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Najbliższy numer
„Naszych Bielan”
ukaże się
w czwartek
19 maja br.
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Koniec wojny na Bielanach

Konkurs „5” z BIELAN

Ósmy dzień maja, dzień, w
którym w 1945 r. skapitulowały hitlerowskie Niemcy,
obchodzony jest tradycyjnie
jako dzień zakończenia drugiej
wojny światowej, choć tak naprawdę jest to data w pewien
sposób symboliczna.

Nasz nowy konkurs foto-zagadka cieszy się wśród Czytelników gazety olbrzymią
popularnością.

D
Fot. Z. Morawski

D

la różnych rejonów świata
działania zbrojne kończyły
się bowiem w różnym czasie. Na przykład Warszawa wyzwolona została już 17 stycznia
1945 r. i od razu zaczęła się jej
odbudowa, zaś rzeczywistym końcem drugiej wojny światowej była
kapitulacja Japonii. Ta zaś miała
miejsce dopiero 2 września 1945 r.
Nie zmienia to faktu, że to 8 maja
obchodzimy Dzień Zwycięstwa.
W jakim stanie znajdowały się
Bielany pod koniec wojny? Podczas powstania warszawskiego
dzielnica stała się polem walki
zarówno dla oddziałów walczących w warunkach miejskich, jak
i dla tych, które kryły się w ostępach Puszczy Kampinoskiej. W
porównaniu z innymi dzielnicami,
na przykład ze Śródmieściem, które w znacznej swojej części dosłownie przestało istnieć zamieniając się w morze cegieł, Bielany
ucierpiały relatywnie mniej i nadawały się do odbudowania. Jak odnotowuje Jarosław Zieliński w
książce „Bielany. Przewodnik historyczny”: „Nie odbudowano jedynie czterech kamienic w parzystej pierzei ul. Kasprowicza (numery 32, 34, 38 i 40) oraz dwóch
przy Marymonckiej, róg alei Zjednoczenia”. Już w następnym zdaniu
jednak dodaje: „Znacznie większe

Burmistrz Bielan Tomasz Mencina podczas ubiegłorocznych uroczystości

szkody w efekcie ciężkich walk
były na Rudzie i Marymoncie. Po
raz drugi podpalony został przez
Niemców kościół w Lesie Bielańskim i gmach gimnazjum księży
Marianów, spłonęła też doszczętnie restauracja Bochenków”. Dodatkowym elementem niosącym
zniszczenie był szaber dokonywany przez mieszkańców okolicznych wsi. Koniec wojny oznaczał
także i to, że w miejscu uciekających wojsk hitlerowskich pojawiały się, obok Polaków, także oddziały innych „wyzwolicieli”, czyli armia radziecka, która niekiedy
zajmowała domy na swoje kwatery
stłaczając prawowitych mieszkańców w jednej izbie. Stopniowo,
wraz z postępującą odbudową,
Bielany wracały razem z resztą
Warszawy do normalności…
W bieżącym roku obchodzimy
Dzień Zwycięstwa po raz 71. W
niedzielę, 8 maja Zarząd Dzielnicy
Bielany wraz z Bielańskim Klubem
Kombatanta zapraszają wszystkich
mieszkańców dzielnicy do wzięcia
udziału w patriotycznej uroczystości. O godz. 13.00, w kościele św.

Marii Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64 odprawiona zostanie
msza święta. Następnie o godzinie
14.00 odbędzie się uroczystość
przy pomniku 30. Pułku Strzelców
Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim. Warto przy tej okazji
przypomnieć, że 30. Pułk Strzelców Kaniowskich, wsławiony w
wojnie z bolszewikami w 1920 r.,
brał udział w obronie Warszawy
podczas Wojny Obronnej 1939 r. i
21 września, w bitwie która rozegrała się na terenie Bielan, został
całkowicie rozbity. Poległo wówczas około sześciuset żołnierzy, a
wśród nich dowódca, major Bronisław Kamiński. Obecność przy
pomniku bohaterów wojny obronnej 1939 r. będzie podkreśleniem,
że ofiara życia, którą złożyli nie
poszła na marne i przyczyniła się
do tego, iż obchodzić możemy
Dzień Zwycięstwa. Dzień ostatecznego przekreślenia szalonych, nazistowskich planów, które odcisnęły na naszym kraju i mieście tak
silne i straszne piętno.
Rafał Dajbor

500 złotych na dziecko

O

drugie, trzecie, czwarte itd. chronologicznie od najstarszego do
najmłodszego, które nie ukończyły
jeszcze 18. roku życia).
3. W składzie rodziny (pkt. 4
wniosku) wpisujemy męża/partnera (ojca dziecka) oraz wszystkie
dzieci do 25. roku życia, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu!
Jeżeli dziecko ma 30 lat i pozostaje na utrzymaniu i wychowaniu
rodziny, może być wpisane tylko,
jeśli jest niepełnosprawne i w
związku z jego niepełnosprawnością pobierane jest na nie świadczenie pielęgnacyjne lub opiekuńcze.
4. W pkt. 7.1 wpisuje się alimenty, które w 2014 r. wnioskodawca, mąż / partner płaci na inne
dzieci nie pozostające w składzie rodziny (w związku z tym, że

W ramach tegorocznej edycji
Nocy Muzeów w sobotę 14
maja Huta ArcelorMittal Warszawa zaprasza do zwiedzania
schronu, a właściwie „Stanowiska Dowodzenia Obrony
Cywilnej”.

M
przebywają na stałe w miejscu zamieszkania i pod opieką drugiego
rodzica).
5. Jeśli zaznaczy się kratkę
z pkt. 7.2, trzeba odpowiednio
wypełnić wskazany we wniosku
załącznik!
Paulina Kondratowicz

Wszelkie informacje na temat
zasad programu „500+” są udzielane poprzez numer telefonu 222
500 108 centrum informacyjnego
dla obywatela w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

reatów opublikujemy w majowym numerze „Naszych Bielan”
pod kolejną zagadką do odgadnięcia.
Dzisiejsze pytanie: jaki
obiekt widać na zdjęciu oraz
jak nazywa się park, w którym
jest położony?
Rozwiązanie foto zagadki
z poprzedniego numeru „Naszych Bielan”. Prawidłowa odpowiedź brzmiała: uliczki
Schroegera i Płatnicza.
Nagrody otrzymują: Paweł
Augustyniak, Marek Dobrucki, Grażyna Malitek, Hanna
Michalik i Barbara Pęczak.
Gratulujemy!
„Piątka” ze znajomości Bielan. „Piątka” z Bielan wygrywa!
Redakcja

Noc Muzeów 2016 w hucie

ieści się on w podziemiach biurowca Huty
Warszawa (aktualna nazwa Huta ArcelorMittal Warszawa,
ul Kasprowicza 132, na tyłach stacji metra Młociny).
Obiekt powstał na przełomie

Jak złożyć wniosek?
d trzech tygodni trwa akcja składania wniosków
na rządowy program
„500+”. Wniosek o przyznanie
świadczenia pieniężnego można
składać m.in. w urzędzie dzielnicy
oraz poprzez stronę internetową.
Przy składaniu wniosku należy
zwrócić szczególną uwagę na:
1. Dane: adres i PESELE (prawidłowa ilość cyferek tj. 11).
2. Kolejność wpisywania dzieci.
Dziecko pierwsze nie może być
nagle drugim! We wniosku jest
odpowiednio: „A. Pierwsze dziecko” oznacza faktycznie pierwsze
dziecko (w kolejności chronologicznej najstarsze, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia).
We wniosku jest odpowiednio:
„B. Kolejne dziecko/dzieci” czyli

ziękujemy za dotychczasową aktywność i liczymy na
więcej. Czekamy na kolejnych zwycięzców w konkursie wiedzy o naszej pięknej dzielnicy.
Raz jeszcze, krótkie przypomnienie. Co miesiąc publikujemy tajemnicze zdjęcie wraz z
pytaniem. Zadaniem Czytelników jest jego rozszyfrowanie. Są
zagadki łatwe, średnio trudne,
ale też... przewrotnie podchwytliwe. Liczymy na wiedzę mieszkańców ze znajomości Bielan,
spostrzegawczość oraz twórcze
myślenie.
Odpowiedzi należy udzielić
dzwoniąc do redakcji pod numer telefonu (22) 373 33 17 lub
wysyłając mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Pierwszych 5 osób, które
prawidłowo odpowiedzą na zagadkę, otrzyma nagrodę, którą
jest ponad 400 stronicowa ilustrowana książka znanego varsavianisty Jarosława Zielińskiego: „Bielany – Przewodnik historyczny”.
Imiona oraz nazwiska 5 lau-

lat 50. i 60. XX wieku i został zachowany w stanie nienaruszonym
wraz z pełnym wyposażeniem. Do
schronu zapraszamy zwiedzających w 20-osobowych grupach o
godzinie 18:00, 19:00, 20:00 i 21:00.
Zapisy na stronie schron-hw.pl
ruszają 15 kwietnia 2016 roku.
Ze względu na konieczność
pokonania kilku pięter po schodach podczas zejścia do podziemi,
wydarzenie nie jest dostępne dla
osób niepełnosprawnych.
Ewa Karpińska

Wypoczywaj na nowej
Przystani Młociny

M

ieszkańcom Bielan przybyło nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. To
przystań Młociny zlokalizowana
nieopodal ul. Papirusów. Najbliższe miesiące w tym miejscu będą
pełne wydarzeń dla całych rodzin.
Nowa przystań robi wrażenie.
W pierwszej kolejności w oczy
rzuca się... ślimak. Jest to pagórkowata konstrukcja w kształcie
muszli. W większości wyłożona
jest darnią. Zresztą w wielu elementach inwestycji wykorzystano
naturalne surowce. Z kolei betonowe elementy zastosowano tylko
tam, gdzie było to niezbędne. Inwestycję za 524 tys. zł zrealizował
stołeczny Zarząd Mienia. Przystań
jest zlokalizowana na 525 kilometrze Wisły. Niewiele osób wie, że
to dokładnie sam środek królowej
polskich rzek. Do przystani można
dojść leśną ścieżką lub od parkingu przy polanie w pobliżu ulicy
Papirusów.
– Staramy się, aby na Bielanach
powstawało coraz więcej miejsc
przyjaznych dla osób w każdym
wieku, również dla rodzin z dziećmi, gdzie nasi mieszkańcy mogliby
aktywnie spędzić wolny czas. Re-

Piknik rodzinny w Parku Trampolin na AWF

witalizujemy wiele miejsc oraz
tworzymy i wspieramy tworzenie
nowych – takich jak przystań Młociny, która z pewnością będzie
jedną z ciekawszych atrakcji sezonu wiosenno-letniego na Bielanach – mówi Tomasz Mencina,
Burmistrz Dzielnicy Bielany.
Urząd planuje w najbliższych
miesiącach wiele imprez w pobliżu
nowej przystani. 21 maja w godzinach 14-18 zaplanowano piknik
ekologiczny. Dla rodzin z dziećmi
przygotowano gry i zabawy, animacje i konkursy. Z kolei w rocznicę Powstania Warszawskiego
zaplanowano bieg przełajowy dla
dzieci, któremu będzie towarzyszył
piknik rekreacyjny, a 9 października zaplanowany jest bielański
triatlon.
– Ponadto od maja do października w każdą sobotę od godz.
11 do 12 zapraszamy na zajęcia
biegowe Women’s Run prowadzone przez Dariusza Wieczorka. To
bezpłatne treningi biegowe dla
wszystkich kobiet chcących dbać
o swoje zdrowie, kondycję fizyczną
i sylwetkę – mówi Grzegorz Pietruczuk, Wiceburmistrz Bielan.
To tylko niektóre z atrakcji.
O kolejnych z miłą chęcią poinformujemy niebawem na łamach gazety „Nasze Bielany”.
Opr. R

Budowa nowego placu zabaw
– Parku Trampolin – na terenie
Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej
rozpoczęła się w 2015 r.

P

ierwszy etap prac został
zakończony. Pozostało jeszcze zagospodarowanie zieleni i realizacja drugiego uzupełniającego etapu działań. W niedzielę 15 maja o godz. 14.00 rozpocznie się piknik rodzinny otwierający nowy plac zabaw. Serdecznie
zapraszamy!
W programie pikniku: interaktywny spektakl „Mapa marzeń”,
zabawy i konkursy z Teatrem KULTURESKA, konkurencje i zabawy
sportowe przygotowane przez AWF
oraz warsztaty ekologiczne realizowane przez firmę SKANSKA.
W Strefie Przyrody i Strefie Segregacji Odpadów uczestnicy pikniku
będą mogli wspólnie z animatorami
budować domki dla owadów oraz
budki lęgowe dla ptaków; wszyscy
chętni nauczą się jak segregować
odpady, poprzez udział w zabawach
edukacyjnych; będą warsztaty malowania bawełnianych toreb oraz
tworzenia rzeczy z surowców. Zabawa potrwa do godz. 18.00.
Nowy park zabaw ma formę
wijącej się metalowej serpentyny ze

Fot. K. Dębski

Cztery ulice idą pod frez
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął coroczną akcję frezowania
stołecznych ulic. W tym sezonie
równą nawierzchnię zyskają
cztery bielańskie ulice: Lektykarska, Rudnickiego, Perzyńskiego i al. Zjednoczenia.

W

szystkie prace będą wykonywane w weekend.
W piątek o godz. 22 zamykana jest dana ulica i wprowadzany objazd. Kierowcy nowym
odcinkiem mogę przejeżdżać od

godz. 4 nad ranem w poniedziałek.
W tym sezonie nową i równą
nawierzchnię zyskają cztery bielańskie ulice: Lektykarska na odcinku od Podleśnej do Gdańskiej;
Rudnickiego na odcinku od Maczka do Broniewskiego; Perzyńskiego na odcinku od Broniewskigo do
Żeromskiego oraz al. Zjednoczenia na odcinku od Żeromskiego
do Marymonckiej.
Opr. R

stali nierdzewnej satynowanej. Serpentyna ta częściowo leży na terenie
placu, a w jej obręcze wpisane zostały typowe urządzenia rekreacyjne: bujaki i trampoliny. Pozostała
część serpentyny jest wzniesiona
i tworzy elementy podtrzymujące
huśtawki – bocianie gniazdo, huśtawki-liny oraz typowe huśtawki na
łańcuchach. W jednym z zakoli
znajduje się piaskownica wyznaczająca centrum zabawy.
Serpentyna, wznosząc się, tworzy także rodzaj dwóch tuneli – linariów wspinaczkowych. Na terenie
placu znajduje się specjalna strefa
wspinaczkowa – system kilku ścian
o zróżnicowanym stopniu trudności
oraz siłownia plenerowa. Pod urządzeniami zastosowano nawierzch-

nie bezpieczne amortyzujące upadek. Całość placu otacza ścieżka,
przy której ustawiono długie ławki
z oparciami oraz kosze na śmieci.
Przed nami jeszcze II etap prac –
mówi Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany –
planowane jest wykonanie ogrodzenia placu, przygotowanie dokumentacji projektowych ścieżek, stref
wypoczynku, boisk wielofunkcyjnych oraz realizacja powyższych
projektów. A już teraz zapraszam na
majowy, rodzinny piknik sportowoekologiczny, którym oficjalnie
otworzymy nowe, wyjątkowe miejsce do zabawy i rekreacji dla mieszkańców naszej dzielnicy.
WOŚ

Baw się, spaceruj, grilluj ale pamiętaj
– posprzątaj po sobie!
Coraz dłuższe i cieplejsze dni
skłaniają nas do spędzania
wolnego czasu na łonie natury
– na spacerach czy przejażdżkach rowerowych.

Przystań Młociny zlokalizowana na 525 kilometrze Wisły

Fot. Z. Morawski

Sam środek Wisły, przepiękna
leśna sceneria i nowoczesna
przystań. Czego chcieć więcej!
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W

krótce zaczniemy też
grillować i umawiać się
ze znajomymi na pikniki – również w miejscach publicznych: w parkach, na polanach czy
nad Wisłą. Czas ku temu sprzyja
– tym bardziej, że w tym roku
mamy dwie majówki!
O ile każdy dba o porządek w
swoim ogrodzie po zakończonym
spotkaniu przy grillu, to w miejscach publicznych różnie z tym
bywa. W lesie czy na trawnikach
można znaleźć przeróżne rzeczy
– od plastikowych butelek, resztek
jedzenia, niedopałków papierosów
po… zużyte pieluszki dziecięce.
Kiepsko też bywa ze sprzątaniem
po pupilach.
Oczywiście służby porządkowe starają się częściej sprzątać
popularne rejony rekreacyjne w
sezonie letnim, reagują też na bieżąco na zgłoszenia mieszkańców.
Jednak nie o to chodzi, żeby co-

dzienne (a może i dwa razy dziennie) sprzątać te same miejsca.
Trzeba mieć świadomość, że to
kosztuje, a budżety – jak wszędzie
– są ograniczone. Jeśli na coś wydamy więcej, na inne rzeczy po
prostu będziemy mieć mniej pieniędzy. Podobnie ma się sprawa z
dewastacją różnych urządzeń np.
na placach zabaw czy siłowniach
plenerowych. Ponadto pozostawione np. szklane butelki grożą
pożarem. Często dużym dyskomfortem dla wszystkich oczekujących na autobus czy tramwaj są
rzucone niedopałki papierosów
wokół przystanków – chociaż w
pobliżu jest koszt na śmieci.
Dlatego najlepszą drogą do
utrzymania porządku w miejscach
publicznych jest sprzątanie po sobie!
Drodzy Mieszkańcy dlatego
zwracamy się do Was z apelem –
zostawcie po sobie miejsce publiczne w takim stanie, w jakim
chcielibyście je zastać. Niezależnie
od wieku pamiętajcie, że z tego
miejsca jutro, pojutrze, za tydzień
może chcieć skorzystać Wasza
rodzina czy przyjaciele – a także

i WY. Staramy się rozbudowywać
infrastrukturę rekreacyjną na Bielanach. Mamy wiele placów zabaw
i pięknych parków, a kolejne będziemy rewitalizować. Wkrótce
otworzymy Plac Zabaw na AWF
oraz Przystań na Młocinach. Zadbajmy o nie wspólnie, aby jak
najdłużej i w jak najlepszym stanie
służyły wszystkim Mieszkańcom.
Należy też mieć świadomość,
że za czystość w dzielnicy nie tylko
odpowiada urząd dzielnicy, ale
również ZDM, a także wspólnoty
mieszkaniowe i prywatni właściciele posesji – czyli my wszyscy.
Nie tam jest czysto gdzie się
sprząta, ale tam gdzie się nie
śmieci.
Pamiętaj, w miejscu publicznym posprzątaj po sobie: puste
butelki, puszki po piciu i jedzeniu, resztki jedzenia, niedopałki papierosów, opakowania
i torebki foliowe, resztki po grillu (resztki węgla), posprzątaj
również po swoim psie.
Redakcja
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Piękne i dumne

„Piosenka Autorska
w Podziemiach Kamedulskich”

Kot uchodzi za stworzenie
niezależne. Niezależności tej
towarzyszą z reguły zwinność,
gracja i piękno. Wszystko to
wzięte razem czyni z kota
wyjątkową istotę.

