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W

dniu 1 lipca 2016 r. odbyła się XX Sesja Rady
Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Uchwałą Nr 124 Rada zarządziła na dzień 28 września 2016 r.
wybory do Rady Samorządu
Mieszkańców Młocin - jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Uchwałą Nr 125 rozszerzony
został skład osobowy Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

UCHWAŁA Nr 124/XX/2016
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młocin - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1438), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
stanowiącego załącznik nr 3 do
uchwały nr LXX/2182/2010 Rady
m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia
2010 r. w sprawie nadania statutów
dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420) oraz § 19
ust. 1 i § 20 ust.2 Statutu Samorządu
Mieszkańców Młocin - jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 112/XVIII/2016 Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 146/XXII/2012
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr 83/XII/2011
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie nadania nowego statutu
Samorządowi Mieszkańców Młociny
- jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi
Mieszkańców Młocin – jednostce
niższego rzędu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Młocin – jednostce niższego
rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców
Młocin - jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w liczbie 15 osób.

2. Termin wyborów wyznacza się
na dzień 28 września 2016 r. pierwszy
termin o godz. 18.00, drugi termin
o godz. 18.15.
3. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu
Mieszkańców Młocin - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy ustala się w lokalu Szkoły
Podstawowej Nr 77 przy ul. Samogłoski 9 w Warszawie.
§ 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów
członków Rady Samorządu Mieszkańców Młocin - jednostki niższego
rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie:
Teresa Renata Banasiak, Katarzyna Błachnio, Wojciech Borkowski,
Adam Gola, Tomasz Herbich, Alfred
Klimczyk, Ilona Popławska, Jakub
Roszkowski, Iwona Walentynowicz,
Jan Zaniewski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
§ 4. Uchwała wymaga ogłoszenia
w prasie lokalnej, na tablicach Urzędu
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
usytuowanych na terenie Samorządu
Mieszkańców Młocin - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, najpóźniej na 30 dni przed
dniem 28 września 2016 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Kłaniamy się pięknie w (jeszcze) wakacyjnym nastroju. To
już kolejna odsłona konkursu,
foto - zagadki ze znajomości
Bielan.

J

ego popularność przerosła
nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy pod wrażeniem
wiedzy i pasji Czytelników „Naszych Bielan” w zmaganiach o nagrodę, którą jest swoista „encyklopedia”, bogato ilustrowana książka
varsavianisty Jarosława Zielińskiego: „Bielany – Przewodnik historyczny”.
Nie ukrywamy, że konkurs
mający formę sympatycznej zabawy, posiada... walor edukacyjny. I o to chodzi! Byśmy wspólnie poznali ciekawe miejsca,
zaułki oraz inne meandry naszej
dzielnicy.
Skala trudności konkursu
bywa różna. Od pytań łatwych,
przez średnio-trudne, po przekornie podchwytliwe. Liczy się
wiedza i refleks, gdyż w myśl
reguł „5 z Bielan”, wygrywa
pierwszych 5 osób, które trafnie
rozwiążą quiz.
Czas na zagadkę. Bielany kojarzą się nie tylko z zielenią, ale
też ze statkiem do Młocin, gazowymi latarniami na ulicach
Płatniczej czy Cegłowskiej, legendarnym „Bielańskim słoniem” i... No właśnie.
Oto dzisiejsze pytanie: na
naszych piknikach pojawia się
kultowa atrakcja, o której śpie-

wano kiedyś w słynnym szlagierze. Prosimy podać tytuł
przeboju oraz imię i nazwisko
piosenkarki.
Z odpowiedzią należy dzwonić do redakcji pod numer telefonu: (22) 373 33 17 lub wysyłając e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy we wrześniowym
numerze „Naszych Bielan”.
Uwaga! Rozwiązanie konkursu „5 z Bielan” z poprzedniego numeru „Naszych Bielan”.
Prawidłowa odpowiedź brzmiała: Aleja Zjednoczenia – Czerwony Kapturek.
Nagrody otrzymują następujące osoby: Katarzyna Jankowska, Małgorzata Marciniak

(zapraszamy po odbiór nagrody), Maria Stańska, Katarzyna
Starosta i Maria Tunk. Gratulujemy!
„Piątka” ze znajomości Bielan. „Piątka” z Bielan wygrywa!
Redakcja

Muzyka na wodzie
W cztery piątki lipca na Osiedlu
Wawrzyszew koncertowały
zespoły w dość szczególnych
i urokliwych warunkach – na
pomoście jednego ze Stawów
Brustmana, miejscu spotkań towarzyskich, rodzinnych i relaksu.

P

omysłodawcami projektu
byli Bielański Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”. Wsparcie finansowe zapewnił Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany.
W te wyjątkowe popołudnia

Fot. Z. Morawski

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

nego i Ochrony Środowiska
(w związku ze zgłoszeniem przez
radne: Iwonę Walentynowicz
i Natalię Krupę akcesu do pracy
w Komisji).
Ponadto Rada podjęła stanowisko w sprawie skierowania wystąpienia do Biura Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu m.st.
Warszawy z prośbą o przedstawienie szczegółowych danych dotyczących ilości lokalizacji i przebiegu prac nad przekazywaniem
nieruchomości ich prawowitym
właścicielom, w ramach tzw. reprywatyzacji na terenie Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.

słuchaliśmy muzyki klasycznej ze
śpiewem operowym, muzyki romskiej, klezmerskiej oraz repertuaru
„folkloru miejskiego”.
BOK

Wyjazdowe posiedzenie Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu
Społecznego na Osiedlu Wawrzyszew
2 sierpnia na Osiedlu Wawrzyszew odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Dialogu Społecznego.

W

spotkaniu, oprócz radnych z Komisji i mieszkańców Osiedla, udział
wziął Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany
oraz Jacek Schmidt z Wydziału
Infrastruktury.
Tematem posiedzenia i dyskusji Komisji było przekazanie informacji, którą przedstawiła Joanna
Radziejewska, przewodnicząca
Komisji i wniosków, dotyczących
rozwoju Osiedla Wawrzyszew do
2017 r. W tym celu uczestnicy spotkania zwiedzili m.in. teren między budynkiem przy ul. Dantego
5 i nowo wybudowanymi budyn-

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

XX Sesja Rady Dzielnicy Konkurs „5” z BIELAN

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Komisji na Osiedlu Wawrzyszew

kami przy ul. Wergiliusza 5 i 7,
a także teren wokół SP Nr 209,
gdzie rozpoczęta została budowa
boisk. Przy okazji zapoznali się
z miejscem planowanej ścieżki
zdrowia przy ul. Wolumen naprzeciwko SP Nr 209. Zobaczyli teren

przy ul. Wolumen, na którym powstanie piekny Park Zabaw. Z kolei przy ZS Nr 49 przy ul. Tołstoja
oglądali teren, gdzie powstanie
nowy bielański żłobek.
Zygmunt Morawski
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Święto Policji

Inwestycje na Bielanach

Zakończenie prac
remontowych w Szkole
Podstawowej nr 293
W sierpniu br. zakończyła się
termomodernizacja budynku oraz
przystosowanie zabezpieczeń
przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 293, przy ul. Kochanowskiego 8.
Prace objęły: termomodernizację budynku dydaktycznego,
wymianę instalacji i remont węzła
c.o., wydzielenie pożarowe klatek
schodowych, montaż klap dymowych, wymianę stolarki okiennej
w Sali gimnastycznej. Wymieniono drzwi wejściowe oraz przeprowadzono remont pokrycia dachowego.

Jest pozwolenie na
budowę żłobka przy
Tołstoja

Wyremontowany odcinek ul. Kwitnącej

zwolenia na budowę żłobka publicznego. Obecnie jest w toku
procedura przetargowa na wybór
wykonawcy robót. Przewidywany termin podpisania umowy
z wykonawcą – przełom września
i października 2016 r.

Akcja malowania
pasów w rejonach szkół
i przedszkoli

czanie geodezyjne dróg, oznakowywanie drzew do wycinki i inne
prace przygotowawcze.
ZRiKD ogłosił także przetarg na
wybór podwykonawcy budowy wodociągu w ul. Encyklopedycznej i ul.
Michaliny. Planowo roboty wodociągowe i drogowe mają rozpocząć
się w drugiej połowie sierpnia br.
WIR

W lipcu br. bielański Wydział
Infrastruktury rozpoczął odnawianie pasów oraz wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków
drogowych na drogach gminnych
i wewnętrznych.
Do końca sierpnia br. zostaną
wykonane prace na drogach przed
szkołami i przedszkolami. Na pozostałych ulicach prace te będą
trwały do października br.

Przygotowania do
generalnego remontu
Encyklopedycznej
W lipcu została podpisana
umowa z Zakładem Remontów
i Konserwacji Dróg na przebudowę i rozbudowę ul. Encyklopedycznej (na odcinku od ul. Heroldów do ul. Pasymskiej oraz ul.
Książąt Mazowieckich na odcinku
od ul. Zgrupowania „AK Kampinos” do ul. Heroldów).
Trwa procedura przekazywania przez byłych właścicieli gruntów pod budowę ww. dróg, wyty-

Fot. Arch. WIR

W lipcu br. została wydana
decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu po-

W

Fot. P. Hołubiec

Remont ul. Kwitnącej (na odcinku Conrada – Bogusławskiego) zakończył się przed terminem. Planowo prace miały potrwać do 15 sierpnia, ale udało się
je zakończyć już 25 lipca. Tego
dnia została przywrócona stała
organizacja ruchu na ul. Bogusławskiego. Została również przywrócona linia 203, łącząca stację
Młociny z nowymi osiedlami
zbudowanymi w pobliżu Fortu
Wawrzyszew.
W błyskawicznym tempie udało się rozebrać istniejącą ulicę wraz
z podbudową, ułożyć warstwę
konstrukcyjną nowej podbudowy,
a na niej nową nawierzchnię asfaltową, a także wymienić krawężniki oraz poprawić zatoki parkingowe i chodniki.
Wykonawcą prac był Zakład
Remontów i Konserwacji Dróg,
a inwestorem Dzielnica Bielany.

Fot. P. Hołubiec

Kwitnąca
już po remoncie

Artur Wołczacki, zastępca burmistrza i Paweł Sondij, naczelnik WIR

dniu 22 lipca, w Komendzie Rejonowej Policji
Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7, odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji.
Ten dzień to dobry moment do
złożenia podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom Policji.
Dyplom z podziękowaniami dla
całej policyjnej społeczności na
ręce komendanta KRP V mł. insp.
Lecha Bielaka złożyli burmistrz
dzielnicy Bielany Tomasz Mencina, zastępcy Włodzimierz Piątkowski i Artur Wołczacki oraz
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Bielany Robert Wróbel.

Przemawia Józef Kassyk

Podczas uroczystości zostały
przekazane funkcjonariuszom medale i awanse na poszczególne
stopnie. Wręczali je: zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł.
insp. Hubert Kowalczewski i komendant KRP V mł. insp. Lech
Bielak.
Podziękowania za pracę i służbę wyrazili także m.in.: rektor
AWF prof. Andrzej Mastalerz,
przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef Kassyk oraz
zastępca burmistrza dzielnicy Żoliborz Grzegorz Hlebowicz.
P.H.
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Wyniki głosowania na projekty Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.
III edycja Budżetu Partycypacyjnego, na rok 2017 zakończona! 12 lipca 2016 r. uroczyście ogłoszono wyniki głosowania. Dla
jednych radość zwycięstwa i powód do dumy, dla innych być może zawód i rozczarowanie. Ale za udział dziękujemy wszystkim!
Uważamy, że aktywność społeczna mieszkańców Bielan jest najważniejsza. Jej efekt to 70 projektów wybranych spośród 135
poddanych pod głosowanie. Oczywiście, wszystkie zwycięskie projekty będą realizowane w 2017 roku. Przesądziły o tym głosy
mieszkańców. Dokładnie 10 227 osób głosowało na nasze bielańskie projekty. Dziękujemy za wszystkie głosy i zaangażowanie
w tegoroczną edycję Budżetu Partycypacyjnego. Gratulujemy raz jeszcze autorom zwycięskich projektów!
OBSZAR
OGÓLNODZIELNICOWY
– Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach, koszt projektu: 251 000 zł - Zwycięski
projekt - 2 254 głosy
– Miejsce rekreacyjne - Przystań
Młociny, koszt projektu: 10 000 zł
- Zwycięski projekt -2 177 głosów
– Wygodniej rowerem między
Marymoncką i Twardowską,
koszt projektu: 13 000 zł - Zwycięski projekt - 2 083 głosy
– Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji, koszt projektu: 50
000 zł - Zwycięski projekt - 2 071
głosów
– Dofinansowanie zakupu książek, audiobooków i czytników
dla Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Bielany, koszt projektu: 137 500 zł - Zwycięski projekt
- 1 541 głosów
– Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Bielan, koszt
projektu: 2 900 zł - Zwycięski
projekt - 1 535 głosów
– Rewitalizacja Placu zabaw dla
dzieci przy Stawach Brustmana
na Wawrzyszewie, koszt projektu: 851 000 zł, 1 525 głosów
– Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim, koszt projektu:
90 000 zł - Zwycięski projekt - 1
482 głosy
– Jak rozpoznać zagrożenie? profilaktyka raka na Bielanach,
koszt projektu: 10 000 zł - Zwycięski projekt - 1 368 głosów
– Kino b-bezpłatne w Bibliotece
i na Bielanach, koszt projektu:
45 120 zł - Zwycięski projekt - 1
310 głosów
– Projekt 50+ - kurs języka angielskiego dla dorosłych, koszt
projektu: 14 512 zł - Zwycięski
projekt - 1 212 głosów
– Doświetlenie przejścia dla pieszych - ul. Sokratesa x Balzaka,
koszt projektu: 39 300 zł - Zwycięski projekt - 1 210 głosów
– Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7/Szekspira 4,
koszt projektu: 300 000 zł - Zwycięski projekt - 1 156 głosów
– Chodź na spacer! - audioprzewodnik po Bielanach, koszt
projektu: 17 500 zł - Zwycięski
projekt - 1 131 głosów
– Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sokratesa nr 9, koszt
projektu: 39 300 zł - Zwycięski
projekt - 1 094 głosy

– Badanie sprawności fizycznej i
cech postawy ciała dzieci, koszt
projektu: 280 000 zł - 1 053 głosy
– Niebieski Skatepark, koszt projektu: 120 000 zł - Zwycięski
projekt - 1 026 głosów
– Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia, koszt projektu: 72 200 zł Zwycięski projekt - 1 014 głosów
– Słoń bielański przy Stawach Brustmana, koszt projektu: 63 000
zł - 1 011 głosów
– „Zjednoczenia 25” - Oddolna
Bielańska Inicjatywa Społeczna,
koszt projektu: 299 000 zł – 908
głosów
– Rewitalizacja terenu przy budynku Straży Pożarnej, koszt projektu: 158 500 zł – 752 głosy
– Biblioteka dla seniora - mówiące
i powiększone książki, koszt
projektu: 96 270 zł - 690 głosów
– Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa, koszt projektu: 421 650 zł
– 686 głosów
– Montaż wyświetlaczy informujących o najbliższych odjazdach
pojazdów komunikacji naziemnej na peronach stacji metra
Słodowiec, koszt projektu: 72
000 zł – 682 głosy
– Skwer bielański - Salonik Reymontowski, koszt projektu: 255
000 zł – 676 głosów
– Sportowe Bielany, koszt projektu: 151 200 zł – 648 głosów
– Bezpieczne przejście na ul. Estrady, koszt projektu: 250 000 zł,
515 głosów
– Młodzi Bielańczycy, koszt projektu: 47 697 zł – 514 głosów
– Aktywni i kreatywni, koszt projektu: 44 400 zł – 487 głosów
– Film - Warszawa, historia i kultura na przestrzeni wieków,
koszt projektu: 45 000 zł – 463
głosy

– Życie zaczyna się po 60-ce, koszt
projektu: 153 400 zł – 458 głosów
– „Ruch to zdrowie” - zajęcia sportowe dla osób 50+: fitness, aquaaerobik, siłownia oraz wykłady
- profilaktyka prozdrowotna,
koszt projektu: 145 130 zł – 431
głosów
– Zestaw boisk do mini golfa 18
stanowisk, koszt projektu: 375
100 zł – 422 głosy
– Powstańcze śpiewanie-Bielany
pamiętają i śpiewają dla nich,
koszt projektu: 40 000 zł – 403
głosy
– „Słowowskazy” na Bielanach.
Obiekty małej architektury
wprowadzające element kulturalny w przestrzeń dzielnicy,
koszt projektu: 214 000 zł – 357
głosów
– Narysowana Warszawa – Bielany, koszt projektu: 33 413 zł –
342 głosy
– Aktywny kibic piłkarski, koszt
projektu: 60 000 zł – 322 głosy
– Telewizja Bielany, koszt projektu:
286 285 zł – 289 głosów
– Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ulicy Wólczyńskiej - od
ronda Peszkowskiego (skrzyżowanie Wólczyńskiej z Arkuszową) do torów, koszt projektu: 1
175 000 zł - 284 głosy
– Wolna wola – nauka odpierania
manipulacji dla mieszkańców
Bielan, koszt projektu: 44 950 zł
– 244 głosy
– Hutnik w służbie Dzielnicy obchody 60-lecia, koszt projektu: 46 000 zł – 240 głosów
– Nowa hala na Bielanach, koszt
projektu: 799 500 zł - 172 głosy
– Boisko „D” Hutnik Warszawa,
koszt projektu: 1 000 000 zł - 124
głosy
– Kompleks boisk G75, koszt projektu: 1 001 170 zł – 116 głosów

OBSZAR 1
CHOMICZÓWKA
– Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce, koszt
projektu: 288 000 zł - Zwycięski
projekt – 418 głosów
– Nie chcę znów wdepnąć w kupę,
koszt projektu: 70 000 zł - Zwycięski projekt – 353 głosy
– Świat pod lupą, koszt projektu:
68 609 zł - Zwycięski projekt –
340 głosy
– Warsztaty czytelniczo-multimedialne, koszt projektu: 115
757 zł - Zwycięski projekt - 335
głosów
– Projekt teatralno-muzyczny,
koszt projektu: 240 150 zł - Zwycięski projekt – 335 głosów
– Bezpłatny fitness na Chomiczówce, koszt projektu: 17 900 zł - Zwycięski projekt – 316 głosów
– Piaskownica to nie kuweta,
koszt projektu: 169 400 zł - Zwycięski projekt – 306 głosów
– Artystą być. Warsztaty plastyczne, koszt projektu: 63 812 zł Zwycięski projekt - 303 głosy
– BEKON – gazetka Bez Konkretnej Nazwy dla mieszkańców
Bielan, koszt projektu: 101 303
zł - Zwycięski projekt – 297 głosów
– Akademia Twórczej Aktywności
Seniora „Pogodna Jesień”, koszt
projektu: 66 500 zł – 268 głosów
– Organizacja wyjazdowych imprez kulturalnych, koszt projektu: 29 800 zł - Zwycięski projekt – 257 głosów

