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Konkurs „5” z BIELAN

Fot. Arch. Redakcji

XXIII Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

W

dniu 18 października
2016 r. odbyła się XXIII
Sesja Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
Podczas obrad, Rada Dzielnicy
Bielany pozytywnie zaopiniowała
dzielnicowy załącznik nr III do
wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r.,
z uwzględnieniem zwiększenia planu
wydatków bieżących oraz planu wydatków inwestycyjnych, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Bielany, a także dwa wnioski o zmiany

w załączniku dzielnicowym Nr III do
budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.
Rada rozpatrzyła dwie skargi,
w tym na działania Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
oraz na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 293 w Warszawie, uznając je za bezzasadne.
Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Samorządu
Mieszkańców Olszyna z dnia 29
lutego 2016 r. oraz uchwałę w sprawie uznania ważności wyborów do
Rady Samorządu Mieszkańców
Młocin i podania ich wyników do
publicznej wiadomości.
Rada podjęła również uchwałę
w sprawie skierowania pod obrady
Rady m.st. Warszawy projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na

okres dłuższy niż trzy lata i wskazała R adnego Pana Macieja
Chmielewskiego jako przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy w pracach nad
projektem uchwały.
Ponadto pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka.
Rada Dzielnicy Bielany przyjęła do wiadomości plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2016 r.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Wybory do Rady Samorządu
Mieszkańców Młocin
Niespełna miesiąc temu,
28 września na Młocinach miało miejsce znaczące dla społeczności lokalnej wydarzenie:
wybory do Rady Samorządu
Mieszkańców Młocin.

Fot. J. Radziejewska

M

ieszkańcy Młocin są społecznością wyjątkowo
aktywną i zaangażowaną
w sprawy osiedla. Dali tego liczne
dowody w ostatnich latach podczas pracy w samorządzie, a także
podczas organizacji wyborów
i profesjonalnie przeprowadzonej
kampanii informacyjnej dla mieszkańców.
W dniu wyborów szkoła podstawowa na ulicy Samogłoski
przeżyła prawdziwe oblężenie!
Mieszkańcy, podobnie, jak w poprzednich wyborach nie zawiedli,
a nawet pobili rekordy frekwencji
z poprzednich lat. W wyborach
wzięły udział 263 osoby, co jak na
tak niewielką społeczność, jest
rewelacyjnym wynikiem! Komisja
wyborcza pracowała prawie do
północy licząc głosy, a licznie
zgromadzeni radni Dzielnicy Bielany do końca pomagali w sprawnym przeprowadzeniu wyborów.
Rekordowa była nie tylko ilość
wyborców, ale także ilość zgłoszonych kandydatów do pracy w Radzie Samorządu. Spośród zgłoszonych 24 kandydatów, wybrano 15
osób. Znalazły się wśród nich, co
nie jest bez znaczenia, osoby

Rekordowe zainteresowanie wyborami na Młocinach

o różnych profesjach: logopeda,
urzędnik, ekonomista, profesor,
przedsiębiorca. Największą ilość
głosów 163, otrzymała Agnieszka
Gola, pełniąca rolę sekretarza
w ustępującej Radzie, a także redaktorka strony Samorządu Młocin na Facebooku i autorka zwycięskiego projektu w I edycji budżetu partycypacyjnego na Bielanach, czyli placu zabaw w Parku
Młocińskim. Za pracę i starania
na rzecz rozwoju Młocin, odwdzięczyli się młocinianie wybierając panią Agnieszkę na nową
kadencję pracy w Radzie. Podobnie mandat na nową kadencję
otrzymała Mira Kantor-Pikus,
była przewodnicząca Zarządu Samorządu, Dagmara Gumowska
była wiceprzewodnicząca Zarządu
Samorządu, również redaktorka
strony Samorządu Młocin na Facebooku i również autorka zwycięskich projektów w kilku kolej-

nych edycjach budżetu partycypacyjnego, dzięki którym już trzeci
rok w SP 77 na Młocinach odbywają się darmowe zajęcia fitness
oraz Witold Kurcewicz i Mieczysław Skoczylas, byli członkowie
Rady. W nowo wybranej Radzie
znalazł się między innymi Jacek
Jeżewski, radny Dzielnicy Bielany
w kadencji 2006-2010 z wynikiem
160 głosów. Pozostałe osoby otrzymały mandat zaufania od mieszkańców po raz pierwszy, choć
niektóre z nich, jak Tomasz Gumowski od dawna interesowały się
zarówno tym, co dzieje się na osiedlu Młociny, jak w Dzielnicy, a poprzez swoją częstą obecność na
posiedzeniach komisji dzielnicowych i sesjach rady Dzielnicy Bielany wspierały pracę samorządu.
Sukcesu tak licznej frekwencji
wrześniowych wyborów można
dopatrywać się w prężnie działającej przez pięć ostatnich lat Radzie

Miło nam powitać wszystkich Czytelników w jesiennej
odsłonie konkursu wiedzy
o Bielanach.

J

ego wydanie z poprzedniego
miesiąca dla niektórych okazało się nieco trudne, choć
naprawdę było łatwiejsze niż się
wydaje. Dlaczego? Ponieważ tajemnicze miejsce znajduje się
w ruchliwej części Starych Bielan.
Być może ciasny kadr lub kolor
sepii to sprawił... Przecież nie raz
i nie dwa, wszyscy tamtędy przechodziliśmy. Już za chwilę rozwikłamy tę zagadkę, ogłosimy zwycięzców z wrześniowego numeru
gazety i zadamy dzisiejsze, konkursowe pytanie.
Warto chwilę pomyśleć i powalczyć, gdyż nagroda jest naprawdę cenna: ponad 400 stronicowa, bogato ilustrowana
książka – vademecum, varsavianisty Jarosława Zielińskiego:
„Bielany. Przewodnik historyczny”.
W naszym quizie zawsze wygrywa pierwszych 5 osób, które
udzielą prawidłowej odpowiedzi. Liczy się nie tylko wiedza
o Bielanach, ale też refleks i łut
szczęścia. Prosimy dzwonić do
redakcji pod numer telefonu:
(22) 373 33 17 lub wysłać e-mail
na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Pora na zagadkę. Jest troszkę
nietypowa, ponieważ zdjęcie przypomina... pasaż handlowy w modnym uzdrowisku. Lecz to pozorne
Samorządu Mieszkańców, działającemu na Młocinach Stowarzyszeniu Nasze Młociny, a także cieszącymi się poważaniem, doskonale
pracującymi samorządami wcześniejszych kadencji, sprzed września 2011 r. pod przewodnictwem
Janiny Piwek. Dobre samorządy, to
dobrzy działacze, a na Młocinach,
jak widać takich nie brakuje! Każdy
kolejny samorząd stara się być lepszy od poprzedniego, bardziej zagłębiać się w trudne sprawy lokalne, dbać o interesy mieszkańców.
Samorząd był także uczestnikiem
licznych prac odbywających się
w komisjach Rady Dzielnicy Bielany, w tym Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (później Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego) oraz uczestnikiem posiedzeń
sesji Rady Dzielnicy Bielany.
Ponieważ podczas dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników wyborów nie wniesiono żadnych skarg
i pretensji, Rada Dzielnicy Bielany
na ostatnim posiedzeniu w dniu 18
października podjęła uchwałę
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wrażenie. Zapewniamy, iż jest to
niezwykle uroczy zakątek naszej
dzielnicy.
Zatem czas na październikowe pytanie. Oto ono: prosimy
podać nazwę ulicy oraz osiedla
na którym zrobiono zdjęcie.
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy w listopadowym
numerze „Naszych Bielan”.
Uwaga! Rozwiązanie konkursu „5 z Bielan” z poprzedniego numeru „Naszych Bielan”.
Prawidłowa odpowiedź brzmiała: ul. Przybyszewskiego róg
Barcickiej.
Nagrody otrzymują następujące osoby: Jarosław Dyrcz,
Anna Kurcz, Barbara Paciorkiewicz, Anna Stępkowska
i Katarzyna Szczepańska. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór książki.
„Piątka” ze znajomości Bielan. „Piątka” z Bielan wygrywa!
Redakcja

o uznaniu uważności wyborów do
Rady Samorządu Mieszkańców
Młocin i podała ich wyniki do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. W najbliższych dniach
nowy Samorząd, na pierwszym
posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
ukonstytuuje się, a więc członkowie nowej Rady wybiorą ze swojego grona przewodniczących i zastępców Rady Samorządu i Zarządu Samorządu. Wówczas rozpocznie się nowy czteroletni etap pracy
w Radzie Samorządu Mieszkańców
Młocin.
Wszystkim osobom wybranym do Rady Samorządu Mieszkańców Młocin gratulujemy i życzymy efektywnej pracy oraz satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej
funkcji, ale także cierpliwości, wytrwałości i wyrozumiałości w pracy samorządowej.
Joanna Radziejewska
Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu
Społecznego
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Remont Szkoły Podstawowej Nr 273
zakończony

Rada Dzielnicy wystąpiła
o zmniejszenie opłaty za użytkowanie
wieczyste na Chomiczówce

30 września br. został ukończony ostatni etap termomodernizacji budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej
Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1.

Zarząd Dzielnicy Bielany przychylił się do wniosków, Zarządu
Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” oraz przedsiębiorców prowadzących na terenie
spółdzielni działalność gospodarczą, dotyczących zmniejszenia stawki procentowej opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów z 5% na 3%.

Fot. Arch. WIR

R

O
Fot. Arch. WIR

oboty budowlane na terenie
szkoły rozpoczęto w 2014 r.
remontem elewacji sali gimnastycznej i zaplecza sportowego.
W roku 2015 r. wykonano termomodernizację budynku szkoły
z wymianą okien, ociepleniem
stropodachu oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania
i opraw oświetlenia wewnętrznego. Zamontowano również instalację zarządzania energią cieplną.
W roku 2016 w pierwszej kolejności wykonano roboty związane
z modernizacją pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych i sali
sportowej z zapleczem, co umożliwiło rozpoczęcie nowego roku
szkolnego w odnowionych salach.
W ramach ostatniego etapu
modernizacji szkoły, we wrześniu
2016 r,. wymieniono wykładziny
podłogowe korytarzy i barierki

bniżka dotyczy gruntów,
które są w zasobach spółdzielni i są zabudowane
pawilonami handlowymi i usługowymi. W związku z tym Zarząd
przedłożył do Rady Dzielnicy Bielany projekt zmian w uchwale
Rady m.st. Warszawy w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. War-

szawy oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż
trzy lata. W przypadku pozytywnej opinii Rady Dzielnicy projekt
uchwały trafi pod głosowanie Rady
Miasta.
Zmiana w/w uchwały Rady
Miasta umożliwi ujednolicenie na
obszarze Dzielnicy Bielany opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi lub usługowymi, położonych na terenach
oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym.
Małgorzata Kink

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 273 po remoncie

klatek schodowych oraz zainstalowano oświetlenie awaryjne.
Należy podkreślić, że roboty
modernizacyjne wykonano przy
funkcjonującej szkole, dzięki bar-

dzo dobrej współpracy dyrekcji
placówki, rodziców oraz wykonawców.
WIR

Funkcjonowanie systemu Warszawa 19115 w Dzielnicy Bielany
4 listopada mija trzeci rok
działania Miejskiego Centrum
Kontaktu Warszawa 19115.
Przez ten czas z usług Warszawa 19115 skorzystało prawie
milion mieszkańców.

O

bsługa realizowana jest 24
godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu, przez 50
konsultantów oraz ok. 200 pracowników biur i jednostek m.st.
Warszawy.
Najczęściej wykorzystywanym
kanałami są w kolejności: telefon,

aplikacja mobilna i portal. W dni
powszednie do systemu wpływa
ponad 1000 zgłoszeń.
Na początku października Urząd
m.st. Warszawy, korzystając z baz
danych systemu Warszawa 19115,
przygotował szczegółowy raport.
Analizowany okres to dziewięć miesięcy 2016 r. (styczeń-wrzesień).
W tym zestawieniu bardzo dobrze na tle warszawskich dzielnic
wypadły Bielany. Oprócz danych
z systemu 19115 raport został
przygotowany także w oparciu
o dane pozyskane z ewidencji pro-

wadzonej przez Wydział Obsługi
Mieszkańców (WOM) oraz z Wydziału Ochrony Środowiska
(WOŚ). W naszej dzielnicy, niestandardowo, bezpośredni dostęp
do systemu Warszawa 19115 mają
też pracownicy WOŚ. Dzieje się
tak z uwagi na dużą ilość zgłoszeń
leżących w ich kompetencjach
(219 zgłoszeń z ogólnej liczby 563
w analizowanym okresie). Bezpośrednia praca WOŚ w systemie,
w znaczący sposób skraca terminowość i podnosi jakość realizacji
zgłoszeń.

Czas realizacji zgłoszeń [dni] – Miasto

Sprawy, o które najczęściej pytają i w których najczęściej interweniują mieszkańcy Bielan dotyczą:
1. zieleni przyulicznej i parkowej,
2. nieczystości zalegających
w miejscach publicznych,
3. uszkodzeń oświetlenia i nawierzchni,
4. dewastacji urządzeń (place
zabaw, ławki, kosze).
W analizowanym okresie
w Dzielnicy Bielany wpłynęły:
• 563 sprawy;
• 29 reklamacji;
• 445 zgłoszeń zostało zrealizowanych w terminie;
• 112 zgłoszeń nie leżało we właściwości dzielnicy – zostały „przepięte” do właściwej jednostki organizacyjnej Miasta lub I linii systemu
Warszawa 19115, ze wskazaniem
w czyim zarządzie znajduje się teren, którego zgłoszenie dotyczy.
I linia systemu jest obsługiwana
przez pracowników Miejskiego
Centrum Kontaktu Warszawa 19115
w Biurze Organizacji Urzędu.
Na realizację interwencji urząd
ma 14 dni roboczych.
Średni czas realizacji zgłoszeń
terminowych na Bielanach to 8,30
dnia – średnio w dzielnicach 7,18
dnia.
Średni czas realizacji wszystkich zgłoszeń (terminowych

i przeterminowanych) na Bielanach to 12,30 dnia – średnio
w dzielnicach 16,40 dnia.
Średni czas realizacji zgłoszeń
przeterminowanych (dla Bielan
27,40 dni, średnia w dzielnicach
36,56 dni ) obejmuje zarówno czas
przewidziany na załatwienie sprawy, jak i okres zwłoki.
Najwięcej mieszkańców korzysta z systemu Warszawa 19115, aby
uzyskać informacje związane
z funkcjonowaniem miasta, w celu
zgłoszenia awarii lub interwencji,
a także przekazania swoich sugestii
i pomysłów na poprawę jakości
życia w Warszawie. Coraz częściej
mieszkańcy kontaktują się, aby
podziękować za pomoc w realizacji zgłoszonych przez nich spraw.
Justyna Strus
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Władze dzielnicy z wyróżnionymi dyrektorami i nauczycielami

10 października w Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a
odbyła się dzielnicowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

W

ydarzenie zainaugurował koncert Jacka Wójcickiego, aktora i śpiewaka, który zabrał wszystkich w muzyczną podróż po Europie. W jego
repertuarze znalazły się piosenki
m.in. z repertuaru Piwnicy pod
Baranami. Występ został nagrodzony gromkimi brawami i bisem.
W drugiej części uroczystości
Joanna Fabisiak, posłanka na sejm
RP wraz z Tomaszem Menciną,
burmistrzem dzielnicy Bielany
wręczyli dyrektorom i nauczycielom wyróżnienia z okazji otrzymania: medali Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, nagrody Prezydenta m.st. Warszawy oraz Burmistrza. Wręczeniu wyróżnień towa-

rzyszyła piękna oprawa muzyczna
i fanfary.
Następnie na scenę poproszono
pedagogów uhonorowanych przez
dzieci i młodzież tytułem Nauczyciela Roku i Super Nauczyciela –
nauczyciela, który uzyskał tytuł
Nauczyciela Roku co najmniej trzykrotnie. Te prestiżowe wyróżniania
wręczali burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina oraz bielańscy Radni – Ilona Popławska, Daniel Pieniek, Wojciech Borkowski
oraz Ryszard Zakrzewski.
Uroczystość poprowadzili Zofia Gajewicz, Naczelnik oraz Robert Tkaczyk, główny specjalista
Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Bielany.
Wszystkim Nauczycielom
i pracownikom oświaty z okazji ich
święta, życzymy realizacji swoich
pasji i wielu sukcesów zawodowych w kolejnym roku szkolnym.
Paweł Hołubiec

Podziękowanie za współpracę
Pan Zygmunt Morawski, przewodniczący Samorządu Mieszkańców osiedla Wawrzyszew,
został uhonorowany przez
Szkołę Podstawową Nr 209
im. Hanki Ordonówny tytułem
Przyjaciela Szkoły.