Podziemia Kamedulskie po
raz kolejny wypełniła muzyka.
Wszystko za sprawą Przemka
Mazurka, który 17 kwietnia
zainaugurował pierwszy w tym
roku koncert z cyklu: „Piosenka Autorska w Podziemiach
Kamedulskich”.

W

Fot. P. Hołubiec

W

szechstronny muzyk jest
również aranżerem, aktorem kabaretowym i
dziennikarzem radiowym. A
wszystko to zgodnie z hasłem
„Trzeba coś robić”, o czym przekonywał zgromadzoną publiczność.
Jego repertuar to mieszanka radości i ironii, połączone z dystansem
do rzeczywistości. Ta ciekawa kompilacja została oprawiona wyjątkową
aranżacją muzyczną. Razem z artystą na scenie wystąpili: Janusz Mu-

sielak (druga gitara), Paweł Głowacki (kontrabas, banjo) i Robert Rekiel
(instrumenty perkusyjne).
Organizatorem cyklu jest
Dzielnica Bielany.

Zapraszamy na kolejny koncert 22 maja o godz. 17.00 – wstąpi Tomasz Steńczyk.
Paweł Hołubiec

Problemy są po to, aby je pokonywać
Kolejny program pomocy zadłużonym.

K

łopot z lokatorami nie płacącymi czynszu jest poważnym problemem. Zalegający z opłatami lokatorzy są z
kolei narażeni na wpis do rejestru
dłużników, windykację lub co gorsze procesy sądowe. Dolegliwości
te wydają się słuszne wobec niepłacących uporczywie i z premedytacją. Zrozumienia wymagają
jednak osoby, których zaległości
narosły, gdyż najzwyczajniej nie
było ich stać na regulowanie należności.
Do takich właśnie osób adresowany jest program umożliwiający odpracowanie zadłużenia.
Stosowna uchwała została przyjęta przez Zarząd Dzielnicy Bielany
w sprawie szczegółowego trybu
postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
na terenie Dzielnicy Bielany. Decyzja ta otwiera możliwość przystąpienia do programu osobom
zadłużonym, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, które zajmują lokal będący własnością miasta.
– Wielu lokatorów zwracała się
do nas z pytaniami o możliwość
odpracowania długu – mówi zajmujący się sprawami lokatorskimi
na Bielanach zastępca burmistrza
Włodzimierz Piątkowski. – Dlatego spodziewamy się dużego zainteresowania programem. Jest to
kolejna forma pomocy realizowana przez Dzielnicę Bielany po zeszłorocznym programie restruktu-

ryzacji zadłużenia, który pozwolił
na częściowe umorzenie długów
czynszowych.
Grabienie liści, porządkowanie
zieleni, drobne usługi remontowe
to przykłady prac, jakie dłużnicy
mieszkań komunalnych będą mogli wykonywać w ramach nowego
programu realizowanego na Bielanach. Stawka godzinowa za odpracowanie wynosi 12 zł. Każda
przepracowana godzina zostanie
odliczona od zadłużenia.
Do programu odpracowania
zadłużenia może przystąpić użytkownik lokalu mieszkaniowego,
który łącznie spełnia następujące
warunki:
1. zajmuje lokal mieszkalny
wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy;
2. posiada zadłużenie z tytułu
zajmowania użytkowanego lokalu
lub wcześniej zajmowanego lokalu
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, którego umowa najmu została mu
wypowiedziana z uwagi na zaległości w opłatach;
3. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, potwierdzonej pisemną opinią ośrodka pomocy społecznej;
4. wystąpi do dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy o zamianę zaległego
świadczenia pieniężnego na świadczenie niepieniężne.
Wniosek o spłatę zadłużenia w
formie świadczenia niepieniężnego należy złożyć w siedzibie ZGN

Bielany m.st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa.
Wzór wniosku dostępny jest do
pobrania na stronie www.zgn-bielany.waw.pl oraz w siedzibie ZGN
Bielany.
– Trzeba dodać, że istnieje
jeszcze jedna interesująca możliwość. Użytkownik lokalu może
wskazać inne osoby, które będą
wykonywać w jego imieniu
usługi lub prace na rzecz Dzielnicy Bielany w ramach odpracowania zadłużenia. Warto podkreślić, że aktualne pozostają
wszystkie dotychczasowe formy
pomocy, z których mogły korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, to jest
dodatek mieszkaniowy, obniżka
czynszu czy dodatek celowy –
przypomina Włodzimierz Piątkowski.
Odpracowanie możliwe jest
dzięki art. 453 kodeksu cywilnego,
który dopuszcza świadczenie niepieniężne zamiast wykonania zobowiązania. Szczegółowe zasady
będzie regulowała w każdym wypadku umowa dłużnika z m.st.
Warszawy.
Należy jednak pamiętać, że
program ten nie jest alternatywą
dla płacenia czynszu. Głównym
założeniem jest doraźna pomoc
osobom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej i nie są w
stanie płacić należności czynszowych w całości.
ZGN

yjątkowość tę mogli
w całej krasie podziwiać
wszyscy, którzy pojawili się w dniach 9 i 10 kwietnia
w hali sportowej CRS Bielany przy
ul. Lindego. W dniach tych odbywała się tam Międzynarodowa
Wystawa Kotów Rasowych. O popularności wystawy organizowanej przez Klub Kota X- Treme pod
patronatem międzynarodowej organizacji TICA świadczy najwymowniej liczba wystawców. Na
wystawie pojawili się hodowcy
z Polski, Austrii, Białorusi, Danii,
Finlandii, Niemiec i Rosji.
– W sumie do obejrzenia było
ponad 80 kotów z 20 ras, a oprócz
tego koty domowe – informuje
Agata Kruszona-Zawadzka z Klubu
Kota X-Treme. – Z ras nietypowych
pokazały się koty bombajskie, somalijskie, szkockie foldy, egipskie
mau i singapura. Nie zabrakło też

Fot. W.A.
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przedstawicieli ras typowych, jak
kotów maine coon, norweskich,
syberyjskich, a także brytyjskich
i bengalskich – dodaje.
Wszystkie koty, w tym również domowe, były oceniane przez
pięciu międzynarodowych sędziów. Wyniki poznaliśmy w niedzielę pod koniec wystawy, kiedy
to nastąpiło rozdanie nagród Best
of Best: dla 3 najlepszych kociąt,
kotów dorosłych, kotów kastrowanych oraz kotów domowych. Wystawie towarzyszyły stoiska handlowe z artykułami dla zwierząt,
z produktami o tematyce kociej
i stosika gastronomiczne. Obecni
byli również przedstawiciele fundacji pomagających kotom bezdomnym i wolnożyjącym.
W.A.

Mieszkańcy Bielan
współtworzą strategię kultury
Aby poprawić jakość infrastruktury kulturalnej w naszej
dzielnicy, Urząd Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy zlecił
przygotowanie „Strategii
Rozwoju Usług Kulturalnych
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2020 r.”.

D

okument zostanie sporządzony w oparciu o badania
społeczne, których uczestnikami będą m.in. mieszkańcy
Bielan, ale także pracownicy bielańskich instytucji kultury oraz
pracownicy bielańskiego ratusza.
Zapraszamy Państwa do wypełnienia kwestionariusza, który jest
dostępny w Wydziale Obsługi
Mieszkańców w ratuszu Dzielnicy
Bielany oraz w bielańskich jednost-

kach: filiach i oddziałach Biblioteki
Publicznej im. Stanisława Staszica
oraz w Bielańskim Ośrodku Kultury. Zebrane odpowiedzi – Państwa
opinie, posłużą do przygotowania
dokumentu, który opublikujemy na
stronie www.bielany.waw.pl oraz
w „Naszych Bielanach”.
Istnieje też możliwość elektronicznego wypełnienia ankiety.
Link do kwestionariusza znajdziecie Państwo na stronie www.bielany.waw.pl. Na Państwa opinie czekamy do 13 maja 2016 r.
Strategia ma na celu określenie
długofalowego planu oraz kierunku działań służących rozwojowi
usług kulturalnych dostępnych dla
mieszkańców naszej dzielnicy.
Referat Kultury

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

„O-ES-HA”

al. Wł. Reymonta 8,
tel. 22 663 72 31, 22 663-89-38, www.oesha.pl

● Sale konferencyjna na 35 osób
● Sprzęt multimedialny
(projektor, ekran, DVD)
● Pokoje gościnne – 45 miejsc
● Wyposażenie standardowe
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Wybierz miejsce
przyjazne seniorom

Bezpłatne szkolenia
w I Oddziale ZUS w Warszawie

Bielańska Rada Seniorów proponuje wzięcie udziału w ankiecie
– wypełniając ją wskażecie Państwo miejsca w naszej dzielnicy,
które uważacie za przyjazne
seniorom lub przeciwnie – niedostosowane do ich potrzeb.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów ZUS, w
związku ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych, Oddział organizuje bezpłatne szkolenia.

D

O

ceniamy instytucje, placówki handlowe, przychodnie itp. pod względem możliwości korzystania z
nich, wskazujemy, czego seniorom
brakuje w osiedlu, opiniujemy
działalność na rzecz seniorów.
Ankiety można pobrać i składać
w Klubach Seniora lub Urzędzie
Dzielnicy Bielany. Termin składania
ankiet upływa 31 maja br. Zawarte
w nich uwagi posłużą wspieraniu
potrzeb środowiska. Placówka oce-

niona szczególnie pozytywnie
otrzyma plakietkę: „Miejsce przyjazne seniorom 2016”.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Bielańska Akademia Seniora
– edycja wiosenna 2016
17 marca 2016 r. w sali widowiskowej bielańskiego Ratusza
przy ul. Żeromskiego 29, rozpoczęła się wiosenna edycja
Bielańskiej Akademii Seniora.

Fot. P. Hołubiec

O

ficjalnego otwarcia Akademii dokonali: burmistrz
dzielnicy Bielany – Tomasz Mencina wraz z zastępcą
Grzegorzem Pietruczukiem, natomiast wykład inauguracyjny pt.
„Między Wschodem a Zachodem”
wygłosił znany reżyser Krzysztof
Zanussi.
Bielańska Akademia Seniora
jest programem skierowanym do
seniorów, mieszkańców Dzielnicy
Bielany. Celem programu jest promowanie i zwiększenie aktywności
społecznej osób starszych oraz
zapobieganie ich izolacji i wykluczeniu społecznemu, poprawę jakości ich życia poprzez rozwój
kształcenia ustawicznego, jak też
integrację osób starszych, której
sprzyjają wspólne spotkania i różne formy aktywności. Uczestnikami programu są osoby, które zgłosiły się do udziału podczas prowadzonej wcześniej rekrutacji. W tej
edycji uczestnicy będą mogli skorzystać z cyklu wykładów, spotkań
tematycznych i warsztatów, zajęć
sportowo-rekreacyjnych, jak również przewidziano wyjścia do te-

Krzysztof Zanussi podczas wykładu

atru, kina i wycieczki do miejsc
użyteczności publicznej. Dla 50
najaktywniejszych uczestników,
na zakończenie Akademii zaplanowano dwudniową wycieczkę.
Program w całości finansuje Dzielnica Bielany m.st. Warszawy, dla
uczestników udział w programie
jest bezpłatny.
W wydarzeniu wzięli również
udział: Włodzimierz Piątkowski –
zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, Anna Czarnecka – wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany,
Teresa Renata Banasiak – radna
Dzielnicy Bielany oraz Jacek Baczkowski – prezes TKKF Chomiczówka i przedstawiciele Bielańskiej
Rady Seniorów: Krystyna Żebrowska – przewodnicząca i Tadeusz
Pałka – wiceprzewodniczący.
Monika Bobowska

Rozlicz PIT w Urzędzie Dzielnicy Bielany

28 kwietnia 2016 r. w godz. 8.15–15.30, pok. 179 (I piętro)
pracownicy Urzędu Skarbowego udzielą informacji dotyczącej
sposobu korzystania z platformy e-Deklaracje oraz pomogą
w sporządzeniu zeznania podatkowego.

otyczą one m.in. zmian w
opłacaniu składek z tytułu
wykonywania pracy na
podstawie umów zleceń, korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, ustalania prawa do zasiłków chorobowych i macierzyńskich, a także zmian w przepisach
dotyczących udzielania ulg przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji finansowej.

Przez najbliższe 4 miesiące
szkolenia będą prowadzone zarówno w siedzibie I Oddziału ZUS
w Warszawie przy ul. Senatorskiej
6/8, jak też w Inspektoracie Warszawa-Żoliborz przy ul. Kasprowicza 151.
Od wielu lat, systematycznie,
organizujemy bezpłatne szkolenia,
których celem jest zapoznanie naszych klientów ze zmianami w
obowiązujących przepisach prawa,
tak aby bez przeszkód mogli realizować zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych – informuje
Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie.

5

Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach,
ponieważ będzie to okazja nie tylko do uzyskania wyczerpujących
informacji o wprowadzonych
zmianach, ale i do wyjaśnienia
indywidulanych, problematycznych spraw w rozmowie z ekspertem ZUS – zachęca Małgorzata
Zdrodowska.
Szczegółowe informacje w zakresie terminów i miejsca szkoleń
można znaleźć w tabelce obok oraz
na stronie internetowej www.zus.
pl w zakładce „Kalendarium
ZUS”.
Justyna Borowska
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Ośmiu Wspaniałych 2016

Dzień Tulipana
na Kępie Potockiej

Już po raz XXIII odbył się Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

„Rzeka tulipanów” rozkwitła
w Parku Kępa Potocka przy ul.
Gwiaździstej. Z tej okazji, 16
kwietnia odbył się „Tulipanowy
Festyn Rodzinny”. Pogoda dopisała, podobnie jak frekwencja wśród mieszkańców.

U

Fot. P. Hołubiec

M
Pani Poseł, władze samorządowe i laureaci Konkursu

187, Weronika Marud SP 293, Maciej Piworowicz SP 289.
W kategorii szkół ponadpodstawowych tytuł „Wspaniałego
Bielan” otrzymali:
Adrianna Aleksandra Głuchowska G 72, Damian Szczepański ZS, Kalina Przeradzka ZS 119,
Laura Monikowska XXII, Kamil
Biały LII LO.
Za szczególne osiągnięcia w
realizacji zadań pomocowych na
rzecz potrzebujących, Kapituła
konkursu przyznała tytuł „Wspaniały Klub „Ośmiu”: Klub„Ośmiu”
SP 223, Klub „Ośmiu” SP 289,
Klub „Ośmiu” ZS 56.
W tym roku, za wspieranie
swoich dzieci w działaniach charytatywnych Kapituła konkursu
przyznała tytuł „Wspaniały Rodzic
Wolontariusza”: Państwu Monice
i Sylwestrowi Piworowicz (rodzice
SP 289); Magdalenie Piaseckiej
(rodzic SP 223); Arturowi Weryńskiemu (rodzic SP 77).
Za szczególny wkład w prace
na rzecz wychowania młodego

pokolenia poprzez wolontariat,
Kapituła przyznała tytuł „Wspaniałego Opiekuna Wolontariuszy”
nauczycielom: Marcie Zagubień
G 70, Ewie Zabłockiej SP 263, Ewie
Hrynkiewicz – SP 223, Agnieszce
Gorzkowskiej SP 187.
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Olga Lewnau SP
223, Piotr Kulecki SP 223, Amelia
Tomczyszyn SP 293, Wiktoria Karlińska SP 53, Zofia Grzelak Gim.
78, Weronika Karolina Goźlińska
G 78, Zuzanna Błaszczyk G 78,
Patrycja Angelika Kędzierska ZS
119, Klub „Ośmiu” SP 53, Klub
„Ośmiu” SP 209, Klub „Ośmiu” SP
293, Klub „Ośmiu” ZS 124, Szkoły
Podstawowe: 53, 77, 187, 209, 223,
263, 289, 293, Szkoły ponadpodstawowe: Gimnazjum nr 72, 78,
Zespół Szkół – nr 35, 56, 124, 119,
LII Liceum Ogólnokształcące,
XXII Liceum Ogólnokształcące.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Fot. O. Gajda

T

e schronienia to zaproszenie do współegzystencji z
ludźmi dla m.in. etatowych
zapylaczy kwiatów. „Hotele” mają
rekompensować pszczołom, osom
czy trzmielom brak naturalnych
kryjówek, takich jak: stare liście,
spróchniałe gałęzie czy źdźbła nieskoszonej trawy.
Zagospodarowane okolice Kępy
Potockiej, która znajduje się u zbiegu ulic Podleśnej i Gwiaździstej,
cieszą oczy przechodniów. Czysto,
schludnie i kolorowo. Wśród dużego tempa zmian, jakie zachodzą w
tej części stolicy – „raduje się więc
serce, raduje i dusza, że na wiosnę
owadzi hotel na Bielanach rusza”…

To budujące, że w XXI w., gdy człowiek penetrując kosmos, jednocześnie dba o los zwykłej muszki, tym
bardziej że na przykład pszczoły
masowo wymierają na skutek stosowania pestycydów.
Hotele dla owadów we fragmentach gałęzi wykonane zostały
w ramach projektu „Domki dla

P.H.

