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Najbliższy numer
„Naszych Bielan”
ukaże się
w czwartek
22 grudnia br.
Redakcja

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
zapraszają na

Koncert świąteczny

Chór
Filharmonii
Narodowej
Henryk Wojnarowski dyrygent, dyrektor chóru
Magdalena Dobrowolska sopran / Justyna Jedynak-Obłoza sopran
Samitra Sunnawarit sopran / Kinga Jaskowska sopran
Anna Fijałkowska alt / Tomasz Warmijak tenor
Krzysztof Chalimoniuk bas / Przemysław Żywczok bas
Ewa Wilczyńska fortepian / Tomasz Szuran prowadzenie koncertu
Rossini – Mała msza uroczysta (fragment)
Händel – Alleluja z oratorium Mesjasz
Verdi – Va, pensiero z opery Nabucco, Noi siamo zingarelle. Di Madride noi siam mattadori z opery La Traviata
oraz najpiękniejsze polskie kolędy

Czytaj więcej str. 5

Podział dzielnicy na obszary
w budżecie partycypacyjnym na 2018 r.

Czytaj więcej str. 3

Hala pneumatyczna nad boiskiem
piłkarskim „Syrenki” już otwarta!

Czytaj więcej str. 7

Z księdzem Wojciechem Drozdowiczem
rozmawia Rafał Dajbor

18.12 / Niedziela / 14:00

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
Warszawa – Chomiczówka, ul. Josepha Conrada 7 Wstęp wolny
Czytaj więcej str. 8

Obchody 98. rocznicy odzyskania
Niepodległości Polski
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Bielańska Gwiazdka
Święta Bożego Narodzenia
zbliżają się wielkimi krokami, a my już dziś zapraszamy
Mieszkańców Bielan do wspólnego spędzenia z nami tego
szczególnego okresu.

W

niedzielę 18 grudnia
w godz. 14:00-19:30
w Urzędzie Dzielnicy
Bielany (wejście od ul. Jarzębskiego)
odbędzie się Bielańska Gwiazdka
– świąteczna impreza, podczas której każdy znajdzie coś dla siebie.
Program imprezy nawiązuje
do polskich tradycji Świąt Bożego
Narodzenia. Wydarzenie organizowane jest przy współudziale

Fundacji Wszystkie Mazurki Świata, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Fundacji ZwalczNudę, Bielańskiego
Ośrodka Kultury oraz Biblioteki
Publicznej im. St. Staszica.
Imprezę rozpocznie rejestracja
uczestników gry miejskiej „Akademia Elfów Świętego Mikołaja”
(od godz. 13:30 we foyer Urzędu
Dzielnicy Bielany – wejście od ul.
Jarzębskiego). Zadaniem każdego
gracza będzie przejście sześciu
punktów rozmieszczonych na terenie Dzielnicy Bielany oraz rozwiązanie zadań związanych z bożonarodzeniowymi tradycjami. Dla
zwycięzców przygotowaliśmy atrak-

cyjne nagrody. Na grę miejską będą
obowiązywać wcześniejsze zapisy,
więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej www.bielany.waw.pl
oraz na stronie Fundacji ZwalczNudę www.zwalcznude.pl.
W godz. 14:00-18:00 we foyer
będą się odbywać warsztaty wytwarzania ozdób świątecznych
prowadzone przez twórczynie ludowe z Podlasia oraz przez pracowników Bielańskiego Ośrodka
Kultury i bielańskiej Biblioteki.
W godz. 14:30-15:00 zapraszamy do sali widowiskowej Ratusza na spotkanie z pracownikami Państwowego Muzeum Etno-

graficznego w Warszawie, którzy
opowiedzą o tradycjach bożonarodzeniowych z różnych regionów
Polski i świata. Będzie także okazja
by obejrzeć fragmenty wyjątkowych filmów etnograficznych, prezentujących zwyczaje związane ze
świętami Bożego Narodzenia.
Przez cały dzień w sali widowiskowej zespół Pauli Kinaszewskiej
i Patrycji Kuczyńskiej poprowadzi
też dawne gry i zabawy ruchowe
dla najmłodszych związane z okresem Bożego Narodzenia.
Część artystyczną wydarzenia
zapewni Teatr Słuchaj Uchem Kai i Janusza Prusinowskich, który o godz. 16:00 zaprezentuje
przedstawienie kolędnicze „Herody”. Wesołe i dowcipne przedstawienia parateatralne na temat
narodzin Chrystusa były zawsze
obecne w polskiej obrzędowości
i wywodzą się z tradycji staropolskiej i ludowej. Wersja przedstawiana przez Słuchaj Uchem weszła
do repertuaru artystów na począt-

ku lat 90’ podczas kolędniczych
wędrówek przez wsie Lubelszczyzny. Teksty pieśni i przyśpiewek
zostały zebrane przez śpiewaczkę
Leokadię Komornik ze wsi Szperówka koło Szczebrzeszyna. Z biegiem lat przedstawienie zostało
wzbogacone m.in. o teksty ludowe
z innych stron, do których zawitali kolędnicy, tworzący obecnie zespół Teatru Słuchaj Uchem.
W ramach imprezy o godz.
18:00 odbędzie się również specjalny koncert kolęd i pieśni adwentowych w wykonaniu zespołu
Janusz Prusinowski Kompania,
który od przeszło 20 lat zajmuje się
rewitalizacją polskiej muzyki ludowej. Można więc spodziewać się
zarówno kolęd znanych i popularnych, jak i tych mniej znanych,
zebranych we wsiach od ludowych
śpiewaków. Po koncercie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego kolędowania.
Patrycja Laskus

Święta Bożego Narodzenia
nadchodzą wielkimi krokami,
o czym przypomina nam bezustannie… handel, który jeszcze
w październiku wystartował ze
świątecznymi reklamami.

N

Imprezy świąteczne organizowane przez Urząd Dzielnicy Bielany
● Iluminacja Choinki: 06.12.2016 r. godz. 16.00-17.00

Miejsce – wejście główne do Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29

● Koncert świąteczny Chóru Filharmonii Narodowej: 18.12.2016 r. godz. 14.00
Miejsce – Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych Warszawa – Chomiczówka,
ul. Josepha Conrada 7. Wstęp wolny

● Bielańska Gwiazdka: 18.12.2016 r. godz. 14.00-19.30

Gra miejska Akademia Elfów Św. Mikołaja – rejestracja od godz. 13.30
Miejsce – budynek Urzędu Dzielnicy Bielany – wejście od ul. Jarzębskiego

a szczęście jednak, czas
zbliżania się świąt przeżyć
możemy nie tylko w wymiarze komercyjnym, ale i kulturalnym. Także dzięki wystawie,
która już od 2 grudnia zagości
w Urzędzie Dzielnicy Bielany.
Wystawa nosi tytuł „Pocztówki archiwalne i gwiazdy kolędnicze
z kolekcji Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie”
i została przygotowana we współpracy Muzeum oraz bielańskiego
ratusza. Miejscem, w którym można będzie wystawę oglądać, jest
foyer przed salą widowiskową
w siedzibie Urzędu Dzielnicy. Na
wystawie zobaczymy bożonarodzeniowe pocztówki z początku
ubiegłego stulecia oraz fotografie
gwiazd kolędniczych z różnych
regionów Polski. Pocztówki ukażą
nam najróżniejsze świąteczne zwyczaje – ścinanie i ubieranie choinki, łamanie się opłatkiem, wieczerzę wigilijną – a wszystko oczywiście w zimowej scenerii. Natomiast
zdjęcia gwiazd kolędniczych przypomną nieco już zapomniany
świąteczny atrybut – osadzone na
stelażu gwiazdy, z którymi od
domu do domu chodzili kolędnicy

Pocztówka ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Świąteczna wystawa
w Urzędzie Dzielnicy Bielany

(ten spośród nich, który niósł
gwiazdę, zwany był Gwieździchem
lub Gwiazdorem). Wspólną cechą
kolędniczych gwiazd był fakt, iż
mogły się kręcić, a ich serca były
podświetlane. Bardzo się natomiast różniły szczegółami wykonania; niektóre były proste, a niektóre spośród nich to prawdziwe
arcydzieła sztuki ludowej.
Wystawę „Pocztówki archiwalne i gwiazdy kolędnicze z kolekcji
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” będzie można oglądać przez cały grudzień, aż
do końca okresu Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszamy!
Rafał Dajbor
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Trwa remont ul. Sieciechowskiej

Hala pneumatyczna
nad boiskiem piłkarskim
„Syrenki” już otwarta!

Fot. P. Hołubiec

W

okablowania pod przyszłe słupy
oświetleniowe. Wykonawcą robót
jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Planowany termin zakoń-

Remont ul. Sieciechowskiej

czenia prac to 30 listopada br. Koszt
remontu wyniesie 800 000 zł.

WIR
Fot. P. Hołubiec

ramach zaplanowanych
prac na ul. Sieciechowskiej
zostanie ułożona nowa
nawierzchnia jezdni wraz z wymianą
podbudowy, wybudowane zostaną
także chodniki po obu stronach jezdni oraz wymienione słupy oświetleniowe wraz z oprawami.
Ponadto, na wniosek bielańskiego Wydziału Infrastruktury,
Orange S.A. wymienił stare, drewniane słupy telekomunikacyjne
wzdłuż ulicy Sieciechowskiej na
nowe wraz z okablowaniem do
budynków.
W chwili obecnej trwają prace
związane z układaniem nawierzchni
jezdni i chodników oraz układaniem

Fot. P. Hołubiec

Modernizacja budynku
ZSS Nr 50 przy ul. Lindego 20

Zastępca burmistrza Artur Wołczacki oraz Andrzej Zalewski i Paweł Sondij z WIR

Z

akończył się kolejny etap
modernizacji ZSS nr 50,
który rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku.
Zakres robót obejmował: rozebranie starego łącznika pomiędzy
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budynkiem „sekcja A” a budynkiem „sekcja C”, przebudowę pomieszczeń WC, wymianę instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej
oraz centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian fundamentowych i ze-

Burmistrz Tomasz Mencina wręcza okolicznościowe medale

wnętrznych budynku szkoły, wymianę podłóg, roboty tynkarskie
i malarskie, wymianę drzwi wewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wykonanie podnośnika dla
niepełnosprawnych oraz 2 urządzenia dźwigów w szachtach windowych zewnętrznych, a także
obniżenie podłoża pod posadzkę
w poziomie piwnic.
Koszt inwestycji to prawie 3,7
mln zł. W tej chwili trwają odbiory techniczne, a planowany termin
oddania do użytkowania to połowa stycznia 2017 r. W II semestrze
młodzież powróci do nowo wyremontowanej szkoły.
WIR

Od 3 listopada działa hala
pneumatyczna nad boiskiem
piłkarskim Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Syrenka”
w Parku Olszyna.

D

zięki obecnemu przykryciu,
użytkowanie boiska będzie
możliwe przez cały rok.
Skorzystają na tym szkoły, organizacje sportowe, czy mieszkańcy,
którzy nabiorą ochoty na mecz
piłki nożnej w środku zimy. Dzięki
boisku zamkniętemu „w balonie”
będą mogli zagrać na dobrze utrzymanej nawierzchni bez groźby, że
natrafią na wodę albo lód.
Uroczystego otwarcia dokonali m.in.: Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina wspólnie
z zastępcami Grzegorzem Pietru-

czukiem i Włodzimierzem Piątkowskim oraz dyrektor CRS Bielany Anną Szymczak-Gałkowska.
Uroczystość otwarcia uatrakcyjnił pokaz sztuczek piłkarskich –
Freestyle Football oraz mecz młodych zawodników trenujących piłkę
nożną, za który otrzymali okolicznościowe medale. Wręczali je wraz
z dyplomami członkowie Zarządu
Dzielnicy Bielany oraz bielańscy
radni: Wojciech Borkowski, Piotr
Ślaski i Ryszard Zakrzewski.
– Mam nadzieję, że dzięki tej
hali bielański CRS stanie się jeszcze popularniejszy i będzie służył
naszym mieszkańcom przez cały
rok – powiedział burmistrz Tomasz Mencina.
Paweł Hołubiec

Dbamy o bezpieczeństwo na Bielanach
Jednym z podstawowych
zadań Zarządu Dzielnicy jest
zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom.

Fot. Arch. Redakcji

P

oza tak oczywistymi działaniami, jak współpraca z Policją oraz Strażą Miejską,
ważnym czynnikiem jest też zapewnienie dobrych warunków
infrastruktury drogowej.
– Nadzorując pracę Wydziału
Infrastruktury, od samego początku
stawiałem sobie za cel eliminację
zagrożeń dla pieszych oraz kierowców poruszających się na gminnych
drogach i chodnikach. Z tego powodu zwiększyliśmy nacisk na monitorowanie stanu nawierzchni zarówno ciągów pieszych, jak i jezdni
– mówi Artur Wołczacki, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany.
Pracownicy Wydziału Infrastruktury poza naprawami jezdni

Zastępca burmistrza Artur Wołczacki

oraz zapadniętych chodników, zajmują się również należytym oznakowaniem przejść dla pieszych
i pasów ruchu. Popularne zebry
potrafią się zużywać, a naszym
zadaniem jest utrzymywać je w należytym stanie. W ramach monitorowania oceniany jest też stan
znaków drogowych, które często
są zwyczajnie niszczone. Gdy ist-

nieje możliwość ich oczyszczenia,
staramy się przywrócić im użytkowy charakter. Zdarza się jednak,
że oznakowanie nie nadaje się już
do renowacji, a wtedy decydujemy
się na jego wymianę.
– Należy zwrócić szczególną
uwagę na rolę mieszkańców, którzy m.in. poprzez infolinię 19 115,
sygnalizują potrzebę wykonania
rozmaitych napraw w obszarze
zarządzanych przez nas dróg
i chodników. Dzięki temu szybciej
reagujemy i likwidujemy potencjalne zagrożenia – dodaje wiceburmistrz Wołczacki.
Zdarzają się sytuacje, w których poprawę bezpieczeństwa zapewni wyłącznie zmiana organizacji ruchu w danym obszarze. Dlatego opracowujemy nowe projekty
organizacji ruchu uwzględniającej
bezpieczeństwo oraz potrzeby
mieszkańców, a także dostosowu-

jemy przestrzeń publiczną do obowiązujących przepisów m.in. w zakresie przeciwpożarowym.
Jak zawsze, należy jednak zachować umiar nawet w dbałości
o bezpieczeństwo, gdyż w innym
wypadku zostalibyśmy zasypani
progami zwalniającymi zamieniającymi drogi publiczne w nieprzyjemne szlaki dla spragnionych przygód
turystów. Dlatego decydując się na
lokalizacje tzw. śpiących policjantów, kierujemy się ponad wszystko
logiką. Służą one przede wszystkim
bezpieczeństwu dzieci dochodzących do szkół w okolicy, w której są
rozlokowane lub zmniejszeniu
uciążliwego dla mieszkańców hałasu, który jest efektem brawury kierowców cieszących się na widok
dłuższego odcinka prostej drogi.
W ramach monitorowania dróg
sprawdzamy także sprawność studzienek odwadniających i w przy-

padku stwierdzenia niedrożności
możliwie jak najszybciej staramy się
zlikwidować przyczyny usterki.
W miarę możliwości staramy
się, by prowadzone prace były jak
najmniej uciążliwe dla mieszkańców, dlatego często decydujemy się
wykonywać je w dni wolne od
pracy, a także w święta. Jednak
zawsze wszystkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu naprawiamy bezzwłocznie.
– Warto podkreślić, że w 2016 r.
na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg przeznaczyliśmy już ponad
750 tys. zł, a w celu realizacji wszystkich wykrytych uszkodzeń – w tym
także zgłaszanych przez mieszkańców – planujemy zwiększyć tę kwotę do prawie 900 tys. zł do końca
roku – podsumowuje wiceburmistrz Wołczacki.
WIR
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Kolejne sukcesy bielańskiej oświaty Konkurs „5” z BIELAN
Witamy serdecznie Czytelników miesięcznika „Nasze Bielany” w listopadowym odcinku
konkursu wiedzy o dzielnicy.

S

C

ieszy się on wielkim powodzeniem, gdyż chętnych do
zdobycia cennej nagrody
jest wielu, a wygrywa pierwszych
pięć osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na zagadkę. À propos nagrody. Jest nią ilustrowana
książka, obszerne opracowanie
dziejów naszej dzielnicy, autorstwa
varsavianisty Jarosława Zielińskiego – „Bielany. Przewodnik historyczny”.
W naszym quizie trzeba się
wykazać nie tylko znajomością
bielańskich tajemnic, ale też mieć
odrobinę szczęścia, by zdążyć
przed innymi. Dla Bielańczyków,
którym nie udało się wygrać książki, jest dobra wiadomość. Za miesiąc kolejna edycja „5 z Bielan”.
Z prawidłową odpowiedzią na
zagadkę prosimy dzwonić do redakcji pod numer telefonu: (22) 373
33 17 lub wysłać e-mail na adres:
tolechowski@um.warszawa.pl
Czas na listopadowe pytanie:
u zbiegu jakich ulic stoi budynek
widoczny na zdjęciu i jak nazywał

Fot. P. Hołubiec

pośród 272 uhonorowanych
stypendium za osiągnięcia
naukowe w roku szkolnym
2015/2016 przez prezydent m.st.
Warszawy, aż 21 to uczniowie
szkół bielańskich:
• 20 gimnazjalistów (1 z Gimnazjum nr 72 im. A.B. Dobrowolskiego, 2 z Gimnazjum 165 (Zespół Szkół nr 118) i 17 z Gimnazjum nr 77 im. I. Domeyki (Zespół
Szkół nr 51)
• 1 uczeń liceum - XLI LO im.
J. Lelewela.
Niełatwo zdobyć to wyróżnienie, gdyż o stypendium może się
ubiegać uczeń, który posiada wybitne osiągnięcia w nauce w danym
roku szkolnym i promuje m.st.
Warszawę w kraju i za granicą.
Stypendium przysługuje też
uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, będącymi też laureatami konkursów czy olimpiad
przedmiotowych albo posiadającymi dorobek w pracy naukowej
lub twórczej.
Stypendyści szkół ponadgimnazjalnych otrzymali wyróżnienia
z rąk Prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz, podczas gali,
która odbyła się 19 października
2016 r. w siedzibie Centrum Nauki
Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowie 20. Stypendia za osiągnięcia gimnazjalne wręczył
uczniom burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina w czasie

Burmistrz Tomasz Mencina wręcza uczniom stypendia

uroczystości w Zespole Szkół nr
51 przy ul. L. Staffa 3/5. Wszyscy
stypendyści otrzymali również
pamiątkowe plakiety i dyplomy.
21 października 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik kolejne szkoły wspierające uzdolnionych odebrały Certyfikaty WARS i SAWA
oraz Honorowe Wyróżnienia
„Szkoła z pomysłem” Prezydent
m.st. Warszawy. Jak co roku, do
grona zdobywców certyfikatu i wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”
dołączyły kolejne bielańskie placówki. Certyfikat WARS i SAWA
w VII edycji programu otrzymały:
• Szkoła Podstawowa nr 77 im.
Wandy Zieleńczyk, ul. Samogłoska 9;
• Szkoła Podstawowa nr 263
im. Powstańców Wielkopolskich
w Zespole Szkół nr 52, ul. Szegedyńska 11;
• Szkoła Podstawowa nr 273
im. dr. Aleksandra Landy, ul. J.
Balcerzaka 1;

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
im. Stanisława Skrypija w Zespole
Szkół, ul. A. Fontany 1;
• Gimnazjum Integracyjne nr 70
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56, ul. A. Fontany 1.
Honorowe Wyróżnienie Prezydent m.st. Warszawy „Szkoła
z pomysłem” 2016 r. uzyskały:
• Szkoła Podstawowa nr 53 im.
Mariusza Zaruskiego, ul. Rudzka
6, za promowanie ideałów i pasji
patrona – Mariusza Zaruskiego;
• Szkoła Podstawowa nr 209
im. H. Ordonówny, al. Reymonta
25, za aktywność społeczno-ekologiczną.
Serdecznie gratulujemy stypendystom i wyróżnionym szkołom, zaś uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy kolejnych
sukcesów.

