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ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY DZIELNICY...
Daniel Pieniek – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji.

Bielany znane są z tego, że mają 
wielu wychowanków, którzy osiąga-
ją bardzo dobre wyniki w sporcie, 
są wielokrotnymi medalistami nie 
tylko w Polsce, ale i na arenie mię-
dzynarodowej. To zasługa kadry 
trenerskiej ale również zaplecza 
sportowego.

Rzeczywiście, mamy na Biela-
nach wielu młodych, bardzo do-
brych sportowców – szczególnie 
jeśli chodzi o sekcję pływaków. 
Mówiąc o tej dyscyplinie sportu nie 
mogę nie wymienić chociażby Kac-
pra Stokowskiego – wielokrotne-
go, międzynarodowego medalistę 
- czy naszego genialnego mistrza 
Sebastiana Karasia, który w sierp-
niu br. jako pierwszy człowiek na 
świecie przepłynął dystans 100 km 
wpław przez Bałtyk z Kołobrzegu 
na Bornholm, ale także i Wojtka 
Makowskiego, który ostatnio zo-
stał Mistrzem Świata na Mistrzo-
stwach Świata w pływaniu osób 
niepełnosprawnych w Meksyku.

Oczywiście też w innych dys-
cyplinach bielańskie kluby sporto-
we mają się czym pochwalić. Do-
bre zaplecze sportowe jest zdecy-
dowanie jednym z głównych czyn-
ników, jakie przekładają się na 
wyniki. Ważne jest, aby sportowcy 
czy przyszli sportowcy mogli tre-
nować w godziwych warunkach 
od najmłodszych lat. W ciągu 
ostatnich 3 lat, dzięki współpracy 
Rady z Zarządem Dzielnicy, zosta-
ło wyremontowanych wiele boisk 
szkolnych i sal gimnastycznych, 
został gruntownie zmodernizowa-
ny Zespół Szkół Sportowych nr 50 

Daniel Pieniek
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Daniel Pieniek związany z Biela-
nami od urodzenia, Radnym 
Dzielnicy Bielany jest pierwszą 
kadencję. 

i zarezerwowanymi dla klubów). 
Na Rudzie powstał nawet osiedlo-
wy klub sportowy. Balon zostanie 
też zamontowany w SP nr 77 przy 
ul. Samogłoska 9. W przyszłym 
roku planowany jest zakup kolej-
nych kilku balonów – montaż od-
bywa się szybko, jednak zamówie-
nie ich trochę trwa. Nie są to go-
towe i standardowe obiekty, każdy 
szyty jest indywidualnie zgodnie 
z wymiarem boiska.

Co ważnego w tym obszarze 
czeka nas na Bielanach w 2018r.?

Dzięki wspólnym staraniom 
udało nam się pozyskać potężne 
środki na modernizację terenu wo-
kół stadionu Hutnika i remont sa-
mego stadionu. Od lat walczyliśmy 
o to razem z bielańskimi radnymi 
– Magdaleną Lerczak – obecną 
Zastępcą Burmistrza i Piotrem 
Ślaskim oraz z Burmistrzem Dziel-
nicy – Tomaszem Menciną. Ważne 
też było wsparcie miejskiego rad-
nego – Piotra Mazurka. 

Starania opłaciły się. Na ten cel 
zostanie przeznaczone ponad 16 
mln zł! Powstaną 2 nowe boiska, 
istniejące zostanie wyremontowa-
ne, wszystkie będą oświetlone, 
powstanie też nowe zaplecze 
z szatniami i sanitariatami oraz 
zadaszone trybuny – póki co na 
1200 miejsc, ale z możliwością 
rozbudowy. To dla mnie wielka 
sprawa i ogromnie cieszy mnie ten 
sukces. Nie tylko jako radnego, ale 
przede wszystkim jako mieszkań-
ca Bielan – znam ten obiekt od 
dziecka, widziałem, jak wiele jest 
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XXXIX Sesja Rady Dzielnicy

W dniu 28 listopada 2017 r. 
odbyła się XXXIX Sesja 
Rady Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy. 
W pierwszej części posiedzenia 

uchwałami o numerach od 183/
XXXIX/2017 do nr 191/XXXI-
X/2017 radni rozpatrzyli 9 skarg, 
w tym na działania: Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy oraz 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

tam do zrobienia, jak od lat po-
trzebny był ten remont. Nasi 
mieszkańcy zasługują na nowo-
czesny stadion z prawdziwego zda-
rzenia, a zawodnicy Hutnika – 
nasza Duma Bielan – aby trenować 
w godziwych warunkach. Myślę, 
że to też wspaniały prezent z oka-
zji 60-lecia Klubu, które w tym 
roku obchodzimy. 

Równie ambitne plany w zakre-
sie kultury?

Chcemy poprawić jakość ofer-
ty kulturalnej w dzielnicy, dlatego 
trwają prace nad wdrożeniem stra-
tegii rozwoju usług kulturalnych, 
które zaczynałem jeszcze jako 
Przewodniczący Dzielnicowej Ko-
misji Dialogu Społecznego. Obec-
nie pracują nad nią osoby z Wy-
działu Kultury i Promocji, ale 
także kierownicy Bielańskiego 
Ośrodka Kultury i Bielańskiej Bi-
blioteki Publicznej – czyli osoby, 
które realizują i będą realizować te 
usługi. Istotne jest, aby oferta była 
zróżnicowana, dostosowana do 
różnych grup wiekowych i róż-
nych potrzeb mieszkańców, 
a przede wszystkim dostępna we 
wszystkich częściach dzielnicy. 

Wkrótce rozpocznie się grun-
towny remont i powiększenie 
obecnej wypożyczalni przy ul. 
Rudzkiej 12/14 – zostanie tam wy-
gospodarowana przestrzeń na 
Miejsce Aktywności Lokalnej. Bar-
dzo mnie to cieszy, bo mieszkańcy 
tej części Bielan już od dawna cze-
kali i zabiegali o takie miejsce. 

W przyszłym roku czeka nas 

też niezmiernie ważne wydarzenie 
– obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Aby 
w sposób szczególny móc uczcić tę 
ważną rocznicę, nasza dzielnica 
współpracuje w tym zakresie z Ga-
binetem Prezydent m.st. Warsza-
wy, Biurem Kultury i Domem Spo-
tkań z Historią. Jeszcze zbyt wcze-
śnie, aby mówić o szczegółach, ale 
zapewniam, że na Bielanach szy-
kujemy się do tego wydarzenia. 

Warto wspomnieć, że wraz 
z zaprzyjaźnionymi aktorami my-
ślimy też nad uczczeniem niedaw-
no zmarłej wybitnej aktorki, 
mieszkanki naszej dzielnicy Kry-
styny Sienkiewicz. Ale tutaj także 
jeszcze za wcześnie na szczegóły.. 

A co w najbliższym czasie?
Zapraszam Państwa w niedzie-

lę, 21 stycznia na 35. Bieg Chomi-
czówki i 13. Bieg o Puchar Bielan. 
To wspaniałe sportowe święto Bie-
lan. Trasa biegów, choć minimal-
nie zmieniona, tradycyjnie prze-
biegać będzie ulicami osiedla. 
Tych, którzy biegają, zapraszam do 
udziału, a pozostałych mieszkań-
ców do kibicowania! 

Redakcja

Do przedmiotu działania i za-
dań Komisji należą sprawy z za-
kresu kultury, sportu i promocji 
oraz współdziałanie w tym zakre-
sie z instytucjami do tego powoła-
nymi, a także jednostkami samo-
rządowymi niższego rzędu i inny-
mi Komisjami.

przy ul. Lindego 20 – powstał tutaj 
też nowoczesny kompleks boisk. 
Wraz z przyległym ośrodkiem 
sportu tworzy nowoczesny, obec-
nie jeden z najlepszych w Warsza-
wie, obiekt sportowy.

Ponadto w zeszłym roku na 
Orliku w Parku Olszyna został 
zamontowany balon nad boiskiem 
na okres jesienno-zimowy, co 
sprawiło, że obiekt stał się cało-
roczny. Rozwiązanie sprawdziło 
się więc i w listopadzie br. taki 
balon został zamontowany nad 
boiskiem w SP nr 53 przy ul. Rudz-
kiej 6. Co ważne – dzięki decyzji 
Zarządu Dzielnicy – oba obiekty 
są dostępne także dla mieszkań-
ców (poza godzinami lekcyjnymi 

187 w Warszawie. Skargi zostały 
uznane za bezzasadne.

Następnie Rada Dzielnicy Bie-
lany przyjęła do wiadomości infor-
mację w sprawie aktualnego stanu 
prac i harmonogramu dalszych 
działań odnośnie zamknięcia in-
stalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (MBP) Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
przy ul. Kampinoskiej 1. Zdaniem 
Zarządu Dzielnicy oraz radnych 
termin zamknięcia Radiowa wska-
zany przez Zarząd Spółki MPO, 
określony na koniec 2018 r., jest 
zbyt odległy. Uznano, iż w kontek-
ście rozstrzygnięć sądowych oraz 
całej sytuacji, powinna niezwłocz-
nie zapaść decyzja o zamknięciu 
kompostowni i wyprowadzeniu tej 
działalności poza teren Bielan.

W kolejnej, budżetowej części 
Sesji Radni pozytywnie rozpatrzy-
li dwa projekty uchwał w sprawie 

wniosku o zmiany w załączniku 
dzielnicowym Nr III do budżetu 
m.st. Warszawy.

Uchwałą nr 192/XXXIX/2017 
przyjęte zostały zmiany polegające 
na przeniesieniu oszczędności po-
wstałych w związku z rozstrzygnię-
ciem przetargów na remonty dróg, 
remonty oświetlenia oraz utrzyma-
nie sieci wodno-kanalizacyjnych 
(odpowiednio: 608 tys. zł, 99 tys. 
800 zł i 21 tys. zł) oraz oszczędno-
ści z tytułu dotacji dla placówek 
niepublicznych w kwocie 562  00 zł 
m.in. na następujące wydatki: za-
kupy inwestycyjne dla oświaty (1,2 
mln zł), dla Biblioteki Publicznej 
na zakup samochodu-transportera 
(100 tys. zł) oraz na zakup wypo-
sażenia do Wypożyczalni nr 22 
przy ul. Rudzkiej 12/14 (151 600 
zł) oraz na zakupy inwestycyjne dla 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe-
go (208 tys. zł).

W projekcie znalazły się także 
zmiany polegające na zwiększeniu 
dochodów i wydatków: wydatki 
bieżące zmniejszono o kwotę 1 208 
277 zł, zaś majątkowe o kwotę 
8 581 853 zł. Zaproponowano prze-
niesienie wydatków majątkowych 
z roku 2017 na rok 2018.

Uchwałą Nr 193 Rada zaopi-
niowała propozycję zwiększenia 
budżetu o kwotę 161 894 zł. Są to 
środki z budżetu m.st. Warszawy, 
dedykowane do Biblioteki Publicz-
nej im. St. Staszica z przeznacze-
niem na jednorazowe świadczenie 
dodatkowe w ramach wdrożenia 
procedury wartościowania stano-
wisk bibliotekarskich. 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy podjęła również 
uchwałę nr 194 w sprawie zarzą-
dzenia wyborów do Rady Samo-
rządu Mieszkańców Wólka Wę-
glowa – Placówka - jednostki 

niższego rzędu w Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy (treść uchwały 
na str. 8). Wybory zostały zapla-
nowane na dzień 6 lutego 2018 r. 

Ostatnia część obrad, bezpo-
średnio poprzedzająca interpela-
cje i zapytania radnych, poświę-
cona była dyskusji na temat inwe-
stycji w ul. Encyklopedycznej oraz 
planów budowy drugiej nitki 
jezdni w ul. Broniewskiego. Poru-
szono również kwestię miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego Młocin oraz bu-
dowy nowego przedszkola na tym 
osiedlu. 

Teksty uchwał Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy
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Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
składamy Państwu 

życzenia zdrowia, spokoju
i rodzinnej atmosfery 
przy wigilijnym stole, 

a w  Nowym 2018 Roku
pomyślności i radości

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość

Aby Boże Narodzenie było Świętem 
Miłości, Radości i Spokoju dla wszystkich, 
aby w nadchodzącym Nowym Roku  2018 

spełniły się najskrytsze marzenia i oczekiwania 
– tego, wszystkim mieszkańcom Bielan 

– życzą

Radne Niezrzeszone

Drodzy Mieszkańcy Bielan,
niech nadchodzące 

Święta
Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu
wiele miłości, wiary 

i nadziei,
a pomyślność

nie opuszcza Was
przez cały rok 2018

Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 
6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 
o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1438), § 6 ust. 1 pkt 
8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, stanowiącego załącznik 
nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 
Rady m.st. Warszawy z dnia 14 
stycznia 2010 r. w sprawie nadania 
statutów dzielnicom m.st. Warsza-
wy   (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. 
poz. 420 i 11794) oraz  § 19 ust. 1 
i § 20 ust.2 Statutu Samorządu 
Mieszkańców Radiowo - jednostki  
niższego rzędu, stanowiącego za-
łącznik do uchwały Nr 115/
XVIII/2016 w sprawie uchylenia  

UCHWAŁA Nr 196/XLI/2017
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA  STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

uchwały Nr 718/XXXI/02 Rady 
Gminy Warszawa - Bielany z dnia 
2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany 
nazwy Samorządu Mieszkańców 
Osiedla „Radiowo” oraz określenia 
statutu, a także  nadania nowego 
statutu Samorządowi Mieszkańców 
Radiowo - jednostce niższego rzę-
du w Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zarządza się wybory 
członków Rady Samorządu Miesz-
kańców Radiowo - jednostki niż-
szego rzędu w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy w liczbie 15 
osób. 

2. Termin wyborów wyznacza 
się  na dzień 16 lutego 2018 r. 
pierwszy termin o godz. 18.00, 
drugi termin o godz. 18.15.

3. Miejsce przeprowadzenia 
wyborów członków Rady Samo-
rządu Mieszkańców Radiowo - 
jednostki niższego rzędu w Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy usta-
la się  w lokalu Szkoły Podstawowej 
nr 273  im. dr Aleksandra Landy  
- Szkoły Filialnej im. Zygmunta 
Sokołowskiego przy ul. Arkuszo-
wej 202 w Warszawie.

§ 2. Powołuje się Komisję Wy-
borczą dla przeprowadzenia wy-

borów członków Rady Samorządu 
Mieszkańców  Radiowo -  jednost-
ki niższego rzędu w Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy w składzie: 
1) Justyn Całka – Annetts, 2) An-
drzej Czapski, 3) Tomasz Her-
bich, 4) Stefan Kulesza, 5) Anna 
Neska, 6) Daniel Pieniek, 7) Ka-
tarzyna Rybak, 8) Łukasz Jan 
Świderski, 9) Joanna Tomaszew-
ska, 10) Sławomir Umiński, 
11) Iwona Walentynowicz.