Sprostowanie
W marcowym numerze „Naszych Bielan” na str. 6, w artykule
pt. „Nowe prezydium DKDS”, pojawił się błąd w nazwisku przedstawiciela Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich.
Osobą, która w prezydium DKDS reprezentuje Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich jest Joanna Zielińska.
Za powstały błąd serdecznie przepraszamy.
Redakcja

P.H.

Naszej drogiej koleżance

Kępa Potocka piękna i gościnna
Spacerując wokół Kanałku
można natknąć się na „hotele
dla owadów”.

iniplac zabaw dla najmłodszych, warsztaty florystyczne, malowanki i składanie origami, to część niespodzianek, jakie przygotowali organizatorzy: Urząd Dzielnicy Bielany i firma
AG-Complex. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy kulinarne wraz z degustacją, w trakcie których można było poznać nowe i
czasem zaskakujące połączenia
smaków np. warzyw z kwiatami.
Najmłodsi mogli wykonać pod
okiem animatorów: papierowe

Fot. Z. Morawski

czniowie z bielańskich
szkół co roku biorą w nim
udział i odnoszą sukcesy.
Celem przedsięwzięcia jest przede
wszystkim promowanie pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży,
a także upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu w ramach
programu Fundacji „Świat na Tak”
pod hasłem: „Wychowanie przez
pracę i pomoc słabszym”.
Dzisiaj, 12 kwietnia, w sali widowiskowej bielańskiego ratusza
odbyła się Gala Finałowa Konkursu, w której udział wzięli wyróżnieni oraz ich opiekunowie.
„To niezwykle ważna inicjatywa, która pokazuje, że ludzie, którzy znaleźli się w trudnej życiowej
sytuacji, mogą liczyć na pomoc
wolontariuszy, poświęcających
swój wolny czas i serce” – powiedziała Joanna Fabisiak, posłanka
na Sejm RP.
Uczestników konkursu zaprezentowała Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, a nagrody wręczali:
Joanna Fabisiak; zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany: Grzegorz
Pietruczuk i Artur Wołczacki oraz
Natalia Krupa – radna dzielnicy
Bielany.
Galę prowadziła Maria Pyszkiewicz, dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury im. Marii Gwizdak.
Tytuł „Wspaniałego Bielan” w
kategorii „Ósemeczek” otrzymali:
Adam Weryński SP 77, Maja Alicja
Okońska SP 77, Sara Maria Łukaszewicz SP 263, Oliwia Onyśk SP

tulipany, pocztówki czy pomalować specjalnie przygotowane kolorowanki.
Każdy, kto przybył na festyn,
mógł zabrać ze sobą rozsady warzyw, m.in. sałaty w różnych odmianach i cebulki mieczyków do
przydomowych ogródków i na
działki. Przygotowany przez organizatorów konkurs wiedzy o kwiatach wzbudził dużo pozytywnych
emocji zwłaszcza u maluchów,
które bardzo licznie brały w nim
udział, wygrywając książki o przyrodzie. Całość przeplatała muzyka
na żywo.
Piknik zainaugurowali zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski.

Barbarze Górniak
wyrazy współczucia, słowa otuchy z powodu śmierci

skrzydlatych, pasiastych przyjaciół”, a sfinansowane z budżetu
partycypacyjnego dzielnicy Bielany. Z kolei domek przypominający
ul to zasługa Fundacji „Greenpeace”. Opiekę nad tym hotelem sprawuje Stowarzyszenie Żoliborzan
oraz Szkoła Podstawowa nr 68 im.
A. Oppmana z Oddziałami Integracyjnymi. W owadzim domku, który zaprasza dzikie owady zapylające, schronienie mają zagwarantowane: pszczoły samotnice (np.
murarki, które nie są agresywne),
biedronki, motyle czy złotooki. I co
ciekawe, te owady mogą mieszkać
obok siebie. Do stworzenia tego
gościnnego lokum wykorzystane
zostały: drewno, glina, słoma oraz
tyczki bambusowe.
Olga Gajda

Matki

składają Koleżanki i Koledzy z Rady Osiedla
WSM „Wawrzyszew” oraz samorządu „Wawrzyszew Nowy”
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Ks. J. Twardowski

„Człowiek odchodzi, pamięć zostaje”

Pani

Drogiej koleżance

Annie Rak

wyrazy współczucia
i głębokiego żalu
z powodu śmierci

Dyrektor Przedszkola nr 49
„Pluszowy Miś”
słowa wsparcia, otuchy
i wyrazy najgłębszego
współczucia w trudnych
chwilach po śmierci

Annie Rak

Mamy

składają koleżanki.
Siły w przetrwaniu tych ciężkich chwil smutku i żałoby
przesyłają dyrektorki bielańskich przedszkoli.

Mamy
przekazują

Naczelnik i pracownicy
Wydziału Oświaty i Wychowania

EDUK AC JA
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Rycerskie zmagania

Grammatikmeister w José Martí

W przeszłości turnieje rycerskie stanowiły istotny element
kultury. Były formą zawodów
oraz wspaniałym i emocjonującym widowiskiem.

„Grammatikmeister” to
konkurs dla młodzieży z
gimnazjów i liceów z całego
Mazowsza.

Grzegorz Pietruczuk
z uczestnikami widowiska

wyłoniono finalistów. Najlepsza
okazała się drużyna z Ukrainy. Nieźle spisała się również druga reprezentacja Polski zdobywając brązowe medale. Przed dekoracją zwycięzców odbyła się jeszcze bitwa
pokazowa ekip liczących po 15 rycerzy. Nie zawiedli faworyci. W turnieju seniorskim zwyciężył Marcin
Waszkielis. Wśród kobiet triumfowała Denise Brinkmann, a w gronie
juniorów najlepszy okazał się Kamil Pisarzowski.
Widownia była zapełniona do
ostatniego miejsca. Wstęp na zawody zorganizowane pod patronatem federacji HMBIA był bezpłatny.
– Pojedynki dostarczały niesamowitej porcji wrażeń. Efektowne
zbroje przyciągały wzrok. Było
niecodzienie i wyjątkowo – podsumował krótko obserwujący pojedynki Grzegorz Pietruczuk.
Zawodom towarzyszył szczególny cel. Turniej odbywał się pod
hasłem „walczymy dla Poli” i został połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie zmagającej się
z nowotorem oka dziewczynki.
Damian Łakomski organizujący zawody uznał halę sportową
CRS Bielany za idealne miejsce na
tego rodzaju zmagania.
W.A.

M

a on na celu nie tylko
sprawdzenie wiedzy dotyczącej gramatyki, lecz
także stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą
i umiejętnościami wykraczającymi
poza materiał lekcyjny języka niemieckiego.
W tym roku odbyła się już druga edycja Konkursu GRAMMATIKMEISTER – Mistrz Gramatyki Języka Niemieckiego pod honorowym patronatem Instytutu
Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Wzięło w nim
udział ponad 600 uczniów z całego
Mazowsza, m.in. z Radomia, Siedlec, Ciechanowa i Wołomina.
Na uroczystości wręczenia nagród gościliśmy prof. dr hab. Roberta Małeckiego – Dyrektora
Instytutu Germanistyki Wydziału
Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Beatę Danilecką –

Fot. M. Lato

Fot. W.A.

P

rzy pewnym uproszczeniu
można nawet zaryzykować,
iż w średniowieczu i w epoce renesansu były tym czym obecnie mecze piłki nożnej – najpopularniejszą dyscypliną sportu.
Czasy się zmieniły. Dawna broń
zachowała znaczenie historyczne
i sentymentalne. Dziś walczy się
inaczej, ale sympatyków rycerskiej
chwały i miłośników oręża nie brakuje również obecnie. Dowodzi
tego zorganizowany drugiego
kwietnia przy ul. Lindego w CRS
Bielany Turniej Rycerski. Tego dnia
od wczesnych godzin porannych
w hali sportowej szczęk białej broni nie milkł nawet na chwilę. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany Grzegorz Pietruczuk w towarzystwie dyrektor CRS Bielany
Anny Szymczak-Gałkowskiej.
Pierwsze pojedynki rozpoczęły się
o godz. 9.00. Udział w zawodach
wzięło ok. 100 uczestników. Na
turniej, będący przygotowaniem do
majowych mistrzostw świata
w Pradze, obok drużyn rycerskich
z Polski, przyjechały też zespoły
z Ukrainy i z Anglii. Oprócz seniorów walczyły również kobiety i juniorzy. Nie zabrakło utytułowanych
zawodników. Był obecny m.in.
Krzysztof Szatecki – brązowy medalista mistrzostw świata z 2013 r.
oraz mistrz świata z 2012 r. Marcin
Waszkielis. Po pojedynkach indywidualnych rozpoczęły się niezwykle widowiskowe walki drużyn.
W szranki stanęły ekipy 5-osobowe.
Po wielogodzinnych eliminacjach
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Beata Danilecka, prof. Robert Małecki i Karolina Rudzik wręczają nagrody

Głównego Specjalistę z Wydziału
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany oraz gospodarza, Zbigniewa Ślęzakowskiego – Dyrektora XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí.
Mistrzem Gramatyki wśród
szkół gimnazjalnych została Anna
Sośnicka ze Społecznego Gimnazjum nr 4 im. W. Grabowskiego.
Wyróżnienia otrzymali: Adam
Majczyk z tejże szkoły, Oliwia
Śmiechowicz z Gimnazjum nr 42
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego oraz Joanna Tucharz
z Gimnazjum nr 112 im. J. III Sobieskiego.

Mistrzem Gramatyki Języka
Niemieckiego wśród szkół ponadgimnazjalnych została Łucja Bojek
z VI LO im. J. Kochanowskiego
w Radomiu. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Wardzyńska i Maria
Biedziak z LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Ngyuen
Thuy Trang z XXXIII LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika.
Laureaci otrzymali bony podarunkowe ufundowane przez burmistrza dzielnicy Bielany Tomasza
Mencinę oraz upominki od Grupy
Edukacyjnej Pearson.
Karolina Rudzik

Óniwerystecki Festiwal Filmowy
Druga edycja Óniwersyteckiego Festiwalu Filmowego
odbędzie się w dniach 27-28
kwietnia w BOK-u i na Wydziale
Nauk Humanistycznych UKSW.

G

łównymi celami festiwalu
są promocja kina niezależnego i offowego oraz
aktywizacja mieszkańców Bielan,
w czym organizatorów wspierają
Fundacja BZ WBK i program Bank
Aktywnej Młodzieży.
Pierwszego dnia, w BOK-u, odbędzie się projekcja filmów konkursowych. W jury zasiądą: prof. Katarzyna Taras, dr Michał Oleszczyk

i Magdalena Ulejczyk, przedstawiciel Dzielnicy Bielany. Tego dnia
będzie można również wysłuchać
wykładu „Komu cyfra sprzyja – kamery filmowe a debiutanci” prof.
Katarzyny Taras oraz obejrzeć przegląd etiud Warszawskiej Szkoły Filmowej – w tym zwycięzcę Konkursu
Młodego Kina 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, czyli „Charona” w reżyserii Pawła Hejbudzkiego.
Drugiego dnia festiwalu na
WNH UKSW odbędą się warsztaty Legalnej Kultury, których tematem będzie korzystanie z legalnych
źródeł kultury oraz prawo autorskie. Po nich goście festiwalu obej-

rzą przegląd wybranych przez
członków Koła Filmowego FilmOFFka „Pierwszych dokumentów” Studia Munka oraz „Kalkutę
od świtu do zmierzchu” – zrealizowany przez studentów szkół
filmowych portret miasta. Po projekcji dr Mateusz Werner porozmawia z jednym z pomysłodawców projektu – prof. Mirosławem
Dembińskim z Łódzkiej Szkoły
Filmowej. Na sam koniec przewidziana jest uroczysta Gala Finałowa, połączona z rozdaniem nagród
zwycięzcom konkursu.
Maciej Pajączkowski

Miłosna Fiesta Rodzinna na Bielanach

Fot. W.A.

21 maja odbędzie się IV edycja
Fiesty Rodzinnej, a jej tematem
przewodnim będzie miłość.

Podziękowanie
Dziękujemy Tadeuszowi Pietrzakowi za przepracowanie 12 lat na
stanowisku ochroniarza w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Jesteśmy
wdzięczni za sumienne wykonywanie obowiązków oraz koleżeństwo
i tworzenie dobrej atmosfery w pracy.
Koledzy z ochrony „Roma”

P

odczas wydarzenia będzie
okazja do zastanowienia się
co zrobić, aby lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Pomogą
w tym zaproszeni goście: Alicja Krata – coach i mediator w sprawach
rodzinnych oraz Sebastian Szajner,
który opowie o sposobach radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych.
W planach jest również pierwszy
„speed dating” na Bielanach. Już za
chwilę ruszy także konkurs literacki

„Zakochani widzą słonie na Bielanach”. Zadaniem uczestników będzie
opisanie swojej najpiękniejszej randki – prawdziwej lub wymarzonej:
http://www.fiestarodzinna.blogspot.
com/p/konkurs-literacki.html
Każdy z uczestników otrzyma
w nagrodę zaproszenie na randkę
do lokalnych bielańskich kawiarni
(Cafe de la Poste, Cafe Roślina,
Czytelnia).
Podczas Fiesty wystąpi turecki
chór z Instytutu Tureckiego, który
zaśpiewa pieśni znane m.in. z popularnego serialu Złote Stulecie.
Natomiast o godz. 17:00 rozpocz-

nie się dancing pod bielańskim
niebem, który poprowadzą instruktorzy z ANA Dance Studio.
Pomysłodawcami i organizatorami Fiesty są mieszkańcy Bielan:
Katarzyna Homan i Sebastian
Świerszcz, a współorganizatorami:
Urząd Dzielnicy Bielany, Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” oraz
Bielański Ośrodek Kultury.
Zapraszamy 21 maja od godz.
12:00 do MDK Bielany przy ul.
Cegłowskiej 39. Więcej na stronie
www.fiestarodzinna.blogspot.com
Zespół Fiesty
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W hołdzie dla Inki

Aleja Zasłużonych (3)

Marzec to miesiąc, w którym
w specjalny sposób pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych.

W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy trzecią sylwetkę sławnego Polaka, który
spoczywa na cmentarzu na Wólce Węglowej.
Tym razem przypominamy wybitnego literata
Edwarda Stachurę.