OBSZAR 2
WRZECIONO, MŁOCINY
– Każde mistrzostwo zaczyna się
w szkole - modernizacja boiska
przy szkole na Wrzecionie,
koszt projektu: 250 000 zł - Zwycięski projekt – 633 głosy

– Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach,
koszt projektu: 490 000 zł - Zwycięski projekt – 599 głosów
– Kino Plenerowe „Młociny”,
koszt projektu: 49 080 zł - Zwycięski projekt – 476 głosów
– Street Workout na Jordanku,
koszt projektu: 36 478 zł - Zwycięski projekt – 448 głosów
– Nowe latarnie na urokliwych
ulicach Młocin, koszt projektu:
190 990 zł - Zwycięski projekt
– 420 głosów
– Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10,
koszt projektu: 76 436 zł - Zwycięski projekt – 347 głosów
– Fitness z elementami tańca
2017, koszt projektu: 9 000 zł Zwycięski projekt – 347 głosów
– Szkolny plac zabaw i rekreacji,
koszt projektu: 350 000 zł – 341
głosów
– Rewitalizacja boiska szkolnego
przy SP 247, ul. Wrzeciono 9, koszt
projektu: 470 400 zł - 305 głosów
– Parking samochodowy ul.
Wrzeciono 10, koszt projektu:
95 000 zł - Zwycięski projekt –
304 głosy
– Mamo, tato podaruj mi to co
najważniejsze, swój wolny czas.
Sportowa Rodzina, koszt projektu: 26 000 zł - Zwycięski projekt - 297 głosów
– Boisko na Kampusie UKSW,
koszt projektu: 280 000 zł – 268
głosów
– Wybieg dla psów „Polana Hutnik”, koszt projektu: 58 700 zł Zwycięski projekt – 266 głosów
– Mały kibic, koszt projektu: 38
600 zł – 256 głosów
– Parking przy ul. Wrzeciono 54,
koszt projektu: 75 000 zł - 246
głosów
– Aktywny kibic koszykarski, koszt
projektu: 34 250 zł – 207 głosów
– Świat w zasięgu ręki. Bezpłatne
zajęcia językowe dla mieszkańców okręgu z dostosowaniem i
doposażeniem sal, koszt projektu: 122 280 zł – 207 głosów
– Okno na świat, koszt projektu:
48 800 zł – 165 głosów

OBSZAR 3
PIASKI
– Rewitalizacja placu zabaw o
powierzchni 650m kw., koszt
projektu: 257 339 zł - Zwycięski
projekt – 395 głosów
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– Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122,
180, 197, 409), koszt projektu:
30 000 zł - Zwycięski projekt –
376 głosów
– Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A, koszt projektu:
40 000 zł - Zwycięski projekt –
365 głosów
– Zestaw boisk do gry w mini
golfa 18 stanowisk, koszt projektu: 69 000 zł - Zwycięski projekt – 357 głosów
– Scena z zadaszeniem na placu
zabaw Kochanowskiego 22,
koszt projektu: 98 000 zł - Zwycięski projekt – 297 głosów
– Program „Słowo i obraz - czytam i rysuję”, koszt projektu: 13
400 zł - Zwycięski projekt – 270
głosów
– Równo na Reymonta rowerem,
koszt projektu: 500 000 zł - 189
głosów

OBSZAR 4
STARE BIELANY
– Modernizacja terenu sportoworekreacyjnego, budowa boisk
przy Szkole Podstawowej nr
133, koszt projektu: 489 488 zł
- Zwycięski projekt - 411 głosów
– Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego,
koszt projektu: 40 000 zł - Zwycięski projekt – 387 głosów
– Placyk zabaw Bieluś „Wesoły” doposażenie, wzmocnienie trawiastego podłoża górki, naprawy, koszt projektu: 15 000 zł Zwycięski projekt – 381 głosów
– Rewitalizacja podwórka przy
ul. Lisowskiej 29, koszt projektu: 175 200 zł - Zwycięski projekt
– 356 głosów
– Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego
skrzyżowanie z ulicą Lisowską,
koszt projektu: 39 300 zł - Zwycięski projekt – 342 głosy
– Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie Żeromskiego z Płatniczą, koszt projektu: 39 300 zł - Zwycięski projekt – 338 głosów
– Letnia Scena Teatralna na Bielanach, koszt projektu: 96 000 zł
– 274 głosy
– Okrąglak przyjazny jak niegdyś
- In memoriam Piechotkom,
koszt projektu: 58 800 zł – 262
głosy
– Rewitalizacja terenu przy budynku Marymoncka 93/97, koszt
projektu: 107 413 zł – 261 głosów
– Dopuszczenie ruchu rowerów
pod prąd na 7 ulicach jednokierunkowych, koszt projektu: 150
500 zł – 185 głosów
– Skwer miejski „Integrator” w Al.
Zjednoczenia, koszt projektu:
700 000 zł – 181 głosów

– Placyk zabaw Fukierka, koszt
projektu: 180 000 zł – 166 głosów
– Renowacja zieleni osiedlowej na
Piechotkowie, koszt projektu:
231 904 zł – 158 głosów
– Pracownia językowo – multimedialna, koszt projektu: 64 500 zł
– 150 głosów
– Eko-parking przy Fukierów,
koszt projektu: 180 000 zł – 146
głosów
– Żłobkowo, koszt projektu: 246
000 zł – 121 głosów
– Uporządkowanie otoczenia budynku przy ul. Marymonckiej i
Kasprowicza, wybudowanie
parkingu i siłowni pod chmurką, koszt projektu: 204 900 zł –
121 głosów
– Fabularyzowany film dokumentalny o Akademii Wychowania
i Fizycznego i jej znaczeniu dla
dzielnicy Stare Bielany, koszt
projektu: 330 000 zł – 84 głosy

OBSZAR 5
WAWRZYSZEW
– Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia, koszt projektu: 49
800 zł -Zwycięski projekt - 1 266
głosów
– Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc, koszt projektu: 15
400 zł - Zwycięski projekt - 1 116
głosów
– Przebudowa placu zabaw przy
ul. Andersena 4, koszt projektu:
260 000 z ł- Zwycięski projekt - 1
018 głosów
– Budowa placu zabaw przy Reymonta - „Ruch to zdrowie każdy maluch ci to powie”,
koszt projektu: 198 000 zł - Zwycięski projekt - 985 głosów
– Podest sceniczny do realizacji
projektu edukacyjno-kulturalnego „ja śpiewam piosenki”,
koszt projektu: 25 000 zł - Zwycięski projekt – 954 głosy
– Dobry start - lepsza przyszłość,
koszt projektu: 80 480 zł - Zwycięski projekt – 917 głosów
– Zakup książek „Duże Litery” doposażenie Wypożyczalni dla
Dorosłych i Młodzieży nr 65, ul.
Petofiego, koszt projektu: 6 000 zł
- Zwycięski projekt – 806 głosów
– Miejsca parkingowo/postojowe
przy ul. Wergiliusza, koszt projektu: 340 000 zł – 742 głosy
– Zakup sprzętu fotograficznego
oraz programu komputerowego dla kursantów zajęć fotograficznych - ul. Petofiego 3, koszt
projektu: 6 900 zł - Zwycięski
projekt – 666 głosów
– Bezpieczna ul. Sokratesa i uzupełnienie sieci tras rowerowych
na Wawrzyszewie, koszt projektu: 395 000 zł – 569 głosów
– Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni przy ul. Petofiego 3,
koszt projektu: 14 400 zł - Zwycięski projekt - 562 głosy

– Rzeźba granitowa foki szarej w
Parku Stawy Brustmana, koszt
projektu: 200 000 zł - 147 głosów
– Bielańska Akademia Rapu, koszt
projektu: 200 000 zł – 142 głosy

OBSZAR 6
SŁODOWIEC
– „Książek nigdy dość!” - dofinansowanie zakupu książek dla
biblioteki przy ul. Perzyńskiego 3, koszt projektu: 14 400 zł Zwycięski projekt – 328 głosów
– HYDROFUN: Rewitalizacja
hydroforni przy ul. Gąbińskiej,
koszt projektu: 280 000 zł - Zwycięski projekt – 303 głosy
– Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna, koszt
projektu: 29 950 zł - Zwycięski
projekt – 285 głosów
– Droga do ratusza bez utrudnień, koszt projektu: 3 000 zł Zwycięski projekt – 257 głosów
– Rowerowe połączenie parku
Olszyna i parku Herberta, koszt
projektu: 254 000 zł - Zwycięski
projekt - 223 głosy
– Nasz Wesoły Ogród - nowy plac
zabaw dla dzieci przy Szkole
Podstawowej nr 187, koszt projektu: 500 000 zł – 204 głosy
– Wystawa obrazów malarza
Grzegorza Piecyka - ekspresja
geometrii, koszt projektu: 1 300
zł - Zwycięski projekt – 165 głosów
– Rewitalizacja chodników i podjazdów oraz wymiana latarni
oświetleniowych wzdłuż ulicy

Staffa między Perzyńskiego i
Duracza, koszt projektu: 467 800
zł – 84 głosy

OBSZAR 7
RUDA, MARYMONT,
LAS BIELAŃSKI
– Zawieszenie budek lęgowych
dla jerzyków i wróbli na budynku przy ul. Podleśniej 50,
koszt projektu: 1 840 zł - Zwycięski projekt – 420 głosów
– Plac zabaw dla przedszkolaków, koszt projektu: 350 000 zł
- Zwycięski projekt – 376 głosów
– Sprzęt sportowy i rekreacyjny
dla świetlicy - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, koszt projektu: 19 339
zł - Zwycięski projekt - 375 głosów
– Modernizacja placu zabaw przy
budynkach Klaudyny 30 i 32,
koszt projektu: 185 000 zł – 355
głosów
– Zazieleńmy Marymoncką i
Podleśną, koszt projektu: 32 930
zł - Zwycięski projekt – 343 głosy
– Budowa ścieżki rowerowej w ul.
Rudzkiej na odcinku Klaudyny
– Gdańska, koszt projektu: 152
000 zł - 305 głosów
– Świetlica językowa u Zaruskiego, koszt projektu: 25 340 zł Zwycięski projekt – 290 głosów
– Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż
trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej, koszt projektu: 114 000 zł
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- Zwycięski projekt – 281 głosów
– Zadaszony przystanek autobusowy ZTM Rudzka 03 (w kierunku
Osiedla Potok), koszt projektu:
35 900 zł – 250 głosów
– Disc Golf Bielany - pierwsze
warszawskie pole do gry w disc
golfa, koszt projektu: 38 500 zł
- 236 głosów
– Jazz na Kępie Potockiej, koszt
projektu: 96 000 zł – 180 głosów
– Boisko do piłki ręcznej i koszykówki - Szkoła Podstawowa nr
53 im. Mariusza Zaruskiego,
koszt projektu: 523 840 zł – 135
głosów
– Realizacja cyklów wydarzeń kulturalnych w sferze muzycznej,
teatralnej, filmowej i oświatowej,
koszt projektu: 93 980 zł – 116
głosów
– Maczek I 1. Polska Dywizja Pancerna - ekspozycja muzealna,
koszt projektu: 42 063 zł – 89
głosów

OBSZAR 8
RADIOWO,
WÓLKA WĘGLOWA,
PLACÓWKA, HUTA
– Plac zabaw, koszt projektu: 199
999 zł - Zwycięski projekt – 199
głosów
– Wiata na przystanku „Księżycowa” w stronę centrum, koszt
projektu: 35 900 zł - 29 głosów
Sylwia Lacek
Witold Strzeszewski
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Piknik historyczno-rekreacyjny na AWF Bielańskie Orły 2016
w ramach ŚDM
23 czerwca 2016 r. w ratuszu
Dzielnicy Bielany po raz dziewiąty odbyła się uroczystość
„Bielańskie Orły”.

23 lipca, na obiektach plenerowych Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się piknik historyczno-rekreacyjny.

U
Fot. W. Pilich

W

ydarzenie zorganizowane
zostało dla pielgrzymów
wolontariuszy oraz dla
bielańskich rodzin, opiekujących się
pielgrzymami podczas ich pobytu
w Warszawie. Odbywające się
w Krakowie Światowe Dni Młodzieży poprzedziły „Dni w Diecezjach”
w trakcie, których dla ponad 1 600
uczestników przygotowane zostały
liczne atrakcje sportowo-rekreacyjne, zorganizowane w trzech sektorach. Oprócz wspólnej zabawy, integrującej wielokulturową grupę,
pielgrzymi zjedli ciepły posiłek.
Cześć oficjalną na scenie rozpoczęła wspólna modlitwa, którą
poprowadził ks. biskup Rafał Markowski. Zebranych powitał burmistrz dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasz Mencina, wygłaszając krótkie przemówienie, dzięku-

honorowano na niej uczniów
gimnazjów, którzy uzyskali
najwyższy w Dzielnicy wynik z egzaminu gimnazjalnego.
Jak co roku mamy powód do
dumy. Wspaniały wynik – 98%
i powyżej uzyskało aż 14 uczniów
z 2 gimnazjów. Byli to:
12 z Gimnazjum nr 77 im.
Ignacego Domeyki w Zespole
Szkół nr 51: Andrzej Reterski, Jakub Grabowski, Julianna Piskorz,
Jan Piskorski, Kacper Świderski,
Dominika Kotowska, Jan Smoleń,
Jakub Syguła, Andrzej Dorosz,
Piotr Kostrzewski, Krzysztof Olszewski, Mateusz Frączek.
2 z Gimnazjum nr 165 w Zespole Szkół nr 118: Zofia Krajewska
- 99,4, Martyna Zarzycka - 98,6.
Zarząd Dzielnicy dla najlepszych przygotował listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki wykona-

Przemawia Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany

jąc pielgrzymom za tak liczne
przybycie. Zagranicznych gości
powitał ze sceny również ks. dziekan Jan Szubka oraz rektor AWF
prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz. Obecni byli również radni
Dzielnicy Bielany: Emilia Romanik, odpowiedzialna z ramienia
Rady Dzielnicy za przygotowania
do przyjęcia pielgrzymów na Bielanach oraz Wojciech Borkowski.
Piknik zakończyły ludowe występy
artystyczno-muzyczne na scenie,
po których pielgrzymi obejrzeli
prezentację historycznych polskich

strojów ludowych oraz mieli okazję
nauczyć się kroku poloneza i zatańczyć go wspólnie w plenerze. Lekcję
poloneza poprowadziła prezes fundacji Cze-Ne-Ka Maria Czerwińska
wraz z Zespołem Tańca Historycznego Chorea Antiqua.
Projekt zorganizowała Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus oraz Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy
wsparciu AWF (Wydział Turystyki i Rekreacji).

ne w Młodzieżowym Domu Kultury Bielany przy ul. Cegłowskiej
i niespodziankę w postaci kuponu
upominkowego do EMPIKU. Wręczyli je Tomasz Mencina – burmistrz dzielnicy Bielany, Artur
Wołczacki – zastępca burmistrza
oraz Zofia Gajewicz – Naczelnik
Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Bielany.
W swoich wystąpieniach burmistrzowie gratulowali osiągnięć
gimnazjalistom i dyrektorom.
Podkreślili też, że wielkie uznanie
należy się nauczycielom oraz oczywiście rodzicom. Aby tradycji stało się zadość, uczestnicy spotkania
zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy równie wspaniale zdanych czekających was
w przyszłości egzaminów oraz dostania się do wymarzonej szkoły
ponadgimnazjalnej – najlepiej na
Bielanach!
WOW

Wojciech Pilich

dzieci skorzystały z atrakcji w sali
zabaw. Nie zabrakło gier stolikowych i planszowych i czegoś dla
tęgich umysłów – warsztatów pn.
„Mali Eisteini”. Były też wizyty w
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narodowym czy Niepodległości. Łazienkach Królewskich, Eldorado.
W Wakacyjnych Placówkach
Edukacyjnych odbyły się spotkania
z osobą niepełnosprawną, która
zajmuje się wraz z behawiorystami
szkoleniem psów – przewodników,
pomagających w codziennym
funkcjonowaniu niewidomym
i niesłyszącym. Szczególne wrażenie na dzieciach wywarł szczeniak
przyprowadzony w trakcie zajęć.
Piesek przez 2 lata będzie szkolony,
aby móc zastąpić mającego 9,5
roku sędziwego Spajka. Dzięki
temu spotkaniu uświadomiły sobie, że wśród nas żyją osoby potrzebujące specjalnej pomocy. Program „Lato w mieście” w Dzielnicy
trwać będzie w wybranych placówkach do końca wakacji.

Tomasz Mencina, Artur Wołczacki i „Bielańskie Orły” ze swoimi opiekunami

Rowery PCK dla Bielan

Fot. P. Hołubiec

Z

ajęcia organizowane były
zarówno w placówkach
znajdujących się na terenie
dzielnicy, jak i w różnych punktach miasta.
Zajęcia odbywały się m.in.
w Mediatece. Właśnie tu młodsze
dzieci świetnie bawiły się na zajęciach bibliotecznych poświęconych wynalazkom tworzonym na
przestrzeni dziejów, np. mikroskopom. Były również zajęcia pod
hasłem „Czas pracy twórczej”.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach pod tajemniczą nazwą „Groteka”, czyli spotkaniach poświęconych grom planszowym. Wszyscy
natomiast, bez względu na wiek,
świetnie bawili się przy grach Xboxach czy Karaoke. Odbywały się
także pokazy filmów dziecięcych i
młodzieżowych w ramach letniej
edycji Bielańskiej Akademii Fil-

mowej. Przy sprzyjającej pogodzie
wiele zajęć odbywało się na świeżym powietrzu. A interaktywny
plac zabaw to świetne miejsce do
wyładowania energii.
W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 przy ul. Duracza 19
program „Lato w mieście” był wypełniony ciekawymi zajęciami
kulturalno-artystycznymi. Odbyły
się warsztaty tworzenia biżuterii
i zabawek oraz zajęcia z origami.
W bibliotece wyświetlane były filmy animowane dla młodych widzów, np. „Pies w wielkim mieście”.
Dzieciom, które brały udział
w programie w szkołach, oprócz
zajęć w placówce również zapewniono różne atrakcje. Miłośnicy
zwierząt mieli okazję wybrać się
do ZOO, zainteresowani sportem
korzystali z basenu, aerobiku, grali w rugby na boisku Klubu Sportowego AZS-AWF w Warszawie.
Odbywały się także zajęcia dla
uzdolnionych muzycznie (warsztaty, karaoke), rozwijające wyobraźnię zajęcia plastyczne np.
warsztaty scenograficzne. Młodsze

WOW

Tomasz Mencina i Wojciech Borkowski przekazali mieszkańcom rowery

Pod koniec lipca, na skwerze
przy bielańskim Ratuszu, zostały przekazane 2 z 7 rowerów rehabilitacyjnych, które
otrzymała dzielnica od PCK.