Społeczność SP Nr 209

W

yróżnienie otrzymali pedagodzy, którzy wykazali się sukcesami m.in.: we
wprowadzaniu autorskich programów nauczania, przygotowaniu
uczniów do konkursów i olimpiad
przedmiotowych oraz w pomocy
dzieciom z trudnościami w nauce.
Miło nam poinformować, że
w gronie 88 nagrodzonych z całej
Warszawy, uhonorowanych zosta-

Pani Prezydent z wyróżnionymi dyrektorami i nauczycielami z naszej dzielnicy

ło 6 bielańskich nauczycieli i dyrektorów:
Paweł Gmitrzuk – dyrektor Zespołu Szkół Nr 119, Joanna Grzymała – nauczyciel Zespołu Szkół
Nr 118, Beata Michalec – dyrektor
Przedszkola Nr 318, Jolanta
Ostrowska – wicedyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 133, Krystyna

Rasińska, dyrektor Przedszkola Nr
327 i Beata Sinicyn – dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 80.
W wydarzeniu wzięła również
udział naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Zofia Gajewicz.
Serdecznie gratulujemy!
Paweł Hołubiec

Matematyka w edukacji,
czyli pozwólmy dzieciom myśleć
„Matematyka jest alfabetem,
za pomocą którego Bóg opisał
wszechświat” – Galileusz

P

omimo powszechnie znanego powiedzenia, iż matematyka jest królową nauk, często budzi ona lęk i niechęć wśród
uczniów i rodziców. A przecież
trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka w codziennym
życiu bez znajomości liczenia
i mierzenia. Stąd też temat kolejnej
z cyklu Akademia Dyrektora – Nauczyciela – Rodzica konferencji,
zorganizowanej 15 września przez
Wydział Oświaty i Wychowania dla
Dzielnicy Bielany przy współpracy
Szkoły Podstawowej Nr 80 – „Matematyka w edukacji, czyli pozwólmy dzieciom myśleć”.
W imieniu Burmistrza Dzielnicy Bielany przybyłych powitała
Ilona Popławska – przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania.

Zgromadzeni obejrzeli film,
w którym uczniowie szkoły odpowiadali na pytanie, czym jest i do
czego potrzebna jest matematyka,
a Beata Sinicyn dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 80 opowiedziała,
w jaki sposób do edukacji matematycznej podchodzi się w prowadzonej przez nią placówce.
Następnie wykład wygłosił Mirosław Dąbrowski, doktor nauk
matematycznych, pracownik naukowy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista

w zakresie nauczania matematyki
w szkole podstawowej. W swoim
wystąpieniu pokazał innowacyjne
spojrzenie na nauczanie matematyki, z którego wynikało, że dzieciom w procesie edukacji trzeba
pozwolić mówić i eksperymentować. Dziecko uczy się wszystkiego,
mówiąc. I dotyczy to nie tylko języka, także matematyki. Uczy się
nie wtedy, kiedy odpowiada na
pytania, ale gdy je zadaje, dyskutuje, zastanawia się, tłumaczy.
WOW

Mowę badamy, bo o nią dbamy!

Fot. Arch. SP Nr 209

W

yróżnienie to jest wyrazem wdzięczności Dyrekcji, Grona Pedagogiczne-

go i całej społeczności szkolnej za
wieloletnie zaangażowanie Pana
Morawskiego w działalność placówki, wspieranie realizowanych w niej
przedsięwzięć oraz promowanie jej
osiągnięć wśród mieszkańców Bielan. Panie Zygmuncie, serdecznie
dziękujemy za życzliwość, na którą
zawsze możemy liczyć!

14 października obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji w Sali Koncertowej
Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość,
podczas której prezydent m.st.
Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz po raz kolejny wręczyła
wytypowanym nauczycielom
i dyrektorom nagrody.

Fot. R. Krupa

Wręczenie nagród
Prezydenta m.st. Warszawy

Fot. P. Hołubiec

Dzień Edukacji Narodowej

Fot. Arch. WOW
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Jolanta Krzak, dyrektor SP Nr 209 wręcza Panu Morawskiemu wyróżnienie

Na przełomie września i października, w Przedszkolu Nr
308 „Krasnala Hałabały” każdy
przedszkolak, za zgodą rodziców, uczestniczy w logopedycznym badaniu przesiewowym.

Z

adaniem logopedy jest określenie grupy dzieci, u których występują nieprawi-

dłowości w rozwoju mowy oraz
wymowy, a następnie objęcie ich
terapią logopedyczną.
Każdy rodzic otrzymuje pisemne podsumowanie badania
informujące: o konieczności indywidualnej konsultacji z logopedą lub o prawidłowym rozwoju
mowy dziecka.
Logopeda prowadzi indywi-

dualną terapię oraz grupowe
ćwiczenia wspomagające rozwój
mowy. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju mowy
i wymowy dziecka mają znaczący wpływ na przebieg zaplanowanych działań logopedycznych.
Maria Dembińska
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IV edycja Budżetu
Partycypacyjnego
na 2018 r.

Kolejne zrealizowane projekty w ramach
Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r.

Sylwia Lacek

ne zostały znajdujące się na tym
terenie drzewa.

śmiechu, piramidę, urządzenie
wielofunkcyjne, huśtawkę podwójną, karuzelę z poręczami,
piaskownicę oraz bujak na spręży-

nie. Całkowity koszt projektu wyniósł 77 859 zł.

„Strefy wypoczynku
na kampusie UKSW przy
ul. Dewajtis”

Fot. Arch. WIR

W ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
zrealizował projekt „Strefy wypoczynku na kampusie UKSW przy ul.
Dewajtis”. Celem projektu było ustawienie ławek żeliwnych, umożliwiających relaks osobom korzystającym
z atrakcyjnego miejsca jakim są
okolice Lasu Bielańskiego oraz Zespołu klasztornego Kamedułów.
Koszt projektu: 15 252 zł.

„Doposażenie placu
zabaw przy
ul. Wrzeciono 52”
W ramach realizacji projektów,
które zwyciężyły w II edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r.
Wydział Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Bielany doposażył plac
zabaw przy ul. Wrzeciono 52.
Zgodnie z założeniami projektu
zdemontowano urządzenia zabawowe, nie nadające się do użytku,
które zagospodarowano zgodnie
z ustawą o odpadach. W ich miejsce zamontowano m.in. beczkę

Sylwia Lacek

Przedstawiciele organizacji
pozarządowych w Zespole ds. BP
Włodzimierz Piątkowski,
zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany przywitał w bielańskim ratuszu przedstawicieli
organizacji pozarządowych na
spotkaniu na temat IV edycji
Budżetu Partycypacyjnego.

Fot. Z. Morawski

M

ieszkańców przywitał
burmistrz dzielnicy Tomasz Mencina, który
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coraz większe zaangażowanie mieszkańców, którzy chcą
zmienić swoje najbliższe otoczenie, mają na to pomysł i potrafią
go urzeczywistnić poprzez przygotowanie projektu. Świadczą
o tym liczby – w ramach Budżetu
Partycypacyjnego na 2015 r. złożono 174 projekty, na 2016 r. – 186
projektów, a w ostatniej edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.
– aż 191 projektów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
zwiększał kwotę na realizację projektów obywatelskich. W 2015 r.
wynosiła ona 1 548 521 zł,
w 2016 r. – 3 398 365 zł, w 2017 r.
przeznaczyliśmy na Budżet Partycypacyjny rekordową w całej War-

szawie kwotę – 7 527 000 zł i postanowiliśmy ją utrzymać na tym
samym poziomie także w najbliższym Budżecie Partycypacyjnym
na 2018 r. Dzięki temu w pierwszej
edycji Budżetu Partycypacyjnego
zrealizowano 9 projektów, w drugiej do realizacji trafiło 48 projektów, z czego znaczna część została
już ukończona. Trzecia edycja to
aż 70 projektów, które zostaną
zrealizowane w 2017 r. i trzecie
miejsce w Warszawie, pod względem ich liczby.
W spotkaniu udział wzięli też
zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk oraz radna dzielnicy Bielany Ilona Popławska – członek
Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicy Bielany z ramienia Rady.
W drugiej części spotkania odbyło się losowanie, w wyniku którego wyłonieni zostali przedstawiciele mieszkańców, którzy wejdą
w skład Zespołu i przez najbliższy
rok będą stanowić wsparcie dla
przebiegu całego procesu w dzielnicy.

kingowych spełnia normatywne
odległości od budynku. Zachowa-

Fot. Arch. WIR

Fot. Z. Morawski

Ilona Popławska, Tomasz Mencina i Sylwia Lacek omawiają założenia BP na 2018 r.

Fot. Arch. WIR

„Parking samochodowy
ul. Wrzeciono”
Wydział Infrastruktury dla
Dzielnicy Bielany ukończył projekt Parking samochodowy ul.
Wrzeciono, który zakładał utworzenie miejsc parkingowych dla
okolicznych mieszkańców oraz
osób korzystających z metra Wawrzyszew. Projekt obejmował zdjęcie trawnika, przeniesienie krawężników, wykonanie prac gruntowych oraz ułożenie nawierzchni
z kostki. Lokalizacja miejsc par-

6 października 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyło
się spotkanie inauguracyjne
IV edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.

5

W

czasie spotkania, które
się odbyło 13 października, zwrócił on uwagę
na rolę Budżetu Partycypacyjnego,

dzięki któremu mieszkańcy mogą
współdecydować o części budżetu
dzielnicy, mając przy tym realny
wpływ na najbliższe otoczenie
i rozwój Bielan.
W drugiej części spotkania odbyło się głosowanie, w wyniku
którego wybrano przedstawicieli
organizacji pozarządowych, którzy
wejdą w skład Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy
Bielany. Do ich zadań będzie na-

leżało m.in. określenie szczegółowych zasad przeprowadzania całego procesu w dzielnicy, weryfikacja projektów pod względem
kryterium ogólnodostępności,
udział w rozpatrywaniu odwołań
oraz promowanie działań podejmowanych w ramach przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego
na rok 2018.
Sylwia Lacek
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Dzień św. Franciszka
i Lasu Bielańskiego

Uroczyste otwarcie pikniku

Jak dokarmiać zimą ptaki? Jak
zbić karmnik czy budkę lęgową? Czym zajmuje się Ptasi Azyl
działający przy warszawskim
ZOO? Na te i wiele innych pytań
dotyczących życia ptaków
można było znaleźć odpowiedź
podczas drugiej edycji pikniku
pn. „Bielański Dzień Ptaków”,
zorganizowanego przez Urząd
Dzielnicy Bielany.

2

Fot. Z. Morawski

października przypadał Europejski Dzień Ptaków.
Dzień wcześniej, w sobotę
1 października 2016, w bielańskim
Parku Olszyna przy ul. Duracza
odbył się piknik rodzinny promujący przyrodę Bielan, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
ptasiej. Imprezę otworzyli wiceburmistrzowie dzielnicy: Grzegorz
Pietruczuk oraz Włodzimierz
Piątkowski. Gośćmi pikniku byli
także prof. Maciej Luniak, ornitolog, od lat związany z Bielanami
oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Gościem honorowym pikniku
był dr Andrzej Kruszewicz, podróżnik, ornitolog, dyrektor warszawskiego ZOO, założyciel Ptasiego
Azylu – Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych. Pan Dyrektor
opowiadał o życiu ptaków i ich zwyczajach; odpowiadał na najbardziej
szczegółowe pytania dzieci dotyczące ptaków oraz podpisywał książki
swojego autorstwa, które tego dnia
można było nabyć promocyjnie na
stoisku wydawnictwa książek przyrodniczych MULTICO.
Pokazy sokolnika z udziałem
ptaków drapieżnych zapierały dech
w piersi! Bliskość dzikich ptaków
fascynowała nie tylko najmłodszych. Poznaliśmy ptaki z rodziny
jastrzębiowatych, sokołowatych
i rzędu sów. W namiocie filmowym

można było obejrzeć filmy dokumentalne ukazujące fascynujący
świat awifauny: „Płomykówka –
sowa z sąsiedztwa” oraz „Błotniak
łąkowy – arystokrata pól”. Wyświetlany zaś dokument „Pola tętniące życiem” – to element kampanii edukacyjnej partnera bielańskiego pikniku Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, która ma na
celu podniesienie świadomości
społecznej dotyczącej wartości
przyrodniczej terenów rolniczych
Polski oraz propagowanie działań
prowadzących do zachowania różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym – w tym troski
o wiele gatunków ptaków z terenów wiejskich.
Na odwiedzających piknik czekał też szereg familijnych warsztatów twórczych: szycia filcowych
breloków-sów, wykonania witraży
z wzorem ptaka, kolorowania toreb
bawełnianych z nadrukiem ptaków,
ozdabiania lampionów i wazonów
metodą decoupage czy tworzenia
„ptasich” masek karnawałowych.
„Ptasia świetlica” i „Ptasia biblioteka”– to inspirujące działania animacyjne i plastyczne zorganizowane przez Bielański Ośrodek Kultur y oraz Bibliotekę Publiczną
w Dzielnicy Bielany. Zajęcia techniczne, takie jak zbijanie budek
lęgowych czy karmników dla ptaków, cieszyły się także ogromnym
zainteresowaniem i okazały się nie
takie trudne! Niemal każda rodzina
wyszła z pikniku z własnym domkiem dla ptaków.
Mamy nadzieję, że bielański
piknik przyrodniczy przybliżył
jego uczestników jeszcze bardziej
do fascynującego świata ptaków zainspirował do pogłębiania wiedzy na temat awifauny oraz zachęcił do prowadzenia własnych obserwacji przyrodniczych, także na
terenie miasta.
Organizatorem wydarzenia
była Dzielnica Bielany m.st. Warszawy. Partnerami: Towarzystwo
Przyrodnicze „Bocian”, Miejski
Ogród Zoologiczny w Warszawie
oraz Ptasi Azyl.
PJE/WOŚ

9 października spotkaliśmy
się przy Kościele Pokamedulskim przy ul. Dewajtis, by
wspólnie świętować Dzień św.
Franciszka i Lasu Bielańskiego.
I choć pogoda nie zachęcała
do spacerów, nie brakowało
mieszkańców, którzy tłumnie
przybyli na to wydarzenie.
Wszystkich odwiedzających
witał tradycyjnie razem ze
swoją świtą osiołek Franciszek.

F

estyn rozpoczął się uroczystą
Mszą św. z oprawą muzyczną, celebrowaną przez ks.
biskupa Michała Janochę, historyka sztuki, przyjaciela Bielan, autora monografii o Kościele Pokamedulskim oraz ks. Wojciecha Drozdowicza, proboszcza parafii Lasu
Bielańskiego. Po Mszy do wspólnej
zabawy zaprosił burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina razem ze swoimi zastępcami Grzegorzem Pietruczukiem i Włodzimierzem Piątkowskim. Przed kościołem na wiernych czekała już
Grupa Teatralna Warszawiaki. W

Fot. P. Hołubiec

Fot. Z. Morawski

Bielański Dzień Ptaków

repertuarze nie zabrakło znanych
i lubianych piosenek i przyśpiewek, soczystej i oryginalnej przedwojennej gwary Warszawy.
Dla najmłodszych gry i zabawy
edukacyjne prowadziło Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa. Dużą
popularnością cieszyło się także
stoisko Sowiej Dziupli, gdzie była
okazja do spotkania oko w oko z
sowami. Tradycyjnie też odbył się,
cieszący się ogromną popularno-

ścią, kiermasz rękodzieła ludowego i jadła. Niektórzy uczestnicy
pikniku, zachęceni przez ks. proboszcza i burmistrzów dzielnicy
wzięli udział w akcji sprzątania
ścieżek Lasu Bielańskiego.
Organizatorami wydarzenia
byli m.in.: Katolickie Centrum
Kultury „Dobre Miejsce” i Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Paweł Hołubiec

Odsłonięcie muralu
Spacerując ulicami po Starych Bielanach można mieć
pewność, że niemal co drugi
budynek został zaprojektowany przez Marię i Kazimierza
Piechotków.

