klimkiewicz, którzy dzięki temu festiwalowi
wypłynęli na szerokie wody sztuki filmowej.
Projekt jest współfinansowany przez m.s.t Warszawa,
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Narodowe
Centrum Kultury oraz Hutę ArcellorMittal Warszawa.
FB: www.facebook.com/upto21
WWW: www.upto21.pl
Y T : w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C Y N a Q bppqE6vmT36RAI9gQ

Głównym celem Centrum jest wdrożenie ludzi młodych
w aktywne obcowanie ze sztuką fotograficzną jako formą sztuki wizualnej oraz możliwością ciekawego spędzania wolnego czasu.
Kiedy? W każdą środę (startujemy 30 września 2015 r.).
O której? Od godz. 17.00–19.00.
Gdzie? Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65,
ul. Petofiego 3, środa godz. 17.00–19.00.
Zapisy: osobiście w Wypożyczalni Nr 65 bądź telefonicznie 22 835 69 44. Liczba miejsc ograniczona!
Fotografia jest sztuką wymagającą zarówno opanowania
pewnych działań technicznych, jak również wyostrzających uwagę, koncentrację i umiejętność dostrzegania
w otoczeniu zjawisk niosących wartości poznawcze lub
estetyczne.
Ale fotografia to sztuka... i trzeba się uczyć robić i odbierać/odczytywać tę sztukę, widzieć w fotografii nie tylko
rejestrację rzeczywistości lub towar/usługę, ale i sposób
pokazywania własnej wizji świata, własnych wartości.
Centrum Generowania Pasji (nazywane dalej Centrum)
działać będzie przy niekomercyjnej pracowni fotograficznej Szymona Dederko. Główny cel działalności
Centrum to wdrożenie młodych ludzi w aktywne obcowanie ze sztuką fotograficzną i pokrewnymi sztukami
wizualnymi jako alternatywną formą spędzania czasu
wolnego. Dodatkowym aspektem działalności jest odciągniecie uczestników od ewentualnie patogennego
wpływu środowiska ulicznego oraz usuniecie nudy częstej przyczyny powstawania zachować społecznie
nieakceptowanych.

 SZYMON DEDERKO
Przedstawiciel dynastii fotograficznej. 3 lub właściwie 4 pokolenie. Jak każdy Twórca, ma za sobą, poza różnymi studiami instytucjonalnymi, te dla artysty najważniejsze, wiele
nieprzespanych nocy, wiele przemyśleń, wiele refleksji.
Prace nad warsztatem zaczynał w pracowni swojego
Ojca. Działa w różnych technikach. Na obecnej wystawie
pokazuje dawną tradycyjną technikę gumy. Od 1978
r. bierze udział w różnych wystawach, konkursach, że
wspomnę wyróżnienie publiczności w 1. Ogólnopolskim
Konkursie Fotografii Speleologicznej i Jaskiniowej w roku
1984. Prowadzi warsztaty twórcze z techniki gumy.
Stara się zauważać i rejestrować piękno świata w każdym aspekcie. Pracownik biblioteczny na Uniwersytecie
Warszawskim. Smakosz i koneser dobrych win. Prywatnie mąż i ojciec 5 wspaniałych dzieci.

Jak nawiązywać relacje z ciekawymi
i pozytywnymi ludźmi
– spotkanie z Alexem W. Barszczewskim
 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr
65 przy ul. Petofiego 3 zaprasza 28 września (poniedziałek) o godz. 18.00 na spotkanie z Alexem
W. Barszczewskim. Wstęp wolny.
Pozytywni i interesujący ludzie mogą zamienić nasze
życie w raj na ziemi,
a negatywni w piekło.
Porozmawiamy, jak
mieć jak najwięcej ciekawych relacji z tymi
pierwszymi oraz jak
eliminować z naszej
rzeczywistości tych
drugich. Większość
ludzi nieświadomie
utrudnia sobie to zadanie, co negatywnie
wpływa na ich jakość
życia. Na szczęście to
można stosunkowo
łatwo zmienić...
Alex W. Barszczewski
Konsultant, Coach, Life-Mentor
Miłośnik dobrego, bezpretensjonalnego życia. Lubi robić pożyteczne rzeczy i zmieniać świat na nieco lepszy.
Zaczynał jako student w dawnej Polsce. Przed stanem
wojennym wylądował w Austrii, gdzie rozpoczął samodzielne życie – od mieszkania w piwnicy i sprzedawania gazet. Potem „awansował” na wspólnika warsztatu
samochodowego. W tym czasie studiował. Jako samouk zaczepił się w branży IT i po pewnym czasie założył
małą firmę. Prowadził ją z powodzeniem przez 7 lat,
stając się, jak wielu przedsiębiorców, w końcu jej niewolnikiem. Chcąc mieć więcej czasu na zajęcia pozazawodowe, 20 lat temu dokonał zwrotu w karierze. Odtąd
działa z powodzeniem jako konsultant i doradca biznesowy. Mieszkał i pracował w bardzo różnych miejscach
i krajach – od wspomnianej piwnicy w Austrii, poprzez
kilkumilionowe metropolie, po jacht żaglowy na Florydzie, a od 2009 r. żyje i pracuje w Polsce. Jest autorem
popularnego blogu http://alexba.eu.
Autor książki„Sukces w relacjach międzyludzkich”, w której podpowiada, jak budować relacje, które ułatwią sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Czytelnik znajdzie w niej wiedzę przekazaną prostym językiem oraz
zestawy ćwiczeń, które pozwolą rozwinąć kluczowe
praktyczne umiejętności.
Na spotkaniu będzie możliwość wypożyczenia książki
„Sukces w relacjach międzyludzkich”, a także kupna własnego egzemplarza z autografem autora.
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

6.09 (niedziela), godz. 12.00–15.00
DZIEŃ OTWARTY W BOK.

Zapisy na zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku kulturalnym 2015/2016.
Program specjalny Dnia Otwartego:
godz. 12.30 – rodzinna zabawa „Pożegnanie lata w rytmie disco”, wstęp wolny
godz. 13.30 – koncert przebojów kina dziecięcego (Pocahontas, Król Lew, Toy Story, Kraina Lodu) w wykonaniu
młodzieży, przygotowanie Maryla Gralczyk, wstęp wolny

WIECZÓR SATYRYCZNY „MUZYKA ŻARTEM ŚPIEWANA”
– 12 WRZEŚNIA, GODZ. 18.00
Serdecznie zapraszamy 12 września o godz. 18.00 na
wieczór satyryczny „Muzyka żartem śpiewana” w wykonaniu Czesław Jakubiec Comedy w ramach nowego
cyklu „Kabaretem w BOK”.
Bilety 20 zł. Przedsprzedaż w kasie BOK od 7 września.
Kasa BOK czynna: pon, śr, czw, pt, godz. 16.00–19.00,
wt, godz. 10.00–13.00.
Artyści grupy Czesław Jakubiec Comedy to laureaci
wielu festiwali muzycznych i kabaretowych, są stałymi
gośćmi rozrywkowych programów telewizyjnych. Koncertują w Polsce i za granicą.
Ich występy to zaskakujące połączenie muzyki i humoru. Śpiewająco operują żartem, swobodnie nawiązują
bezpośredni kontakt z widzami sprawiając, że każdy z nich staje się integralną częścią przedstawienia.
Muzykę klasyczną prezentują z przymrużeniem oka,
a wszystko po to, by zaskoczyć formą i rozbawić treścią. Arie operowe, pieśni Moniuszki, etiudy Chopina
czy utwory Mieczysława Fogga w wersji kabaretowej
tworzą humorystyczną mieszankę rozrywkową na najwyższym poziomie. Koncerty grupy to niewyczerpalne
źródło pozytywnej energii, którą widzowie zarażają się
już od pierwszych chwil.
Pomysły na wykonanie nie-poważnej muzyki niejednokrotnie powstają bezpośrednio na scenie, dlatego każdy występ ma swój niepowtarzalny charakter.
Polecamy, dobra zabawa gwarantowana.

6.09 (niedziela), godz. 16.00
BIELAŃSKI DANCING

Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 1 września.