M
Fot. Arch. WOW

Corocznie organizowany na
Bielanach program „Lato w
mieście” i tym razem przyciągnął dzieciaki, które zostały na
wakacje w Warszawie.

Fot. P. Hołubiec

„Lato w mieście 2016” na Bielanach

ieszkańcom rowery przekazali burmistrz dzielnicy
Bielany Tomasz Mencina
oraz radny Dzielnicy Bielany i jednocześnie Prezes Bielańskiego Oddziału PCK Wojciech Borkowski.
Bezpłatne trzykołowe rowery
rehabilitacyjne przeznaczone są

dla osób niepełnosprawnych
z trudnościami w poruszaniu się,
chodzących o kulach czy z kłopotami w utrzymaniu równowagi.
W dotarciu do takich osób pomógł
nam m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej na Bielanach.
Trójkołowce to szansa na aktywność, rehabilitację i rekreację
dla osób, które z różnych powodów nie mogą korzystać z ogólnodostępnych rowerów.
Paweł Hołubiec
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Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej – PATA

Baśniowy
Słoń*
Nagle zgasło światło. Chyba jakaś
większa awaria, bo sąsiednie domy
i ulice na Starych Bielanach pogrążone
były w ciemnościach.
– Dziaaadku!!!! Nuuudzi się nam.
Nie działa telewizor ani komputer.
- Dziadku, co mamy robić? Wymyślisz coś?
Dzieci obstąpiły dziadka, który
smacznie drzemał na fotelu przy trzaskającym ogniu w kominku.
- Jak to się nudzicie? Brak światła,
to wspaniała sprawa. Wreszcie nie
siedzicie w swoich pokojach, tylko możemy razem coś zrobić. Opowiem
Wam historię. Co Wy na to?
- Historię? Ale taką fantastyczną?
Pełną przygód i przemocy?
- Cicho już, cicho. Historia będzie
fantastyczna i pełna przygód, ale bez
przemocy. Takie historie są najpiękniejsze. Usiądźcie tu przy mnie. Dzieci usiadły, a dziadek rozpoczął swoją
opowieść:
Dawno, dawno temu pewna
Dziewczynka udała się do miasta po
zakupy. Nie była bogata, a wręcz można powiedzieć, że była biedna. I trudno jej drobne sprawunki nazwać zakupami. Mama poprosiła ją , żeby kupiła
chleb i mleko. Dziewczynka uwielbiała,
gdy mama posyłała ją po sprawunki.

Fot. Arch. MDK

T

egoroczna PATA odbyła się
pod hasłem „To już 10 lat,
minęło jak jeden dzień”. Dyrektor MDK, Maria Pyszkiewicz,
witając przybyłych oraz przedstawiając jury, podkreśliła znaczenie
tej uroczystości, na którą wszyscy
czekają cały rok i przygotowują się
do niej, tj. do Przeglądu, w którym
nie ma przegranych – wszyscy są
zwycięzcami.
W jubileuszowym, X Przeglądzie PATA wzięło udział dziesięć
zespołów z całej Warszawy, od
4-latków aż po osoby dorosłe uczestników warsztatów terapii
zajęciowej. W czasie występów
zaprezentowano piosenki, taniec,
jak również inscenizacje do znanych utworów poetyckich.
PATA ma charakter przeglądu,
w którym uczestnicy z różnych
placówek mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, wymiany doświadczeń i pomysłów.

Imprezie przyglądało się jury,
składające się z przedstawicieli
środowiska artystycznego, medycznego oraz rodzin osób niepełnosprawnych. W skład komisji weszli: Andrzej Frajndt – Piosenkarz zespołu „PARTITA”,
Irena Drożdż - Kierownik Działu
Pomocy MOO PCK, Wojciech
Borkowski – Radny Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy, lekarz
medycyny, Bożena Żebrowska
– Prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Wydział Oświaty
i Wychowania Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy reprezentowali
główni specjaliści: Bożena Walo
i Robert Tkaczyk.
Szła sobie wtedy ulicami, przyglądała
się pięknie ubranym ludziom i oglądała wystawy sklepowe. Przy jednej zatrzymała się na dłużej. Była to jej
ulubiona wystawa, a należała do sklepu z różnymi różnościami. Można tam
było znaleźć i zegary z kukułką, i stare
meble, i obrazy, i pozłacane cukiernice
i jakieś dziwne zabawki. Dziewczynka
była zauroczona tym sklepem, więc
nieśmiało postanowiła tam wejść. Za
ladą stała starsza, uśmiechnięta pani.
Nie zwracała uwagi na Dziewczynkę.
Ośmielona Dziewczynka zaczęła przyglądać się różnym różnościom zgromadzonym w sklepie. Nagle jej uwagę
przykuła mała figurka słonia. Słoń był
wykonany z delikatnej białej porcelany,
jego kły miały złoty kolor, a oczy świeciły się prawdziwymi diamentami.
Dziewczynka nie mogła oderwać oczu
od figurki. Wydawało się jej, że słoń
mruga do niej diamentowymi oczami.
Starsza pani, do której należał ten
sklep podeszła do Dziewczynki.
- Podoba ci się ten słoń, prawda?
- Tak, jest śliczny. Bardzo chciałabym go mieć, ale wiem, że nie stać
mnie na niego.
- O, ten słoń nie jest na sprzedaż.
Dostałam go od swojego taty, gdy byłam tak małą dziewczynką, jak ty. Od
jakiegoś czasu obserwuję cię przez
okno. Wiem, jak masz na imię i gdzie
mieszkasz. Wiem również, że jesteś
dobrym dzieckiem. I właśnie dlatego
chciałabym ci dać tego słonia.

Na pierwszym planie Andrzej Frajndt

Każdy zespół, uczestniczący
w X Przeglądzie Amatorskiej
Twórczości Artystycznej otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz statuetkę, a każdy uczestnik dodatkowo
- upominek.
Pamiątkową statuetkę X– lecia
PATY, organizowanej w MDK
otrzymali także wolontariusze oraz
członkowie komisji i przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania.
MDK

* * *
Po raz kolejny z nieukrywaną
przyjemnością, miałem okazję
uczestniczyć w jubileuszowym,

jąć.

- Ojej! Jak to? Nie mogę go przy-

- Musisz się zgodzić. To nie jest
zwykła figurka słonia. Niedługo się
o tym przekonasz. Ten słoń nie będzie
twoją własnością, kiedyś przekażesz go
jakiemuś dobremu dziecku. I pamiętaj,
dbaj o niego! Ten słonik nigdy nie może
się stłuc.
Dziewczynka wyszła ze sklepu
niezwykle przejęta. Trzymała rękę
w kieszeni, gdzie pieczołowicie owinięty leżał jej słonik. Wróciła do domu
i ustawiła słonia na półce wśród książek. I wtedy zaczęło dziać się coś dziwnego.
Mama obudziła ją tańcząc z radości. Wreszcie znalazła pracę. Obsypała Dziewczynkę tysiącem całusów
i powiedziała, że przestaną być już
biedne, że wreszcie będą jadły coś więcej niż chleb i że będzie mogła kupić
dziewczynce nowe buciki. Stare już
dawno były dziurawe. Dziewczynka
była szczęśliwa. Spojrzała na swojego
słonia i zobaczyła, że jego diamentowe
oczy świecą się różnymi kolorami.
W kamienicy, w której mieszkała
Dziewczynka, piętro niżej żyła samotnie pani Gąsiorowa. Pani Gąsiorowa
nie miała męża, umarł już dawno
temu. Jedyny jej syn mieszkał za granicą, założył tam rodzinę, ale nigdy
nie odwiedzał matki. Pani Gąsiorowa
nie poznała nawet swojej synowej
i wnuków. Była bardzo smutna z tego
powodu. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj była

dziesiątym już Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej
PATA, skierowanym w stronę integracyjnych zespołów artystycznych w których skład wchodzą
osoby niepełnosprawne.
Przegląd odbywa się co roku
w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Marii Gwizdak przy ul. Andersena 4. Zasiadając w ławie jurorskiej, podobnie jak moi współtowarzysze oceniający kolejne występy zespołów, mogłem stwierdzić, że artystyczne przedsięwzięcia skierowane do osób obdarzonych przez los różnorakimi dysfunkcjami organizmu, ograniczającymi w dużej mierze normalne
uczestniczenie w życiu codziennym, (o występach scenicznych
nie wspominając), są ze wszech
miar potrzebne i przynoszą nieocenione korzyści nie tylko terapeutyczne. Radość promieniująca
ze sceny udzielała się wszystkim
obecnym na sali.
Jako piosenkarz, dyrektor artystyczny wielu festiwali piosenki
osób niepełnosprawnych - w tym
największego i bodajże najstarszego w Polsce, organizowanego przez
Fundację PRO OMNIBUS (w tym
roku już po raz dwudziesty) – Ciechocińskiego Festiwalu Piosenki
szczęśliwa. Gdy Dziewczynka schodziła po schodach, pani Gąsiorowa otworzyła drzwi i pochwaliła się, że właśnie
dzwonił jej syn. I że kupił już bilety dla
całej rodziny i w przyszłym tygodniu
do niej przyjadą. Pani Gąsiorowa miała łzy w oczach ze szczęścia.
Dziewczynka pomyślała o swoim
słoniku. Czy to możliwe? Czy to ten słoń
to sprawił? Pobiegła do sklepu z różnymi różnościami. Chciała zapytać właścicielkę o niezwykły prezent. Ale sklep
był zamknięty. Na drzwiach wisiała
kartka, że jest nieczynny do odwołania.
Dziewczynka nie wiedziała, co to znaczy. Wróciła do domu. Po drodze znów
natknęła się na tego bezdomnego, kulawego psa. Jakiś czas temu chuligani
z sąsiedniej ulicy rzucali w niego kamieniami. Pies od tego czasu kuleje na
przednią łapę. Dziewczynka bardzo go
żałowała i chciała przygarnąć, ale
mama się nie zgodziła.
Wchodząc do domu zobaczyła, że
dozorca, Pan Cieślik, zdjął czapkę,
drapał się po głowie i przyglądał psu.
Przywitała go i weszła do mieszkania.
Od razu spojrzała na półkę, gdzie stał
jej słoń. Oczy mu już tak nie świeciły.
Dziewczynka zrobiła obiad, odrobiła
lekcje i czekała na mamę. Mama była
zachwycona swoją pracą. Opowiadała
i opowiadała o pierwszym dniu w nowej pracy. Dziewczynka pomyślała, że
już dawno nie była tak szczęśliwa.
Następnego dnia dziewczynka zerknęła na swojego słonia. Jego oczy

Młodzieży Niepełnosprawnej, pragnę wyrazić satysfakcję i podziękowanie organizatorom PATY.
Zarządowi Dzielnicy Bielany i bezpośrednim realizatorom tego wydarzenia z panią Marią Pyszkiewicz, dyrektorem placówki na
czele. Jako piosenkarz, od czterdziestu pięciu lat wokalista uhonorowanej za swą działalność na
podobnej niwie m.in. Statuetką
PFRON, grupy wokalnej PARTITA (wieloletnie prowadzenie
warsztatów wokalnych), wyrażam
radość, deklarując jednocześnie
gotowość wspierania swym doświadczeniem scenicznym kolejnych edycji tego jakże ważnego nie
tylko dla Bielan, ale całej Warszawy wydarzenia.
Z pozdrowieniami dla czytelników –
Andrzej Frajndt

Fot. Arch. MDK

22 czerwca 2016 r., już po raz
dziesiąty odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii
Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4 „Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej” skierowany
do osób niepełnosprawnych.

znów świeciły się różnymi kolorami.
Wychodząc do szkoły, na dole kamienicy ujrzała pana Cieślika, który mówił coś czule do jakiegoś zawiniątka
leżącego na kocu. Tym zawiniątkiem
był bezdomny, kulawy pies. Okazało
się, że nie jest już bezdomny. Pan Cieślik przygarnął go i z czułością się nim
zajmował. Chyba nikt nigdy nie widział tak szczęśliwego psa. Dziewczyna
czuła, że słonik w jej kieszeni miał
z tym coś wspólnego.
Życie Dziewczynki i jej bliskich
zmieniło się od tej wyprawy do sklepu
z różnymi różnościami. Świecące się
oczy słonia sprawiały, że ktoś stawał
się szczęśliwy.
Dzieci nawet nie zauważyły, że
awaria została naprawiona i że już
dawno wróciło światło. Siedziały
zasłuchane i wpatrzone w swego
dziadka.
- Wiesz dziadku, chciałbym mieć
takiego słonia. Chciałbym, żeby wszyscy wokół mnie byli szczęśliwi.
- Już go masz! Takiego słonia każdy z nas ma w swoim sercu. To od nas
zależy, czy ludzie wokół nas są szczęśliwi. Swoim postępowaniem sprawiamy, że inni czują się z nami dobrze.
Życzę wam, żeby wasz porcelanowy
słoń nigdy się nie stłukł.
* Bajka Poli Lebiedzińskiej ze SP
Nr 53, która wygrała konkurs „Baśniopisarz Bielański 2016”, organizowany przez SP Nr 273.

8

H I S TO R I A

Nasze Bielany nr 7-8/2016

Aleja Zasłużonych (6)

Obchody 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego

W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy kolejną sylwetkę twórcy, który spoczywa
na cmentarzu na Wólce Węglowej. Tym razem
przypominamy postać reżysera, Bohdana Poręby.

Obchody 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego rozpoczęły się w piątek, 29 lipca,
uroczystością przy kamieniu
pamiątkowym poświęconym
Żołnierzom „Żywiciela” w parku przy ul. ks. J. Popiełuszki na
warszawskim Żoliborzu.

Bohdan Poręba

Paweł Hołubiec

Uroczystość przy
pomniku przy ul.
Michaliny 10
7 sierpnia odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca
walkę o lotnisko bielańskie w czasie Powstania Warszawskiego.
Obchody rozpoczęły się o godz.
11.00 przy pomniku ku czci poległych w tej walce przy ul. Michaliny 10. Wzięli w nich udział m.in.
kombatanci wszystkich ugrupowań zrzeszeni w Bielańskim Klubie
Kombatanta z jego przewodniczącym Józefem Kassykiem na czele,

Fot. M. Kink

W

śród zebranych delegacji
nie zabrakło najważniejszych gości – Powstańców, ostatnich świadków 63 dni
walki o Warszawę i wolną Polskę,
którzy przybyli razem ze swoimi
rodzinami.
Jako pierwsi hołd poległym oddali żołnierze „Żywiciela”. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany wieniec złożyli zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany: Artur
Wołczacki i Grzegorz Pietruczuk
oraz radna Joanna Radziejewska.

Włodzimierz Piątkowski, Grzegorz Pietruczuk, Anna Czarnecka
i Tomasz Mencina składają wieniec pod pomnikiem przy ul. Michaliny

środowisko grupy AK Kampinos z
prezesem Marcinem Biegasem,
Poseł na Sejm Andrzej Melak, burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina oraz jego zastępcy Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz
Pietruczuk, Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Bielany Anna
Czarnecka i bielańscy radni, a także przedstawiciele: policji, Samorządu Mieszkańców Młocin, PCK
oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Złożyli oni wieńce pod pomnikiem i oddali hołd poległym.
Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówień: Burmistrza Tomasza
Menciny, Posła Andrzeja Melaka,
prezesa Marcina Biegasa oraz przewodniczącego Józefa Kassyka.
Na zakończenie przedstawiciele kombatantów z Burmistrzem
Menciną złożyli kwiaty na symbolicznej mogile powstańca w lesie.
Podczas uroczystości posterunek honorowy pełnili żołnierze

z Batalionu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego, wsparcia udzielili również członkowie Z.S. „Strzelec”.
Uczestnicy obchodów, po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, udali się na mszę świętą
w pobliskim kościele pw. Matki
Boskiej Królowej Pokoju przy ul.
Dzierżoniowskiej 7.
Tegoroczne uroczystości zakończył koncert wokalno-aktorski
pt. „Krzyk wolności” w kościele św.
Zygmunta przy pl. Konfederacji, na
który kombatanci i wszyscy chętni
zostali przewiezieni autokarem.
Licznie przybyli na koncert
mieszkańcy przywitali kombatantów – honorowych gości – brawami. Pieśni powstańcze, które wykonywał zespół muzyczny „DurMoll”, przyniosły wiele wspomnień
i wzruszeń.
Małgorzata Kink

Pierwsza wystawa grupy
PODZIEMNA RZEKA

G

rupę tworzą uczestnicy Bielańskiego Środowiskowego
Domu Samopomocy.
Powstanie grupy było samodzielną inicjatywą uczestników,
dla których malarstwo jest nie tylko formą ekspresji, ale też sposobem na walkę z chorobą i rehabilitację społeczną.
Maciej Szub, jeden z członków
grupy, odsłania kulisy jej powstania, mówi też o prezentowanym
przez artystów podejściu do sztu-

Fot. Arch. BŚDS

W dniach 14-27 VII 2016 r.
w galerii Klubu Dowództwa
Operacyjnego RSZ na Cytadeli
Warszawskiej miała miejsce
pierwsza wystawa prac malarskich grupy artystycznej
PODZIEMNA RZEKA.

ki: - Grupa PODZIEMNA RZEKA
powstała wiosną 2016 roku w pracowni plastycznej BŚDS przy ul.
Grębałowskiej 14 i składa się z pięciu osób.
Zajmujemy się głównie malarstwem abstrakcyjnym, ale tworzymy też martwe natury, pejzaże czy
portrety lub akty. Chcemy, by malowane przez nas obrazy stanowi-