T

ych dwoje architektów, powstańców warszawskich spotkał wyjątkowy zaszczyt odbudowy stolicy po pożodze Powstania Warszawskiego. Świeżo po studiach zaprojektowali znaczną część
obszaru obecnej Dzielnicy Bielany.
To dzięki nim powstały osiedla Bielany I, II, III i IV. Projekty te wywarły znaczący wpływ nie tylko na
późniejsze pokolenia Bielańczyków,
ale również na polskie dziedzictwo
minionej epoki. Ich dzieło bowiem
zostało wpisane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich na listę
Dóbr Kultury Współczesnej, będące spisem najlepszych i najbardziej
znaczących dzieł urbanistyki i architektury – od wojny aż do lat 80.
XX wieku.
Chcąc upamiętnić ich dokonania we wtorek, 30 sierpnia, został
odsłonięty przy ul. Skalbmierskiej
7 mural dedykowany ich pamięci.
Licznie zebrani goście w tym: Zarząd Dzielnicy Bielany z Tomaszem Menciną na czele oraz jego
zastępcami: Arturem Wołczackim,
Grzegorzem Pietruczukiem i Wło-

Fot. P. Hołubiec
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dzimierzem Piątkowskim, bielańscy radni: Joanna Radziejewska,
Wojciech Borkowski i Michał Świderski oddali hołd Pani Marii, która nie kryła wzruszenia. Wśród
zebranych nie zabrakło również
kombatantów z przewodniczącym
Bielańskiego Klubu Kombatanta
Józefem Kassykiem oraz wielu
mieszkańców okolicznych bloków,
które zaprojektowali Państwo Piechotkowie.
Pani Maria w swoim przemówieniu opowiedziała o tym, jak
poznała się ze swoim śp. mężem
i jak wspólnie zaczęli tworzyć plany nowej dzielnicy mieszkaniowej
w zburzonej Warszawie. Ten dzień

był również wyjątkowy, ponieważ
dokładnie 72 lata temu Państwo
Piechotkowie zawarli związek
małżeński.
Wydarzenie uświetnił koncert
powstańczych piosenek intonowanych przez Kamilę Lewicką, której
akompaniował kwartet smyczkowy Con le Corde w składzie: Izabela Jaskólska-Stańczak, Claudia
Sanjines, Aleksandra Kiszka-Stefanek i Marzena Białobrzeska.
Inicjatorem powstania muralu
byli radna Joanna Radziejewska
i mieszkańcy Bielan: Teresa Frączczak oraz Dariusz Marciniak.
Paweł Hołubiec
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„Huta na Bielanach”

Choroba na żądanie

Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Bielan

Kawiarnia w centrum Warszawy. Do stolika, przy którym siedzi rozbawione towarzystwo,
podchodzi młody mężczyzna,
mówi – przepraszam, chciałbym pani coś powiedzieć,
zwraca się do ładnej blondynki
w zaawansowanej ciąży.

W

2017 r. będziemy obchodzić 60-lecie największego na Bielanach zakładu
produkcyjnego – huty, dziś Huty
ArcelorMittal Warszawa, niegdyś
Huty Warszawa. Hutę zaczęto budować w 1952 r., a pierwszą produkcję stali rozpoczęto w 1957 r.
Huta Warszawa, dziś Huta ArcelorMittal Warszawa jest mocno
zakorzeniona w pamięci mieszkańców Bielan, z których setki,
a może i tysiące znalazły tam zatrudnienie. Miała niemały wpływ
na rozwój samych Bielan i po części całej Warszawy, a także zapisała się trwale na kartach historii
naszego kraju.
Dziś następczyni Huty Warszawa, Huta ArcelorMittal Warszawa,
należąca do koncernu ArcelorMittal jest uznanym producentem
wyrobów długich ze stali węglowych i stopowych i największym
wytwórcą stali szlachetnej w Polsce. Jest zakładem super nowoczesnym, zatrudniającym kilkuset
pracowników. Warto podkreślić,
że ArcelorMittal Warszawa mocno
angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu i jest stałym
partnerem dla społeczności lokalnej Bielan.
Z okazji przyszłorocznego jubileuszu Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany organizuje konkurs fotogra-

ficzny pod nazwą „Huta na Bielanach”. Będzie to IV edycja konkursu fotograficznego, skierowanego
do młodzieży szkolnej z Bielan.
Honorowy patronat nad konkursem objął prezes zarządu Huty
ArcelorMittal, Marek Kempa.
W ramach konkursu, który
adresowany jest do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych z dzielnicy Bielany, zorganizowane będą
bezpłatne warsztaty fotograficzne
oraz dwukrotne zwiedzanie Huty
ArcelorMittal, w tym sesja fotograficzna samego procesu produkcyjnego. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Hutę ArcelorMittal oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział ŻoliborzBielany.
Od 15 października do 31
grudnia 2016 r. trwa rekrutacja
uczestników do konkursu. Więcej
informacji na temat konkursu
i procedury zgłaszania się do konkursu można uzyskać na stronie
www.tpw-zb.pl oraz pod numerem
telefonu 22 251 54 57. Koordynatorem konkursu jest radna dzielnicy Bielany Joanna Radziejewska.
Ważne – liczba zgłoszeń do konkursu jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.
Maria Wiro-Kiro
Prezes Zarządu TPW
Oddział Żoliborz-Bielany

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy*
przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta
Stołecznego Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy
www.um.warszawa.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej
w Warszawie w dzielnicy Bielany przy
ul. Marymonckiej 8, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy,
uregulowanej w księdze wieczystej KW
nr WA1M/00146310/5, oznaczonej
jako działki ewidencyjne nr: 33/2, 44/2,
44/4, 44/6 i 79/4 o powierzchni 1.675
m2 w obrębie 7-04-07.
Przetarg odbędzie się w dniu 14
grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Biura Gospodarki Nierucho-

mościami Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy* przy pl. S. Starynkiewicza
7/9, sala 210, II piętro
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale
Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy* przy pl. S.
Starynkiewicza 7/9 od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-16:00, pok. nr 112,
I piętro, tel. (0-22) 443 21 71, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy, można zapoznać się na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl, w
serwisie „Nieruchomości miejskie”.
*od dnia 10.10.2016r. zmieniło
nazwę na Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy
http://bip.warszawa.pl/Menu_
przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Ogloszenie_
przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_
gruntowej_niezabudo.htm
http://www.smapa.um.warszawa.
pl/mapaApp1/mapa?service=s_nier u c h o m o s c i &L=pl&X=7496367.130031838&Y=5792920.98942405&S=5&O=0&T=0&komunikat=off

P

roszę usiąść, odpowiada
zdziwiona dziewczyna i zapraszająco robi mu miejsce
przy stoliku. Jestem lekarzem psychiatrą, prowadzę badania na temat
FAS, przedstawia się nieznajomy
i kontynuuje – ten kieliszek wina,
który pani pije może być zabójczy
dla dziecka. Przecież to czerwone
wino, ripostuje kobieta, poprawia
obraz krwi, a ja mam anemię, która z pewnością nie jest dobra dla
dziecka. Chłopak zamiast odpowiedzi podaje młodej matce kilka
ulotek, a żegnając się dodaje – FAS
to choroba na żądanie.
Na żądanie bywają przystanki
autobusowe, krótkie urlopy, ale trudno wyobrazić sobie chorobę na żądanie. Żądać, wedle słownika, to tyle
co domagać się czegoś kategorycz-

nie, a czy ktoś może dopominać się
o chorobę? Niewiarygodne, a jednak
prawdziwe choć tragiczne.
Opisane zdarzenie uświadamia
dwie rzeczy. Funkcjonowanie stereotypów, na przykład, że czerwone
wino jest dobre na wszystko i zawsze, a także brak świadomości
społecznej, jak szkodliwy jest alkohol, nawet w małych dawkach, dla
płodu i to w każdym okresie jego
rozwoju. Jeśli kobieta w ciąży pije
alkohol, to dziecko pije razem z nią.
Już w pół godziny po wypiciu przez
matkę alkoholu, jego stężenie jest
analogiczne we krwi dziecka. Bo
choć dziecko w łonie matki jest
chronione przed wpływem wielu
czynników toksycznych to nie dotyczy to alkoholu, gdyż cząsteczki
etanolu zawarte w alkoholu bez
problemu przenikają przez łożysko.
Płód niestety nie ma możliwości
metabolizmu etanolu przez wątrobę
czy inne narządy, więc trucizna
dostaje się do wszystkich komórek.
Uszkodzenia mogą być różne. Do
najczęstszych należą uszkodzenia
ośrodkowego układu nerwowego,
zaburzenia rozwoju emocjonalnego
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i ruchowego. Konsekwencją może
być uszkodzenie mózgu lub upośledzenie umysłowe. Według informacji PARP-y u kobiet, które piją alkohol podczas ciąży, znacznie częściej występują przedwczesne porody i poronienia. Bardzo trudno
stwierdzić, jaka jest skala problemu,
bo matki ukrywają fakt spożywania
alkoholu w czasie ciąży. Wedle
twardych wyników Płodowy Zespół
Alkoholowy stwierdza się u ok. 2%
dzieci. Lekarze uważają, że są to
optymistyczne statystyki, bo wielu
rodziców nie traktuje jako objawów
chorobowych takich zachowań, jak
stany lękowe, złość, zamykanie się
w sobie, nieakceptowane społecznie
zachowanie. Mówią: to „trudne
dziecko”.
Wielu dolegliwości nie da się
uniknąć, ale FAS jest chorobą na
żądanie, o czym trzeba wiedzieć i mówić, gdzie się da
i komu się da.
Joanna Fabisiak
Poseł
na Sejm RP

Solidny Pracodawca Roku 2016
Huta ArcelorMittal Warszawa
po raz trzeci otrzymała tytuł
Solidny Pracodawca Roku.
Określenie „solidny” oznacza,
że wzorowa polityka personalna jest stałym – właśnie „solidnym” – fundamentem firmy.

K

ryteria, jakimi organizator
programu kieruje się przy
wyborze laureatów, to: warunki pracy, terminowość wypłat,
warunki socjalne, ścieżka kariery,
dynamika zatrudnienia, działalność w zakresie odpowiedzialności
społecznej oraz zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie (m.in.
Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, środowisk lokalnych).
W ankiecie, która stanowi
podstawę do oceny w procesie
przyznania tytułu, każda ubiegająca się o niego firma musi przedstawić informację na temat prowadzonej polityki zatrudnienia.
Znajdziemy w niej odrębne pytania dotyczące zatrudniania osób
w wieku 50+, kobiet w ciąży czy
młodych matek. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich 2 lat Huta
przyjęła do pracy 12 osób w wieku
50+ oraz 15 młodych kobiet - kilka z nich w tym czasie urodziło
dzieci. Prowadzimy otwartą politykę w stosunku do obu tych grup.
Kobiety w zaawansowanej ciąży
mogą liczyć na pracę w domu,
młode matki na stopniowy powrót

do pracy, bardzo popularne są
wymiary ½, 2/3, ¾ etatu do czasu
osiągnięcia przez dziecko wieku
kilku lat. Pracownicy 50+, tak jak
pozostali, mogą liczyć na różnorodne szkolenia i kursy.
Ankieta zawiera także pytania
o organizowane staże i praktyki,
o możliwość indywidualnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, o zakres oferowanych pracownikom szkoleń. Tu
także mamy się czym pochwalić;
oferujemy szkolenia zawodowe
osobom bez kwalifikacji lub chcącym podnieść kwalifikacje. Każdy
może ubiegać się o sfinansowanie
lub dofinansowanie kursu, szkoły
średniej, studiów wyższych lub
podyplomowych. Pracownicy
mogą zdobywać nowe kwalifikacje, bardzo wspieramy wielofunkcyjność. Oferujemy też nieodpłatną naukę angielskiego na różnych
poziomach. Organizujemy wiele

szkoleń z rozwoju kompetencji
miękkich, w tym dla pracowników
fizycznych.
Kolejne punkty, stanowiące
kryterium oceny przedsiębiorstwa,
dotyczyły zasad awansu w firmie,
systemów motywacyjnych oraz
zakresu świadczeń socjalnych.
W Hucie te ostatnie obejmują prywatną opiekę zdrowotną, dofinansowanie wypoczynku, możliwość
otrzymania zapomóg losowych
lub korzystanie z nisko oprocentowanych pożyczek, bony okolicznościowe, paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie posiłków oraz aktywności sportowej,
hotele pracownicze itp.
W ankiecie przekazaliśmy też
informacje na temat ograniczenia
oddziaływania Huty na środowisko i działań, jakie podejmujemy
na rzecz społeczności Bielan,
wspierając przedsięwzięcia sportowe, edukacyjne i kulturalne.
Cieszymy się, że po raz trzeci
oceniono nasze działania pozytywnie, przyznając nam tytuł Solidnego Pracodawcy. Stanowi on
potwierdzenie tego, że Huta ArcelorMittal Warszawa prowadzi
wzorową politykę personalną
i plasuje nas w gronie najbardziej
wiarygodnych i rzetelnych pracodawców w Polsce.
Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com
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Na warcie pamięci

Aleja Zasłużonych (8)

21 września na skwerze przy
Hucie ArcelorMittal Warszawa
odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona 77. rocznicy
bohaterskiej walki polskich
żołnierzy z I Batalionu 30. Pułku
Strzelców Kaniowskich w bitwie
„Warszawskie Termopile”. Uroczystość odbyła się przy pomniku upamiętniającym bitwę przy
ul. Kasprowicza 132.

W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy kolejną sylwetkę twórcy, który spoczywa
na cmentarzu na Wólce Węglowej. Tym razem
przypominamy postać zawodnika i legendarnego trenera siatkówki Huberta Wagnera.
Hubert Wagner

Fot. Z. Morawski

W

obchodach, prócz licznie obecnego środowiska kombatanckiego,
uczestniczyli przedstawiciele
władz Dzielnicy Bielany na czele
z burmistrzem Tomaszem Menciną, który wygłosił okolicznościowe
przemówienie oraz zastępcami
burmistrza: Grzegorzem Pietruczukiem i Włodzimierzem Piątkowskim. W swoim wystąpieniu
przewodniczący zarządu Dzielnicy
Bielany podkreślił m.in. bohaterstwo walczących, przyrównując je
nie tylko do historycznego pierwowzoru – starcia w Wąwozie
Termopilskim w 480 r. p.n.e., ale
i do współczesnych bitew, w których polscy żołnierze skutecznie
zmagali się z przeważającymi siłami wroga. Na uroczystości obecna
była również wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Bielany Anna
Czarnecka oraz radni: Emilia Ro-

Przemawia Tomasz Mencina

manik Wojciech Borkowski, Michał Świderski, Ryszard Zakrzewski. Wśród gości znalazł się także
radny m.st. Warszawy Edmund
Świderski.

Środowiska kombatanckie reprezentował Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef
Kassyk, który pod koniec przypomniał wrześniowy szlak bojowy
majora Bronisława Kamińskiego
oraz podziękował zgromadzonym
za udział w uroczystości. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych: zastępca naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Marcin Paw-

lak oraz komendant Rejonowy Policji Warszawa V mł. ins. Lech Bielak. Obecny był również Prezes
Oddziału Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża Warszawa Bielany radny dr Wojciech Borkowski
oraz prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi „Przy Hucie” Edmund Czesak.
Licznie przybyła młodzież z bielańskich szkół. Uroczystą oprawę
wojskową zapewnili żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego oraz strzelcy ze Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.
Wojciech Pilich

Obchody 98. rocznicy odzyskania
niepodległości na AWF
W piątek, 11 listopada o godz.
12.00 na terenie Akademii
Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego odbędzie
się uroczystość patriotyczna
z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości. W programie m.in. złożenie wieńców
przed pomnikiem Józefa
Piłsudskiego.
Zapraszamy.