C

Edward Stachura
Fot. Arch. Mediateki

zcimy tych spośród bohaterów drugiej wojny światowej, którzy nie pogodzili się z pojałtańskim porządkiem
Europy i uznając tzw. „władzę ludową” za reprezentantów interesów sowieckiego okupanta, prowadzili z nią walkę zbrojną. Przez lata
istnienia PRL-u uznawani za bandytów, skazani albo na potępienie,
albo na zapomnienie, dziś doczekują się swojego miejsca w historii
Polski.
Dwudziestego trzeciego marca
w Mediatece START-META przy
ul. Szegedyńskiej 13a odbył się
pokaz specjalny Bielańskiej Akademii Filmowej poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pokaz
uświetniła swoją obecnością liczna
grupa kombatantów, wraz z przewodniczącym Bielańskiego Koła
Kombatanta Józefem Kassykiem.
Obecni byli też radni dzielnicy
Bielany: Ryszard Zakrzewski, Sławomir Umiński i Michał Świderski. Przybył także Leszek Andrzej
Mroczkowski, mieszkający na Bielanach bohater, który walczył jako
Żołnierz Wyklęty. Wieczór rozpoczęła kierownik Mediateki, Katarzyna Osowiecka, która powitała
przybyłych gości, a następnie oddała głos młodym artystkom z bielańskiego zespołu MAT – Młodzi
Adepci Twórczości. Tak rozpoczął
się półgodzinny koncert zatytułowany „Tylko w polu biały krzyż…”,
w którym zespół wykonał piosen-

Fragment specjalnego pokazu w wykonaniu zespołu MAT

ki odnoszące się do kolejnych epizodów drugiej wojny światowej:
września 1939 r., okupacji hitlerowskiej, utraty kresów wschodnich, powstania warszawskiego,
wreszcie – do zakończenia wojny,
które włączyło Polskę w sowiecką
strefę wpływów. Utwory m.in. Lecha Makowieckiego, Dariusza
„Maleo” Malejonka i zespołu Czerwone Gitary w interpretacji zespołu MAT były gorąco oklaskiwane,
a koncert zakończyło wręczenie
młodym wokalistkom drobnych
upominków książkowych.
Drugim punktem wieczoru był
pokaz zrealizowanego w 2006 r.
przedstawienia Teatru Telewizji
„Inka 1946” – spektaklu opowiadającego o sanitariuszce Danucie
Siedzikównie, pseudonim „Inka”,
na której w 1946 roku dokonano
mordu sądowego, skazując na karę
śmierci. Niespełna osiemnastoletnią wówczas Inkę oskarżono o
zabijanie funkcjonariuszy MO i
UB, którym w rzeczywistości pomagała, zajmując się nimi po po-

tyczkach zbrojnych na równi z
rannymi towarzyszami broni.
Przedstawienie wg sztuki Wojciecha Tomczyka zrealizowała Natalia
Koryncka-Gruz. W roli tytułowej
wystąpiła Karolina Kominek-Skuratowicz, dla której był to ekranowy debiut (dziś aktorkę tę znają
widzowie z seriali „Na Wspólnej”,
„Barwy szczęścia”, „Wszystko
przed nami” i „Prawo Agaty”), zaś
w rolach drugoplanowych wystąpili m.in. Andrzej Pieczyński, Lech
Mackiewicz, Kinga Preis, Jarosław
Boberek oraz wybitny gdański aktor Stanisław Michalski. Premiera
spektaklu miała miejsce w styczniu
2007 w programie pierwszym
TVP.
Bielański wieczór poświęcony
Żołnierzom Wyklętym okazał się
spotkaniem udanym. Opuszczający salę widzowie, jeszcze w drodze
do szatni i wyjścia dyskutowali
o tamtych trudnych i skomplikowanych czasach.
Rafał Dajbor

„Cztery życia Lidii Lwow”
Premiera filmu dokumentalnego.

O

braz pt. „Cztery życia Lidii
Lwow” został poświęcony
biografii wyjątkowej kobiety, będącej mieszkanką naszej
dzielnicy, a której burzliwe koleje
życia układają się w cztery osobne
tak różne życiorysy.

Wydarzenie stało się okazją do
przypomnienia historii Żołnierzy
Wyklętych z czasów po II wojnie
światowej. Troje z nich mieszka na
Bielanach. Jedną z nich jest właśnie
wspomniana w tytule Lidia, sanitariuszka w oddziale legendarnego
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady
Armii Krajowej. Pozostali, to podpułkownik Leszek Mroczkowski
i major Wacław Sikorski. Wszyscy
otrzymali od burmistrza dzielnicy
Bielany Tomasza Menciny kwiaty
i okolicznościowe dyplomy.
Głos zabrali również producent filmu Joanna Fido i reżyser
Rafał Mierzejewski dziękując
wszystkim zaangażowanym w powstanie tego obrazu, jak również
sponsorom, bez których udziału
realizacja dokumentu nie byłaby
możliwa.

Premiera dedykowana była
m.in. środowisku bielańskich
kombatantów. Mieszkańcy Bielan
film o Lidii Lwow mogli obejrzeć
w Ratuszu następnego dnia.
M.D.

Fot. M. Kink

– Pani życie uczy mnie, człowieka znacznie młodszego od
Pani, któremu dane jest już
mieszkać w wolnej i niepodległej Polsce, który nie musiał
walczyć o pozwolenie by żyć,
pokory wobec naszej historii –
zwrócił się burmistrz dzielnicy
Bielany Tomasz Mencina do
Lidii Lwow – w swoim wystąpieniu na premierze filmu
dokumentalnego, która odbyła się 7 kwietnia w sali w sali
widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Wspominając przedstawicieli
polskiej kultury spoczywających
na Cmentarzu na Wólce Węglowej
nie sposób pominąć Edwarda Stachury. Wybitnego literata – poety,
prozaika, barda i tłumacza – którego twórczość stanowi ważny
element w historii literatury polskiej ubiegłego stulecia.
Urodził się 18 sierpnia 1937
roku w Charvieu we wschodniej
Francji, gdzie jego rodzice wyemigrowali „za chlebem”. Uczęszczał
tam do francuskiej szkoły, zaś
w czwartki, dni tradycyjnie w tamtych czasach wolne we Francji od
nauki, chodził na zajęcia z języka
polskiego. Stachurowie wrócili do
Polski w 1948 roku i osiedlili się
na Kujawach. Szkołę podstawową
przyszły poeta ukończył w Aleksandrowie Kujawskim. Zatargi
z nauczycielami sprawiły, że naukę
rozpoczętą w liceum Ciechocinku
kończyć musiał w szkole w Gdyni.
Jako uczeń miał słabe oceny
z przedmiotów humanistycznych,
wykazywał natomiast zdolności
z przedmiotów ścisłych i planował
studia elektroniczne, ale właśnie
w liceum zmienił plany postanawiając związać się z literaturą i plastyką. Wywołało to długotrwały
konflikt z rodziną, zwłaszcza z ojcem.
Po ukończeniu liceum zamierzał zostać w Trójmieście, związał
się z tamtejszą artystyczną bohemą
i debiutował jako poeta na łamach
lokalnej prasy, ale po niezdanych
egzaminach do Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Gdańsku
(i rocznym pobycie w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie zatrudnił się
jako pracownik fizyczny) znalazł
się ostatecznie w Lublinie, gdzie na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zdał na studia romanistyczne

Radny Ryszard Zakrzewski, Joanna Fido, Tomasz Mencina,
Lidia Lwow i Rafał Mierzejewski

Edward Stachura

zakończone uzyskaniem w 1965
roku magisterium. Wcześniej,
w kwietniu 1962 roku wziął ślub
z Zytą Anną Bartkowską, pisarką
piszącą pod pseudonimem Zyta
Oryszyn.
Jako literat był Stachura poetą
i pieśniarzem śpiewającym swoje
własne teksty. Tłumaczył poezję
francuską i hiszpańską. Wydał także opowiadania zgromadzone
w zbiorach „Jeden dzień” (1962),
„Falując na wietrze” (1966), i „Się”
(1977). Napisał dwie powieści:
„Cała jaskrawość” (1969) oraz
„Siekierezada, albo zima leśnych
ludzi” (1971), którą w 1985 roku
zekranizował Witold Leszczyński.
Powstały w ten sposób film (noszący skrócony tytuł – „Siekierezada”) okazał się dziełem udanym,
otrzymał nagrody na festiwalach
Berlinie, Gdyni i Łagowie i po dziś
dzień uznawany jest za jedną z
lepszych prób przeniesienia na
ekran polskiej prozy XX wieku.
Po wielu podróżach po Polsce
i świecie osiadł w Warszawie i zamieszkał na Pradze Południe. Na
początku kwietnia 1979 roku
wpadł pod pociąg, w wyniku czego utracił cztery palce prawej dłoni. Nie jest pewne, czy był to wypadek, czy pierwsza próba samobójcza, faktem pozostaje, że po
zdarzeniu tym leczył się przez jakiś
czas w szpitalu psychiatrycznym
Drewnica w Ząbkach. Po raz drugi zgłosił się na leczenie do tej
placówki w drugiej połowie lipca.
Po kilku dniach samowolnie opuścił szpital i przyjechał do swojego
mieszkania, gdzie 24 lipca 1979
roku popełnił samobójstwo. Miał
42 lata.
Rafał Dajbor
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Zajęcia w Bibliotece dla Dzieci Nr 14

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
 - we wtorki 10, 17, 24, 31 maja godzina 11.00 / W każdą środę i czwartek o godz. 10:00
zapisy (osobiście lub telefonicznie) grupa 2-3 lata

 - w czwartki 12, 19, 26 maja godzina 16.30 /
zapisy (osobiście lub telefonicznie) grupa 4-6 lat
 - w piątki godzina 13, 20, 27 maja 17.00 / zapisy (osobiście lub telefonicznie) grupa szkolna
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.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 21 przy ul. Wrzeciono 48
12.05.2016, godzina 17:30

Teatrzyk pt. „Pan Malutki”. Wstęp wolny.

Kino Młodego Widza / zapisy

 6.05, godz.17:00 - Bielańska Akademia Filmowa dla Młodzieży
Ekranizacja kultowej powieści sci-fi Orsona Scotta Carda cieszącej się ogromną popularnością również w Polsce. Wobec śmiertelnego zagrożenia z kosmosu Ziemia
przygotowuje swoją broń ostatniej nadziei. Jest nią
chłopiec, w którym odkryto zalążki niezwykłego geniuszu wojskowego. Czas nagli, a przyszłość dwóch cywilizacji spoczywa w rękach dziecka...

W każdy wtorek o godz. 11:00

 10.05 godz. 17:00 - Teatrzyk dla dzieci: „Sówka
Mądragłówka” - Teatr Tak, 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 wstęp wolny.

 12.05 godz. 17 - Dyskusyjny Klub Książki dla
Młodzieży - Louis Lowry „Dawca”

Kino Młodego Widza to pokazy bajek adresowane do
dzieci powyżej 3 roku życia jako alternatywna forma
spędzania wolnego czasu. Projekt odbywa się w każdą
środę i czwartek o godzinie 10:00. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych bohaterów na wielkim ekranie. Zapraszamy grupy zorganizowane z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapisy: k.kocimski@
bibliotekabielany.waw.pl

Zajęcia „Biblioteka na Ciebie czeka” / wstęp
wolny

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
Czytane Środy - URODA godzina 17:00
wstęp wolny

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
10,17,24,31.05.2016 r., godz. 17.00-17.45

 11 maja- pachnidełka (o zapachu)
 18 maja- mydełka (o higienie)
 25 maja- broszki… dla mamy (Dzień Matki)

Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lat.

17 maja, 17.00

Zajęcia MUZYKA DLA SMYKA.

11.05.2016 r. (środa) godz. 17.00

Zajęcia origami prowadzone przez trenera
Polskiego Centrum Origami Małgorzatę Spilarewicz JAK DOBRZE, ŻE MAMY MAMY

Teatrzyk dla dzieci. WSTĘP WOLNY

19 maja, godz. 17.00

Konkurs urody, talentów i wiedzy o bajkach dla
dziewczynek w wieku 4-6 lat
Wygrana to rowerek na 4 kółkach w kolorze różowym.

11, 25, 05.2016 r. (środy) godz. 11.30-12.00 Szczegóły i regulamin- u kierownika placówki 22 663 73 85
Zajęcia MUZYKA DLA SMYKA.

Zapraszamy dzieci w wieku 2 lat. Na cykl zajęć (8 spotkań) obowiązują zapisy:
bibld.26@bibliotekabielany.waw.pl lub 22 639 88 51

Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 22

13, 27.05.2016 r. (piątki) godz. 17.00

Zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE.

Warsztaty rękodzieła DIY dla dorosłych w każdą środę.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 27, al. Zjednoczenia 19

Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65

Czwartki o godz. 17. 30

16 maja

Zapraszamy dzieci od 5-tego roku życia.

„Czwartki w Bibliotece”

Zajęcia literacko-plastyczne przeznaczone dla dzieci od
lat 3 do 6 / wstęp wolny

13, 20, 27 maja o godz. 17.00
„Piątek w Bibliotece”

Zajęcia literacko-plastyczne przeznaczone dla dzieci od
lat 6 / wstęp wolny

Mediateka START-META, ul. Szegedyńska
13a

4, 11, 18, 25 maj, godz. 16:30

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

„Od Jane Austen do Virginii Woolf – podróże
literackie po Wielkiej Brytanii”

Renata Banasińska, na co dzień pracująca w Bibliotece
dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 przy ul. Duracza 19, zabierze nas w podróż po południowo-wschodniej Anglii:
hrabstwach Hampshire i West Sussex i opowie między
innymi o domach i ogrodach znanych pisarek angielskich: Eleanor Farjeon, Virginii Woolf i Jane Austen.

Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 103
11, 18 i 25 maja, godz. 17.30

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Wstęp wolny

 13-16.05 w godzinach pracy Mediateki- Cmentarzysko Zapomnianych Książek Daj książce drugie życie! Jeśli masz w domu niepotrzebne pozycje, z których nie korzystasz, to przyjdź
do Mediateki na Cmentarzysko Zapomnianych Książek.
Jest to kiermasz książek pochodzących z darów Czytelników. Bilet wstępu to jedna pozycja wydana po 2010
roku (oprócz wydawnictw kieszonkowych i podręczników szkolnych). Każdy uczestnik może zabrać tyle książek ile wyniesie we własnych rękach - bez użycia toreb,
plecaków, kartonów i części garderoby.
 19.05 godz.17:00 - Dyskusyjny Klub Książki
- Wojciech Mann i Krzysztof Materna „Podróże
małe i duże”
 20.05 godz. 16:30 - Bielańska Akademia Filmowa dla Wymagających
W maju serdecznie zapraszamy na film w reż. Daniela
Espinosy, którego producentem jest sam Ridley Scott.
Scenariusz powstał na kanwie bestsellerowej powieści T. R. Smitha pt. „Child 44”. Znakomite, mocne kino
osadzone w realiach stalinowskiego terroru, owiane
nimbem kremlowskiej cenzury. Warto zwrócić uwagę
na wyśmienite aktorstwo Toma Hardy’ego oraz epizodyczą, ale znaczącą rolę Agnieszki Grochowskiej. Do
zobaczenia!
 30.05 godz. 16:00 - Kultowe gry na dużym
ekranie - Turniej gry w Phoenix
 7, 14, 21, 28.05
godz. 10:00 - Bielańska Akademia
Filmowa dla Dzieci
 7, 14, 21 maja
2016 r. - Rodzinne
soboty w MultiCentrum
10:00-11:00 –
Zajęcia komputerowe
12:30-14:00 – Czas
pracy twórczej
14:30-16:00 – LogiKit Klub Konstruktora
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
14 MAJA 2016
NOC MUZEÓW / FESTYN BIBLIOTECZNY
Park Zbigniewa Herberta (skrzyżowanie ulic Duracza i
Staffa)
„Gwiezdna Biblioteka”

 14:00-19:00 działania animacyjne
– Warsztaty prowadzone przez naszych pracowników
– Zabawki dmuchane, wata cukrowa, itp.
– Konkursy z nagrodami – pluszaki, materiały biurowe
(sponsor – VippiDesign; będą mieli swoje stoisko na
pikniku)
– Warsztaty z robotyki, warsztaty z eksperymentów –
robotyispolka.pl (czekamy na ofertę)
– Quiz wiedzy o filmie
– Zaproszenie fanklubów Gwiezdnych Wojen do przyjścia na imprezę w oryginalnych strojach filmowych
– Zaproszenie na festyn wydawnictw i autorów ze swoimi książkami (Novae Res, Znak, może Nasza Księgarnia)
– Wystawa plenerowa o bibliotece
 19:30-21:30 – pokaz plenerowy
– Przebrania i stroje wśród uczestników mile widziane!

WYSTAWA – ANDRZEJ ŁOJKO
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program
promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości
życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów
społeczeństwa. Hasłem Tygodnia Bibliotek 2016 jest
„Biblioteka inspiruje”.
Z tej okazji Wypożyczalnia
dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65 organizuje wystawę
fotografii Andrzeja Łojko
„Świat Baśni Andersena”.
Hans Christian Andersen
to również pisarz dla dorosłych. Każdy czytając jego
baśnie znajdzie coś dla
siebie, niezależnie od wieku. „Świat Baśni Andersena” to ilustracje do książek
bajkopisarza wykonane
przez bielańskiego fotografa Andrzeja Łojko. Fotograf będąc w Kijowie poznał Annę Polarusz – aktorkę,
reżysera i plastyka, zafascynowaną Andersenem. I to
właśnie ona zaraziła Andrzeja Łojko entuzjazmem do
bajkopisarza i zainspirowała do stworzenia tych pięknych fotografii. Wystawa do obejrzenia od 25 kwietnia
do 31 maja w godzinach otwarcia Biblioteki.
Wernisaż Wystawy, na którym będzie można porozmawiać z artystą, odbędzie się w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 w dniu 10 maja o godzinie
18:00.

19 MAJA – JAZZ W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH NA BIELANACH
Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach”.
MIKE RUSSELL & LEVANDEK FUNKY TEAM
Mike Russell – gitara, śpiew
Tomasz Grabowy – git. basowa
Robert Jarmużek - piano
Zbigniew Lewandowski – perkusja
MIKE RUSSELL – znakomity amerykański gitarzysta i wokalista porównywany do Georgea Bensona i B.B Kinga.
Występował z ikonami światowej sceny muzycznej, jak
Eddy Harris i Billy Bang. Jego jazzowo-rockowa formacja Walter Forest w latach 70’ współpracowała z Andy’m
Warholem. Wielkim sukcesem w karierze kompozytorskiej Russella była płyta „Black Woman” nagrana przez
Glorię Taylor i nominowana do nagrody GRAMMY.
Mike ma świetny kontakt z publicznością a w Podziemiach Kamedulskich wystąpi z zespołem znakomitego
polskiego perkusisty Zbigniewa Lewandowskiego w
„MIKE RUSSELL & LEVANDEK FUNKY TEAM” łącząc energetyczne jazzowe brzmienia z muzyką soul i funky.

Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agencję Koncertową Pianoart.
Patronem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A.
Patroni medialni: Dobre Miejsce, RadioJazz.Fm
19.05.2016 g. 19.00
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3. Wstęp wolny.