12.09 (sobota), godz. 18.00

Z CYKLU „KABARETEM W BOK” WIECZÓR SATYRYCZNY W WYKONANIU CZESŁAW JAKUBIEC COMEDY,

Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 7 września.

13.09 (niedziela), godz. 12.30

Z CYKLU „DWIE GODZINY DLA RODZINY”,
W PROGRAMIE SPEKTAKL „KRÓLEWNA I HERBATNIK”, ZABAWY PLASTYCZNE.

Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 7 września.

16.09 (środa), godz. 18.00

KONCERT PIOSENEK Z REPERTUARU HANKI
ORDONÓWNY „NA PIERWSZY ZNAK” W WYKONANIU ANNY PRZYBYSZ.

bilety 15 zł, przedsprzedaż od 7 września.

20.09 (niedziela), godz. 18.00

Z CYKLU „WIECZÓR MIĘDZYNARODOWY –
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ”.

Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 14 września.

26.09 (sobota), godz. 15.00

SPOTKANIE HISTORYCZNE „CO POLSKA DAŁA
ŚWIATU – 95 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920, OSIEMNASTEJ DECYDUJĄCEJ
BITWY W DZIEJACH ŚWIATA”.

Wstęp wolny.

27.09 (niedziela), godz. 12.30

Z CYKLU „PODRÓŻNICZEK”, SPEKTAKL PT.
„PIPPI WĘDROWNICZKA”.
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 21 września.

DZIEŃ OTWARTY Z BOK – 5 i 6 WRZEŚNIA
Zbliża się koniec wakacji, a w Bielańskim Ośrodku Kultury trwają przygotowania do nowego sezonu kulturalnego. A „sezon” to nie tylko koncerty, spektakle
i wystawy, ale również zajęcia artystyczne, warsztaty,
spotkania środowiskowe, zajęcia rekreacyjne.
I tak zapraszamy już 5 września w godz. 10–14 na Estrady 112 na Dzień Otwarty. Będą prowadzone zapisy
na zajęcia w sezonie 2015–2016 . Dla dzieci przygotowaliśmy specjalne atrakcje – zajęcia plastyczne a także
spektakl „Guliwer” w wykonaniu Teatru Wariacja.
A już następnego dnia tj. 6 września zapraszamy na
Goldoniego. Czekamy na Państwa w godz. 12.00–15.00,
gdzie będą obecni instruktorzy zajęć artystycznych,
edukacyjnych i rekreacyjnych. Ale to nie wszystko.

Dzieci i rodziców zapraszamy na godz. 12.30 na zabawę pod chmurką pt. „Pożegnanie lata w rytmie disco”.
Wodzirejem będzie Tadeusz Lempkowski. Gdyby pogoda zrobiłam nam psikusa to zabawa odbędzie się we
wnętrzach BOK-u. Tą część programu zakończy krótki
koncert przebojów z popularnych filmów takich ja Pocahontas, Król Lew, Toy Story czy Kraina Lodu w wykonaniu młodzieży przygotowanej przez Marylę Gralczyk.
O godz. 16.00 nasza sala „koncertowa” zmieni swój charakter a Darek Osubka z właściwym sobie zaangażowaniem poprowadzi „Bielański Dancing”, imprezę znaną
i lubianą szczególnie przez dojrzałych Bielańczyków.
Zapewniamy jednak, że miłośnicy tańca towarzyskiego
w każdym wieku będą mogli dobrze się bawić.

Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 21 września.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44

30.09 (środa), godz. 18.00

DZIEŃ OTWARTY

27.09 (niedziela), godz. 17.00 i 19.00

Z CYKLU „KABARETEM W BOK” GRUPA KABARETOWA „INACZEJ”.

5.09, godz. 10.00–14.00

19.09, godz.12.00–13.30

W programie zapisy na zajęcia w sezonie 2015/2016, zajęcia pilotażowe – plastyka, spektakl dla dzieci pt. „Guliwer” w wykonaniu Teatru Wariacja. Wstęp wolny.

Bilety 5 zł.

Wstęp wolny

8.09, godz. 17.00–19.00

24.09, godz. 18.00–19.30

Wystawa „Huta miastotwórcza. Jak rodziły się powojenne Bielany” będzie prezentowana w dniach 16–30
września br. Zwiedzanie w poniedziałki i piątki w godz.
17.00–19.00. W pozostałe dni zwiedzanie należy uzgadniać w Dziale Programowym pod nr tel. 22 834-65-47.

Odpłatność 20 zł.

Z CYKLU „SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM: ROBERT GONDEK – GABON I SÃO TOMÉ – GÓRY,
GORYLE, SZYMPANSY, MANDRYLE” (AFRYKA
ZACHODNIA).

WARSZTATY CERAMICZNE CZ. I

10.09, godz. 17.00–19.30

WARSZTATY MALOWANIA NA JEDWABIU.

Zapisy do 7.09. Odpłatność 90 zł.

Z CYKLU „RODZINNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”, W PROGRAMIE SPEKTAKL PT. „MIŚ LOLEK
SZUKAŁ PRZYJACIÓŁ”.

„POLSKIE WYPRAWY NA ANTARKTYDĘ” –
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM, FILMOWCEM,
PISARZEM RYSZARDEM CZAJKOWSKIM.

W programie prelekcja, pokaz slajdów, promocja
najnowszej książki „Rok w lodach Antarktydy”. Wstęp
wolny.
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Bielany w XXI wieku

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w nietypowy sposób
dowiadują się wszystkiego o
ubezpieczeniach społecznych.
Kiedy? Podczas czterogodzinnych „Lekcji z ZUS”.

W końcu sierpnia na bielańskim pl. Konfederacji uruchomiony zostanie system centralnego sterowania nawadnianiem, przeznaczony na
potrzeby zieleni miejskiej.
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Justyna Borowska
Rzecznik prasowy
I Oddziału ZUS w Warszawie
22 538 20 21, 502 007 397
rzecz.warszawa1@zus.pl
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ny jest system emerytalny, uczniowie m.in. poznają zależność pomiędzy uprawnieniami do emerytury
a jej wysokością, dowiadują się,
skąd biorą się pieniądze na wypłatę
emerytur i z czym wiąże się podniesienie wieku emerytalnego.
Ostatni zeszyt „e-ZUS, czyli
firma pod ręką” przybliża prawa
i obowiązki związane z działalnością gospodarczą, a także zapoznaje uczniów z programami ułatwiającymi kontakt z ZUS.
Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie
internetowej www.zus.pl\edukacja
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miotów: Podstawy przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie czy na
godzinie wychowawczej, gdyż prowadzone są przez samych nauczycieli, przeszkolonych wcześniej
przez ekspertów ZUS.
Pierwszy zeszyt „Lekcji z ZUS”
zatytułowany „Świadomy zawsze
ubezpieczony” zapoznaje uczniów
z historią ubezpieczeń, wskazuje,
jakie są zadania ZUS oraz odpowiada na pytanie, dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe.
Zeszyt drugi „Płacisz i masz,
czyli co się należy, gdy płacisz
składki” wyjaśnia, co to są ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe
i rentowe oraz jakie korzyści wynikają z ich opłacania.
W trzecim zeszycie „Emerytura
– Twoja przyszłość w Twoich rękach” w prosty sposób przedstawio-

a całym skwerze zostały
rozmieszczone linie kroplujące (wzdłuż rabat) oraz
zraszacze. Instalacja elektryczna,
przekazująca dane do komputera,
zasilana jest panelem solarnym.
System został zaprojektowany
tak, aby zoptymalizować i zautomatyzować nawadnianie roślin.
Pozwala na zdalne sterowanie nawadnianiem kilku obiektów jednocześnie z jednego, centralnego
komputera, zlokalizowanego w
dowolnym obiekcie (np. w biurze).
Obsługa z jednego, centralnie
umieszczonego stanowiska pomaga lepiej zarządzać systemem, obniża koszty jego eksploatacji,
zmniejsza częstotliwość przeglądu
pracy systemu nawadniania. System umożliwia monitorowanie
procesu nawadniania roślin, dostosowuje ilość podawanej wody
do warunków atmosferycznych,
tworzy raporty i analizy, eliminuje
problemy z przepływem, spowoDZ

ekcje z ZUS to ogólnopolski
projekt edukacyjny skierowany do uczniów, którzy
w niedługim czasie zakończą edukację i będą musieli podejmować
świadome życiowe wybory związane m.in. z ubezpieczeniami społecznymi. Niewiedza w zakresie
ubezpieczeń społecznych rzutuje
na całe życie, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował
materiały dydaktyczne, dzięki którym uczniowie staną się świadomi
swoich praw i obowiązków, zarówno jako pracownicy, jak i prowadzący własny biznes.
ZUS przygotował materiały
edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w formie zeszytów, które zawierają prezentacje, ćwiczenia i teksty uzupełniające do każdej lekcji.
Projekt zakłada przeprowadzenie
cyklu czterech zajęć edukacyjnych
z uczniami każdej klasy, która przystąpi do programu. Zajęcia mogą
być prowadzone w ramach przed-