Naszej serdecznej koleżance

Danucie
Ćwik-Drzewieckiej
wyrazy głębokiego żalu
i współczucia
po śmierci

Mamy
składają
koleżanki i koledzy z Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Dzielnicy Bielany

„Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją”

Pani
Marzennie Narojek

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 77 im. W. Zieleńczyk
słowa wsparcia, otuchy
i wyrazy najgłębszego
współczucia w trudnych
chwilach po śmierci

Mamy

przekazują Naczelnik i pracownicy
Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Bielany

Pani
Marzennie Narojek
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 77 im. W. Zieleńczyk
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa
Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Mówiono o nim „Kat”. Przydomek ten przylgnął do Huberta Wagnera w okresie, kiedy zakończył
już swoją karierę siatkarza i został
trenerem. Miał jednak sukcesy także jako zawodnik. Grał w barwach
AZS Poznań, AZS-AWF Warszawa
i Skrze Warszawa. Zdobył cztery
tytuły mistrza Polski (1963, 1965,
1966, 1968) oraz wicemistrzostwo
(1967) i brązowy medal (1969) –
wszystkie z AZS-AWF Warszawa.
W reprezentacji Polski występował
w latach 1963–1971 będąc przez
wiele lat kapitanem drużyny. Był
także w zespole, który na igrzyskach
olimpijskich w Meksyku (1968)
zajął piąte miejsce. W 1974 r. ukończył AWF w Warszawie.
Wszystko to jednak było zaledwie przygrywką do wielkiej kariery,
którą Hubert Wagner zrobił jako
trener. Bez względu na to, czy prowadził drużynę męską, czy kobiecą był
niezwykle wymagający. Surowo trzymał się zasad, a każdy trening oznaczał litry potu. To dlatego nazywano
go „Katem”. Jego trenerski dorobek
medalowy jest imponujący. Pierwszym triumfem był brąz wywalczony
na Mistrzostwach Europy w Ankarze
w 1967 r. W latach siedemdziesiątych
przyszły największe sukcesy: Złoty
Medal na Mistrzostwach Świata
w Meksyku w 1974 r., srebro na Mistrzostwach Europy w Belgradzie
w 1975 r. oraz ukoronowanie trenerskiej kariery – olimpijskie złoto, które Polacy wywalczyli na igrzyskach
olimpijskich w Montrealu w roku
1976. Gdy dodać do tego srebrny
medal na Mistrzostwach Europy
w Berlinie w 1983 r. oraz osiągnięcia
w roli trenera klubowego, widać, że
Hubert Wagner to jedna z największych postaci siatkówki nie tylko
polskiej, ale światowej.

Panu
Zdzisławowi
Chmielińskiemu
Naczelnikowi Delegatury Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bielany
szczere wyrazy współczucia
i słowa wsparcia w trudnych
chwilach po śmierci

Mamy
składają

Pracownicy Delegatury BAiSO
w Dzielnicy Bielany

Hubert Wagner

Karierę trenerską zakończył
w 2000 r., odnosząc na koniec jeszcze kilka sukcesów – m.in. drugie
miejsce i awans w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata
w siatkówce mężczyzn w 1997 r.
oraz wicemistrzostwo Polski kobiecej drużyny piłki siatkowej klubu
Dick Black Andrychów w sezonie
1997/98. W ciągu swojej długiej
kariery współpracował także z Legią Warszawa, Stilonem Gorzów,
Bosmanem Morze Szczecin oraz
z klubami w Turcji, gdzie ceniono
go tak samo jak w Polsce. Był także
trenerem siatkarskiej reprezentacji
Tunezji, z którą w 1987 r. wywalczył
Złoty Medal Mistrzostw Afryki
w Tunisie. Tego sukcesu nie powtórzył na igrzyskach olimpijskich
w Seulu, gdzie prowadzeni przez
niego Tunezyjczycy zajęli dopiero
dwunaste miejsce. Legenda „Kata”
i pamięć olimpijskiego złota były
dla Wagnera błogosławieństwem
i przekleństwem. Całe życie ścigał
się z własną legendą, a każdy brak
sukcesów prowadzonych przezeń
siatkarzy punktowany był o wiele
mocniej, niż w przypadku innych
trenerów.
Późnym przedpołudniem, 13
marca 2002 r. prowadzony przez
niego samochód wpadł nagle na
zaparkowane przy ul. Wspólnej
w Warszawie pojazdy. Przyczyną
utraty panowania nad kierownicą
był rozległy zawał serca. Szybko
udzielona pomoc i długotrwała
reanimacja nie przyniosły rezultatów. Legenda polskiego sportu odeszła w wieku 61 lat.
Imię Huberta Wagnera nosi
dziś wiele szkół (m.in. gimnazjum
nr 73 przy Conrada 6) i hal sportowych. Od 2003 r. rozgrywany jest
także siatkarski memoriał jego
imienia. Aż sześciokrotnie triumfowali w nim Polacy.
Rafał Dajbor
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REFERAT KULTURY
Ul. Żeromskiego 29, TEL. 22 373 33 98 www.bielany.waw.pl
Jesienne koncerty z cyklu
„Jazz w Podziemiach Kamedulskich”
Zapraszamy na jesienne koncerty z cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach”, które zapowiadają się międzynarodowo. Już 27 października o godz.
19.00 wystąpi ILONA DAMIĘCKA & FRANCESCA BARTAZZO QUARTET.

Usłyszymy najbardziej znane kompozycje Theloniousa
Monka, jednej z największych legend światowego jazzu, co ciekawe - w wersji wokalnej, przygotowane przez
dwie swingujące wokalistki i instrumentalistki: Ilonę Damięcką i Franceskę Bertazzo Hart. Towarzyszą im znakomici muzycy i przyjaciele: Paweł Urowski na kontrabasie
oraz Sławek Koryzno na perkusji. Koncert odbędzie się
w ramach trasy promującej nową płytę kwartetu „Monk’s Midnight”.
Z kolei 17 listopada, w koncercie zaduszkowym, wystąpi
PIOTR WOJTASIK INTERNATIONAL QUARTET. Ten wybitny trębacz jazzowy od wielu lat zaprasza do współpracy
wyjątkowych artystów z różnych stron świata, tworząc
za każdym razem nową, zaskakującą paletę muzycznych barw.

Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agencję Koncertową Pianoart. Patronem koncertu jest Veolia
Energia Warszawa S.A.
Rozpoczęcie koncertów o godz. 19.00 w Podziemiach
Kamedulskich, ul. Dewajtis 3. Wstęp wolny, zapraszamy.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14
(ul. Bogusławskiego 6a), 22 669 69 52
 wtorki, godz. 11:00 – zajęcia edukacyjno-plastyczne, grupa wiekowa 2-3 lata (zapisy, ilość
miejsc ograniczona)
 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
 2, 9, 16, 23, 30 listopada (środy), godz. 11:3012:00 – zajęcia z cyklu MUZYKA DLA SMYKA dla
dzieci w wieku 2 lat (zapisy, ilość miejsc ograniczona)
 4, 18, 25 listopada (piątek), godz. 17:00 – zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE (wstęp
wolny)
 8 listopada (wtorek), godz. 17:00 – spotkanie
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI dla młodzieży, w
wieku 12 – 14 lat (wstęp wolny)
 17 listopada (czwartek), godz. 17:30 – spektakl WARSZAWSKIE OPOWIEŚCI w wykonaniu aktorów teatru Wariacja (wstęp wolny)
 21 listopada (poniedziałek), godz. 17:00 – zajęcia origami ŚWIAT W JESIENNYM DESZCZU prowadzone przez trenera Polskiego Centrum Origami Małgorzatę Spilarewicz (wstęp wolny)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27
(al. Zjednoczenia 19), tel. 22 834 01 81
 piątki o godz. 17:00 – zajęcia literacko-plastyczne PIĄTEK W BIBLIOTECE dla dzieci w wieku
od lat 5 (wstęp wolny)
 Teatrzyk obrazkowy KAMISHIBAI – seans głośnego czytania dla grup przedszkolnych i szkolnych (klasy I – III). Terminy do indywidualnego
ustalenia osobiście lub telefonicznie.

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)

 16 listopada (środa), godz. 17:30 – spektakl
PRZYGODY MAŁPKI MALWINKI 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)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
(al. Reymonta 6), tel. 22 663 73 85
Czytane Środy – PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ
(dla dzieci w wieku 5-8 lat):
 16 listopada, godz. 17:00 – ALICJA W KRAINIE
CZARÓW – robimy: krawat królika, wachlarz i różę
królowej (wstęp wolny)
 23 listopada, godz. 17:00 – PRZYGODY GULIWERA – robimy: zakładkę Guliwera, słońce, konika (wstęp wolny)
 30 listopada, godz. 17:00 – ANDRZEJKI – opowiadanie o wierzeniach i tradycjach, lanie wosku,
zabawa cieniem, robienie andrzejkowych „gadżetów” z produktów papierniczych oraz spożywczych (wstęp wolny)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 21 (ul. Wrzeciono 48), 22 835 48 39
 17 listopada (czwartek), godz. 17:30 – spektakl ZIELONA KARUZELA w wykonaniu aktorów
Teatru „Jaś” (wstęp wolny)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 22 (ul. Rudzka 12/14), tel. 22 833 40 09
 9, 16, 23, 30 listopada (środa), godz. 16:30 –
warsztaty rękodzieła DIY DLA DOROSŁYCH. Ilość
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65 (ul. Petofiego 3), 22 835 69 44
 7 listopada (poniedziałek), godz. 18:00 - wernisaż wystawy obrazów Michała Rutkowskiego
MAŁA RETROSPEKTYWA/ the SMALL RETROSPECTIVE (wstęp wolny)
 14 listopada (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie autorskie z Alicją Bogdan, autorką książki
PIĘKNA KAŻDEGO DNIA: 365 WSKAZÓWEK STYLISTKI (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
 9 listopada (środa), godz. 17:30 – spotkanie
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI (wstęp wolny)

 17, 24 listopada (środa), godz. 17:30 - WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO prowadzone przez Sylwię Kulikowską oraz Annę Arciuch, specjalistki z firmy „Rozwijalnia” (zapisy, ilość miejsc ograniczona)
 od 7 listopada do 2 grudnia w godzinach otwarcia Wypożyczalni – wystawa wierszy Agnieszki Metko „PIKSELE SŁOWA”, wiersze uchwycone
obiektywem aparatu fotograficznego
 15 listopada (wtorek), godz. 17:30 - wernisaż
wystawy z czytaniem wierszy przez Joannę Kołakowską (wstęp wolny)
 28 listopada (poniedziałek), godz. 17:30 – WARSZTATY Z RYSUNKU (kontynuacja), prowadzi Wioleta
Braunsejs (zapisy, ilość miejsc ograniczona).

KINO ZA ROGIEM W BIBLIOTECE

(ul. Duracza 19), tel. 22 663 83 14
MINUTY, MIESIĄCE, PORY ROKU...

2016 rok powoli zbliża się do finału. Zanim jednak rozpoczniemy całoroczne podsumowania, obliczenie zysków i strat, chciałbym zaprosić wszystkich kinomanów
na cztery listopadowe spotkania z dobrym kinem.
Rozpoczynamy 9 XI od przeboju sprzed kilku sezonów
- „Drogówki” Wojciecha Smarzowskiego. W tym dniu
będę miał też przyjemność spotkać się z Państwem.
„Drogówka” to sprawny thriller policyjny z suspensem,
mocnymi charakterami i znakomitą rolą Bartłomieja
Topy. Kultowe polskie kino nie podlegające erozji czasu.
Tydzień później, 16 XI, nowość w naszym kinie - „11
minut” w reżyserii wielkiego mistrza rodzimej kinematografii, Jerzego Skolimowskiego. Apokaliptyczny, katastroficzny dramat „11 minut” był polskim kandydatem
do Oscara, reprezentował również naszą kinematografię
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
23 XI, w przedostatnią listopadową środę, pokażemy
jeden z najpiękniejszych polskich filmów o dojrzałym
uczuciu dojrzałych ludzi - „Piątą porę roku” Jerzego Domaradzkiego z popisowymi kreacjami Ewy Wiśniewskiej
i Mariana Dziędziela, czyli film o tym, że na prawdziwą
miłość nigdy nie jest za późno...
Serdecznie zapraszam do naszego bibliotecznego kina.
Łukasz Maciejewski

 9 listopada, godz. 17:00 – „Drogówka” i spotkanie z Łukaszem Maciejewskim – krytykiem filmowym i teatralnym.
Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy
przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się
zmienia, gdy ginie jeden z nich.
 16 listopada, godz. 17:00 – „11 minut”.
W ciągu 11 minut losy wielu mieszkańców wielkiego
miasta zostaną połączone ze sobą.
 23 listopada, godz. 17:00 - „Piąta pora roku”.
Barbarę i Witka dzieli wszystko. Mimo to wspólnie wyruszają samochodem nad morze.
 30 listopada, godz. 17:00 – „Hugo i łowcy duchów”.
Strachliwy Tom, wygnany ze swego domu Hugo i świeżo zwolniona agentka Parzydło łączą siły, by pokonać
złego ducha.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

ul. Szegedyńska 9, tel. 22 834 52 59

56. CENTRALNY ZLOT MŁODZIEŻY

W dniach 20-22 października 2016 r. odbędzie się 56.
Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”. Uroczyste rozpoczęcie Zlotu nastąpi 20 października w Warce na pl.
Stefana Czarnieckiego. Dni 20-22 października przeznaczone są na przejścia piesze, przejazdy rowerami lub
pojazdami mechanicznymi po trasach wiodących przez
Warszawę i Mazowsze, z uwzględnieniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz ciekawych obiektów przyrodniczych i
krajoznawczych. 22 października zapraszamy do Palmir:
– godz. 13.00-16.30 przybywanie drużyn na punkt
zborny w pobliżu wsi Pociecha (Kampinoski Park Narodowy).
– godz. 14.30-16.30 program towarzyszący
– godz. 17.00 rozpoczęcie ceremonii zakończenia Zlotu: złożenie kwiatów pod Pomnikiem Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, okolicznościowe wystąpienia, wręczenie podziękowań, po czym przemarsz w kolumnie
zorganizowanej na Cmentarz-Muzeum Miejsce Pamięci w Palmirach, gdzie odbędzie się Apel Pamięci z ceremoniałem wojskowym oraz złożenie wieńców
– godz. 19.00 zakończenie.
Współorganizatorem Zlotu jest m.in. Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy oraz Bielański Klub Kombatanta
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

6.11, godz. 12.30

Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”, animacje
plastyczne oraz koncert „Piękna nasza Polska
cała”. Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretaria-

cie BOK od 2 listopada w godz. 9.00-17.00

13.11, godz. 12.30

Z cyklu „Podróżniczek”, spektakl „Ola i Tolek w
dalekiej podróży”, animacje plastyczne. Bilety
10 zł, przedsprzedaż od 7 listopada

18.11, godz. 18.00

Wernisaż wystawy malarstwa Janiny Batko.
Wstęp wolny

18.11, godz. 19.00

Szekspir intymnie - wieczór z sonetami szekspirowskimi. Reżyseria Joanna Grabowiecka.
Wstęp wolny

19.11, godz. 15.00

Spotkanie historyczne pt „ Powrót do Sulejówka. W 98 rocznicę odzyskania niepodległości”.
Wstęp wolny

20.11, godz.17.00

Potańcówka w BOK-u „Wieczór taneczny ze
swingiem w tle”. Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 14

listopada

25.11, godz. 18.00

Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” - Andrzej
Maciążek „Sri Lanka”. Wstęp wolny

26.11, godz. 16.00

Z cyklu „Katarzynkowy Bielański Dancing”.

Muzyczna wyprawa do Portugalii

Bardowie i poeci w BOK

W listopadzie chcemy Państwa zabrać
w Muzyczną Podróż do Portugalii.
W języku Królowej
Fado - Amalii Rodrigues,
opowie
nam o saudade miłości, tęsknocie
wspaniała wokalistka Kinga Rataj,
która w tym gatunku muzycznym doszła do perfekcji. Ale Fado to nie
tylko tristeza (smutek), to także smak wina, radość życia,
energia, miłość... ta spełniona. Śpiew fado odzwierciedla
Portugalczyków, ich wiarę w przeznaczenie, dominację
duszy i serca nad rozumem, to ich narodowy skarb. Fado
musi być silnie odczuwalne, doświadczane, trzeba je
przeżyć. Piosenki z repertuaru m.in.: Amalii Rodrigues,
Dulce Pontes, ukazane będą we własnych niepowtarzalnych interpretacjach, wnosząc nowe wartości połączone
z charakterystycznym brzmieniem. W tej muzycznej podróży wokalistce towarzyszyć będą Marek Bazela – fortepian oraz Martin Złotnicki – gitara klasyczna. Zapraszamy na imprezę z cyklu „Muzyczne Podróże - Portugalia”
koncert Kingi Rataj 12 listopada o godz. 18.00. Bilety 15
zł, przedsprzedaż od 7 listopada.