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
„Salvo. Ocalony” – film
7 maja A.D. 2016 (sobota), g. 18:00, bilety 15 zł. Film od 15 r.ż.
DOBRE MIEJSCE wej. B, ul. Dewajtis 3, Las Bielański,
Warszawa. Aula bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Wprowadzenie do filmu oraz dyskusję po projekcji
poprowadzi redemptorysta, teolog duchowości, publicysta i filmoznawca ks. dr Marek Kotyński (wykładowca PWTW).
Bilety do nabycia od 23 kwietnia w Dobrym Miejscu
wej. B w godz. pracy oraz od godz.17:00 w dniu seansu w sklepie „Chrześcijańskie Granie”.
Salvo włamuje się do domu mafijnego wroga, by dokonać na nim zemsty. Świadkiem morderstwa jest
niewidoma siostra zabitego, którą mężczyzna porywa.
Film otrzymał Grand Prix Międzynarodowego Tygodnia Krytyki na MFF Cannes 2013. Genialna muzyka!
Samotny, pozbawiony uczuć i bezwzględny trzydziestolatek Salvo należy do sycylijskiej mafii. W akcie
zemsty zakrada się do domu innego mafioza, który
zorganizował na niego nieudany zamach. Przez przypadek spotyka tam jego siostrę Ritę – piękną, niewidomą dziewczynę, która mimowolnie jest świadkiem,
jak Salvo zabija jej brata. Gdy ten z niewiadomych dla
siebie przyczyn decyduje się ją porwać, w ich życiu
zaczyna dziać się coś wyjątkowego – w Salvo nieoczekiwanie rodzi się miłość. „Salvo” to filmowy debiut reżyserskiego duetu dwóch włoskich reżyserów – Fabio
Grassadonii i Antonio Piazzy, który okazuje się ciekawym połączeniem filmowego realizmu z kinem noir.
Reżyseria: Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Scenariusz: Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Obsada: Saleh Bakri; Luigi Lo Cascio; Sara Serraiocco
Zdjęcia: Daniele Ciprì
PRODUKCJA: Francja, Włochy 2013
Gatunek: Dramat - Kryminał - Romans
CZAS TRWANIA: 1 godz. 44 min.
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

15.05 (niedziela), godz. 12.00–14.00

II Międzynarodowy Festiwal Poloneza
Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NEKA wraz z działającym
w jej ramach Zespołem
Tańca
Historycznego
CHOREA ANTIQUA i Bielański Ośrodek Kultury,
zapraszają na koncert w
ramach II Międzynarodowego Festiwalu Poloneza. 15 maja 2016 roku
w godz. 12.00 – 14.00 na
scenie BOK będą prezentować się zespoły
oraz soliści z Polski i z
zagranicy, którzy występując w jednej z trzech kategorii: instrumentalnej, tanecznej oraz wokalnej, zaprezentują
poloneza z tych właśnie trzech perspektyw.
Polonezy, znane nam obecnie głównie z bali maturalnych czy sylwestrowych należą do najstarszych polskich tańców narodowych. Były tańczone nie tylko na dworach magnackich. Na dworze królów polskich polonez stanowił
element ceremoniału dworskiego. Tańczono go również na dworach francuskim czy rosyjskim. Znalazł swoje miejsce w wybitnych dziełach scenicznych i był inspiracją dla twórczości wybitnych kompozytorów.
Pokazując jak się tańczy, gra i śpiewa poloneza, chcemy dać świadectwo nieprzemijających wartości, jakimi są
dzieła muzyczne, a jednocześnie podkreślić jedność kulturową z przeszłością naszego kraju. Celem organizacji
Festiwalu jest pokazanie ponadczasowego piękna tego tańca. Organizując Festiwal chcemy promować wiedzę o
polskiej kulturze, naszej tożsamości i dziedzictwie kulturowym.
W Jury konkursu zasiądą m.in.: prezenterka TV, Kawaler Orderu Uśmiechu Zofia Czernicka, redaktor Jadwiga Trusz
i Mirosław Perzyński. Partnerem projektu jest Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Festiwal objęty jest honorowymi patronatami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Patronat honorowy nad Festiwalem objęła też Pani Aurora Luque
De Hjorth, Konsul Peru w Polsce i w krajach nadbałtyckich, JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksandr Averyanov oraz Pablo Lozano Lozano, Chargé d’Aiffaires,
a.i. Ambasady Meksyku w Polsce a także Przewozy Regionalne Sp.zo.o. oddział Łódzki.
Dotychczas patronat medialny nad imprezą objęły: Stowarzyszenie Polskich Mediów, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, LAW BUSINESS QUALITY, IMPERIUM KOBIET, portal „wolnasobota.pl”, www.planetakobiet.com.pl oraz
oraz Kalata TV, ATV i Belsat TV.

11.05 (środa), godz. 19.00

Iwaszkiewicz na scenie Bielańskiego Ośrodka Kultury
„WILKO. LETNISKO to spektakl dyplomowy słuchaczy III
roku Szkoły Aktorskiej Machulskich w reżyserii Mateusza
Olszewskiego. To wachlarz sześciu barwnych kobiet,
które wszystkie swoje nadzieje na zmianę życia wiążą
z powrotem jednego mężczyzny. To próba przełamania
czasu, przywrócenia dawnych marzeń i zrealizowania
ich w zmienionej rzeczywistości po transformacji. To dzika walka o samca, wychodząca zza zasłony konwenansu. To wreszcie szalona podróż w sam środek gorącego
lata, inspirowana opowiadaniem Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza.
Zespół twórców sięga po zmysłowe opowiadanie polskiego autora, aby obudzić ukryte pragnienia zmiany,
dotknąć nienasycenia, które drzemie pod płaszczem
dobrego, spokojnego życia. Marzenia o dzikiej miłości,
o wyjeździe na zachód, o karierze, o rodzinie skumulowane w jednym miejscu tworzą prawdziwą emocjonalną
bombę. Co wyniknie z ich wilczego apetytu...?”
Scenografia Katarzyna Stefania Dębska, choreografia Iga Dzięgielewska. W spektaklu biorą udział: Milena Brzyska,
Anna Gadzała, Agata Kucharska, Monika Łabendowicz, Anna Matuszczak, Grzegorz Mroziński, Aleksandra Roszkiewicz.
11.05 (środa), g. 19.00, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1. Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK od 4 maja w godz. 9.00 – 17.00

4.05 (środa), g. 18.00

Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” – Krzysztof Dworczyk „Irlandia”. Wstęp wolny

7.05 (sobota), g. 18.00

Koncert „Wieczór pełen gwiazd”.

Muzyka filmowa i musicalowa na kwartet smyczkowy w wykonaniu Kwartetu AMOK. Bezpłatne wejściówki do odbioru
w sekretariacie BOK od 25 kwietnia w godz. 9.00 – 17.00

8.05 (niedziela), g. 12.30

Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”.

W programie spektakl „Śpiąca królewna”, animacje plastyczne. Bilety: 10 zł, przedsprzedaż od 27 kwietnia

8.05 (niedziela), g. 18.00

Z cyklu „Wieczór międzynarodowy” – „Grecja”.
Bilety: 15 zł, przedsprzedaż od 27 kwietnia

11.05 (środa), g. 19.00

Spektakl teatralny WILKO.LETNISKO, reż. M.
Olszewski (Szkoła Aktorska Machulskich).

Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK
od 4 maja w godz. 9.00 – 17.00

18.05 (środa), g. 18.00

Podsumowanie eliminacji dzielnicowych konkursów recytatorskich Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego oraz Finał Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Teatralia 2016”. Wstęp wolny

20.05 (piątek), g. 18.00

Wernisaż wystawy zbiorowej rysunku i malarstwa „Studium z natury”.
Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
07.05 (sobota), godz. 13.00

„Mini ogród w szkle” - warsztaty dekoracyjnoflorystyczne

Prowadzenie: Agnieszka Kaszyńska. Koszt: 80 zł. Zapisy
do 22 kwietnia. Tel. (22) 835-54-44. Ilość miejsc ograniczona. Zapewniamy wszystkie materiały.

18.05 (środa), godz. 10.45

Koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej
„Klezmafour – sztukmistrze z Lublina”
Bilety: 4 zł

19.05 (czwartek) godz. 18.00

Wernisaż i wręczenie nagród laureatom VII
edycji Przeglądu Gobelinów „Pasja tworzenia”.
Wstęp wolny

21.05 (sobota), godz. 12.00

Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze Sztuką”.

Spektakl „Motylek Emilek” w wykonaniu artystów z
Agencji Vena. Bilety: 5 zł
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Małe co nieco z PRL

Fot. L. Rudnicki

czyli leniwe proszę odebrać!

T

a historia ma swój początek
tam, gdzie zakończył się gastronomiczny cykl Tutti
Frutti. Wiele osób mnie namawiało: napisz post scriptum, retrospekcję do tego tematu, przecież pamiętasz, masz notatki, zdjęcia, wspomnij jak było kiedyś. Fakt. Zatem
więc...
Bielany początku lat 60. Ulica
Żeromskiego pokryta jest asfaltem
od Dworca PKS „Marymont” przy
ul. Marymonckiej do Podczaszyńskiego. Dalej tylko „kocie łby”, po
których jeżdżą autobusy MZK
„Chausson”, ciężarówki i nieliczne
samochody.
Okoliczny naród właśnie urządza się w mieszkaniach Słodowca;
nowo oddanych do użytku budynkach z białej cegły i pomarańczową
opaską między piętrami. Dorośli z
reguły pracują w pobliskich zakładach pracy: Hucie „Warszawa”,
ZREMB, Spółdzielni Pracy „Żoliborzanka”, Zajezdni MZK, PIHM itd.
Bielan kolejny dzień powszedni.
Socjologicznie rzecz ujmując,
panuje tradycyjny model rodziny.
Mężowie bladym świtem na głowę:
beret lub kapelusz, klipa z kanapkami pod pachę i wio! Do roboty.
Żony w tym czasie pilnują dzieci,
stoją w kolejkach do sklepów, albo
gotują obiady.
Tu docieramy do sedna dzisiejszego, kwietniowego tematu. Uwaga, po kawiarni „Zorza” następują
lata 70, w których otwarto kolejne
placówki. Czas na pytanie: jak wyglądała wtedy bielańska gastronomia? Mówię. Na bynajmniej nie
awanturującego się klienta czekały
następujące miejsca...
Bar mleczny „Marymont” – ul.
Marymoncka 49 (kadr 1). Z nieco
specyficznym zapachem przypalonego mleka, makaronu oraz kapusty, zaparowanym wnętrzem i statystycznymi „zdechlakami” w doniczkach na parapecie. Firanki –
mus obowiązkowe. Menu typowe
dla takich placówek: zupa pomidorowa, naleśniki, pierogi z serem,
leniwe kluski, kotlet pożarski, bu-

dyń, kefir, roztrzepaniec itp. Bar
(dziwnym zrządzeniem losu) przetrwał tzw. zawirowania, działając
do dziś. Pamiątka z przeszłości.
Bar mleczny „Bielański” – ul.
Kasprowicza 53. Tablica potraw jak
powyżej, wyznaczana odgórnie wg
rozdzielnika z centrali. Wnętrze
mniejsze od w/w, lecz wystrój identyczny: białe kafelki na ścianach
plus zielona lamperia. Stoliki pokryte ceratą, na których czasem
pojawiał się kwiatek w wazoniku.
Żeby kulturalniej było. Po zmianie
ustroju bar podupadał; w końcu go
zlikwidowano. Na przełomie XX
i XXI wieku działała w tym miejscu
stołówka Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz i ona zamknęła swoje
podwoje (kadr 2). Od ponad roku
spotkamy w tym miejscu aptekę.
Bar kawowy „Agatka” – al.
Zjednoczenia 1 (wejście od Żeromskiego). Miejsce na swój sposób
kultowe. W małym, ciemnawym
lokalu, trzy stoliki na krzyż. Przy
nich robiono czasem różne interesy, szczególnie po otwarciu na początku lat 70-tych (za ścianą) „Pewexu”. Szmer rozmów w tle: kupię
mary i dolary, może kawusi dla
pięknej Jolusi?, jeszcze po koniaczku panie mecenasie? Do czasu.
Ponad dwa lata temu „Agatka” została zamknięta (kadr 3). Obecnie
działa tam nowoczesna kafejka pod
inną nazwą.
Bar „Hutnik” – ul. Przy Agorze
28 (róg Kasprowicza). Punkt owiany miejską legendą z elementami
horroru. Pawilon z białej cegły oraz
ogródkiem na zewnątrz. Tu, można
było pić złocisty płyn z kufla, a gdy
ich zabrakło, prosto z „gwinta”.
I nikt nie wnikał w szczegóły. Zbity
tłum „trębaczy” oblegał lokal.
W takich warunkach łatwo było
nadepnąć komuś na odcisk, więc
awantury nie należały do rzadkości. Milicja miała co robić. W XXI
wieku lokal zburzono. Dziś stoi tam
budynek mieszkalno – usługowy.
Bar „Zbyszko i Jagienka” – ul.
Broniewskiego 58 (róg Perzyńskiego). Bliźniaczy obiekt, w kształcie

architektonicznym identyczny do
w/w. Z tą różnicą, że klientela była
jakby mniej nerwowa, więc lokal
uchodził za spokojniejszy. W sezonie letnim smakosze królewskiego
napoju wylegali na zewnątrz do
ogródka, szumiąc rozmowami na
bieżące tematy. I ten pawilon również nie przetrwał, został buldożerami zrównany z ziemią, a na jego
miejsce zbudowano komisariat policji.
Bar „Żak” – ul. Kasprowicza 30
(róg Podczaszyńskiego). Swoisty
melanż baru z restauracją pośledniejszej kategorii. W „żelaznym
repertuarze” tego typu zakładów
gastronomicznych królowały takie
potrawy: flaki, bigos, fasolka po
bretońsku, sałatka jarzynowa, jajko
w majonezie i oczywiście słynny
warszawski zestaw, czyli „lorneta
z meduzą”. Bar zakończył swój żywot z końcem XX wieku, potem
pojawiła się pizzeria, obecnie jest
tam prowadzona nie konsumpcyjna działalność gospodarcza.
Kawiarnia „Zorza” – ul. Marymoncka 83/87. Trochę mylący adres, gdyż witryny ciągnęły się
wzdłuż al. Zjednoczenia, aż do ul.
Cegłowskiej. Do wyboru były:
słodkości i alkohole i dancing i szafa grająca w tęczowych barwach
i radio i podawana do kawy obowiązkowa wuzetka. Ponadto, w soboty oraz niedzielę otwarta była
mała lodziarnia (wejście od strony
ul. Cegłowskiej). Gdy zabrakło lodów, sprzedawano na wynos
smaczne rurki z kremem. Kawiarnia od wielu lat nie istnieje, obecnie
w tym miejscu działa sklep oraz
punkt gastronomiczny.
Bar szybkiej obsługi „Radek”
– ul. Żeromskiego 27. Wolnostojący pawilon WSS „Społem” z salą
przedzieloną drewnianą kratką, po
której piął się bluszcz. Wejście od
ul. Fontany prowadziło do części
bezalkoholowej z daniami wyłożonymi w gablotach pod lampami.
Brało się tacę i wybierało po kolei:
myk, myk. Na końcu lady podawano także potrawy systemem à la bar

mleczny, np.: poproszę kotlet mielony i ziemniaki z buraczkami.
Wejście od strony Jarzębskiego
wiodło do części kawiarnianej
z ciastkami, alkoholem mocnym,
winem oraz piwem. Ceny umiarkowane, na każdą kieszeń. Pawilon
przetrwał, lecz zmienił się profil:
od lat działa tam sklep spożywczy
pod tą samą nazwą.
Bar mleczny „Jarzębinka” – ul.
Daniłowskiego 2 (róg Magiera). Lokal mieścił się na parterze pawilonu
handlowego i czynny był także
w niedzielę. Dodatkowo posiadał
jedną pożyteczną zaletę. Kto nie zrobił w sobotę zakupów, mógł w świąteczny dzień nabyć po cenie detalicznej najniezbędniejsze produkty:
chleb, masło czy mleko. W lato można było też kupić zimny deser: lody
„Calypso” i „Bambino”. Po transformacji bar zamknięto, a w jego miejscu rozlokowała się apteka.
Bar mleczny „Krasnal” – ul.
Broniewskiego 59 A (boczna uliczka odchodząca łukiem od bazarku).
Mały lokal mieszczący się w wolnostojącym pawilonie handlowym.
Z wiecznie zaparowanymi szybami
witryny oraz straszliwą duchotą w
środku, ale miłym, szybkim personelem. Znany z najlepszego na Bielanach... budyniu ze sokiem. Tak
właśnie wołała kucharka zza lady.
Oferowano również smaczne, zimne koktaile mleczne miksowane
z truskawkami, malinami czy jagodami, identyczne jak w słynnych
barach „Hortexu” na: Marchlewskiego r. Twardej, Świętokrzyskiej
r. Marszałkowskiej czy Koszykowej
obok Pl. Konstytucji. Bar „Krasnal”
nie przeżył zmian rynkowych,
w tym miejscu od lat znajduje się
sklep z osprzętem do mebli.
Kawiarnia „Wrzos”, położona
pod tym samym adresem, 50 m od
„Krasnala”, na pierwszym piętrze
pawilonu, obok dewizowej „Baltony”. Lokal skromnie urządzony,
z niewielkim wyborem, ale... bywała tam zawsze zimna cola (kto wtedy żył, wie o czym mówię). Ponadto oferowano tam pyszne, kolorowe

galaretki z rodzynkami i bitą śmietaną. Latem, upał wyganiał klientów
na zewnątrz, wtedy wystawiano dwa
stoliczki na taras i można było się
przecisnąć metodą „na styk”. Miejsce to preferowali mieszkańcy osiedla Piaski oraz okoliczna młodzież.
Dziś, za błękitnymi szybami prowadzona jest zupełnie inna działalność, zerknijcie sobie przy okazji.
Kawiarenka – restauracja „Karuzel bielański” – ul. Kasprowicza
65. Tak, tak, ten sam. I już wtedy
posiadał ową charakterystyczną,
drewnianą przybudowę w formie
zabudowanej werandy. Cieszył się
słuszną popularnością wśród
mieszkańców, gdyż wokół rozpościerała się tylko gastronomiczna
pustynia. W każdym razie lokal
oferował zarówno gorące dania
obiadowe, jak również desery oraz
napoje z tych mocniejszych. Piszący te słowa lubił tam czasem wpadać na znakomitą, smażoną, soczystą wątróbkę z cebulką. Mniam,
mniam. Tak czy siak, to miejsce
przetrwało i chwała mu za ciągłość
bielańskiej, kulinarnej tradycji.
Dzisiejszy raport o stanie ówczesnej bielańskiej gastronomii nie
byłby pełny, bez wymienienia
dwóch miejsc, o których wiedzieli
tylko stali bywalcy. Jak to możliwe?
Ha! W czytelniach prasy KMPiK
przy Al. Zjednoczenia 25 i ul. M.
Dąbrowskiej 15 działały też... barki
kawowe. Szeleszcząc zagraniczną
gazetą, można było popijać colę,
kawę lub herbatę, chrupać prince
polo i... swobodnie palić (bez administracyjnych restrykcji) kupione na miejscu papierosy. Brzmi
nieprawdopodobnie? A jednak tak
było. W latach 90 barki (i czytelnie
prasy) znikły. Pierwszy KMPiK
przeistoczył się w EMPiK, drugi
padł i był tam bank, ale zmienił
wkrótce lokalizację. Co dzieje się
teraz w tym miejscu? Zagadka (bez
nagród) dla ciekawych.
Tyle na dziś, dziękuję za uwagę.
Leszek Rudnicki
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„Nim zabrzmiało Alleluja”
Przychodzimy na świąteczne
spotkania, zajadamy, oklaskujemy przedstawienia, cieszymy
się z upominków, podziwiamy
wystrój sali. Rzadko komu
przyjdzie do głowy, że to się
nie zrobiło samo.