Fot. Arch. ZUS

Lekcje z ZUS
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dowane pękniętymi przewodami
oraz ostrzega użytkownika o rodzaju i lokalizacji uszkodzenia.
Dzięki modułowej budowie
system centralnego sterowania
może być wykorzystywany zarówno przy pojedynczych lokalizacjach, jak i na dużych obszarach
zieleni miejskiej, składającej się
z wielu obiektów, może być także
rozbudowywany w miarę powiększania się terenów objętych automatycznym nawadnianiem.
Wprowadzenie systemu centralnego sterowania nawadnianiem spowoduje, że Bielany będą
jeszcze bardziej zielone i nawet
podczas największych upałów będzie można się delektować świeżą,
soczystą zielenią, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużywanej do
podlewania wody.
System ten będzie stanowił
w przyszłości istotny element
w polityce ekologicznej dzielnicy
Bielany, ponieważ m.in.:
● ogranicza ilość zużytej
wody,
● daje możliwość reakcji na
awarię, ograniczając niekontrolowany wyciek wody.
Mirosława Włodek
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Wielki Pokutnik – Bolesław II Śmiały
Rok szkolny za pasem, ale
dla wielu osób wrześniowe
wakacje dopiero się zaczynają. Dni ciągle jeszcze długie,
słońce grzeje mocno, ale nie
pali niemiłosiernie i zarówno
spacery, jak i dłuższe wycieczki
są prawdziwą rozkoszą.

Fot. Arch. J.F.

J

eśli w tym roku, a może kiedyś w przyszłości zdarzy się,
że będziemy podróżowali
przez Austrię i znajdziemy się
w bliskości miasta Villach czy Klagenfurt, gorąco zachęcam do odwiedzenia miejscowości Ossiach,
położonej nad trzecim co do wielkości jeziorem w Karyntii.
Długą linię brzegu otacza wysokie pasmo Alp Gurktalskich,
przeglądających się w szmaragdowym lustrze jeziora. Ossiacher See
to najcieplejsze i, moim zdaniem,
najpiękniejsze jezioro austriackie,
kryjące do tego wiele niespodzianek i tajemnic w swym otoczeniu.
Można tu pływać, wędkować, uprawiać sporty wodne. Od lat organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Lato w Karyntii”.
Po wschodniej części jeziora znajduje się benedyktyński klasztor
z XI w., pełniący obecnie funkcję
centrum kultury, a obok niego cudowny barokowy kościół. Każdy
więc w tym miasteczku, zamieszkałym od wieków przez słowiańską
mniejszość narodową, znajdzie dla
siebie coś pasjonującego.

Obraz – życie Bolesława II Śmiałego

Moją uwagę przykuło jednak
coś innego. Na zewnątrz, od strony
zachodniej, do ściany wspomnianego kościoła przylega, otoczony
ogrodzeniem, grób polskiego króla Bolesława II Śmiałego. Ciekawość wzbudza tablica, na której
widnieje napis w języku polskim
i niemieckim „Domniemany grób
króla Polski Bolesława II Śmiałego” oraz dopisek „Według przekazu Bolesław II Śmiały przebywał
w latach 1081–1089 jako niemy
pokutnik w klasztorze Benedyktynów w Ossiach”. Historia sporu
króla z biskupem krakowskim
świętym Stanisławem jest powszechnie znana, choć historycy
przedstawiają różne wersje zdarzeń . Z pewnością można powiedzieć, że biskup upominał króla,
posługując się różnymi formami
napomnień, a ten, w swej zapal-

czywości, odpowiedział okrucieństwem i zadał kapłanowi śmierć
podczas odprawiania przez niego
Mszy św. Tę wersję zdarzeń potwierdzają prowadzone współcześnie badania naukowe. Bolesław II
Śmiały był władcą bez wątpienia
utalentowanym i konsekwentnie
realizującym swe plany centralistyczne wobec państwa, osłabianego wyodrębnianiem księstw spadkowych. Także polityka zagraniczna władcy pokazuje jego zdolności
dyplomatyczne. Buta i pycha zgubiły jednak genialnego polityka
i dyplomatę, jakim w opinii współczesnych był Bolesław II Śmiały.
Poniżanie i upokarzanie podwładnych było dla króla codziennością.
Osadzonego na tronie kijowskim
swego sojusznika Bolesław publicznie wytargał za brodę, a witającego go, po wygnaniu z Polski,
króla węgierskiego potraktował
jak pachołka i nawet nie zsiadł
z konia przy powitaniu go.
Jakie są dalsze losy polskiego
władcy po wygnaniu? Analizując
kroniki z epoki, historycy dopuszczają dwa scenariusze. Pierwszy to
rychła śmierć króla na Węgrzech.
Drugi jest dużo bardziej niezwykły,
choć równie prawdopodobny. Wedle niego Bolesław II Śmiały, uświadamiając sobie popełnione zło,
pielgrzymuje do Rzymu, by uzyskać u papieża przebaczenie. Uzyskuje je pod pewnymi jednak warunkami. Ma do końca życia stać

się niemym pokutnikiem. Wypełniając nałożoną pokutę, Bolesław
prosi o przyjęcie do zakonu benedyktynów w Ossiach i dopiero
przed śmiercią ujawnia przeorowi
klasztoru tajemnicę. Zostaje więc
pochowany w krypcie kościoła, jak
przystało na króla. Dopiero po wielu wiekach, gdy zalecenia kościelne
zakazują pochówku w świątyniach,
grób przeniesiono na zewnątrz.
Tu zaczyna się kolejny akt królewskiego dramatu. Już w XIX w.
podjęto starania o ekshumację
zwłok i przewiezienie ich na ziemie polskie. Potem takie próby
były podejmowane przez władze
rządowe w XX w., zarówno w Polsce międzywojennej, jak i powojennej. Wobec braku zgody władz
austriackich występowano również o możliwość renowacji grobu.
Lecz i te prośby spotykały się z odmową. Powód odmowy był jeden
– trudność udowodnienia, że to
grób króla polskiego. Dokumenty
klasztorne zaginęły bowiem podczas najazdów tureckich w XVI
i XVII w. Jednak władze austriackie nie wiedziały, że Polacy mogą
przegrać bitwę, ale nigdy wojnę.
Tak było i w tej sprawie. Wiele lat
zabrało panu Jerzemu Konarzewskiemu, działaczowi polonijnemu,
przewodniczącemu Związku Polaków w Austrii, mieszkańcowi
Klagenfurtu przekonanie decydentów, że ten ślad polskości
z XI w. zasługuje na renowację.