21 października w sali rady
bielańskiego Ratusza przy
ul. Żeromskiego 29, odbyło się
uroczyste spotkanie rozpoczynające kolejny rok pracy Młodzieżowej Rady Bielan, której
początki sięgają 2007 r.

WOW

W

Listopadowa impreza z cyklu
„Dwie Godziny dla Rodziny”
w Bielańskim Ośrodku Kultury
miała wyjątkowy charakter.

Fot. Arch. BOK

R

aktywnie uczestniczyły w koncercie
chóru, ale również zaczerpnęły
wiedzy o historii naszej ojczyzny,
gdyż pieśni opatrzone były krótkim
acz konkretnym komentarzem.
Było uroczyście, ale i radośnie.
Najmłodsi bywalcy BOK-u na
pewno długo nie zapomną tych
wyjątkowych „Dwóch Godzin”.
Anna Zaremba-Moulahcene, BOK

Redakcja

ciągu tych kilku lat jej
skład ulegał licznym
zmianom. Wraz z nowymi radnymi pojawiały się nowe
pomysły i koncepcje. Młodzież
wdrażała się do samorządności
i współuczestniczyła w życiu społecznym dzielnicy, kształtując
swoje kompetencje obywatelskie.
Nowi młodzieżowi radni złożyli uroczyste ślubowanie w obecności burmistrza dzielnicy Bielany
Tomasza Menciny, bielańskiego
Radnego Ryszarda Zakrzewskiego

oraz naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania Zofii Gajewicz. Po
wręczeniu świadectw złożenia ślubowania, w którym zobowiązali się
do sumiennego wypełniania obowiązków, głos zabrał Wojciech Olszewski, radny Młodzieżowej Rady
Bielan. W swoim przemówieniu,
korzystając z własnych doświadczeń, przybliżył funkcjonowanie
młodzieżowych rad w Warszawie,
które są jednym z najistotniejszych
narzędzi zwiększania partycypacji
obywatelskiej młodych ludzi na
poziomie lokalnym.
Młodzieżowej Radzie Bielan
życzymy, aby praca w niej była nie
tylko szkołą samorządności, lecz
także źródłem radości i satysfakcji.
WOW

Fot. Z. Morawski

Chór Jubilus i chór Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego

który otworzył chór dziecięcy. Później śpiewali dorośli członkowie
chóru Wychowanków harcmistrza
Władysława Skoraczewskiego przy
akompaniamencie Tadeusza Niećko. Zaprezentowali znane i lubiane pieśni patriotyczne m.in. legionową „Pierwszą brygadę” i „Piechotę”. Zarówno starsza jak i młodsza publiczność włączyła się we
wspólne śpiewanie. Dzieci nie tylko

się słynny obiekt gastronomiczny,
który znajdował się w tym miejscu?
Imiona i nazwiska laureatów
dzisiejszego konkursu opublikujemy w grudniowym numerze miesięcznika „Nasze Bielany”.
Uwaga! Rozwiązanie konkursu
„5 z Bielan” z poprzedniego numeru „Naszych Bielan”. Prawidłowa
odpowiedź brzmi: ulica Przy Agorze – osiedle Wrzeciono.
Nagrody otrzymują: Monika
Kosycarz, Marek Kuracki, Ryszard Niekonieczny, Barbara Pęczak, Dariusz Trzciński. Gratulujemy zwycięzcom.
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„Piątka” z Bielan wygrywa!

Inauguracja Młodzieżowej
Rady Bielan

Bielańskie dzieci pamiętają
o Dniu Niepodległości

odzinnie świętowaliśmy
Dzień Odzyskania Niepodległości. Na początku spotkania dzieci wraz z opiekunami
wykonały biało-czerwone kokardy
narodowe. Następnie wszyscy udali się do sali teatralnej, aby wysłuchać koncertu zatytułowanego
„Piękna nasza Polska cała”. I tu niespodzianka! Członkowie chóru
Jubilus na znak Pani dyrygent Krystyny Stańczak-Pałygi zeszli ze
sceny na widownię, aby wspólnie
się rozśpiewać. Pani Krystyna
w niebanalny i pełen humoru sposób, wspólnie z dziećmi poprowadziła ćwiczenia na dykcję i emisję
głosu. Po tym sympatycznym wstępie, rozpoczął się właściwy koncert,

Fot. Arch. Redakcji

Jak co roku, Bielany mogą być
dumne z sukcesów swoich
uczniów.

Członkowie Młodzieżowej Rady Bielan
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usza kolejna edycja budżetu
partycypacyjnego na 2018 r.,
w ramach której mamy do
rozdysponowania 7 527 000 zł. To
po raz drugi, najwyższa kwota
w Warszawie! Te pieniądze mogą
sprawić, że nasza Dzielnica będzie
lepsza, piękniejsza i bardziej przyjazna dla mieszkańców.
Przypominamy, że podstawową ideą budżetu partycypacyjnego
są pomysły zgłaszane przez mieszkańców, tzw. projekty. Mogą one
dotyczyć wielu sfer np. sportu,
rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, zieleni miejskiej
itp. Mogą mieć one charakter inwestycyjny, jak np. budowa placu
zabaw czy postawienie latarni,
oraz pozainwestycyjny np. zajęcia
pozalekcyjne, wydarzenia kulturalne, święto ulicy itp.
W tej edycji składanie projektów rozpocznie się 1 grudnia
2016 r. i potrwa do 23 stycznia
2017 r. Projekty można zgłaszać
w formie papierowej w siedzibie
Urzędu lub przez internet poprzez
stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Należy pamiętać, że zgła-

szany pomysł musi mieścić się
w zadaniach m.st. Warszawy, które wykonują dzielnice lub jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,
a kwota zgłoszonego projektu nie
może przekroczyć limitu przeznaczonego na dany obszar.
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat podziału Dzielnicy na obszary oraz
kwot przeznaczonych na dany obszar.
Więcej o zasadach przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Bielany, w tym wzory
formularzy oraz terminy dyżurów,
znajdą Państwo na stronie www.
bielany.waw.pl.
Obszar I - CHOMICZÓWKA:
Księżycowa, Wólczyńska, Reymonta, Kalinowej Łąki oraz granica gmin Bielany i Bemowo.
Obszar II - WRZECIONO,
MŁOCINY: Dziwożony (Parkowa), Estrady, Improwizacji, Książąt Mazowieckich, Zgrupowania
AK Kampinos, Kasprowicza, Lindego, Marymoncka, Most Marii
Skłodowskiej-Curie, brzeg Wisły,
granica administracyjna Dzielnicy
Bielany z Gminą Łomianki.
Obszar III - PIASKI: Reymonta, Broniewskiego, Al. Armii Krajowej, Powązkowska, Gen. Stanisława Maczka.
Obszar IV - STARE BIELANY: Lindego, Marymoncka, Że-

romskiego, Jarzębskiego, Broniewskiego, Reymonta, Oczapowskiego, Kasprowicza.
Obszar V – WAWRZYSZEW:
Kasprowicza, Oczapowskiego,
Reymonta, Wólczyńska, Nocznickiego.
Obszar VI – SŁODOWIEC:
Żeromskiego, Al. Armii Krajowej,
Broniewskiego, Jarzębskiego.
Obszar VII - RUDA, MARYMONT, LAS BIELAŃSKI: Most
Marii Skłodowskiej – Curie, granica administracyjna Dzielnicy
Bielany z Dzielnicą Białołęka
(wzdłuż brzegu Wisły), Most
Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Al. Armii Krajowej, Marymoncka.
Obszar VIII - RADIOWO,
WÓLKA WĘGLOWA, PL ACÓWKA, HUTA: Improwizacji,
Książąt Mazowieckich, Zgrupowania AK Kampinos, Kasprowicza,
Nocznickiego, Wólczyńska, Kalinowej Łąki, Księżycowa, Kampinoska, Estrady, Rękopis, Kampinoski Szlak Rowerowy, granica
administracyjna Dzielnicy Bielany
z Gminą Izabelin, Granica administracyjna Dzielnicy Bielany
z Gminą Łomianki, Estrady, granica Lasu Młocińskiego, Granica
Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Dęby Młocińskie.

Burmistrz Tomasz Mencina i prezes Janusz Gołuchowski
dokonują uroczystego otwarcia czytelni

Burmistrz Dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina wraz z Prezesem Stołecznego Środowiska
1. Polskiej Dywizji Pancernej
Januszem Gołuchowskim 9 listopada br. dokonali uroczystego otwarcia zrewitalizowanej w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 czytelni
w ZS nr 55 im. gen. Stanisława
Maczka.

Z

gromadzonych gości przywitała Dyrektor Szkoły Anna
Pawłowska, a uroczystość
uświetniły występy uczniów.
Dzięki budżetowi partycypacyjnemu udało się stworzyć nowoczesne centrum informacji i kultury w szkole, które prezentuje
ciekawą ofertę wystaw, konkursów
oraz spotkań dla mieszkańców

i uczniów. W ciągu ostatniego miesiąca odbyły się tam już warsztaty
plastyczne „Sowa mądra głowa”
dla ponad 80 przedszkolaków z zaprzyjaźnionych placówek, warsztaty kreatywnego pisania z grupą
„Loesje” zorganizowane dla
uczniów oraz seans „Zaduszki filmowe”. Czytelnia to także miejsce
realizacji innych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.
Regularnie odbywają się w niej
zajęcia „Angielski Multimedialnie”, „Szkolny Klub Gier Wszelakich” oraz „Teatrzyk Maczek”.
Wprowadzone zmiany tworzą
przyjazną przestrzeń dla użytkowników oraz zapewniają komfort
korzystania z księgozbioru.
Sylwia Lacek,
Katarzyna Witkowska

Spotkanie Zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego na 2018 r.

Sylwia Lacek

Fot. K. Białczyk

W 2017 r. już po raz czwarty
będziemy współdecydować
o tym, na co zostaną wydane
pieniądze z budżetu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.

Fot. S. Lacek

Otwarcie zrewitalizowanej
Podział dzielnicy na obszary w
budżecie partycypacyjnym na 2018 r. czytelni

Witold Strzeszewski, koordynator projektu ds. budżetu partycypacyjnego
i Sylwia Lacek

19 października br. odbyło się
spotkanie warsztatowo-integracyjne Zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego dla Dzielnicy Bielany.

J

ego celem było omówienie
głównych zasad budżetu,
przedstawienie najbliższych
planów oraz zadań przed jakimi
stanie Zespół, jak również wypracowanie dobrej atmosfery w grupie i wzajemne poznanie się
członków Zespołu. Całe spotkanie moderowała Anna Cybulko,
pracownik Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Uniwersytetu Warszawskiego, rekomendowana przez Centrum Ko-

munikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy.
W drugiej części spotkania nastąpił wybór Prezydium Zespołu
ds. budżetu partycypacyjnego dla
Dzielnicy Bielany na 2018 r. W wyniku głosowania Przewodniczącą
Zespołu została Ilona Popławska,
przedstawiciel Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; Zastępcą
Przewodniczącej – Joanna Leszczyńska, przedstawiciel organizacji pozarządowych, zaś funkcje
Sekretarza Zespołu zgromadzeni
powierzyli Katarzynie Białczyk,
pracownikowi Urzędu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
Sylwia Lacek
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Na Bielany przyszedłem prosto z Nowosybirska
Z księdzem Wojciechem Drozdowiczem rozmawia Rafał Dajbor.
Ile to już lat proboszczuje Ksiądz
na Bielanach?

Siedemnaście. Przyszedłem tu
w 1999 r. do reaktywowanej po latach parafii. W czasie gdy w Lesie
Bielańskim istniało Wyższe Seminarium Duchowne, tutejszy kościół
miał status kościoła rektorskiego.
Po podziale na mniejsze diecezje
seminarium wróciło na Krakowskie
Przedmieście. Wtedy zaistniała potrzeba, by znów była tu parafia.

Na Bielany przyszedłem prosto
z Nowosybirska, gdzie byłem proboszczem katedry. To było tak, że
przyjechał do mojej nowosybirskiej parafii ksiądz prymas Józef
Glemp, którego przez blisko miesiąc oprowadzałem po Syberii,
służąc jako przewodnik, kucharz i
ochroniarz w jednej osobie. Był to
w moim życiu moment, w którym
musiałem zdecydować – czy nadal
uważać się za Polaka pracującego
tylko na Syberii, czy też uznać się
za prawdziwego Sybiraka, wpisać
się na dobre w tamte okolice i wystąpić o obywatelstwo. Ostatecznie
zdecydowałem się przyjąć propozycję księdza prymasa, który
wprost zapytał mnie, czy nie miałbym ochoty wrócić. Mój powrót
zbiegł się z decyzją, by reaktywować bielańską parafię. I tak znalazłem się w Lesie Bielańskim w którym pracuję do dziś, w jednej
z najmniejszych parafii w diecezji,
obejmującej właściwie jedynie teren Lasu Bielańskiego.

Skoro parafia obejmuje głównie
las, to kim są Księdza parafianie?

Moi parafianie to mieszkańcy
domków kamedulskich, kilku adresów z ulicy Podleśnej oraz z osiedla wybudowanego w otulinie
lasu, niedaleko ul. Gwiaździstej. To
nowe osiedle, nie wiem jeszcze
nawet dokładnie ile osób tam się
wprowadziło, w związku z czym
w tej chwili nie umiem dokładnie
powiedzieć ile „dusz” liczy moja
parafia.

Jesteśmy niedługo po kolejnym
już Dniu Świętego Franciszka
i Lasu Bielańskiego. To święto na
stałe wpisało się już w kalendarz
kulturalny Dzielnicy...

Organizacja corocznego Dnia
Świętego Franciszka to wspólny
pomysł zawiadującego Dobrym
Miejscem ks. Bogusława Jankowskiego oraz Urzędu Dzielnicy Bielany. Święty Franciszek nie przypadkiem został patronem; to opie-

Fot. P. Hołubiec

Przez kilka lat mieszkał Ksiądz
na Powiślu, na Tamce, przy kościele
św. Teresy. Przyszedł Ksiądz na
Bielany prosto stamtąd?

Ks. Wojciech Drozdowicz

kun wszystkich, którym bliska jest
przyroda, a że nasza parafia mieści
się w lesie, toteż uznaliśmy, że „biedaczyna z Asyżu” będzie patronem
idealnym. Nasze święto ma miejsce zawsze w niedzielę. Wybieramy
datę najbliższą 4 października,
kiedy to kościół obchodzi wspomnienie Św. Franciszka. Naszym
celem było skupienie wokół święta przyrodników i miłośników
Lasu Bielańskiego. Dzień ma oczywiście swój wymiar modlitewny,
liturgiczny. W tym roku modlitwom przewodniczył bp Michał
Janocha. Niezwykle ważny jest
jednak wymiar ekologiczny – co
roku burmistrz Bielan Tomasz
Mencina, ks. Bogusław Jankowski
i ja, dzięki pomocy Wydziału
Ochrony Środowiska Dzielnicy
Bielany, rozdajemy rękawice i worki służące do sprzątania lasu.
W tym roku w akcję tę włączył się
także czynnie bp Janocha. Jest też
część, nazwijmy to, odpustowa,
choć troszczymy się, by na naszych
straganach pojawiała się – wbrew
temu, co kojarzy się ze słowem
„odpustowość” – sztuka ludowa
z najwyższej półki. Staramy się
w oprawie muzycznej promować
miejski folklor, który nie jest tak
znany jak muzyka ludowa ze wsi.
Stąd występ Grupy Teatralnej
Warszawiaki. Co roku firma „Byś”
prezentuje super-hiper nowoczesną i ekologiczną śmieciarkę, która zawsze jest wielką atrakcją. Nie
wiem na czym polega jej fenomen,
bo nie znam się na śmieciarkach.
Może ona w ogóle jeździ spalając
śmieci jako paliwo? Nie mam pojęcia! (śmiech)
Jak ksiądz ocenia z perspektywy
czasu Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w tym roku w Polsce?
Choć same obchody miały miejsce
w Krakowie, to w wydarzeniu
uczestniczyła właściwie cała Polska. Z Warszawą i Dzielnicą Bielany włącznie.