W listopadzie będziemy gościć na scenie BOK dwóch
ciekawych wykonawców, poetów i zarazem kompozytorów, jednym słowem bardów piosenki autorskiej.
Andrzej Brzeski to autor piosenek: „Znowu jestem sama”
(dla Edyty Geppert), „Za pierwszą chmurą” (dla Maryli Rodowicz) czy „Jest cudnie”. Przez
10 lat współpracował z radiową Trójką (BAR, Powtórka z
rozrywki) gdzie napisał ok. 500
piosenek a także monologów
i mini-słuchowisk. Maryla Rodowicz odkryła jego „Walc dla
outsiderów”, który znalazł się
na płycie „Złota Maryla”. Pod
tym samym tytułem w 2002 r. ukazał się książkowy zbiór
jego wierszy i piosenek. Pisze, ale przede wszystkim śpiewa z kunsztem aktorskim. Tym razem zapraszamy na kolejny set znanych i lubianych piosenek w jego wykonaniu pod wspólnym tytułem „Ech mała czyli wspomnienia
z PRL-u” w ramach imprezy z cyklu „Artystyczna niedziela” 6 listopada o godz. 19.00. Bilety 20 zł, przedsprzedaż
od 24 października.
Towarzyszyć mu będzie Florian Ciborowski z bogatym
instrumentarium (skrzypce, gitara akustyczna, gitara
Dobro, harmonijka ustna).

BOK

Grzegorz Tomczak jest
poetą, autorem tekstów
piosenek, bardem, kompozytorem, artystą estradowym. W 1981 wystąpił
na legendarnym festiwalu
piosenki prawdziwej „zakazane piosenki” w Gdańsku.
Współpracował z czołówką polskiej estrady – jego
piosenki śpiewali m.in.:
Andrzej Zaucha, Zbigniew
Wodecki oraz Maryla Rodowicz („Ja to mam szczęście” i ostatnio „Warto czekać”).
Od początku 2006 współpracuje, jako twórca i wykonawca, z „Kabareciarnią” Zenona Laskowika, z którą występował w Niemczech, Austrii, Szwecji, USA i Kanadzie.
Jest współtwórcą Teatru Piosennego „Pod pretekstem”,
który wystawiał jego autorskie przedstawienia muzyczne: „Krochmalna 8” i „Czy chcecie o tym porozmawiać”.
W 2008 roku ukazała się druga autorska płyta Grzegorza
Tomczaka pt.: „Miłość to za mało”. Rok później, piosenka
„Szukałem cię wśród jabłek”, śpiewana wspólnie z Iwoną
Loranc, dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów
radiowej trójki i utrzymywała się na tej liście przez wiele
tygodni. Trzecia płyta autorska „piosenki ważne i najważniejsze” ukazała się w 2010 r.
Zapraszamy na koncert Grzegorza Tomczaka w ramach
34 Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA już 23
listopada o godz. 19.00. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od
14 listopada.

Koncert „Zaduszki Jazzowe”,
wystąpi zespół Racing Team Swing 2
listopada, godz. 19.00

Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 21 listopada

27.11, godz. 16.00

Z cyklu „Andrzejkowy Bielański Dancing”. Bile-

ty 15 zł, przedsprzedaż od 21 listopada

30.11, godz. 19.00

Wieczór kabaretowy „Marek Majewski i kabaret OTTO”. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 21 listopada

BOK, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
4.11, godz. 17.00

Wernisaż fotografii Mariusz Krakowskiego
„Impresje z Puszczy”. Wstęp wolny

19.11, godz. 12.00

Z cyklu „ Rodzinne Spotkania ze Sztuką” spektakl
„Wesoły pociąg pełen instrumentów. Bilety 5 zł
Warsztaty artystyczne:

22.11, godz.18.00 – 20.00

Wieńce Adwentowe. Odpłatność 40 zł od osoby.
Bez ograniczeń wiekowych. Zapisy do 16 listopada

24.11, godz. 17.00 - 20.00

Jesienne lampiony. Warsztaty decoupage na
szkle. Dzieci i młodzież. Odpłatność 30 zł od oso-

by. Zapisy do 18 listopada

Zespół został założony w maju 2010 r. na Bielanach w
filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady, gdzie
przez pewien czas miał próby. Grupa uczestniczyła w
kilku festiwalach jazzowych w Polsce m.in. w Augustowie, Giżycku, Dzierzgoniu.
Jazz jaki zespół gra to nowoczesny dixieland i nowoczesny swing. Większość muzyków to mieszkańcy Bielan
lub związani z dzielnicą w dawniejszym okresie.
Skład zespołu: Adam Kupiec - trąbka, Andrzej Piela - puzon, Marek Rudnicki - sax. tenor, klarnet, Jarosław Małys
- piano, Jerzy Stelmaszczuk - git. basowa, Robert Barczyński-gitara, Stanisław Pietrzyk - perkusja. Bilety 10 zł,
przedsprzedaż od 24 października
BOK

BOK
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Weź mamę na siłownię!
Odpowiednia dawka ruchu
to samo zdrowie! Wspaniałą
okazją do krzewienia kultury
fizycznej są siłownie na świeżym powietrzu. Na Bielanach
jest ich kilkanaście.

„Ruda”.
– Mimo moich oporów, córka
przekonała mnie i od 5 miesięcy
razem korzystamy z siłowni na
świeżym powietrzu. W sumie zajmuje to nam około godziny, bo do
gimnastyki i ćwiczeń jest na osiedlu „Ruda” wiele urządzeń. Po tych
systematycznych treningach mam
więcej energii i co bardzo ważne,
mniej boli mnie kręgosłup. Naprawdę czuję się lepiej. Dla mnie
siłownia na świeżym powietrzu
jest lepszą formą ćwiczeń niż na
sali, dlatego między innymi, że
mogę ćwiczyć w swoim tempie.
Ponadto przechodzenie z jednego
urządzenia na drugie pozwala mi
odpocząć i zaczerpnąć świeżego
powietrza. Ćwiczenie z córką jest
dla mnie dodatkową zachętą do
ruchu, bo w towarzystwie zawsze
raźniej. Namawiam wszystkich do
korzystania z tych darmowych
i bezpiecznych urządzeń – mówi
Barbara Gajda, mieszkanka osiedla „Ruda”, przy Lesie Bielańskim
i Kępie Potockiej.

By żyć zdrowo
i być w formie
Jak dowiedzieliśmy się od Mirosławy Włodek z Urzędu Dzielnicy Bielany, na terenie naszej
dzielnicy znajduje się kilkanaście
siłowni na świeżym powietrzu.
W ramach ogólnomiejskiej akcji
ustawiono 10 takich siłowni, a następnie pozostałe. Wszystkie składają się z podobnego zestawu
urządzeń, tj. do: podciągania, wiosłowania, wyciskania, rozciągania,
chodzenia czy ćwiczenia mięśni
brzucha oraz twistera. Ten sprzęt
jest na bieżąco konserwowany,
a urządzenia atestowane – przekonuje pani Włodek. Potwierdza to
autorka tego tekstu, która z mamą
systematycznie korzysta z jednej
siłowni i dotychczas nie miała
styczności z wadliwym urządzeniem.

Rusz ręką, nogą,
nie tylko głową
Szkoda, że tak mało mieszkańców osiedla „Ruda” korzysta z daru
bezpłatnej siłowni. Jest ona zlokalizowana w uroczym miejscu. To
Park Harcerskiej Poczty Polowej
PW, tuż obok przedszkola i żłobka.
Jak widać na zdjęciach, urządzenia
do ćwiczeń są fajnie ustawione –

Fot. O. Gajda

O

to relacja z ozdrowieńczych cudów za sprawą
ścieżki zdrowia na Osiedlu

wśród zieleni, która zapewnia kontakt z przyrodą i troszkę prywatności. Ponadto maszyny do ćwiczeń, które absolutnie bezzasadnie
mogą kojarzyć się z narzędziami
do tortur, są powodem mocy, energii i radości życiowej. Wszelkiego
rodzaju poręcze, ławeczki, huśtawki dla dorosłych(!!!) mogą służyć
do poprawy sprawności fizycznej,
bo umożliwiają rozciąganie, wymachy nóg, ćwiczenie mięśni
brzucha (brrr… oponko). Brawo
dla tych osób, które podczas spacerów odważą się skorzystać z siłowni! Tamtejsze urządzenia mogą
sprawić sporo frajdy młodszym,
starszym i najstarszym mieszkańcom.

Propozycja treningu
Na wzór szkolnych WF-ów
albo treningów sportowych, przed
ćwiczeniami na siłowni warto rozgrzać poszczególne partie ciała
przy pomocy wymachów rąk, nóg,
skrętów. Od góry do dołu. W tym
celu starsze osoby mogą wykorzystać ławeczki, by na nich ćwiczyć
mięśnie szyi i stopniowo rozgrzewać niższe części ciała. Potem
skręty bioder i wymachy nóg. Moja
mama (70+) w drodze na siłownię
i do domu korzysta również z kijków, które już na pierwszy rzut oka
przekonują sąsiadów, że w Jej życiu
jest zarówno miejsce na życie rodzinne, zakupy, lekarza, rozrywki,
jak i na SPORT.
Olga Gajda

Urząd Pocztowy
informuje
Region Sieci Warszawa – Miasto pragnie poinformować, iż
Urząd Pocztowy Warszawa 82 z
dniem 26 września 2016 r. został
przeniesiony do nowej lokalizacji
przy ul. Stefana Żeromskiego 1.
Placówka czynna jest: poniedziałek – piątek, w godz. 8.0020.00.

12 października na zaproszenie burmistrza dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasza
Menciny i Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany Ewy Flaszyńskiej
bielańscy seniorzy przybyli na
uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Seniora, które odbyło się
w Bielańskiej Scenie Kameralnej Urzędu Dzielnicy Bielany.

W

spotkaniu uczestniczyli
też zacni goście, którzy
na co dzień aktywnie
działają na rzecz poprawy jakości
życia seniorów w naszej dzielnicy:
Senator RP Barbara Borys-Damięcka, zastępcy burmistrza – Grzegorz
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, bielańscy radni: Anna Czarnecka, Renata Banasiak, Wojciech Borkowski, Ryszard Zakrzewski oraz
przedstawiciele Bielańskiej Rady
Seniorów z Przewodniczącą Rady
Krystyną Żebrowską. Spotkanie
poprowadziła dyrektor OPS Bielany
Ewa Flaszyńska. Burmistrz dzielnicy wraz z przybyłymi gośćmi złożyli seniorom serdeczne życzenia
z okazji Dnia Seniora. Do święta
seniorów nawiązała również w autorskim wierszu pt. „Młodzi Seniorzy” Ewa Szemińska-Morsakowska
– wolontariuszka Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1, notabene
energiczna seniorka. Przez cały czas
trwania uroczystości organizatorzy
mogli liczyć na wsparcie wolontariuszy – uczniów ZS Nr 81 przy ul.
Żeromskiego. Uroczyste spotkanie
uświetnił koncert zespołu Partita,
który wystąpił w specjalnym repertuarze z okazji swojego 45-lecia.
Swój jubileusz – 25 lat działalności obchodził również Ośrodek
Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy
Al. Zjednoczenia 13, działający
w strukturach Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany. Po
koncercie, z okazji 25-lecia Ośrodka
przed scenę wjechał rocznicowy
tort, którym poczęstowano uczestników bielańskiego Dnia Seniora.

Fot. P. Hołubiec

Dzień Seniora – 25 lat Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów Nr 1

Po degustacji jubileuszowego tortu
gościom zapewniono owocowosłodki poczęstunek i napoje. Obecni mogli wpisać się do księgi pamiątkowej z okazji szczególnej
rocznicy – 25 lat OWDS Nr 1.
W przerwie na poczęstunek przygotowano wystawę prac plastycznych wykonanych przez bielańskich
seniorów w Ośrodkach Wsparcia
dla Seniorów. Przy wyjściu seniorzy
otrzymali upominek z kartką okolicznościową, z życzeniami, wykonaną techniką haftu matematycznego podczas zajęć plastycznych
w OWDS Nr 1. Koordynatorem
całej imprezy był właśnie Ośrodek
Wsparcia dla Seniorów Nr 1. Od 25
lat Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
Nr 1 jest miejscem szczególnie bliskim i przyjaznym dla wszystkich
mieszkańców Bielan. Już przez
ćwierć wieku Ośrodek organizuje
zajęcia tak, by wychodzić naprzeciw
zmieniającym się potrzebom osób
starszych. OWDS Nr 1 na co dzień
proponuje seniorom trzy formy
wsparcia: pobyt dzienny z posiłkami, w tym jednym na ciepło i popołudniowy klub seniora – obie z różnorodną ofertą zajęć oraz Grupę
Wsparcia dla opiekunów i osób dotkniętych chorobą Alzheimera, prowadzoną przez terapeutę, psychologa. W propozycji zajęć organizowanych w Ośrodku znajdują się prowadzone przez instruktorów i terapeutów: gimnastyka ogólnousprawniająca, spacery nordic walking,
zajęcia taneczne, zajęcia i warsztaty
plastyczne oraz kółko hafciarskie,

Zespół Partita

gimnastyka umysłowa i badanie
pamięci, zajęcia komputerowe i indywidualne porady komputerowe,
lektoraty języka angielskiego, koncerty muzyczne i zabawy taneczne
oraz wiele innych atrakcji. Od 25 lat
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
Nr 1 współpracuje z bielańskimi
seniorami. Zapraszamy do Ośrodka
wszystkie osoby w wieku 60 +, mające dużo wolnego czasu i chęć
uczestniczenia w nieodpłatnych
zajęciach proponowanych przez
nas. Placówka znajduje się blisko
stacji metra Stare Bielany, w zielonym zakątku Bielan, jest dostępna
również dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do kontaktu
z nami i do udziału w zajęciach
w miłej oraz przyjaznej atmosferze
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00–18.00 pod adresem Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1,
Aleja Zjednoczenia 13 (wejście od
ul. Lipińskiej) lub pod tel. 22 864
27 55, 514 802 978, oraz przez
e-mail: owds1@opsbielany.waw.pl.
Z okazji Dnia Seniora składamy wszystkim Bielańskim Seniorom najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia, pogody ducha
i wielu lat życia, wypełnionych
radością i satysfakcją z przeżytych
lat. Mamy jednocześnie nadzieję,
że Dzień Seniora będzie niósł ze
sobą nowe inicjatywy, które pomogą jeszcze lepiej wykorzystywać
ogromny potencjał, który drzemie
w Was, Bielańscy Seniorzy!
OPS - OWDS Nr 1

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa
należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma
decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.

D

latego ważne jest tworzenie
narzędzi, które pozwolą na
rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji

współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Identyfikacja ta nie
może przebiegać bez uwzględnienia
oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń
należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny

one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych
służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Więcej o mapie zagrożeń bezpieczeństwa http://policja.waw.pl/
pl/mapa-zagrozen-bezpiecze
/39173,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html
KRP V
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„Srebrna” gospodarka – jakością życia Seniorów

Pani

Danucie Daśko
Kierownikowi w Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa
Samorząd
Mieszkańców Wawrzyszew

Drogiej Koleżance

Małgosi Obtułowicz
serdeczne
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty
składa
Samorząd
Mieszkańców Wawrzyszew

Fot. T. R. Banasiak

D

zień ten otwiera szereg uroczystości ciągnących się
przez cały miesiąc. Tanie
bilety umożliwiają emerytom
w większym stopniu skorzystanie
z wyjść do kin, teatrów, muzeów
lub Centrum Nauki Kopernik.
Kluby Osiedlowe Seniora organizują w tym okresie dużo imprez,
których celem jest aktywizacja
osób TZW. trzeciego wieku, zachęcenie ich do wyjścia z domu. 2 października br. Piknik w Ogrodzie
Saskim otworzył Wiceprezydent
m.st. Warszawy Aleksander Paszyński, a słynna didżejka Viki
bawiła zgromadzoną publiczność.
12 października br. w bielańskim Ratuszu z okazji Dnia Seniora i 25-lecia Ośrodka Wsparcia
Nr 1 dla zgromadzonych Seniorów
zaśpiewał Zespół Partita, a olbrzymi tort, który wjechał na widownię
został rozdzielony pomiędzy obecnych. Na progu października sprawy senioralne były także tematem
obrad Komisji Polityki Senioralnej,

zwołanej pn. „Partnerstwo z Samorządami” oraz Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów. To Samorządy właśnie realizują postulaty
zgłoszone zarówno przez dzielnicowe Rady Seniorów, jak i warszawską Radę. Na sesji inaugurującej drugą kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 2016
– 2019 wybrano nowe władze.
Przewodniczącą OPS drugiej kadencji została wybrana także i tym
razem - Krystyna Lewkowicz.
Dodajmy, że to właśnie w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły
się w 2012 r., prace nad dostosowaniem praw człowieka do potrzeb ludzi starszych.
I to właśnie z Polski mógłby
dochodzić głos, popierający starania o godną i aktywną starość.
Należy stworzyć odpowiednie wa-

runki, przeciwdziałające wykluczeniu najstarszego pokolenia
z uczestnictwa w życiu społecznym, pozwolić Seniorom na reżyserowanie własnej starości, zgodnie z ich oczekiwaniami. Olbrzymią rolę w nawiązaniu współpracy
osób dojrzałych z wolontariuszami
pełnią Dzielnicowe Rady Seniorów. Popierają one wspólne działania międzypokoleniowe, uczą
szacunku do starości i stawiają na
wymianę doświadczeń ludzi młodych i starszych. Obecny na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar przypomniał o bezpłatnej pomocy prawnej dla osób
powyżej 65. roku życia, a także
możliwości skorzystania z pomocy
lekarza geriatry w Ośrodkach
Wsparcia dla Seniorów (na Biela-

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Firma Juwentus zatrudni przedstawicieli
handlowych do sprzedaży systemów alarmowych. Umowa o pracę + prowizja. E-mail:
b.bagazja@juwentus.pl . Tel. 605-998-223.
• Pracownik administracyjno-handlowy - odpowiedzialność materialna. Obsługa komputera i kasy ﬁskalnej, znajomość tematyki
religijnej. Praca na pełny etat, tel. 604 29 94
94 lub 22 669 77 88

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.
• Seniorzy amatorzy grają i śpiewają do tańca
w klubach. Tadeusz, tel. 696 424 426.
• Pomogę w opiece nad grobami Państwa
Najbliższych. Umyję płytę, wypielę, postawię
świeże kwiaty i znicz. Z należytym szacunkiem
i spokojem. Tel. 695 908 223, Dominika.
• 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

• Chomiczówka/Pablo Nerudy 44m, tel. 602
360 494.
• Pedagog poszukuje pokoju do wynajęcia, w
zamian mogę uczyć języka angielskiego, lub
chińskiego, ewentualnie innego języka zachodniego lub wschodniego, tel. 696 137 381.
• Zamienię 38 m2 2 pokoje z widną kuchnią (po
generalnym remoncie) na Bielanach na większe
2-3-pokojowe, tel. 500 205 923.