§ 3. Wykonanie uchwały po-
wierza się Przewodniczącemu 
Rady Dzielnicy Bielany m. st. War-
szawy.

§ 4. Uchwała wymaga ogło-
szenia w prasie lokalnej, na tabli-
cach Urzędu Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, usytuowanych 
na terenie Samorządu Mieszkań-
ców Radiowo - jednostki niższe-
go rzędu w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy,  najpóźniej na 
30 dni przed dniem 16 lutego 
2018 r. 

§  5. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel
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2 grudnia odbyło się wyjąt-
kowe, świąteczne wydarzenie 
– Bielańska Wielokulturowa 
Gwiazdka! Na terenie przy bie-
lańskim Ratuszu czekała moc 
atrakcji dla dzieci i dorosłych.

W ydarzenie rozpoczęło  
się o godz. 14.00 grą 
miejską – Akademią 

Elfów Świętego Mikołaja, w któ-
rej wzięły udział 42 drużyny – 
dzieci  wraz z opiekunami. 
Uczestnicy gry musieli odwiedzić 
6 wyznaczonych punktów w na-
szej dzielnicy i rozwiązać świą-
teczne zadania. Każdy z uczest-
ników dostał drobne upominki, 
a 4 pierwsze drużyny, które 

w najkrótszym czasie pokonały 
trasę i prawidłowo rozwiązały 
zadania, otrzymały atrakcyjne 

Bielańska Wielokulturowa Gwiazdka

nagrody – gry i zabawki. Gratu-
lacje i nagrody zwycięzcom prze-
kazali Tomasz Mencina Bur-

mistrz Dzielnicy Bielany wraz z 
zastępcami: Magdaleną Lerczak, 
Arturem Wołczackim, Włodzi-

mierzem Piątkowskim i Grze-
gorzem Pietruczukiem oraz 
bielańscy radni: Ilona Popław-

ska, Wojciech Borkowski i Ry-
szard Zakrzewski.

Przez cały dzień nie brakowało 
różnorodnych atrakcji: odbywały 
się bezpłatne warsztaty dotyczące 
świątecznych zwyczajów z różnych 
stron świata, a najmłodsi uczestni-
cy zdecydowanie najbardziej byli 
zainteresowani Mikołajem i jego 
zagrodą reniferów oraz przedsta-
wieniem interaktywnym przygoto-
wanym przez Fundację Kulturalne 
Dzieci – „Lodowy Bal”. Koncert 
kolęd, pastorałek i piosenek świą-
tecznych „Kolędujmy Maleńkie-
mu” wykonał chór uczniów i ro-
dziców Społecznej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Witolda Lutosław-
skiego pod kierownictwem Kata-
rzyny Bonieckiej; Szkoła Tańca 
Hawajskiego Moc Aloha zaprezen-
towała tańce do świątecznych ame-
rykańskich carols; gościnnie za-
śpiewała także � nalistka konkursu 
„Zaśpiewaj na Francuskiej” – 
Agnieszka Kukla. Nie lada atrak-
cją był pokaz kulinarny w wykona-
niu popularnego kucharza Toma-
sza Jakubiaka. Przybyli mieszkań-
cy mogli też spróbować dań przy-
gotowanych podczas kulinarnego 
show. Część artystyczną zakończył 
nastrojowy koncert Sienna Gospel 
Choir, który zaśpiewał najpiękniej-
sze polskie kolędy w niezwykle 
radosnej aranżacji.

Na zakończenie wydarzenia 
o godz. 19:00 odbyła się uroczysta 
iluminacja Ratusza.

Redakcja

Bielany nie zapomniały 
o Mikołajkach, które odbyły 
się w dniu imienin Mikołaja 
na terenie przy stacji metra 
Słodowiec. Bawiliśmy się 
wyśmienicie w rytmie świą-
tecznych utworów i kolęd 
śpiewanych przez chór dzie-
cięcy ze Społecznej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. 
Witolda Lutosławskiego pod 
kierownictwem Katarzyny 
Bonieckiej. 

M ogliśmy wspólnie po-
czuć magię świąt kosz-
tując przepyszne po-

trawy wigilijne m.in. gorący 
barszcz, pierogi z kapustą i grzy-
bami. 

Odwiedził nas oczekiwany 
Święty Mikołaj, który wraz ze śnie-
żynkami rozdawał świąteczne 
upominki. Jednak największym 
prezentem było odpalenie prze-
pięknej iluminacji świetlnej – ba-
jecznej karuzeli, jelonków i ogrom-
nego napisu BIELANY, które będą 
błyszczały przez cały okres świą-
teczny – do końca stycznia 2018 r. 

Mikołajki jak z bajki

Wspólne odliczanie zainicjowali 
Zastępca Burmistrza Magdalena 
Lerczak oraz Radni Ilona Popław-
ska i Wojciech Borkowski. Każdy 
mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie na karuzeli w mieniących 
się saniach ze Świętym Mikołajem, 
które drukowane na miejscu, zo-
stało oprawione w specjalną zimo-
wą ramkę. 

Nie zabrakło tańców i zabaw 
na rozruszanie przy świetle zim-

nych ogni. Wesołej zabawie nie 
było końca, a całe to wydarzenie 
odbyło się dzięki Urzędowi Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy i licz-
nie przybyłym Mieszkańcom. Bar-
dzo dziękujemy za wspólne świę-
towanie. Wszystkim Państwu ży-
czymy Wesołych Świąt i do zoba-
czenia na kolejnych imprezach, 
które przyniesie Nowy Rok!

Redakcja

Władze dzielnicy na scenie z uczestnikami Bielańskiej Wielokulturowej Gwiazdki...

Zagroda Reniferów i Świętego Mikołaja ...i przed bielańskim ratuszem 

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza z dziećmi
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Kuba Badach na Bielanach
Ten koncert był pod wieloma 
względami wyjątkowy. Wbrew 
bielańskiej tradycji miał 
miejsce nie w czwartek, ale 
w piątek. 

O dbywał się ponadto nie 
w Podziemiach Kamedul-
skich, lecz w kościele, 

w którym ustawiono scenę. Trzeba 
było tak zrobić, bo liczba chętnych, 
by obejrzeć i posłuchać koncertu 
Kuby Badacha „Tribute to Andrzej 
Zaucha” przekroczyła wszelkie 
przypuszczenia

Kuba Badach jest artystą, któ-
ry debiutował w profesjonalnym 
tego słowa znaczeniu jako dwu-
nastolatek i miał okazję pracować 
z Andrzejem Zauchą. Przeszedł 
długą drogę – od młodego talen-
tu, przez idola nastolatek lat 90., 
aż po wytrawnego jazzmana. Bie-
lański koncert składał się z utwo-
rów Zauchy w jazzowych aranża-

cjach. Dodajmy, że były to głów-
nie utwory balladowe, bo przy 
akustyce panującej w kościele 
piosenki szybsze stałyby się po 

prostu niesłyszalne i musiały 
z programu wypaść, co Kuba Ba-
dach wyjaśnił osobiście. A że jest 
to artysta o świetnym kontakcie 

z widownią, toteż znakomicie 
wciągnął ją nie tyle nawet do 
wspólnej zabawy, co wręcz do 
wspólnego śpiewania. „Bądź moją 

muzą”, „Jak na lotni”, „Bezsenność 
we dwoje” – wszystkie te utwory 
zajaśniały nowym, jazzowym bla-
skiem. Podobnie stało się z utwo-

rem „Byłaś serca biciem”, który 
z piosenki niemalże disco, którą 
jest w oryginale, stał się czułą 
i ciepłą balladą. Badach pokazał, 
że potra�  grać w sposób, który 
spodoba się nie tylko jazzowym 
„ortodoksom”. Jednocześnie jed-
nak udowodnił, że można łączyć 
jazz i przystępność bez artystycz-
nych kompromisów i ukłonów 
w stronę niewyszukanej muzyki 
popularnej.

Kubie Badachowi towarzyszy-
li Maciej Kociński na saksofonie 
i Jacek Piskorz na instrumentach 
klawiszowych. Koncert prowadził 
Tomasz Tłuczkiewicz, na widow-
ni zasiedli m.in. poseł Rafał Trza-
skowski (prywatnie syn nieżyją-
cego już wybitnego kompozytora, 
dyrygenta i jazzmana Andrzeja 
Trzaskowskiego), Burmistrz 
Dzielnicy Bielany Tomasz Menci-
na, wiceburmistrzowie Magdale-
na Lerczak i Włodzimierz Piąt-

kowski, a także radni Joanna 
Radziejewska i Piotr Ślaski.

Rafał Dajbor

Bielańska iluminacja

Scena w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP

Od lewej: Jacek Piskorz, Rafał Trzaskowski, Tomasz Mencina, Maciej Kociński, 
Magdalena Lerczak, Kuba Badach, Włodzimierz Piątkowski i na dole Piotr Ślaski Od lewej: Kuba Badach, Jacek Piskorz, Magdalena Lerczak i Maciej Kociński, 

Iluminacja napisu: BIELANY... ...i bajecznej karuzeli
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Są już tuż, tuż... W domach szał 
sprzątania, w sklepach amok 
zakupów, na ulicach pęd, bo 
jeszcze to i tamto, trąbienie, 
warczenie... Jaki w tym sens?

C hodzę wśród kolorowych 
regałów pełnych wszystkie-
go. Z głośnika pod su� tem 

sączy się przymilnie, jakżeby ina-
czej: Jingle Bell’s przeplatane Whi-
te Christmas. Wpadnij w dobry 
nastrój, kliencie. Kup więcej, wię-
cej, więcej! Macherzy od słupków 
i socjotechnik łapią w sieć. Czas 
łowów. Patrzę, jak człowiek pier-
wotny ze średniowiecznym zdzi-
wieniem w oku na kosze wyłado-
wane ponad miarę, na nerwowe 
kolejki po horyzont kas, na wa-
chlowanie się talią kart (kredyto-
wych) oczywiście. Dziwne to 
wszystko. Czy ja zwariowałem czy 
świat? Tylko biedny karp z działu 
rybnego spogląda na to pobłażli-

Idą święta

Czy lubisz święta?
 Przed świętami Bożego Na-
rodzenia takie pytanie zadają 
czytelnikom redakcje wielu 
czasopism i redaktorzy stron 
internetowych. Odpowiedź 
zwykle jest podobna: lubię, 
uwielbiam, to najpiękniejsze 
święta i tym podobne. 

N astępnie pada prośba o uza-
sadnienie wcześniejszej 
odpowiedzi. Lista argu-

mentów jest długa, przeważają 
wypowiedzi emocjonalne, kładące 
nacisk na bajkowy nastrój świąt 
i niezwykłe dekoracje uliczne i do-
mowe. To prawda, że ulice Warsza-
wy jarzące się milionami światełek 
urzekają i chyba niepodobna 
przejść Krakowskim Przedmie-
ściem obojętnie. Gdyby ktoś jesz-
cze nie był syty wrażeń, powinien 
przespacerować się na Plac Zam-
kowy, a jego oczom ukaże się wy-
strojona po królewsku choinka, 
spod której wyglądają kolorowo 
opakowane prezenty. Mimo że pre-
zenty to duży wydatek i niemały 
wysiłek, aby dobrać kolory, roz-
miary oraz zaspokoić pragnienia 
intelektualne i hobbystyczne bli-
skich, to jednak ich kupowanie 
sprawia nam, jak mówią ankieto-
wani, ogromną radość. Ze świą-
tecznej sondy wynika też, że lubimy 
dostawać prezenty. Najważniejsza 
jest niespodzianka. Dzieci z nie-
cierpliwością i podnieceniem cze-
kają na ten moment. Dorośli spo-
kojnie, ale też z nutką ciekawości.

Wysokie miejsce na liście emo-
cji świątecznych zajmuje kolacja 
wigilijna. Dwanaście potraw, 

a wiele z nich przygotowywanych 
tylko raz do roku. 

Gorzej rzecz się ma z życzenia-
mi. Nie czujemy się komfortowo 
składając życzenia, bo brzmią ba-
nalnie, a często po prostu nie wie-
my co powiedzieć, więc zadowala-
my się utartymi sloganami. Przyj-
mować życzeń też nie bardzo lubi-
my uważając, że są zdawkowe, 
rytualne, czasami niezbyt szczere. 

Czytając te wypowiedzi ma się 
wrażenie, że jednowymiarowo 
i upraszczająco podchodzimy do 
świąt, zatrzymując się na poziomie 
najprostszych emocji i czynności 
gotowania, sprzątania, zakupów, pre-
zentów, gubiąc gdzieś w pośpiechu 
i krzątaninie ich istotę i przesłanie. 

Spróbujmy więc wejść głębiej 
w symbolikę bożonarodzeniową, 
by zrozumieć święta, mające wiel-
ką religijną wymowę.

Patrząc na naszą wystrojoną 
choinkę warto wiedzieć, że od wie-
ków wyrażała pomost pomiędzy 
człowiekiem a Bogiem. Pomiędzy 
grzechem Adama i Ewy a narodzi-
nami Jezusa, który przychodzi na 
świat aby naprawić to, co popsuli 
pierwsi rodzice. Drzewo odgrywa 
więc niepoślednią rolę w historii 
naszych relacji z Bogiem. Legendy 
mówią też, że drzewa jako pierwsze 
oddały pokłon nowo narodzonemu 
Dziecku. Dopiero potem przyszli 
pastuszkowie i królowie z darami, 
by dziękować Dziecinie – Jezus, że 
zechciało przyjść do ludzi. Religijną 
istotą prezentów jest więc wdzięcz-
ność. My również w te świąteczne 
dni spieszymy z upominkami do 
bliskich, by wyrazić radość z rodzin-

nego współbycia i sprawić przyjem-
ność podarunkiem. Ewangelicznie 
miłość do drugiego człowieka jest 
wyrazem miłości do Boga. Sami 
otrzymując prezenty bardzo chce-
my, by materialny prezent niósł ze 
sobą mnogość dobrych myśli i uczuć 
o� arodawcy. Z upominków świą-
tecznych najbardziej zapamiętałam 
małą ikonę mojej patronki św. Jo-
anny. Wiedziałam, ile trudu włożył 
mój mąż, by ją zdobyć. To ten wy-
siłek był najcenniejszym prezentem, 
bo dowodził uczucia. Nim zasią-
dziemy do wigilijnego stołu jedno-
czy nas modlitwa i życzenia przeka-

zywane wraz z odrobiną opłatka. 
Warto przypomnieć historię i tra-
dycję dzielenia się chlebem. Pocho-
dzi ona ze starożytności, ale przez 
wieki była i jest żywa i kultywowana. 
Najstarsi chrześcijanie przynosili na 
liturgię chleb. Ten, który nie został 
wykorzystany podczas Mszy św. 
zanoszono do domów chorych, za-
bierano w podróż i rozdawano wraz 
z błogosławieństwem. Dopiero 
w XVIII w. chleb zastąpiono opłat-
kiem, pobłogosławionym i poświę-
conym przez kapłana. Gest łamania 
się opłatkiem silnie zakorzenił się w 
polskiej tradycji i wyraża głęboką 
jedność w rodzinie i między Pola-
kami rozsianymi po świecie.