ły odrębne światy. Nieważne w jakiej formie, materia powinna krążyć, wędrować, przemieszczać się
w przestrzeni obrazu niczym ciała
niebieskie w próżni wszechświata.
Widz oglądający nasze prace jest
jednocześnie zaproszony do odwiedzenia tych światów.
Maciej Szub, Przemysław Runo

Gdyby rozpisać konkurs na
najbardziej kontrowersyjną postać polskiej kultury czasów
PRL-u to kto wie, czy pierwszego miejsca nie zająłby Bohdan
Poręba. Wzbudzał skrajne
emocje, ale dzięki jednemu ze
swoich filmów w historii kinematografii polskiej pozostanie
na zawsze.
Gdy spojrzeć na jego działalność, trudno się oprzeć wrażeniu, że nic tam do siebie nie
pasuje. Kiedy w 1963 roku nakręcił film „Daleka jest droga”,
w którym pokazał losy żołnierza armii generała Maczka wracającego do Ludowej Polski
i spotykającego się w niej z nieufnością, władze partyjne
uznały, że to gloryfikacja „londyńskich zdrajców”. Przez siedem lat nie mógł nakręcić żadnego filmu dla kin. Współzałożone przez niego Stowarzyszenie Patriotyczne „Grunwald”
uchodziło za nacjonalistyczne,
a Poręba stał się symbolem
obecności antysemitów w życiu
publicznym PRL-u. On sam
oburzał się na nazywanie go
antysemitą i twierdził, że jego
celem było jedynie napiętnowanie stalinowskich oprawców
żołnierzy AK, a to, że niektórzy
spośród owych oprawców byli
pochodzenia żydowskiego – to
przypadek. Ta deklarowana
atencja do Armii Krajowej
i niechęć do stalinizmu zupełnie nie kłóciła się Porębie
z przynależnością do PZPR (aż
do rozwiązania tej partii w 1990
roku) i to do grona jej najbardziej twardych ideologicznie
działaczy. Pezetpeerowska
przeszłość natomiast nie stała
na przeszkodzie temu, że już
w III RP pojawiał się na mszach
za Ojczyznę, regularnie publikował w katolickiej prasie, a po
katolickim pogrzebie spoczął
w grobie z krzyżem.
Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że był reżyserem cenionym. W swoich filmach nawiązywał głównie do wydarzeń
z historii najnowszej. Jego dzieła przyjmowano różnie, ale jedno z nich dało mu sławę i po dziś
dzień uznawane jest nawet przez
zaprzysięgłych krytyków jego
twórczości. Mowa o „Hubalu”,
w którym kreację w tytułowej

Bohdan Poręba

roli stworzył Ryszard Filipski,
a doskonałe role zagrali także
m.in. Emil Karewicz, Tadeusz
Janczar, Zygmunt Malanowicz,
Stanisław Niwiński, Józef Nowak, Kazimierz Wichniarz. Jednak już wtedy Poręba objawił się
jako postać kontrowersyjna; na
znak protestu swoje nazwisko
z napisów nakazał usunąć scenarzysta filmu, Jan Józef Szczepański, który uznał iż reżyser
zbyt mocno zaingerował w jego
scenariusz.
W latach 80. należał do grona
reżyserów, których znaczna
część środowiska aktorskiego
bojkotowała. Przedtem grali
u niego m.in. Marian Opania,
Jan Kociniak, Marian Kociniak,
Władysław Kowalski, Jan Machulski, Andrzej Kopiczyński,
Edmund Fetting i wielu, wielu
innych. Po stanie wojennym zaś
miewał problemy ze skompletowaniem obsady. Do tego stopnia,
że gdy w drugiej połowie lat 80.
kręcił obyczajowy dramat „Penelopy” musiał dwie z trzech
głównych ról kobiecych obsadzić aktorkami czechosłowackimi. Polskie odmawiały jedna po
drugiej…
Ostatni swój film kinowy,
„Siwą legendę”, nakręcił w 1991
roku. W późniejszych latach zdarzało mu się jeszcze okazjonalnie
reżyserować sztuki teatralne,
a jedną z nich nawet sfilmować
i udostępnić na rynku płyt DVD.
Zmarł 25 stycznia 2014 roku
w wieku 80 lat i spoczął na Wólce
Węglowej. Jego osoba i twórczość
w środowisku filmowym wciąż
jeszcze budzi kontrowersje i spory.
Rafał Dajbor
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REFERAT KULTURY
Ul. Żeromskiego 29, TEL. 22 373 33 98 www.bielany.waw.pl
W STYLU SLOW LIFE POŻEGNAMY LATO NA BIELANACH
W dzisiejszych czasach ciągle dokądś pędzimy, zbyt
dużo pracujemy, nie dbamy o jakość naszego życia.
W opozycji do tego pędu narodziła się idea slow life czyli: życie w zwolnionym tempie, delektowanie się i smakowanie, działanie zgodne z upodobaniami – w poczuciu spełnienia i realizowanie pasji. Właśnie w klimacie
slow life zakończymy w tym roku, 10 września, Lato na
Bielanach w Parku Olszyna.
Tegoroczna impreza jest kombinacją pikniku, targów
oraz koncertów. Umiejscowienie wydarzenia w Parku
Olszyna, daje możliwość twórczego spędzenia czasu
w mieście, jednakże z dala od charakteryzującego go
zgiełku.
Slow life nie znaczy, że będzie nudno! Wprost przeciwnie. Na mieszkańców Bielan i gości czekać będzie wiele
atrakcji – od strefy chillout, gdzie będzie można się zrelaksować, poprzez interesujący program artystyczny,
bogatą strefę gastronomiczną, a kończąc na tematycznych strefach: sportu i eko.
Zaczynamy o godz. 13.00. W strefie sportowo-rekreacyjnej będą prezentować się organizacje pozarządo-

we działające na Bielanach w sferze sportu oraz będą
odbywać się nabory do klubów sportowych. Na boisku
obiektu „Syrenka” odbędą się: mecz pokazowy, turniej
piłkarski dla najmłodszych oraz będzie możliwość treningu z drużyną Mistrzów Polski w hokeju na trawie. Ponadto będzie wiele konkurencji sprawnościowych dla
uczestników pikniku. Nie zabraknie oczywiście dmuchańców, gier i animacji dla najmłodszych.
Natomiast w strefie eko będzie wiele gier i zabaw propagujących proekologiczne zachowanie nie tylko wśród
najmłodszych, m.in.: plenerowe laboratorium, recyklingowy zwierzyniec, edukacyjne gry i zabawy o tematyce leśno-przyrodniczej, ekologiczna gra planszowa czy
ekologiczne koło fortuny. Będzie także edukacyjne stoisko Sowia Dziupla, w której będzie można dowiedzieć
się m.in. o zwyczajach sów.
Występy i animacje nawiązujące do rekreacji w klimacie
starej Warszawy zapewni Grupa Teatralna Warszawiaki.
O godz. 16.00 zabawa na dechach, a o godz. 20.00 wystąpi T.Love! Piknik zakończy Silent Disco.
Serdecznie zapraszamy!

czyli...

wietrzenie szaf, pawlaczy, garaŕy i domowych schowków

Nowych wğDķFLFLHOLszukDMà

ubrania, zabaZNLNVLàŕNLELEHORty, durnostojki, rôkRG]LHğo,

akcesoria domowe i wiele innych

FILMOWE BIELANY,
METRO SŁODOWIEC
18 sierpnia – „Przypadek Harolda Cricka”
25 sierpnia – „Kochankowie z księżyca”
1 września – „Sekretne życie Waltera Mitty”

ELO-LATO
PRZY STAWACH BRUSTMANA,
UL. WOLUMEN

19 sierpnia – „Drzewo Życia”
26 sierpnia – „Pojutrze”
2 września – „Ace Ventura – Zew Natury”
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
(ul. Duracza 19), tel. 22 639 88 51
 18 sierpnia (czwartek) godz. 17:00. Zajęcia
SPOTKAJMY SIĘ W WAKACJE (wstęp wolny)
 24 sierpnia (środa) godz. 17:00. Zajęcia OSTATNIE WAKACYJNE DNI prowadzone przez trenera
Polskiego Centrum Origami Małgorzatę Spilarewicz (wstęp wolny)

Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Staszica w Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy (ul. Duracza 19), tel. 663 83 14
 Powstanie Warszawskie w polskim filmie fabularnym - wystawa z okazji 72. Rocznicy Powstania
Warszawskiego, będzie czynna od 1sierpnia do 29
września w godzinach otwarcia Biblioteki

 31 sierpnia (środa) godz. 17:30 na spektakl
PRZYGODY RYCERZYKA w wykonaniu teatru Wariacja / wstęp wolny /

Czytane środy o podróżach (dla dzieci w wieku
5-8 lat):

 31 sierpnia, godz. 17:00 - BOTSWANA - wyklejamy mapę Afryki kawą i słonecznikiem, robimy
strusia (wstęp wolny)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65 (ul. Petofiego 3), 22 835 69 44
 20 sierpnia (sobota) godz. 11:00-15:00 na Letnią Czytelnie wakacyjne sobotnie spotkanie z
Czytelnikami, zarówno z tymi najmłodszymi, jak
i dorosłymi (wstęp wolny)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 103 (ul. Reymonta 6), tel. 22 663 73 85
 Od 1 do 31 sierpnia w godzinach otwarcia Wypożyczalni na wystawę fotografii Katarzyny Tolak
„Kolory Starej Warszawy”.

Mediateka Start-Meta (ul. Szegedyńska 13a),
tel. 22 291 44 71
 W każdy wtorek godz. 12:00-14:00 - Wakacyjne KARAOKE
 Poniedziałki-Piątki godz. 14:00-15:30 - Bielańska Akademia Filmowa dla dzieci
 Środy-Piątki godz. 16:15-18:30 - Czas pracy
twórczej (zajęcia plastyczne, Xbox, robotyka itp.)

 14 września, godz. 17:00 – „Mały Książę” i spotkanie z Łukaszem Maciejewskim – Krytykiem filmowym
Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi, którego
samolot rozbił się na Saharze.
 21 września, godz. 17:00 – „Żyć nie umierać”
Śmiertelnie chory były aktor chce wykorzystać pozostały czas, by uporządkować sprawy, naprawić błędy życiowe i pogodzić się z córką.

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

 24 sierpnia, godz. 17:00 – WŁOCHY - czytamy
o srebrnej gęsi, robimy erupcję wulkanu, wykonujemy obrazki z makaronu oraz przygotujemy
tiramisu (wstęp wolny)

małżeństwo ich rodziców wisi na włosku, zostają wysłani z młodszym braciszkiem na południe Francji, do
dziadka, którego nie wiedzieli od lat. Paul (Jean Reno)
okazuje się dziarskim, choć nieco zrzędliwym starszym
panem. Dziadek zafunduje wnukom-mieszczuchom
twardą lekcję życia, organizując im niezwykłe wakacje,
których nigdy nie zapomną.

 28 września, godz. 17:00 – „Bella i Sebastian”
Jest rok 1943. Mieszkańcom spokojnej alpejskiej wioski
giną owce, które są porywane przez groźne zwierzę. Górale
organizują polowanie na Bestię. Podczas wędrówki ośmioletni Sebastian spotyka zdziczałego psa. Czy to właśnie on
dziesiątkuje stada? Jak zakończy się ich spotkanie?
 Lato z Kinem w Bibliotece (w każdą środę)
godz. 17:00
24 sierpnia – Córki Dancingu /wstęp wolny/
31 sierpnia – Zjawa /wstęp wolny/
 Letnie Kino Plenerowe (Park Kępa Potocka,
przy boisku)
19 sierpnia (piątek) godz. 20:00 – Podróż na sto
stóp /wstęp wolny/

KINO ZA ROGIEM WE WRZEŚNIU
Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszego „Kina za
Rogiem w Bibliotece”. Nowy sezon, nowe tytuły - wierzę,
że uda się nam trafić w Państwa gusta.

 7 września, godz. 17:00 – „Lato w Prowansji”
Mieszkający w Paryżu Lea i Adrian są typowymi nastolatkami – nieco zagubieni, zbuntowani, nierozłączni ze
swoimi tabletami i smartfonami. Gdy okazuje się, że

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
DOZWOLONE DO 21 / UP TO 21
Rusza 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Dozwolone do 21 / UP TO 21. Jest to konkurs adresowany do młodych twórców filmowych poniżej 21
roku życia. W tym roku otrzymaliśmy blisko 150 filmów
m.in. z: Niemiec, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Irlandii, Libanu i oczywiście z Polski. W organizacji festiwalu udział
bierze siedem dzielnic Warszawy: Bielany, Ochota, Mokotów, Ursus, Wilanów, Wola, Żoliborz. Głównym partnerem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Pokazy
filmów odbywają się równolegle w siedmiu dzielnicach
w dniach 22 – 23 września. W dzielnicy Bielany będzie
można je obejrzeć w Podziemiach Kamedulskich, ul.
Dewajtis. Na zakończenie festiwalu (24 września) w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy
Bielany podczas wieczornej gali zostaną wręczone nagrody dla najlepszych twórców.

Bielańskie wrześniowe uroczystości patriotyczne

1 września 2016 r. (czwartek) - 77. rocznica wybuchu II wojny światowej
Godz. 12.00 - Msza Święta w kościele pw. św. Marii Magdaleny, ul. Wólczyńska 10
Godz. 13.00 - Uroczystość patriotyczna przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim
11 września 2016 r. (niedziela) - uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców
Ziemi Lidzkiej
Godz. 12.30 - Msza Święta w kościele parafialnym św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55
Godz. 13.30 – Uroczystość patriotyczna przy Głazie Pamiątkowym (przed kościołem)
17 września 2016 r. (sobota) - 77. rocznica wkroczenia do Polski wojsk radzieckich w 1939 roku
Godz. 12.00- Uroczystość patriotyczno-religijna w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, ul. Broniewskiego 44
21 września 2016 r. (środa) - 77. rocznica bitwy „Warszawskie Termopile”
Godz. 12.00 - Uroczystość patriotyczna przy pomniku przy Hucie ArcelorMittal Warszawa, Skwer
im. 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, ul. Kasprowicza 132
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

16.09 (piątek), godz. 17.00

Wernisaż wystawy zbiorowej malarstwa „Artystyczna natura” Związku Polskich Artystów
Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Opolu
Wstęp wolny

17.09 (sobota), godz. 15.00

Spotkanie historyczne „Sybiracy. 17 września
1939 r - rocznica najazdu „wyzwolicieli”.
Wstęp wolny

18.09 (niedziela), godz. 12.30

Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”. W programie spektakl „Ojciec wie najlepiej” (na podstawie baśni H.C. Andersena) Teatru Tup Tup,
animacje plastyczne

OTWIERAMY SEZON 2016/2017 W BIELAŃSKIM OŚRODKU KULTURY
 11 września Ośrodek Kultury będzie dla Państwa otwarty już od godz. 11.00.
Prowadzone będą zapisy do sekcji i na zajęcia artystyczne, których program odświeżony i rozszerzony o nowe
propozycje będzie dostępny już od początku września.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na
naszych stronach www.bok-bielany.eu oraz www.filiabok.eu. Tego dnia do godz. 15.00 do Państwa dyspozycji
będą obecni instruktorzy zajęć.

Widowiskowe doświadczenia pokazane w prosty, zabawny i humorystyczny sposób będą miały za zadanie
rozbudzić chęć poznawania, konstruowania, eksperymentowania i zgłębiania nauk ścisłych. Zobaczymy
efektowne eksperymenty i widowiskowe sztuki iluzjonistyczne, wielkie bańki mydlane itp. A wszystko podsycone lekcją biologii, psychologii, a także chemii i fizyki.
Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru
w sekretariacie BOK od 5 września w godz. 9.00 – 17.00.

 O godz. 12.30 zapraszamy dzieci od 4 lat na
nietypowy jak na instytucję kultury spektakl
„Cyrk Einsteina”.

 O godz. 19.00 tego dnia w ramach cyklu „Artystyczna niedziela” zapraszamy na spektakl Teatru Wariacja „Francuzki nie tyją” czyli spotkanie
z francuską sztuką życia „L`art de vivre”.
Francuzki potrafią znaleźć „la joie de vivre” czyli przyjemność w każdym momencie życia. Tymi pozytywnymi emocjami Lidia Sycz będzie chciała natchnąć widownię, pokazując jaką radość można znaleźć w przygotowywaniu,
wąchaniu i smakowaniu jedzenia. Pokaże jak wspaniale
jest znaleźć swój styl w zależności od mijającego czasu.
Jak efektywnie, prawie bez wysiłku, ćwiczyć. A przede
wszystkim odkryje francuski sekret szczupłej sylwetki. A
przepis na magiczną zupę z porów otrzyma każdy widz!
Bilety na spektakl w cenie 20 zł, przedsprzedaż prowadzimy od 5 września.