Zgadza się. Na Bielanach gościliśmy dzieci ze środowisk polonijnych, które zamieszkały na czas
pobytu u nas w Dobrym Miejscu.
Nie wiem dokładnie ile ich było,
ale gdy weszli do kościoła całą
grupą, to kościół wydawał się wypełniony. O owocach duchowych
ŚDM wiele już napisano i powiedziano, ja chciałbym jeszcze tylko
zwrócić uwagę, że było to wydarzenie pokazujące Polskę jako kraj
nowoczesny i otwarty. Odkłamujące stereotypy. Na przykład młodzież z Monaco, która stacjonowała w Babicach, przyjechała na
ŚDM z własną żywnością, bo myśleli, że w Polsce jest bieda i może
być ciężko o jedzenie. Z pewnością po wyjeździe od nas już tak
nie myślą.
Skąd wziął się Księdza zwierzyniec, który wita idących do kościoła
parafian i zdążających na zajęcia
studentów UKSW?

W Zalesiu Dolnym pod Warszawą mieszka znakomity plastyk,
rysownik i rzeźbiarz, a prywatnie
mój przyjaciel – Józef Wilkoń. Pan
Józef dla fundacji Ewy Błaszczyk
„Akogo?” zrobił chyba najwspanialszą swoją pracę – karuzelę,
którą można oglądać obok kościoła, niedaleko grobu Staszica. We
wstępnych założeniach miał ją napędzać osioł, którego w tym celu
specjalnie sprowadziliśmy z warszawskiego zoo. Z różnych powodów okazało się to jednak niemożliwe, ale osiołek o imieniu Franciszek pozostał z nami. W pierwszym momencie, gdy wyszło na to,
że nie będzie napędzał karuzeli,
postanowiłem sprzedać go na jednym z popularnych portali aukcyjnych, ale parafianie byli skonfundowani i wybili mi ten pomysł
z głowy – bo jak tu sprzedać przyjaciela? Po jakimś czasie Józef Wilkoń stwierdził, że skoro jest już
osioł, to on „dorobi do niego”
szopkę. Wyrzeźbił wspaniałą szop-

kę, która zresztą zanim stanęła
u nas, była prezentowana przed
Zachętą. Z czasem ludzie przynosili nam w darze inne zwierzęta
i teraz mamy naszego czternastoletniego już osła Franciszka, sześciomiesięczną ośliczkę Klarę,
kozę Mariana oraz dwie owieczki
rasy wrzosówka, Hanię i Marysię,
których za nic nie umiem rozróżnić. Spadło na mnie kiedyś trochę
gromów, bo pojawiły się zarzuty,
że nie dbam o te zwierzęta należycie. Faktycznie nie znam się na
tym, teraz jest więc opiekun, pan
Stanisław Karkocha, który codziennie troszczy się znakomicie
o nasz zwierzyniec.
Na ogrodzeniach wiszą kartki,
które kategorycznie zabraniają
dokarmiać zwierzęta. Wykorzystajmy łamy „Naszych Bielan”
i wyjaśnijmy, dlaczego to jest tak
ważne. Wielu ludziom wydaje się
bowiem, że dokarmianie to przecież
dobra rzecz…

Zwierzęta muszą dostawać tylko tę karmę, która jest dla nich
wskazana. Na przykład osioł, gdy
się go przekarmi pieczywem, dostaje za dużo pewnych składników,
co powoduje bardzo przykrą dla
niego chorobę, jaką jest ochwat,
czyli stan zapalny kopyta. Dziś
żałuję, że te kartki nie pojawiły się
wcześniej, bo może dzięki nim
nasz osiołek Franciszek byłby dziś
lepszego zdrowia.

W pamięci wielu telewidzów
pozostał Ksiądz w roli prowadzącego program „Ziarno”. Jak Ksiądz
pamięta tamtą przygodę z telewizją? Ogląda Ksiądz dzisiejsze, wciąż
istniejące „Ziarno”?

Wszystko zaczęło się w przełomowym roku 1989, kiedy to
w rządzonej jeszcze przez Jerzego
Urbana Telewizji Polskiej Kościół
Katolicki dostał jedną godzinę czasu antenowego. Po różnych dyskusjach zapadła decyzja, by podzielić
to na trzy dwudziestominutowe
programy i tak powstały: wtorko-

wa modlitwa wieczorna, czwartkowy program informacyjny z życia Kościoła i program dziecięcy,
o którym z góry było wiadomo, że
znajdzie się w porannym sobotnim bloku programów dla dzieci.
Zawsze chciałem być scenarzystą,
nie ciągnęło mnie przed kamerę,
ale ostatecznie nie mogliśmy znaleźć prowadzącego i padło na
mnie. Dzisiejsze „Ziarno” serdecznie pozdrawiam, ale przyznaję, że
nie oglądam. Ja zresztą w ogóle
mało oglądam telewizji, a jeśli już,
to preferuję dobre kryminały.
Dochodzą słuchy, że rozpoczął
Ksiądz studia i to w dodatku studia
artystyczne…

Mam 62 lata i uznałem, że to
odpowiedni wiek, aby spełnić dwa
swoje marzenia –dokończyć scenariusz filmowy, nad którym pracuję szósty już rok i w końcu wygłosić dobre kazanie. Do spełnienia obu tych marzeń potrzebna
jest umiejętność budowania dramaturgii. Uznałem, że samo oglądanie filmów i przedstawień teatralnych, które od zawsze namiętnie oglądam, nie wystarczy i dlatego wiosną, po obejrzeniu przedstawienia trzeciego roku wydziału
aktorskiego Warszawskiej Szkoły
Filmowej Macieja Ślesickiego
i Bogusława Lindy, które reżyserowała Ewa Błaszczyk, a które
mnie wprost zachwyciło, podszedłem do Macieja Ślesickiego i zapytałem, jaki jest limit wieku jeśli
chodzi o studia reżyserskie. Ucieszyłem się bardzo usłyszawszy, że
takiego limitu nie ma, złożyłem
dokumenty i wkrótce zostałem
studentem pierwszego roku reżyserii filmowej. Na szczęście Maciej
Ślesicki zgodził się na przyznanie
mi indywidualnego toku studiów,
a Warszawska Szkoła Filmowa jest
o dwa kroki od Lasu Bielańskiego,
więc studiowanie zupełnie nie koliduje z moimi obowiązkami proboszcza. Jeżeli mnie nie wyrzucą,
to mam nadzieję spełnić marzenia,
o których wspominałem.

SPOŁECZNE
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Złotowłosy

Bezpieczny
Wawrzyszew

Życie nie jest po to, żeby leniuchować
Cenny czas marnować, życie swe marnować,
Każdy dzień należy szanować tak jak
chleb,
Każdy dzień jest szansą, by spełnić
życia zew.

26 października Rada Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew zaprosiła mieszkańców
osiedla do Bielańskiego
Ośrodka Kultury na spotkanie
dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony środowiska.

Ośmiu Wspaniałych, ośmiu wspaniałych,
Znalazło sposób na życie,
Sposób na dobre serce i rozum,
Na życia dobre przeżycie.
słowa i muzyka M. Grechuta
Hymn Fundacji „Świat na Tak”

O
Danuta i Marek Grechutowie

Kowalczyk: „(…) Złotowłosy
chłopak nieruchomo stojący przed
mikrofonem pojawił się w drugiej
połowie lat sześćdziesiątych, kiedy
w muzyce pop królowało mocne
uderzenie. Utwory zespołu Anawa
szły zdecydowanie pod prąd, na
przekór hałaśliwej modzie i nadekspresji w stylu Karin Stanek. Kulturą twórczą i wykonawczą „Tanga
Anawa” Marek Grechuta rzucał
estetyczne wyzwanie estradowej
tandecie i artystycznej bylejakości”. A mimo to, a może właśnie
dzięki temu dziesiątki jego utworów noszą miano hitów i są słuchane z podziwem dla artyzmu pomimo upływu czasu. Kogóż nie wzrusza „Niepewność”, „Będziesz moją
panią”, czy „Serce”, a u kogo „Korowód” nie wzbudza najgłębszej
refleksji nad naszym ludzkim losem. Ale Grechuta to przecież wieloletni kabareciarz piszący i interpretujący teksty z wielkim poczuciem humoru i subtelną ironią –
„Nie dokazuj miła nie dokazuj,
przecież nie jest z ciebie znowu
taki cud. Nie od razu, miła nie od
razu, nie od razu, stopisz serca
mego lód”. To jedna z pierwszych
piosenek kabaretowych artysty,
żartobliwa i radosna w tonie oraz
przesłaniu. Obok pojawiały się
jednak także młodzieńcze piosenki filozoficzne, jak: „Dni, których
jeszcze nie znamy” czy „Świecie
nasz”. Publiczność z radością i
uznaniem przyjmowała artystę
niemalże od pierwszych występów. Kolejne festiwale opolskie od
1968 r. były pasmem sukcesów. Był
królem sceny do końca życia.
Zmarł młodo, za młodo, przed
dziesięcioma laty.
Od lat jestem fanką Marka
Grechuty. Nie sądziłam jednak, że
nasze drogi w pewnym momencie
się skrzyżują. Po pierwszych latach
funkcjonowania Fundacji „Świat
na Tak”, w roku 1995, nabrałam
pewności, że powoływanie szkol-

nych klubów wolontariatu „Klubów Ośmiu” ma sens, bo uczniowie garną się do wolontariatu.
Wówczas wraz z młodzieżą zaczęliśmy myśleć o swojej identyfikacji
werbalnej. Rolę taką pełni hymn.
Marzyliśmy, a marzenia są zawsze
bardzo śmiałe, aby autorem naszego hymnu był ktoś z „najwyższej
półki”. Przesłuchiwaliśmy więc z
wolontariuszami dziesiątki utworów, by znaleźć tekściarza z pomysłem odpowiadającym misji Fundacji. Młodzież mówiła jednak
ciągle – to nie to, bo tu nie ma
„głębszej myśli”. Taką odnaleźliśmy w utworach M. Grechuty, ale
nie bardzo wierzyliśmy, aby będący u szczytu sławy piosenkarz zechciał stworzyć hymn dla młodej,
nikomu nie znanej Fundacji. Stało
się zupełnie inaczej. Artysta, po
zapoznaniu się z działalnością
Fundacji i jej misją ukierunkowaną na wychowanie młodzieży i pomoc potrzebującym, stwierdził, że:
„To super sprawa z tym wolontariatem” i przychylił się do naszej
prośby. Tak powstał pierwszy
hymn Fundacji noszący tytuł,
nadany przez autora, „Życie nie
jest po to, żeby leniuchować”. Staliśmy się więc właścicielami pięknej lirycznej piosenki o i dla wolontariuszy. Niestety okazała się
tak trudna do grupowego śpiewania, że musieliśmy znów szukać
utworu bardziej rytmicznego wykonawczo. Jednak nasz pierwszy
hymn napisany przez Marka Grechutę jest i pozostanie dla nas na
zawsze naszym ideowym manifestem, a także symbolem artyzmu,
który cieszy pięknem estetycznym,
wnikającym i kształtującym sferę
ludzkiego intelektu i etyki.
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm
RP

prócz mieszkańców
i przedstawicieli Samorządu w spotkaniu wzięli
udział dzielnicowi radni: Iwona
Walentynowicz, Joanna Radziejewska, Piotr Ślaski i Łukasz Świderski, wiceburmistrzowie Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz
Piątkowski, przedstawiciele Policji
oraz Straży Miejskiej, zastępca Dyrektora Osiedla WSM Wawrzyszew Jacek Chyliński oraz przewodniczący Rady Osiedla WSM
Wawrzyszew Jacek Sielski.
Prężnie pracująca Rada Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew,
wybrana w lokalnych wyborach w
czerwcu 2013 r. z Przewodniczącym Rady Samorządu Zygmuntem Morawskim i Przewodniczącą Zarządu Samorządu Zofią Paderewską, co roku organizuje
spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich
lat z ich inicjatywy odbyło się również wiele spotkań z władzami
dzielnicy, a także kilka wyjazdowych posiedzeń komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu
Społecznego. Ostatnia terenowa
komisja miała miejsce w lipcu tego
roku.
Zebrani w BOK mieszkańcy
kierowali liczne pytania do zarządu dzielnicy, radnych, strażników
miejskich, policjantów oraz dyrekcji WSM. Dotyczyły one najpilniejszych potrzeb związanych
z funkcjonowaniem i rozwojem
osiedla. Pisaliśmy o nich w ostatnim czasie na łamach naszej gazety wielokrotnie. Do najważniejszych postulatów skierowanych do
władz dzielnicy i radnych zaliczyć
należy budowę wawrzyszewskiej
przychodni zdrowia oraz zabezpieczenie dodatkowych miejsc

parkingowych dla samochodów.
Oprócz pytań były podziękowania
dla Dzielnicy za konkretne działania podjęte na rzecz poprawy
czystości i estetyki Stawów Brustmana i ich otoczenia. To urokliwe
miejsce, ulubione przez bielańczyków przeszło w tym roku gruntowną rewitalizację. Przeprowadzenie jej możliwe było dzięki
przekazanym do Dzielnicy kompetencjom związanym z pielęgnacją stawów i cieków wodnych
i pozyskanymi w związku z tym
środkami finansowymi. Mieszkańcy wyrazili także swoje zadowolenie z odbywających się
w maju, plenerowych koncertów
z cyklu „Muzyka na wodzie” nad
Stawami Brustmana.
Wiele też czasu poświęcono
inwestycjom, w które obfituje
w ostatnim czasie osiedle Wawrzyszew. Wszystko za sprawą aktywnych mieszkańców i placówek
oświatowych z Wawrzyszewa, które od trzech lat poprzez projekty
złożone do budżetu partycypacyjnego starają się o zabezpieczenie
niezbędnych potrzeb dla osiedla.
Oprócz licznych inwestycji będących wynikiem zwycięskich projektów, w ciągu najbliższych dwóch
lat powstanie przy SP 209 nowy,
długo oczekiwany i bardzo potrzebny żłobek dla najmłodszych
bielańczyków.
Ogromna praca i zaangażowanie Rady Samorządu Mieszkańców
Wawrzyszew w sprawy osiedla od
kilku lat przynoszą wymierne
efekty. Jest to możliwe dzięki doskonałej współpracy Samorządu
z mieszkańcami, radą osiedla, placówkami oświatowymi, radnymi
i zarządem dzielnicy. Wierzymy,
że kolejne lata pracy będą równie
udane, jak do tej pory i przysporzą
mieszkańcom Wawrzyszewa wielu
powodów do zadowolenia.
Radna Joanna Radziejewska
Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu
Społecznego

Fot. Arch. Redakcji

P

odczas emisji programu
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” 11 lipca 1999 r.
państwo Grechutowie zaklinali
syna, aby się do nich odezwał –
„Łukasz, wróć do domu. Przysięgamy ci z mamą, że nie będziemy
ci czynić wymówek z powodu
zniknięcia, gorąco cię prosimy
synu wróć – apelował do syna,
przed kamerami telewizyjnymi
Marek Grechuta. Łukasz wyszedł
z domu w połowie lutego 1999 r.
i ślad po nim zaginął. Danuta
i Marek Grechutowie prosili o
pomoc nawet sławnego detektywa
Krzysztofa Rutkowskiego i wyznaczyli nagrodę pięć tysięcy złotych za wskazanie miejsca pobytu
syna. Jego wyjście bez słowa z
domu i milczenie przez długie
miesiące było bolesnym ciosem i
wielką osobistą tragedią dla artysty, która pozostawiła ślad w psychice i fizycznej kondycji wokalisty
także po powrocie Łukasza. Drugi
cios miał charakter ekonomiczny,
ale również z jego skutkami Grechuta boleśnie zmagał się przez
całe życie. Polskie Nagrania wydały pierwszą płytę kompaktową
z utworami Grechuty, a była to
pierwsza taka płyta w Polsce, nie
płacąc za nią ani grosza artyście,
mimo że sprzedano setki tysięcy
egzemplarzy. Płyta odnosiła gigantyczne sukcesy, lecz piosenkarz nie
miał z tego żadnych korzyści finansowych. Aby zarobić na życie
musiał wiele koncertować. W natłoku agresywnej twórczości piosenkarskiej lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych artyście udało
się utrzymać własną wyrafinowaną i subtelną linię artystyczną odporną na komercyjne zapotrzebowanie.
Marek Grechuta był wielkim
poetą, wokalistą, malarzem i wielkim człowiekiem. Ze wspomnień
przyjaciół: Krystyny Jandy, Janusza Kowalczyka, Marka Dudkiewicza i wielu innych wyłania się
postać gwiazdora, który „nie
gwiazdorzy”, artysty słuchającego
uważniej innych niż siebie, człowieka ogromnie wrażliwego,
skromnego, życzliwego ludziom
i światu. Tak wspomina go Janusz

7

Zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk odpowiada na pytania mieszkańców

8

H I S TO R I A

Nasze Bielany nr 11/2016

Aleja Zasłużonych (9)

Obchody 98. rocznicy odzyskania
Niepodległości Polski

W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy kolejną sylwetkę twórcy, który spoczywa
na cmentarzu na Wólce Węglowej. Tym razem
przypominamy postać pisarza i filmowca Aleksandra Ścibor-Rylskiego.

Fot. Z. Morawski

Aleksander
Ścibor-Rylski

Data 11 listopada 1918 r. jest
niewątpliwie jedną z najważniejszych dat w naszej
historii.

T

ego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczypospolita znów
pojawiła się na mapach Europy. Z tej okazji, jak co roku przy
pomniku Józefa Piłsudskiego na
terenie Akademii Wychowania
Fizycznego przy ul. Marymonckiej
34, odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji Święta Niepodległości. Zgromadzonych powitał
Prorektor ds. rozwoju prof. Czesław Urbanik.
Burmistrz dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie
słowa niepodległość: „Niepodle-

Burmistrz Tomasz Mencina, zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski
i Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Czarnecka

głość to wielkie słowo, jednak warto, by każdy zastanowił się nad
jego rzeczywistym znaczeniem
i zmianami, jakie w okresie 98 lat
to określenie przeszło.”
Na uroczystość przybyły związane z Bielanami posłanki Joanna
Fabisiak i Małgorzata Gosiewska.
Wieńce pod pomnikiem złożyły
liczne delegacje: m.in. bielańskie
środowisko kombatanckie z por.
Józefem Kassykiem - przewodniczącym Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz por. Janem Wesołowskim i por. Antonim Chojdyńskim reprezentującymi Szare
Szeregi Oddział Warszawski, radny m.st. Warszawy Edmund Świderski, przedstawiciele wyższych
uczelni, bielańskich służb mundurowych i wielu innych.