Dziękuję Panu Jerzemu za determinację i upór, z jakim walczył
o ten skrawek polskiej historii.
Okolony ogrodzeniem pokaźny
pas ziemi nadaje właściwą perspektywę umieszczonemu na ścianie kościoła obrazowi, przedstawiającemu sceny z życia Bolesława
II Śmiałego. Poniżej tablica z napisem łacińskim i płaskorzeźba
konia królewskiego bez jeźdźca.
Obok znajduje się tablica z cytowanym wcześniej napisem, że to
grób domniemany, a ludzie dodają, że wielki pokutnik Bolesław II
Śmiały jest patronem największych grzeszników, pragnących
odpokutować za swoje winy.
Ślady polskie rozsiane są po
całym świecie. Jednak tych z XI w.
nie mamy wiele, a świadomi jubileuszu jaki przypada w przyszłym
roku – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski i ustanowienia
państwa polskiego, warto szczególną troską otoczyć miejsca nawiązujące do naszej tysiącletniej
historii i, odwiedzając Ossiach,
zostawić jakiś
symbol Polski
na tym domniemanym
grobie polskiego króla.
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Jesteśmy cenionym zarządcą
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Sierpniowe rocznice

Zaproszeni goście w czasie Mszy św. w Wierszach

pomnik kombatanci pamiętający
Tamte Dni, goście honorowi –
przedstawiciele władz Żoliborza
i Bielan, zarządów organizacji
kombatanckich, mieszkańcy obu
dzielnic. Mszę św. w intencji poległych koncelebrował ksiądz kapelan „Grupy Kampinos”. Była Kompania Reprezentacyjna, złożono
wieńce: od „Grupy Kampinos”
środowiska „Żywiciel”, Dzielnic
Żoliborza i Bielan, Rady Pamięci
Niepodległej Rzeczypospolitej
Kampinoskiej, Szarych Szeregów.
A przy pomniku stał obraz Tadeusza Budzyńskiego – „Walka
o dworzec”, zaś zakończyły uroczystości pieśni i wiersze o partyzantach i Powstaniu w wykonaniu
Kingi i Arkadiusza Głowackich
oraz słynny epos Tadeusza Budzyńskiego o Armii Krajowej.

***
W Świętej Puszczy Kampinoskiej. „Zebraliśmy się w centrum
Świętej Puszczy” – powiedział
ksiądz infułat Mieczysław Józefczyk podczas obchodów 71. rocznicy istnienia w sercu Kampinosu
kawałka wolnej Polski bronionej
przez partyzantów: Niepodległej
Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Bo
jak inaczej nazwać lasy usiane kurhanami, bezimiennymi mogiłami,
użyźnione przelaną krwią?
Miejscem spoczynku poległych
żołnierzy jest cmentarz wojskowy
w Wierszach. Stoi tu pomnik, a obok

Bielańskie wrześniowe
uroczystości patriotyczne
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany oraz Bielański Klub Kombatanta zapraszają na wrześniowe uroczystości patriotyczne.
● 13 września 2015 r. (niedziela) – uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona pamięci Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska
Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek
oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej:
– godz. 12.30 – Msza św. w kościele pw. św. Zygmunta,
– godz. 13.30 – uroczystość przy Głazie Pamiątkowym przy Pl.
Konfederacji 55.
● 17 września 2015 r. (czwartek), godz. 12.00 – uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 76. rocznicy wkroczenia do Polski wojsk
sowieckich w 1939 r. w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, ul.
Broniewskiego 44.
● 21 września 2015 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – uroczystość
patriotyczna z okazji 76. rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie
Termopile” przy pomniku upamiętniającym bitwę, znajdującym się
przy skwerze 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, ul. Kasprowicza 132.

niego urna zawierająca ziemię z 22,
w których toczyły się puszczańskie
bitwy. Dba o kultywowanie etosu
tych miejsce, etosu tego skrawka
wolności, Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.
23 sierpnia przybyli tu kombatanci
z „Grupy Kampinos”, „Żywiciela”,
środowisk „Skowronek”. „Obroża”
– z Łomianek, Sochaczewa, Chodakowa, Ożarowa i innych miejscowości, w których istnieją zrzeszenia
byłych żołnierzy. Poprzyjeżdżali
indywidualni kombatanci z całej
Polski! Zapraszał wójt gminy Czosnów Antoni Krężlewicz, proboszcz
parafii w Wierszach ks. Krzysztof
Kłosiewicz i prezes Rady Pamięci
Urszula Przymus. Honorowymi gośćmi byli m.in. minister Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej i minister Bożena Żelazowska z Urzędu
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wprowadzono poczty sztandarowe. Odśpiewano Hymn Państwowy. Zapłonął Znicz miłości
ojczyzny. Odbyła się uroczysta
Msza św. polowa. Miało miejsce
niecodzienne wydarzenie – odczytanie dekretu nominacji księdza
infułata Mieczysława Józefczyka na
stanowisko kapelana terenu byłej
Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Dekretem mianował
Abp Metropolita Warszawski Ks.
Kard. Kazimierz Nycz, a ksiądz
kapelan to były żołnierz, porucznik
AK „Grupy Kampinos” z oddziału
„Skowronka” w Sochaczewie.
Rada Pamięci, za szczególne
zasługi w utrwaleniu pamięci historycznej, nadała godność Honorowego Obywatela Terenu Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej: ministrowi Maciejowi
Jankowskiemu, pani minister Bożenie Żelazowskiej, księdzu infułatowi Mieczysławowi Józefczykowi oraz – prezesowi Bielańskiego
Klubu Kombatanta Józefowi
Kassykowi i wieloletniemu historykowi „Grupy Kampinos” AK
Henrykowi Ratyńskiemu.
W poczcie sztandarowym
Kampinoskiego Parku Narodowego dwaj asystenci przepasani byli
szarfami biało-czerwonymi, a prezenter sztandaru szarfą zieloną –
jak puszcza.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Po przeszło siedemdziesięciu latach od dni apokalipsy
coraz mniej bielańczyków je
pamięta.

A

przecież pamięć musi
trwać, aby już nigdy nie
wróciły. Warto więc podkreślić wagę misji, jaką przyjął na
siebie Bielański Klub Kombatanta.
Zrzesza on wszystkie nasze ugrupowania kombatanckie uznane
przez Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych: żołnierzy i członków wspierających Armii Krajowej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów
Wojennych RP, Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów (Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa, Armia Krajowa), Szare Szeregi, Klub Oficerów
Rezerwy przy Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Wspierają działalność Klubu takie ugrupowania,
jak Związek Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy – Górników
(który stara się o status kombatancki) czy żołnierze powojennego
podziemia.
Ta bielańska organizacja – apolityczna, jak podkreślano w regulaminie – istnieje już 22 lata. Powstała w trudnym czasie dla środowisk
kombatanckich, gdy działał jeszcze
Związek Bojowników o Wolność
i Demokrację, a po przemianach
związanych z odzyskaniem całkowitej niepodległości powstało wiele zróżnicowanych grup patriotycznych. Ideą ówczesnego Wydziału
Kultury Gminy Warszawa-Bielany
było więc stworzenie Klubu jednoczącego te grupy we wspólnym celu
– pielęgnowanie pamięci narodowej przez opiekę nad miejscami
pamięci, organizację uroczystości
patriotycznych, stałą współpracę