„MURACKI ŚPIEWA NOHAVICĘ”

MROŻEK NA SCENIE BIELAŃSKIEGO
OŚRODKA KULTURY

Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 12 września

24.09 (sobota), godz. 17.00

Projekt „Magiczne tango”. W programie: koncert w wykonaniu zespołu Tango Mio, lekcja
podstawowego kroku tanga prowadzona
przez Magdalenę Skawińską i Michała Wójcika,
milonga czyli potańcówka w rytmie tanga.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK
od 19 września w godz. 9.00 – 17.00

25.09 (niedziela), godz. 12.30

Z cyklu „Podróżniczek”, „Akademia Odkrywcy
im. T. Halika”, dla dzieci od lat 4
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 19 września

BOK, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
10.09 (sobota), godz.10.00 – 13.30
Dzień otwarty

Zapisy na zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku kulturalnym 2016-2017

godz. 12.00

„Niewychowany Czerwony Kapturek” spektakl
dla dzieci oraz gry i zabawy ruchowe animowane przez aktorów Teatru Arlekin
Wstęp wolny

15.09 (czwartek), godz.18.00

„Polska jest piękna czyli cudze chwalicie, swego nie znacie” spotkanie z Łukaszem Tulejem
Wstęp wolny

22.09 (czwartek), godz.17.00

„Warsztaty mydlarskie” - tworzenie własnego,
niepowtarzalnego mydła
Odpłatność 40 zł od osoby

29.09 (czwartek), godz. 17.00

Warsztaty witrażu metodą Tiffany’ego
Odpłatność 90 zł od osoby

30.09 (piątek), godz. 18.30

Pokazy taneczne z okazji Jubileuszu 5-lecia
pracy sekcji Tańca Brzucha
Wstęp wolny

18 września br. zapraszamy na koncert Antoniego Murackiego, który
zaśpiewa pieśni czeskiego barda Jaromira Nohavicy. Koncert promuje
nową płytę podsumowującą blisko 20-letnią
współpracę obu artystów. Antoni Muracki
pieśniarz, poeta, tłumacz, kompozytor i
muzyk. Występował w
kabarecie „Nowy Świat” i
„Warsztat”, brał udział w
licznych programach radiowych i telewizyjnych
(”Powrót bardów”), jest twórcą programów literackich
i kabaretowych, autorem, kompozytorem, wykonawcą
i tłumaczem. Od 2004 prowadzi własną scenę muzyczno-kabaretową „Salonik z kulturą”, gdzie prezentuje
twórczość wybitnych postaci polskiej piosenki i kabaretu, czasem jazzu i teatru, oraz własne utwory. Założona przez niego Fundacja Artystyczna TST organizuje
co roku Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „Pieśni
bez paszportu” oraz Festiwal „Kultura bez barier”. Od
ponad 20 lat wykonuje swoje niebanalne pieśni, próbujące wzruszać i zachwycać, rozśmieszać i zmuszać do
myślenia. Bogate w warstwie harmonicznej, posiadają
nierzadko urzekającą melodyjność. A poza tym zawsze
mają coś do powiedzenia słuchaczowi – o ludziach,
emocjach, miłości czy relacjach z drugim człowiekiem.
Koncerty artysty to spektakle satyryczno-liryczne, o dużym ładunku emocjonalnym, który niosą zarówno tekst,
muzyka, jak i dojrzałe wykonanie.
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 12 września

Sztuki Sławomira Mrożka właściwie nie wymagają specjalnych zabiegów adaptacyjnych – tekst broni się sam. Postacie, jakie autor stworzył w licznych sztukach to personifikacje powszechnych ludzkich cech charakterów, słabostek
i wad, które to prowadzą do powstawania absurdów życia
codziennego. Nieważne czy „gramy Mrożka“ w czasach socjalizmu czy kapitalizmu. Wynaturzenia każdego systemu
mają swoje źródło w naturze ludzkiej. W każdej epoce historycznej i ustroju ktoś dąży do dominacji nad innymi.
Spektakl „Na pełnym morzu“ to historia trojga rozbitków na tratwie, to historia o starciu jednostki z większością, o wolności wyboru. Dyktaturę, anarchię traktujemy
jednoznacznie jako złe, ale czy prawdziwa demokracja
zawsze potrafi obronić jednostkę?
Reżyseria: Dariusz Dziewięcki. Występują aktorzy grupy teatralnej „Zapis fonetyczny”: Dariusz Dziewięcki,
Janusz Leszczyński, Nina Malinowska i Grzegorz Pawlikowski.
Grupa „Zapis Fonetyczny” powstała latem 2013 r. z potrzeby realizacji czystej i skrytej tęsknoty stworzenia własnego spektaklu teatralnego. Na początku najważniejszy
był sam proces twórczy, dlatego sprawy tożsamości grupy zeszły na drugi plan. Pierwsze występy odbyły się pod
stosownym szyldem „Grupa Teatralna (...)”. Obecna nazwa „Zapis Fonetyczny” pojawiła się spontanicznie i nikt
już nie pamięta w jakich okolicznościach. W skład grupy
wchodzą osoby z różnym wykształceniem i dorobkiem
artystycznym, ale łączy wszystkich pasja gry aktorskiej,
chęć tworzenia oraz poruszenia emocji widzów.
25.09 (niedziela), godz. 19.00, bilety 20 zł, przedsprzedaż od 19 września
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Wakacje z przyrodą i przygodą

Czy Polacy
mają serce dla serca?

Akcje ekologiczne i artrecyklingowe na bielańskich placach zabaw
Od początku wakacji spotykamy się na placach zabaw,
w parkach i na zielonych
skwerach i bawimy się ekologicznie.

W niedzielę 18 września 2016
po raz 15. obchodzimy Światowy Dzień Serca.

Fot. Arch. Fundacji Przystanek Twórczość

N

asze aktywności skoncentrowane są na doświadczeniach przyrodniczych,
edukacji, eksperymentach, twórczym działaniu i dobrej ruchowej
zabawie. Każdy znajdzie dla siebie
coś ciekawego! Na ekoSkwerze
przy ul. Bogusławskiego podglądaliśmy owady i budowaliśmy dla
nich domki; w Parku Herberta
zamieniliśmy się w ogrodników:
sadziliśmy kwiaty i projektowaliśmy ogródki. Na spotkanie na
placu zabaw przy ul. Starej Baśni
zawitał prawdziwy pszczelarz z
najprawdziwszym ulem, pszczołami i wszelkimi potrzebnymi
przyrządami swojej pracy, dzięki
której mamy miód… Na placu
zabaw przy ul. Kochanowskiego
22 twórczo bawiliśmy się wodą
– m.in. budowaliśmy wodociąg
oraz obserwowaliśmy, jak zachowuje się znana wszystkim ciecz

z domieszką różnych substancji,
i jak przeróżne przybiera formy
i kolory.
Na naszych zajęciach nikt się
nie nudzi i nawet rodzice wiele
rzeczy odkrywają po raz pierwszy!
Dwa ostatnie w tym roku plenerowe działania z cyklu WAKACJE Z PRZYRODĄ I PRZYGODĄ
odbędą się:
- w niedzielę 28 sierpnia w Parku Trampolin na terenie AWF,
godz. 16.00, spotkanie pod ha-

słem: „Gry i ekoZabawy – ciekawostki ze świata przyrody i fizyki”
oraz
- w środę 31 sierpnia w Parku
Młocińskim (plac zabaw przy ul.
Papirusów), godz. 17.00 - „Czego
oko nie zobaczy, ucho usłyszy –
spacer do lasu”. Zapraszamy!
Organizator: Dzielnica Bielany
m.st. Warszawy
Partner: Fundacja Przystanek
Twórczość
PJE/WOŚ

Warszawskie Dni Recyklingu
Przynieś surowce wtórne, a otrzymasz sadzonkę!
Sprzątanie Świata ang. Clean Up
the World to międzynarodowa
kampania odbywającej się na całym świecie akcji, która przypada
w trzeci weekend września.

P

olega ona na zbiorowym
sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.
Jej celem jest wzrost świadomości
ekologicznej społeczeństw. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała
Mira Stanisławska-Meysztowicz.

Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994 r. Krajowym patronem i koordynatorem działań
w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież
szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz
ochotnicy.
W trzeci weekend września - w
sobotę 17 września 2016 - odbędą
się Warszawskie Dni Recyklingu.
W dzielnicy Bielany punkt zbiórki
odpadów i rozdawania sadzonek
będzie usytuowany w Parku Olszy-

Poszukujemy
właściciela roweru

Fot. Arch. KRP V

Żoliborscy policjanci proszą
o zgłoszenie się właściciela
roweru widniejącego na
zdjęciu.

na, w pobliżu ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gąbińskiej w
godz. 10.00-13.00.
W zamian za przyniesione surowce wtórne, mieszkańcy otrzymają sadzonki. Dodatkowo można
będzie się włączyć w akcję Sprzątanie Świata, posprzątać teren Parku Olszyna i także otrzymać sadzonkę. Szczegóły akcji wkrótce
na plakatach i stronie Urzędu Bielany. Zapraszamy!
WOŚ

Naszej Drogiej Koleżance

Marysi Bielech

Z ustaleń wynika że rower ten
mógł zostać skradziony na terenie Warszawy w połowie lipca.
Jednoślad został odnaleziony
przy ul. Szajnochy 11 w Warszawie.
Policjanci proszą właściciela
roweru o kontakt z prowadzącym
postępowanie st. asp. Wojciechem
Lisiakiem, całodobowo, pod nr.
telefonu 22 603-71-16.
E.K.

wyrazy głębokiego
współczucia i zrozumienia
z powodu śmierci

Kochanej Mamy
składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Infrastruktury
dla Dzielnicy Bielany

T

ego, czy Polacy mają serce
dla serca, będzie można
dowiedzieć się w czasie
pikniku organizowanego w Warszawie. O wiarygodną informację dotyczącą profilaktyki chorób
serca zadbają wybitni lekarze
specjaliści. Nie zabraknie też
praktycznych przykładów zdrowych przysmaków, aktywności fizycznej i strefy relaksu.
- Inauguracja centralnych
obchodów pod hasłem „Polacy
mają serce” będzie mieć miejsce
w Warszawie pod skarpą nad
Wisłą przy Starym Mieście. Rodzinny piknik o charakterze edukacyjnym na podzamczu, wzorem lat ubiegłych, będzie spotkaniem kilku pokoleń ludzi, z których każde może mieć inne
zdrowotne problemy z układem
krążenia i w różnym stopniu narażone jest na choroby układu
sercowo-naczyniowego – mówi
prof. Piotr Hoffman, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Zapraszamy już dziś
wszystkich do udziału w imprezie.
„Sercem” całego wydarzenia
będzie scena główna, od której
wiodły będą 4 arterie, czyli strefy tematyczne. Poświecimy
uwagę czterem różnym obszarom wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie każdego
serca. To nawiązanie do układu
sercowo-naczyniowego człowieka.
„Zadbaj o serce” to strefa,
gdzie będą znajdowały się punkty medyczne, w których uczestnicy pikniku będą mogli zmierzyć ciśnienie krwi, sprawdzić
poziom cukru i cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, a także
wykonać EKG czy echo serca. To
wspaniała okazja do skonsultowania się ze specjalistami i pozyskania wiedzy na temat profilaktyki chorób układu krążenia. W
ciągu dnia w tzw. krwiobusach
odbywać się będzie zbiórka krwi.
To dobry moment, aby wspomóc
tych najbardziej potrzebujących.
Zmagania sportowe w arterii
„Aktywne serce” to teren, gdzie
nikt nie będzie stać w miejscu!
Pokazy gimnastyczne, plenerowa siłownia oraz kardiogimnastyka prowadzona przez znaną
trenerkę – tutaj każdy jest w ruchu! Wszystkim zainteresowanym fizjoterapeuci udzielą cennych rad i wskazówek jak bez-

piecznie uprawiać sport, a zaproszeni popularni sportowcy będą
skutecznie do tego zachęcać.
„Gotuj z sercem” to z kolei
arteria pełna dobrego smaku.
Pokazy kulinarne, degustacje
przygotowanych smakołyków i
zakupy na ekologicznym targu
niech będą dowodem, że dieta
zdrowa dla serca nie musi być
nudna! Uczestnicy pikniku będą
mogli otrzymać indywidualną
poradę dietetyka i inspirować się
kulinarnie przepisami na zdrowe
potrawy przygotowanymi przez
specjalistów żywienia.
W strefie „Czulej dla serca”
skoncentrujemy się na zdrowych
emocjach. Życiowe napięcia, lęk,
zmęczenie i chroniczny stres to
czynniki zaburzające zdrowy
rytm serca. Relaksacyjny klimat
i wypoczynkowe meble wspomogą odnaleźć harmonię i pełne
odprężenie. Trening jogi i ćwiczenia oddechowe przyniosą
ulgę skołatanym nerwom i zredukują stresu. Rozmowa z psychologiem nauczy - jak zatrzymać ten błogi stan na kolejne
dni.
Zabawa, edukacja, aktywność, odpoczynek i relaks – tak
można podsumować program
zbliżającego się Światowego Dnia
Serca, na który zapraszamy na
warszawskie podzamcze. Promowanie profilaktyki chorób
układu sercowo-naczyniowego
jest jednym z głównych celów
obecnej kadencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Patronuje jej hasło „zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”, a misją jest wyrobienie
odpowiednich nawyków żywieniowych i behawioralnych u najmłodszych. Obchody Światowego Dnia Serca wpisują się w realizację tej idei.
Aleksander Szeliga-Potocki
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Bielany a odbudowa Zamku Królewskiego

Bielańska Akademia Seniora
edycja 2/2016

P

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 07.07.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy, postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia, w trybie ustawy z dnia
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2031), na „przebudowę ulicy Kolektorskiej”, zlokalizowanej na terenie
działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: cz. 1, cz.
2, cz. 4/2, cz. 11/16, cz. 21, cz. 44/5, 48,
59 z obrębu 7-04-07, dz. ew. nr 3/4, 52/2,
cz. 61, cz. 62, cz. 84/12 z obrębu 7-04-08,
dz. ew. nr cz. 1/3, 2, 89 z obrębu 7-04-13
które według projektu podziału według
katastru nieruchomości staną się własnością m. st. Warszawy: dz. ew. nr cz. 2
(projektowana 2/2), cz. 4/2 (projektowa-

edycja 2/2016
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Początek rekrutacji 29 sierpnia 2016 r.
Przy zapisie pierwszeństwo
mają
osoby,
które
nie uczestniczyły
w wiosennej edycji Akademii.
Bielańska Akademia
Seniora
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje
edycja
2/2016 kolejność zgłoszeń.
Przy zapisie pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w wiosennej edycji Akademii.

Początek rekrutacji 29 sierpnia 2016 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przy zapisie pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w wiosennej edycji Akademii.

W PR��RAMI� M.IN.:
Fot. Arch. Huty

onad 1 mld złotych zebrano na
poczet odbudowy Zamku Królewskiego w latach 1971- 1984,
w tym samym czasie ponad 800 tys.
dolarów wpłynęło na konto Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie. Wszystkie
te pieniądze pochodziły ze składek
społecznych w kraju i datków Polonii.
Niezwykle istotny był również wkład
pracy blisko 100 tys. wolontariuszy,
którzy przepracowali tysiące roboczogodzin na poczet odbudowy Zamku.
Decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego zapadła 45 lat temu - 20
stycznia 1971 r. Sejm przegłosował
decyzję o wskrzeszeniu Zamku. Powołano Obywatelski Komitet Odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie,
którego inauguracyjne posiedzenie
odbyło się 26 stycznia 1971 r. Wykonanie robót zlecono Pracowni Konserwacji Zabytków, generalnym projektantem mianowano - prof. Jan
Bogusławskiego, a uprawnienia do
zatwierdzania projektów otrzymała
Komisja Architektoniczno-Konserwatorska prof. Zachwatowicza.
Ogromną rolę przy podejmowaniu decyzji, a następnie w realizacji
odbudowy Zamku odegrał Stanisław
Lorentz, muzealnik, historyk sztuki, w
latach 1935-1982 dyrektor Muzeum
Narodowego w Warszawie, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy. W pracę nad odbudową
Zamku Królewskiego zaangażowało
się całe społeczeństwo.
Bielany również dołożyły swoją
cegiełkę w odbudowę Zamku Królewskiego i jeżeli nie jesteśmy w stanie
wymienić poszczególnych darczyńców,
to możemy wspomnieć o ogromnym
wkładzie Huty Warszawa w ten niezwykły na skalę światową projekt. W 1971 r.
w Hucie stworzono Zakładowy Komitet
Odbudowy Zamku Królewskiego, który inicjował i nadzorował działania

Bielańska
Akademia
Seniora
Początek rekrutacji
29 sierpnia
2016 r.

związane ze społeczną aktywnością na
rzecz Zamku. Symboliczna Skarbonka,
do której hutnicy wrzucali datki na
rzecz odbudowy była ustawiona na
Stalowni Huty Warszawa przed piecem
martenowskim. Tylko w latach 1971-72
warszawscy hutnicy oraz młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 187 ulokowali
w skarbonce kwotę 84 695,00 zł.
Odlewnicy Huty Warszawa w ramach społecznego czynu wykonali
odlewy elementów mechanizmu zegara zamkowego. Nadzór nad wykonaniem tego ważnego projektu sprawował mgr inż. Edward Pluton. Czesław
Musiał, murarz Wydziału Remontowo-Montażowego zadeklarował i wykonał społecznie w czasie urlopu 50
metrów sześciennych muru odbudowywanego Zamku Królewskiego.
30 sierpnia 1984 r. dokonano uroczystego otwarcia Zamku Królewskiego
po odbudowie ze zniszczeń powstałych
podczas II wojny światowej, jednak
prace wykończeniowe trwały jeszcze
kilka lat. Ostatecznym zwieńczeniem
odbudowy było otwarcie w 2009 r. odtworzonych Arkad Kubickiego.
Jeżeli chcieliby Państwo poznać
całą historię społecznych działań dla
odbudowy Zamku, zapraszamy na Plac
Zamkowy do 29 lipca br., gdzie na
wysokości wieży kościoła Św. Anny
można oglądać wystawę „Fenomen
na 4/5), dz. ew. nr cz. 61 (projektowana
61/1), cz. 62 (projektowana 62/1), cz.
84/12 (projektowana 84/14 i 84/17) z obrębu 7-04-08.
Zgodnie z art. 11d ust 9 i 10 ww.
o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia. W związku z powyższym
informuję, że zainteresowanym stronom
postępowania służy prawo do czynnego
udziału na każdym jego stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany,
Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel.:
(22) 37-33-205, w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

społecznego czynu odbudowy”, której
celem jest przypomnienie, jak doszło
po podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, a także
wykazanie ogromnego zaangażowania
społecznego w odbudowę Zamku.
Specjalnie dla osób, które nie będą
mogły dotrzeć na miejsce prezentacji,
wystawa „Fenomen społecznego czynu odbudowy” będzie dostępna w
Internecie pod adresem www.wystawa-zamek.pl przez najbliższy rok.
Wystawę zrealizowało Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Warszawa w
Europie we współpracy z Zamkiem
Królewskim w Warszawie - Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
oraz Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz i Bielany. Wystawę sfinansowano ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg oraz ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
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Jacek Sochan
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) w związku z
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
zawiadamiam,
I. że w dniu 13.06.2016 r. wnioskodawca - Prezydent m. st. Warszawy, skor ygował wniosek złożony w dniu
17.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia, w trybie ustawy z dnia
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2031), na „przebudowę i rozbudowę ulicy Encyklopedycznej na odc. od
ul. Heroldów do ul. Pasymskiej oraz ul.
Książąt Mazowieckich (odcinek od ul.
AK Kampinos do ul. Heroldów)”.
W wyniku korekty wniosku zmieniono projekt podziału działki ew. nr 4 z
obrębu 7-10-08 (wykreślono projektowaną dz. ew. nr. 4/1 a dopisano 4/3, która
według projektu podziału ma stać się
własnością m. st. Warszawy). Dla przedmiotowej korekty odstąpiono od osobnego zawiadamiania stron postępowania
o korekcie wniosku, gdyż charakter
zmian był jedynie techniczny i nie miał
wpływu na krąg stron postępowania oraz
merytoryczną zawartość projektu.
II. postanowieniem nr 199/2016 z
dnia 28.06.2016 r. postępowanie zostało
podjęte na żądanie strony.
III. że w dniu 30.06.2016 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję nr 73/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych

OBWIESZCZENIE
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), na „przebudowę i rozbudowę ulicy Encyklopedycznej na odc. od ul. Heroldów do ul. Pasymskiej oraz ul. Książąt Mazowieckich
(odcinek od ul. AK Kampinos do ul.
Heroldów)”, zlokalizowanych na terenie
działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 161/1,
160/1, 114/1, 113/1, 113/2, 100/3, 100/2,
89, 88/1, 80, 77, 67, 64, 54/1, 54/2, 152,
45/2, 3, 4, 1/6, 165, 1/5, 151/1, 151/2,
151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8,
151/9, 151/11, 151/16, 151/17, 151/15,
151/18, 53, 65, 66, 78 z obrębu 7-10-08,
dz. ew. nr 100, 4/27, 73/1, 71/1, 70/10,
4/20, 70/9, 70/8 z obrębu 7-10-05, dz. ew.
nr 84/20, 102, 100/2 z obrębu 7-10-04,
dz. ew. nr 123/2, 123/5, 123/7 z obrębu
7-11-03, które według projektu podziału
według katastru nieruchomości staną się
własnością m. st. Warszawy: dz. ew. nr
cz. 1/6 (projektowana 1/11), cz. 1/5 (projektowana 1/9), cz. 113/2 (projektowana
113/3), cz. 100/3 (projektowana 100/6),
cz. 100/2 (projektowana 100/4), cz. 89
(projektowana 89/1), cz.88/1 (projektowana 88/4), cz.80 (projektowana 80/1),
cz. 77 (projektowana 77/1), cz. 67 (projektowana 67/1), cz.64 (projektowana
64/1), cz.54/1 (projektowana 54/3), cz.
78 (projektowana 78/1), cz. 66 (projektowana 66/1), cz. 65 (projektowana 65/1),
cz. 53 (projektowana 53/1), cz. 3 (projektowana 3/1), cz. 45/2 (projektowana
45/12), cz. 4 (projektowana 4/3), cz. 152
(projektowana 152/1), cz. 161/1 (projektowana 161/5), cz. 160/1 (projektowana
160/3), cz. 114/1 (projektowana 114/3),
151/18, 151/17, 151/16, 151/11, 113/1 z

obrębu 7-10-08, dz. ew. nr cz. 4/20 (projektowana 4/31), cz. 70/8 (projektowana
70/15), cz. 99 (projektowana 99/1), 70/10
z obrębu 7-10-05, dz. ew. nr cz. 102 (projektowana 102/3), cz. 100/2 (projektowana 100/3) z obrębu 7-10-04, dz. ew. nr
123/2, 123/7 z obrębu 7-11-03.
Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze
zawiadomienie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią przedmiotowej decyzji
można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bielany, Urzędu m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa (tablica
ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Bielany).
Na podstawie decyzji 73/2016 nieruchomości lub ich części w pasie drogowym ulicy Encyklopedycznej i Książąt
Mazowieckich stają się z mocy prawa
własnością Miasta Stołecznego Warszawy z dniem, w którym niniejsza decyzja
stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych), o ile wcześniej nie
stały się własnością Miasta na podstawie
innych przepisów.
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej
niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,
wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości.
Informacje na temat odszkodowania
można uzyskać w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany pod numerem
tel. (22) 373 33 88, e-mail: psondij@
um.warszawa.pl.
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PKPS: Odzieży mamy w bród

P

ani Kasia, którą mąż zostawił
z trójką dzieci, odwiedza magazyn przy ul. Perzyńskiego
14, gdy robi jej się smętnie na duszy.
Kobiecy sposób poprawiania nastroju to wybieranie się na zakupy.
A ona pobuszuje wśród półek i regałów, wyszuka ciuszki dla dzieciaków – bo rosną, i dla siebie zawsze
znajdzie coś ekstra. – Od razu lepiej!
– cieszy się, demonstrując czerwoną
bluzkę, pasującą jak ulał do czarnych włosów i smagłej cery.
Już prawie 50 lat bielański PKPS
dożywia i ubiera osoby starsze, chore, samotne, rodziny nie radzące
sobie z życiem, podopiecznych
w sytuacjach kryzysowych, bezrobotnych, bezdomnych itp. Przez
dziesięciolecia magazyn mieścił się
w piwnicy przy ul. Kasprowicza
i heroicznych trzeba było wysiłków
wolontariuszek, aby utrzymać porządek, wydawać unijną żywność
zgodnie z przepisami. Dziś w przestronnym lokalu przy ul. Perzyńskiego 14 warunki są nieporównywalnie lepsze, ale i tak nasze filantropki dwoją się i troją, obsługując
ponad trzydzieścioro podopiecznych dziennie. Wolontariat to niewątpliwie predylekcja do bezinteresownego służenia sprawie czy
idei, ale i sposób na aktywność.
Najstarsza z tych pań, sprawniutka
intelektualnie, zdrowa i żwawa,
z zaszczytnym tytułem superwolontariuszki, związana z PKPS niemal od początku, ma 90 lat.

Prawo do pobierania żywności
mają podopieczni ze skierowaniami z Bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spełniający warunki
określone w Ustawie o pomocy.
W ubiegłym roku PKPS przekazał
tym bielańczykom dwadzieścia ton
żywności! Dokładnie księgując, co
kto pobrał, w jakiej ilości…
Po bieżące skierowanie można
zgłaszać się do OPS już od sierpnia. Zespół z magazynu na Perzyńskiego będzie telefonicznie informował podopiecznych o terminach zgłaszania się po odbiór
żywności. Magazyn czynny jest
w poniedziałki, środy i czwartki
od 900 do 1300; w poniedziałki
i czwartki wydawana jest żywność,
więc po odzież najlepiej przychodzić w środy.
Prócz instytucji, specjalne podziękowania za przekazanie do
PKPS odzieży, zabawek, bielizny
pościelowej itp. należą się prywatnym darczyńcom – mieszkańcom
Bielan. Bardzo często, np. przy okazji porządków w domach, przynoszą oni na Perzyńskiego rzeczy
czyściutkie, w dobrym stanie…
Po przeniesieniu się do nowej
siedziby, bielański PKPS przez pewien czas nie miał telefonu. Już
ma: 509 228 788, czynny w poniedziałki i czwartki.

Twój przyjaciel IKS
Kanikuła, a Rada Seniorów pracuje, pilnie wertując ankiety wpływające od respondentów. Ma się
z nich wyłonić miejsce na Bielanach, najbardziej nam przyjazne.
W marcu br. ankiety zostały
rozesłane do Klubów Seniora, były
też wyłożone w Urzędzie Dzielnicy.
Bielańska Rada Seniorów zaproponowała, przez odpowiedzi na zawarte pytania, ocenę instytucji,
placówek handlowych, przychodni
itp. pod względem możliwości ko-

rzystania z nich przez seniorów,
wskazanie – czego brakuje w osiedlach mieszkaniowych Dzielnicy,
słowem – zaopiniowania działalności na rzecz seniorów. Placówka
oceniona najbardziej pozytywnie
ma otrzymać plakietkę: „Miejsce
przyjazne seniorom 2016”.
Do końca czerwca wpłynęło 685
wypełnionych ankiet, za które Rada
serdecznie respondentom dziękuje
i zapewnia, że wszystkie zawarte w
nich uwagi będą wnikliwie rozpatrzone. Póki co, analizuje je specjalny zespół wybrany spośród członków Rady: Jadwiga Borkowska,
Wojciech Dziekoński, Grażyna Jakubiak, Grażyna Lewińska, Tadeusz
Pałka, Krystyna Żebrowska.
Chcecie wiedzieć, jakie miejsce
ma szanse na plakietkę? I odwrotnie – kto ma w nosie seniorskie
problemy? Na nic się zdało zawodowe wścibstwo, bo zespół nabrał
wody w usta: - Sprawdzimy, policzymy, to się dowiesz! A czytelników i respondentów prosi o zaczekanie do numeru wrześniowego.
„Miejsce przyjazne seniorom”
to program realizowany przy
współpracy z Urzędem m.st. Warszawy i Radami Seniorów. Są dwa
etapy programu: typowanie takich
placówek centralnie w stolicy i w
dzielnicach. Z satysfakcją należy
przypomnieć, że zaszczytny certyfikat takiego miejsca otrzymał
w grudniu ub. r. Urząd Dzielnicy
Bielany. Noblesse oblige!
10 września br. Bielańska Rada
Seniorów serdecznie zaprasza do
stoiska na pikniku rodzinnym w
Parku Olszyna. Od godz.
13.00 będzie dyżurować w namiocie
z szyldem Rady.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Fot. Arch. OWdS Nr 2

Ostatnio zaprzyjaźniona fundacja „Podaruj Nam Marzenia”
przysłała sześć ton odzieży
damskiej, męskiej i dziecięcej,
w dobrym stanie i w dobrym
gatunku. Sześć ton! – więc Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Bielany serdecznie
po nią zaprasza. Także po
ubranka i zabawki dla dzieci.

Bielańskie
„Wczasy dla Seniorów”

27 lipca sala lustrzana na
kampusie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego wypełniła się po
brzegi. Wszystko za sprawą
zakończenia kolejnej już edycji
stacjonarnych „Wczasów dla
Seniorów” w Dzielnicy Bielany.

W

czasy dla Seniorów” są
organizowane od 1999 r.
przez Urząd Dzielnicy
Bielany, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, Akademię
Wychowania Fizycznego oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej „Chomiczówka”. Od 10
lat lipcowe turnusy odbywają się na
kampusie AWF. Podczas miesięcznych zajęć uczestnicy wzięli udział
w licznych wydarzeniach, takich
jak: koncerty, zajęcia rekreacyjne i
sportowe, nie zabrakło też wycieczek. W tym roku wczasowicze
odwiedzili również plan filmowy.
Wydarzenie poprowadziła dyrektor OPS Ewa Flaszyńska.
W uroczystości wzięli m.in. udział:
Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany oraz jego zastępca
Grzegorz Pietruczuk. Obecny był
również radny Dzielnicy Bielany
Wojciech Borkowski.
Z akończenie bielańskich
„Wczasów dla Seniorów” uświetnił
koncert piosenek biesiadnych porywając zgromadzoną publiczność
do wspólnego śpiewania.

Bielańscy seniorzy
na wakacjach
Szanowni PaĚstwo,
wzorem

lat

ubiegâych

Zarzċd

Dzielnicy

Bielany

zaprasza

Czcigodnych

Jubilatów

–

mieszkaĚców Dzielnicy Bielany obchodzċcych w bieİċcym roku piĐþdziesiċtċ rocznicĐ Ĥlubu do
udziaâu w uroczystoĤci Jubileuszu Dâugoletniego Poİycia MaâİeĚskiego „Zâote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w uroczystoĤci przyjmowane bĐdċ do dnia 22 sierpnia 2016 r.
w Wydziale Spraw Spoâecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, ul. įeromskiego 29, pok. 258-262
w godzinach pracy urzĐdu tj. od poniedziaâku do piċtku w godz. 8.00-16.00.
Przy zgâoszeniu naleİy okazaþ: dowody osobiste maâİonków oraz dokument poĤwiadczajċcy
zawarcie zwiċzku maâİeĚskiego.
Szczegóâowych informacji udzielajċ pracownicy Wydziaâu, pok. 258–260 lub telefonicznie
pod nr. 22 37 33 258-260.

Kto powiedział, że jesień życia
musi być nudna? Najlepszym tego
zaprzeczeniem są wczasy dla seniorów organizowane na terenie
AWF. Akcja letnia dla seniorów
zorganizowana została przez
Urząd Dzielnicy Bielany, OPS
Dzielnicy Bielany, AWF oraz
TKKF „Chomiczówka”. W dwóch
turnusach wzięło udział 200 seniorów, jednak chętnych było dużo
więcej. Wszyscy seniorzy zgodnie
mówili, że takie wakacje to dla
nich wspaniała letnia przygoda i
szkoda, że trwają tak krótko.
Uczestnikami wczasów były osoby
w podeszłym wieku, w większości

samotne, które nie tylko nie mają
żadnych możliwości spędzenia
wakacji poza miastem, ale często
także i sił na dalsze wyjazdy. Każdego dnia na wczasowiczów czekała bogata oferta zajęć przygotowana przez koordynatora tegorocznej akcji Ośrodek Wsparcia
dla Seniorów Nr 2 działający
w strukturze OPS Dzielnicy Bielany. Dzień uczestnicy wczasów rozpoczynali od gimnastyki na świeżym powietrzu pod czujnym
okiem instruktorów, którzy dbali,
aby ćwiczenia były dostosowane
do umiejętności i stanu zdrowia
seniorów. Harmonogram tegorocznych letnich wczasów dla seniorów był bardzo urozmaicony.
Seniorzy mogli barć udział zarówno w koncertach, jak i w wykładach tematycznych, edukacyjnych,
spotkaniach z podróżnikami, lekarzami, mogli skorzystać z porad
lekarza okulisty, wzięli udział
w warsztatach plastycznych i konkursach oraz w wakacyjnym kursie
języka angielskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki. Seniorzy zwiedzili Opinogórę,
Płock, a także płynęli statkiem po
Wiśle do Serocka, obejrzeli seans
w Planetarium oraz nocny pokaz
multimedialny w Parku Fontann
na Podzamczu. Niezapomniane
wrażenia pozostawiła wycieczka
na plan filmowy filmu „Karbala”,
gdzie seniorzy poznali świat tajników realizacji dzieła filmowego.
Na wczasy zawitał również zabawny i sympatyczny iluzjonista. Na
zakończenie turnusów odbywały
się zabawy muzyczne, grille a każdy uczestnik otrzymał praktyczny
upominek.
Seniorzy składają serdeczne
podziękowania władzom Dzielnicy, OPS, AWF i TKKF za zorganizowanie dla nich letniego wypoczynku. Wszystkie osoby starsze
zainteresowane aktywnym spędzaniem wolnego czasu i rozwijaniem
pasji i zainteresowań zapraszamy
do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2, ul. Wrzeciono 5A tel. 22
865 77 25
Anna Suda
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Działamy z PSG

UKSW otwiera przedszkole

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisał
umowę o współpracy z Polską
Spółką Gazownictwa.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu
mieszkańców Bielan i Młocin
UKSW otwiera przedszkole
zlokalizowane na kampusie na
Młocinach.

P

J

Fot. Arch. UKSW

orozumienie podpisali Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz Członkowie Zarządu PSG Adam Węgrzyn i Tomasz Blacharski.
Przedmiotem umowy jest podjęcie współpracy w zakresie projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, wspólne organizowanie konkursów dla studentów,
m.in. w obszarze nauk gazownictwa, energetyki, ekonomicznych,
ochrony środowiska, społecznych,
informatyki i teleinformatyki, organizację praktyk i staży dla studentów uniwersytetu w PSG.
PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie

Tomasz Blacharski i ks. prof. Stanisław Dziekoński

z ponad 160-letniej historii gazownictwa w Polsce. Pełni funkcję
krajowego operatora systemu dystrybucyjnego, którego kluczowym
zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych
siecią dystrybucyjną na terenie

całego kraju. PSG dostarcza paliwo
gazowe poprzez sieć gazociągów
do ponad 6,7 mln odbiorców, na
rzecz których dystrybuuje ponad
9 mld m3 gazu rocznie.

est to wyjątkowa placówka
opiekuńczo-wychowawcza, do
której uczęszczać mogą dzieci
w wieku od 2,5 roku do 6 lat.
Jej atutami są:
• w pełni profesjonalna kadra,
• program wychowawczy, który łączy tradycyjne, sprawdzone
rozwiązania z innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi,
• dopasowanie zajęć do potrzeb i możliwości każdego dziec-

ka przez m.in. połączenie zdobywania wiedzy z dobrą zabawą,
• oswajanie z językami obcymi
od najmłodszych lat,
• wdrażanie do odkrywania
świata sztuki, w tym książek i literatury oraz do korzystania z nowych technik komunikacji społecznej,
• zdrowe odżywianie,
• ruch i zabawa na świeżym
powietrzu.
Zapisy trwają!
Szczegółowe informację dostępne są pod nr tel.: 507 097 739
oraz adresem e-mail: przedszkole@uksw.edu.pl
UKSW

UKSW

Innowacyjne sensory medyczne
Fot. Arch. UKSW

Na naszej uczelni spotkali się
polscy i amerykańscy partnerzy, aby wskazać możliwości
wspólnej realizacji przedsięwzięć w zakresie wdrożenia
sensorów medycznych.

W

Budynek przedszkola na kampusie na Młocinach

Fot. Arch. UKSW

spotkaniu, które odbyło
się 14 lipca, uczestniczyli przedstawiciele Enfoglobe Inc z USA, reprezentującej
Uniwersytet Stanu Floryda i Polsko-Amerykańską Izbę Gospodarczą, członkowie Zarząd Grupy Lux
Med oraz Rektor UKSW. Obecna
była również Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Strony zadeklarowały zamiar
podjęcia współpracy w celu realizacji projektów związanych z rozwojem nieinwazyjnych sensorów
medycznych. Lux Med wyraził zainteresowanie udziałem w badaniach klinicznych, natomiast
UKSW i Enfoglobe w Liście intencyjnym zapowiedziały m.in. współ-

Uczestnicy polsko-amerykańskiego spotkania na UKSW

pracę w prowadzeniu „badań aplikacyjnych z walidacją kliniczną
sensorów w oparciu o wcześniej
zidentyfikowane biomarkery”, „budowanie prototypów rynkowych
i ich testowanie na użytkownikach”, „realizację prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji wyników
prac badawczych”. Enfoglobe koordynować będzie działania zwią-

zane z uzyskaniem licencji i oprogramowania.
Spotkanie było wynikiem
podpisanej 25 lutego br. ramowej
umowy o współpracy UKSW
z Enfoglobe Inc. z USA, której
celem jest stworzenie strategicznych możliwości dla rozwoju
UKSW.
UKSW
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Studia w Polsce czy za granicą?
AWF Warszawa w Programie ERASMUS
Dylemat tytułowy daje się dziś
łatwo rozstrzygnąć. Studia
w Polsce - tak, ale co najmniej
jeden semestr można odbyć za
granicą. I to nie tylko można.