• 61m Wrzeciono 3 pokoje parter 339000!
8340210
• Stare Bielany segment 110 m 602360494

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.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji.
Tel. 695 612 825.
• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.
• 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

• Piecyk elektryczny (żeberkowy), dużą walizkę podróżną, minibilard oraz konewkę ogrodową (nie z
tworzywa), tel. 22 669 10 28, 515 132 684.
• 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.

INNE

• Kilka miesięcy temu zaginęła legitymacja studencka Piotra Kuczyńskiego, studenta AWF.
Znalazcę proszę o kontakt: tel. 788 797 412.

nach przy Al. Zjednoczenia 13
w każdy wtorek po uzgodnieniu
terminu wizyty). Ważne i bardzo
potrzebne są konsultacje z psychologiem, obejmujące osoby chore
na Alzheimera i ich opiekunów.
Sprawa Domów Opieki dla Osób
Starszych wymaga nakładów finansowych. Rada m.st. Warszawy
podjęła uchwałę z 5 grudnia 2013 r.
aby stanowczo rozbudowywać te
domy oraz budować nowe. Problematykę Senioralna wpisano w różnorodne inicjatywy w ramach
szeroko pojętej polityki społecznej. Program Warszawa Przyjazna
Seniorom musi objąć swoim zakresem także i przede wszystkim
osoby niepełnosprawne, pozostające często w swoich domach ze
względu na trudności w poruszaniu się. Organizowany m.in. przez
Fundację Zaczyn, konkurs – Miejsca Przyjazne Seniorom ma na
celu promocję klubów, kawiarń,
aptek i innych instytucji w których
Senior czuje się bezpiecznie. Likwiduje także bariery architektoniczne szczególnie niebezpieczne

dla osób niepełnosprawnych. Dyskutowano o tzw. przemocy domowej, przemocy ekonomicznej wobec Seniora oraz konieczności
izolacji sprawcy od ofiary. Obecny
na sesji plenarnej Parlamentu Seniorów Prezes NiK-u Krzysztof
Kwiatkowski powiedział: „Dziś nie
możemy już mówić o tzw. dobrej
woli Rządu, dziś mówimy o obowiązkach i systemie prawnym
Państwa wobec Seniorów”. Nowa
sytuacja demograficzna sprawiła,
że wydłużył się wiek emerytów.
Wszyscy musimy zatem pochylić
się nad problemami ludzi starszych. W Polsce jest coraz więcej
dobrych pomysłów i rozwiązań
systemowych, ale przede wszystkim osoby starsze potrzebują
większego wsparcia i opieki rządu.
Bez tego będziemy wciąż na 28
miejscu wśród krajów rozwiniętych, dostrzegających problem
opieki nad Seniorami.
T. Renata Banasiak - radna
Członek Dzielnicowej
i Warszawskiej Rady Seniorów

Zajęcia fotograficzne
dla seniorów
W ramach Bielańskiej Akademii Seniora odbyły się zajęcia
fotograficzne.

P

odczas kursu prowadzonego
przez Karolinę SiemionBielską seniorzy dowiedzieli się, na co zwracać uwagę przy
poszczególnych typach zdjęć (portret, krajobraz, reportaż, architektura), o zasadach kompozycji obrazu. Prowadząca omówiła też
najczęściej występujące błędy przy
robieniu zdjęć i poradziła jak ich
unikać. Podczas zajęć poruszono

Fot. Z. Morawski

Październik to okres wznowienia po wakacyjnej przerwie
działalności Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, ale także Obchody Warszawskiego Tygodnia Seniora organizowanego
co roku z okazji ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

również szereg zagadnień technicznych.
Program Bielańska Akademia
Seniora finansuje m.st. Warszawa
Dzielnica Bielany, zajęcia trwają
do końca listopada.
Anita Lasocka

Nowy rok akademicki BUTW
5 października 2016 r. w Bielańskim Ośrodku Kultury uroczyście zainaugurowaliśmy nowy
rok akademicki Bielańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

L

icznie przybyli nasi doświadczeni słuchacze, jak również
nowe osoby. Wszystkich powitał Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury- Jarosław Bobin, który
odczytał list burmistrza dzielnicy
Bielany – Tomasza Menciny skierowany oczywiście do słuchaczy
BUTW. Następnie dyrektor wręczył
legitymacje nowym członkom Uniwersytetu. Nowi uczestnicy zostali

ciepło przyjęci przez wieloletnich
słuchaczy. Po części oficjalnej dr
Karolina Marcinkowska zaprezentowała wykład wraz z pokazem
slajdów: „Tkaniny i biżuteria Afryki subsaharyjskiej wczoraj i dziś”.
Po wykładzie życzenia dla studentów złożyli zastępcy burmistrza
dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski.
Pomimo chłodnej i deszczowej
pogody studenci w liczbie 120 osób,
z radością spotkali się po wakacyjnej przerwie z nadzieją na nowe
przyjaźnie i ciekawe spotkania.
Paweł Hołubiec
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Role w zespole

Złote Gody na Bielanach

Czerpiąc z wiedzy filozofów
Bielańska Rada Seniorów uczyła się wykorzystywać swoje
zalety i wady w pracy zespołowej. Pomysł wart jest Nobla.

Jak co roku, Zarząd Dzielnicy
Bielany zaprosił mieszkańców
obchodzących 50. rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego do wspólnego świętowania
podczas uroczystości Jubileuszu
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

O

Fot. Arch. BRS

T
Obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

pióro te nazwiska! Ale póki nasi
„synergiści” nie sprawdzą się w konkretnych działaniach, związana jestem tajemnicą zawodową.
O, piękna kraino! Gdybyż współrodacy zamiast ze sobą walczyć,
wzięli się do pracy…
Bielańska Rada Seniorów serdecznie dziękuje: zastępcy burmistrza Grzegorzowi Pietruczukowi za
wspieranie jej działalności i otwartość na pomysły – nawet te niezwykłe i nowatorskie; za zorganizowanie szkolenia – Fundacji „Zaczyn”
z koordynatorką projektu Magdaleną Bartecką i animatorem zajęć
Krzysztofem Prystupą.

***
1 października br. w gmachu
Sejmu RP odbyła się konferencja
„Rady Seniorów – partnerstwo
z samorządami”, zorganizowana
przez Komisję Polityki Senioralnej
Sejmu RP, Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji. Wzięli w niej
udział członkowie Bielańskiej
Rady Seniorów: przewodnicząca
Krystyna Żebrowska i wiceprzewodniczący Tadeusz Pałka.
3 października br. odbyła się
sesja plenarna rozpoczynająca drugą trzyletnią kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, ze
sprawozdaniem z działalności Prezydium OPS pierwszej kadencji
i ślubowaniem delegatów OPS drugiej kadencji. Jedną z 460 delegatów
składających ślubowanie była przewodnicząca Bielańskiej Rady Seniorów Krystyna Żebrowska. Serdecznie gratulujemy i życzymy twórczego wkładu w działalność kadencji
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 2016-2019 oraz
sukcesów w pracy
Bielańskiej Rady
Seniorów.
Irma
WieczorkowskaBednarek

„My partyzanci majora Hubali…”. Widz przekonany jest, że
śpiewają odchodzący w las
żołnierze. Tymczasem słyszymy Warszawski Chór Żeński
„Harfa”, a wśród sławnych
wokalistek – naszą Barbarę
Paciorkiewicz z Wawrzyszewa.

O

bdarzona pięknym sopranem śpiewała od dziecka.
W szkole, w zespole „Jutrzenka” w Cegłowie, w chórze
parafialnym i pewnego dnia prowadząca chór siostra Franciszka
oznajmiła swojej solistce: w Warszawie, przy Towarzystwie Śpiewaczym „Harfa”, tworzy się chór żeński!
Pojechała na – powiedzielibyśmy dziś – casting, z wielką tremą
i nikłą nadzieją: bo przecież owa
„Harfa”, istniejąca od 1906 r., z jej
legendami – Wacławem Lachma-

Fot. Arch. Rodzinne

Jubileusz Barbary Paciorkiewicz

Barbara Paciorkiewicz

nem, Jerzym Kołaczkowskim…
A kandydatka – Basia z prowincji.
Poszukiwano pań uzdolnionych wokalnie, z umiejętnością
czytania nut – to akurat potrafiła,
bo przez pewien czas uczęszczała
do szkoły muzycznej. Zgłosiło się
17 aspirantek do świata dźwięków.
Przeszły wszystkie. Basia też. Był
3 listopada 1971 r. Śpiewając
w „Harfie” od powstania sekcji
żeńskiej, Barbara Paciorkiewicz
obchodzi więc nie tylko 45-lecie

istnienia sekcji, ale i swojego w niej
koncertowania: jako jedna z nielicznych już pionierek.
Mama śpiewała w kościele, stryj
był rektorem Akademii Muzycznej.
Geny genami, ale ilu takich zapoznanych przez Matkę Bożą i naturę
znajduje swoje miejsce w dzisiejszym zunifikowanym świecie? Nie
każdemu to się uda w życiu, więc
Basia wdzięczna jest niebiosom i ojczyźnie, a także losowi, że uśmiechnął się do niej i w życiu prywatnym,
bo mąż Ryszard Paciorkiewicz był
muzykiem – członkiem opery (fagot) i kompozytorem.
„Harfa” zawsze była jak okno
na świat, bo sławne śpiewaczki,
zapraszane przez muzyczne gremia
Europy, dawały setki koncertów nie
tylko w Moskwie, Nowosybirsku,
Czechosłowacji czy na Litwie, ale
i w Niemczech, Francji, we Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Mona-

egoroczna uroczystość odbyła się w sobotę, 8 października w sali widowiskowej bielańskiego Ratusza przy ul.
Żeromskiego 29. W wydarzeniu
uczestniczyło 51 par świętujących
swój jubileusz - w tym 2 rekordowe
pary obchodziły 65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Spotkanie wypełniły składane
jubilatom życzenia i wyrazy uznania, wręczenie pamiątkowych dyplomów, upominków i kwiatów,
a także uroczysty obiad i koncert.
W romantyczną, pełną nostalgii
i miłości podróż zabrali obecnych
gości artyści: Joanna MatraszekStefańska oraz Barbara i Jacek
Bursztynowicz, którym na fortepianie akompaniował Janusz Tylman.

Paweł Hołubiec

Fot. Z. Morawski

sobiście nie ufam filozofom – nigdy nie wiadomo
co wymyślą i sprowokują.
Niejaki Thomas Hobbes dowodzi,
że społeczeństwami rządzą prawa
dżungli – każdy walczy z każdym
i wszyscy ze wszystkimi. Niby herezja, ale jak jest każdy widzi,
a zwłaszcza seniorzy, bo swoje
przeżyli. Tymczasem – i to brzmi
pozytywnie – każda społeczność
składa się z osobowości i jeżeli
wiadomo, kto jest kto i co kto może
– powstają warunki do współdziałania, czyli tak zwanej synergii.
Na ten właśnie temat Fundacja
„Zaczyn” w bielańskim ratuszu zorganizowała naszej Radzie szkolenie
i okazało się, że w dwunastoosobowym zespole seniorskiego gremium
co członek to człowiek-drożdże:
naturalny lider, który potrafi ocenić
możliwości zespołu i rozpoznać,
gdzie tkwią zalety i słabości grupy;
człowiek akcji, który może wpływać
na pracę grupy i dzięki któremu
zawsze coś się dzieje; organizator –
zdolny przekształcać koncepcje
w działania praktyczne; siewca pełen
pomysłów – im większy problem ma
grupa, tym dla niego większe wyzwanie; człowiek kontaktów potrafiący prowadzić negocjacje i śledzić,
co się dzieje gdzie indziej, a może
przydać się zespołowi; sędzia analizujący problemy i pomysły; człowiek
grupy kształtujący jej ducha i morale… Oczywiście, że cisną się pod

Jubilaci chętnie dzielili się swoimi
przemyśleniami i własną receptą na
trwałe i udane życie małżeńskie.
Gospodarzami wydarzenia
byli: burmistrz dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina oraz wiceburmistrzowie – Grzegorz Pietruczuk
i Włodzimierz Piątkowski. Życzenia jubilatom złożyła również posłanka na Sejm RP Joanna Fabisiak,
Dyrektor Biura Senatorskiego Barbary Borys-Damięckiej, Joanna
Grzywacz oraz radni dzielnicy Bielany: Ilona Popławska, Wojciech
Borkowski i Daniel Pieniek.
Nad organizacją spotkania czuwał Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia przy wsparciu wolontariuszy – młodzieży ze Stowarzyszenia „Przywrócić Dzieciństwo”
TPDU im. K. Lisieckiego „Dziadka”, Klubu Młodzieżowego „Latarka”. Podziękowania składamy również ks. dr. Krzysztofowi Koskowi
– proboszczowi parafii pw. św. Zygmunta za odprawienie Mszy św.
w intencji jubilatów i ich rodzin.