W imieniu samorządu Dzielnicy Bielany wieniec pod pomnikiem
złożyli: wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka, Burmistrz Tomasz Mencina
wraz z zastępcą Włodzimierzem
Piątkowskim, Radni Dzielnicy
Bielany: Renata Banasiak, Wojciech Borkowski, Daniel Pieniek,
Joanna Radziejewska, Stefan Kulesza, Sławomir Umiński, Łukasz
Świderski, Michał Świderski, Tomasz Herbich, Ryszard Zakrzewski. W uroczystości udział wzięli
również licznie zgromadzeni
mieszkańcy Bielan, kombatanci
oraz społeczność akademicka, za
co podziękował burmistrz dzielnicy Tomasz Mencina.
Wojciech Pilich

„Kto ty jesteś – Polak mały”
8 listopada 2016 r. z okazji
Narodowego Święta Niepodległości w Przedszkolu nr 308
„Krasnala Hałabały” grupa
„Motylków” miała zaszczyt
gościć przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień ze
Śródmieścia.

Fot. Arch. P 308

P

odczas spotkania przedszkolaki miały okazję zobaczyć i
przymierzyć mundur wojskowy i ekwipunek żołnierski. Jednak głównym celem wizyty było
przybliżenie dzieciom znaczenia
symboli narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz
promowanie szacunku i miłości do
ojczyzny, która po 123 latach niewoli odzyskała wolność. Wręczenie żołnierzom samodzielnie wykonanych flag, a także recytacja

Wspólne zdjęcie przedszkolaków i gości z WKU Śródmieście

wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” było dla małych
Polaków chwilą podniosłą i wzruszającą.
Dziękujemy Wojskowej Ko-

mendzie Uzupełnień za spotkanie oraz liczymy na dalszą współpracę.
mgr Dorota Stryjewska

Śmierć Andrzeja Wajdy kieruje naszą uwagę nie tylko na osobę
reżysera, ale także i na jego współpracowników, wśród których niemało jest postaci znaczących, mających pokaźny dorobek artystyczny. Znakomitych aktorów, operatorów, reżyserów, scenarzystów,
pisarzy. Jednym z nich jest spoczywający na Wólce Węglowej Aleksander Ścibor-Rylski. Pisarz i filmowiec.
Urodził się w Grudziądzu. Gdy
wybuchła druga wojna światowa
miał 21 lat. Wstąpił do Szarych
Szeregów, a następnie do Armii
Krajowej. Walczył w Powstaniu
Warszawskim, został ciężko ranny.
Natychmiast po zakończeniu wojny rozpoczął nadrabianie czasu,
który zamiast na edukację i rozwój
poświęcić musiał – jak wielu z jego
pokolenia – na walkę z bronią
w ręku. W 1946 roku rozpoczął
studia na wydziale polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
W tym samym roku debiutował
jako literat – próbował swoich sił
w poezji, jako prozaik debiutował
powieścią „Węgiel”. Studiów ostatecznie nie ukończył. Nie został
sławnym pisarzem, ani też poetą.
Tym, co przyniosło mu zawodowe
sukcesy i popularność miała okazać się kinematografia.
W kinie zadebiutował – jeszcze
w duchu socrealistycznym – pisząc
scenariusz dokumentalnego filmu
„Matrosowcy” o fabryce butów
w Radomiu. Szybko jednak porzucił stylistykę „okresu błędów i wypaczeń”. To spod jego pióra wyszły
scenariusze takich filmów, jak
„Cień” Jerzego Kawalerowicza,
„Pigułki dla Aurelii” Stanisława
Lenartowicza, „Trąd” Andrzeja
Trzosa-Rastawieckiego czy „Agent
nr 1” Zbigniewa Kuźmińskiego.
Kilka spośród nich napisał w oparciu o swoje własne powieści.
Był także reżyserem. Nakręcił
sześć pełnometrażowych filmów
fabularnych. Wśród nich znalazły
się m.in. dziejące się w Bieszczadach i wystylizowane na western
„Wilcze echa” nagrodzone na egzotycznym dla polskiej kinematog r af i i fe s t i w a lu f i l m ow y m
w Phnom Penh w Kambodży oraz
„Morderca zostawia ślad”. To właśnie wracając z planu tego filmu,
zginął na wrocławskim dworcu
kolejowym Zbigniew Cybulski.

Aleksander Ścibor-Rylski

Pozostałe filmy Ścibor-Rylskiego
to „Ich dzień powszedni”, „Późne
popołudnie”, „Jutro Meksyk”
i „Sąsiedzi”.
W historii kinematografii
Aleksander Ścibor-Rylski pozostanie jednak przede wszystkim
jako współpracownik Andrzeja
Wajdy. Współpracę tę rozpoczął
w 1965 roku. To Ścibor-Rylski
przełożył na język scenariusza filmowego „Popioły” Stefana Żeromskiego. Nakręcony przez Wajdę film wywołał wielkie kontrowersje. Niektórzy uznali go za antypolski, inni widzieli w dziele
Wajdy wręcz sprofanowanie twórczości Żeromskiego („Wajda zawajdał” – grzmiał wówczas Melchior Wańkowicz), jednak czas
pokazał, iż powstał film wybitny.
Na takie samo miano zasługują
„Człowiek z marmuru” i „Człowiek
z żelaza”. Ten pierwszy zdobył nagrody m.in. na festiwalach w Gdyni, Kartagenie, Belgradzie i Brukseli. „Człowieka z żelaza” uhonorowano natomiast Złotą Palmą
w Cannes i nominacją do Oscara.
W 1965 roku Aleksander Ścibor-Rylski napisał powieść „Pierścionek z końskiego włosia”.
Z przyczyn cenzuralnych doczekała się ona wydania dopiero
w 1991 roku, zaś rok później Andrzej Wajda nakręcił na jej podstawie film „Pierścionek z orłem
w koronie”, o którym sam mawiał,
że to prawdziwe domknięcie tzw.
„polskiej szkoły filmowej”, możliwe do zrealizowania dopiero po
upadku komunizmu i zniesieniu
cenzury. To wszystko miało jednak
miejsce już po śmierci autora.
Aleksander Ścibor-Rylski zmarł
3 kwietnia 1983 roku.
Rafał Dajbor

w w w. b i e l a ny p o g o d z i n a c h . p l
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 wtorki, godz. 11:00 – zajęcia edukacyjno-plastyczne, grupa wiekowa 2-3 lata (zapisy, ilość
miejsc ograniczona)

Czytane Środy – „ŚWIĄTECZNIE”
(dla dzieci w wieku 5-8 lat):

 czwartki, godz. 16:30 – zajęcia edukacyjnoplastyczne, grupa wiekowa 4-6 lata (zapisy, ilość
miejsc ograniczona)
 piątki, godz. 17:00 – zajęcia edukacyjno-plastyczne, grupa wiekowa „wiek szkolny” (zapisy,
ilość miejsc ograniczona)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
(ul. Duracza 19), tel. 22 639 88 51
 5 grudnia (poniedziałek), godz. 17:00 - zajęcia origami KOCHAMY ZIMĘ prowadzone przez
trenera Polskiego Centrum Origami Małgorzatę
Spilarewicz (wstęp wolny)
 7, 14, 21, 28 grudnia (środy), godz. 11:30-12:00
- zajęcia z cyklu MUZYKA DLA SMYKA dla dzieci w
wieku 2 lat (zapisy, ilość miejsc ograniczona)

 14 grudnia, godz. 17:00 - ANIOŁ – podczas zajęć czytamy, bawimy się i wykonujemy prace plastyczne (wstęp wolny)
 21 grudnia, godz. 17:00 – CHOINKA – podczas
zajęć czytamy, bawimy się i wykonujemy prace
plastyczne (wstęp wolny)
 28 grudnia, godz. 17:00 – BAL - podczas zajęć
czytamy, bawimy się i wykonujemy prace plastyczne (wstęp wolny)
 13 grudnia (wtorek), godz. 17:30 – na spotkanie autorsko- czytelnicze z Agnieszką Metko autorką książki „ Rozmowy takie sobie….” dla dzieci
w wieku 3-9 lat. Pani Agnieszka opowie min. o tym
na czym polega praca autora, jak się pisze książkę
itp. (obowiązują zapisy)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
 9, 16, 23, 30 grudnia (piątek), godz. 17:00 - zaję- Nr 21 (ul. Wrzeciono 48), 22 835 48 39
cia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE (wstęp wolny)

 13 grudnia (wtorek), godz. 17:30 - spektakl
WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja (wstęp wolny)

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

 8 grudnia (czwartek), godz. 17:30 – spektakl
ŚWIĄTECZNE MARZENIA w wykonaniu „Studia Artystycznego Arlekin” (wstęp wolny)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 22 (ul. Rudzka 12/14), tel. 22 833 40 09

 piątki o godz. 17:00 – zajęcia literacko-plastyczne PIĄTEK W BIBLIOTECE dla dzieci w wieku
od lat 5 (zapisy, ilość miejsc ograniczona)

 7, 14 grudnia (środa), godz. 16:30 – warsztaty rękodzieła DIY DLA DOROSŁYCH. Ilość miejsc
ograniczona, obowiązują zapisy.

 Teatrzyk obrazkowy KAMISHIBAI – seans głośnego czytania dla grup przedszkolnych i szkolnych (klasy I – III). Terminy do indywidualnego
ustalenia osobiście lub telefonicznie

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

 7 grudnia (środa), godz. 17:00 - spektakl MIKOŁAJKI w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja
(wstęp wolny)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
(ul. Perzyńskiego 3), tel. 22 835 18 43
 wtorki, godz. 11:00 – zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami ruchowymi BIBLIOTEKA NA
CIEBIE CZEKA skierowane do młodszych dzieci
(od 2 do 3 lat, wstęp wolny)
 14 grudnia (środa), godz. 17:30 – spektakl ZIMOWA OPOWIEŚĆ w wykonaniu Teatru KUFFER
(wstęp wolny)
 każda środa i czwartek, godz. 10:00 – Kino
Młodego Widza (zapisy). Zapraszamy grupy zorganizowane z przedszkoli oraz szkół podstawowych (klas I-III)

 od 8 grudnia do 31
grudnia w godzinach
otwarcia Wypożyczalni
– na wystawę fotografii
„Bajeczna wyspa Korfu”
Katarzyny Tolak - szczęśliwa żona i matka, fotografka - amatorka zakochana i zafascynowana
wyspą Korfu.
Uchwycony w zdjęciach
kontrast
kolorystyczny
sprawiają, że prezentowane fotografie to nie tylko
sentymentalna podróż po
zakątkach wyspy Korfu, ale
też pełne artystycznego
wyczucia małe dzieła sztuki (wstęp wolny)
 każdy piątek, godz. 17:00-18:30 – CAFE CON
LIBROS (wstęp wolny)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 103 (al. Reymonta 6), tel. 22 663 73 85
 1 grudnia (czwartek), godz. 17:30 – WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO prowadzone przez
Sylwię Kulikowską oraz Annę Arciuch, specjalistki
z firmy „Rozwijalnia” (zapisy, ilość miejsc ograniczona, kontynuacja zajęć)
 7 grudnia (środa), godz. 17:30 – spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI, w tym miesiącu dyskutujemy o: „Pani Furia” G. Plebanek; „Jutro, w czas
bitwy, o mnie myśl” Javier Marias (wstęp wolny)
 od 5 grudnia do 5 stycznia w godzinach otwarcia Wypożyczalni – wystawa fotografii „Norweska
przygoda” Anny Granat, Elżbiety Jędryka i Anety Mikulskiej, zorza polarna, renifery, norweskie
domki i nie tylko... (wstęp wolny)
 15 grudnia (czwartek), godz. 17:00 - WARSZTATY WYPLATANIA PRZEDMIOTÓW Z WIKLINY PAPIEROWEJ prowadzenie Monika Cegiełka (zapisy,
ilość miejsc ograniczona)

KINO ZA ROGIEM W BIBLIOTECE

(ul. Duracza 19), tel. 22 663 83 14
ŚWIĄTECZNE NASTROJE

Zbliża się koniec kolejnego roku w którym mam przyjemność zapraszać Państwa na filmy w ramach „Kina za
Rogiem” w bibliotece na Bielanach. To dobra okazja, żeby
wyrazić wdzięczność za Państwa liczny udział w naszym
projekcie, ciepłe słowa i twórcze komentarze. Cieszę się,
że projekcje filmowe coraz częściej stają się pretekstem
do ciekawych dyskusji, rozmów o kinie i o życiu.
W grudniu, już w zdecydowanie świątecznych i noworocznych nastrojach, spotkamy się jeszcze dwukrotnie.
W pierwszą środę ostatniego miesiąca tego roku zapraszam na familijną komedię „Uwolnić Mikołaja” - o tarapatach w jakie wpada św. Mikołaj i pomocy, którą uzyska,
żeby mógł powrócić do Laponii. 14 XII osobiście zaprezentuję Państwu wzruszający hiszpański dramat psychologiczny „Mama” w reżyserii mistrza latynoskiego kina
obyczajowego - Julio Medema. Główną rolę gra największa, również eksportowa, kobieca gwiazda kina hiszpańskiego - Penelope Cruz. Życząc Państwu dobrych Świąt
i Nowego Roku - serdecznie zapraszam na Bielany.
Łukasz Maciejewski

 7 grudnia, godz. 17:00 – „Uwolnić Mikołaja”
Ojciec i syn łączą siły, by ratować Boże Narodzenie, kiedy znajdują w garażu śpiącego Św. Mikołaja wraz z zepsutymi saniami.
 14 grudnia, godz. 17:00 – „Mama”, spotkanie
z Łukaszem Maciejewskim – krytykiem filmowym
i teatralnym
Gdy Magda dowiaduje się, że choruje na raka piersi,
zmienia gruntownie swoje życie.
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

4.12 (niedziela), godz.17.00

pod nr tel. (22) 835-54-44, (22) 834-40-04. Ilość miejsc
ograniczona.

- obowiązują zapisy do 5 grudnia pod nr tel. (22) 83554-44, 834-40-04

Bezpłatne wejściówki do odbioru od 28 listopada w sekretariacie BOK w godz. 9-17

8 (czwartek) godz. 17.00 – 20.00

15 (czwartek) godz. 17.00 – 20.00

Uczestnicy wykonają bombkę z przeźroczystej kuli
ze świątecznym krajobrazem wewnątrz. Koszt: 30 zł,
zapisy do 1 grudnia pod nr tel. (22) 835-54-44, (22)
834-40-04

Koszt: 25 złotych, zapisy do 10 grudnia pod nr tel. (22)
835-54-44, (22) 834-40-04

„Bartek Zwycięzca” film z muzyką na żywo w
wykonaniu Waldemara Rychłego z Zespołem.

7.12 (środa), godz. 17.30

Koncert z cyklu „Klasyka na Bielanach” wystąpią nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej
I Stopnia im. W. Lutosławskiego oraz goście.
Wstęp wolny

Bombki 3 d – warsztaty artystyczne dla dorosłych.

10 (sobota) godz. 12.00 – 14.00

Eko Stroiki – warsztaty wykonywania świątecznych stroików

21 (środa) godz. 10.45

Musica da Camera – koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej dla dzieci.

10.12 (sobota), godz.15.00

Świąteczne pierniki - familijne warsztaty
ozdabiania pierników dla dzieci. Wstęp wolny

11.12 (niedziela), godz. 11.00 -16.00

Koncert z okazji 60-lecia Piwnicy pod Baranami w wykonaniu Beaty
Czerneckiej, Agaty Ślazyk, Tadeusza Kwinty, Mieczysława Święcickiego

Spotkanie historyczne „Kampinoski Park Narodowy w Puszczy Kampinoskiej”. Wstęp wolny
Kiermasz „Idą Święta”. Wstęp wolny

11.12 (niedziela), godz. 12.30

Świąteczne Dwie Godziny dla Rodziny, w programie spektakl „Wizyta Świętego Mikołaja”,
animacje plastyczne. Dla dzieci od 3 lat. Bilety

10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun) przedsprzedaż od 5
grudnia

11.12 (niedziela), godz. 16.00

„Zamieszanie w królestwie bajek” spektakl
grupy teatralnej Re@ktorzy. Wstęp wolny

16.12 (piątek), godz. 18.00

Otwarcie wystawy „Obrazy włóczką tkane”
sekcji tkactwa artystycznego z Filii BOK, ul.
Estrady 112. Wstęp wolny. Wystawa czynna do
08.01.2017

18.12 (niedziela), godz. 12.00

„W saloniku u Goldoniego” – koncert świąteczny uczestników zajęć w BOK „Klub Frycka”.

Wstęp wolny
Kasa BOK czynna : poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 16.00-19.00, wtorek: 10.00-13.00

BOK, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
1, 8, 15, 22 (czwartki) godz. 10.00- 10.45

Przyjaciele Misia – warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1,5-2,5 lat. Prowadzenie
Izabela Strońska. Koszt: karnet na 4 spotkania 40 zł,

zajęcia jednorazowe 15 zł.

3 (sobota) godz. 10.00 - 12.00

Smakowite Obrazy – familijne warsztaty kulinarno-plastyczne dla dzieci 5+ z rodzicami.

Dzieci wraz z rodzicami tworzą kreatywne obrazy z jedzenia. Prowadzenie: Rolnik Jabłuszko i Pani Marchewka. Wstęp wolny - obowiązują zapisy do 1 grudnia

Legendarny krakowski kabaret Piwnica pod Baranami obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia swojego istnienia.
Przez ten długi czas przewinęło się przez Piwnicę wielu
wybitnych twórców, którzy nadawali świetność piwnicznej
rzeczywistości. W kabarecie występowali artyści wyrażający „piwnicznego” ducha, którzy stali się lub byli znanymi
powszechnie wykonawcami, żeby wspomnieć tylko Ewę
Demarczyk, Leszka Długosza, Marka Grechutę, aż po
Grzegorza Turnaua. Kompozycje Zygmunta Koniecznego,
czy Jana Kantego Pawluśkiewicza stały się ogólnopolskimi szlagierami. Temu „okrągłemu” jubileuszowi poświęcony jest koncert 6 artystów piwnicznych. Gościć będziemy 2
pieśniarzy, którzy z Piwnicą związani są od samego początku jej istnienia – to Tadeusz Kwinta i Mieczysław Święcicki, który pojawił się w kabarecie 2 lata później. Wystąpią
również 2 artystki młodego piwnicznego pokolenia, które
dołączyły do zespołu wiele lat później – Beata Czernecka i
Agata Ślazyk. Taka dwupokoleniowa reprezentacja Piwnicy, jakby spinająca klamrą całe dzieje znakomitego kabaretu, stanowi świetną możliwość uczczenia jego jubileuszu.
Usłyszymy pieśni skomponowane przez najmłodszych
piwnicznych kompozytorów, ale przede wszystkim te,
które rozbrzmiewają na kabaretowej scenie od dziesięcioleci – m. in. piwniczne hymny. Koncert przekaże nam
magiczną piwniczną atmosferę i przeniesie nas do niezwykłych, krakowskich, kabaretowych wieczorów...