Fot. Arch. AWF

W

zróżnicowanej, zmieniającej się dziś nieustannie
Europie wręcz trzeba.
Pracodawcy, nie tylko krajowi,
sięgają chętniej i częściej po absolwentów, którzy pobierali nauki na
dobrym zagranicznym uniwersytecie. Obecnie, na konkurencyjnym rynku, to rzecz nie do przecenienia.
Szansę na odbycie wybranej
części studiów w innym kraju europejskim znacząco zwiększa
udział macierzystej uczelni studenta w Programie Erasmus, przede
wszystkim finansowe wsparcie,
jakie Program oferuje.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie jest jedną z wielu
polskich szkół wyższych uczestniczących w Programie, znanym
obecnie jako ERASMUS+ i to już
od znaczących kilkunastu lat.
Studenci Akademii wyjeżdżają
do europejskich uczelni partnerskich nie tylko dla odbycia uzgodnionego okresu studiów, ale mogą
też zrealizować za granicą praktyki zawodowe; popularność praktyk
rośnie.
Od ubiegłego roku akademickiego studenci mają możliwość
wielokrotnych wyjazdów w trakcie studiów, na każdym stopniu
kształcenia. Studenci mniej zasobni uzyskali prawo do dodatku socjalnego.

Program ERASMUS+ obejmuje też wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich.
Wykładowcy mogą poprowadzić
za granicą cykl zajęć dydaktycznych lub uczestniczyć w szkoleniu.
Każdy, kto chociaż raz wziął
udział w Programie przyzna, że
korzyści wynikające z udziału
w nim trudno przecenić. Studentom pozwala poznać odmienne
formy, treści i metody kształcenia,
zaznajomić się z kulturą i historią
odwiedzanego kraju, podnieść
sprawności językowe. Nawet semestr spędzony poza domem
i znanym dotąd otoczeniem zmienia postrzeganie świata; młody
człowiek staje się bardziej samodzielny, świadomy własnej wartości, lepiej przystosowuje się do
nowych warunków.
Do udziału w Programie ERASMUS+ uprawnieni są wszyscy

studenci rodzimi (z wyłączeniem
podyplomowych) oraz studencicudzoziemcy, studiujący na warunkach obywateli polskich.
Nauczyciele akademiccy mogą
podczas wyjazdu wzbogacić warsztat dydaktyczny, zdobyć doświadczenie w pracy ze studentami innego kraju, a także wymienić doświadczenia badawcze.
AWF w Warszawie podpisała
jak dotąd 110 umów dwustronnych ze szkołami wyższymi w 24
krajach, głównie Hiszpanii, Portugalii, Turcji, a także m.in. Norwegii, Finlandii, Szwecji, Niemczech,
Francji, Holandii, Belgii, W. Brytanii, Irlandii i krajami Europy
Środkowo-Wschodniej.
W roku 2014/15 na studia
i praktyki wyjechała rekordowa
liczba 140 studentów Uczelni. Rok
2015/16 kończy się zbliżonym wynikiem. Wyjeżdżali i wyjeżdżają
oczywiście również wykładowcy

- w minionym roku akademickim
23. Gościmy dydaktyków ze szkół
partnerskich.
Także studenci z innych krajów
przyjeżdżają do Akademii w ramach wymiany. W ostatnich kilku
latach odwiedzało nas corocznie
około 100 studentów.
Do Uczelni, poza Programem
Erasmus, przyjeżdża podobnej liczebności grupa studentów-cudzoziemców; odpowiednio przygotowani, biorą udział w zajęciach
w języku polskim.
Akademia (poprzez zespół koordynatorów Programu oraz studentów-opiekunów, tzw. mentorów) dba o komfort pobytu i nauki
studentów-obcokrajowców i integrację z polskimi kolegami. Tradycją stały się takie wydarzenia jak
„Dzień Erasmusa”, którego naczelnym celem jest zbliżenie kultur studentów przyjezdnych, ich krajów oraz rodzimego, polskiego
środowiska akademickiego, spotkania świąteczne, wspólne wycieczki poza Warszawę, imprezy,
także sportowych.
Planujemy, od kolejnego roku,
organizować „Erasmus Sport Day”,

imprezę zakrojoną na większą skalę, połączoną z regularnym współzawodnictwem studentów zagranicznych i polskich.
Generalnie warto wiedzieć, iż
dzięki uczestnictwu w Programie
do budżetu Akademii wpływa systematycznie od lat kwota ponad
1 miliona złotych rocznie.
Od chwili przystąpienia AWF
Warszawa do Program Erasmus,
Uczelnia odnotowała blisko 2100
indywidulanych mobilności - ponad 1700 studenckich i z górą 350
nauczycielskich.
Program cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. ERASMUS to nie tylko transfer pieniędzy z budżetu UE do szkoły wyższej; Program niesie także szereg
innych, istotnych i wartościowych
treści i otwiera za granicą niejedne
drzwi, co bez tego bardzo nośnego
hasła mogłoby okazać się trudniejsze.
Zespół Współpracy
z Zagranicą AWF Warszawa
Tomasz Skiba,
Anna Żochowska,
Maja Komorowska
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rupa powstała z potrzeby
towarzystwa na treningach
i integracji środowiska biegowego w naszej okolicy. Bieganie
to nasza pasja, wyraz radości, urody chwili i przyjemności życia.
Wysiłek sportowy, to nasz najlepszy darmowy antydepresant, podkręcacz nastroju i niewyczerpane
źródło pozytywnych emocji.
Nasze treningi to sposób na
wspólne spalanie kalorii, nowe
znajomości, wzajemną motywację,
kontakt z przyrodą i poznawanie
interesujących terenów. Często
również wymieniamy się nowinkami sportowymi, wspieramy duchowo i sportowo. Cieszy nas stały rozwój grupy i rosnące nią zainteresowanie. Otrzymujemy pozytywny feedback od wszystkich,
którzy do nas dołączają i z nami
trenują.
Jesteśmy otwarci na wszystkich
niezależnie od poziomu sportowego i w każdej chwili można do nas
dołączyć. Osoby, które dopiero
zaczynają swoją przygodę z bieganiem i sportem, są jak najbardziej
u nas mile widziane. Mamy w swojej ofercie treningi skierowane do
takich ludzi i bardzo nam miło
obserwować, jak początkujący biegacze zaczynają sobie pod naszym
okiem coraz lepiej radzić. Takie
towarzyskie spokojne treningi, na
których tempo dostosowujemy do
najwolniejszego uczestnika, organizujemy cyklicznie w każdy wtorek, o godzinie 20:30. Spotykamy
się wszyscy na przystanku autobusowym w stronę Tarchomina przy
Moście Północnym (Marii Skłodowskiej-Curie).
Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę www.naprzodmlociny.pl lub na naszą grupę na Facebook’u: http://www.facebook.com/groups/naprzodmlociny/
Poza biegowym zwiedzaniem
najbliższej okolicy, organizujemy

coraz częściej wyjazdy w bardziej
odległe i atrakcyjne krajobrazowo
miejsca. W roku 2016 dużą grupą
braliśmy udział w Biegu Rzeźniczka w Bieszczadach. Na sierpień
szykuje się liczna reprezentacja
Naprzód Młociny, będzie to Bieg
Szlag Trafi w Parchatce pod Puławami.
Nasza grupa bierze regularnie
udział w zawodach na terenie
dzielnicy, naszego miasta i kraju.
Odnosimy regularnie sukcesy
w edycjach Parkrun Żoliborz, gdzie
nasz reprezentant Konrad Kobiałka wielokrotnie wygrywał, a nasi
kolejni zawodnicy: Adam Zając i
Cezary Kmieć również stawali na
podium. Anna Szymanek zajęła
pierwsze miejsce w Grand Prix
Żoliborza, a nasza drużyna w składzie: Amadeusz Kowal, Piotr Głogowski, Cezary Kmieć, Konrad
Kobiałka, zdobyła w czerwcu 2016
roku drugie miejsce w Nocnym
Biegu Sztafetowym Janusza Kusocińskiego na AWF. Prócz tego
mamy osiągnięcia sportowe w kategoriach wiekowych w różnych
biegach przełajowych i ulicznych.
Wielu z nas bierze udział w biegach
charytatywnych, biegach historycznych, ale również biegając,
zbiera pieniądze na różnego rodzaju fundacje. Nie jesteśmy żadnymi
profesjonalistami, tylko towarzyską grupą biegaczy - amatorów.
Puszcza Kampinoska to miejsce, z którym jesteśmy szczególnie
związani. Mamy ją na wyciągnięcie ręki i chętnie korzystamy z
tego, co oferuje. Jest to idealne
miejsce na długie treningi. Częste
spotkania z dzikami w czasie treningów w połączeniu z obiegowym
znaczeniem słowa „dzik”, zaowocowały umieszczeniem w naszym
logo tego zwierzaka.
Możemy się też pochwalić sukcesami w imprezach biegowych
organizowanych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. W
sezonie 2015 Piotr Głogowski zajął
drugie miejsce w Maratonie Kampinoskim, a Amadeusz Kowal
trzecią pozycję w Półmaratonie
Kampinoskim. W maju 2016 Piotr

Letnie Mistrzostwa Polski w
kategoriach 14, 15 i 16-latków
były dla klubu UKS G-8 Bielany prawdziwym sukcesem.
Młodzi pływacy przynieśli
Bielanom mnóstwo radości,
w związku z absolutną dominacją w młodzieżowych
mistrzostwach kraju.

P

odczas wymienionych imprez, zawodnicy trenujący
w bielańskim klubie nie tylko przywieźli ze sobą do Warszawy
grad medali, ale także ustanowili
największą liczbę rekordów Polski.
Nie byłoby to możliwe bez pracy
trenerów. Paweł Wołkow, Dariusz
Czerwonka, Marcin Koszuta, Damian Rychlica i Łukasz Drynkowski dzięki współpracy ze swoimi
podopiecznymi jeszcze bardziej
rozsławili Bielany, znane już i tak
od dawna jako dzielnica, na terenie której wiedzą jak pracować
z pływakami.
W czasie trwania zawodów
w trzech kategoriach, pływacy
z Bielan zdobyli aż 33 medale.
O skali sukcesu świadczy ponad
dwukrotnie większa ich liczba niż
drugiego w klasyfikacji Śląska
Wrocław. Co jest sekretem sukcesu? Świetna współpraca na linii
klub - szkoła (duża część zawodniczek i zawodników wywodzi się
z Zespołu Szkół numer 52, gdzie
klub współpracuje z dyrektorem
Janem Orłowskim - przyp. red.),
odpowiedni dobór grupy zawodniczej oraz szkolenie.
Sztab trenerski w klubie UKS
G-8 skupia się przede wszystkim
na pracy i jest jak najdalej od konfliktów, które destabilizują proces

Fot. Arch. UKS G-8 Bielany

Naprzód Młociny powstało
w maju 2014. Pomysł narodził
się na Młocinach i stopniowo
rozlał się na resztę Bielan.

Młodzieżowy sukces UKS G-8 Bielany

Głogowski wywalczył zaszczytne
pierwsze miejsce w Ultramaratonie Kampinoskim.
Bieganie nie jest jedyną dyscypliną sportową. Każdy osoba, która biega, powinna dla polepszenia
sprawności, oraz swoich wyników
zaplanować dodatkowe zajęcia,
które obejmą ćwiczenia brzucha,
pleców, ramion. Ćwiczenia tych

Fot. M.L.

Naprzód Młociny

Młodzi pływacy z UKS G-8 Bielany z trenerem

szkolenia. Pozwala na to ogromne
doświadczenie wymienionej grupy
trenerów, która na przestrzeni
ostatnich lat wychowała grupę
pływaków, którzy liczą się nie tylko w swoich kategoriach wiekowych, ale zaczynają odgrywać
ważne role w rywalizacji na szczeblu seniorów. Cała grupa szkoleniowców miała do czynienia z pływaniem jako zawodnicy, osiągając
sukcesy sportowe. To ludzie z powołaniem - przyznaje Sylwia Czerwonka z UKS G-8 Bielany.
- Prezes od lat stawia na zespół
trenerski który skupia się na pracy.
Nie ma tu miejsca na konflikty.
Jeśli powstają, trzeba je szybko
rozwiązać i iść dalej. To tak z punktu widzenia organizacyjnego, bo
ten się zwykle pomija - podsumowuje Sylwia Czerwonka.
- Cóż mogę powiedzieć? UKS
G-8 Bielany od dawna króluje
w kraju, jeśli chodzi o pływanie
dzieci i młodzieży. Pozytywnie
zaskakiwać może jedynie fakt, że

skala dominacji ciągle się zwiększa. Oby więcej takich klubów
sportowych, które mogą uchodzić
za wzór pracy z młodzieżą. Cieszę
się tym bardziej, że od dawna aktywnie wspomagamy UKS G-8
Bielany na szczeblu samorządowym - nie kryje zadowolenia zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
W rankingu medalowym Mistrzostw Polski 14, 15 i 16-latków
UKS G-8 Bielany wywalczył 17
złotych, 8 srebrnych i 8 brązowych
medali.
W punktacji drużynowej bielańska drużyna zgromadziła 688
punktów, wyprzedzając o 201
punktów drugi w zestawieniu Śląsk
Wrocław.
Pływacy UKS G-8 Bielany poprawili aż 8 rekordów kraju. Druga w klasyfikacji Galicja Kraków
dwukrotnie biła najlepsze dotychczas wyniki w Polsce.

partii mięśni mogą kojarzyć się z
siłownią, z klubami fitness i często
są pomijane przez biegaczy. Ci
jednak, którzy regularnie je wykonują znają ich moc i wiedzą jak
doskonale wpływają na sprawność
i wytrzymałość podczas biegu, nie
mówiąc już nic o znacznej poprawie sylwetki. W naszej grupie jest
już coraz więcej osób, które dostrzegają czym są ćwiczenia
wzmacniające i w okresie wiosna
– lato – jesień tworzy się grupa
Naprzód Młociny Street Workout,
która trenuje pod gołym niebem
korzystając z ogólnodostępnych
przyrządów na terenie Warszawskiego Centrum Atletyki.
Mamy również w swojej grupie
osoby, które mają już za sobą 1/8,
¼ i ½ Iron Man. Są i tacy, którzy
biorą udział w zawodach rowerowych, zarówno na szosie jak i w
górach. Naprzód Młociny stale
powiększają się o nowych członków, którzy wnoszą do grupy nowe

dyscypliny oraz pokazują, że każdy
z nas może i powinien uprawiać
sport.
Bieganie jest często pierwszym
impulsem, za którym idą kolejne
ważne aspekty takie jak odpowiednie odżywianie, poprawa sylwetki,
zbicie wagi, poprawa samopoczucia, ukojenie nerwów. Rezultat tego
jest taki, że mamy hobby, które
zmienia nas, nasze otoczenie i nasze przyzwyczajenia. Okazuje się,
że mamy nowych, fajnych przyjaciół, których poznaliśmy przypadkiem, którzy mieszkają koło nas
i myślą podobnie. Są to ludzie bezinteresowni, o różnym statusie
społecznym, z którymi zawsze
można porozmawiać, pośmiać się,
a co najważniejsze, wspólnie odbyć
trening, wyciskając z siebie trudy
życia i spalając złe nerwy. Właśnie
tacy ludzie tworzą Szajkę Biegową
Naprzód Młociny.
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Hutnik zakończył
przygotowania do sezonu

Syrenka pod balonem

Niewiele czasu mieli piłkarze
Hutnika Warszawa na odpoczynek w przerwie letniej. Po dwóch
tygodniach rozpoczęli przygotowania do sezonu 2016/2017.

U

Terminarz rundy
jesiennej 2016/2017
Hutnika Warszawa
4. kolejka – 20 sierpnia (sobota)
godz. 11: Hutnik Warszawa –
Mazovia Mińsk Mazowiecki
5. kolejka – 24 sierpnia (środa):
Tęcza Łyse – Hutnik Warszawa
6. kolejka – 27 sierpnia (sobota)
godz. 11: Hutnik Warszawa –
Czarni Węgrów
7. kolejka – 31 sierpnia (środa):
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki – Hutnik Warszawa
8. kolejka – 3 września (sobota)
godz. 11: Hutnik Warszawa –
Dolcan Ząbki

9. kolejka – 10/11 września: Unia
Warszawa – Hutnik Warszawa
10. kolejka – 17 września (sobota)
godz. 11: Hutnik Warszawa –
MKS Przasnysz
11. kolejka – 24/25 września: Bug
Wyszków – Hutnik Warszawa
12. kolejka – 1 października (sobota) godz. 11: Hutnik Warszawa
– Ostrovia Ostrów Mazowiecka
13. kolejka – 8/9 października: KS
Łomianki – Hutnik Warszawa
14. kolejka – 15/16 października:
Pogoń Grodzisk Mazowiecki –
Hutnik Warszawa
15. kolejka – 22 października (sobota) godz. 11: Hutnik Warszawa – Bzura Chodaków
16. kolejka – 29/30 października:
MKS Ciechanów – Hutnik Warszawa
17. kolejka – 5 listopada (sobota)
godz. 11: Hutnik Warszawa –
Wisła II Płock
18. kolejka – 12/13 listopada: Delta Słupno – Hutnik Warszawa
19. kolejka – 19 listopada (sobota)
godz. 11: Hutnik Warszawa –
Pogoń II Siedlce

D

o udziału w biegu zarejestrowało się 10.000 biegających, którzy pragnęli
swoim startem na wydłużonej trasie 10 km uczcić bohaterstwo i
heroizm powstańczego zrywu w
sierpniu 1944 r. przeciw niemieckiemu okupantowi.
Start i meta biegu były zlokalizowane w rejonie stadionu KS Polonia przy ul. Konwiktorskiej. Punktualnie o godz. 21.00 powitano biegających ustawionych w wyznaczonych strefach startowych. Tuż przed
samym startem wszyscy uczestnicy
biegu odśpiewali „Rotę”.