z organizacjami młodzieżowymi
i szkołami w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży, utrzymywanie więzi ze środowiskami
kombatanckimi, wnioskowanie
o przyznanie odznaczeń organizacyjnych i państwowych itp.
Pierwszym przewodniczącym
BKK był płk Tadeusz Sęk, drugim
– kpt. Stanisław Kramarz, obecnie
pełni tę funkcję por. inż. Józef Kassyk. Miło poinformować, że funkcję sekretarza Klubu pełni Stefania
Dąbrowska, od początku z nim
związana. Na posiedzeniach BKK
można spotkać weteranów tamtych dni, których zdjęcia – z okazji
ubiegłorocznej siedemdziesiątej
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – zawisły przy Placu na
Rozdrożu w poczcie bohaterów
i w holu bielańskiego ratusza.
Można sobie po prostu usiąść obok
pana Witolda Gębicza ps. „Sagan”,
bielańczyka, obecnie członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Szarych Szeregów, wtedy
powstańczego łącznika, opisanego
w książce „Szare Szeregi 1939-44”,
albo obok pana Jana Wesołowskiego ps. „Sokół” – wtedy harcerza
z łączności w II obwodzie Żywiciela”, który jako chłopak stąd niezastąpiony był w przemykaniu pod
niemieckim nosem na trasach Żoliborz-Laski-Puszcza Kampinoska.
„Szare Szeregi”: konspiracyjny
pseudonim Związku Harcerstwa
Polskiego – dzieci z barykad. Za
ostatnie dwieście lat rodzimych
dziejów zawsze młodzież płaciła
krwią i życiem: podchorążowie
z 1830 r., powstańcy z 1863 r., drużyny strzeleckie, Bartoszowe, zarzewiackie z 1914 r., Orlęta Lwowskie, dziewczęta i chłopcy z kwater
na Powązkach…
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Fot. P. Hołubiec
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a uroczyste uczczenie 71.
rocznicy walk o dworzec
(toczonych przez dwie
noce 20/21 i 21/22 sierpnia 1944 r.
) studium refleksyjne napisał mjr
Jarzy Koszada – honorowy prezes
Zarządu Środowiska „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a odczytał
mgr inż. Marcin Biegas – prezes
„Grupy Kampinos”. Przypomniał,
że pomnik powstał zaraz po zakończeniu wojny, z inicjatywy Stowarzyszenia środowiska Żołnierzy
AK „Żywiciel”.
Wykonując rozkaz gen. „Bora”,
partyzanckie zgrupowanie z Puszczy Kampinoskiej skierowało do
Warszawy 1150 żołnierzy w celu
sforsowania umocnień na torach
Dworca Gdańskiego i połączenia
Żoliborza ze Starówką. Większość
z nich stanowili partyzanci przybyli do Kampinosu z Puszczy Nalibockiej na Kresach Wschodnich.
Poległo ok. 450 żołnierzy, ok. 100
zostało rannych…
W 2001 r., na wniosek Środowiska „Grupa Kampinos” uzupełniono w napisie na pomniku, że
walczyli tu partyzanci z puszczy
nalibockiej. Do 2012 r. odbywały
się tu uroczystości „Grupy Kampinos” w rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, postanowiono
jednak, że dla podkreślenia znaczenia walk na Dworcu Gdańskim
będą tu obchodzone rocznice tych
walk.
22 sierpnia br. przybyli pod

Fot. M. Serafin

W miejscu walk o Dworzec
Gdański, przy zbiegu ulic
Mickiewicza i gen. Zajączka
upamiętnia Tamte Dni pomnik
wzniesiony ku czci poległych
żołnierzy Żoliborza i Starówki
oraz powstańczych oddziałów
„Grupy Kampinos” AK.

Bielański Klub
Kombatanta

Członkowie Bielańskiego Klubu Kombatanta
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Co Rada może?

Wczasowicze dziękują

7 września w godz. 17.00–18.00
i 21 września od godz.
12.00–13.00 członkowie Rady
Seniorów Dzielnicy Bielany
dyżurować będą w bielańskim
ratuszu, czekając na osoby,
którym bliskie są sprawy społeczności seniorów lub mające
własne problemy.

Dogadzano im, spełniano życzenia, chuchano i dmuchano,
piastowano – sama widziałam.

a którym piętrze i w której
sali pełnione będą dyżury
– wskaże recepcja znajdująca się w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
Samorządy w Austrii, Danii,
Francji, Niemczech, Holandii,
Szwecji i Włoszech powołały rady
doradcze złożone z seniorów!
W Niemczech zaczęto je tworzyć
już w latach siedemdziesiątych ub.
wieku, w Danii działa już ponad
200 rad na 270 magistratów... A na
naszym podwórku nic się takiego
nie działo, więc złość brała, gdy
dochodziły wieści o inicjatywach
podejmowanych przez starzejący
się świat na rzecz seniorów –
uprawnionych do głosowania,
a więc chcących współdecydować
w sprawach dla nich ważnych.
Warto w tym miejscu podkreślić, że na Bielanach działała, jedyna chyba w skali kraju, Rada Programowa Seniorów Bielańskich,
pod kierunkiem Stefanii Dąbrowskiej, przez ponad 20 lat, efektywnie integrując środowisko. Była to
jednak federacja Klubów Seniora,
Ośrodków Wsparcia itp., bez możliwości wpływania na politykę senioralną. Warto też w tym miejscu
podziękować działaczom byłego
zrzeszenia.
Tymczasem i nad Wisłą zdecydowano dogonić Europę. Proces
tworzenia Warszawskiej Rady Seniorów przy Urzędzie m.st. Warszawy oraz ściśle z nią współpracujących Rad Dzielnicowych poprzedziły dwuetapowe konsultacje
społeczne, skierowanymi do ponad 360 tys. warszawiaków powyżej 65. roku życia pytaniami, czy
widzą potrzebę powołania takich
rad – konsultacyjnych, doradczych

i inicjatywnych – przy organach
administracji publicznej. A wszystko to w ramach programu na lata
2013–2020 „Warszawa przyjazna
seniorom”, bo proces starzenia się
ludności Warszawy jest jednym
z ważniejszych problemów społecznych.
I taka była droga do powstania
Rady Seniorów Dzielnicy Bielany
(statutowa nazwa „Bielańska Rada
Seniorów” – BRS), którą powołała
Rada Dzielnicy Bielany specjalną
uchwałą, a tworzących ją przedstawicieli i przedstawicielek Bielan
w wieku 60+ wybierali bielańczycy
też w wieku 60+ –każdy kandydat
musiał mieć poparcie co najmniej
piętnastu osób. Z dawnego Zrzeszenia nikt nie kandydował.
Skład członków Rady podaliśmy w numerze 6/2015 „Naszych
Bielan”, w maju br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne, a w posiedzeniu sierpniowym uczestniczyła Wasza redaktorka. Wysłuchała m.in. sprawozdania z wizyty
przedstawicieli naszej Rady (oraz
innych Rad) u pani premier Ewy
Kopacz, zapoznała się z pismami
i prośbami skierowanymi do Rady
(już przychodzą) i dowiedziała się,
że powstaje Obywatelski Parlament
Seniorów przy Sejmie RP. Wybiegamy przed Francję – bo tam działa tylko Narodowy Komitet Pracy
na rzecz Osób Starszych.
A co Rada może? Najlepiej
przekonać się, kładąc jej na sercu
wszelakie troski i biedy, których
seniorom życie nie szczędzi. Niech
działa!

Pani

Pani

Annie
Leszczyńskiej-Sudzie

Annie
Leszczyńskiej-Sudzie

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Mamy

składa
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany i seniorzy
z Ośrodka Wsparcia nr 2

Obrady Rady Seniorów

Irma Wieczorkowska-Bednarek

składa
Środowisko „Grupa Kampinos”
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej

Z żalem informujemy,
że w lipcu br. zmarł nasz
długoletni wolontariusz

Eugeniusz
Peschke

Polski Komitet
Pomocy Społecznej
– Oddział Bielany

Fot. Arch. OWdS Nr 1

Fot. P. Hołubiec
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etnie wczasy bielańskich seniorów na AWF obsługiwał
cały sztab ludzi – pracowników Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i podobieranych. Podopiecznych zakwalifikowanych do
korzystania z transportu (z racji
wieku lub stanu zdrowia) przywoził i odwoził pan Włodek. Z podawania posiłków – obiadu i podwieczorku dwustu osobom!, po sto na
każdym turnusie, dzień w dzień
wywiązywały się panie: Ela, Grażyna i Nina. Za organizację wycieczek i prelekcji odpowiadały panie
Kasia z Agatą, za warsztaty psychoedukacyjne i kurs angielskiego
sama Kasia. Zajęcia fotograficzne
i komputerowe prowadził pan Jacek, do tańców przygrywał pan
Bogdan. We wszystkim pomagało
siedmioro praktykantów i troje
wolontariuszy oraz kierowniczka

Ośrodka Grażyna Parkot, której
wszędzie było pełno, jak na szefową przystało.
Organizatorami wczasów byli:
Urząd Dzielnicy Bielany, Akademia Wychowania Fizycznego, Bielański Ośrodek Pomocy Społecznej i Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.
Na uroczyste rozpoczęcie i zakończenie każdego turnusu – z koncertami i poczęstunkiem – przychodziła przyjazna bielańskim
seniorom pani senator Barbara
Borys-Damięcka i pani poseł Joanna Fabisiak, która zaprosiła seniorów na wycieczkę do Sejmu.
Byli przedstawiciele władz AWF
i Urzędu Dzielnicy, radni. Spotkania te prowadziła pani dyrektor
OPS Ewa Flaszyńska, podkreślając
ponad dwudziestoletnią tradycję
bielańskich „Wczasów dla Seniorów”.
Dla każdego coś ciekawego –
tak można by określić bogatą ofertę wczasowych zajęć: gimnastyka

Poranna gimnastyka

i robienie biżuterii czy lampionów,
komputery i konkurs na najpiękniejszy bukiet, prelekcje z higieny
żywienia i ... wizyta pracowników
ZOO w towarzystwie zwierząt.
Grano w karty, podziwiano plenerową wystawę gobelinów, tańczono w kręgu i w kółku. Na grillu
kończącym turnusy zwycięzcy
konkursów otrzymywali nagrody,
a wszyscy wczasowicze – kolorowe
kocyki ufundowane przez Urząd
Dzielnicy.
Kilka razy odwiedził tegoroczne wczasy „Głos Seniora” – serdecznie zapraszany przez organizatorów. A wczasowicze przypominali, żeby w ich
imieniu podziękować władzom
Dzielnicy, OPS,
AWF i TKKF – z
nadzieją, że znów
się tu spotkają
za rok.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Pomoc Seniorom w „oswajaniu”
urządzeń cyfrowych
W Warszawie rusza akcja bezpłatnych konsultacji komputerowych dla osób 60+.