Życzenia składa Artur Wołczacki, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany

Innego rodzaju przygotowań
wymagało świąteczne spotkanie
kombatanckie w Bielańskim
Ośrodku Kultury. Lista gości, których witał przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta por.
Józef Kassyk, liczyła ponad czterdzieści nazwisk, począwszy od płk
dr hab. Ryszarda Sobierajskiego prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych i radcy
Jana Sroki – zastępcy Szefa Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Byli wśród gości płk
mgr inż. Andrzej Kamiński – komendant Wojskowej Komendy
Uzupełnień Warszawa Śródmieście i Marek Kempa – prezes Zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa. Niezawodni jak zwykle, przybyli trzej zastępcy burmistrza,
przewodniczący Rady Dzielnicy,
ośmioro radnych. Ksiądz prałat
mjr Bogusław Pasternak – kapelan
bielańskich kombatantów, mówił
o znaczeniu tych świąt w religii
katolickiej. Licznie stawili się
członkowie poszczególnych środowisk kombatanckich. Bielańskie
Czerwone Korale wystąpiły z koncertem pieśni patriotycznych.
Tradycją tych spotkań jest uroczyste wręczanie kombatanckich
odznaczeń, o których przyznanie
występuje Bielański Klub Kombatanta. Na wniosek BKK, prezes
Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych przyznał sześć medali Za Zasługi dla Związku. Wnioski
o te odznaki należy złożyć naj-

Fot. M. Ulejczyk

* * *

Fot. M. Kink

Z

aprasza burmistrz, Rada i
Zarząd Dzielnicy, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej. Ale organizują, na przemian,
nasze Ośrodki Wsparcia dla Seniorów. Ostatni opłatek urządzał
Ośrodek Nr 2, czyli Anna Suda z
zespołem i podopiecznymi, więc
jajeczko padło na Ośrodek Nr 1,
czyli Grażynę Parkot z zespołem i
podopiecznymi.
Przed uroczystością trzeba
było zawieźć do Mediateki STARTMETA stoły i krzesła dla ponad
dwustu osób, sensownie ustawić,
nakryć. Fruwające po sali motylki
i ptaszki oraz ponad dwieście misternych kurczaczków, prezentów
przy nakryciach, wylęgało się miesiącami podczas zajęć plastycznych. Na zajęciach teatralnych
trwały próby przedstawienia pt.
„Radosna nowina”, do którego
trzeba było wymyślić scenariusz,
poszyć stroje na zajęciach krawieckich, białe ze skrzydłami dla aniołów, brązowe dla apostołów, całość
wyreżyserować i nagłośnić. Wito
wianuszki z bukszpanu do powieszenia na ścianach, wysiewano
rzeżuchę, żeby było zielono na
stołach. Fantazyjnie stroszono palmy.
Tymczasem w Ośrodku Wsparcia Nr 2, który też szykował prezenty na jajeczko, fabryka wielkanocnych gadżetów ruszyła już w
październiku ubiegłego roku. W
wyniku mozolnej pracy, po trzy
razy w tygodniu, przy użyciu foremek do odlewów, gipsu i farb, powstało mnóstwo okazałych kogutów, zajęcy i jajek.
W sumie było się czym pochwalić przed gospodarzami
Dzielnicy, panią dyrektor OPS,
radnymi i zaproszonymi gośćmi.

Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, przyjmuje medal

mniej miesiąc przed uroczystością.
Natomiast o Kombatancki Krzyż
Zwycięstwa, nadawany za zasługi
w walce o wyzwolenie Polski w
latach II wojny światowej, wystąpić
trzeba najmniej pół roku wcześniej. Otrzymał go mjr Wacław
Sikorski „Bocian”. Również pół
roku trwało oczekiwanie na przyznanie odznaczeń Za Wybitne Zasługi dla Związku, które otrzymali
mjr Zygfryd Bernard „Sęp” i rotmistrz Waldemar Sielicki „Mały”.
Zaś szef Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, także
po długo trwającym rozpatrywaniu, przyznał Urszuli Przymus i
Henrykowi Ratyńskiemu medale
Pro Patria – nadawane osobom
szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci walki o niepodległość ojczyzny. Zasadność wniosków badają specjalne komisje.

* * *
Warszawska Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Chomiczówka” i Bielański Ośrodek Kultury zaprosili seniorów do Klubu
Mieszkańców przy Pabla Nerudy
na 29 marca. Prezes TKKF „Chomiczówka” Jacek Bączkowski dowodził, że specjalnie wybrano
dzień poświątecznej sytości, żeby
zaoszczędzić na poczęstunku.
Dziekan Dekanatu Bielańskiego
ks. Prałat dr Jan Szubka upominał,
żeby nie siać defetyzmu, bo kuchnia pracuje – sam widział.

* * *
„Pod Podłogą z Jadłem” czyli
w Klubie Seniora „Bratek” odbyły
się dwa świąteczne spotkania: dla
członków klubu i w Wielką Niedzielę śniadanie dla samotnych. W
sumie uczestniczyło w nich około
stu osób. Zbyszek Dolecki – szef
restauracji i prezes klubu podkreśla, że nie zawiedli sponsorzy: Firma „Putka” – szczególnie dzięki
pani Zuzannie, cukiernia „Ziółek
i Syn”, cukiernia „Bon-Bon” (nie
„Bom-Bom” jak mylnie napisaliśmy w numerze styczniowym –
przepraszamy!), WSS „Społem”
Żoliborz z panią prezes Jadwigą
Rowicką oraz Adam Janas i koledzy – prócz sponsoringu rozwieź-

li świąteczne paczki dziewięciorgu
leżącym członkom klubu.
Zawsze w okresie okołoświątecznym zawisa na drzwiach skarbonka z apelem do gości o składki
dla seniorów – przed Wielkanocą
wyjęto z niej komisyjnie 395 zł 80
gr. Klub mieści się w piwnicy domu
Krystyny Sienkiewicz i jak zwykle
pani Krystyna przyszła złożyć „swoim” seniorom serdeczne życzenia.
Jedzenie było pyszne, prawdziwie domowe bo z miejscowej kuchni, a gotowali, podawali do stołów i
troszczyli się o gości – Kasia, Danusia, Anetka, Ala, Artur i Marian.

Srebrne tsunami
Zapytacie – co to takiego? Nie
co, tylko kto. To my: ogół rodaków
w wieku sześćdziesiąt plus, których przybywa w tempie nigdy
dotąd nie obserwowanym. Demografowie prognozują, że za kilkanaście lat będzie to jedna czwarta
społeczeństwa – oraz dodają, że
odsetek seniorów w wieku osiemdziesiąt lub więcej lat przewyższy
odsetek czterolatków!
– Nie zarobią, będą fasować
emerytury, zasiłki, przepełniać
przychodnie i szpitale, łykać ulgowe leki – zrujnują gospodarkę,
straszą pesymiści. Tymczasem
świat, zamiast czekać na zalew
osobników trzeciego wieku od
dawna doskonali system przeciwdziałania biernemu starzeniu się
narodów: pomagając seniorom w
sprawach dla nich ważnych i
umożliwiając im współdecydowanie o tych sprawach. W Niemczech
seniorskie rady doradcze przy samorządach zaczęto to tworzyć już
w latach siedemdziesiątych ub.
wieku. W Danii istnieje ponad 200
rad na 270 magistratów. W 1993
roku w Luksemburgu odbyły się
inauguracyjne obrady Europejskiego Parlamentu Seniorów… .
U nas pojęcie „polityka senioralna” też było znane, ale bardziej
gerontologom społecznym niż decydentom z rządów i resortów.
Wreszcie i u nas się ruszyło. W 2012
roku w ówczesnym Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej powstał
Departament Polityki Senioralnej,
który m. in. czuwa nad wydatkowaniem środków stworzonego w
tymże roku Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych /ASOS/. Powstała
również Rada Polityki Senioralnej
oraz Sejmowa Komisja Polityki
Senioralnej, a w Ustawie o samorządzie gminnym umieszczono
zapis o możliwości tworzenia rad
seniorów przy samorządach.
Co prawda, tworzenie idzie
dość opornie. W kraju istnieje prawie 2,5 tys. gmin, a do końca ubiegłego roku powstało zaledwie 90

rad seniorów, najwięcej w województwach śląskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. A
przecież owe reprezentacje starszych ludzi wobec władz publicznych mają niemałe możliwości
statutowe opiniowania i monitorowania sytuacji i potrzeb „swoich”
seniorów. Przypomnijmy, że na
Bielanach Zarząd Dzielnicy powołał Radę Seniorów Uchwałą z 15
maja ubiegłego roku. Składa się
ona z dwunastu osób w wieku 60+.
Ściśle współpracuje z Radą Warszawską, współrealizując program
„Warszawa przyjazna seniorom”.
Mamy już Parlament. Pierwszego października ubiegłego roku
w Sali Sejmu RP zasiadło w poselskich ławach 460 delegatów z całego kraju, a hasło inauguracyjnej
sesji Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów brzmiało: „Seniorzy a
przyszłość Polski”. Jak powiedział
prof. Janusz Szymborski – „podjęcie i rozwiązanie problemów wynikających z procesu starzenia się
ma wymiar polskiej racji stanu”.
Omawiano rządowy program „Senior-Wigor” / tworzenie dziennych miejsc pobyty aktywizujących starszych ludzi/, sprawy
uzdrowienia waloryzacji, stworzenia odpowiedniej do potrzeb sieci
lekarzy geriatrów – aby wskutek
srebrnego tsunami nie trzasnęły w
szwach szpitale, etc. etc. Przewodnicząca Bielańskiej Rady Seniorów
jest członkiem Parlamentu. Na co
dzień członkowie pracują w komisjach problemowych.
Pierwszego stycznia br. weszły
w życie trzy ważne ustawy. Ustawa
o osobach starszych zobowiązuje
Rząd do monitowania ich sytuacji
i potrzeb oraz informowania o tym
Sejmu i Senatu. W oparciu o Ustawę o zdrowiu publicznym powstanie Narodowy Program Zdrowia
z priorytetami zdrowego starzenia
się społeczeństwa. Dzięki Ustawie
o nieodpłatnej pomocy prawnej
osoby powyżej 65. roku życia mają
zagwarantowane bezpłatne porady
adwokackie i radców prawnych.
Przed trzema laty w Urzędzie
Dzielnicy Bielany odbyła się konferencja naukowa pt. „Wyzwania
wobec starzenia się i starości”. Jeden z naukowców poinformował
o wynikach badań w 91. krajach
świata na temat jakości życia seniorów. Spośród krajów europejskich Polska znalazła się na siódmym miejscu od końca, spośród
krajów unijnych –
na ostatnim. Wynik wymowny…
Irma
WieczorkowskaBednarek
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Millenium na
uchodźstwie

Słowa nie powiedzą wszystkiego...
Modlitwa, wspomnienia i muzyka towarzyszyły uczestnikom obchodów 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej, w której
zginął m.in. Rektor UKSWks.
prof. Ryszard Rumianek.

18 i 19 kwietnia 2016 r. w Senacie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 50.
rocznicę obchodów 1000-lecia
chrztu Polski na uchodźstwie
organizowana została dwudniowa konferencja poświęcona tym wydarzeniom.

Fot. Arch. UKSW

U

czelniane uroczystości rozpoczęły się modlitwą i złożeniem kwiatów na grobie
śp. ks. prof. Rumianka w piątek,
8 kwietnia. W sobotę w kampusie
Jego imienia przy ul. Wóycickiego
została odprawiona Msza św. w intencji ofiar katastrofy, a następnie
w kampusie Dewajtis zostały złożone kwiaty przed tablicą pamiątkową. Zwieńczeniem uroczystości
był wieczór pamięci i koncert
w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, zorganizowany przez
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.
W niedzielę, 10 kwietnia,
Ksiądz Rektor Stanisław Dziekoń-

ski udał się z polską delegacją, pod
przewodnictwem Pełnomocniczki Prezesa Rady Ministrów do
spraw dialogu międzynarodowego i senatora PiS Anny Marii Anders, do Smoleńska, gdzie koncelebrował Mszę św. której przewodniczył biskup senior diecezji

drohiczyńskiej Antoni Pacyfik
Dydycz. Również w niedzielę,
w Warszawie, w kościele św. Stanisław Kostki odbył się koncert
Chóru UKSW, poświęcony ofiarom katastrofy.
Agnieszka Pawlak

Marzymy! Myślimy! Tworzymy!
„Maczek” na Finałach Międzynarodowego Konkursu
Kreatywności Odyseja Umysłu
w Gdyni.