Koszt: 4 zł

Pieśniarzom towarzyszyć będzie dwóch „piwnicznych”
muzyków – Tomasz Kmiecik - piano i Michał Chytrzyński – skrzypce.
2.12 (piątek) , godz. 18.00, BOK, ul. Goldoniego 1. Bilety 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy). Przedsprzedaż
od 28 listopada.

Ale CZAD!
czyli podróże Grupy MoCarta
Podróże to nowe miejsca, ciekawi ludzie, zaskakujące
przygody i ogromna energia - jednym słowem CZAD.
Czad to prędkość, zmiany czasu, hotele, lotniska, utracone bagaże oraz kraj, w którym Grupa jeszcze nie koncertowała.
Ale Czad, czyli podróże Grupy MoCarta to nowy program kwartetu, w którym muzycy zagrają i opowiedzą
między innymi o Chinach, Francji, Kostaryce i egzotycznej Republice Czeskiej.
W programie Grupy jak zwykle dominować będzie muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym żartem. Muzycy
zagrają wiele nowych utworów, ale czasem wrócą do
kilku swoich evergreenów.
Cóż... Panowie z wiekiem stają się nieco sentymentalni.
Czterej panowie w swej podróży artystycznej zawitają
pod dachem Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Goldoniego 1) we WTOREK 6 grudnia i zagrają o godz.18.00
oraz o godz. 20.30. Bilety 30 zł. Przedsprzedaż od 28
listopada w kasie BOK. Zapraszamy !

w w w. b i e l a ny p o g o d z i n a c h . p l 11

Nasze Bielany nr 11/2016

OSTATNI W TYM ROKU KONCERT W RAMACH CYKLU
„JAZZ W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH”

BIELAŃSKIE MIKOŁAJKI
–ILUMINACJA CHOINKI

W czwartek 8 grudnia w Podziemiach Kamedulskich zapraszamy na ostatni koncert w tegorocznym cyklu „Jazz
w Podziemiach Kamedulskich”. Na scenie wystąpi Sibel
Kose - pochodząca z Ankary znakomita wokalistka jazzowa, nazywana turecką „Lady Jazz”.
Artystka reprezentuje klasyczny styl śpiewania jazzu,
utrzymany w tradycji Sary Vaughan, Carmen McRae i
Shirley Horn. W Podziemiach Kamedulskich usłyszymy
standardy jazzowe oraz jazzowe interpretacje piosenek
Wassowskiego i Przybory, co ciekawe - śpiewane przez
Sibel w języku francuskim. Wokalistce towarzyszyć
będą polscy uznani muzycy jazzowi na czele z mistrzem
fortepianu - Bogdanem Hołownią.

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Świąteczną atmosferę na Bielanach będzie można poczuć już we wtorek 6 grudnia. O godz. 16.00 zapraszamy Państwa przed
Urząd Dzielnicy Bielany na wspólne odliczanie, po którym nastąpi iluminacja bielańskiej choinki. W świąteczny nastrój wprowadzi Państwa chór Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego
„Lutosingers” oraz chór rodziców uczniów szkoły pod
kierunkiem Katarzyny Bonieckiej oraz Anny Waligóry Tarnowskiej. Chóry wystąpią w towarzystwie Kamili Lewickiej - dyrektor szkoły. Artyści zaprezentują zimowe
i świąteczne piosenki w autorskich aranżacjach. Jak co
roku Święty Mikołaj i jego pomocnicy przygotują również słodkie upominki. Bądźcie z nami! Zapraszamy!

SIBEL KOSE Quartet
Sibel Kose - śpiew
Bogdan Hołownia - fortepian
Wojciech Pulcyn - kontrabas
Robert Murakowsi - trąbka
Koncert rozpocznie się o godz. 19.00 w Podziemiach
Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3.
Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie.

FLORYSTYCZNO-PLASTYCZNE RODZINNE
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

„Nietypowa Baba jestem”
Rodzinne Spotkania ze Sztuką.
czyli Anna Seniuk w rozmowie
„Bombowe Święta” Mały Teatrzyk
z córką Magdaleną Małecką-Wippich Interaktywne przedstawienie dla dzieci utrzymane
Z miłości porzuciła
rolę, która trafia się
aktorce „raz na sto
lat”. O mały włos – aż
trzykrotnie nie straciła życia. Zwymyślała
komisję egzaminacyjną krakowskiej PWST,
uwiodła swą grą rosyjskiego dramaturga, i
jako pierwsza polska
aktorka pokazała na
dużym ekranie biust.
A wszystko to - jak
sama mówi - zaczęło
się w dniu, w którym
biegnąc przez krakowski rynek „przeskoczyła Sukiennice”.
Dziś, chętnie odżegnuje się od wizerunku „ciepłej mamuśki”, jaki przez lata wykreowały media. Przyznaje, że
marzenia zaczęła spełniać dopiero po sześćdziesiątce.
Nie boi się opowiedzieć o swoich życiowych zmaganiach.
Pchła Szachrajka, wytworna Natasza, czy szalona panna
Tutli Putli?
Kim jeszcze okaże się dla czytelników tytułowa „Nietypowa Baba”?
Znana z powściągliwości i niechęci do opowiadania o
sobie, po raz pierwszy szczerze rozmawia o swoim prywatnym życiu, walce z chorobą, teatrze, pasjach, miłości i drodze do kariery. Anna Seniuk - w błyskotliwej i
odważnej rozmowie z córką, Magdaleną Małecką.
Serdecznie zapraszamy w sobotę 3 grudnia o godz.
17.00 na spotkanie autorskie. Bezpłatne wejściówki do
odbioru od 28 listopada w sekretariacie BOK w godz.
9-17. BOK, ul. Goldoniego 1
„Nietypowa Baba jestem” czyli Anna Seniuk w rozmowie z córką, Magdaleną Małecką-Wippich. Wydawnictwo: ZNAK, Premiera: 09.11.2016.

w
konwencji współuczestnictwa. Dwa Skrzaty Bum i Bom
przygotowują świąteczne niespodzianki dla Renifera
i Bałwanka – ale przeszkadza im w tym gadająca Choinka. Spektakl pełen komicznych sytuacji, pościgów
i szalonych eksperymentów, w wyniku, których dzieciaki wyczarują Dymiącą Parę, Burzę Śniegową i Wielki
Wybuch. Pokaz teatru baniek mydlanych oraz ...wizyta
Świętego Mikołaja!
Zapraszamy w sobotę 17 grudnia o godz. 12.00 do Filii
BOK na Estrady 112 na imprezę z cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką. „Bombowe Święta „ Mały Teatrzyk.
Koszt: 5 zł/osoba

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszają na Florystyczno-plastyczne Rodzinne Warsztaty
Świąteczne
• KLUB MIESZKAŃCÓW WSBM „CHOMICZÓWKA ”, ul. Nerudy 1, piątek, 2 grudnia 2016, g. 15.00-19.00
• MEDIATEKA START-META, ul. Szegedyńska 13a, piątek,
9 grudnia 2016, godz. 15.00-19.00
• KLUB „PIASKI”, ul. Broniewskiego 71, piątek, 16 grudnia
2016, 15.00-19.00
Zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków… WAŻNE! Dzieci
powyżej 7 roku życia. Wykonamy ozdobne stroiki na świąteczne stoły. Zajęcia prowadzi mistrzyni florystyki i plastyczka. Wszelkie niezbędne artykuły zapewnia organizator.
Warsztaty są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy osobiście lub telefonicznie:
• klub WSBM „Chomiczówka” tel. 22 834 76 98 (w g. 15-19)
• Mediateka START-META tel. 22 291 44 71 (pon.-pt.
w g. 9-19, sb. 10-16)
• klub „Piaski” tel. 22 633 80 65 (w g. 14-21)

Koncert kwartetu smyczkowego
The Time Quartet
The Time Quartet to jeden
z najlepszych
polskich kwartetów smyczkowych – ma
na swoim koncie ponad 350
koncertów i
kilkunastoletnie doświadczenie.
W programie największe przeboje muzyki światowej w
oryginalnych aranżacjach. Widzowie usłyszą znane hity
takich wykonawców jak M. Jackson, E. Piaf, E. Presley,
Metalica, Coldplay, Queen, The Beatles.
The Time Quartet : Maksymilian Grzesiak, Katarzyna
Boniecka, Agnieszka Dobrzyńska, Małgorzata Duź.
Serdecznie zapraszamy do Filii BOK na Estrady 112 na
niezwykły koncert kwartetu smyczkowego The Time
Quartet zatytułowany „Viva la Vida” sobota 10 grudnia
2016 r. godz. 18.00. Wstęp wolny.
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Bielańska „ptasia ścieżka” – zasiedlona!
Wśród 174 projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego Bielan na 2015 r.
znalazła się i zyskała znaczne
społeczne poparcie, propozycja „wieży dla jerzyków”.

M

iała to być konstrukcja
w formie wieży – pylonu
z umieszczonymi w jej
wierzchołku komorami lęgowymi
o wymiarach dostosowanych do
specyficznych wymagań „mieszkaniowych” jerzyków. Ptaki te, gniazdujące prawie wyłącznie w budynkach są ostatnio eksmitowane z dotychczasowych miejsc lęgowych
przez postępującą modernizację
budownictwa, szczególnie ocieplania elewacji. Jako rekompensatę
wznosi się dla nich specjalne wieże
z miejscami lęgowymi – kilka z
nich jest już w różnych dzielnicach
Warszawy. Również na Bielanach
do tego celu przystosowano przed
kilku laty, nie wykorzystywany już
maszt radiotelekomunikacyjny
przy ul. Broniewskiego 59A, a na
kilku innych budynkach (m.in. w
wieży kościoła w Lesie Bielańskim,
na osiedlach Wrzeciono, Ruda
i Piaski) zainstalowano dla jerzyków specjalne skrzynki lęgowe.
Specjalistyczne konsultacje,
m.in. z ornitologami, projektu bielańskiej wieży dla jerzyków wykazały, że zamiast jednego dużego
obiektu – bardziej celowe będzie
zainstalowanie kilku mniejszych
z miejscami lęgowymi nie tylko dla

jerzyka, ale też dla innych gatunków
ptaków (np. szpaka, wróbli, sikor).
W tych dyskusjach zrodziła się koncepcja „ptasiej ścieżki” – ciągu pięciu konstrukcji w kształcie gołębnika na słupie oraz umieszczonych
przy nich tablic edukacyjnych.
W ten sposób pełniej, niż w pierwotnym projekcie, byłby realizowany cel przyrodniczy – szersze rozmieszczenie i większa różnorodność miejsc lęgowych dla ptaków,
a dodatkowo też tablice służyłyby
celowi edukacji przyrodniczej.
Taka koncepcja „ptasiej ścieżki” została zrealizowana jesienią
2015 r. Pięć jej „stacji” tworzy ciąg
w obu częściach Parku Herberta
i w Parku Olszyna. Każda z wież
o kształcie gołębnika, umieszczonych na 7-metrowym słupie mieści
18 komór lęgowych o wymiarach
wnętrza i otworu odpowiadających
wymaganiom różnych ptaków – po

6 komór dla jerzyków, wróbli i sikor oraz szpaków. Każda z tablic
edukacyjnych przedstawia (ilustracja i tekst) inny gatunek wśród
potencjalnych lokatorów: sikory
– bogatkę i modraszkę, wróble –
domowego i mazurka, szpaka oraz
jerzyka. Poszczególne tablice objaśniają też skrótowo pod hasłem
„elementarz ekologiczny”, ogólne
zagadnienia ochrony przyrody.
Realizacji „ptasiej ścieżki”, jak
zawsze przy „inżynieryjnym”
wspieraniu przyrody, towarzyszyła
niepewność rezultatu – czy ptaki
zaakceptują złożoną im „ofertę
mieszkaniową”. Doświadczenia
z jerzykami wykazują, że ptaki te
nieraz przez kilka lat „namyślają
się” zanim zasiedlą nowe miejsca
lęgowe. Natomiast szpaki – przeciwnie, nie mają pod tym względem oporów. Przegląd wież jesienią br. – to jest po pierwszym se-

Huta ArcelorMittal Warszawa uzyskała
po raz kolejny certyfikat systemu
zarządzania środowiskiem ISO 14001
ISO 14001 jest normą, w której
Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna zawarła wymagania dotyczące systemu
zarządzania środowiskowego.

J

aki jest jej cel? Chodzi przede
wszystkim o wdrożenie sytemu, który pozwala – dzięki
zasadzie ciągłego doskonalenia –
na uzyskanie poprawy efektów
działalności środowiskowej. Dlatego też norma opiera się na założeniu, że firma, która decyduje się
na zbudowanie takiego systemu,
musi okresowo go przeglądać
i oceniać a także nieustannie doskonalić.
Bielańska Huta po raz pierwszy uzyskała certyfikat ISO 14001
w 2007 r. Od tego czasu – czyli od
dziewięciu lat - Huta poddawana
jest okresowo „sprawdzianom”
prowadzonym przez zewnętrz-

nych audytorów. Przyjeżdżają oni
na parę dni do zakładu, by na miejscu prześwietlić skuteczność naszego systemu zarządzania środowiskiem.
Ostatni taki audyt odbył się w

Hucie w lipcu br. Sprawdzian objął
wszystkie wydziały produkcyjne
i pomocnicze Huty. Audytorzy badali, czy prowadzona w tych obszarach działalność jest zgodna z przepisami prawa dotyczącymi ochrony
środowiska. Sprawdzano jak działa
sterowanie operacyjne, weryfikowano gotowość i sposób reagowania
na awarie. Oczywiście kontrolowano też osiągane przez Hutę wskaźniki środowiskowe. Audytorzy weryfikowali dokumentację dotyczącą
oddziaływania na środowisko i systemu zarządzania środowiskiem
oraz nadzór nad nią. Sprawdzano
też w jaki sposób Huta gospodaruje
wytwarzanymi odpadami.
Wyniki audytu wypadły pozytywnie. Huta ArcelorMittal Warszawa otrzymała nowy certyfikat
ISO 14001, ważny do 2018 r.
Marian Eliasz

zonie lęgowym od ich zainstalowania, w pełni potwierdził takie
przypuszczenia. W komorach lęgowych znaleziono ślady pełnych
lub niedokończonych gniazd 4-6
gatunków ptaków. Wynika z nich,
że w 16 komorach (to dużo!) odbyły się lęgi szpaków, a w 12 innych
szpaki podejmowały próby lęgów.
W 5 komorach gniazdowały wróble (wróbel domowy lub mazurek),
a w 19 innych zaczęły budować
gniazda. Jerzyk zaczął budować
gniazda w 4 komorach, a sikory
(bogatka lub modraszka) – w jednej. Tak więc w wieżach ptasiej
ścieżki odbyło się co najmniej 21
ptasich lęgów, a w 36 „mieszkaniach” były próby zasiedlenia. Jak
na pierwszy sezon – jest to wynik
zachęcający. Najbardziej cieszy tu
zainteresowanie jerzyków wieżami
- już w pierwszym sezonie lęgowym, co jest rzadkością u tego
gatunku.
Tak chętne zaakceptowanie
przez ptaki „oferty mieszkaniowej” wynika z ogólnego niedostat-

ku (także na Bielanach) miejsc
lęgowych dla ptaków. Powinno to
być zachętą zarówno do indywidualnych jak instytucjonalnych
działań pod hasłem: „skrzynka dla
szpaka w ogrodzie, dla jerzyka
przy balkonie, każdy remont elewacji (= utracone miejsca lęgowe
ptaków!) rekompensowany zainstalowaniem skrzynek”. Jest tu też
pole dla inicjatyw w ramach budżetu partycypacyjnego – znakomitym przykładem jest opisana
bielańska „ptasia ścieżka”.

* * *
Bielańska „ptasią ścieżkę” zrealizowała firma Skifter (Konrad
Sokołowski) pod nadzorem ornitologicznym Mariusza Grzeniewskiego, wieże dla jerzyków projektował
Adam Tarłowski (Ussuri), tablice
projektowała i wykonało Prograf SG
z rysunkami Dawida Kilona i tekstami Macieja Luniaka.
Mariusz Grzeniewski,
prof. Maciej Luniak

Mł. insp. Lech Bielak odznaczony
Krzyżem Komendy Głównej WiN
Z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości, do zacnego
grona osób uhonorowanych
przez Komendę Główną
„WiN” w Warszawie, dołączył
Komendant Rejonowy Policji
Warszawa V, mł. insp. Lech
Bielak.

Z

okazji Święta Odzyskania
Niepodległości, do grona
osób uhonorowanych przez
Komendę Główną „WiN” w Warszawie, dołączył Komendant Rejonowy Policji Warszawa V, mł.
insp. Lech Bielak. Ppłk Leszek
Mroczkowski ps. „Andrzej” osobiście odznaczył Komendanta,
Krzyżem Komendy Głównej
WiN.

Pani
Barbarze
Skłodowskiej
Naczelnik Wydziału Zasobów
Lokalowych dla Dzielnicy Bielany
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składa
Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Mł. insp. Lech Bielak, Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
został odznaczony przez ppłk.
Leszka Mroczkowskiego, Komendanta Inspektoratu WiN Warszawa,
Krzyżem Komendy Głównej WiN.
Odznaczenie to przyznawane jest
osobom zasłużonym dla Weteranów Walk o Niepodległość.
Ppłk. Leszek Mroczkowski,
Żołnierz Wyklęty, odznaczając
komendanta Lecha Bielaka, wnuka
Kawalera Orderu VIRTUTI MILITARI, serdecznie podziękował za
pomoc kombatantom – Żołnierzom Oddziałów Partyzanckich
RP, w kultywowaniu tradycji i pamięci.
ek

Naszej drogiej koleżance

Małgorzacie Potęga
wyrazy głębokiego żalu
i współczucia
z powodu śmierci

Teścia
składają
koleżanki i koledzy z Wydziału
Budżetowo-Księgowego
Urzędu Dzielnicy Bielany
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Porozumienie z
Instytutem Kardiologii

Uroczyste otwarcie Przedszkola UKSW
Poświęcenie budynku, przecięcie wstęgi oraz występ artystyczny dzieci to główne punkty
uroczystego otwarcia Niepublicznego Przedszkola UKSW.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisał
Porozumienie o współpracy
z Instytutem Kardiologii im.
Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego.