Bo czy można dzielić się chle-
bem bez pełnej życzliwości wobec 
osoby, która wyciąga do nas rękę 
z opłatkiem?

Rodzinność i wspólnotowość, 
przebaczenie i życzliwość do każde-
go człowieka to ważne przesłanie 

Bożego Narodzenia, które potrzeba 
przypominać sobie podczas świąt, by 
nie zagubić ich sensu. Radość spo-
tkania rodzinnego gromadzi ciągle 
przy polskim stole wigilijnym całe 
rodziny: rodziców, dzieci, dziadków 
oraz bliższych i dalszych kuzynów. 
Szczęśliwie nie musimy, jak na przy-
kład Japończycy, korzystać z usług 
� rm zapewniających gości na święta 
czy przyjęcia okolicznościowe. Usłu-
ga nie tania, bo wynajęcie gościa 
kosztuje trzysta złotych za dwie go-
dziny pracy, a mimo to ciesząca się 
ogromnym powodzeniem. Samot-
ność bowiem jest tak straszna, że 
nawet kupiony na kilka godzin „ku-
zyn” wart jest wydania majątku. Jak-
że smutne muszą być święta tych 
ludzi, kupujących uśmiech i dobre 
słowo. Może trzeba rozejrzeć się wo-
kół i zaprosić na puste miejsce przy 
stole osobę cierpiącą na wielką, nie-
uleczalną samotność. Jestem pewna, 
że wigilijne spotkanie nabierze wów-
czas nowego blasku 
i prawdziwej ra-
dości świąt Bo-
żego Narodze-
nia.

Joanna 
Fabisiak 

Poseł na 
Sejm RP

Zapraszam na dyżury poselskie 
w biurze przy Placu Dąbrowskie-
go 5, po telefonicznym uzgodnie-
niu terminu Tel. 22.828.63.79

Rodzicom, którzy chcą przy-
bliżyć dzieciom przesłanie świąt 
Bożego Narodzenia gorąco pole-
cam spektakl „Gwiazdka” w te-
atrze Guliwer. Daje dużo do my-
ślenia całej rodzinie.

czas nowego blasku 
i prawdziwej ra-
dości świąt Bo-
żego Narodze-

Joanna 

wym okiem. Jemu już wszystko 
jedno...

Idą święta – leci w popularnej 
stacji radiowej, a śpiewają znani 
dziennikarze. W tym miejscu po-
myślałem, dość. Czas zwolnić. 
Wyciszyć. Poddać re� eksji.

Pierwotnie ten materiał miał 
być o kolędach i pastorałkach. Pier-
wotnie. Lecz w życiu bywa tak, że 
pojawia się nowa myśl, a koncepcja 
ulega zmianie. Bo oto sięgnąłem do 
mojego przepastnego kuferka 
wspomnień i znalazłem przecudnej 
urody kartkę świąteczną, a raczej 
pocztówkę, którą się podzielę, bę-
dzie świetną ilustracją.

Dlatego zmieniłem zamiar, 
wybaczcie. A wszystkich Czytelni-
ków, którzy chcą poznać dokładną 
historię tych jakże czarownych 
pieśni, odsyłam do mojego dużego 
materiału: „Oj będzie, będzie ko-
lęda”, który ukazał się na łamach 
„Naszych Bielan” w grudniu 2013 

roku. Łatwo po niego sięgnąć. Wy-
starczy wpisać go w znaną wyszu-
kiwarkę lub... No właśnie, bym 
zapomniał. Przecież „Nasze Biela-
ny” mają własną stronę interneto-
wą: www.naszebielany.pl

Á propos pamięci ludzkiej, nie 
wirtualnej złożonej z 0 i 1 binar-
nych. Przypomniałem sobie świę-
ta z tzw. minionej epoki. Ileż ob-
razków, zdarzeń, historii wręcz 
niewiarygodnych. A jednak, zda-
rzyło się.

Choinka. Kupno drapaka na 
święta było traumatycznym prze-
życiem; ceny z kosmosu, drzewka 
byle jakie, sprzedawca na „Serku 
Bielańskim” wionący procentami: 
to jak, bierzesz pan czy nie? Się 
brało. Innego wyjścia nie było. 
Koszmar.

Przygotowania. Latanie po 
dzielnicowych sklepach. Stanie 
w kilometrowych kolejkach bo 
akurat „rzucili” karpia, szynkę, ba-
leron, kubańskie pomarańcze... 
Potem akcja przenosiła się do kuch-
ni. Płócienna makatka nad stołem: 

„Gdzie kucharek sześć, tam nie ma 
co jeść”. Pani to zdejmie – nerwuje 
się sąsiadka, która akurat wpadła 
po szklankę cukru. Więc szybka 
zmiana dekoracji na: „Dobra go-
spodyni, dom przyjemnym czyni!” 
To ja rozumiem. I już jej nie ma.

Bielański dom niczym wieża 
Babel. Melanż różnych dźwięków, 
zapachów. No wal tego karpia 
młotkiem, co ty Heniu, baba jesteś? 
Łups. Dzwonek do drzwi. A kogo 
tam znowu niesie? Troje wystra-
szonych dzieciaków, okoliczni ko-
lędnicy, szopka z kartonu rozłożo-
na, śpiewają: dzisiaj w Betlejem, 
dzisiaj w Betlejem... Wzruszam się, 
bo to fajna tradycja, która zanika, 
zza pleców słyszę: daj im po cukier-
ku i pięć złotych na drogę.

Zapachy radośnie wędrują po 
klatce. U kogoś bigos już prawie 
„dochodzi”, tam ryba się przypala 
i mięso duszone też, a przecież 
ciasta są w piekarnikach! O rety.

I jeszcze jakiś towarzysz w ra-
dio mówi, że, co prawda spadło 
nam chwilowo pogłowie bydła 

oraz trzody chlewnej, ale wzrosło 
wydobycie węgla i... produkcja 
statków. Ja bardzo dziękuję za taki 
postęp, do gara sobie tego nie wło-
żę. Szczególnie na święta.

Potem było klejenie koloro-
wych ozdób, łańcuchów na choin-
kę, włączanie gramofonu, słucha-
nie kolęd „Mazowsza” albo „Czer-
wonych Gitar” itd.

Wracając do wątku głównego. 
Dzisiaj możemy kupić (o ile nas na 
to stać) wszystko. A nawet więcej, 
bo na kredyt. Czy o to chodzi? 
Proszę; wyjdźcie 25 grudnia na 
dwór i spójrzcie na okoliczne 
śmietniki. Ileż tam pudeł. Karto-
nów. Kolorowych papierków. 
Święta w pigułce.

Na szczęście zostały nam kolę-
dy śpiewane w domowym gronie, 
bielańskich kościołach, stacjach 
radiowych, płytach i... naszej świą-
tecznej krzyżówce, tuż obok.

One na zawsze utkwiły w naszej 
pamięci. Kto pierwszy zanuci?

LR

wym okiem. Jemu już wszystko 

bliskich, by wyrazić radość z rodzin-
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Rewitalizacja Parku Herberta
Założenia konkursu są bardzo 
proste: wśród czytelników co 
miesiąc będą losowane nagro-
dy – wystarczy wypożyczyć 
jedną książkę. 

N atomiast cały rok w Bi-
bliotece podsumujemy 
Uroczystą Galą, podczas 

której zostaną wyłonieni Czytel-
nicy Roku w kilku kategoriach 
wiekowych. Zwycięzcy otrzyma-
ją Tytuł oraz bardzo atrakcyjne 
nagrody.

Nie od dziś zachęcamy do czy-
telnictwa poprzez wspólne przed-
sięwzięcia, m.in. ogromną popu-
larnością cieszy się akcja „Książka 
w metrze”. Co kilka miesięcy ra-
zem z pracownikami biblioteki 
rozdajemy darmowe książki przed 
wszystkimi bielańskimi stacjami 
metra. Natomiast na początku 

Konkurs „Czytelnik Roku” 
tego roku, trzystu pierwszoklasi-
stów zostało dumnymi czytelni-
kami bielańskiej Biblioteki w ra-
mach projektu - „Moja Pierwsza 
Karta Biblioteczna”.

Dzielnica Bielany może po-
chwalić się nowoczesną Biblioteką 
Publiczną im. St. Staszica, która 
ze swoimi licznymi filiami jest 
prawdziwym centrum kultury i 
promocji czytelnictwa. Jak ważne 
i doceniane jest jej działanie, wi-
dać chociażby po projektach skła-
danych przez Państwa do Budże-
tu Partycypacyjnego – cieszą się 
one zawsze dużą popularnością, 
co oznacza, że mieszkańcom Bie-
lan jest bliska idea rozwoju czytel-
nictwa. Warto dodać, że z naszych 
bibliotek korzysta aż 36 tysięcy 
czytelników!

Redakcja

Trwają prace rewitalizacyjne 
w Parku Herberta. Projekt jest 
realizowany w systemie zapro-
jektuj i wybuduj. 

Z godnie z harmonogramem 
prac w tym roku powstał 
projekt i – jeśli pozwoli po-

goda – zostanie zrealizowana część 
„niebieskiego” skateparku w ra-
mach budżetu partycypacyjnego. 
Konieczne był demontaż starych 
elementów.   

Plan zakłada powstanie kilku 
stref – będzie miejsce dla aktyw-
nych, rodzin z dziećmi a także dla 
osób, które chcą odpocząć. Więk-
szość prac zostanie zrealizowana w 
przyszłym roku. Zostanie wyremon-
towany plac zabaw – będą nowe 
urządzenia zabawowe oraz bezpiecz-

na nawierzchnia; powstanie strefa 
do ćwiczeń street workoutu ze 
sztuczną nawierzchnią, za SP nr 187 
zostanie zbudowany mini am� teatr, 
renowacji zostanie też poddana na-
wierzchnia w parku i toru zjazdowe-
go z górki. Zgodnie z życzeniem 
mieszkańców zostanie przeniesiony 
wybieg dla psów w pobliże ul. Ro-
maszewskiego – będzie ogrodzony 
i wyposażony w odpowiednie ele-
menty. Będą również pomosty do 
leżenia, na których będzie można 
odpocząć lub poopalać się latem. 
Będą też specjalne ławki dla karmią-
cych mam. Ponadto w parku zostaną 
ustawione stolik do gry w szachy, 
stojaki rowerowe, nowe ławki i kosze 
na śmieci oraz oświetlenie. Będą też 
poidełka, a w okresie letnim będą 
działać kurtyny wodne. 

W ramach prac rewitalizacyj-
nych zostaną również usunięte 
krzewy i drzewa w złym stanie, 
a w ich miejsce będą posadzone 
nowe. Zdecydowanie przybędzie 
zieleni – drzew, pnączy, bylin, 
traw rabatowych, trawników 
i układów łąkowych. Zostanie 
zaaranżowana także  „strefa przy-
rody” zgodnie z wnioskiem prof. 
dr hab. Macieja Luniaka. Wszyst-
ko uzupełni instalacja automa-
tycznego nawodnienia terenu 
parku, co pozwoli lepiej zadbać 
o nową zieleń. 

Wszystkie prace zostaną za-
kończone do 31 sierpnia 2018 r. 
Całkowity koszt inwestycji to 3,8 
mln zł. 

Redakcja 

Dobiega końca budowa 
zespołu boisk sportowych 
w ZS nr 51. 

Z budowano 2 boiska wielo-
funkcyjne do gier zespoło-
wych: piłki nożnej i ręcz-

nej oraz do koszykówki, siatków-
ki i tenisa ziemnego wraz z peł-
nym wyposażeniem. Ponadto 
powstały dwie bieżnie: lekkoatle-
tyczna (trzytorowa) i rozbieg 
skoku w dal z zeskocznią. 

– Został też wyznaczony plac 
do ustawienia 2 stołów do ping-
ponga. Ponadto zostało wykonane 
odwodnienie terenu, zamontowa-
no nowe oświetlenie i monitoring, 
wymieniono część ogrodzenia 
i wyremontowano istniejące try-

buny, od południowej strony hali 
sportowej – wylicza Zastępca Bur-
mistrza Artur Wołczacki.

W ramach prac została zamon-
towana również siłownia plenerowa. 
Powstały także place rekreacyjne na 

Modernizacja boiska w ZS nr 51 przy ul. Sta� a 3/5
patio (między budynkiem dydak-
tycznym a halą sportową i łączni-
kiem) wraz z nowymi chodnikami, 
ławkami i koszami na śmieci. 

WIR
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Punkty feryjnych 
placówek edukacyjnych
1. Szkoła Podstawowa nr 53 

im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6 
(15.01-26.01.2018 r.)

2. Szkoła Podstawowa nr 80 
im. M. Kownackiej, ul. Aspekt 48 
(15.01-26.01.2018 r.)

3. Szkoła Podstawowa nr 133 
im. S. Czarnieckiego, ul. A. Fonta-
ny 3 (15.01-26.01.2018 r.)

4. Szkoła Podstawowa z Od-
działami  Integracyjnymi nr 223 
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, 
ul. J. Kasprowicza 107 (15.01-
26.01.2018 r.)

5. Szkoła Podstawowa nr 263 
im. Powstańców Wielkopolskich, 
ul. Szegedyńska 11 (15.01-26.01. 
2018 r.)

6. Szkoła Podstawowa nr 293 
im. J. Kochanowskiego, ul. J. Ko-
chanowskiego 8 (15.01-26.01. 
2018 r.)

Punkty feryjnych zajęć 
specjalistycznych
7. MDK  im. Marii Gwizdak, 

ul. H.Ch. Andersena 4 (15.01-
26.01.2018 r.)

8. Bielańskie Centrum Eduka-
cji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a 
(15.01-26.01.2018 r.)

9. MDK „Bielany”, ul. Cegłow-
ska 39 (15.01-26.01.2018 r.)

10. Biblioteka Publiczna im. S. 
Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. 

„Zima w mieście 2018”
Punkty zajęć realizujących Warszawski Program „Zima w mieście 2018” na 
terenie Dzielnicy Bielany.

Warszawy, ul. Z. Romaszewskiego 
19 (Kino za rogiem 15.01-
26.01.2018 r.)

11. Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 26, ul. Z. Romaszewskie-
go 19 (15.01-19.01.2018 r.)

12. Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 49, al. W. Reymonta 6 
(22.01-26.01.2018 r.)