Wystartowała pierwsza strefa,
grupująca biegaczy najszybszych,
osiągających czas nieco ponad 30
minut. Ponieważ wypuszczano w
kolejności stref z pewnymi przerwami – czas startu się mocno
wydłużał.
Strefa, w której się znalazłem,
to strefa VI grupująca biegających
powyżej 1 godziny – wystartowała
nieco ponad 0,5 godz. po strefie
pierwszej!
Praktycznie rzecz biorąc, najszybsi biegacze strefy I dobiegali już
do mety! Ze względu na to że wszystkim liczył się tylko czas biegu netto
– od przekroczenia linii pomiaru
czasu na starcie do przekroczenia
linii mety, nikomu czasu oczekiwania na start nie wliczano do jego
czasu biegu. Mogło być nawet tak,

sportowe, będą mogły korzystać
z balonu na terenie obiektu Syrenka
i mam z tego ogromną satysfakcję
- nie kryje radości zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, Grzegorz
Pietruczuk.
Zainteresowanie wynajmowaniem obiektu zimą jest bardzo duże.
Wyraziły je praktycznie wszystkie
bielańskie kluby, zajmujące się
szkoleniem dzieci i młodzieży na
terenie dzielnicy Bielany. Korzystaniem z obiektu zainteresowane są
także drużyny spoza dzielnicy, jak
również osoby prywatne. Jak udało
nam się dowiedzieć, pierwszeństwo
będą miały jednak organizacje, które pracują na co dzień z dziećmi
i młodzieżą z dzielnicy Bielany.
MG

Biegowe „Lato w mieście”

Michał Hasik

że biegacz ostatniej strefy startowej
mógł zostać zwycięzcą biegu!
Nagrody dla zwycięzców wręczyli – Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu Adam Boniecki oraz
zaproszeni goście – powstańcy.
Bieg ukończyło 8 325 biegających, w tym 2744 kobiety! Wśród
7 biegaczy po 80-tce najstarszym
biegaczem był 86-letni Witold Stokowski. Dwóch 80-latków nie zostało sklasyfikowanych. Ostatni
biegacz na mecie 38-latek osiągnął
czas 1:47:34 godz.
Do zobaczenia na trasie najbliższego Biegu Niepodległości
11.11.2016 r.
Tadeusz Andrzejewski,
Uczestnik Biegów
Powstania Warszawskiego

Fot. M.G.

sturczyk (Victoria Sulejówek), Rafał Cybulski i Daniel Smoczyński
(obaj Dąb Wieliszew) oraz Maciej
Baranowski (Błonianka Błonie) i
Adrian Cuch (Olimpia Warszawa).
Zmiany nastąpiły również w sztabie
szkoleniowym. Kamil Jankowski
został asystentem trenera Łukasza
Choderskiego (będzie również
zgłoszony do rozgrywek jako zawodnik), zaś Cezary Duda został
grającym trenerem bramkarzy.

26. Bieg Powstania Warszawskiego
Organizatorem tegorocznego
biegu, który się odbył 23 lipca
było Stołeczne Centrum Sportu – Aktywna Warszawa.

rząd Dzielnicy Bielany sfinsował poprawę infrastruktury obiektu, co oznacza że
bielańscy piłkarze będą mogli korzystać ze sztucznej trawy na terenie obiektu przez cały rok.
Pneumatyczna hala, na której
wykonanie wybrano wykonawcę,
będzie stanowiła przykrycie boiska
znajdującego się w Parku Olszyna.
Balon będzie sztucznie oświetlony,
ogrzewany, a jego wymiary to 56 x
30 m. Hala będzie montowana i demontowana sezonowo i będzie
funkcjonowała jesienią i zimą. Latem piłkarze będą korzystali jak
dotychczas z odsłoniętego obiektu.
- To dla mnie bardzo ważny moment, bo pomysł zrodził się w mojej
głowie już dawno. Uważam, że jest
zapotrzebowanie na tego typu inwestycję, bo od dawna otrzymywaliśmy pytania o możliwość korzystania z obiektu, znajdującego się pod
balonem, jednak dzielnica takim nie
dysponowała. Teraz wszystkie kluby

Fot. B. Syta

23

czerwca odbył się
ostatni trening zespołu, występującego na co dzień
w IV lidze mazowieckiej. Rozbrat
z piłką był naprawdę krótki. Piłkarze spotkali się na pierwszy trening
już 8 lipca, inaugurując przygotowania do sezonu 2016/2017. Ze
składu Hutnika ubyło kilku zawodników, wśród nich m.in. Przemysław Bednarczyk, Damian
Karczmarczyk, Dawid Skrzycki,
ponadto nie przedłużono kontraktu z Dominikiem Dukalskim.
Pierwszy sparingpartnerem „Hutniczej” drużyny był zespół Bug
Wyszków, a spotkanie zakończyło
się remisem 2:2. W kolejnych meczach zawodnicy „Dumy Bielan”
radzili sobie ze zmiennym szczęściem – wygrali z Vulcanem Wólka Mlądzka 2:0, doznali porażki
0:2 z Mszczonowianką Mszczonów i wreszcie zremisowali bezbramkowo z Błonianką Błonie.
Ostatnie trzy mecze towarzyskie
zapisali na swoją korzyść. W odstępie kilku dni pokonali KS Łomianki 2:1, SEMP Ursynów 6:0
oraz AGAPE Białołęka 4:1.
W pojedynkach sparingowych
testowano kilkudziesięciu graczy.
Kilku z nich przekonało do siebie
trenerów Hutnika. Do drużyny
dołączyli: Bartosz Kowalski (Legionovia Legionowo), Bartłomiej Kucharski (Orzeł Kampinos), Kamil
Wiśniewski (Varsovia), Karol Pa-

Fot. M.G.

Boisko na terenie obiektu
sportowego Syrenka, mieszczącego się w Parku Olszyna,
jeszcze w tym roku zyska zadaszenie i stanie się obiektem
całorocznym.

Po raz kolejny na terenie Polany Lasu Młocińskiego, dzieci i
młodzież, uczestniczący w akcji „Lato w mieście”, spotkali się
na organizowanej przez Urząd
Dzielnicy imprezie, z okazji
rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. W tegorocznej
edycji zmagań wzięła udział
rekordowa liczba uczestników.

C

hoć zwykle w zmaganiach
organizowanych corocznie
na terenie polany Lasu Młocińskiego bierze udział około stu
osób, uczestniczących w tegorocznej edycji dzieci było ponad 130.
To pokazuje, że zainteresowanie
zarówno samą, imprezą, jak także
akcją „Lato w mieście” na terenie
dzielnicy Bielany stale rośnie.
Uczestnicy mieli okazję nie tylko do
wzięcia udziału w krótkich biegach,

podzielonych dystansami ze względu na wiek, ale skorzystania również z gier, zabaw, animacji, dmuchańca oraz przepłynięcia w rejsie
po Wiśle, zorganizowanym na Przystani Młociny. Wszyscy uczestnicy
mieli zapewniony również posiłek
w trakcie trwania imprezy.
- Rosnąca frekwencja na imprezie, pokazuje ogromne zapotrzebowanie zarówno na aktywności fizyczne wśród dzieci i młodzieży, jak również na zagospodarowanie dzieciom czasu w trakcie
letnich wakacji oraz ferii zimowych. Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się zorganizować
imprezę, którą uczestnicy zapamiętają na długo - skomentował
zastępca burmistrza dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk.
MG
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Od wschodu do zachodu słońca

Fot. L. Rudnicki

czyli Bielany na urlopie

P

rawie pół wieku temu zespół
„Skaldowie” nagrał progresywną płytę pod takim właśnie tytułem. Ale nie o tym dziś będzie. O czym więc? Przeczytajcie.
Czas akcji: lipiec – sierpień
2016 r. Miejsce: dzielnica Bielany.
Radio na dobudzenie: „witamy
naszych słuchaczy w kolejny, gorący poranek tego lata. Słońce wstało
dziś o 4:08 i zajdzie o 19:16...”.
Chwyciłem za aparat, uwieczniając
moment, gdy wschodzi nad Bielanami. Pstryk 1.
Swoją drogą... ileż tych wschodów słońca już widziałem. We
wszelkich możliwych kolorytach,
konfiguracjach chmur itd. Tu księgę by można pisać, a nie maleńki
akapit. Temat rzeka...
Czajnik + woda + gaz. Poranne
czynności śniadaniowe. Radio:
„dziś obchodzimy światowy dzień
karmienia piersią...”. Spojrzałem
zdziwiony na własną klatę, ale, co
sobie pomyślałem, nie powiem.
Fiuuuu. Gwizdek z czajnika dał
znać, że można zalać herbatę. Banał
codzienności.
Za oknem cisza, tylko ptasie
śpiewają. Sporo Bielańczyków wyjechało na urlopy, część pozostała.
Może wybędą później, a może nie
stać ich na wyjazd? Mimo to, ulice
dzielnicowe są wyludnione, mały
ruch, więc wygodnie się jeździ.
Co do planów wakacyjnych –
nie wiem. Może w terenie. Najlepiej
po sezonie. Bo ceny kwater niższe,

i dzikich tabunów już nie ma, no i
„stonki” kolonijne się nie drą... Był
film kameralny pod takim tytułem.
Niemczyk, Cielecka, Wiśniewska...
przeżywali sytuacje egzystencjonalno - refleksyjne, przypomniałem sobie á propos.
Balkon. Na nim kwiatki w pełnym rozkwicie. Z wysokiej wysokości mej, widok panoramiczny.
Bielańskie obrazki socjologiczne.
Na ulicy parkujący rząd samochodów. Wzdłuż niej suną chłopak
z dziewczyną. Szybkim ruchem –
myk – wkładają ulotki za wycieraczki. Zaciekawiło mnie to. Zjechałem na dół.
Jakiś mercek, jakiś fordzik, jakaś skoda. Wyjąłem kilka z tych
reklam, w domu przegląd. Oho, ho!
„Słodka Sandra czeka, tel...”, „Dzika
jak pantera, tel...”, „Dojrzała dla
konesera, tel...”. Z radia akurat śpiewał zespół Happy End: „jak się
masz, kochanie, jak się masz?”.
Westchnąłem bez taniej satysfakcji
pt. nie dla psa kiełbasa.
Po 7 rano przyjechała śmieciarka. Opróżnia kolorowe pojemniki
selektywnej segregacji odpadów.
Cofając, daje przenikliwy sygnał: pip
– pip – pip. Słychać rześkie okrzyki:
„dawaj Heniek, dawaj, jeszcze skoczym na Wawrzyszew...”. I hurgot
wpadającego do wnętrza plastiku,
szkła... Przyjadą drugi raz pod koniec dnia. Normalnie Europa.
Zakupy. Obok pawilonów przy
ul. Conrada stoi facet. Przenośny

„piec” na full, głośnik wali - umpa,
umpa. Mikrofon dobry, bezprzewodowy. „Zapraszamy szanownych
mieszkańców do odwiedzenia naszego salonu, ja robię konkursik,
dwa pytania i jest nagroda!”. Podchodzi odważny obywatel. „Jak pan
ma na imię?” „Stefan”. „Bardzo mi
miło, no więc panie Stefanie zaczynamy, zwarty pan i gotowy?”. „Jak
najbardziej”. „Pytanie pierwsze: jak
nazywały się okulary sto lat temu?”
„Monokle i binokle” – odpowiada
momentalnie Stefan. „Bardzo dobrze!” Wokół zebrał się tłumek
ciekawskich i strzyże uszami. „Drugie pytanko: kiedyś używaliśmy
różnych okularów do bliży i dali,
teraz są jedne, jak się nazywają?”.
Szmer poszedł po ludziach, uuu, za
trudne. A Stefan z kamienną twarzą: „to są soczewki progresywne”.
„Łał!” – zawył radośnie prowadzący – „wygrał pan talon rabatowy
i jeszcze płytę z muzyką jak to mówią, do tańca i do różańca”. Stefan
odebrał nagrodę, po czym oddalił
się jakby nieco rozczarowany. „Kto
następny?”
Osiedlowa apteka. Stoję z receptą w kolejce. Przed okienkiem młoda kobieta: „pani magister, ja poproszę coś na zespół niespokojnych
nóg, co słyszałam w radio, bo mnie
mąż przez sen kopie!” Farmaceutka
wybucha perlistym śmiechem wraz z nią klientka i cała kolejka też
- po czym podaje specyfik. Atmosfera z Monty Pythona.

DAM PRACĘ

Ogłoszenia
drobne

• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.

• Seniorzy amatorzy grają i śpiewają do tańca
w klubach. Tadeusz, tel. 696 424 426.

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

• Potrzebna opiekunka do chorej, starszej pani,
tel. 511 744 985.

USŁUGI

• 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.
• Kredyty bankowe (gotówka i konsolidacja)
od 4,99%, pożyczki pozabankowe i chwilówki (także z komornikiem), leasing, faktoring,
ubezpieczenia. Bielany ul. Magiera 15, tel.
500-723-730 www.ﬁnansewpigulce.pl
• Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, usługi serwisu sprzątającego tel.
603-672-223. Bielany ul. Magiera 15.

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

SPRZEDAM

• 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.

• Sprzedam wózek inwalidzki – nowy; pieluchy roz. M-2 (4 pacz.), tel. 691 977 577.
• Piecyk elektryczny (żeberkowy), dużą walizkę podróżną, minibilard oraz konewkę
ogrodową (nie z tworzywa), tel. 22 669 10
28, 515 132 684.
• Sprzedam w komplecie zestaw noży, deskę
i ostrzałkę, tel. 603 035 752.

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

• UWAGA !!!! POSZUKIWANI SPRAWCY WŁAMANIA w dniach 12-14 sierpnia w bloku przy
Andersena 3 – III klatka. Złodzieje mogli wychodzić z bloku z czarną torbą podróżną na kółkach.
Wysoka nagroda za udzielenie informacji , które umożliwią zidentyﬁkowanie włamywaczy!!!
TEL. 515- 767-545

NAUKA

INNE

Pobliski bazarek. Zajrzałem, by
kupić coś na obiad. Ruch niewielki.
Przy okazji odniosłem wrażenie, że
dzielnicowe zieleniaki ledwo ciągną. Cóż, hipermarkety zbijają
ceny, by przyciągnąć klienta, a rykoszetem obrywają... bazarki. Wolny rynek. Hmm.
Łażę po alejkach, skwar leje się
z nieba, patrzę: fajny sklepik z tanim wszystkim od 3 zł w górę.
Dawniej takie sklepy (tylko państwowe) miały nazwę „1001 drobiazgów”. Oglądam różności.
Wchodzi kobieta z dziewczynką. Ta
staje na palcach przed ladą i... :
„pszem pani, dzię dobry”. „Dzień
dobry słoneczko, co mogę ci podać?” – odpowiada sprzedawczyni.
Chwila zastanowienia. Mama szepcze córce coś do ucha. „Pszem pani,
a ma pani kolorowe bombelki?”
„Takie do fruwania?” – domyśla się
sprzedająca i podaje czarodziejską
maszynkę. „Jak dla ciebie 2 złote”.
Mama płaci. Zachwycona dziewczynka dmucha jak szalona. Lecą
kuleczki wielobarwne na zielone
ogórki, czerwone pomidory, żółte
papryki, granatowe jagody, białe
kalafiory. Cudne!!!
Popołudnie. Radio: „w tej chwili temperatura w Warszawie wynosi +31 stopni, wilgotność powietrza
72 %, ciśnienie 994 hektopaskale i
spada, możliwe są burze...”. Zerknąłem za okno. Faktycznie. Zwartym szeregiem nadciągały sinoszare chmury. Za chwilę zerwał się
wiatr, targając drzewami Lasku
Bielańskiego. Co świetnie widziałem z wysokiej wysokości mej. Już
pisałem? Powtórzenie? Niech zostanie. Adekwatne.
Wtem jak nie błyśnie, jak nie
grzmotnie! Raz, drugi, trzeci. Bielański świat znikł za pionową ścianą deszczu, zupełnie jak w tropiku.

Przez chwilę poczułem się niczym
w Tajlandii. Jak szybko przyszło,
tak poszło. Niebo momentalnie się
przetarło i wtedy na niebie pojawiła się zjawiskowo piękna tęcza. Proszę bardzo. Pstryk 2.
Po krótkiej nawałnicy znów
zaroiło się podwórko. Kobiety
w przeróżnym wieku obsiadły ławki i rajcują. Ich pieski samopas harcują. Jakiś „ogon” obszczekuje sąsiada. Któraś woła do suni: „Zośka,
nie zaczepiaj pana, nie wolno, oj ty
podrywaczko jedna!” Znacie takie
widoczki z autopsji?
Mimo że pora przedwieczorna,
upał trzyma niemiłosiernie. Spragnione ptaki pod drzewem piją
wodę. Jakaś dobra ręka wystawiła
błękitną miseczkę, podobna do tej,
która stoi przed wejściem do ratusza, tyle, że tam dla psów. Cywilizujemy się. Dobrze.
Wieczorne radio: „zapraszamy
do koncertu życzeń, prosimy dzwonić...” Po chwili: „dla Rysia, przyjaciela z wczasów, serdeczne pozdrowienia przesyła Helenka...”. Chyba
z ukrytą pretensją, bo leci dedykowana piosenka Szczepanika: „nigdy
więcej, nie patrz na mnie takim
wzrokiem...”. Ech, życie, życie.
Tymczasem, zmęczone upalnym dniem słońce chowa się za
horyzont. Patrzę z podziwem jak
znika gdzieś w okolicach Puszczy
Kampinoskiej. Uknułem własną
teorię, że ono tam mieszka. Ha! Ma
swoją norkę do której – hyc – wskakuje. I z gwiazdami się spotyka na
randez-vous. Przecież ono, też
gwiazda. Nie - planeta. Warto pamiętać.
Jest za gorąco, aby zasnąć. Sięgam po książkę: Bielany – Przewodnik historyczny. To o nią walczą Czytelnicy na łamach gazety
w konkursie „5 z Bielan”. Setki nieznanych informacji, unikalnych
zdjęć, miejsc, których już nie ma,
wspomnień, niespodzianek. Vademecum wiedzy dla każdego.
Noc zapadła. Okna budynków
Wawrzyszewa, Chomiczówki,
Piasków, Słodowca, rozświetlone
są migającymi obrazkami z telewizorów. Mieszają się dźwięki,
rozmowy, muzyka. Ktoś pali na
balkonie, ktoś kwiecie podlewa,
inny ktoś pranie rozwiesza. Letni
melanż.
Księżyc pięknie nad dachami
wędruje. Pstryk 3. Dobranoc, Bielany.
Leszek Rudnicki
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Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 1 września oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 28 września.
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 – 5 września oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 19 września.
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 – 12 września.
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 – 6, 20 września.
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, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, g. 19.00-20.00, po uzgodnieniu telefonicznym: tel. 517
170 751, twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej; Komisji Oświaty 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.
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 – 6 września.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego:
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 8 września.
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 – 5, 19 września.
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, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
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 – 7 września.
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 – 5 września 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 – 6 września.
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 – 7 września, oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 26 września.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: 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 – 5 września.
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.