Fot. Arch. UKSW

U

Prezes Paweł Malinowski, kard. Kazimierz Nycz
i rektor UKSW Stanisław Dziekoński przecinają wstęgę

Ksiądz Rektor w swym przemówieniu zaznaczył, iż przedszkole będzie miejscem, w którym skupi się nauka uprawiana na UKSW
i dydaktyka realizowana na wielu
kierunkach studiów, m.in. pedagogice, psychologii, socjologii a także
teologii. Będą tu prowadzone badania i realizowane granty ważne
z perspektywy wychowania dzieci.
Przedszkole doskonale wpisze się
w misję publiczną i społeczną Uniwersytetu, który ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale także służyć
społecznie obecnym i przyszłym

pokoleniom – zakończył swe przemówienie Rektor.
Paweł Malinowski przedstawił
zebranym gościom historię powstania przedszkola, a Jadwiga
Stachnik odczytała list Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Doroty Skrzypek, wystosowany do
władz UKSW i dyrekcji przedszkola specjalnie na tę okazję.
Występ przedszkolaków, najmłodszych członków wspólny
UKSW, zakończył uroczystość.
Katarzyna Dominiak

Europejski Dzień Zdrowego
Jedzenia i Gotowania w SP 289

Alicja Wysocka

Uczestnicy zawartego porozumienia między UKSW i Instytutem Kardiologii

„Biologiczne produkty
lecznicze. Aspekty prawne”

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka
pomagania ludziom, by zmieniali swój
styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”

Zaproszenie na konferencję naukową

Fot. Z. Morawski

P.O’Donnell

8 listopada 2016 w Szkole Podstawowej Nr 289 obchodziliśmy
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Uroczystość była
okazją do podsumowania realizowanych w szkole projektów z Budżetu Partycypacyjnego: „Renowacja boiska szkolnego”, „Zielone
ABC - warzywniak ze ścieżką dydaktyczną”, „Wiem co jem - warsztaty kulinarne” oraz „Scena działań twórczych i promocji talentów”. Autorkami trzech projektów
są nauczycielki: Małgorzata Litwin i Katarzyna Bielecka.
Wszystkich gości oraz rodziców
i dzieci przywitała Dyrektor Szkoły
Małgorzata Staniszewska. Swoją
obecnością zaszczycili nas: burmistrz dzielnicy bielany Tomasz
Mencina, zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk, radny dzielnicy Bielany - Wojciech Borkowski
oraz przedstawicielki Wydziału
Ochrony Środowiska –Paulina
Szczuczko-Jędruszak i Wydziału
Kultury i Promocji – Sylwia Lacek.
Burmistrz Tomasz Mencina w
swoim wystąpieniu podkreślił, jak
ważne jest prawidłowe odżywianie i uprawianie sportu. Na ręce

U

mowa dotyczy „podjęcia
działań na rzecz współpracy
w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form
kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i wszelkich technik badawczych dla dobra studentów, doktorantów i pracowników.”
Porozumienie zostało zawarte 27
października między Rektorem

Fot. Arch. UKSW

roczystość odbyła się 27
października w budynku
przedszkola na kampusie
przy ul. Wóycickiego 1/3.
Aktu przecięcia wstęgi, a tym
samym otwarcia przedszkola dokonali: ks. kard. Kazimierz Nycz,
metropolita warszawski, Wielki
Kanclerz wydziałów Nauk Kościelnych UKSW; Jego Magnificencja
ks. Rektor Stanisław Dziekoński
oraz Paweł Malinowski, prezes
firmy Profbud, fundator i główny
wykonawca obiektu.
Ksiądz Kardynał podczas błogosławieństwa zwrócił uwagę na
to, iż Chrystus przyszedł na świat
jako dziecko, a później wielokrotnie podkreślał godność dzieci,
stawiając je nawet za wzór tym,
którzy naprawdę szukają Królestwa Niebieskiego. Dzieci – jak
zaznaczył – potrzebują pomocy
dorosłych, aby osiągnąć ludzką
i chrześcijańską dojrzałość.

UKSW ks. prof. dr. hab. Stanisławem Dziekońskim i dr. hab. n. med.
Tomaszem Hryniewieckim, prof.
nadzw. Instytutu Kardiologii.
Instytut Kardiologii istnieje od
1979 r. Jest głównym klinicznym
ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w
dziedzinie kardiologii w Polsce oraz
dynamicznie rozwijającym się
ośrodkiem naukowym. Od wielu lat
plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w Polsce.

Pani Dyrektor złożył gratulacje, że
środki z budżetu zostały dobrze
wykorzystane i wpłynęły na rozwój potrzeb oraz zainteresowań
uczniów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczął występ artystyczny
w wykonaniu dzieci z klas młodszych oraz pokaz gimnastyczny
dziewcząt z klasy VI.
Warto podkreślić, że w SP 289
od kilku lat promujemy zdrowy
styl życia. Poprzez warsztaty kulinarne dzieci nabywają nowych
umiejętności: stają się bardziej
samodzielne i świadome.
W czasie uroczystości dzieci i
rodzice, pod czujnym okiem Grzegorza Łapanowskiego - Prezesa
Fundacji „Szkoła na widelcu”przygotowali: zielony koktajl mocy,

przekładańce jogurtowe z granatami i granolą oraz szaszłyki owocowe. Natomiast kucharz i artysta,
Krzysztof Gac, przeprowadził
warsztaty dekoracji potraw. Spod
jego artystycznej ręki powstały
piękne dekoracje z warzyw i owoców, które wzbudziły zachwyt
dzieci i zaproszonych gości.
Nie zabrakło konkursów tematycznych, które przeprowadziły
dietetyczki współpracujące z Fundacją „Szkoła na widelcu”. Zwycięzcy otrzymali książkę z przepisami
autorstwa Grzegorza Łapanowskiego. Mistrz sztuki kulinarnej nie
zapomniał o autografie i specjalnej
dedykacji dla zwycięzców.
Violetta Bukowska

Wydział Prawa i Administracji
UKSW zaprasza na konferencję,
która odbędzie się 2 grudnia br.
w Auli Schumana na kampusie
przy ul. Wóycickiego.
Program spotkania zakłada
dyskusję nad lekami biologicznymi z trzech perspektyw: prawa
nowych technologii, obrotu krajowego i międzynarodowego oraz

systemu ochrony własności intelektualnej. Dyskusję zamkną
wnioski z przeprowadzonych badań naukowych oraz rekomendacje dla ustawodawcy.
Rozpoczęcie o godz. 9.00.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji.
Konferencja ma charakter
otwarty (udział bezpłatny).
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Gościliśmy seniorską kadrę

Był bal
Tango retro? Długa suknia, etola, rękawiczki? Nic z tych rzeczy.

Fot. Z. Morawski

S

Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wśród wyróżnionych seniorów

4 listopada br. w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy
Bielany odbyło się pierwsze
seminarium dzielnicowych Rad
Seniorów stolicy, zorganizowane przez Warszawską Radę Seniorów i Urząd m.st. Warszawy.

O

bradowało w sumie 170
osób. Przybyła pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz – w swoim przemówieniu opowiedziała o dotychczasowej działalności Rad w mieście.
Przybył poseł na Sejm RP Michał
Szczerba (wiceprzewodniczący
Komisji Senioralnej RP), który

przybliżył zebranym zasady polskiej polityki senioralnej.
Gości powitał burmistrz Bielan
Tomasz Mencina, podkreślając
m.in. znaczenie Bielańskiej Rady
Seniorów. W spotkaniu wzięli
udział zastępcy burmistrza – Artur Wołczacki, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski.
Seminarium prowadziła przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Anna Nehrebecka-Byczewska.
Dużo mówiono o programie „Warszawa przyjazna seniorom”. Należy
tu podkreślić, że na Bielanach realizowany jest własny, oryginalny
program „Miejsce przyjazne senio-

rom”, które proponują mieszkańcy
dzielnicy, wypełniając opracowane
przez naszą Radę ankiety.
Zasłużonym seniorskim liderom
pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła dyplomy i wyróżnienia. Dyplomy uznania za swoją
pasję pracy społecznej na rzecz osób
starszych, zaangażowanie oraz wysiłek włożony w powstawanie Rad Seniorów w Warszawie otrzymali m.in.
przedstawiciele naszego środowiska:
przewodnicząca Bielańskiej Rady
Seniorów Krystyna Żebrowska i wiceprzewodniczący Tadeusz Pałka.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Roztańczone Bielany...
Walc wiedeński a może walc
angielski, tango, fokstrot,
quickstep – nogi aż same rwą
się do tańca.

Redakcja

Fot. Arch. R.B.

K

ażdy, kto czuje rytm nie powinien się zastanawiać,
wyjść z domu i spróbować
swoich sił na parkiecie. Od połowy
września do końca grudnia, w każdą środę o godz. 18.00 w sali gimnastycznej SP Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 rozbrzmiewa muzyka, przy
której nikt nie stoi w miejscu.
Cykl bezpłatnych zajęć tanecznych dla seniorów, to inicjatywa
bielańskiej radnej Teresy Renaty
Banasiak. Pomysł narodził się, by
zaktywizować bielańską społeczność seniorów i wzbogacić jej szeroki wachlarz ofert.
Zajęcia prowadzi choreograf
i instruktor tańca Krzysztof Sułkowski. Utytułowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami na arenie
ogólnopolskiej. Zapisy na zajęcia
– Siedziba Klubu Kultury „Barka”
ul. Klaudyny 18a.

Zajęcia z tańca dla seniorów

eniorka z początku trzeciego
millenium szaleje w skąpej
mini, a senior – nie gubiąc
kroku – z gracją uwalnia się od marynarki, bo na meksykanę już czas.
Bielańskie Dni Seniora trwały,
jak zwykle, bity miesiąc. Było uroczyste spotkanie w sali kameralnej
ratusza (pisaliśmy o tym w numerze październikowym), imprezy
i tańce w klubach, a pod koniec
miesiąca – bal seniora. Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany, Centrum
Rekreacyjno-Sportowe w Dzielnicy Bielany, TKKF „Chomiczówka”
zaprosili do hali sportowej przy ul.
Lindego 20 ponad trzysta osób.
Miło podkreślić, że wśród wymienionych w zaproszeniach organizatorów pojawiła się także Bielańska Rada Seniorów.
Taki bal to nowa, atrakcyjna
inicjatywa bielańskich władz samorządowych w obchodach seniorskiego święta. Pierwszy urządzono nam w ubiegłym roku, ten
był drugi – może stanie się tradycją? W każdym razie prezes TKKF
„Chomiczówka” Jacek Bączkowski, zapraszając zastępcę burmistrza dzielnicy Bielany Grzegorza
Pietruczuka do zainicjowania pląsów, ujawnił, że właśnie niezmiennie życzliwy seniorom zastępca
burmistrza bal wymyślił i czuwał
nad wszystkim do skutku.
Wśród honorowych gości byli:
dyrektor Centrum RekreacyjnoSportowego Anna GałkowskaSzymczak, zastępca burmistrza
Włodzimierz Piątkowski, który
niespodzianie objawił talent konferansjera, wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka
– jak zawsze na imprezach roztańczona w rytmie jamboree, przewodnicząca Bielańskiej Rady Seniorów
Krystyna Żebrowska, przedstawiciele Rady Dzielnicy i Rady Seniorów. Do hali sportowej przy Lindego, przedekorowanej przez TKKF
na salę balową, zniesiono stoliki

Wolontariusz 60+
W końcu października zagościła w bielańskim ratuszu
tak zwana „Lotna Szkoła Rad
Seniorów”.

J

est to cykl wykładów i warsztatów szkoleniowych dla animatorów seniorskich spraw,
realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego
Programu Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020.
Szkolenia – organizowane w całym

kraju – pomagają m.in. w wyborze
metod aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności
i poczucia odpowiedzialności za
funkcjonowanie naszego otoczenia społecznego.
Na Bielanach, w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy, zebrało
się ok. 100 osób z miejscowych
klubów i instytucji, ale także z
województwa mazowieckiego:
Ostrołęki, Starych Babic, Góry
Kalwarii. Tematem był wolontariat senioralny – różne formy dzia-

łania i tworzenia jego programów,
a prowadzili spotkanie prawdziwi
znawcy przedmiotu: Agnieszka
Buczyńska – prezes Regionalnego
Centrum Wolontariatu w Gdańsku; Marian Ferenc – prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior; Kaja Bzowska – grupowy trener biznesu, która przeszkoliła ponad 4000 wolontariuszy,
autorka „Przepisu na wolontariat”.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

z sąsiedniej szkoły i powstało dwadzieścia długich stołów zastawionych szczodrze. Zastawa była porcelanowa, a nie tekturowo-plastikowa, jak to się kateringowym firmom
zdarza. Podano obfitość przekąsek,
sałatek i – zgodnie z etykietą balowania – dwa gorące dania: kolację
po godz. 18.00, a czerwony barszczyk z pierogami pod koniec balu.
Panie pozakładały – rozdawane
gościom przy wejściu – „uszatki”
i korony, panowie kapelusze w stylu Al Capone. Orkiestra – muzycy
z Filharmonii Kieleckiej okresowo
zespół instrumentalno-wokalny,
przerwy robiła rzadkie i krótkie,
w odróżnieniu od zespołów, które
częściej odpoczywają niż grają.
Dziesięć par stanęło do konkursu
tanecznego (tango, walc, polka,
rumba), jury z przewodniczącym
zastępcą burmistrza Włodzimierzem Piątkowskim, zdecydowanie
przyznało pierwsze miejsce pani
Monice z panem Marianem, przy
aplauzie sali. Odpytaliśmy zwycięzców – kiedyś trenowali w klubie tańca, a „to” przecież zostaje.
Dużo sympatii oraz wesołości
wzbudził konkurs śpiewu – m.in.
„U cioci na imieninach” i „Aria ze
śmiechem”. Trzeba przyznać, że
nasi seniorzy nie dają się prosić
i odważnie występują publicznie.
Senior potrafi! Ku satysfakcji
i uciesze organizatorów, na poczekaniu powstał zgrabny wiersz
o balu i burmistrzowie obiecali, że
znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany.

* * *
Zakończył Bielańskie Dni Seniora koncert Aloszy Awdiejewa
– 30 października, również w Centrum Rekreacyjno-Sportowym
przy ul. Lindego 20.
Zapraszała Rada
i Zarząd Dzielnicy Bielany.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Pani
Ewie Bielskiej
najserdeczniejsze wyrazy
współczucia
z powodu śmierci

Męża
składa
Grażyna Lewińska
z seniorami ze Starych Bielan
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Bielański Corss zakończony
Na terenie Lasu Bielańskiego
po raz pierwszy w historii
rozegrano wyścigi sztafetowe
pod nazwą Cross Bielański. Nie
zabrakło emocji oraz drużyn
z Bielan, które zaprezentowały
się z dobrej strony.

Fot. Arch. ZSR

P

rzed imprezą główną odbyły
się biegi dla dzieci. Najmłodsi, podobnie jak uczestnicy sztafet, także otrzymali pamiątkowe koszulki i medale. Wytyczona przez organizatorów trasa
należała do wymagających, co potwierdzali wszyscy uczestnicy. Według pomiarów z nadajników GPS,
wytyczono niespełna dwukilometrową pętle, która liczyła nieco
ponad 1800 m.
W tych warunkach drużyna
Mamy Ruszamy Ojce, w której wystąpili Bartosz Brusiło, Jarosław
Dąbrowski, Tomasz Bomba, Grzegorz Nowosielski i Maciej Koper,
uzyskała bardzo dobry czas. Zespół
Ekobiegów (drugi na mecie), został

Zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk z innymi uczestnikami biegu

pokonany przez Mamy Ruszamy
Ojce o niespełna półtorej minuty.
Spośród bielańskich sztafet,
najlepiej wypadła drużyna Naprzód Młociny I, która w klasyfikacji Open była piąta, a w stawce
drużyn mieszanych trzecia. Zespół
Naprzód Młociny Women zajął
drugie miejsce w klasyfikacji kobiet (trzynaste w generalnej). Dobrze spisała się także sztafeta Urzędu Dzielnicy, która zamknęła

pierwszą dziesiątkę. Wystartowało
29 zespołów.
- Impreza bardzo udana, a trasa
bardzo trudna. Cieszę się, że oferta
biegowa dla mieszkańców naszej
dzielnicy jest coraz bardziej bogata,
a to dlatego, że zainteresowanie bieganiem stale rośnie. Dziś nie brakowało zespołów z naszej dzielnicy,
a mnie cieszy fakt, że Urząd Dzielnicy dołożył do tej dzielnicowej
reprezentacji sporą cegiełkę. Gratu-

luję organizatorom - Karolowi Radke i Pawłowi Januszewskiemu.
Widać, że o bieganiu i organizowaniu imprez biegowych mają pojęcie.
Już dziś otrzymywałem pytania
o kolejną edycję. Ta wypadła udanie,
więc nie widzę przeszkód, aby za rok
znów spotkać się na biegu sztafetowym - podsumował biegnący
w drużynie Urzędu Dzielnicy zastępca burmistrza dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk.
Podajemy wyniki bielańskich
drużyn i podium:
1. Mamy Ruszamy Ojce 35:34
2. Ekobiegi - 36:55
3. BBL Warszawa Polonez 37:02
5. Naprzód Młociny I - 38:40
(Igor Grzejdziak - 7:34, Anna Szymanek - 7:56, Adam Zając - 7:16,
Sławomir Dobrowolski - 7:57,
Marcin Jańczuk - 7:57)
7. Naprzód Młociny III - 39:43
(Konrad Kobiałka - 6:40, Krzysztof Czajkowski - 8:27, Dominik

Szybisz - 8:16, Grzegorz Baran 8:36, Tomasz Szewczyk - 7:44)
10. Urząd Dzielnicy I - 41:14
(Mateusz Gotz - 8:16, Piotr Jaszczura - 8:28, Filip Puchalski - 8:09,
Grzegorz Pietruczuk - 8:42, Aleksandra Chmielewska - 7:39)
13. Naprzód Młociny Women 43:33 (Marta Idzikowska-Śledź - 8:10,
Kasia Tomaszewska - 9:30, Monika
Mosiołek - 7:54, Roma Kobiałka 8:38, Eliza Gawryluk - 9:21)
17. Chomicze - 48:23 (Marcin
Karpiński, Izabela Karpińska,
Robert Cieślak, Mariusz Krajewski, Anna Szymańska)
21. Urząd Dzielnicy II - 49:43
(Kamila Michalak 9:11, Beata Michalak - 10:24, Adam Jastrzębski
- 9:42, Kamil Krakowiak - 11:27,
Bogumił Jurkowski - 8:59)
26. Bielany Team - 52:03
(Agnieszka Anrejew, Andrzej Balcerzak, Zdzisława Otto, Małgorzata
Hryckiewicz, Renata Polkowska).
M.G.