13. Mediateka START-META 
(MultiCentrum), ul. Szegedyńska 
13a (15.01-26.01.2018 r.)

Centrum Rekreacyjno-
Sportowe m.st. 
Warszawy
14. Pływalnia CRS Bielany 

Warszawa, ul. J. Conrada 6 (15.01-
26.01.2018 r.)

15. Pływalnia CRS Bielany 
Warszawa, ul. S.B. Lindego 20 
(15.01-26.01.2018 r.)

16. Hala Sportowa, ul. S.B. Lin-
dego 20 (15.01-26.01.2018 r.)

Feryjne placówki edukacyjne 
funkcjonują od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00 – 17.00.

Feryjne placówki edukacyjne 
pracują w modułach tygodnio-
wych, zapisy uczestników dokony-
wane są na co najmniej jeden ty-
dzień roboczy (5 dni, od ponie-
działku do piątku).

Rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do przyprowadze-
nia dziecka do placówki najpóźniej 
do godz. 8.30 i odbioru dziecka w 
godzinach pracy placówki. Nie-
przestrzeganie godzin odbioru 
może skutkować odmową przyję-
cia dziecka do placówki.

Redakcja

25 października 2017 r. odbyła 
się pierwsza sesja Młodzie-
żowej Rady Bielan w roku 
szkolnym 2017/2018. 

M łodzież ucząca się w bie-
lańskich szkołach ze-
brała się żeby omówić 

plan działania na najbliższe mie-
siące oraz wybrać z własnego 
grona przewodniczącego. Mło-
dzieżowa Rada Bielan utworzona 
została po to, żeby umożliwić 
młodzieży aktywne uczestnictwo 
w procesie podejmowania decy-
zji i właśnie taki cel swojego dzia-
łania przedstawia Bartłomiej 
Pilaszek, który reprezentuje Bie-
lany także w Młodzieżowej Ra-
dzie Warszawy. – Jestem w Mło-
dzieżowej Radzie Bielan, ponie-
waż uważam, że głos młodzieży 
jest jeszcze marginalizowany w 
naszej dzielnicy i dzieje się to ze 
szkodą dla wszystkich mieszkań-
ców Bielan, a ja sprawując man-

dat radnego mogę temu przeciw-
działać. 

Aktywność młodzieży jest nie-
zbędna, jeśli chcemy budować 
społeczeństwo bardziej demokra-
tyczne i bardziej solidarne. To wła-
śnie organy samorządu lokalnego 
są najbliższymi władzami dla mło-
dzieży i odgrywają bardzo istotną 
rolę w promowaniu ich uczestnic-
twa. 

Spełniając tę rolę, mogą one 

Młodzieżowa Rada Bielan
czuwać nad tym, by młodzi byli 
nie tylko dobrze poinformowani 
o demokracji i przynależności 
państwowej, ale również umożli-
wić im konkretne w nich uczest-
nictwo. 

Młodym radnym należy życzyć 
wytrwałości i wielu sukcesów w 
podejmowanych działaniach na 
terenie naszej dzielnicy...

Redakcja

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 
6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 
o ustroju miasta stołecznego War-
szawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), 
§ 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, stanowią-
cego załącznik nr 3 do uchwały nr 
LXX/2182/2010 Rady Miasta Sto-
łecznego Warszawy z dnia 14 
stycznia 2010 r. w sprawie nadania 
statutów dzielnicom miasta sto-
łecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794) 
oraz § 19 ust. 1 i § 20 ust.2 Statutu 
Samorządu Mieszkańców Wólka 
Węglowa - Placówka - jednostki 
niższego rzędu, stanowiącego za-
łącznik do uchwały Nr 118/
XVIII/2016 w sprawie uchylenia 
Uchwały nr 184/XXVII/2013 
Rady Dzielnicy Bielany miasta 
stołecznego Warszawy z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie nadania 
statutu Samorządowi Mieszkań-
ców Wólka Węglowa - Placówka 
– jednostce niższego rzędu 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy oraz nadania nowego statutu 
Samorządowi Mieszkańców Wól-
ka Węglowa - Placówka - jedno-
stce niższego rzędu w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, uchwala 
się co następuje:

§ 1
1. Zarządza się wybory człon-

ków Rady Samorządu Mieszkań-
ców Wólka Węglowa - Placówka 
-  jednostki  niższego rzędu 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy w liczbie 15 osób. 

2. Termin wyborów wyznacza 
się na dzień 6 lutego 2018 r. pierw-
szy termin o godz. 18.00, drugi 
termin o godz. 18.15.

3. Miejsce przeprowadzenia 
wyborów członków Rady Samo-

UCHWAŁA Nr 194/XXXIX/2017
RADY DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkań-
ców Wólka Węglowa - Placówka - jednostki niższego rzędu w Dziel-

nicy Bielany m.st. Warszawy

rządu Mieszkańców Wólka Wę-
glowa - Placówka - jednostki niż-
szego rzędu w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy ustala się w loka-
lu Filii Bielańskiego Ośrodka Kul-
tury przy ul. Estrady 112 w War-
szawie.

§ 2. 
Powołuje się Komisję Wyborczą 

dla przeprowadzenia wyborów 
członków Rady Samorządu Miesz-
kańców Wólka Węglowa – Placów-
ka – jednostki niższego rzędu 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
w składzie: 1) Jacek Jeżewski, 2) Ja-
dwiga Karczmarek, 3) Stefan Ku-
lesza, 4) Radosław Morek, 5) Anna 
Neska, 6) Łukasz Jan Świderski, 
7) Joanna Tomaszewska, 8) Sławo-
mir Umiński, 9) Iwona Walenty-
nowicz, 10) Jan Zaniewski.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza 

się Przewodniczącemu Rady Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy.

§ 4. 
Uchwała wymaga ogłoszenia 

w prasie lokalnej, na tablicach 
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, usytuowanych na tere-
nie Samorządu Mieszkańców 
Wólka Węglowa - Placówka - jed-
nostki niższego rzędu w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, najpóź-
niej na 30 dni przed dniem 6 lu-
tego 2018 r. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel

● 27 grudnia 2017 r.  (środa)  
- Urząd Dzielnicy Bielany jest nie-
c z y n ny  -  Z ar z ą d z e n i e  Nr 
1694/2017 Prezydenta Miasta Sto-
łecznego Warszawy

● 2 stycznia 2018 r. (wtorek)  
- Urząd Dzielnicy Bielany jest nie-
c z y n ny  -  Z ar z ą d z e n i e  Nr 
1695/2017 Prezydenta Miasta Sto-
łecznego Warszawy

W związku z inwentaryzacją, 
w dniu 29 grudnia 2017 r. kasy 
Urzędu będą nieczynne.

W dniu 28 grudnia 2017 r., 

kasa będzie przyjmować płatności 
tylko gotówką.

Paszporty (składanie wnio-
sków paszportowych):

– w dniach 27 grudnia 2017 r. 
i 2 stycznia 2018 r. na terenie War-
szawy będą czynne trzy punkty

– paszportowe: Referat Pasz-
portów Nr 1, ul. Krucza 5/11, Re-
ferat Paszportów Nr 3, ul. Floriań-
ska 10 i Referat Nr 4, Al. Komisji 
Edukacji Narodowej 61.

Punkty czynne w godz. 8.00-
15.30.

Godziny pracy Urzędu Dzielnicy 
w okresie świątecznym

Podziękowanie

Grupa seniorów z Osiedla Wawrzyszew składa podziękowa-
nie Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” 
za do� nansowanie oraz prowadzenie zajęć z gimnastyki i na 
pływalni. Instruktorki: Ewa Liniewicz – gimnastyka i Agnieszka 
Kowalska – pływalnia, stosują bardzo ciekawe formy zajęć, a 
podczas ich trwania stwarzają miłą atmosferę. Prosimy o kon-
tynuację zajęć w roku 2018.

Zygmunt Morawski
opiekun grupy  
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Zrealizowane projekty 
w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego na 2017 r.

Świat pod lupą

Dlaczego? Co się stanie, gdy? 
Jaki jest? Na te i inne pytania od-
powiedzi szukają uczestnicy zajęć 
„Świat pod lupą” organizowanych 
w ramach budżetu partycypacyj-
nego w Szkole Podstawowej nr 
352, ul. Conrada 6. Poprzez po-
miary, obserwacje i doświadczenia 
przeprowadzane przy pomocy od-
powiedniego sprzętu naukowego 
dzieci rozwijają swoje zaintereso-
wania przyrodnicze i poznają ota-
czający nas świat. A ponieważ 
najlepiej jest się uczyć poprzez 
doświadczenie, toteż podczas 
warsztatów nauczyciele kładą duży 
nacisk na korzystanie z pomocy 
takich jak modele narządów czło-
wieka, szkielet, plansz kluczy roz-

Przebudowa placu 
zabaw przy ul. 
Andersena 4

Kolejny projekt zrealizowany 

w ramach budżetu partycypacyj-
nego III edycji. Tym razem Wy-
dział Ochrony Środowiska oddał 
do użytku plac zabaw zlokalizo-
wany przy ulicy Andersena 4. 

Swoją kolorystyką i różnorodno-
ścią urządzeń służących do zaba-
wy, wśród których znalazły się: 
bujak sprężynowy, domek dla 
dzieci, karuzela, trampoliny, pia-
skownica, most linowy i wiele 
innych, zachęca nie tylko do ak-
tywności fizycznej, która – jak 
wiemy – jest niezbędna w procesie 
wzrostu i rozwoju, ale także jest 
świetnym pomysłem na spędza-
nie czasu wolnego. I co najważ-
niejsze, sprawia dzieciom wiele 
radości! 

Dla bezpieczeństwa całość 
została ogrodzona, dzięki czemu 
rodzice będą mieli dzieci pod 
stałą kontrolą. Koszt inwestycji 
to 259 280,00 zł. Dobrej zaba-
wy! 

Olga Książek

poznawania zwierząt i roślin oraz 
puzzli ułatwiających poznawanie 
Polski, Europy i Świata. Kto wie, 
może wśród uczestników jest ko-
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lejny wielki naukowiec? Koszt pro-
jektu 68 609,00 zł.

Sylwia Lacek

Wybieg dla psów 

Uwaga właściciele czworono-
gów! Specjalnie dla Waszych pu-
pili Wydział Ochrony Środowiska 
zrealizował ze środków budżetu 
partycypacyjnego projekt „Wybieg 
dla psów”. Dzięki temu powstał 
bezpieczny i ogrodzony teren, usy-
tułowany na polanie w Lesie Bie-
lańskim, który daje im naprawdę 
wiele możliwość. Psy na jego tere-
nie mogą uczyć się swobodnej 
socjalizacji i skupienia uwagi, 
a wszystko to w połączeniu z dobrą 
zabawą. Wybieg wyposażony jest 
w furtkę ze śluzą uniemożliwiają-
cą im opuszczenie terenu. 

Dodatkowo na placu znajdzie-

cie część służąca za toaletę, na któ-
rej znajdują się kosze na psie od-
chody z podajnikami torebek. 
Przed wejściem zapoznajcie się z 

regulaminem i korzystajcie do 
woli! Koszt projektu: 57 441,00 zł

Olga Książek

Z przyjemnością oddajemy w 
Państwa ręce audioprzewod-
niki po Bielanach zrealizowane 
w ramach budżetu partycypa-
cyjnego na rok 2017. 

D o wyboru są trzy trasy te-
matyczne, które oprowa-
dzą Państwa po terenie 

naszej Dzielnicy.
1. STARE BIELANY
„Ten spacer pozwala poznać 

nie tylko historię bielańskiej spół-
dzielczości, która rozwijała się 
w drugiej połowie lat 20 XX wieku, 
ale też konkretne spółdzielnie za-
służone w tworzeniu dzielnicy. To 
także historia społeczników i dzia-
łaczy, którzy u progu niepodległo-
ści chcieli tworzyć nową, sprawie-
dliwą Polskę. Szczególne miejsce 
przypada Marynie Falskiej, zało-
życielce i patronce Domu Dziecka 
Nr 1, który także znajduje się na 
trasie spaceru. 

2. LAS BIELAŃSKI
„Spacer po wyjątkowym war-

szawskim lesie – relikcie Puszczy 
Mazowieckiej. Tutaj zobaczysz 
m.in. stare dęby, niezwykłe 
chrząszcze, sarny łosie i dzięcioły. 
Poznasz też historię słynnych za-
baw na Bielanach i losy bielańskich 
kamedułów.”

„Idź na spacer” – 
audioprzewodniki 
po Bielanach

3. WAWRZYSZEW

„Spacer pozwala poznać za-
równo te najstarsze, sięgające XIV 
wieku dzieje, jak i najnowszą hi-
storię związaną nie tylko z powsta-
niem wielkiego zakładu przemy-
słowego, ale przede wszystkim 
ludźmi, którzy z jego powodu 
związali swe życie z Bielanami”. 

Jak korzystać z audioprze-
wodnika?

To bardzo proste! Wystarczy 
ściągnąć plik dźwiękowy wybra-
nego spaceru na telefon lub odtwa-
rzać mp3 ze stron: www.bielany.
waw.pl lub www.bielanypogodzi-
nach.pl. Ustawić się we wskaza-
nym punkcie startu, włączyć na-
granie i już!

Spacer można zrealizować bez 
żadnej mapy, trzeba jedynie uważ-
nie słuchać poleceń. W tle będzie 
słychać kroki, które wyznaczą tem-
po spaceru. Jeśli będą Państwo 
chcieli iść we własnym rytmie, 
wystarczy zatrzymać ścieżkę i uru-
chomić nagranie ponownie wtedy, 
kiedy znajdą się Państwo w odpo-
wiednim miejscu na trasie.

Wszystkie spacery dostępne są 
w angielskiej wersji językowej. 

Zapraszamy do odkrywania 
naszej Dzielnicy!

Paweł Hołubiec

BUD ŻE T PART YC YPAC YJNY
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Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
oraz

Proboszcz Para�i MB Wspomożycielki Wiernych

17.12 / Niedziela / 14:00
Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
Warszawa – Chomiczówka, ul. Josepha Conrada 7 

J.F.Händel – Muzyki na wodzie (Aria)        
W.H.Pachelbel –  Kanon                                                                    
G.Ph.Telemann – Sonata D-dur (Vivace)        
W. A. Mozart –  Eine kleine Nachtmusik - cz. I     
A.Vivaldi  – Cztery Pory roku (Zima -  cz. II)                  
S. Mercadante – Koncert e-moll na flet i orkiestrę (Rondo Russo)  
M.Ravel – Bolero 
oraz najpiękniejsze  kolędy

Jan Lewtak  kierownictwo artystyczne, skrzypce

Maria Lewicka flet

Magdalena Schabowska sopran

Przemysław Żywczok bas

zapraszają na

Koncert świąteczny

Orkiestry Kameralnej
Filharmonii Narodowej

Wstęp wolny

John Porter w BOK

KULT UR A

W grudniowy niedzielny 
wieczór w Bielańskim Ośrodku 
Kultury odbył się niecodzienny 
koncert Johna Portera, który 
po raz pierwszy gościł na Bie-
lanach i mam nadzieję nie po 
raz ostatni. 