Z

ajęcia organizowane są
w ramach programu ASOS
(Aktywizacja Społeczna
Osób Starszych) i maja na celu
pomoc Seniorom w „oswajaniu”
urządzeń cyfrowych. Projekt trwa
do końca roku 2015. Organizatorem jest Fundacja Terapii przez
Sztukę KOLOROWY START,
a partnerem projektu jest Urząd
m.st. Warszawa.
Informacje o projekcie umieszczane są na stronie wydarzenia na
FB: https://www.facebook.com/
events/840363916054333/ Chciałabym na razie, żeby zorientowali się
Państwo, jaki jest zakres zajęć i pod-

jęli decyzję, w jakiej formie umieścić informację dla czytelników na
łamach Gazety. Wszelkie potrzebne
materiały w wymaganym przez
Państwa formacie prześlę po uzgodnieniach. Może to być tekst w Wordzie plus ilustracje, może też być
ogłoszenie o podanych przez Państwa wymiarach (jestem grafikiem
i bez problemu dostosuję się do
Państwa wymagań).
Prócz bezpłatnych konsultacji
komputerowych w ramach projektu będziemy prowadzili tematyczne zajęcia, w czasie których uczestnicy będą uczyli się, jak swoje
pasje przenieść w świat cyfrowy.
Przewidzieliśmy tematy takie jak
malarstwo, rękodzieło, filmowanie, gotowanie, turystykę – w czasie praktycznych zajęć Seniorzy

będą mieli zajęcia praktyczne, na
których będą malowali, gotowali,
lepili z gliny, a później przy komputerach będą uczyli się, jak dzielić się swoimi pasjami z innymi
(blogowanie, Facebook, obróbka
zdjęć, montaż filmów, przygotowanie książki kucharskiej ze swoimi przepisami). Projekt dofinansowany ze środków Rządowego
Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020 Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Fundacja Terapii przez Sztukę
KOLOROWY START ul. Św. Stanisława 10 lok.1 01-162 Warszawa,
tel. 601-37-65-75, jdec@plusnet.
pl.
Jolanta Dec
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zażyć te substancje i stanowczo
odmawiajmy, gdy nas do tego
namawia. Nie warto ryzykować
własnego życia! Stąd apel, szczególnie do młodych ludzi, aby nie
kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczególną
uwagę na osoby niepełnoletnie i
młodzież.
Producenci cały czas modyfi-

kują skład chemiczny dopalaczy.
Często mieszkanki te okazują się
śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy uwagę na zachowanie naszych najbliższych, na środowisko,
w jakim przebywają. Wystarczy
naprawdę chwila, by doszło do
tragedii, ale wystarczy jedna decyzja, by zapobiec, by pomóc, by
uratować. Apelujemy o przekazywanie wszelkich informacji o do-

ściej dochodzi do trwałych zmian
funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Badania wskazują na
dwukrotnie większe zagrożenie
wystąpienia psychozy schizofrenicznej.
Prosimy, aby rodzice zwracali
szczególną uwagę, czy opisane
efekty zachowania po dopalaczach
nie występują u ich dzieci. Podobnie jak znaleziony w mieszkaniu
czy ubraniu dziecka susz roślinny,
może to być sygnałem, że dziecko
zażywa narkotyki. Wtedy, aby zapobiec najgorszemu, konieczna
jest właściwa i szybka reakcja.
Tu szukaj pomocy:
112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii
Europejskiej.
800 060 800 - Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
KSP

Gabinet stomatologiczny
Protezy akrylowe, acetalowe, szkieletowe, nylonowe
Protezy z miękkim podniebieniem
Leczenie zachowawcze i chirurgia.
Przystępne ceny!

ul. Kiwerska 3, tel. 602 390 620
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ch produkcja, sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia. Zwalczając ten
proceder Policja współpracuje
z Państwową Inspekcją Sanitarną.
Każda informacja wpływająca do
Policji o miejscach, w których
może być prowadzona sprzedaż
dopalaczy jest dokładnie sprawdzana. Policjanci regularnie asystują pracownikom Państwowej
Inspekcji Sanitarnej przy kontrolach punktów sprzedaży dopalaczy oraz zabezpieczeniu podejrzanych specyfików, które następnie
są poddawane szczegółowym badaniom.
Bardzo ważne jest uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich
może wiązać się z poważnym
ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza
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Dopalacze stanowią preparaty
zawierające w swym składzie
substancje psychoaktywne,
które zagrażają życiu i zdrowiu.

palaczach do każdej najbliższej
jednostki Policji.
Zabezpieczony przez policjantów z kraju tzw. „Mocarz” ma postać zielonego suszu roślinnego
przeznaczonego do palenia. Przeprowadzone badania wykryły
w nim syntetyczne kanabinoidy,
po wypaleniu których występują
efekty bardzo podobne do tych,
jakie wywołuje marihuana i haszysz, tyle że nawet kilkaset razy
silniejsze. Efektem ich zażycia są
m.in. zmiana nastroju i samopoczucia, błogostan, euforia, halucynacje, czasami depresja, apatia i
urojenia. Następuje wzrost ciśnienia krwi, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia
koordynacji ruchowej, zawroty
głowy, zaburzenia uwagi, wysuszenie śluzówek. Zagrożona jest
szczególnie młodzież, u której po
przyjęciu tych substancji najczę-

DZ

Dopalacz to też NARKOTYK!
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Fot. Arch. Toyota Bielany

– radzi Maciej Wiśniewski, doradca handlowy Klienta biznesowego w Toyocie Bielany.

Możliwości jest wiele – pytanie, co jest istotne z punktu widzenia małego przedsiębiorcy. Stałe
niskie miesięczne koszty, niska
wpłata własna, bezpieczeństwo i
komfort użytkowania, a może
wszystko razem?
Myśląc o finansowaniu auta
w firmie, najczęściej myślimy
o tradycyjnym leasingu. Ten wiąże
się jednak z wysokimi ratami, które ograniczają płynność finansową
firmy oraz zdolność inwestycyjną.