Grzegorz Pietruczuk, Tomasz Mencina i Włodzimierz Piątkowski
składają Jubilatom życzenia

ko – i to jeszcze w czasach PRL-u.
W Rzymie miały audiencję u Jana
Pawła II. Śpiewały podczas wizyt
naszego Papieża w Warszawie.
Rankami babcia Basia pomaga
przy wnukach. Potem – trzy razy
w tygodniu – próby w „Harfie”.
Forsowne, bo ani kierownik artystyczny Janusz Dąbrowski, ani dyrygentka Olga Wądołowska nie
uznają taryfy ulgowej. Sekcja ma
w dorobku tysiące utworów – sakralnych, operowych, patriotycznych, ludowych, madrygałów itp.,
najwybitniejszych kompozytorów
świata. Z osłupieniem słucham,
jak nasza artystka opowiada, że
przed każdym występem wciąż
przeżywa ciężką tremę, nad którą
nauczyła się panować, bo przecież
nie może zadrżeć głos.
Żyjąc tym śpiewaniem niczym
karmą, nie odpuszcza i w niedzielę, jest bowiem członkinią chóru
międzyparafialnego. Na Chomiczówce, w kościele pw. Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych, śpie-

wa podczas Mszy św. o godz. 8.30,
a na Wawrzyszewie, w kościele pw.
św. Marii Magdaleny, na Mszy
o godz. 10.00 (na przemian – co
drugą niedzielę). Pamiętacie Barbarę Paciorkiewicz z byłego zespołu estradowego „Bielany”? Jakie
brawa zbierała za czardasza „Kiedy
skrzypki grają…”?
Pytałam, czy żeński chór „Harfa” przyjmuje panie utalentowane
wokalnie. Okazuje się, że potrzebne
są nowe talenty i wszelkie informacje na ten temat uzyskać można
w internecie. Wywnioskowałam
też, że owiany legendą chór liczy na
pomoc sponsorów. Czasy są ciężkie, a wszystko, co wiąże się z utrzymaniem legendy – kosztuje.
Zarząd Główny Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr przyznał Barbarze Paciorkiewicz najwyższe odznaczenie związkowe –
Odznakę Honorową Złotą z Laurem.
Irma Wieczorkowska-Bednarek
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Inauguracja roku akademickiego na UKSW
watne oraz ośrodki naukowe, co
zaowocowało szeregiem umów
o współpracy. Jednym z ostatnio
podpisanych jest list intencyjny
o współpracy z Uniwersytetem
w Oxfordzie. W planach jest stworzenie na UKSW Centrum Kompetencji w zakresie nowych technologii informacyjnych oraz powołanie z Oxfordem studiów MBA
i doktoranckich.
Nowa kadencja upłynie pod
znakiem wysoko punktowanego w
rankingach umiędzynarodowienia
nauczania, dlatego zostanie przygotowana szersza oferta edukacyjna w języku angielskim na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. UKSW
rozpoczął już starania o uzyskanie
Europejskiej Karty Naukowca.
Więcej uwagi zostanie skierowane na współpracę z Polonią.
Nowe władze będą rozwijać ideę
e-uniwersytetu, a także dostosowywać infrastrukturę do potrzeb
UKSW. Obok prowadzonych i planowanych remontów planowane
są nowe inwestycje, w tym Centrum Sportowe, które zostało zakwalifikowane przez Ministerstwo
Sportu jako strategiczny obiekt dla
rozwoju sportu. Planowana jest też
budowa Domu Młodego Naukowca – akademika, a w ramach kontraktu terytorialnego Centrum
Nowoczesnej Dydaktyki.
„Plany są bardzo ambitne, ale
możliwe do zrealizowania. Jestem
przekonany, że UKSW stanie się
atrakcyjnym miejscem realizacji

UKSW stanie się atrakcyjnym
miejscem realizacji szans i
inspiracji naukowców, oferującym coraz szersze możliwości
rozwoju studentom – powiedział Rektor ks. prof. Stanisław
Dziekoński inaugurując nowy
rok akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Fot. Arch. UKSW

U

roczysta inauguracja roku
akademickiego obyła się
7 października br. w Auli
Jana Pawła II na kampusie przy ul.
Dewajtis. Poprzedziła ją Msza
Święta koncelebrowana pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza
Wydziałów Nauk Kościelnych
UKSW, który również wygłosił do
zgromadzonych profesorów i studentów homilię.
Wśród zaproszonych gości
znaleźli się przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych,
parlamentarzyści, reprezentanci
biznesu, władze uczelni warszawskich i ogólnopolskich, oraz studenci, przede wszystkim pierwszego roku, których wybrani przedstawiciele złożyli uroczyste ślubowanie akademickie.
Listy gratulacyjne nadesłali:
Prezydent RP Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński,
wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin,
wojewoda mazowiecki Zdzisław
Sipiera, minister rodziny, pracy
i polityki społecznej Elżbieta Ra-

falska, minister infrastruktury
i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister zdrowia Konstanty
Radziwiłł, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Podczas
uroczystości głos zabrali przedstawiciele zagranicznych ośrodków
naukowych – prof. Andrew Fizmaurice z Oxfordu oraz prof. Pietro Cafaro z Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie.
Ksiądz Rektor przemówienie
otwierające rok akademicki poświęcił wyzwaniom nowej kadencji 2016-2020. Podkreślił jednocześnie już dokonane osiągnięcia
naszego uniwersytetu, opartego
„na trwałych i niezmiennych wartościach, a równocześnie odpowiadającego wymogom teraźniejszości i przyszłości”. Do najważniejszych sukcesów zaliczył: nową
jakość procesów kształcenia i rozwój nauki, w wyniku którego powstały nowoczesne i interdyscyplinarne centra laboratoryjne, w tym

jeden z najnowocześniejszych symulatorów transportu samochodowego; zdobycie przez kolejne
wydziały uprawnień do doktoryzowania i habilitowania oraz stworzenie nowych kierunków studiów; zmiany w zarządzaniu finansami, które „zyskały miano wręcz
rewolucyjnych”; stworzenie – we
współpracy z Santander Universidades – funduszu stypendialnego;
uruchomienie funduszu na rozwój
misji i strategii naszej uczelni. Powodem do dumy jest też wybudowanie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, na
bazie którego we wrześniu br.
otwarte zostało Niepubliczne
Przedszkole UKSW. Fundatorem
tego dzieła jest prywatny inwestor
– firma „Profbud”.
Rektor wspomniał o wzroście
potencjału naukowo-badawczego
i dydaktycznego naszej uczelni,
który został dostrzeżony przez
różne instytucje publiczne i pry-

XX Festiwal Nauki na UKSW

N

a Festiwal zgłosiły się trzy
wydziały: prawa kanonicznego, prawa i administracji
oraz biologii i nauk o środowisku.
Prawnicy z Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa
i Administracji UKSW: mgr Arkadiusz Mróz i dr Marta Osuchowska
przeprowadzili wykłady z zakresu
prawa cywilnego oraz karnego dla
uczniów gimnazjum i liceum. Opowiedzieli czym jest prawo, jakie są
jego rodzaje, a także poruszyli szczegółowe kwestie, takie jak rodzaje
umów czy odpowiedzialność za popełnione przestępstwo.
Przedstawiciele Wydział Biologii i Nauk o Środowisku zorganizowali warsztaty i zajęcia laboratoryjne. Na zajęciach prowadzonych
przez dr Joannę Nieczuję-Dwojacką
uczniowie z gimnazjum dwujęzycz-

nego nr 164 pod opieką mgr Magdaleny Bolanowskiej poznali metody weryfikacji płci na podstawie
kości czaszki, miednicy i łopatki.
Podczas warsztatów laboratoryjnych prowadzonych przez dr. Pawła Rusina uczniowie poznali podstawy molekularne wielu chorób genetycznych, mogli też wyizolować
swoje DNA oraz zbadać poziom
zanieczyszczenia białkami, dokonując jednocześnie pomiaru dokładności wykonanych ćwiczeń w profesjonalnym laboratorium. Z kolei
dr Artur Baranowski poprowadził
zajęcia dla uczniów z gimnazjum nr
143 pod opieką mgr Niny Siedleckiej. Uczestnicy warsztatów badali
produkty z naszego codziennego
stołu pod kątem zawartości skrobi.
Zaskoczeniem były duże ilości tego
związku w ketchupie, śmietanie czy
różnych gatunkach wędlin. W innym doświadczeniu, przeprowadzonym zgodnie z metodą naukową
oraz na kartach pracy w języku angielskim, badano siłę metaboliczną
drożdży względem skrobi, przepro-

wadzając początkowo jej hydrolizę
a następnie fermentację z wydzielaniem CO2. Ostatnim zadaniem było
wykonanie wielu różnych preparatów mikroskopowych ziaren i kryształów skrobi, znajdujących się w nasionach roślin strączkowych, takich
jak ciecierzyca, soja, soczewica,
groch czy fasola. Młodzież dowiedziała się, że może w domu sprawdzić różne produkty na obecność
skrobi poprzez zakroplenie jodyną,
dostępną w aptekach. Tematyka
warsztatów ściśle wiązała się z roślinami strączkowymi, ponieważ rok
2016 został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych Rokiem Roślin Strączkowych.
Zajęcia przygotowane przez
pracowników naukowych UKSW
cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, czego wynikiem
jest nawiązanie wstępnej współpracy ze szkołami oraz wyznaczenie dodatkowych terminów lekcji
pokazowych.
Katarzyna Dominiak

Katarzyna Dominiak

Rzuć Kostką – Spotkanie
Fanów Gier Planszowych
Game Troll TV oraz Samorząd
Studentów UKSW zapraszają
na spotkanie fanów gier planszowych, które odbędzie się
w dniach 29-30 października
2016 r. w bud. 21 na kampusie
UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

W

programie m.in. ponad
300 gier planszowych,
finał Mistrzostw Polski
gry RED7, pokazy i nauka gry
Warhammer, specjalne strefy przy-

Fot. Arch. UKSW

W dniach 27-30 września
odbyły się na UKSW imprezy
XX Festiwalu Nauki, którego
uczelnia była w tym roku
współorganizatorem.

szans i inspiracji utalentowanych
naukowców, oferującym coraz
szersze możliwości rozwoju swoim
studentom” – zakończył Ksiądz
Rektor.
Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Telemedycyna we współczesnej opiece zdrowotnej” wygłosił prof. dr. hab. n. med. Henryk
Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Przedstawiając wielokrotnie nagradzany międzynarodowy
program: Widzę, Słyszę, Mówię,
opowiedział o historii telemedycyny i jej roli we współczesnej diagnostyce.
Niezwykłym podsumowaniem
wykładu był występ byłych pacjentów prof. Skarżyńskiego – Basi
Kaczyńskiej i Maćka Miecznikowskiego, którzy wykonali hymn,
odbywającego się z inicjatywy
prof. Skarżyńskiego, Międzynarodowego Festiwalu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z zaburzeniami
słuchu „Ślimakowe rytmy”. To
hymn ludzi, którzy wyszli ze świata ciszy. Muzykę do wiersza prof.
Henryka Skarżyńskiego skomponował Krzesimir Dębski.
Inaugurację roku akademickiego 2016-2017 zakończyło błogosławieństwo księdza kardynała
Kazimierza Nycza, metropolity
warszawskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziałów Nauk Kościelnych UKSW.

gotowane przez wydawców a także
cała masa nagród i fantów związanych z grami planszowymi i nie
tylko. Więcej o wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.
com/events/591516351031531/
Wstęp: 15 zł za dwa dni, dzieci
i młodzież do lat 15 - 10 zł za dwa
dni. „Rzuć Kostką” to cykliczne
spotkania fanów gier planszowych
organizowane od 2010 r.
Mateusz Izydorek vel Zydorek
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Powitanie 86 studentówobcokrajowców

26 września br. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęła nowy rok akademicki
2016/2017.

21 września 2016 r. w Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w ramach tradycyjnych
„Welcome Days” odbyło się
oficjalne spotkanie i powitanie
86 studentów-obcokrajowców
z uczelni partnerskich w 9 krajach (Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemiec, Włoch,
Czech, Chorwacji i Litwy).

Fot. M. Godlewska

W

uroczystości udział
wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych oraz
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i duchowni. W ceremonii uczestniczyli
również licznie reprezentanci środowiska sportowego.
Po wprowadzeniu sztandarów
i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał JM Rektor dr hab.
prof. AWF Andrzej Mastalerz. Po
powitaniu gości i przemówieniu JM
Rektora, Dyrektor Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mirosław Krusiewicz odczytał list gratulacyjny
od Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Następnie Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab.
Michał Lenartowicz odczytał list
gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy oraz przedstawił instytucje,
które przesłały listy gratulacyjne
dla naszej Akademii.
Podczas Inauguracji JM Rektor
wręczył Medale Zygmunta Gilewi-

cza czterem tegorocznym absolwentom studiów drugiego stopnia,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce. Medale otrzymali:
- mgr Ewa Helena Łukaszewicz
z Wydziału Rehabilitacji,
- mgr Justyna Emilia Jodko
z Wydziału Turystyki i Rekreacji,
- mgr Melania Warchoł z Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej,
- mgr Damian Jabłoński z Wydziału Wychowania Fizycznego
i Sportu w Białej Podlaskiej.
Najważniejszą częścią uroczystości było ślubowanie studentów
I roku. Po immatrykulacji pierwszoroczniaków w imieniu społeczności
akademickiej powitał przedstawiciel
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Bartłomiej Majewski.
Z przesłaniem do studentów
wystąpił także przedstawiciel ab-

solwentów rocznika 1965–1969
prof. dr hab. Andrzej Pawłucki.
Tradycją naszej Uczelni jest zapraszanie na uroczystą inaugurację
absolwentów z Rocznika, który
świętuje jubileusz 50-lecia rozpoczęcia studiów w AWF Warszawa.
Jako następna głos zabrała Pani
Hanna Szczepanowska, wiceprezes
zarządu głównego Związku Piłsudczyków przywołując idee patriotyzmu.
Wykład inauguracyjny pt.
„Droga na ocean” wygłosił wybitny żeglarz, kapitan jachtowy,
dziennikarz i nauczyciel Krzysztof
Baranowski.
Na zakończenie inauguracji
roku akademickiego chór Zespołu
Tańca Ludowego „Warszawa” zaśpiewał Gaudeamus Igitur.
Ewa Bujalska

Dobry początek sezonu
ESPES Sparty Warszawa
Sympatycy bielańskich siatkarek mogą zaliczyć przełom
września i października 2016
do udanych miesięcy. ESPES
Sparta Warszawa prezentuje
się dobrze i wygrywa kolejne
spotkania.

Fot. M. Selerski

E

kipa „Bielańskich Bandziorów” udanie wprowadziła się
w sezon drugiej ligi seniorek,
ogrywając na własnym parkiecie
MUKS Volley Płock (3:1) i na wyjeździe Ósemkę Siedlce (3:0). Po
dwóch kolejkach podopieczne trenera Piotra Najmowicza plasują się
na drugiej lokacie w ligowej tabeli.
Teraz przed warszawiankami seria
wymagających starć, którą zapoczątkują mecze z BlueSoft Mazovią
Warszawa (08.10.2016) i Orłem
E.Leclerc Elbląg (15.10.2016).
Dobrze wyglądają również wyniki sekcji młodzieżowych. Co
prawda zarówno juniorki, jak i kadetki uległy mistrzyniom Polski
z Legionowa, poza tym odnoszą

jednak przekonujące zwycięstwa.
Juniorki rozbiły w puch UKS Esperanto Warszawa (3:0) i Ósemkę
Siedlce (3:0), kadetki zaś nie dały
szans GLKS-owi Nadarzyn (3:0).
– Jesteśmy zadowoleni z wyników naszych zespołów – powiedział kierownik ESPES Sparty
Maciej Szewczyk –Dziewczyny są
nadal na etapie bardzo wymagają-

cego treningu fizycznego, ponieważ ze „szczytem formy” celujemy
na początek roku 2017. Obecnie
widocznych jest wiele niedociągnięć, ale jestem przekonany, że
kwestią czasu jest eksplozja formy
„Bandziorów”, która zaskoczy
wszystkich kibiców!
Andrzej Pietraszkiewicz

S

tudenci ci przyjechali do
AWF Warszawa na I semestr
studiów w bieżącym roku
akademickim na podstawie umów
bilateralnych w Programie ERASMUS+.
Akademię reprezentowali: dr
hab. Michał Lenartowicz, Prorektor
ds. Studenckich i Kształcenia, zespół koordynatorów Programu: dr
Grzegorz Bednarczuk (Wydział
Rehabilitacji), dr Katarzyna Dzioban (Wydział Turystyki i Rekreacji), dr Renata Czarniecka (Wydział Wychowania Fizycznego),
studentka WTiR Joanna Tomaszewska (koordynator studencki)
oraz pracownicy Zespołu Współpracy z Zagranicą: mgr Tomasz
Skiba, koordynator uczelniany, mgr
Maja Komorowska, koordynator
ds. studentów przyjeżdżających,
mgr Anna Żochowska, koordynator ds. studentów wyjeżdżających.