P ubliczność, która wypełniła 
salę do ostatniego miejsca 
była świadkiem występu 

pełnego ekspresji i dynamiki. Wa-
lijski artysta związany z polską 

sceną rockową od prawie 40 lat 
(rocznik 1950) dał wyśmienity 
koncert. Na jego program złożyły 
się utwory z płyty „Honey trap” 
ale także – a może przede wszyst-
kim – piosenki z niezapomniane-
go longplaya „Helicopters” z 1980 
roku (wydawnictwa, które do dziś 
dnia zarówno przez krytyków 
muzycznych, jak i fanów rocka 
zaliczane jest do kanonu tego ga-
tunku).

Występ był swoistym przenie-

sieniem się do dekady lat 80-tych 
ubiegłego wieku. Widownia  żywo 
reagowała na znane, lecz na nowo 
ciekawie zaaranżowane  hity jak 
„Crazy, crazy, crazy” „Re� ll” „Ga-
rage” „I’m  just a singer” czy tytu-
łowy „Helicopters”

Muzyk był  w wyśmienitej for-
mie zarówno wokalnej, jak i instru-
mentalnej, a charakter koncertu 
który określiłbym jako dylanow-
sko-cohenowski przypadł do gustu  
publiczności. Na koniec warto 
wspomnieć, że John Porter po 
koncercie spotkał się  z widzami, 
rozmawiał i podpisywał swoje pły-
ty. Wśród widzów byli także i tacy 
którzy przynieśli swoje stare winy-
lowe egzemplarze  „Helicopters”.

To był niezapomniany wie-
czór.

Korzystając z okazji namawiam 
Państwa do śledzenia wydarzeń 
w BOK. W ostatnich tygodniach 
występowali na naszej scenie m.in: 
Katarzyna Groniec, Grażyna Ło-
baszewska, Mieczysław Szcze-
śniak, teraz John Porter, a pro-
gram pierwszej połowy przyszłego 
roku zapowiada się również inte-
resująco.

Jarosław Bobin

John Porter
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Tempo, w jakim rozwijały się 
Bielany po przesunięciu granic 
miasta w roku 1930 powodo-
wało pewne niedomagania  
w rozwoju infrastruktury 
społecznej, na którą często 
brakowało środków. 

D o chwili wybuchu wojny nie 
zdążono więc zbudować 
szpitala, ani nawet przy-

chodni zdrowia, kościoła, czy np. 
kina. Innym palącym potrzebom 
w odniesieniu do najmłodszych 
mieszkańców zaradzono wysił-
kiem magistratu (szkoła powszech-
na i półkolonie dla dzieci z ubo-
gich rodzin), albo z pomocą orga-
nizacji społecznych (sierociniec 
„Nasz Dom”.). Prywatną inicjaty-
wą grupy kobiet pod przewodnic-
twem księżnej Heleny z Lubomir-
skich Gawrońskiej było Towarzy-
stwo „Ratujmy Niemowlęta”, zało-
żone przez nie w 1922 r.  

Samotne matki w przedwojen-
nej Polsce były tak samo dyskry-
minowane przez władze jak obec-
nie, ale na domiar złego nie istniał 
wtedy system alimentacyjny, a tra-
dycyjna hipokryzja i nietolerancja 
obyczajowa skutkowała wyrzuca-
niem nieszczęsnych dziewczyn na 
społeczny margines. Najgorszy był 
los naiwnych i niewykształconych 
wiejskich panien, które szukały w 
mieście kariery, szczęścia i zarob-
ku. Uwiedzione przez obiecują-
cych rajskie życie cwaniaków lub 
wykorzystywane przez chlebo-
dawców, po zajściu w niechcianą 
ciążę lądowały dosłownie na ulicy, 
prostytuując się lub  żebrząc. Jedy-
nym ratunkiem wydawało się im 
porzucenie niemowlęcia na progu 
jakiegoś sierocińca albo gdziekol-
wiek, lub wręcz uśmiercenie. We-

W 1938 r. powstał Dom Zarobkowy dla matek z noworodkami

dług statystyk z początku lat 20. 
spośród noworodków odrzuco-
nych przez matki ginęło aż 78 pro-
cent, toteż – jak beznamiętnie 
odnotowano – nie obciążały one 
zbytnio budżetu państwa. Pod ko-
niec dekady rodziło się rocznie 

około 50 tys. nieślubnych dzieci, 
skala problemu była więc katastro-
falnie duża. Generalną zatem za-
sadą działania stowarzyszenia było 
utrzymanie dziecka przy matce, 
poprzez zapewnienie jej pomocy 
materialnej, poszukiwanie posady 

i udzielenie schronienia w pierw-
szym etapie życia malucha. Dzia-
łanie poprzez drobne, uzależnia-
jące i demotywujące zapomogi 
(pozyskiwane z dotacji państwo-
wych i miejskich) oraz dorywcze 
pozyskiwanie miejsca pracy było 
jednak mało efektywne i koniecz-
na stała się budowa domu łączące-
go funkcję schroniska i żłobka 
zgodnie z hasłem „Ratujmy dziec-
ko za pomocą matki, a matkę, mo-
ralnie, przez dziecko”. 

Kryzys ekonomiczny zmusił 
zarząd do wprowadzenia dyscypli-
nującego regulaminu, w myśl któ-
rego na długookresową pomoc 
mogły liczyć tylko matki legitymu-
jące się zatrudnieniem i dobrą 
opinią pracodawcy. Zdawano so-
bie sprawę, że ten drugi warunek 
może ułatwiać pracodawcom wy-
korzystywanie dziewcząt, ale 
z drugiej strony demoralizacja do-
tknęła już nieodwracalnie wiele 
kobiet, które nie były w stanie rze-
telnie wypełniać obowiązków, kra-
dły lub po prostu porzucały posa-
dę. Z tego powodu trzeba było 
wypowiedzieć opiekę licznym 
matkom, które nie miały zamiary 
wziąć losu swego i dziecka we wła-
sne ręce. Pracę znajdowano dzięki 
systemowi ogłoszeń prasowych 
pod nagłówkiem „Tanie służące”. 
Dzięki niemu przy wzroście liczby 
objętych opieką matek ze 124 
w styczniu 1930 r. do 345 w grud-
niu, pracę podjęły 304 przy aż 581 
zgłoszeniach pracodawców! Duży 
popyt tłumaczyły minimalne żą-
dania odnośnie wynagrodzenia, 
ograniczone często tylko do dachu 
nad głową i wyżywienia, dodatko-
wo natomiast pracujące dziewczę-
ta otrzymywały stały, niewielki 
zasiłek od stowarzyszenia. W la-

tach 30. dysponowało ono dwoma 
pawilonami przy ul. 11 Listopada 
– jednym dla kobiet oczekujących 
porodu, drugim dla matek z dzieć-
mi. Prowadzono tam zajęcia 
z przygotowania do zawodu, do-
radztwo prawne w kwestii alimen-
tacji oraz kursy czytania i pisania 
dla licznych analfabetek, a także 
wpajano zasady higieny osobistej 
i moralności, dążąc do ogólnego 
rozwoju i rozwinięcia uczuć ma-
cierzyńskich. Stała siedziba, 
a wkrótce i koniec kryzysu przy-
czyniły się do burzliwego rozwoju 
placówki oraz objęcia akcją wielu 
innych miast w Polsce. 

Dzięki pożyczce bankowej na 
Bielanach przy ul. Przybyszew-
skiego (obecny nr 45), róg Żerom-
skiego oddano do użytku w grud-
niu 1938 r. funkcjonalistyczny 
Dom Zarobkowy autorstwa Lu-
dwika Szczęsnego Dąbrowskiego 
i Mariana Rybczyńskiego. Budy-
nek przypominał wyglądem naj-
nowocześniejsze otwockie sanato-
ria, dysponując tarasami wypo-
czynkowymi dla maluchów. We-
wnątrz rozplanowano oddział dla 
matek z noworodkami, oddział dla  
matek leczonych, dwie jadalnie, 
salę rekreacyjną i pomieszczenia 
gospodarcze. Na wpół pustynne 
otoczenie gmachu (działka miała 
niemal hektar powierzchni) prze-
znaczono na ogród warzywny. 
Niestety, wkrótce wybuchła wojna 
i problem porzuconych i osieroco-
nych noworodków nabrał nowego, 
bardziej budzącego grozę wymia-
ru… 

Źródło fotografii: Narodowe 
Archiwum Cyfrowe.

Jarosław Zieliński

Otwarcie Domu Zarobkowego – księżna Helena Gawrońska, 
ksiądz Łosiak i młode matki

Dom zarobkowy w grudniu 1938 r. 

W przyszłym roku nasze 
unikalne w skali kraju stowa-
rzyszenie obchodzić będzie 
25-lecie istnienia. Trwają przy-
gotowania.

G łówna uroczystość zapla-
nowana jest na czerwiec 
2018 r., ale organizatorzy 

mają nadzieję na prezentacje 
opracowanych materiałów także 
przy okazjach różnych bielań-
skich imprez: patriotycznych, 
edukacyjnych itp. Liczą też na 
zainteresowanie szkół. M.in. Wy-
dział Kultury i Promocji Urzędu 
Dzielnicy montuje półgodzinny 
� lm o Bielańskim Klubie Komba-
tanta i Jego członkach, którzy 
pola bitewne II wojny światowej 

W przeddzień urodzin Bielańskiego Klubu Kombatanta
mają wpisane w życiorysy. Dziś 
opiekują się miejscami pamięci 
narodowej, współorganizują uro-
czystości patriotyczne, współpra-
cują z organizacjami młodzieżo-
wymi.

Powstaje też wydawnictwo 
o BKK. Może ono być swoistą 
lekcją historii. Klub powołany 
został w 1993 r. z inicjatywy śro-
dowisk kombatanckich i ówcze-
snego burmistrza Gminy Bielany 
Michała Mazurowskiego – w 
czasach trudnych: istniał jeszcze 
Związek Bojowników o Wolność  
i Demokrację, a po przemianach 
związanych z odzyskaniem cał-
kowitej niepodległości tworzyło 
się wiele zróżnicowanych grup 
patriotycznych. Tymczasem na 

Bielanach zaczęła już działać or-
ganizacja jednocząca te grupy we 
wspólnych celach – pielęgnowa-
niu pamięci narodowej, uczestni-
czeniu w patriotycznym wycho-
waniu młodzieży.

Bielański Klub Kombatanta 
zrzesza wszystkie lokalne ugru-
powania kombatanckie uznane 
przez Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Pierw-
szym przewodniczącym BKK był 
płk Tadeusz Sęk, drugim kpt. 
Stanisław Kramarz, obecnie peł-
ni tę funkcję por. Józef Kassyk. 
Od początku istnienia Klubu Jego 
sekretarzem była Stefania Dą-
browska.

iwbBielańscy kombatanci w kościele Zesłania Ducha Świętego
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P racodawcy, zgłaszajcie się! 
Mamy wielu uczestników 
przygotowanych do podjęcia 

pracy. Nasi podopieczni znajdują 
zatrudnienie najczęściej w McDo-
naldzie, hotelach i przy pracach 
porządkowych. Spod ich rąk wy-
chodzą także cudeńka w pracowni 
ceramicznej, tkackiej i malarskiej. 
Czekamy! – informuje Jakub 
Strzałkowski, kierownik z bielań-
skiej Fundacji „Dom”.

Rozwiewamy obawy
– Mamy świadomość, że nie 

wszyscy pracodawcy są zaintere-
sowani pracownikami z niepełno-
sprawnością intelektualną. Boją 
się ich zatrudniać… A to są na-
prawdę fantastyczni ludzie, zdy-
scyplinowani! Bardzo sumienni 
i dobrzy pracownicy. Należałoby 
korzystać z ich potencjału – prze-
konuje pan Jakub. Głównym ce-
lem warsztatów terapii zajęciowej 
realizowanych przez Fundację jest 
jak najlepsze przygotowanie za-
wodowe uczestników, znalezienie 
im pracy i ułatwienie im normal-
nego życia w społeczeństwie. Jak 
informuje pan kierownik, wy-
szkoleni niepełnosprawni na 
przykład pięknie ścielą łóżka czy 
dokładnie i świetnie sprzątają. – 

Z „Domu” do pracy, czyli aktywizacja na wagę złota!

Trzeba pamiętać, że niektórzy 
z nich nie potra� ą czytać ani pi-

sać, ale jest także spora grupa, 
która świetnie przechodzi prakty-

ki biurowe – dodaje kierownik. 
Mogą oni więc pracować jako 
gońcy. Ponieważ poruszają się 
autobusami po Warszawie, mogą 
na przykład dostarczyć listy na 
pocztę. Ponadto mogą pracować 
jako pomoc kucharza, bo część 
z nich ma skończone szkoły za-
wodowe o pro� lu kucharza. War-
to także pamiętać, że pracodaw-
com przysługuje do� nansowanie 
z PFRON na stworzenie miejsca 
pracy chronionej. 

Terapia zajęciowa
Żadne zajęcia Fundacji „Dom” 

nie są odpłatne, choć ich oferta jest 
bardzo szeroka. Rodzice � nansują 
jedynie zorganizowane wyjazdy 
wakacyjne, gdy WTZ przez waka-
cyjny miesiąc jest zamknięty. – 
Uczestnicy przygotowywani są do 
wejścia na otwarty rynek pracy 
przede wszystkim przez terapię. 
Na terenie Fundacji znajduje się 
6 pracowni tematycznych: tkacka, 
krawiecka, plastyczna, kulinarna, 
ceramiczna i stolarnia. Zgodnie 
z przepisami, w każdej z tych pra-
cowni miesięcznie może być szko-
lonych 5 osób – mówi Jakub 
Strzałkowski. Każdy z uczestni-
ków ma obowiązek przejść w ciągu 
pół roku 6 pracowni. Niektórzy 

mają swoje ulubione, dla przykła-
du panie, które tworzenie gobeli-
nów traktują po prostu jako swoją 
pasję. 

Jak Nikifor…
Kierownik podpytywany, czy 

wśród uczestników terapii są oso-
by z talentem na miarę Nikifora, 
wyjaśnia, że to są bardzo indywi-
dualni ludzie. – Nie można ich tak 
porównywać, bo każdy z nich na 
swój sposób się wyróżnia i ma swój 
talent – dodaje. W „Domu” czeka 
na uczestników rehabilitacja spo-
łeczna, trening z psychologiem, 
trening umiejętności � nansowych, 
dzięki którym osoby niepełno-
sprawne intelektualnie w więk-
szym stopniu usamodzielniają się 
i mogą wieść inne życie. Codzien-
nie rano odbywają się dla wszyst-
kich zajęcia ogólnousprawniające, 
czyli ćwiczenia � zyczne. Jak wyja-
śnia Jakub Strzałkowski, czas 
trwania procesu terapeutyczno-
przygotowawczo-szkoleniowego 
bywa różny, w zależności od stop-
nia niepełnosprawności uczestni-
ka. Bywa, że znajdują pracę sto-
sunkowo szybko, ale większość 
niestety dopiero po kilku latach. 