Rozważając zakup auta za gotówkę
lub w kredycie, warto pamiętać
o ograniczonych możliwościach
skorzystania z odliczeń podatkowych, co dla firmy rozwijającej się
jest kwestią kluczową.
Opcją, która zdobywa coraz
więcej zwolenników w Polsce,
a jest niezwykle popularna na zachodzie, jest forma finansowania
pozwalająca na obniżenie kosztów
leasingu o 50 do 60%. Tak znaczne obniżenie kosztów miesięcznych jest możliwe dzięki nowoczesnemu podejściu do finansowania
auta, w którym przedsiębiorca
spłaca w okresie trwania umowy
jedynie utratę wartości samochodu, a nie jego pełną cenę.
Leasing SmartPlan, bo tak nazywa się ta forma finansowania
w Toyocie, to przede wszystkim
szeroka gama możliwości. Można
dokonać wpłaty własnej aż do
40%, ale nie trzeba. Można również na początek nie wpłacać nic.
Finansowanie można rozłożyć na

2 do 4 lat, a następnie wymienić
auto na nowe i jeździć nowym
samochodem za niewielkie pieniądze. Można także zostawić samochód w firmie, dopłacając niespłaconą resztę.
To nie koniec korzyści. Do raty
miesięcznej można także doliczyć
ubezpieczenie i pełen pakiet usług
serwisowych, przeglądy, opony,
wymianę i składowanie opon.
Wszystko po to, aby móc zaplanować, ile nas będzie kosztować samochód w ciągu najbliższych lat.
Moim Klientom doradzam zastanowić się, jakie miesięczne
koszty chcą ponieść w związku
z użytkowaniem samochodu, po
to żebym mógł przygotować dla
nich szytą na miarę ofertę. Zapraszam do Toyoty Bielany na Klaudyny 1 – chętnie doradzę, jak najkorzystniej kupić auto do firmy.
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Założyłem firmę – jak najkorzystniej
sfinansować zakup samochodu?
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Leasing
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Kontakt:
maciej.wisniewski@toyota-bielany.pl,
tel. 22 832 33 33

Spotkaj się ze sztuką
– festiwal Joli Bord de l’art. Piękny Brzeg Sztuki

Od 16 do 19 września 2015
roku na Żoliborzu będzie trwał
festiwal ‘Joli Bord de l’Art PIĘKNY BRZEG SZTUKI.

J

ego II edycję 16 września
o godz. 19.30 zainauguruje
koncert zespołu The New
Art Ensemble w salonie TOYOTA
BIELANY. W programie usłyszymy kameralne dzieła Mozarta,
Rossiniego i Botessiniego.
17 września o godz. 19.30 Organizatorzy festiwalu zapraszają
do Szkoły Muzycznej na Żoliborzu

na spektakl muzyczny pt. „KONTRABASIŚCI” na podstawie monodramu P. Suskinda. W roli głównej wystąpi wybitny polski aktor
– Jarosław Gajewski, a towarzyszyć
mu będzie kwartet kontrabasowy
WARS’ofBASSes.
18 września, także o godz.
19.30, w Forcie Sokolnickiego zagra zespół znakomitych muzyków,
improwizujących swoje autorskie
kompozycje inspirowane World
Music. Wśród nich na scenie pojawi się m.in. wybitny saksofonista
i multiinstrumentalista – Grzech
Piotrowski, Krzysztof Lenczowski
– wiolonczelista zespołu Atom
String Quartet oraz kontrabasista
– Sebastian Wypych.
Wielkim finałem festiwalu
będą Urodziny Placu Wilsona,
które 19 września zmienią Park
Stefana Żeromskiego w tętniące
wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi miejsce.
Tego dnia park zostanie podzielony na kilka stref, a znajdą się
tam:
● strefa koncertowa, kilka
scen, na których wystąpią między
innymi: Anna Dereszowska, Tytus
Wojnowicz, Machina del Tango,

The New Art Ensemble, Trio del
Diablo, Szymanowski Young Power oraz wielu innych znakomitych artystów.
● strefa dla dzieci oferująca
gry, zabawy, bajki czytane przez
wybitnych aktorów (Joanna Trzepiecińska, Krystyna Tkacz, Anna
Dereszowska). Niecodzienną

DAM PRACĘ

• Rencistkę lub emerytkę z Bielan zatrudnię 2-3 razy
w tygodniu do pomocy w domu. Tel. 506 795 161.
• Sprzątanie w szkole na Bielanach, tel. 22
835-37-76

SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku
do piątku, od 4 do 5 godzin dziennie. Referencje.
Tel. 697 960 691.

USŁUGI

• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście.
Solidnie. Tel. 694 065 757.
• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i
dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne. Tel.
602 362 911.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe i
duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość
– osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.
• Pogotowie komputerowe. Masz problem z
komputerem ? Zadzwoń! ;-) Bezpłatny dojazd na
terenie Warszawy. Preferowane dzielnice: Bielany, Bemowo, Żoliborz, Łomianki. Wystawiam
faktury Vat 23%, tel. 503 500 065.

atrakcją w strefie będzie tematyczne malowanie prawdziwego samochodu udostępnionego przez
Toyotę Bielany.
● strefa kulinarna zaprasza na
całodniowy Targ Śniadaniowy.
● strefa artystów malarzy,
rzeźbiarzy i innych.
● Hybrydowa Strefa Toyoty

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę 913 m2 - ogrodzona, media,
30 km z Bielan - Grochale gm. Leoncin, tel. 601
557 177.
• Wynajmę mieszkanie 38 m2, pokój z kuchnią, po
remoncie, umeblowane, bardzo dobra lokalizacja
na Woli. Tel. 503 520 490.
• Wynajmę całe mieszkanie 2-pokojowe 52m2 (lub
jeden pokój 25m2) na ulicy Bogusławskiego 4/28.
Całe mieszkanie jest po kapitalnym remoncie, a
w dużym pokoju dodatkowo klimatyzacja. Cena
wynajmu całego mieszkania to 1500 zł + światło
i Internet. Tel. 601 784 027.
• Zamienię jedno lub dwa mieszkania komunalne kawalerki 25m2 i 26m2 na jedno większe. Zamienię
na mieszkanie komunalne (może być zadłużone/
do remontu), własnościowe lub spółdzielcze, min.
3 pokoje, min. 50m2, najchętniej na Bielanach lub
Żoliborzu. Rozważę każdą rozsądną propozycję.
Tel. 501-87-66-86.

SPRZEDAM

• Opel Astra III hatchback, 2005 r., automat, kolor
srebrny, cena 12 tys. zł. Tel. 509 599 938.
• Daewoo Nubira II 1,6. Rok 2000. Tanio! Tel.
508 458 891.

Bielany – poznaj fakty i mity na
temat napędu hybrydowego testując jedno z naszych aut, poddaj
się próbie dachowania w symulatorze i uświadom sobie jak istotne są prawidłowo zapięte pasy
bezpieczeństwa.
Szczegółowe informacje na
www.jolibordfestival.pl

• Wózek inwalidzki mało używany, pieluchomajtki
M, 5 paczek po 30 szt., 1 kulę i laskę, tel. 601
557 177.

NAUKA

• Tłumaczenia pisemne w zakresie General English
na poziomie zaawansowanym – prace szkolne, listy
prywatne, CV i listy motywacyjne, itp. Angielskipolski, polski-angielski. Magister, międzynarodowy
certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), wieloletnie doświadczenie, również jako tłumacz na
wyjazdach. Rzetelni i szybko. Tel. 609 979 485.
• Jest doskonała okazja by poprawić swoje wyniki
w szkole i skorzystać z KOREPETYCJI z zakresu
przedmiotów takich jak: Matematyka, Fizyka oraz
Chemia. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.
piotrpajewski.pl/korepetycje/. Wszystko sprawnie,
miło, tanio i skutecznie.
• Język niemiecki – nativ speaker. Konwersacje. Korepetycje. Szeroki zakres. Tel. 739
598 342.
• Matematyka – nauczycielka udziela korepetycji,
tel. 698 414 705.
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji,
tel. 695 612 825.
• Niemiecki – każdy poziom, skutecznie i solidnie,
tel. 503 118 163.
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Małe co nieco (2)
Szybki przewodnik po bistrach, barach i kafejkach

P

smakowych. Bar mleczny „Marymont”, ul. Marymoncka 49, relikt
minionej epoki. To cud, że przetrwał od lat ‘60 XX w. Witryny
jakby zatrzymane w czasie: obowiązkowe firany i kwiaty na parapetach. Wnętrze bez pretensji do
świata. W środku charakterystyczny zapach. Lekko przypalonego
mleka? Kapusty? Ziemniaków? Na
szanownego, bynajmniej nie awanturującego się klienta, szerokim
frontem czekają zupy z pomidorową na czele, dania drugie z przodującymi naleśnikami, surówki,
desery typu budyń itd. Wybór spory, ceny przystępne. Leniwe proszę
odebrać!
Tylko 100 m i oto nowe, ciekawe miejsce. Bistro ziemniaczane
„Patata”, ul. Marymoncka 73. Jak
sama nazwa wskazuje, ziemniak
jest inspiracją, występując w roli
głównej, choć są wątki poboczne.
Na popularne kartofle, pyry, bulwy, pecyny czy jak je zwał, czeka
specjalny piec, gdzie dzieją się kulinarne cuda, przemiany. Do wyboru ziemniaki w różnych mutacjach + ser + masło + posypka +
farsze: łosoś z koperkiem, szynka
z porem, tuńczyk z kukurydzą etc.