Krajobraz biegania z kasą w tle
Wydawałoby się – nie ma
prostszego sportu niż jogging.
Ale ze wzrostem społecznego
apetytu na bieganie, wręcz
olbrzymim w ostatnich latach,
rodzą się problemy niekoniecznie proste. Pan Tadeusz Andrzejewski jest bielańczykiem,
biega prawie 50 lat, zbiegał
Polskę i kilka maratonów europejskich (Londyn, Berlin, Praga,
Frankfurt nad Menem, Poczdam), w sumie przebiegł ok.
80 tys. km, zdobywając ponad
300 pucharów i kilkaset medali.
Trafił do Leksykonu Polskich
Maratończyków i – mimo kontuzji kolana – biega nadal.
Panie Tadeuszu proszę powiedzieć, co joggerów cieszy, a co
markoci?

– Polskie Stowarzyszenie Biegów z siedzibą w Pile ustaliło dla
organizatorów biegów zalecenia
organizacyjno-techniczne, w myśl
których wpisowe przeznaczone
jest na minimalne zabezpieczenie
i przygotowanie imprezy biegowej
pod względem sportowym. Stawki
te wynoszą: dla dystansów 10 km
– 20 zł, dla półmaratonu – 40 zł,
a dla maratonu – 60 zł. Szkoda, że
PSB nie sprecyzowało maksymalnych stawek wpisowego na tych
dystansach – dając tym samym
organizatorom „wolną rękę” w ser-
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Rozmowa z Tadeuszem Andrzejewskim, doświadczonym biegaczem z Bielan.

Janusz Tomasik, Tadeusz Andrzejewski i Teresa Żywek

wowaniu wielokrotnie zawyżonych stawek tegoż wpisowego.
Może kilka przykładów?

– Organizatorzy Warszawskiego Maratonu i Praskiego Półmaratonu zażyczyli sobie wpisowego za
start na dystansie 5 km w biegach
towarzyszących tym imprezom
w wysokości 50 zł. Zaś wpisowe do
tegorocznego biegu Biegnij Warszawo na dystansie 10 km wynosiło 90 zł!
Starszych biegaczy – najwyższych kategorii wiekowych bulwersuje fakt, że muszą oni płacić
wpisowe w pełnej wysokości, jak
pozostali. Taki przypadek zanotowaliśmy w br. w Biegu Raszyńskim

– 10 km, w którym wpisowe to
wynosiło 50 zł, a najwyższe kategorie wiekowe zlikwidowano.
A imprezy bardziej przyjazne
biegaczom?

– Bardzo przyjazne biegaczom
jest realizowane od roku 1999
Grand Prix Warszawy – 10 km,
w którym wpisowe wynosi 20 zł,
a zniżkowe (po 70-tce), to tylko 10
zł, kategorie wiekowe, co 5 lat,
ustalone wg zasady – jest biegacz,
jest kategoria.
Bardzo elegancko realizowany
jest półmaraton „Cud nad Wisłą”
w Radzyminie (15 VIII). Biegacze
powyżej 70. roku życia są zwolnieni z wpisowego. Uwzględniono

wszystkie kategorie wiekowe.
W ostatnim starcie także w kategoriach M80 było nas 5 – wszyscy
nagrodzeni plus jeszcze najstarszy
uczestnik. Startuję tam od 1996 r.
w hołdzie dla Ojca – uczestnika
Bitwy Warszawskiej i Walk nad
Bzurą. W dwóch ostatnich latach
nie startowałem ze względu na
fatalny stan mojego kolana. Gratulacje dla Organizatorów i władz
Radzymina!
Trzeba też wyróżnić Stołeczne
Centrum Sportu-Biegająca Warszawa (dawny Stołeczny Ośrodek
Sportu Rozbrat 26), realizujące
3 biegi patriotyczne: Konstytucji
3 Maja, Powstania Warszawskiego
i Niepodległości, w których każdy
biegający po 70-tce jest zwolniony
z wpisowego. Komunikaty uwzględniają wszystkie kategorie – chociaż
w tych biegach nie nagradza się
biegaczy w kategoriach wiekowych.
Honorowi są najstarsi uczestnicy
biegów. Dodatkową, jakże ważną
wartością, jest fakt pomiaru czasu
netto, co biegaczom z ostatniego
pola startowego daje możliwość
odniesienia zwycięstwa w biegu.
Z uznaniem pragnę jeszcze wymienić Bieg Wolności (5 km), w którym biegający po 65. roku życia
zwalniani są z wpisowego. Bieg
rozstrzygany w Parku Skaryszewskim, bardzo przyjemna impreza.
Są kategorie wiekowe i nagradzanie
najstarszego uczestnika.

A czy w naszym Biegu Chomiczówki wszyscy po 70-tce zwalniani
są z wpisowego?

– Tak, i są wszystkie kategorie
wiekowe oraz M-80 i K-80. Nagradzani najstarsi.
Prawdziwą jednak furorę
wśród biegów robi ćwierćmaraton (10,5 km) Logmaster w Radzyminie. W br. odbyła się III
edycja. Z każdym rokiem wzrasta
frekwencja – są wszystkie kategorie wiekowe za wyjątkiem kategorii dla 80-latków, ale uwaga: nagradzanych jest troje najstarszych,
co rekompensuje brak tej kategorii. Otrzymują oni puchary i nagrody rzeczowe. Dużo jest również nagród rozlosowanych. Biegacze po 65. roku życia są zwolnieni z wpisowego. Brawo sponsorzy, organizatorzy i pomysłodawcy.
I jeszcze jedna uwaga pod adresem organizatorów: prowadzący
elektroniczną rejestrację dla biegu
nie żądajcie podania poczty elektronicznej, gdyż, kto jej nie ma, nie
zostanie zarejestrowany! Wystarczy poprosić o numer telefonu. To
ułatwi rejestrację.

Dziękuję za rozmowę i życzę
dużo satysfakcji z biegania oraz
wielu naśladowców.
Rozmawiała
Irma Wieczorkowska-Bednarek
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II Triathlon zakończony Intensywne tygodnie

bielańskiego taekwondo

Pomimo przenikliwego zimna na Bielanach już po raz
drugi zorganizowano Triathlon Bielański. Zawodniczki
i zawodnicy rywalizowali na
pływalni CRS Bielany przy
ulicy Lindego, a następnie
przenieśli się do Lasu Młocińskiego, gdzie rozegrali
wyścig rowerowy i zmagania
biegowe. Najszybszy w zmaganiach triathlonowych w
kategorii open okazał się
Daniel Juszkowiec z UKS G-8
Bielany.

N

a pływalni wszyscy zawodnicy startujący w triathlonie mieli do pokonania 400
metrów, czyli 16 długości 25 metrowego basenu. Najszybciej spośród triatlonistów dystans pokonał
Jakub Śliwka - junior młodszy
z UKS G-8 Bielany. Zawodnik wypracował ponad 30 sekund przewagi nad starszymi kolegami
z UKS G-8, jednak ostatecznie to
Daniel Juszkowiec okazał się najszybszy. Wszystko dzięki najlepszym czasom w jeździe na rowerze
i bieganiu. Ostatecznie całą trasę
o długości 400 metrów pływania,
8 kilometrów jazdy na rowerze i 3
kilometrów biegu Daniel Juszkowiec pokonał w 37:26,36. Drugi na
mecie Paweł Lenartowicz pokonał
trasę w 38 minut 44 sekundy i 53
setne.
Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę zawodów triathlonowych:
1. Daniel Juszkowiec - UKS
G-8 Bielany - 37:26,36
2. Paweł Lenartowicz - UKS
G-8 Bielany - 38:44,53
3. Jakub Śliwka - UKS G-8 Bielany - 40:19,49
4. Piotr Stadnicki - 44:07,66
5. Magdalena Sudak - UKS
G-8 Bielany - 44:23,25
6 . To m a s z K l e p a c k i 44:32,00
7. Michał Ter piłowski 44:51,23

8. Petroniusz Tatarski 44:55,41
9. Maciej Śmigielski - UKS
G-8 Bielany - 47:46,70
10. Weronika (prosimy o podanie nazwiska) - UKS G-8 Bielany - 49:40,41.
Rywalizacja była także okazją do
konkurowania w aquathlonie. W kategorii dzieci zwyciężyła Paulina
Gutkowska wśród dziewcząt i Paweł
Uryniuk wśród chłopców. W zmaganiach młodzików Paula Markowicz oraz Kacper Senkowski.
– Żałuję, że w tym roku nie
mogłem wystartować. Cieszę się,
że wciąż pojawiają się nowe pomysły na poszerzenie liczby dyscyplin
sportu, możliwych do uprawiania
na Bielanach. Gratuluję zwycięzcom i organizatorom i liczę na
rozwój pomysłu, tak aby w kolejnych edycjach rywalizacja była
jeszcze bardziej zacięta - podsumował Grzegorz Pietruczuk, zastepca burmistrza dzielnicy Bielany, który obserwował pływacką
część zmagań.
MG

kg i Karola Olchowskiego - 74 kg
oraz Huberst Skrzydlewskiego.
Zaledwie tydzień później odbył się Puchar Świata w Serbi. Kolejny raz świetnie zaprezentowały
się zawodniczki AZS AWF Warszawa: Aleksandra Krzemieniecka zdobyła 3 m w kategorii seniorów a Gabriela Dajnowicz wywalczyła medal srebrny w kategorii
juniorów.
Nasi młodzicy mają też za sobą
pierwszy start w Mistrzostwach
Międzywojewódzkich. Zawody
odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 29 października.
W kategoriach sprawnościowych czwarte miejsce wywalczył

Dorian Wrzecion a miejsca piąte
Stanisław Kołodziński, Oliwia
Berne, Wiktoria Sadowska i Karolina Szymańska.
W kategorii mini kyorugi miejsce pierwsze zajął Dorian Wrzecion, miejsce drugie Maja Nowak
a miejsca trzecie Zuzanna Zwolan,
Oliwia Berne, Wiktoria Sadowska, Karolina Szymańska i Stanisław Kołodziński. Dumni jesteśmy także z faktu, że trójka bielańczyków: Gabriela Dajnowicz,
Milena Mazurek i Hubert Skrzydlewski wezmą udział w Mistrzostwach Świata Juniorów, które
odbędą się w Kanadzie.
MG

Ruszyła zawodowa
Krajowa Liga Zapaśnicza
Zawodnicy AZS AWF Warszawa
w listopadzie zainaugurowali
rozgrywki w nowej formule od
meczu z AKS Białogard. Niestety
minimalnie ulegli gościom 4:5.

K

LZ to siódma w krajowym
sporcie spółka, która uzyskała stosowną licencję z mini-
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aczęło się od Mistrzostwa
Polski Seniorów, które odbyły się w Kętrzynie w dniu
22 listopada. Zawodnicy bielańskiego AZS wspierani przez
uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Lindego 20 wywalczyli wiele medali. Cztery złote
medale podzielili między sobą:
Aleksandra Krzemieniecka - 73
kg, Patrycja Adamkiewicz - 57 kg
Jakuba Posadzy - 58 kg oraz Karol
Hołubowicz - 80 kg. Medale srebrne dla Aniki Godel - 73 kg, Małgorzaty Moczydłowskiej + 73 kg,
Piotra Pazińskiego - 87 kg, Piotra
Wójtowicza - 74 kg, Mateusza
Nowaka - 58 kg, Mateusza Żecjowskiego - 63 kg, Maurycego
Miszczaka - 68 kg, Anny Zbawionej - 62 kg.
Brązowe krążki tym razem trafiły na szyję Michała Bryma - 63
kg, Mileny Mazurek i Gabrysi
Dajnowicz - 62 kg, Michła Dudy
- 87 kg, Weroniki Uścimiuk - 57
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Dla Bielańskiego Taekwondo październik i listopad to
intensywny okres startowy.
Na szczęście dobra forma nie
opuszcza naszych zawodników.

sterstwa na organizację ligi zawodowej. W pierwszej edycji Krajowej
Ligi Zapaśniczej bierze udział sześć
zespołów: AZS AWF Warszawa,
AKS Białogard, Unia Racibórz, AZ
Supra Brokers Wrocław, Grunwald
Poznań i AKS Wrestling Team
Piotrków Trybunalski. Jest to
pierwsza liga na świecie, w której
walki będą toczyły się we wszystkich trzech stylach- wolnym, klasycznym i kobiet, a jeden mecz
w każdej kolejce będzie transmitowany na żywo w TVP Sport.
Pierwszą, inauguracyjną transmisję przeprowadzono właśnie
z gali rozgrywanej przy Marymonckiej i trzeba przyznać, że wypadła
okazale. Wśród licznie zgromadzonej publiczności byli również znamienici goście z Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Janem Widerą na czele.
Pojedynek pomiędzy AZS
AWF Warszawa a AKS Białogard
rozpoczął się walką kobiet w kategorii 48 kg pomiędzy Anną Łukasiak (AZS) i Dominiką Szynkowską (AKS). Pewne zwycięstwo
zawodniczki gospodarzy dało im
prowadzenie 1:0. W drugim pojedynku wystąpili panowie w stylu

wolnym w kategorii 57 kg. Gospodarzy reprezentował Yaroslaw
Hurskyy, który niestety uległ Adamowi Bieńkowskiemu i mieliśmy
remis 1:1. Znów na prowadzenie
gospodarzy wyprowadził Roman
Pacurkowski, który w najkrótszej
walce wieczoru uporał się z Sebastianem Birem w stylu klasycznym
(kat.66 kg). Niestety w kolejnych
walkach przegrała Katarzyna Michalak (58 kg) i Mateusz Pisarski
(74 kg) i zrobiło się 3:2 dla gości.
Znakomity występ Iwana Nylypiuka (85 kg) dał akademikom
nadzieję na zwycięstwo i doprowadził do remisu. Iwan został na
koniec gali uznany najlepszym
zawodnikiem tego wieczoru. Porażka Weroniki Rybak (69 kg)
i Mateusza Wójtowca (97 kg) sprawiły, że losy meczu zostały rozstrzygnięte, ale ambicja Marcina
Luto (130 kg) sprawiły, że ostatnia
walka należała do AZS AWF Warszawa. Cała gala zakończyła się
zwycięstwem AKS Białogard 5:4.
W drugiej kolejce AZS ponownie
w roli gospodarza zmierzy się z faworyzowaną Unią Racibórz.
MG
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Szachy w Ratuszu

Sukces Gimnazjum Nr 72

W bielańskim ratuszu już po
raz czwarty zorganizowano
szachowe zawody dla dzieci i
młodzieży pod nazwą „Szachy
w Ratuszu”.

Świetne wiadomości z Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

P
toria Chiszko – MUKS Stoczek 45
Białystok – 4, 5. Kinga Matuszewska – ŁKS Szach-Centrum Łódź
– 3,5, 6. Marcelina Łaszczuk –
UKS Gambit Wesoła – 3,5
Czołówka zawodów do lat 12:
1. Szymon Kozłowski – Ksz Polonia Warszawa – 4,5, 2. Michał Redzisz – KS Laura Chylice – 4,5,
3. Krzysztof Iwaszkiewicz – Ksz
Polonia Warszawa – 4,5, 4. Adam
Sieczkowski – Ksz Polonia Warszawa – 4, 5. Dominik Wojna –
Warszawa – 4, 6. Jan Olsztyński
– Ksz Polonia Warszawa – 4

MG

Fot. Arch. ZSR

i Krzysztof Iwaszkiewicz (Ksz Polonia Warszawa) nie zaznali smaku
porażki. Zawody w bielańskim
ratuszu wciąż cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem młodych zawodniczek i zawodników.
Jak podkreślali sami uczestnicy,
jak także przybyli w niedzielę do
Urzędu Dzielnicy ich opiekunowie, mocną stroną turnieju jest
jego silna obsada.
Czołówka zawodów do lat 8:
1. Filip Mężykowski – Ksz Polonia
Warszawa – 4,5, 2. Mateusz Śmietanko – UKS Czternastka Warszawa – 4, 3. Dawid Skowron – UKS
Czternastka Warszawa – 4, 4. Wik-

MG

Zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk w otoczeniu srebrnych medalistów

XVII Mistrzostwa Polski
Seniorów Open i Kata oraz
Mistrzostwa Polski Juniorów

Emocjonujące zmagania szczypiornistów
Drużyny XLI LO im. J. Lelewela wśród mężczyzn i ZSS im.
Janusza Kusocińskiego Nr 50
wśród kobiet, zwyciężyły w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany
w piłce ręcznej.