Olga Gajda

Fundacja „Dom” nie prowadzi działalności gospodarczej i wszelkie 
zarobione pieniądze, np. podczas kiermaszów przeznacza na cele statu-
towe. WTZ mieści się w budynku para� alnym kościoła pw. św. Marii 
Magdaleny. Materiały, na których pracują uczestnicy warsztatów, kupo-
wane są głównie za środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). W 10% warsztat terapii zajęciowej do-
� nansowany jest także ze środków Urzędu m.st. Warszawy. Przez ostat-
nie 20 lat Fundacja przeszkoliła około 70 osób, spośród których pracę 
podjęło na razie 10. W warsztatach terapii zajęciowej może uczestniczyć 
tylko 30 osób. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (KRS 
0000035828). W ramach 1% podatku wpłaty na konto można przeka-
zywać na nr konta: 98 11602202 00000000 24531504. Fundacja Pomo-
cy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną „DOM”, ul. Wólczyń-
ska 64, 01-908 Warszawa, tel. (22) 835-40-87. 
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 KRÓTKOTERMINOWA  

GRUPA TERAPEUTYCZNA 
DLA OSÓB DOROSŁYCH 

 
Czas trwania grupy od stycznia 2018 roku do końca 

czerwca 2018  
 
 

Grupa przeznaczona jest dla 
osób dorosłych przeżywających 
trudności w bliskich relacjach, 
i/lub  w kontaktach z innymi 

ludźmi  

Spotkania będą odbywać się                 
w każdy wtorek 

od 17.30 do 19.00 
 

 
Uczestnictwo w grupie poprzedzone                                              

jest konsultacją indywidualną 
Zarówno udział w grupie jak i konsultacje są bezpłatne  

 
Kontakt telefoniczny: 228647306 

 
SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA 

DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY 
Aleja Zjednoczenia 11, Warszawa     
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Dawniej my je, a obecnie to 
sokoły wędrowne bacznie 
obserwują teren bielańskiego 
osiedla „Ruda”. 

N ajczęściej widać je na da-
chach i antenach 15 czy 
20-piętrowych bloków. 

Wielu mieszkańców zastanawia się 
czy zagnieżdżą się z powrotem na 
balkonie państwa Jolanty i Fran-
ciszka. To nowe pokolenie soko-
łów wędrownych, bo ich poprzed-
nicy rozlecieli się po stolicy.

– Samiec, który od kilku lat 
systematycznie przebywał na 
osiedlu „Ruda”, w 2016 r. odleciał 
do gniazda na Pałacu Kultury 
i Nauki. To Franek, który połączył 
się z nową samicą Gigą. Z kolei jej 
poprzedniczka, czyli Leśna, która 
z Frankiem na Bielanach odcho-
wała 3 młode sokoły wędrowne, 
zamieszkała z nowym partnerem 
w gnieździe na kominie żerań-
skim – przypomina Sławomir 
Sielicki, prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. 
Zarówno Leśna, jak i Franek 
w 2016 r. doczekali się potomstwa 

Obserwują nas sokoły wędrowne!

z nowymi partnerami. Franek 
gniazduje obecnie na balkonie 
wysokiego budynku (Warsaw 
Trade Center), oddalonego od 
PKiN-u o 1,5 km. Być może po-
wróci do pałacowego gniazda 
w 2018 r., gdy zakończą się tam-
tejsze remonty. 

„FalcoFani”, czyli grupa miło-
śników przyrody, bardzo zaanga-
żowana w proces reintrodukcji 
sokołów wędrownych w Polsce (do 
początków lat 80-tych XX w. so-
koły praktycznie wyginęły na pol-
skim obszarze) nosi się z zamiarem 
zainstalowania nowego gniazda na 

osiedlu „Ruda”. Mogłoby zostać 
zainstalowane na dachu tego blo-
ku, gdzie ptaki są najczęściej wi-
dywane. Wcześniejsze gniazdo na 
balkonie pani Jolanty Sypień i jej 
męża Franciszka nadal, w niezmie-
nionym kształcie oczekuje na lo-
katorów. Na tym balkonie kilka lat 
temu zostało nawet zainstalowane 
przepierzenie (z � nansową pomo-
cą Urzędu Dzielnicy Bielany), by 
ptaki czuły się bezpiecznie, 
a mieszkańcy mogli od czasu do 
czasu wyjść na świeże powietrze. 
To właśnie tutaj w 2015 r. Leśna 
zniosła 4 jajka, z których wykluły 
się 3 sokoły. Pani Jolanta Sypień 
wraz z mężem, właściciele miesz-

kania są bardzo przychylnie nasta-
wieni do sokołów. Codziennie 
obserwują przez lornetkę swoich 
„podopiecznych”, a pani Jola skru-
pulatnie odnotowuje, gdzie prze-
bywały i co robiły. Przypuszcza się, 
że to właśnie Leśna przylatuje tu 
z EC Żerań ze swoją rodziną. A na 
dowód tego, że pierzą się u nas 
młode sokoły wędrowne, na osie-
dlu można znaleźć brązowe pióra 
w jasne cętki. Pamiętajmy! Sokoły 
wędrowne są najszybszymi ptaka-
mi na świecie. Jako pisklęta są bia-
łe, potem ich pióra są brązowe, 
a po roku stają się szaro-białe.

Olga Gajda

Wyniki kontroli przeprowa-
dzonej w październiku br. 
przez Wojewódzką Inspekcję 
Ochrony Środowiska potwier-
dzają, że produkcja Huty 
ArcelorMittal Warszawa nie 
powoduje przekroczeń norm 
ochrony środowiska. Ilość 
emitowanego pyłu jest 4 razy 
mniejsza niż dopuszczalna 
norma. 

O d 2 do 30 października 
w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa odbyła się kon-

trola interwencyjna Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowiska 
(WIOŚ). Jej bezpośrednim powo-
dem był incydent odnotowany 6 
września. Nad dachem Stalowni 
pojawiła się wtedy chmura pyłu. 
Mimo iż zniknęła już po kilku 
minutach, jej widok zaniepokoił 
okolicznych mieszkańców. Wyja-
śniliśmy od razu, że zaobserwo-
wany pył nie zawiera substancji 
toksycznych i że wydostał się na 
zewnątrz, ponieważ w piecu elek-
trycznym, przetapiającym złom 
na płynną stal, znalazł się nad-
miernie zawilgocony surowiec. 
Mokry złom w zetknięciu ze znaj-
dującą się już w piecu płynną sta-
lą spowodował intensywną emisję 
pary z pyłem, z której część, mimo 
pracujących sprawnie wentylato-
rów odciągowych, wydostała się 
na zewnątrz hali. Incydent był 

Huta nie odpowiada za smog w Warszawie  

krótkotrwały i nie spowodował 
emisji dodatkowych substancji, 
poza typowym pyłem oraz parą 
wodną.

Kontrolerzy WIOŚ spędzili w 
Hucie miesiąc. W tym czasie 
sprawdzali dokładnie okoliczno-
ści wrześniowego wydarzenia. 
Przeprowadzili szczegółowe roz-
mowy z szefem Stalowni i kierow-
nikiem przygotowania złomu. 
Sprawdzali w kilku źródłach wia-
rygodność relacji z tego incyden-
tu. Analizowali naszą reakcję 
i podjęte działania. Pracownicy 
Stalowni zwrócili uwagę, że był to 
incydent nietypowy, podczas któ-
rego nastąpił wyrzut pary do góry 
i porwanie pyłu zalegającego na 
okapie pieca, który jednak nie 
spowodował widocznego zwięk-
szenia zapylenia wewnątrz hali, co 
potwierdza zapis z kamery prze-
mysłowej. Wszystko trwało ok. 
3 minut. 

Inspektorzy byli pod wraże-
niem działań prowadzonych 
przez Hutę ArcelorMittal Warsza-
wa w celu zagwarantowania, że 

dostarczony złom jest bezpieczny 
i niezanieczyszczony. Huta od 
ponad trzech lat prowadzi na wła-
sny koszt szeroko zakrojone szko-
lenia dla dostawców złomu. 
W trakcie tych szkoleń poznają 
oni proces technologiczny Huty, 
dowiadują się jakiego rodzaju 
elementy złomu mogą być nie-
bezpieczne (na przykład za-
mknięte pojemniki zawierające 
wodę) i jakie zanieczyszczenia 
mogą zwiększać ilość pyłu w cza-
sie topienia. Niezależnie od szko-
leń, pracownicy Stalowni prowa-
dzą kontrolę jakości złomu zanim 
tra�  on do pieca. 

Korzystając z okazji, inspek-
torzy WIOŚ sprawdzili także 
aspekty naszej działalności nie 
związane z wrześniowym incy-
dentem; analizowali sposób pro-
wadzenia gospodarki odpadami, 
weryfikowali przestrzeganie 
przepisów ochrony środowiska 
odnośnie fluorowanych gazów 
cieplarnianych, sprawdzali doku-
mentację. 

W ramach kontroli 10 paź-

dziernika br. WIOŚ przeprowa-
dziła pomiary emisji pyłu na ko-
minie Stalowni oraz dodatkowo 
pomiary emisji gazów. Wszystkie 
wyniki potwierdziły, że ani jedna 
norma emisji nie została przekro-
czona. 

Jeśli chodzi o pył, który był 
pierwotną przyczyną kontroli, 
pomiar wykazał, że jego emisja 
jest na poziomie 20% normy. 
Warto podkreślić, że pomiar zo-
stał wykonany na kilka dni przed 
rozpoczęciem dorocznego re-
montu Stalowni, podczas którego 
remontowany jest także system 
odpylania i wymieniane są worki 
wychwytujące pył odciągany 
z pieca przez wentylatory. Ozna-
cza to, że mierzono emisję w naj-
gorszym możliwym momencie - 
po ponad rocznej nieprzerwanej 

eksploatacji naszego „wielkiego 
odkurzacza”. Mimo tego, ilość 
emitowanego pyłu była 4 razy 
mniejsza niż dopuszczalna nor-
ma. 

Zdajemy sobie sprawę, że na-
wet krótkotrwałe incydenty, pod-
czas których pył wydostaje się na 
zewnątrz, są niepożądane. Robimy 
wszystko co możliwe, żeby takich 
sytuacji uniknąć. Większość z nas, 
pracowników Huty, mieszka 
w Warszawie - część na Bielanach 
- i wszystkim nam zależy na dobrej 
jakości powietrza, którym oddy-
chamy zarówno my, jak nasze ro-
dziny. Niestety w tej kwestii, jako 
mieszkańcy stolicy możemy mieć 
jeszcze wiele do życzenia. Ale jed-
no jest pewne: kontrola WIOŚ po 
raz kolejny wykazała, że to nie 
nasza produkcja jest przyczyną 
smogu w Warszawie. 

Marian Eliasz

Ś RODOWIS KO

Franciszek Sypień, właściciel mieszkania i balkonu z sokolim gniazdem.
Z ekranu telewizora na bieżąco ma wgląd w to, co dzieje się w gnieździe

Zaobrączkowane Adadżna, Argo i Bielan
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Naszej Koleżance 

Grażynie Stępień
najgłębsze 

wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Taty
składają 

koleżanki z byłego 
Biura Rady Gminy 

Warszawa - Bielany

Naszej drogiej koleżance

Dorocie Jamka
wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci

Taty

składają 

Dyrektor oraz koleżanki 
i koledzy z Dzielnicowego Biura 

Finansów Oświaty – Bielany

Podobno szczęście to jedyna 
wartość, która mnoży się, kie-
dy się ją dzieli.

N a tegorocznej gali wolonta-
riatu wielu gości Sali wido-
wiskowej bielańskiego ra-

tusza odbierało certy� katy w imie-
niu organizacji niosących pomoc: 
Klubów Honorowych Dawców 
Krwi (przy PCK 1 przy Hucie Ar-
celorMittal Warszawa) Szkolnych  
Klubów Wolontariatu (SP 214, 
246, 273), Oddziału Rejonowego 
PSK Stowarzyszenia „Gladiator”. 
Otrzymały one tytuły „Przyjaciel 
Bielańskiego Wolontariatu”, a 
prócz nich – Anna Czarnecka, 
Katarzyna Kulik-Cała, ks. Woj-
ciech Drozdowicz, Andrzej Strej-
lau, Piotr Hartmann.

Wręczono dyplomy specjalne 
dwóm uczennicom szkoły pod-
stawowej, które są dziś wolonta-
riuszkami w swoim dawnym 
przedszkolu. W kategorii „Super-
wolontariusz” tradycyjnie nagro-
dzono: najmłodszą, 9-letnią Cla-
rę K. (SP Filialna nr 273), najstar-
szą, 91-letnią panią Jadwigę T. 
(CZE-NE-KA Fundacja Przyjaź-
ni Ludzi i Zwierząt) i wolonta-
riuszkę z najdłuższym stażem, 
31-letnią panią Wandę B. (Zespół 
Pomocy Bliźniemu przy para� i 
św. Zygmunta). Nagrody „Bielań-
ski Wolontariusz Roku 2017” 
otrzymało 69 osób wytypowa-
nych przez 36 lokalnych organi-
zacji i stowarzyszeń.

Certy� katy wręczali Zastępcy 
Burmistrza Grzegorz Pietruczuk i 
Włodzimierz Piątkowski, na zmia-
nę z Anną Czarnecką, Wiceprze-
wodniczącą Rady Dzielnicy i Woj-
ciechem Borkowskim, przewodni-
czącym Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej; zaś Bur-
mistrz Tomasz Mencina podkre-
ślał „jak wielkim zaszczytem jest 
być tu dziś z Państwem”.

Młodzież wystąpiła w krawa-
tach z emblematami szkół (w XXI 
w. zastąpiły niegdysiejsze mundur-

Aż tylu wspaniałych

ki), a pani poseł na Sejm RP Joan-
na Fabisiak mówiła o nadziei, jaką 
budzi zarażenie się uczniów, nawet 
dzieci, ideą wolontariatu. Nadziei, 
że gdy dorosną nie przestaną nieść 
pomocy.

Galę prowadził – sprawnie i 
zawodową swadą – red. Igor So-
kołowski z TVN – też bielańczyk. 
Występowali wokaliści Joanna Ste-
fańska-Matraszek i Ireneusz Micz-
ka przy akompaniamencie samego 
Janusza Tylmana.