Fot. Arch. ZS 55

Z

espół Szkół nr 55 w Warszawie od paru lat zachęca
młodych ludzi do realizacji
swoich marzeń poprzez udział
w przyjaznym, edukacyjnym projekcie realizowanym w formie Międzynarodowego Konkursu Kreatywnego Rozwiązywania Problemów „Odyseja Umysłu”. Jest to
konkurs łączący nowoczesne formy nauczania i kreatywne podejście do rozwiązywania problemu.
Na początku tego roku szkolnego
spośród wielu uczniów naszej
szkoły wyłoniliśmy trzynastu wyjątkowych i pełnych pomysłów
młodych ludzi. Wśród nich znaleźli się: Wiktoria Korupczyńska,
Agata Miksa, Oliwia Bytniewska,
Antoni Stecki, Aleksandra Kowalczyk, Maksymilian Korupczyński,
Jakub Zawadka, Małgorzata Wieteska, Julia Płocka, Marta Chojnacka, Agnieszka Kozłowska, Agata
Bernatek, Maciej Kozak. Wszyscy
oni uzyskali dumne miano Odyseuszy, a nad ich rozwojem czuwały
trenerki: Marzena Ocias i Ewa Grabowska oraz Sylwia Heleszko – sędzia problemów spontanicznych.
Tegoroczne projekty, realizowane przez dwie grupy Maczkowych Odyseuszy, polegały na kreatywnym rozwiązaniu problemów
technicznych, choć rezultaty pracy pokazywane są w formie krót-

kiego, ośmiominutowego przedstawienia teatralnego. „Nowe życie
rzeczy” i „Połów pełen pomysłów”
to tajemnicze nazwy, które kryją
w sobie miesiące przygotowań,
dziesiątki samodzielnie stworzonych ubrań i mechanizmów. Głównym celem starszej grupy stało się
samodzielne zbudowanie pojazdu
o wielu ograniczeniach, a młodsza
grupa realizowała się w budowaniu małych pojazdów. Wszystko
było dopełnione własnoręcznie
wykonanymi strojami, które perfekcyjnie dodawały charakteru
postaciom scenicznym.
Mimo wielu trudności i niespodziewanych zdarzeń 12 marca
drużyny z Maczka zachwyciły sędziów i bezdyskusyjnie pokonały
konkurencyjne drużyny w eliminacjach regionalnych, tym samym
otwierając sobie drogę do dalszych
etapów konkursu. Po eliminacjach

regionalnych nastąpił miesiąc napięcia i udoskonalania projektów,
by 1 kwietnia wyjechać na 3 dni
do Gdyni na Ogólnopolskie Finały. Śpiewająco zrealizowaliśmy
nasze zadania. Drużyna starsza
zajęła 3 miejsce w prezentacji rozwiązania swojego problemu,
a grupa młodsza –13.
Chcielibyśmy podziękować
sponsorom, którzy umożliwili
nam wyjazd na Ogólnopolskie
Finały: burmistrzowi dzielnicy
Bielany – Tomaszowi Mencinie,
Annie Pawłowskiej – Dyrektor ZS
nr 55, Joannie Reszczyńskiej –
Dyrektor SP nr 38 i Gimnazjum
nr 31 w Gdańsku, która gościła
nas podczas konkursu, Radom
Rodziców ZS 55, firmie 3DYTA,
firmie Byś i wszystkim innym darczyńcom.
Odyseusze z „Maczka”

K

onferencja wpisała się
w uroczystości związane
z 1050. rocznicą chrztu Polski. Jej celem było przywrócenie
pamięci historycznej naszego społeczeństwa o zapomnianych obchodach milenijnych na uchodźstwie. W ocenie senatora Jana
Żaryna, profesora UKSW, który był
inicjatorem konferencji, uroczystości organizowane przez Kościół
katolicki na emigracji miały duże
znaczenie i formacyjne i polityczne. W 1966 r. o zniewolonej Polsce

zrobiło się głośno. Prasa na całym
świecie donosiła o tych obchodach,
od Nowej Zelandii i Australii, przez
Włochy, Wielką Brytanię, po Kanadę i USA, czy Argentynę. Miały
one miejsce wszędzie tam, gdzie
mieszkali Polacy. Odbywały się
msze święte, marsze, spotkania,
konferencje. Te obchody angażowały lokalne społeczności do
wspólnego z Polakami przeżywania tej rocznicy. Były metodą informowania wolnego świata o tym,
co dzieje się z narodami za „żelazną kurtyną”. Ten ogromny wysiłek
organizacyjny polskiej emigracji
zintegrował środowiska niepodległościowe i polonijne. Zdaniem
prof. Żaryna obchody były ważnym etapem w procesie odzyskiwania wolności przez Polskę.
UKSW
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VI Forum Praktyków Skoliozy
w AWF Warszawa

Ponad 1000 maturzystów
odwiedziło Uczelnię
19 marca 2016 r. w Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie odbył się dzień otwartych drzwi.

Już po raz VI 11 marca 2016 r.
odbyła się kolejna edycja Konferencji „FORUM PRAKTYKÓW
– SKOLIOZY” organizowanej
przez Wydział Rehabilitacji
AWF Warszawa.

J

sumowali prof. Tomasz Kotwicki
i prof. Dariusz Czaprowski wystąpieniem pt „Między asymetrią
a skoliozą – pytania diagnostyczne i terapeutyczne”.
W drugiej części odbyły się
dwa warsztaty. Pierwszy z warsztatów praktycznych poprowadziła prof. Matyja, a dotyczył on
„Oceny współczynnika wielkości
napięcia posturalnego u uczestników warsztatów”. Drugi warsztat poprowadziła mgr Surowińska, dotyczący „Diagnostyki neurofizjologicznej wg metody Vojty”.

Wobec ciągle niesłabnącego
zainteresowania Forum Praktyków – Skoliozy, kolejna edycja
poświęcona będzie metodzie leczenia zachowawczego skolioz
przy pomocy gorsetów.
Liczna obecność zgromadzonych uczestników jest dla organizatorów potwierdzeniem potrzeby
takich nietypowych konferencji,
w których ścierają się poglądy doświadczonych praktyków i z wynikami opartymi na dowodach
naukowych.
Komitet Organizacyjny

Fot. M. Godlewska

Fot. Arch. AWF

T

egoroczne spotkanie zgromadziło ponad 240 uczestników z całej Polski, wśród
których najliczniejszą grupę stanowili fizjoterapeuci, następnie
lekarze, nauczyciele wychowania
fizycznego oraz studenci chcący
pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności. W dotychczasowych edycjach FORUM PRAKTYKÓW –
Skoliozy” brało udział blisko 1000
osób o różnych specjalnościach
medycznych.
Po raz kolejny FORUM
PRAKTYKÓW – SKOLIOZY”
otworzył Magnificencja Rektor
prof. Andrzej Mastalerz, a gości
serdecznie powitał Dziekan Wydziału Rehabilitacji prof. Andrzej
Kosmol. Gościem honorowym
Forum był prof. dr hab. n. med.
Waldemar Kostewicz Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Konferencja odbyła się pod patronatem PTL.
W pierwszej części uczestnicy
wysłuchali wykładów przygotowanych przez zaproszonych gości. Wykład wprowadzający:
„Skolioza a zaburzenia rozwojowe – poszukiwanie związków
przyczynowo – skutkowych” wygłosili dr Agnieszka Stępień, dr
Krzysztof Graff i mgr Katarzyna
Guzek. Następnie prof. Małgorzata Matyja z AWF w Katowicach
przedstawiła wykład na temat:
„Asymetria posturalna u niemowląt – przyczyny, bieżące i odległe skutki asymetrii oraz efekty
usprawniania”.
Dr Marek Kuczyński w swoim wystąpieniu „Występowanie
asymetrii grzbietu u dzieci w wieku szkolnym z dysplazją stawu
biodrowego w okresie noworodkowo-niemowlęcym” udowodnił
częstsze występowania asymetrii
grzbietu i asymetrii miednicy
u dzieci z dysplazją jednego stawu biodrowego. W kolejnym
wystąpieniu mgr Joanna Surowińska i dr Grażyna Banaszek
przedstawiły temat „Kręgosłup
w ontogenezie motorycznej –
analiza wybranych wzorców postawy w odniesieniu do funkcji
kręgosłupa w 1 roku życia”. Dr
Joanna Suchocka i dr Agnieszka
Stępień zaprezentowały temat
dotyczący „Asymetrii u niemowląt a wzorce postawy i ruchu
u dzieci ze skoliozą”. Sesję pod-

ak co roku ponad 1000 tegorocznych maturzystów
odwiedziło Uczelnię, aby
zapoznać się z ofertą edukacyjną
oraz kampusem AWF Warszawa.
Dzień ten był także doskonałą
okazją do zapoznania się z wymaganiami egzaminacyjnymi naszej
Uczelni. Kandydaci na studia uzyskali informacje na temat wymagań na poszczególnych wydziałach
i kierunkach, jak również obejrzeli obiekty AWF, na których będą
zdawać egzaminy. Zarówno studenci, jak i profesorowie podzielili się swoimi doświadczeniami.

Najważniejszą częścią dnia otwartego była prezentacja prawidłowego wykonania poszczególnych
ćwiczeń egzaminu sprawnościowego. Kandydaci, którzy przybyli
na to spotkanie, chociaż w części
poczuli atmosferę rywalizacji, jaka
towarzyszyć im będzie podczas
egzaminów wstępnych.
Zespół ds. rekrutacji serdecznie dziękuje za tak liczne przybycie. Wszystkich zainteresowanych
ofertą edukacyjną AWF Warszawa,
którzy nie mogli uczestniczyć
w dniu otwartych drzwi zapraszamy na stronę www.awf.edu.pl/
kandydat gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje.
Zespół
ds. Rekrutacji AWF Warszawa
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5000 powodów by ćwiczyć,
każdy… najlepszy!

Z Bielan do Rio de Janeiro
Jest kwiecień, a zawodnicy
AZS AWF Warszawa mają
już 6 kwalifikacji na Igrzyska
Olimpijskie i nie powiedzieli
ostatniego słowa.

15 kwietnia ruszyła druga
edycja akcji adresowanej do
rodziców i personelu bielańskich przedszkoli pod nazwą
„5000 powodów by ćwiczyć”.

A

przedszkola wygrają sprzęt sportowy i rekreacyjny.
„Motywacja jest podwójna.
Przede wszystkim ruszając się, każdy robi coś dla siebie, bo dzięki
temu poprawia swoją kondycję,
zdrowie i samopoczucie. Dodatkowo, rejestrując swoją aktywność
w aplikacji może przyczynić się do
wyposażenia przedszkola swojego
dziecka w sprzęt sportowy. Po ubiegłym roku wiemy, że to również
niesamowicie motywuje. W porównaniu do poprzedniej edycji
wzrosła pula nagród i w tym roku
przekażemy ponad 12 000 PLN
w formie sprzętu sportowo-rekreacyjnego” – dodaje Prezes Hartfil.
Oprócz indywidualnie podejmowanej aktywności fizycznej
uczestnicy mogą wziąć udział
w wydarzeniach sportowych organizowanych na obiektach warszawskiej AWF, gdzie pod okiem
instruktorów będą mogli spróbować nowych form ruchu lub zdiagnozować ogólny poziom swojej
formy.

Zwieńczeniem całego projektu
jakim jest Dziecięca Akademia
Sportu oraz opisana wcześniej akcja, będzie piknik, który odbędzie
się 18 czerwca, również na AWF-ie,
a na który już teraz serdecznie zapraszamy. Całe to społeczne przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez
udziału sponsorów i partnerów,
którzy wyznając te same ideały dotyczące aktywności fizycznej wspierają jego realizację. Podziękowania
dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundacji PZU, Fundacji Lotto
„Milion Marzeń”, AWF Warszawa,
Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Dzielnicy Bielany i Centrum Medycznego Damiana. Patronem medialnym Dziecięcej Akademii
Sportu są Nasze Bielany.
Przebieg rywalizacji można
śledzić na fanpage’u Dziecięcej
Akademii Sportu na Facebooku.
Kontakt: Karol Daniluk – koordynator akcji, tel. 500-226-908,
e-mail: sport@azswf.com
AWF

Zwiększamy aktywność kobiet
Już od maja wszystkie mieszkanki Bielan, które nie były
do tej pory przekonane do
aktywności fizycznej bądź pragną wrócić do niej po dłuższej
przerwie, będą mogły uczestniczyć w zajęciach Women’s
Run, na terenie Lasu Młocińskiego.

W

każdą sobotę, od godzinny 11:00, przez 60
minut pod okiem wykwalifikowanego instruktora, każda zainteresowana zadbaniem o
swoją formę kobieta, będzie mogła
wziąć udział w bezpłatnym treningu biegowym. Program nie jest
przeznaczony dla zaawansowanych biegaczek, a dla tych, które
chcą zyskać odpowiednią wiedzę,
jak rozpocząć swoją przygodę z
dalszym bieganiem.
Treningi poprowadzi wieloletni rekordzista Biegu Chomiczów-

ki - Dariusz Wieczorek. Aby dołączyć do grupy, wystarczy zarejestrować się w programie na stronie
(adres do rejestracji), a następnie
pojawić się na terenie Polany Lasu
Młocińskiego o godzinie 11:00.
Przewidziano 26 zajęć, które po-

trwają od 7 maja do 29 października.
– Cieszymy się, że rozpoczynamy akcję przy współpracy z ABK
Grupą, która zwróciła się do nas z
inicjatywą. Uważamy, że każda
możliwość wspierania pierwszych
kroków ze sportem i aktywnością
ruchową jest istotna, dlatego podeszliśmy do pomysłu bardzo pozytywnie. Wiem, jak trudny może
być pierwszy krok i postanowiliśmy, że mieszkankom naszej dzielnicy z pierwszym, sportowym
krokiem pomoże akcja Women’s
Run - zachwala inicjatywę zastępca burmistrza dzielnicy Bielany,
Grzegorz Pietruczuk.
Szczegóły akcji na terenie Bielan będzie można znaleźć na oficjalnej stronie projektu oraz stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Bielany.
MG

udziałem w Igrzyskach uzupełniły
w lutym szablistki – Aleksandra
Socha i Małgorzata Kozaczuk, które wraz z drużyną wywalczyły
awans podczas Pucharu Świata
w belgijskim Sint-Niklaas. W Igrzyskach Olimpijskich wystąpi tylko 8
najlepszych drużyn świata, w tym
Polki. To dodatkowo daje prawo
startu naszym zawodniczkom
w turnieju indywidualnym. Dla Oli
będą to już 4 Igrzyska Olimpijskie
w jej wspaniałej karierze.
Przed akademikami z Bielan
wciąż kilka szans kwalifikacyjnych,
a wśród nich kandydaci do złota
m.in. dwukrotny mistrz Euorpy,
v-ce mistrz świata w pływaniu Radosław Kawęcki. O kwalifikację
walczy także kolega Radka z pływalni, Paweł Korzeniowski. Jest
oczywiście mocna grupa lekkoatletów z dwukrotnym mistrzem
olimpijskim Tomkiem Majewskim
na czele oraz medalistami mistrzostw Europy – Joanną Jóźwik
i Arturem Kuciapskim.
Trzymamy kciuki.
DH

Powalczyli jak na Euro
– Tak naprawdę nie wynik jest
najważniejszy, a wyrabianie w dzieciach pozytywnych, sportowych nawyków. Bardzo podoba mi się pomysł nadania zmaganiom uroczystego wydarzenia. Cieszę się, że poza
rywalizacją sportową, młodzi piłkarze z Bielan mogli uczestniczyć w
rozmaitych grach i zabawach. Inicjatywa spodobała się rodzicom, a co
najważniejsze graczom. Trzymam
kciuki, aby finał na terenie Żoliborza
wypadł równie udanie – podsumował zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany – Grzegorz Pietruczuk.

W Gimnazjum Nr 72 na ulicy
Przybyszewskiego 45 rozegrano jeden z trzech turniejów
eliminacyjnych imprezy „Żoliborskie Euro”.

N

ajmłodsi piłkarze poczuli
smak rywalizacji, wcielając
się w prawdziwe reprezentacje, które zagrają w tegorocznym
turnieju „Euro 2016” we Francji.
Turniej, będący inicjatywą Bielan, Żoliborza i Śródmieścia ma
nauczyć najmłodsze dzieci sportowej rywalizacji w duchu fair play,
przy jednoczesnej możliwości poznania kultur krajów, które reprezentują w zmaganiach.
Kilkudziesięciu młodych piłkarzy, których podczas uroczystego
losowania w siedzibie UD Żoliborz,
przydzielono do grup D i F, spotkało się na Bielanach, aby powalczyć
o awans do wielkiego finału, zaplanowanego na 17 kwietnia. Najlepiej
wypadli młodzi Czesi i Austriacy,
reprezentujący nie szkoły, a kluby
sportowe – Drukarza Warszawa
i UKS Dragon Bielany.

MG

Fot. Arch. G 72
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O

rganizatorem jest Klub
Sportowy AZS-AWF Warszawa w ramach projektu
Dziecięca Akademia Sportu.
„Chcemy kształtować dobre
nawyki wśród najmłodszych, już
wśród przedszkolaków, stąd powstanie Dziecięcej Akademii
Sportu. Zdając sobie sprawę, że
niewiele osiągniemy bez wsparcia
przedszkoli i zaangażowania rodziców, już po raz drugi organizujemy akcję „5000 powodów by
ćwiczyć” – ideę przedsięwzięcia
wyjaśnia Prezes AZS-AWF Warszawa Maciej Hartfil.
Nie tak dawno Światowa Organizacja Zdrowia zredefiniowała piramidę żywienia dodając, jako fundament prawidłowego odżywiania,
codzienną aktywność fizyczną. Rywalizacja, która wystartowała 15
kwietnia służy jako motywator do
jej podjęcia. Akcja jest kierowana
do rodziców dzieci z bielańskich
przedszkoli uczestniczących w Dziecięcej Akademii Sportu. Podczas jej
trwania uczestnicy mogą spalać
kalorie podczas dowolnych form
aktywności fizycznej, rejestrując je
w aplikacji Endomondo. Tam trwać
będzie rywalizacja pomiędzy przedszkolami o największą ilość spalonych kalorii. Najaktywniejsze

ZS AWF Warszawa to klub,
który na Igrzyska Olimpijskie regularnie od 64 lat
wysyła swoich reprezentantów. Ci
tylko dwukrotnie (z Seulu w 1988
i Sydney w 2000 roku) wrócili z najważniejszej sportowej imprezy na
świecie bez medalu. Od 12 lat zawsze przywożą na Bielany złoty
medal Igrzysk Olimpijskich. Już
dziś wśród tych, którzy wywalczyli olimpijskie kwalifikację są zawodnicy, których stać na walkę o
medale. Jeszcze w 2015 roku pewny
awans wywalczyli wioślarze bielańskiego klubu – Natan Szymczyk –
Węgrzycki oraz Agnieszka Kobus.
Agnieszka zajęła 4 miejsce w czwórce podwójnej podczas mistrzostw
Świata w Aiguebelette, a Natan był
dziewiąty. Wspaniałym biegiem
podczas berlińskiego maratonu,
paszport do Rio wywalczył v-ce
mistrz Europy w maratonie Yared
Shegumo, który w Berlinie z czasem 2:20:47 był ósmy. Przebojem
bilet na brazylijskie maty wywalczył w styczniu Piotr Paziński w
taekwondo olimpijskim, który
w turnieju kwalifikacyjnym w wadze 80 kg w półfinale pokonał Norwega Richarda Andre Ordemanna
9:2. Grono szczęśliwców z pewnym

18 SPORT

Nasze Bielany nr 4/2016

Powalczymy o Mistrza Polski
Rozmowa z Piotrem Wójcikiem, zawodnikiem drużyny HW Wild Snakes, reprezentującej barwy Hutnika Warszawa w koszykówce 3x3.
Za Wami udany występ w Czechach i awans do mistrzostw tego
kraju. Czy możemy liczyć na Mistrzostwo Czech drużyny z Bielan?