Plus napoje zimne oraz ciepłe.
Trzymamy kciuki za to sympatyczne miejsce.
Stąd widać już al. Zjednoczenia, więc skręt w lewo i proszę. Bar
„Jago”, wejście od Cegłowskiej,
choć oficjalny adres to Marymoncka 83/87. Dwa uroczo pomalowane pomieszczenia w bajkowo-kosmicznym wyglądzie. Oferta dla
podniebienia Bielańczyka raczej
w kierunku tradycyjnym, bliżej
repertuaru baru mlecznego. Przykładowo: żurek, krupnik, botwinka, ogórkowa, klopsy, kotlet mielony, schabowy z kapustą, stek, do
tego ziemniaki albo ryż, surówki i
oczywiście napoje. Ceny na każdą
kieszeń. Smacznego!
Dosłownie pół minuty dalej,
a więc bliziutko, niedawno swe
podwoje otworzyła Cafe „Czytelnia”. Adres: al. Zjednoczenia 46.
Prowadzona jest przez młodych
ludzi z prawdziwą pasją. I cieszy
się już niebywałą wprost popularnością, szczególnie pośród okolicznej braci licealno-studenckiej.
Wystrój lekko minimalistyczny,
lecz regały z ciekawymi książkami
do czytania (nie tylko przy kawie),
budzą twórczy respekt oraz apetyt

na ciąg dalszy. Cokolwiek macie
na myśli. I jeszcze tajemnicze:
zjedz mnie! To miły napis z menu
na tablicy. Smaczna prawda. Jajecznica? Omlet? Jajka sadzone?
Tarta? Pasztet? Surówki? Słodycze,
w tym nieziemskie bezy? Liczne
kawy zamorskiej urody oraz smaku? Wprost z Afryki i innych
orientalnych rejonów. To tylko
fragment z oferty cafe. Nic, tylko
degustować.
Przed nami kolejne 600 m.
Skręcamy w prawo ul. Kasprowicza, gdzie pod nr 56 jest słodkie
miejsce, czyli „Caffee Consonni”.
Przy oknie miejsce do konsumpcji,
a w głębi lokalu dodatkowo ładna
sala na kilkanaście osób. Do tego
kusi duża lada jak w cukierni, gdzie
pysznią się rozkosze podniebienia,
które można kupić na wynos. Zatem, dla nieco najedzonych, ale
spragnionych cukrowej radości
czekają łakocie: lody, desery, koktaile, wspaniałe świeże pieczywo,
ciasta i kawa. Obsługa szybka, miła,
profesjonalna.
Tymczasem dosłownie po drugiej stronie, na ul. Kasprowicza 63
ruszyła „Stacja Bielany”. Nazwa
niejako nawiązuje do metra, choć

to maleńka zmyłka. Oto bowiem
dla miłośników dań różnych
otwarto bistro. Królują w nim
wszelkiego rodzaju naleśniki,
a także grzanki z dodatkiem czosnku, oliwek, papryki, sera, pomidorów i innych rzeczy. Ponadto: zupy,
tortille w konfiguracjach różnych,
mix sałatek, deserów, że o napojach zimnych, ciepłych i winach
nie wspomnę. Wszystko to smaczne, świeże, pachnące.
Tuż obok, na ul. Kasprowicza
65, działa kultowy „Karuzel Bielański” (foto 3). Przetrwał 4 dekady i ma wiernych smakoszy. Zasłużył na to w pełni. Wnętrze bez
udziwnień, ale karta dań godna.
Przykładowo: przekąski zimne
z tatarem albo śledziem w roli
głównej, na ciepło: bigos, wątróbka, borowiki!, pierogi. Zupy staropolskie: rosół, żurek czy barszcz.
Specjały drobiowe, wieprzowe,
wołowe, na różne sposoby. Sałatki,
desery, ciasta, lody, napoje zimne,
ciepłe etc. To tylko część karuzelowej orgii smaków. Przekonajcie
się sami.
Za miesiąc ciąg dalszy nastąpi.
Tutti Frutti

Fot. T.F.

rzed wakacjami przedstawiliśmy 7 kulinarnych
bielańskich miejsc, które
warto odwiedzić. Podróż
przerwaliśmy na al. Zjednoczenia
r. Kasprowicza. Jak obiecaliśmy,
dziś przechodzimy na drugą stronę ulicy i...
Miłe zaskoczenie. Na ul. Kasprowicza 48 powstała „Jadłostacja”. Część pierwsza lokalu: małe
bistro w aneksie przy oknie; ławy
z poduchami. Można przekąsić coś
na zimno i ciepło. Szczególne
uznanie budzi zupa krem z pieczarek z koperkiem. Ach! Dla bardziej
wymagających wędliny bezglutenowe, wyroby z karpia oraz wegetariańskie produkty. Tych wiele
w drugiej części wnętrza. W woreczkach różne ziarna, mielone na
miejscu w drewnianym młynku.
W słojach istne cuda: nasiona chia,
jagoda goji, ryż czarny dziki, amarantus, sezam, orzech nerkowca
itd. Do tego soki, sosy, makarony.
Nie sposób wszystko wymienić. To
trzeba spróbować. Jesteśmy pod
wrażeniem.
Kilometr dalej – na miłośników przeszłości – czeka zabytkowa
atrakcja. Nie tylko kubeczków

Cafe „Czytelnia”

„Caffee Consonni”

Światowe Dni Młodzieży w Polsce – to już niedługo!
Dni w Diecezjach 20–25 lipca 2016 – także na Bielanach! Kraków ŚDM 26–31 lipca 2016.
Poszukujemy wolontariuszy do organizacji przyjęcia pielgrzymów w bielańskich parafiach w
czasie „Dni w diecezjach”: 20–25 lipca 2016. Więcej informacji na www.wolontariusze.waw.pl.
Wiek nie gra roli. Czekamy na Ciebie!

„Karuzel Bielański”

80-lecie
Żoliborskiej Jedynki
12 września 2015 r. odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym
im. B. Limanowskiego przy ul. Felińskiego 15, Zjazd Absolwentów
z okazji 80-lecia założenia Szkoły. Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu Koleżeńskiego zaprasza wszystkich Absolwentów do
wzięcia udziału w tej uroczystości.
Informacje o Zjeździe na stronie www.jedynka.org
Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17,
e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Paweł Hołubiec i Magdalena Ulejczyk
Korekta: Agnieszka Stawiarska

Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń i tekstów niezamówionych redakcja nie
ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz
skracania niezamówionych tekstów.
Wydanie elektroniczne dostępne na www.bielany.waw.pl.

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18 – pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.00-19.00 – 3 września oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, ostatnia
środa miesiąca, g. 18.00-19.00 – 30 września.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 7 września, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00
– 21 września.
3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl – Kontakt telefoniczny.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, drugi poniedziałek miesiąca,
g. 17.00-18.00 – 14 września.
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego
i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35
10, g. 16.00-17.00 – 1, 15 września.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury, ul.
Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com – 2 września.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny
Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, pierwszy wtorek miesiąca, g. 13.00-14.00 – 1 września.

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, pierwszy
czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 3 września.
1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd
Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd
Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, g. 19.00-20.00 – 1, 15 września.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 1 września.
1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady Członek Komisji Zdrowia, Rodziny
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g.
16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady, Klub Seniora „Pod
Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 2 września.
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii:
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
g. 17.00-18.00 – 7 września oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza
15, drugi poniedziałek miesiąca oraz inne terminy, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 1 września.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie
Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 2 września oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, ostatni poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 28 września.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej
i Komisji Mieszkaniowej: Szkoła Podstawowa Nr 79, Sekretariat szkoły, ul. Arkuszowa 202, g. 8.00-10.00, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 7 września.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