Gdy już wszyscy laureaci ode-
brali certy� katy, statuetki i kosze 
smakołyków a Ewa Szemińska-
Morsakowska (też wolontariusz-
ka) zadeklamowała swój wiersz – 
jak każe tradycja, 
zaproszono gości 
na poczęstunek 
we foyer.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Życiorys ma wpisany w histo-
rię Polskiej Piłki Nożnej. 

Były zawodnik (na pozycji na-
pastnika), trener piłkarski, były 
selekcjoner reprezentacji Polski; 
asystent Kazimierza Górskiego j 
Jacka Gmocha; działacz Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, komentator 
telewizyjny, radiowy i prasowy. 
Prowadził drużyny polskie i za-
graniczne… A na Bielanach, gdzie 
mieszka od urodzenia, jest wice-
przewodniczącym Bielańskiej 

rady Seniorów i dużo czasu po-
święca na pracę społeczną na 
rzecz sportu Bielan.

Na tegorocznej Gali Wolonta-
riatu, wśród kilkudziesięciu lau-
reatów, pan Andrzej otrzymał 
certy� kat Przyjaciela Bielańskiego 
Wolontariatu, o czym z radością 
informują i serdecznie gratulują 

koleżanki i koledzy z Rady 
Seniorów Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy

Andrzej Strejlau: Przyjaciel Bielańskiego Wolontariatu

jak każe tradycja, 

Irma 

Badania socjologów pokazują 
coraz większe rozluźnianie się 
więzi międzypokoleniowych. 

Z jawisko to dotyczy wielu 
rodzin i jest szczególnie 
mocno doświadczane przez 

starsze pokolenie. Dziadkowie, 
rodzice i dzieci mają różne priory-
tety, mieszkają daleko od siebie, 
mają mało czasu na przebywanie 
razem i wspólne zainteresowania.

Z takiej diagnozy i własnych 
doświadczeń zrodził się w środo-
wisku bielańskich amazonek po-
mysł zorganizowania międzypoko-
leniowych warsztatów kulinarnych. 
Pomysł ten idealnie wpisał się 
w projekt Akademia Liderów 60+, 
realizowany przez Fundację Inicja-
tyw Społeczno Ekonomicznych na 
zlecenie Urzędu m.st. Warszawy. 

Udział w warsztatach zorganizo-
wanych przez FISE pozwolił na 
przygotowanie projektu „Babcia 

gotuje z wnukami – międzypokole-
niowe warsztaty kulinarne” i pozy-
skanie środków � nansowych na jego 
realizację. Zaproszony do współpra-
cy dietetyk Leszek Wronka z Zakła-
du Żywienia Człowieka Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
przygotował bardzo ciekawe prezen-
tacje, propozycje przepisów i porcję 
wiedzy na temat prozdrowotnych 
walorów przyrządzanych potraw.

Międzypokoleniowe 
warsztaty kulinarne

Cykl trzech warsztatów odbył 
się od 14 października do 4 listo-
pada br. w siedzibie Warszawskie-
go Stowarzyszenia Amazonek na 
Bielanach przy ul. Żeromskiego 
55. W warsztatach wzięło udział 
18 dzieci i 13 babć. Na pierwszym 
spotkaniu przyrządzaliśmy pyszne 
i kolorowe koktajle i musy owoco-
we: zielony – z jarmużu, banana, 
jabłka, natki pietruszki i daktyli, 
pomarańczowy – z mango, mar-
chewki i kiwi oraz żółty – z gru-
szek, jabłka, mięty i miodu.

Na drugim spotkaniu królowa-
ły sałatki i surówki, a ostatnie spo-
tkanie poświęcone było zdrowym 
drugim śniadaniom. Robiliśmy 
kanapki z pastą z awokado i ser-
kiem twarogowym, kanapki z pa-
stą ze słonecznika i gotowanym 
jajkiem, a także roladki z pieczo-
nymi warzywami i dipem jogurto-
wym. Dużą frajdą dla dzieci było 
samodzielne krojenie, mieszanie, 

miksowanie i rozpoznawanie 
w prezentacji egzotycznych wa-
rzyw i owoców. A potem degusta-
cja wspólnie przygotowanych 
smakołyków. Pytanie dzieci po 
ostatnim spotkaniu: „kiedy będą 
następne warsztaty?” niech będzie 
najlepszym podsumowaniem 
wspólnie spędzonego czasu.

Henryka Kopacz

Warsztaty kulinarne

Drogiej Koleżance

Bożence Walo
słowa wsparcia, otuchy  

i wyrazy współczucia
w trudnych chwilach 

po śmierci 

Taty
składają 

Naczelnik i pracownicy Wydziału 
Oświaty i Wychowania 

dla Dzielnicy Bielany

Najszczersze wyrazy 
głębokiego współczucia 

oraz słowa otuchy 

 Rodzinie i Bliskim 
z powodu śmierci 

Iwony Klaude
składają 

Zarząd Dzielnicy Bielany 
oraz pracownicy 

Urzędu Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

Andrzej Strejlau przyjął certy� kat z rąk Tomasza Menciny – Burmistrza 
i Grzegorza Pietruczuka – Zastępcy Burmistrza
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Łącząc się w żałobie 
i smutku po śmierci naszej 

drogiej koleżanki

Iwony Klaude
wyrazy współczucia 

Rodzinie i Bliskim

składają 

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Obsługi Mieszkańców 

dla Dzielnicy Bielany
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Wojciech Borkowski

Prawidłowe żywienie pole-
ga na całkowitym pokryciu 
zapotrzebowania naszego 
organizmu na energię oraz 
wszystkie niezbędne składniki 
pokarmowe. 

O d dawna wiadomo, że dba-
łość o właściwe, zdrowe 
odżywianie jest ważna dla 

prawidłowego wzrastania oraz 
utrzymania dobrego stanu zdro-
wia. Pozwala uniknąć wielu cho-
rób, które rozwijają się niekiedy 
przez wiele lat jako skutek spoży-
wania nadmiernej lub zbyt małej 
ilości określonych składników po-
karmowych. Regularność posił-
ków sprzyja dowozowi odpowied-
niej ilości energii w ciągu dnia 
i wpływa pozytywnie na nasze 
samopoczucie, koncentrację oraz 
utrzymanie odpowiedniej masy 
ciała. Najlepiej spożywajmy mię-
dzy 3 a 5 posiłków dziennie. Jeśli 
posiłki są bardziej ob� te, wystar-
czy śniadanie, obiad i kolacja. Od-
powiednie, zdrowe żywienie jest 
często podstawową metodą lecze-
nia wielu chorób, zalecaną również 
wówczas, gdy konieczne jest  sto-
sowanie leków. W dzisiejszych 
czasach w Polsce dużym proble-
mem są choroby przewlekłe roz-
wijające się z powodu przejadania 
się, czego konsekwencją jest nad-
waga i otyłość, oraz towarzyszące 
im zaburzenia metaboliczne. Nie 
mniej niebezpieczne dla zdrowia 
może być niedożywienie, polega-
jące nie tylko na niedoborze spo-
żywanych kalorii, ale też na nie-
pełnowartościowym żywieniu, 
prowadzącym do niedoborów po-
karmowych. 

Przy odrobinie dobrych 
chęci z naszej strony 
prawidłowe odżywanie 
stanie się naszym 
nawykiem. 

Podczas jedzenia nie warto się 
spieszyć. Jedząc powoli i delektując 
się każdym kęsem, wspomagamy 
procesy trawienne. Spożywając 
posiłek możemy odpocząć od stre-
sujących spraw i nieco się zrelak-
sować. Posiłki należy spożywać na 
siedząco, a nie w biegu czy na sto-
jąco. W pełnych pośpiechu czasach 
nie zapominajmy, że sposób w jaki 
się odżywiamy wpływa na nasze 
zdrowie. Spożywane  posiłki po-
winny być jak najbardziej urozma-
icone, co najmniej trzy razy w ty-
godniu powinny zawierać  chude 
ryby. Codzienne zapotrzebowanie 
na płyny warto uzupełniać nie tyl-
ko wodą, ale również herbatą naj-
lepiej ziołową, zieloną oraz białą. 

Unikajmy napojów gazowanych, 
kolorowych i energetyzujących. 
Woda jest niezwykle ważnym 
składnikiem naszego organizmu, 
65–70% masy ciała dorosłego czło-
wieka stanowi właśnie woda. Jej 
funkcja jest nieoceniona. Pomaga 
usunąć z organizmu szkodliwe 
produkty przemiany materii, przy-
czynia się do utrzymania stałej 
temperatury ciała. Ponadto trans-
portuje składniki odżywcze do 
komórek naszego ciała oraz wspo-
maga proces wchłaniania substan-
cji odżywczych. Pamiętajmy, aby 
pić wodę niewielkimi porcjami. 
Sporadyczne jej picie w bardzo 
dużych ilościach może wypłukiwać 
sole mineralne z naszego organi-
zmu. Sięgając po alkohol, powin-
niśmy ograniczać jego ilość do 
minimum, a wśród różnych jego 
gatunków, wybierać czerwone 
wino, zawiera ono polifenole, ko-
rzystnie wpływające na układ krą-
żenia.

Pamiętajmy o 
aktywności � zycznej, 
która ma kluczowe znaczenie 

w utrzymaniu naszego organizmu 
w zdrowiu i dobrej formie. Zaleca 
się 30-45 minut aktywności � zycz-
nej dziennie i warto poświęcić ten 
czas choćby na zwykły spacer. Nie-
zbędnym elementem naszej diety 
są warzywa i owoce, które mają 
ogromne znaczenie dla poprawne-
go funkcjonowania organizmu. 
W zdrowiej diecie powinny stano-
wić co najmniej połowę spożywa-
nych codziennie posiłków. Należy 
pamiętać o zachowaniu odpowied-
nich proporcji – 3/4 zalecanej por-
cji należy uzupełnić warzywami, 
a jedynie 1/4 owocami. Owoce 
zawierają cukry proste tzw. frukto-
zę i dlatego ich spożycie należy 
kontrolować. Zaleca się spożywa-
nie owoców w godzinach poran-
nych, a unikanie późnym popołu-
dniem i wieczorem. W tym czasie 
organizm spowalnia metabolizm, 
a dostarczane mu cukry proste 
odkładają się w postaci tkanki 
tłuszczowej. Te same cukry proste 
są natomiast zalecane w pierwszej 
połowie dnia, gdyż szybko dostar-
czają energię, pobudzając mózg do 
pracy. Owoce i warzywa mają tak-
że wiele innych zalet, są źródłem 
witamin, minerałów i przeciwutle-
niaczy: karotenoidów czy polife-
noli. Dzięki temu wspomagają 
odporność naszego organizmu, 
chronią przed chorobami cywili-
zacyjnymi, w tym przed chorobami 
układu krążenia i nowotworami, 
zmniejszają ryzyko insulinoopor-
ności i cukrzycy oraz pomagają 
w utrzymaniu prawidłowej masy 

ciała. Nie należy zapominać o spo-
życiu mleka i wytwarzanych z nie-
go przetworów – serów, jogurtów 
i maślanki. Zaleca się, aby dzienne 
spożycie takich produktów odpo-
wiadało dwóm szklankom mleka. 
Dostarczają one bowiem wapń 
i witaminę D. Ryby, jaja, mięso 
i nasiona roślin strączkowych sta-
nowią źródło białka. 

Najważniejsze jest to, 
aby spożywać posiłki 
regularnie, w krótkich 
odstępach czasu. 

Przyjmuje się, że optymalna 
przerwa pomiędzy kolejnymi po-
siłkami powinna wynosić od trzech 
do czterech godzin. Warto przy 
tym pamiętać, że pierwszy posiłek, 
czyli śniadanie powinniśmy zjeść 
najpóźniej godzinę po przebudze-
niu, natomiast ostatni posiłek za-
leca się zjeść trzy lub cztery godzi-
ny przed snem i powinien być 
lekkostrawny. Trzymając się takie-
go rytmu, nie tylko zachowamy 
piękną sylwetkę, ale też uchronimy 
się przed chorobami metabolicz-
nymi. Zbyt długie przerwy pomię-
dzy posiłkami prowadzą bowiem 
do odkładania tkanki tłuszczowej 
i zaburzeń metabolicznych. W co-
dziennej zdrowej diecie nie powin-
no zabraknąć produktów zbożo-
wych. Zawierają one bowiem dużo 
błonnika, który choć nie jest przy-
swajany przez organizm człowieka, 
pełni ważną funkcję: poprawia pe-
rystaltykę jelit, ułatwia wypróżnia-
nie, ogranicza wchłanianie tłusz-
czu, dzięki czemu obniża choleste-
rol, a ponadto zmniejsza wahania 
poziomu cukru we krwi. Należy  

wiedzieć, po jakie produkty zbo-
żowe warto sięgać, aby miały wła-
ściwy wpływ na nasz organizm, 
a jakich lepiej unikać. Współcze-
śnie wybór jest naprawdę duży. 
Sklepowe półki uginają się od róż-
nych rodzajów płatków śniadanio-
wych, mąki, pieczywa, makaronów, 
ryżu czy kasz. Najbogatsze w skład-
niki odżywcze są produkty z peł-
nego przemiału, powstające ze 
zmielonego całego ziarna, nie-
oczyszczonego z łuski. W związku 
z tym najlepsze będą właśnie pro-
dukty pełnoziarniste, takie jak ra-
zowe pieczywo i makarony. Przez 
wiele lat węglowodany w postaci 
produktów zbożowych były propa-
gowane jako najważniejszy ele-
ment zdrowej diety i podstawowe 
źródło energii. Jednak w dzisiej-
szych czasach, kiedy mamy mało 
aktywności � zycznej, dużo siedzi-
my i niewiele chodzimy, węglowo-
dany w każdym posiłku nie są ko-
niecznością. Zapotrzebowanie na 
węglowodany rośnie wraz ze 
zwiększającą się aktywnością fi-
zyczną, są one wskazane osobom, 
które ciężko pracują lub dużo tre-
nują. W pozostałych przypadkach 
wystarczy dodatek węglowodanów 
w dwóch posiłkach. Ograniczając 
węglowodany, powinniśmy zastą-
pić je innym składnikiem energe-
tycznym czyli tłuszczem. Spożywa-
nie tłuszczów roślinnych i ryb jest 
korzystne dla naszego zdrowia. 
Warto więc zamienić tłuste mięsa 
i wędliny na tłuste ryby morskie, 
smalec i masło na oleje roślinne lub 
miękkie margaryny, a śmietanę na 
odtłuszczony jogurt. Pamiętajmy, 
że głównie tyjemy nie od tłusz-
czów, ale od nadmiaru węglowo-
danów. Zmniejszenie ilości węglo-
wodanów na korzyść zdrowych 
tłuszczów ogranicza zmianę pozio-
mu insuliny w trakcie dnia, z czego 
wynika większy poziom energii, 
większa sytość, brak napadów gło-
du i ograniczenie podjadania.