Fot. M. Godlewska

Uroczysta inauguracja nowego roku
akademickiego w AWF Warszawa

W spotkaniu wzięła także udział
grupa polskich studentów sprawujących opiekę nad gośćmi z uczelni
partnerskich (tzw. mentorzy).
W ramach „Welcome Days”
odbyły się również specjalistyczne
warsztaty kulturowo-adaptacyjne
dla grupy studentów-cudzoziemców, zaaranżowane przez Zespół
Współpracy z Zagranicą, a poprowadzone przez specjalistów-trenerów psychologii, a także kilka innych imprez, w tym zwiedzanie
Warszawy i gra terenowa na terenie kampusu AWF Warszawa.
Należy podkreślić, iż AWF
Warszawa, biorąc pod uwagę
przyjmowanych studentów-cudzoziemców oraz liczbę studentów
własnych, których wysyła za granicę bazując na Programie ERASMUS+, od lat góruje wśród polskich akademii wychowania fizycznego.
Zespół Współpracy z Zagranicą
AWF Warszawa
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Fot. A. N.

onad setka biegaczy związanych z naszą dzielnicą, rywalizowała na pięciokilometrowej pętli na zaproszenie Urzędu
Dzielnicy Bielany oraz rozwijającej
się mocno grupy biegowej „Naprzód Młociny”. Wśród mężczyzn
najlepszy okazał się Przemysław
Osełka z AZS WAT, który 5 kilometrów pokonał w 15 minut i 48
sekund. Wśród kobiet Aleksandra
Chmielewska z UD Bielany pokonała trasę najszybciej spośród kobiet, robiąc to w czasie 19 minut
i 12 sekund.
Poza liczną reprezentacją grupy Naprzód Młociny, z której najszybciej pobiegł Konrad Kobiałka
w czasie 16 minut i 21 sekund
(trzecie miejsce – przyp. red.) oraz
bielańskich klubów, swoją drużynę
wystawił Urząd Dzielnicy Bielany,
z wiceburmistrzem Grzegorzem
Pietruczukiem na czele.
Ciekawostką jest, że w biegu
wzięła udział także młoda biegaczka – Olga Grabowska, która kilka
dni później w barwach Gimnazjum numer 79 sięgnęła po tytuł
najlepszej zawodniczki w Warszawie w biegach przełajowych.
W „Biegu Dzika” Olga była trzydziesta z czasem 19:57.
Czołówka Bielańskiego „Biegu
Dzika”:
Mężczyźni:
Przemysław Osełka (AZS
WAT) - 15:48
Michał Orzeł (Entre.pl) –
16:18
Konrad Kobiałka (Naprzód
Młóciny) – 16:21

Kobiety:
Aleksandra Chmielewska (UD
Bielany) – 19:12
Monika Mosiołek – 19:21
Kinga Reda (AZS WAT) –
19:33
Naprzód Młociny – mężczyźni:
Konrad Kobiałka – 16:21
Piotr Głogowski – 17:20
Amadeusz Kowal – 17:46
Naprzód Młociny – kobiety:
Anna Szymanek – 19:37
Marta Idzikowska – Śledź –
19:53
Roma Kobiałka – 21:31
UD Bielany – mężczyźni:
Piotr Jaszczura – 21:29
Mateusz Gotz – 21:39
Grzegorz Pietruczuk – 22:06
UD Bielany – kobiety:
Aleksandra Chmielewska –
19:12
Kamila Michalak – 24:30
Beata Michalak – 26:52
– Bardzo gratuluję organizatorom. Trasa na Młocinach jest idealnym miejscem do biegania. Potwierdził to dzisiejszy bieg. Wkrótce będziemy konsultowali – także
z grupą Naprzód Młociny – działania dotyczące stworzenia tutaj
profesjonalnej ścieżki biegowej.
Wracając do biegu – fantastyczna
atmosfera, wspaniali ludzie. Bardzo cieszę się, że Bielany doczekały się własnej grupy biegowej, bo
nie oszukujmy się – dzisiejszy
dzień pokazał po liczbie „Dzików”,
że grupa już dawno wykroczyła
swoim zasięgiem poza Młociny.
Trzymam kciuki za jej dalszy rozwój i deklaruję wsparcie, bo nie ma
chyba bardziej demokratycznego
sportu, który może uprawiać każdy, niezależnie od wieku czy formy. Dzisiejszy dzień to udowodnił
– skomentował zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, Grzegorz
Pietruczuk, który po biegu wręczał
zwycięzcom nagrody wraz z wiceburmistrzem – Włodzimierzem
Piątkowskim.

Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski
z najlepszymi zawodniczkami Biegu Dzika

Na dobre rozpoczęły się zmagania Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży.

J

ako pierwsi o miano najlepszych w Warszawie rywalizowali biegacze w konkurencjach przełajowych. Po rekordowych jeśli chodzi o frekwencję
bielańskich eliminacjach biegu,
rozegranych w Parku Olszyna, także podczas finałów na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, Bielany
miały wiele powodów do radości.
W zmaganiach indywidualnych, nasza dzielnica wywalczyła
dwa złote, dwa srebrne i brązowy
medal. W biegach sztafetowych,
obie drużyny SP 263 wywalczyły

dwa srebrne, a zespół dziewcząt
z Gimnazjum 78 brązowy medal
(chłopcy byli na czwartym miejscu
– przyp. red.).
W konkurencjach indywidualnych po złote medale sięgnęli Olga
Grabowska z Gimnazjum 79
w biegu I klas gimnazjum, natomiast w biegu III klas na 1500 metrów równych sobie nie miał Filip
Kliś z Gimnazjum 78. W stawce
około 150 zawodników, którzy
awansowali do warszawskich finałów, Kliś trenujący biathlon w UKS
G-8 Bielany, o 0,3 sekundy wyprzedził Jakuba Szmytke z… Bielan, uczącego się w Gimnazjum
165. Kolejne medale dołożyli Miłosz Kwiatkowski z SP 293 (srebro)

oraz Magdalena Sudak z XCIV LO
im. Gen Maczka.
– Już starty w bielańskich eliminacjach biegów przełajowych
wróżyły dobre wyniki i to się sprawdziło. Dziękuję ZS Nr 52 przy ul.
Szegedyńskiej za świetne wyniki
w sztafetach i biegach indywidualnych. Warto dodać, że swoje dołożyły także inne szkoły, jak XCIV
LO, G Nr 78, G Nr 165 czy SP
Nr 80, jak również wszyscy uczestniczący. Możemy być zadowoleni
z dobrego początku tegorocznej
edycji WOM – nie kryje zadowolenia wiceburmistrz dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.
MG

Poolimpijskie spotkania
Bielańscy uczestniczy IO w Rio
de Janeiro, trenujący w AZSAWF Warszawa, spotkali się
z władzami dzielnicy Bielany
na śniadaniu, podczas którego
podziękowano im za reprezentowanie dzielnicy w najważniejszych dla sportowców
zawodach.

D

elegacja czołowych krajowych sportowców na spotkaniu z wiceburmistrzami
– Grzegorzem Pietruczukiem,
Włodzimierzem Piątkowskim,
radną Anną Czarnecką, Prezesem
TKKF Chomiczówka oraz urzędnikami zajmującymi się w ratuszu
sportem i rekreacją, podsumowali olimpijskie występy.
Wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk, który przywitał zgromadzonych w restauracji „Pod Podłogą” gości, podkreślał zaangażowanie
dzielnicy w rozwój sportu na Bielanach, wskazując na stale powiększającą się infrastrukturę, z której
korzystają zarówno obecni, jak również przyszli olimpijczycy. Podziękował on również za reprezentowanie Bielan w Rio de Janeiro.
Nie zabrakło ciepłych słów,
skierowanych do ojców sukcesów
sportowych bielańskiego sportu,

Fot. M.G.

Bieganie staje się coraz bardziej popularne na Bielanach.
Poza kultowym już Biegiem
Chomiczówki i Biegiem o
Puchar Bielan oraz zajęciami
biegowymi dla kobiet, Urząd
postanowił zorganizować
kolejne zawody biegowe.
1 października na Polanie Lasu
Młocińskiego odbył się Bielański „Bieg Dzika” na 5 kilometrów.

Fot. Och

„Bieg Dzika” na Bielanach Sztafetowe sukcesy Bielan

czyli trenerów, na co wskazał
w swoim krótkim przemówieniu
drugi z wiceburmistrzów obecnych na spotkaniu – Włodzimierz
Piątkowski.
Po uroczystym śniadaniu
wszyscy olimpijczycy odebrali
z rąk władz dzielnicy oraz Prezesa
AZS-AWF Warszawa –Maciej
Hartfila upominki, w postaci toreb
sportowych i unikalnych książek
Jarosława Zielińskiego o historii
dzielnicy Bielany.
Zadowolenia z okazji do spotkania nie kryli sami olimpijczycy,
którzy docenili, że lokalne władze
podziękowały za udział w IO w Rio
de Janeiro.
Najliczniej podczas spotkania

reprezentowani byli biegacze. Joanna Jóźwik, Emilia Ankiewicz
i Yared Shegumo w Brazylii walczyli w barwach reprezentacji Polski właśnie w konkurencjach biegowych. Poza wspomnianymi na
śniadaniu pojawili się również:
Aleksandra Socha – szemierka,
Piotr Paziński – taekwondo olimpijskie, Radosław Kawęcki – pływanie oraz Tomasz Majewski –
kulomiot, któremu poza podziękowaniem za występy w Rio, władze dzielnicy podziękowały również za całokształt zakończonej
niedawno wyczynowej kariery
sportowej.
MG
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Jesień idzie przez park

N

iedziela. 2 października
2016. W radio prognoza
pogody, zapowiadają piękny dzień. Faktycznie. Wokół bielańska jesień w pełnej urodzie.
Złocona słońcem, malowana paletą pełną barw: zieleń, żółć, czerwień, brąz...
Niebo. Lazur z zagranicznej
pocztówki. Niezwykła przejrzystość, intensywność, świetlistość.
Jak uchwycić ten klimat, pokazać,
opisać? Dotknąć?
Aparat. Wyjmuję z pokrowca,
zrzucam niepotrzebne już pliki
z karty pamięci, czyszczę obiektyw, podładowuję baterię, ustawiam tryby pracy. Gotowe.
Kawa. Obowiązkowo. Jej smak
i aromat pobudza, nakręca wyobraźnię, nieomal podnieca. Rodzi się plan. Pojadę w teren, popatrzę, sfotografuję. Przekażę
dalej...
Rower. To najlepsze rozwiązanie. Dojadę wszędzie, gdziekolwiek zechcę. Zajrzę tu i tam,
w każdy kąt. Otwieram mapkę
Bielan, spoglądam, wybieram
optymalną trasę. Ścieżek ci u nas
dostatek. Uliczek, podwórek,
skrótów po przekątnej. Do celu.
Wybór. Który park wybrać?
Herberta, Młociński, Olszynę?
Ponowny „rzut oka” na plan dzielnicy. Szybka zmiana trasy. Biorę
różowy flamaster, rysując zygzakowatą linię po uliczkach: tędy
pojadę. Tu i ówdzie odbiję w bok.
Zaimprowizuję na bieżąco.
Droga. Przejeżdżam skrzyżowanie Reymonta z Żeromskiego.
Skręcam w lewo, śmigam podwórkami wzdłuż Skalbmierskiej.
O, kasztanowiec. Nie przepuszczę. Krótki postój. Cześć chłopaki! Zbieram zimne porankiem
brązowe, błyszczące kuleczki.
Mam ich całą kieszeń. Dotykam.
Przyjemne uczucie. Kompensacja
napięcia. Uspokojenie.
Ścieżka. Rowerowa, oczywiście. Ani się obejrzałem, a już za
mną ul. Schroegera, Podczaszyńskiego i... Staję w miejscu, które od
zawsze mnie zadziwia. Granica
Starych Bielan i Marymontu jest
niezwykła. Ja, jeszcze na górze, a
raczej wierzchołku skarpy. Poniżej, za krótkim horyzontem kryje
się miasto w mieście. Jeszcze go

nie widać. Foto 1. Ale już za chwilę, nastąpi szalony zjazd w dół i
świst wiatru we włosach...
Ruda. Z lewej – kolorowa
ściana liści. To Las Bielański.
Z prawej – szachownica ulic, wieżowców, bloków, poprzeplatanych
domkami, willami. Krótki postój.
Zadzieram głowę. Wypatruję
słynne sokoły, mieszkające w pobliżu. Nie widzę ich, pewnie
gdzieś poleciały. Może innym razem się uda.
Park. Przecinam ulicę Gwiaździstą. Na Kępie Potockiej jesień
już hula na całego. W barwnej
krasie. Oddech ciszy. Czasem
przerwany dźwiękami. Pies szczeka w oddali. Na ławeczce zakochani szepczą wieczne obietnice.
Ptak w drzewach woła: łit, łit.
Chłonę tutejszy krajobraz. Chcecie wraz ze mną? Proszę bardzo.
Foto 2. Piękno.
Dziki. Wędruję dalej. Mijam
pętlę autobusową, nagle ktoś
mnie woła. Podchodzi kobieta:
pan tam nie jedzie, dziki harcują.
Serio? Dopiero co były, sama widziałam. Będę ostrożny – zapewniam ją. Jadę ścieżką rowerową
wzdłuż linii lasu. Po prawej faktycznie, zryte połacie trawy. Jakby
pijany traktorzysta przejechał
broną. Po dzikach ani śladu. Zatem, odważnie ruszam przed siebie.
Wisła. Mur zieleni, ścieżka dla
rowerzystów, szum aut pędzących
w kierunku Łomianek, Nowego
Dworu, Gdańska. Skręcam pod
estakadą na betonowych słupach.
Niebo głęboko błękitne. Jego lustrzane odbicie w wolno płynącej
Wiśle. Prawie czystej. Foto 3. Kilka lat temu widziałem w tym miejscu pogłebiarkę i wielkiego suma.
Teraz, tylko szmer leśnego wiatru
i pomp wodnych. Bielańska jesień
z wilgocią w tle. Ładne.
Klasztor. Ostry podjazd na
Polkową Górę. Dałem radę. Mijam taras widokowy ze starym
dębem i wjeżdżam na poklasztorny teren. Zabudowania UKSW,
stare bramy do dawnych eremów,
wreszcie, barokowa świątynia
z patynowanymi kopułami. Przed
nią słynna drewniana szopka.
Foto 4. Osiołka Franciszka, niestety nie było. Pewnie spał.
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W świątyni msza. Drzwi rozwarte na oścież. Wewnątrz piękne
światło i... kolorowe liście tańczące na posadzce. Pstryknąłem kilka nastrojowych ujęć. Zamieszczę
je przy okazji.
Staszic. Nie byłbym sobą,
gdym nie odwiedził tego miejsca.
Nieco ukryty pod północną ścianą kościoła nagrobek słynnego
Stanisława. Mała alejka wśród
iglaków. A on tam. Cichutko
z boku. Pogadaliśmy chwilę. I jak
ci tutaj Stasiu? Jazz nie przeszkadza? Wolałbyś pewnie Mozarta?
No ja cię proszę, synkopy też są
dobre! Za chwilę wzdłuż muru
biegnie prawdziwa mysz kościelna. I tak stoimy zadziwieni w jesieni, patrząc wzajemnie na siebie. Hmm. Zaczarowane chwile.
Las. Jazda ulicą Dewajtis, to
intensywny zapach wilgotnych
liści. Wiadomo; Las Bielański.
Przez konary drzew z trudem
przebija się słońce. Podziwiam
dwuspadowe drewniane zadaszenia z ławami dla wędrowców,
wielkie, omszałe powalone drzewa (jak w Puszczy Białowieskiej),
przeróżne mchy i inne cuda natury.
Powrót. Kończę wędrówkę po
jesiennych Bielanach. Zielone
światło. Myk – po czerwonej
ścieżce na drugą stronę ulicy Lindego. Widzę, z naprzeciwka pruje kolega, też rowerzysta. Zawołał
do mnie: cześć, pojedziesz ze mną
do lasu? A ja mu na to: nie, już
wracam. Rozczarowany był. Chyba chwilowo.
Zdjęcie. Wtedy zrobiłem kółeczko, zawracając do niego na
drugą stronę jezdni. Pstryk. Foto
5. Czerwone światło sygnalizatorów. Żegnaj jesieni.
Pogoda. Nazajutrz. Poniedziałek. Aura padła na twarz. Nastąpił
długi, deszczowy tydzień. Liście
opadły. Zimno. Nostalgia. Książka Broszkiewicza się kłania.
Piosenki. Czyli: grand finale.
Czytając ten reportaż zaleca się
słuchanie muzyki. Ułożyłem
playlistę: Jesień idzie przez park
– Czerwone Gitary, Jesienna zaduma – E. Adamiak, Jesienne
róże – M. Fogg, Pamiętasz była
jesień – S. Przybylska, Żółty jesienny liść – J. Laskowski, Koncert jesienny na dwa świerszcze
i wiatr w kominie – M. Umer,
Jesienny pan – H. Banaszak, Cygańska jesień – A. Jantar, Autumn
Leaves – N. K. Cole, Autumn In
New York – E. Fitzgerald itd.
Pięknie się zdarzyło. Jak to
jesienią...
Leszek Rudnicki

Fot. L. Rudnicki

czyli magiczna wędrówka po Bielanach

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 – 3 listopada oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul.
Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 26 października i 30 listopada.
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
– 7 listopada oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 21 listopada.
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 – 14 listopada.
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 – 15 listopada.
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 – 16 listopada oraz Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 19.00-20.00 – 16 listopada,
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
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 – 3 listopada.

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 10/2016

Osiedla: Piaski, Olszyna

20 DY Ż U RY R A D NYC H

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 – 7, 21 listopada.
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 – 2 listopada.
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 – 7 listopada 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
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 – 2 listopada oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul.
Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 31 października i 28 listopada.
3. 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.
4. Joanna Wieczorek – 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 – 7 listopada.
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.