Mistrz Czech otrzymuje miejsce w jednym z turniejów z cyklu
World Tour, dla każdego z nas jest
to najważniejszy cel przed sezonem
3x3. W ostatnich dwóch edycjach
byliśmy wicemistrzami tego kraju.
Podobno do trzech razy sztuka,
postaramy się postawić „kropkę
nad i” 19 czerwca w Pradze.

Do naszych największych osiągnięć należy zaliczyć wicemistrzostwo Polski, dwukrotne wicemistrzostwo Czech, brąz w mistrzostwach Belgii i wygraną w kilkudziesięciu różnych turniejach zarówno rangi fibowskiej, jak i nie
zaliczających się do tej grupy.
Można powiedzieć, że jesteśmy już
weteranami w tej dyscyplinie sportu, ale patrząc na wiek przeciwni-

Fot. Arch. Hutnika

Sukcesów na arenie międzynarodowej macie sporo. Mógłbyś
przybliżyć kibicom drużynę i Wasze
największe osiągnięcia?

Emil Podkowiński, Piotr Wójcik, Michał Wojtyński, Tomasz Rudko

ków jesteśmy dopiero na początku
swojej drogi. Z każdym rokiem
dokładamy kolejną cegiełkę i wiemy, że do sukcesu dochodzi się
ciężką pracą i najważniejsze sukcesy dopiero przyjdą.

Koszykówka 3x3 nie jest zbyt
popularną dyscypliną w Polsce,
choć ambicje ma sporo, bo olimpijskie. Mógłbyś przedstawić, krótko
zasady tej dyscypliny?

Koszykówka 3x3 rozwija się

ZSS nr 50 z gradem medali
10 kwietnia w Bydgoszczy
rozegrano zawody Pucharu
Polski w taekwondo, w których
brylowali uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 50
im. Janusza Kusocińskiego.
Reprezentantki i reprezentanci
szkoły przy ul. Lindego zdobyli
aż dwanaście medali.

Fot. Arch. ZSS 50

O

tym jak silne jest taekwondo na Bielanach, świadczy
fakt że na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro pojedzie
Piotr Paziński - wychowanek UKS
Taebaek Bielany, obecnie reprezentujący barwy AZS-AWF Warszawa. W jego ślad idą młodsi
koledzy i koleżanki z ZSS nr 50.
Podczas zawodów w Bydgoszczy
reprezentowali oni różne kluby –
wszystko ze względu na fakt, że do
ZSS przy ul. Lindego dołączają
najbardziej utalentowani sportowcy z całego kraju.
Medale ZSS nr 50 podczas Pucharu Polski w taekwondo olimpijskim:
Juniorzy – złoto: Zbawiona
Anna, Dajnowicz Gabriela, Skrzydlewski Hubert. Srebro: Sarnowski
Cezary
Młodzież U21 – złoto: Adamkiewicz Patrycja, Posadzy Jakub,

Żechowski Mateusz. Srebro: Dajnowicz Gabriela, Nowak Mateusz,
Skrzydlewski Hubert. Brąz: Miszczak Maurycy, Tymoszuk Bartłomiej.
– Nie mam wątpliwości, że poziom sportowy ZSS nr 50 to absolutny krajowy top. Zawodniczki i
zawodnicy z decydujący się na naukę przy ul. Lindego 20 udowadniają to na każdym kroku. Ostatni
przykład to wyniki z Bydgoszczy.
Mogę jedynie zachęcić wszystkich

rodziców i uczniów, aby rozważyli
rozpoczęcie swojej przygody z ZSS
nr 50 im. Janusza Kusocińskiego,
tym bardziej że czas na te decyzje
jest obecnie najlepszy – wymienia
superlatywy szkoły zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, Grzegorz
Pietruczuk.
Wszystkie informacje dotyczące szkoły, można znaleźć na stronie kusy.edu.pl.
MG

w szaleńczym tempie na całym
świecie. Warto zerknąć na ranking zawodników na stronie
3x3planet.com, aby zauważyć, że
obecnie zarejestrowanych w tym
systemie jest ponad 330 tys. zawodników na całym świecie, w
tym 6 tys. w Polsce. Liczba ta stale rośnie, a przecież to młoda
dyscyplina z 5-letnią historią. Koszykówka 3x3 ma trochę odmienne zasady od koszykówki 5x5, do
najważniejszych zasad zalicza się,
grę 3 zawodników na 3 na połowie boiska, 12 sekund na rozegranie akcji, punkty za 2 i 1, limit
fauli po których rzuca się 2 osobiste, inna piłkę gdyż gramy „6”
o wadze „7”, a mecz trwa 10
min.
Jaki jest cel drużyny na ten
sezon?

Awans do World Tour oraz
mistrzostwo Polski. Jeśli spełnimy
te założenia, może zostaniemy powołani do reprezentacji Polski na
październikowe mistrzostwa świata w Chinach. Warto przypomnieć,

że na ubiegłych mistrzostwach,
grała trójka z nas i zajęła dobre 5.
miejsce.
A jak wyglądają Wasze najbliższe plany?

Ciężko je określić, gdyż dopiero się tworzy kalendarz na ten rok
i trzeba jeszcze z dwa tygodnie
poczekać. Wiele turniejów obecnie rozgrywanych jest poza granicami Europy, niestety choć otrzymujemy na nie zaproszenia, nie
posiadamy wystarczającego budżetu. Wciąż szukamy sponsorów,
którzy nas wspomogą w tych planach.

Kiedy możemy zobaczyć Dzikie
Węże w Warszawie?

W obecnym sezonie na pewno pojawimy się na paru turniejach w Warszawie, niestety nie
znamy jeszcze ich dokładnych
dat, ale zawsze można spotkać
nas trenujących na 321 lub Agrykoli.
Rozmawiał Przemysław Popek
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Leczy nawet „złote rybki”
Rozmowa z Dorotą Sumińską, weterynarzem z Bielan.
– Są lekarze, którzy leczą ryby.
Ja też kiedyś leczyłam swoje „złote
rybki”. Ktoś oddał mi akwarium
z karaskami – cudnymi welonami.
Niestety po pewnym czasie zachorowały na grzybicę i miały ogniska
grzybicze na ciele. Wtedy jeszcze
nie było tak łatwo dostępnych
środków przeciwgrzybiczych, jak
teraz. Cudownie i ozdrowieńczo
podziałała na nie jednak jodyna.
Wyjmowałam po kolei te tłuste
i wielkie rybki, które poruszały
pyskami jak karpie i smarowałam
je jodyną.

Psy mają coraz mniej trawników do biegania, trzeba wyprowadzać pupile na smyczy i w kagańcu,
Las Bielański jest „zamknięty” dla
tych czworonogów i trzeba sprzątać
psie odchody. Czy w związku z tym
ma pani coraz mniej pacjentów?

– Od lat ich liczba jest podobna. Ludzie mają coraz więcej zwierząt. Trudno im tego zabronić, bo
byłby to zamach na swobody obywatelskie.

A jaki ma pani stosunek do
sprzątania na dworze po psach?

A jakie jeszcze nagminne błędy
popełniają właściciele zwierząt?
Przed czym w szczególności należy
przestrzec bielańczyków?

– Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku zwierząt udomowionych, to pozwolić
kotu i psu pozostać sobą – kotem
i psem. Trzeba pamiętać, że to co
jest przyjemne, miłe i radosne dla
ludzi, nie musi być takie dla zwierząt.

Jak często więc można myć
psa?

– Pupila trzeba wykąpać, gdy
wytarza się w kupie albo padlinie.

DAM PRACĘ

Na osiedlu „Ruda” od lat gniazdują sokoły wędrowne. We książce
„Autobiografia na czterech łapach”
opisuje pani m.in. swój pobyt
w Emiratach Arabskich, gdzie sokół
jest symbolem narodowym…

Fot. O. Gajda

– Zbieranie psich kup do plastikowych torebek to bomba ekologiczna. Nie wolno tego robić! Psie
odchody należy zbierać do papierowych torebek. Ponadto na tego
typu śmiecie powinny być osobne
kosze. Ponieważ nie są ogólnodostępne papierowe torebki i osobnych koszy nie ma, obecnie jedyną
dopuszczalną możliwością – jest:
zebrać kupę, zanieść do domu i
wrzucić do sedesu. To jest OK!

Na osiedlu „Ruda”, które rozsławione jest przez sokoły wędrowne
i żółwie, ma swój gabinet weterynaryjny medialna gwiazda – Dorota
Sumińska. Pani doktor przez wiele lat mieszkała na osiedlu i dlatego
właśnie tutaj przyjmuje pacjentów. O ciekawostkach z jej życia nieopodal Kępy Potockiej bielańczycy mogą wiele dowiedzieć się z książki
„Autobiografia na czterech łapach”. Pani Dorota, znana z telewizji i
radia, jest lekarzem weterynarii. „Nasze Bielany” spotkały się z panią
doktor w jej gabinecie przy ulicy Klaudyny 32.
Nie mamy wtedy innego wyjścia.
Innych powodów do mycia nie ma.
Dzięki temu, że małe pieski są jednak częściej kąpane „lekarze weterynarii mają co robić”.
A co należy doradzić właścicielom kotów, którzy mieszkają
w blokach?

Ogłoszenia drobne

• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście.
Solidnie. Tel. 694 065 757.
• 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.
• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i
dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne. Tel.
602 362 911.
• Usługi hydrauliczne, gazowe i elektryczne –
przeróbki i montaże, tel. 602 351 690.

(niekoniecznie Bielany) Tel. 694 815 477 dzwonić
od godziny 19.
• Pracujący palący szuka pokoju do wynajęcia. Tel
694 815 477 dzwonić od godziny 19.
• Wynajmę na Bielanach ogrodzony budynek
parterowy 100 m2 z częścią ekspozycyjną, biurem
i magazynem na działalność gospodarczą, tel.
602 240 445.
• Zamienię własnościowe 2-pokojowe mieszkanie z
kuchnią i balkonem, budownictwo - cegła, piętro 2
przy al. Reymonta, na równorzędne lub mniejsze
w zasięgu metra do centrum. Tel. 695 361 098.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie – parter
70,21 m2 na Gocławku, cena 380 tys. zł, tel.
696 890 637.
• Zamienię ładne rozkładowe 3-pokojowe mieszkanie z widną kuchnią I p. w IV bloku SŁODOWIEC
na mniejsze 40 m w niskim bloku lub domek w
okolicy Warszawy, tel. 798 992 264.
• Sprzedam 53 m rozkładowe mieszkanie I p.
balkon, zieleń, widna kuchnia, Słodowiec, tel.
798 992 264.

• Zamienię mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe
56 m2 na 2-pokojowe na parterze, 1 piętrze lub
wyżej – tylko w budynku z windą, w dzielnicy
Bielany. Tel. 605 487 013.
• Pracujący bez nałogów szuka pokoju do wynajęcia. Tel. 694 815 477 dzwonić od godziny 19.
• Pracujący mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin
gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE, konwersacje,
korepetycje, konkursy, olimpiady, tłumaczenia.
Magister, międzynarodowy certyfikat CAE
(poziom zaawansowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
• Matematyka - korepetycje, tel. 22 633 56 33.

• Poszukuję pracownika sprzedawcy z doświadczeniem do hurtowni pamiątek religijnych,
pełny etat, wykształcenie minimum średnie,
komunikatywność, znajomość komputera i
tematyki religijnej mile widziane prawo jazdy i
znajomość języka angielskiego tel. 604 299 494
lub 22 669 77 89.
• Potrzebna opiekunka do chorej, starszej pani,
tel. 511 744 985.

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

NAUKA

– Każdy, kto ma kota, nawet
jak mieszka na parterze, musi sobie osiatkować okno i balkony.
Wszystko po to, aby kot nie miał
możliwości się stamtąd wydostać.
Czy leczyła pani jakąś „złotą
rybkę”?

• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji.
Tel. 698 414 705.
• Chemia - przygotowuję do egzaminu maturalnego, tel. 730 714 627.
• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego. Dzieci, młodzież 40 zł/godzina. Tel. 797 954 208.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji. Tel.
695 612 825.

KUPIĘ

• Kupię garaż na terenie Bielan, tel. 663 504 936.

SPRZEDAM

• Sprzedam części do Trabanta – hurtem bez
wybierania – za 250 zł, w tym: wiązka elektryczna, szlify tłoków, lampa przednia z blacharką,
lampy, w sumie 30 kg różnych nowych części,
e-mail: mieczyslawk@wp.pl, tel. 510 607 812.
• Sprzedam wózek inwalidzki spacerowy V.TEA
CARE, tel. 501 708 156.
• Sprzedam wózek inwalidzki – nowy; pieluchy
roz. M-2 (4 pacz.), tel. 691 977 577.
• Sprzedam za 20 zł materac sprężynowy na
pojedyncze łóżko. Nie ma cech zniszczenia,
tel. 603 035 752.

INNE

• Studentka AWF zgubiła legitymację studencką.
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt, tel. 508
724 646.
• Fundacja Jaśka Meli – Poza Horyzonty –

KRS: 0000320551. Proszę o 1% na zakup
protezy. Janina Jeżowska.

– Te ptaki w Emiratach Arabskich są pod ścisłą ochroną. Na tamtejszych terenach sokolnictwo jest
kultywowane od wieków i do tej pory
odbywają się tam polowania z sokołami. Te przywożone z Europy są
bardzo cenione. Przemyt tymi ptakami kwitnie nie tylko w „Emiratach”.

Odradza pani trzymanie w domach królików czy świnek morskich,
bo to zwierzęta przystosowane do
życia stadnego, które w niewoli
i samotności cierpią. Jednak bez
zwierząt w warszawskich blokach
brakuje kawałka świata i jego magii, a nie wszyscy rodzice zgadzają
się na psa albo kota dla dzieci.
Takimi oazami, które mogą zapełnić ludziom brak zwierząt w wielkomiejskim życiu, są na przykład
ośrodki jeździeckie. Tam są: konie,
psy, koty, kozy itd. Szczęśliwie przy
ulicy Podleśnej od 2011 r. działa
taka jeździecka szkółka…

– Takie miejsca są w miastach
potrzebne. Najważniejsze jednak,
żeby tamtejsze konie były dobrze
traktowane. Takich miejsc nie
trzeba jednak organizować za
wszelką cenę. Zawsze trzeba ocenić to z punktu widzenia zwierzęcia. Jaki ono ma w tym interes.
Zwierzęta to przecież, tak samo jak
ludzie, obywatele tej planety. Mają
prawo do bycia szczęśliwymi i realizującymi swoje potrzeby!
Rozmawiała Olga Gajda

„Żyj zdrowo!”
Pierwszy Dzień Wiosny w
Gimnazjum nr 75 z Oddziałami
Integracyjnymi pod hasłem
„Żyj zdrowo !” 21 marca uroczyście witaliśmy w naszym
gimnazjum wiosnę.

T

radycyjnie klasy walczyły o
przechodnią „Palmę Pierwszeństwa”. W tym roku
szkolna impreza Samorządu
Uczniowskiego odbywała się pod
hasłem „Żyj zdrowo!” Uczniowie
każdej klasy przedstawiali walory
odżywcze wybranego warzywa lub
owocu. I tak tego dnia cała szkoła
wypełniła się pomidorami, ogórkami, marchewkami, paprykami,
jabłkami, rzepami i bananami.
Można było obejrzeć występ każdej klasy i degustować zdrowe potrawy. Uczniowie wręczali też nauczycielom „Fredrzyki”– nagrody
w pięciu kategoriach. Klasy trzecie
były nie do pokonania.

Palmę Pierwszeństwa zdobyła
klasa III a, która zaprezentowała
walory jabłka. Wszystkim bardzo
podobało się przedstawienie klasy III b, która zainscenizowała
wiersz Juliana Tuwima „Rzepka”.
Dzięki rodzicom tej klasy, młodzież występowała w profesjonalnych kostiumach. Po części artystycznej młodzież uczestniczyła
w koncercie rapera Poison, który
oprócz dobrej muzyki, zainteresował wszystkich swoim świadectwem. Przestrzegał młodzież
przed uzależnieniami i podkreślał
rolę relacji międzyludzkich oraz
wartości chrześcijańskich. Zachęcał też do metamorfozy swojego
życia i odnalezienia swoich pasji,
które uchronią młodzież przed
błędami. To było dobre zakończenia dnia pod hasłem „Żyj zdrowo!”.
G 75, WOW
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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, godz. 18.00-19.00 – 5 maja oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 25 maja.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 – 2 maja oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, godz. 17.30-18.30 – 16 maja.
3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046,
poczta@danielpieniek.pl.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społeczne: 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 Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba
PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 9 maja.
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: 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 – 17 maja.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1, g. 15.00-16.00 – 18 maja, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, g. 19.00-20.00 – 25 maja, tel. 517 170 751,
twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz 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.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny
Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00
– 5 maja.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Nasze Bielany nr 4/2016

Osiedla: Piaski, Olszyna
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1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, 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 Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 2, 16 maja.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany, 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 oraz Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
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 – 10 maja.
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, oraz Klub Seniora
„Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 4 maja.
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: 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 – 2 maja 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, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza
15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: 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 Budżetu i Inwestycji, oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 4 maja, oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 30 maja.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Filia Bielańskiego
Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 2 maja.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji 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.