Fot. Arch. ZSR

Z
Zastępcy burmistrza Włodzimierzowi Piątkowskiemu
udzieliła się sportowa atmosfera

W meczu finałowym dziewcząt
piłkarki ręczne Lelewela wykazały
się dużą ambicją i wolą walki, niejednokrotnie doprowadzając do
remisu z LO numer 20, jednak
zawodniczki „Kusego” szczególnie
w końcówce pokazały, że w tym
roku są drużyną lepszą i dowiozły
zwycięstwo do samego końca.
– Miałem okazję obserwować
końcówkę zmagań kobiet. Wola
walki, nieustępliwość. Byłem naprawdę pod dużym wrażeniem.
Cieszę się, że nauczyciele podkreślali dobry poziom organizacji zawodów, doceniając jakość obiektu
CRS, jak również fakt, że na boisku
było dwóch arbitrów - podsumo-

wał zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany - Włodzimierz Piątkowki,
który wraz z dyrektor ZSS numer
50 - Dorotą Grabiec, dyrektor CRS
Bielany - Anną Szymczak-Gałkowską oraz Prezesem TKKF Chomiczówka - Jackiem Bączkowskim, wręczali puchary, medale i
dyplomy, najlepszym szkołom.
Końcowa kolejność rywalizacji
mężczyzn: 1. LO 41, 2. LO 22, 3.
ZS 18, 4. LO 94, 5. LO 59, 6. LO
39, 7. ZS 35
Końcowa kolejność w rywalizacji kobiet: 1. LO 59, 2. LO 41, 3. LO
39, 4. ZS 18, 5. LO 22, 6. ZS 35.
M.G.

awody połączone były z Olsztyńskim Festiwalem Sztuk
Walki i wzięło w nich udział
ponad 200 zawodników rywalizujących w różnych kategoriach.
Turniej odbył się 22 października w Olsztynie i zgromadził najlepszych zawodników karate kontaktowego w jednej otwartej kategorii wagowej.
Maciej walczył bardzo widowiskowo i skutecznie kończąc 3 z 4
swoich pojedynków już w pierwszej
rundzie. W walce finałowej zmierzył
się z Patrykiem Sypieniem z Wrocławia, po bardzo emocjonującej
pierwszej rundzie sędziowie zarządzili dogrywkę. W drugiej rundzie
nie mieli wątpliwości i Maciek zdobył tytuł Mistrza Polski Seniorów
otwartej kategorii wagowej. Bielański Klub Kyokushin Karate reprezentował także Tomasz Bodzioch,
który wygrał swoja pierwszą walkę
z Krzysztofem Góreckim z Wrocławia, a w walce o wejście do strefy
medalowej nieznacznie przegrał ze

Fot. Arch. BKKK

Sukces Macieja Mazura, który
zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Open.

Z

awody stały na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzali wszyscy obserwatorzy.
Wiele wskazuje na to, że w tegorocznej edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, bielańscy zwycięzcy zmagań mogą zajść wysoko. Zarówno zawodniczki Liceum Sportowego numer 59 przy ulicy Lindego,
które w finale pokonały XLI LO im.
J. Lelewela, jak także zawodnicy Lelewela, który po bardzo zaciętym
meczu, jedną bramką pokonali LO
22 im. Jose Marti zaprezentowali
bardzo dobrą piłkę ręczną.
Zawody cieszyły się dużym
zainteresowaniem, o czym świadczy wysoka frekwencja na trybunach w trakcie finałów. W finale
mężczyzn rywalizacja toczyła się
praktycznie do samego końca.
Jeszcze na 5 sekund przed ostatnią
syreną, szczypiorniści LO 22 mogli
doprowadzić do remisu, jednak
szczelna obrona Lelewela, zagwarantowała zwycięstwo zawodnikom z Kiwerskiej.

o sukcesach w biegach przełajowych, kolejne miejsce na
podium w rywalizacji ogólnowarszawskiej, powędrowało na
Bielany. Gimnazjaliści ze szkoły
Nr 72 wywalczyli srebrny medal
w zmaganiach.
Wyczyn gimnazjalistów z Przybyszewskiego jest tym bardziej
istotny, że za rywali mieli drużyny,
w których występują piłkarze, walczący na co dzień w rozgrywkach
klubowych. Lepsza od bielańskiego gimnazjum okazała się jedynie
drużyna z Woli, jednak 14 punktów zgromadzonych dla naszej
dzielnicy w klasyfikacji generalnej

Fot. Arch. ZSR

W

kategorii do 12 lat zwyciężył Szymon Kozłowski z KSz Polonii Warszawa. W zmaganiach do lat 8
tryumfował kolega klubowy Szymona – Filip Mężykowski.
Pięćdziesięciu uczestników rywalizacji do 12 lat oraz trzydziestu
zawodników walczących o zwycięstwo w kategorii do 8 lat, powitał
zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany – Grzegorz Pietruczuk,
podkreślając wartość uprawiania
szachów i zapału, jaki mają do
uprawiania dyscypliny młodzi
uczestnicy turnieju, w świetle
mody na gry komputerowe i rozrywki niezwiązane z wysiłkiem
fizycznym i umysłowym.
Cała stawka rywalizowała
w pięciu rundach, w tempie gry
P’15. Ciekawostką jest, że do ostatniej chwili w zmaganiach 12 latków nie było wiadomo, kto okaże
się najlepszy. Szymon Kozłowski,
jak także będący za jego plecami
Michał Redzisz (Laura Chylice)

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży gimnazjów napawa optymizmem. Wynik tym cenniejszy, że
został wywalczony z okazji 50.,
jubileuszowej edycji WOM.
Osiągnięty rezultat docenił zastępca burmistrza dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk, który
odwiedził piłkarzy. - Sukces cieszy.
Mam nadzieję, że tegoroczna edycja WOM będzie dla naszej dzielnicy pasmem sukcesów i piłkarze
zrobili ku temu bardzo duży krok.
Młodzi ludzie z pasją, których
dzielnica zawsze będzie wspierała
w ich dążeniach ku sportowym
marzeniom - podsumował po spotkaniu Grzegorz Pietruczuk

zdobywcą drugiego miejsca Patrykiem Sypieniem. Wysoka forma
naszych zawodników dobrze wróży
przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy Open i U22, które odbędą się 26 listopada w Sofii.
Dla kibiców karate kontaktowego mamy bardzo dobre wiadomości, już 10 grudnia na warszawskich Bielanach – Turniej Kokoro
Cup 9, na którym zobaczymy czołowych zawodników na Świecie:
Yuki Okada Japonia, Waldemaras
Gudauskas Litwa, Gabor Rosa
Węgry, Jean-Paul TI JACQUOT
Francja, Maciej Mazur, Marek
Odzeniak, Mateusz Kaptur, Marek Wolny Polska.
Wszystkich sympatyków karate serdecznie zapraszamy do Hali
sportowej przy L. Staffa 3/5 im.
Ignacego Domeyki.
MM
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40 lat minęło...

Fot. L. Rudnicki

...Jak jeden dzień – śpiewał Andrzej Rosiewicz w czołówce serialu „40-latek”. Lecz nie o filmie będzie, ale naszym jubilacie,
słynnym „Perskim Jarmarku”. Oto jego historia. Posłuchajcie.

J

est rok 1966. Na krańcu Bielan, tuż za Laskiem Lindego,
częściowo na terenach poniemieckiego lotniska, trwa budowa
nowego robotniczego osiedla pn.
„Wrzeciono”. Pobliska Huta „Warszawa” generuje miejsca pracy,
gdzieś musi mieszkać hutnicza
brać. Wokół wznoszonych domów
wyrastają pawilony usługowe
i sklepy. Wiadomo, po ciężkiej
robocie trzeba zjeść coś konkretnego. Niestety, handel oraz zaopatrzenie ery gomułkowskiej, wicierozumicie, przeżywa „przejściowe
trudności”. Co robić, co?
Nad problemem pochylają się
partyjne głowy. Eureka! Jest rozwiązanie. Zapada decyzja. Przy ul.
Kasprowicza r. Wolumen powstaje bazar – zieleniak. By, dajmy na
to: hutnik, inżynier, urzędnik czy
nauczyciel, mógł wzbogacić
skromne, domowe menu o świeżą
porcję witamin, które wyrosły
z ziemi. Okoliczni rolnicy zacierają spracowane ręce, bo każdy grosz
w zagrodzie się przyda. I nadciągają w dni targowe wyładowane
furmanki z okolic Babic, Burakowa, Łomianek, Nowego Dworu.
Zmęczone konie sennie mielą obrok z worka. Handel kwitnie, ruch
i gwar. Warzywa, owoce, drób, jaja,
mięso, mleko, śmietana, sery itd.
Bielańczycy się cieszą. Nie ma to
jak porządny rosół z wsiowej kury,
a nie wystany w kolejkach sklepowy zdechlak. Taka prawda.
Jak widać, początki dzisiejszego solenizanta, mają swe korzenie
(dosłownie!) w kartoflano – kapuścianej przeszłości. Wkrótce zdarzyło się tak...
Na początku lat 70. ubiegłego
wieku z inicjatywy popularnej ga-

zety „Express Wieczorny”, zorganizowano na Mariensztacie giełdę
używanych rzeczy pod nieco orientalną nazwą: „Perski Jarmark”. Nie
bez powodu, gdyż było tam niemal
wszystko: książki, płyty, ciuchy,
chałwa i ptasie mleczko z firmowych sklepów zakładów im. 22 Lipca (d. E. Wedel), zabawki, starocie,
militaria... Warszawiacy tłumnie
przybyli, taszcząc domowe skarby
na sprzedaż lub wymianę. Gdy
pierwszy raz tam zajrzałem, zobaczyłem mariensztacki rynek wypełniony tłumem ludzi z towarem:
ubranka dla dzieci, odżywki, matchboxy, jeansy, kawa itd. Skarpę zjazdową z trasy W-Z obsiedli kolekcjonerzy niedostępnych w sklepach
zachodnich płyt: Presley, Beatlesi,
Stonesi itp. Pod arkadami kamienic
rządzili miłośnicy staroci, oferując
zegary, moździerze, lichtarze, hełmy, medale, a nawet... kawał skrzydła samolotu Messerschmitt 109
z widocznym krzyżem. Czyli dla
każdego coś ciekawego. Do czasu.
Po kilku latach, okoliczni mieszkańcy mieli już dość tłumów, hałasu, stert śmieci oraz śmierdzących
klatek schodowych służących za
toalety. Giełdę zlikwidowano i...
Tym sposobem w 1976 r. „Perski
Jarmark” trafił do nas, na bazar przy
ulicy Wolumen. Oferta handlowa
nie uległa zmianie, a nawet się rozszerzyła. Doszły trudno dostępne
części motoryzacyjne, góralskie
swetry, kierpce, oscypki, sprzęt elektroniczny, lampy, podzespoły itp.
W niedzielę (od bladego świtu do
późnego popołudnia) panował niesamowity ścisk amatorów kupna –
sprzedaży – wymiany. Prawdziwy
miejski folklor. W tle cygańska orkiestra, miedziane patelnie, obok
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beczka i cwaniaczki w ząbek czesane grający w kubki, albo 3 karty.
Naganiacze zachęcali naiwnych „jeleni”, wokół zbierał się tłum, a z tyłu
„pracowali” kieszonkowcy. Tak było.
To se ne vrati, pane Havranek.
Sporo tego klimatu przetrwało
na zdjęciach, które pstryknąłem w
tamtym czasie. Proszę, zerknijcie na
załączoną miniserię. Zwraca się
uwagę Szanownej Publiczności gazety na trendy epoki; długie włosy
oraz ubrania. Przy okazji przyjrzyjcie się uważnie kadrowi nr 5, na
którym ktoś sprzedaje legendarną
płytę zespołu Led Zeppelin „II”. To
na niej znajduje się słynny utwór:
„Whole Lotta Love”. Niezwykła,
muzyczna pamiątka z przeszłości.
W takiej postaci „Perski Jarmark” działał następnych 5 lat. Stan
wojenny w 1981 r. przerwał jego
działalność. 13 grudnia przecierałem oczy ze zdumienia, widząc

olbrzymi kordon ZOMO pilnujący
na zewnątrz płotu i... pustego bazaru. Totalny surrealizm.
Po przerwie, w połowie lat 80.
„Perski Jarmark” powrócił, ale... na
tereny obok kompleksu „Spójni”
przy Wybrzeżu Gdyńskim. Hm.
Dziwne to było miejsce. Olbrzymi
plac aż po nadwiślańskie krzaki,
wygwizdów i tabuny ludzi szukających niepowtarzalnej okazji.
W lecie panował tam niesamowity
skwar, a jesienią błoto do kostek,
bez kaloszy ani rusz. Ale nic to, dla
poszukiwaczy gratki na kryzysowym, reglamentowanym rynku.
Transformacja 1989/90 r. nie
ominęła także „Perskiego Jarmarku”. Tym razem, przeniesiono go
na stadion „Skry” przy ul. Wawelskiej. Nie zagrzał tam długo miejsca, gdyż po niecałych trzech sezonach powrócił znowu na Wolumen. I trwa do dziś.

Ogłoszenia drobne
USŁUGI

• Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, usługi serwisu sprzątającego tel. 603672-223. Bielany ul. Magiera 15.
• 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.
• Naprawa okien PCV, regulacja, konserwacja,
klamki, uszczelki, okucia, tel. 796 698 555.
• Kredyty bankowe (gotówka, konsolidacja)
od 4,99%, pożyczki pozabankowe i chwilówki
(także z komornikiem), hipoteki, leasing, faktoring, ubezpieczenia. www.ﬁnansewpigulce.pl
Bielany ul. Magiera 15, tel. 500-723-730.
• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.

NIERUCHOMOŚCI

• Pedagog poszukuje pokoju do wynajęcia, w
zamian mogę uczyć języka angielskiego, lub
chińskiego, ewentualnie innego języka zachodniego lub wschodniego, tel. 696 137 381.
• 61m Wrzeciono 3 pokoje parter 339000!
8340210
• Stare Bielany segment 110 m 602360494
• Oferuję do nabycia nieruchomość rolną położoną w obrębie 7-11-09, gmina Bielany, powiat
m. st. Warszawa, województwo mazowieckie,
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka
nr 38, o powierzchni 0,5379 ha, dla której Sąd
Rejonowy w województwie mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1M/00066763/0. Ogłoszenie
jest kierowane do podmiotów wymienionych
w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dz. U.
z 2012 r. poz. 803 j.t. ze zm.). Ogłoszenie jest
ważne 14 dni. Zainteresowanych nabyciem
przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu 501 367 795.

• Zamienię piękne 3 pokojowe 54 m2 w Dzielnicy Rembertów (las) na 2 pokojowe na Bielanach. Tel: 601 179 129.

NAUKA

• 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.
• Niemiecki – każdy poziom, doświadczony lektor, solidnie, skutecznie, tel. 503 118 163.
• Lektorka języków obcych z medycznym
wykształceniem uzupełniającym, uczy kilku
języków obcych, w tym język chiński. Dojeżdżam do domu osoby uczącej się. Uczę szybko
i bardzo łatwo, bez prac domowych, tel. 696
137 381.
• Udzielę lekcji języka angielskiego dzieciom
i młodzieży, posiadam doświadczenie w nauczaniu 40 zł za godzinę, tel. 797 954 208.

SPRZEDAM

• Materac leczniczy na kręgosłup jednoosobowy (90 x 200 cm), kolor jasny, tel. 22 664 58
40, 727 257 543.
• Tanio sprzedam dwa materace na pojedyncze
łóżka (sprężynowy i z gąbki). Nie noszą śladów
używania, tel. 603 035 752.
• Zegar niemiecki stary na ścianę, zegar kominkowy niemiecki stary, leczniczą lampę na podczerwień, dzwonki mosiężne różnej wielkości,
tel. 505 995 268.
• Sprzedam tanio nowe części do Malucha oraz
używany zderzak chromowany i felgi, tel. 511
744 985.

KUPIĘ

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

Ciekawe to były lata, szczególnie dziewięćdziesiąte. Na bielańskim jarmarku, a właściwie – giełdzie, królowała tania, importowana
elektronika z Niemiec, ubrania typu
second hand, pirackie płyty i gry na
CD, przemycane przez wschodnią
brać tanie faje oraz alkohol. Do tego
różne części radiowo – telewizyjne,
kable, „satelity”, a także... kradzione
radia samochodowe.
W slangu odwiedzających bazar przyjęły się wkrótce kolejne
nazwy. Mówiono więc: lecę na
„Perski”, idę na „giełdę”, wpadnę na
„Wolumen” i każdy wiedział o czym
mowa. Z czasem zmienił się status
finansowy bywalców, więc preferencje stały się inne: kradzione
radia zastąpiły... telefony komórkowe, zaś handlarze starzyzną opuścili teren, zasilając swymi zabytkami bazarek na Kole.
Stopniowo „Perski Jarmark”
utracił folklorystyczny charakter,
niepowtarzalną atmosferę zawartą
w krzywych alejkach. Gdyż to ludzie
i ich szpargały tworzyli klimat. Cywilizowanie terenu nastąpiło po
otwarciu drugiej „nitki” ul. Kasprowicza. Potem, zaczęto wyburzać
budy i kanciapy, stawiając nowe pawilony od strony ul. Wergiliusza,
później, krok po kroku, następne.
Otwarcie drugiego pasma ul. Reymonta zmieniło organizację ruchu
przy Wolumenie, powbijano słupki
i skończyło się dzikie parkowanie.
Sporo klientów odpłynęło w siną dal,
inni przenieśli się na „Olimpię”.
Dzisiejszy „Perski Jarmark”,
stop, wróć (już nieaktualne), obecny „Wolumen”, to zupełnie inny
bazar. Aczkolwiek...
Coś jeszcze zostało z dawnych
lat. Niektórzy wołają (czasem) do
klientów: komu, komu, bo idę do
domu. Tak czy siak, zdarzył nam
się jubileusz. Kawał historii Bielan.
Orkiestra gotowa? Trąby nastrojone? Zaczynać. Sto lat, sto lat, niech
żyje, żyje nam...
Tym biesiadnym akcentem,
kończę dzisiejsze uroczystości.
Leszek Rudnicki

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 1 grudnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul.
Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 30 listopada i 28 grudnia.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30
– 5 grudnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 21 listopada i 19 grudnia.
3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej 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
Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 12 grudnia.
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 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 grudnia.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1, g. 15.00-16.00 – 14 grudnia oraz Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 19.00-20.00 – 14 grudnia, 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; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 6 grudnia.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 1 grudnia.

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Nasze Bielany nr 11/2016

Osiedla: Piaski, Olszyna
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1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 5, 19 grudnia.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 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, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowe 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, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz
Komisji Samorządowej 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. 16.1517.30 – 7 grudnia.
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 grudnia po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 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 grudnia.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej 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, Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 7 grudnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul.
Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30
3. Joanna Tomaszewska – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 5 grudnia.
4. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej i 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.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego: 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.