Mleko, sery, jogurty, maślanki 
i podobne produkty zwierają nie-
zbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu wapń i wita-
minę D. Ponadto mleko i jego 

Zasady zdrowego 
odżywiania
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przetwory są dobrym źródłem peł-
nowartościowego białka, czyli ta-
kiego, które dostarcza aminokwa-
sów w proporcjach spełniających 
wymagania naszego organizmu. 
Sięgając po produkty mleczne wy-
bierajmy te o niskiej zawartości 
tłuszczu.

Powinniśmy ograniczyć 
spożycie cukru, 
który dodawany jest do wielu 

gotowych produktów spożywanych 
na co dzień. W związku z tym po-
winniśmy nie tylko ograniczać do-
dawanie go do pokarmów, ale war-
to zastąpić słodycze orzechami 
i owocami. Podobnie wygląda kwe-
stia soli, której spożycie w Polsce 
trzykrotnie przekracza zalecaną 
normę do 5 g dziennie. Sól jest 
głównym źródłem jonów sodu, któ-
re pełnią ważne funkcje w naszym 
organizmie. Uczestniczą w utrzy-
maniu stałego ciśnienia krwi, pra-
widłowej gospodarki wodnej, a tak-
że są niezbędne w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowe-
go. Spożywanie soli w nadmiernych 
ilościach  mocno obciąża układ 
krążenia, powodując nadciśnienie, 
niewydolność serca oraz zwiększa-
jąc ryzyko wystąpienia udaru mó-
zgu. Do przekroczenia zalecanej 
dawki dochodzi między innymi 
dlatego, że sól – podobnie jak cu-
kier – jest obecna w wielu gotowych 
produktach, z czego często nie zda-
jemy sobie sprawy. Właśnie dlatego 
tak ważne jest ograniczanie soli 
w codziennej diecie i zastępowanie 
jej ziołami, które doskonale wzbo-
gacają smak potraw, a ponadto 
mogą przyspieszać metabolizm 
oraz wspomagać oczyszczanie wą-
troby. Zdrowe nawyki żywieniowe 
nie tylko wzmocnią odporność na-
szego organizmu, ale też zapobie-
gną poważnym chorobom cywili-
zacyjnym. Nie bez powodu mówi-
my, że w zdrowym ciele zdrowy 
duch.  Dobra kondycja fizyczna 
doskonale wpływa  na nasze samo-
poczucie i formę psychiczną..

Lek. med. Wojciech Borkowski
Specjalista medycyny rodzinnej
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Listopad to zawsze bardzo in-
tensywny miesiąc, jeśli chodzi 
o szkolną rywalizację, będącą 
eliminacjami do Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży. 

P oza opisywanymi piłkarzami 
ręcznymi i koszykarzami w 
liceach, rywalizowały rów-

nież inne dyscypliny.
Wszyscy zwycięzcy rozgrywek 

MD Bielany mają prawo do repre-
zentowania naszej Dzielnicy 
w rozgrywkach Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży. Rozgrywki 
koszykówki młodzieży, będące 
ostatnimi zawodami szkolnymi w 
tym roku kalendarzowym, zakoń-
czono po zamknięciu wydania.

Koszykówka dziewcząt szkół 

Intensywny 
sportowy listopad

podstawowych: Szkoła Podstawo-
wa 209.

Koszykówka chłopców szkół 
podstawowych: Szkoła Podstawo-
wa Przymierza Rodzin 3.

Unihokej dziewcząt szkół pod-
stawowych: Szkół Podstawowa 209.

Unihokej chłopców szkół podsta-
wowych: Szkoła Podstawowa 293.

Tenis stołowy dziewcząt mło-
dzieży: Szkoła Podstawowa Przy-
mierza Rodzin 3.

Tenis stołowy chłopców mło-
dzieży: LO 94 im. gen. S. Maczka.

Unihokej dziewcząt młodzie-
ży: LO 59 im. J. Kusocińskiego.

Unihokej chłopców młodzie-
ży: LO 59 im. J. Kusocińskiego.

MG

Za nami Nocny Maraton Pły-
wacki. Jedna z ulubionych im-
prez pływackich mieszkańców 
Bielan. Sztafetowa rywalizacja 
toczona w późnych godzinach 
wieczornych przyciągnęła 19 
pięcioosobowych drużyn, z 
których najlepiej zaprezen-
towali się pływacy z drużyny 
Orki z Majorki.

W IV edycji zmagań, orga-
nizowanych przez UKS 
G-8 Bielany, przy wspar-

ciu Dzielnicy Bielany, wzięło udział 
19 drużyn, które miały do przepły-
nięcia dystans 20 x 25 metrów. 
Oznaczało to, że każdy zawodnik 

Nocny Maraton Pływacki
Monika Kacprzak, Mateusz 
Gwardys, Ola Rudzka).

3. Team Karaś I 11:15,76 (Piotr 
Fuliński, Radosław Łopiński, Al-
ber Ścibor,  Robert Janiga, 
Agnieszka Tomczyk).

Zawody obserwował Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Bielany - 
Włodzimierz Piątkowski, który 
nie krył uznania dla organizatorów 
i wziął udział w ceremonii meda-
lowej, wraz z Prezesem UKS G-8 
Bielany, Dariuszem Czerwonką. 
Ten również uczestniczył w zma-
ganiach, reprezentując barwy pią-
tej na mecie drużyny SP 263. 

MG

w sztafecie czterokrotnie przepły-
wał jedną długość basenu CRS 
Bielany. Orkom z Majorki zajęło 
to 10 minut 21 sekund i 19 setnych 
sekundy, co pozwoliło na wyprze-
dzenie drugiego na mecie G-8 
Team o ponad 20 sekund. Zawody 
przyciągnęły o sześć drużyn wię-
cej, niż w pierwszej edycji.

Pierwsza trójka Nocnego Ma-
ratonu Pływackiego:

1. Orki z Majorki 10:21,19 
(Marcin Niewiński, Dominika 
Nowacka, Grzegorz Pabijan, 
Sergiusz Sobczyk, Antek Kląska-
ła-Mroczek).

2. G-8 Team 10:45,50 (Konrad 
Szajerka, Paweł Lenartowicz, 

Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza 
bije brawo zwycięzcom zawodów

Fo
t. 

M
.G

.
Fo

t. 
M

.G
.



21Nasze Bielany nr 12/2017 S PORT

Bardzo udane Mistrzostwa 
Dzielnicy Bielany w Piłce Ręcz-
nej Liceów dla Liceum im. J. Ku-
socińskiego. Zarówno męska, 
jak i kobieca drużyna z Lindego 
nie miały sobie równych i zdo-
były złote medale. Obie będą 
reprezentowały Dzielnicę Bie-
lany w zmaganiach w Warszaw-
skiej Olimpiady Młodzieży.

Z arówno w meczach chłop-
ców, jak i dziewcząt, nie 
zabrakło emocji. Drużyny 

były dobrze przygotowane do za-
wodów i każdy, kto miał okazję 
obserwować rozgrywki, mógł być 
pozytywnie zaskoczony ich pozio-
mem. Szczególnie zaskoczyła ry-
walizacja chłopców, gdzie drużyny 
nawet z niższych miejsc, spokojnie 
poradziły by sobie na szczeblu roz-
grywek WOM. Także tutaj nie 
brakowało emocji. Iskrzyło szcze-
gólnie między drużynami LO Ku-
socińskiego i ZS 19, czyli popular-
nej Reymontówki. Oba zespoły 
spotkały się w grupie, następnie 
także w finale. Również mecz 
o trzecie miejsce między Lelewe-
lem, a Maczkiem, będący swoisty-
mi derbami, wzbudził wiele emo-
cji i stał na wysokim poziomie.

W trakcie � nałowego dnia za-
wodów w hali CRS Bielany, gdzie 
odbywały się zawody, miała miejsce 
miła uroczystość. Grzegorz Pietru-
czuk - Zastępca Burmistrza Dziel-
nicy Bielany oraz Anna Szymczak-
Gałkowska - dyrektor CRS, wręczy-

li w imieniu Dzielnicy Bielany dy-
rekcji LO Kusocińskiego nagrody, 
zamówione przez szkołę za drugie 
miejsce w zeszłorocznej rywalizacji 
sportowej na Bielanach. Szkoła 
otrzymała piłki, stroje, sprzęt do 
gimnastyki oraz inne sportowe ga-

dżety, zamówione za kwotę, wygra-
ną w ubiegłym roku w MD Bielany.

– Przekazaliśmy już sprzęt 
wszystkim szkołom, które uczest-
niczyły w zeszłorocznej rywalizacji 
MD Bielany i osiągnęły miejsca na 
podium. To miły zwyczaj, który 

Podwójny sukces Kusego w ręcznej będziemy kontynuowali, bo jest on 
niezbędny naszym uczniom, aby 
rywalizowali na wysokim pozio-
mie. W tym roku szkolnym rusza 
również nasza akcja  przekazywa-
nia szkołom z wysoką frekwencją 
na zawodach koszulek, tak aby 
dzieci i młodzież czuły się kom-
fortowo na zawodach – skomen-
tował Grzegorz Pietruczuk.

Że sprzęt jest niezbędny, prze-
konaliśmy się jeszcze podczas � -
nałów. Szczypiornistki Kusego na 
finał z Reymontówką wyszły w 
nowych strojach, ufundowanych 
przez Dzielnicę Bielany. Okazały 
się one szczęśliwe.

Decydujące mecze MD w piłce 
ręcznej liceów:

Dziewczęta – Pół� nały: 59 LO 
Kusocińskiego - 22 LO J. Martii 
8:2; ZS 18 Reymonta - LO Archu-
towskiego 8:6 (po dogrywce).

Mecz o 3. miejsce: 22 LO J. 
Martii - LO Archutowskiego 6:1

Finał: 58 LO Kusocińskiego - 
ZS 18 Reymonta 9:3

Chłopcy – Półfinały: ZS 18 
Reymonta - 41 LO Lelewela 10:9; 
59 LO Kusocińskiego - 94 LO 
Maczka 10:6

Mecz o 3. miejsce: 41 LO Le-
lewela - 94 LO Maczka 18:10

Finał: 59 LO Kusocińskiego - 
18 ZS Reymonta 9:3

MG

Uczniowie i uczennice XXII 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. José Marti mieli dziś swoje 
święto. W Mistrzostwach Dziel-
nicy Bielany w Koszykówce 
zwyciężyły obie drużyny. Będą 
one reprezentowały Bielany 
w Warszawskiej Olimpiadzie 
Młodzieży.

T urniej koszykówki chłopa-
ków był turniejem histo-
rycznym. W rywalizacji 

wzięły wszystkie uprawnione szko-
ły, co zdeterminowało intensyw-
ność rozgrywek. W tej rywalizacji 
najlepiej spisali się koszykarze Jose 
Marti, którzy nie przegrali żadnego 
meczu i pomimo ogłuszającego 
momentami dopingu uczniów Ku-
socińskiego (turniej toczono w hali 
CRS Bielany, przylegającej do szko-
ły), zdołali dowieźć zwycięstwo do 
końca także w � nale.

W rywalizacji dziewczyn prze-
waga José Marti była dużo większa. 
Zawodniczki José zdecydowanie 
wygrywały swoje mecze, w � nale 
pokonując Lelewela 23:8.

- Żałuję, że nie mogłem osobi-
ście oglądać zmagań, ale wiem 
z rozmów, że przyniosły sporo 
emocji. Gratuluję podwójnym 
zwycięzcom z J. Marti. Widzę, że 

José dominuje w koszykówce 

rywalizacja w ramach Mistrzostw 
Dzielnicy Bielany bardzo się zacie-
śnia. Wciąż nie wiemy, kto będzie 
najlepszy na Bielanach. I bardzo 
dobrze. Finały koszykówki dopie-

ży. Życzę powodzenia i przywie-
zienia na Bielany medali! - sko-
mentował zastępca burmistrza 
Dzielnicy Bielany - Grzegorz Pie-
truczuk.

Wyniki zmagań:
Pół� nały dziewczyn: LO im. J. 

Lelewela – Zespól Szkół Reymon-
ta 18:16, LO im. J. Marti - LO im. 
Gen. Maczka 34:4

Mecz o 3. miejsce: Zespół Szkół 
Reymonta – LO im. Gen. Maczka 
17:5

Finał: LO im. J. Martii – LO im. 
J. Lelewela 23:8

Baraże o półfinał chłopców: 

Szanowni Państwo, uprzejmie 
informujemy, że w dniu 10 listo-
pada 2017 r. weszły w życie zarzą-
dzenia zastępcze Wojewody Ma-
zowieckiego dotyczące zmiany 
nazw 47 ulic położonych na tere-
nie m.st. Warszawy.

Powyższe obejmuje 4 ulice w 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
jak niżej:

1. Dotychczasowa nazwa: Teo-
dora Duracza, nowa nazwa: Zbi-
gniewa Romaszewskiego (Dz. 
Urz. Woj. Maz. poz. 10105)

2. Dotychczasowa nazwa: An-
toniego Parola, nowa nazwa: Jó-

Zmiany nazw ulic
zefa Sawy Calińskiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 10137)

3. Dotychczasowa nazwa: Ka-
zimierza Grodeckiego, nowa na-
zwa: Mjr Adolfa Pilcha „Doliny” 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10126)

4. Dotychczasowa nazwa: Jó-
zefa Balcerzaka, nowa nazwa: Sta-
nisława Kasznicy (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 10128).

Jednocześnie zwracamy uwa-
gę na fakt, iż powołane akty praw-
ne nie ustalają wzorów skrótów 
dla nowych nazw ulic.

Szczegóły na www.bielany.
waw.pl

ro za kilkanaście tygodni, więc 
uczennice i uczniowie J. Marti 
mają sporo czasu, aby doszlifować 
formę i powalczyć o cenne punkty 
Warszawskiej Olimpiady Młodzie-

LO im. Gen. Maczka – Zespół 
Szkół Staszica 15:13, LO im. J. Ku-
socińskiego – LO im. Gen. Macz-
ka 30:18, LO im. J. Kusocińskiego 
– Zespół Szkół Staszica 12:11

Pół� nały chłopców: LO im. J. 
Kusocińskiego – LO im. J. Lelewe-
la 26:22, LO im. J. Marti – LO im. 
I. Domeyki

Mecz o 3. miejsce: LO im. J. 
Lelewela – LO im. I. Domeyki 
27:21

Finał:  LO im. J. Marti – LO im. 
J. Kusocińskiego 20:15

MG

Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza i Anna Szymczak-Gałkowska z uczestnikami zawodów
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SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się starszą osobą trzy razy w ty-
godniu przez 4-5 godzin dziennie, posiadam 
referencje, tel. 697 960 691.

• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą 
starszą 3-4 godz. dziennie (spacery, zakupy, go-
towanie, sprzątanie). Posiadam wieloletnie do-
świadczenie oraz referencje. Tel. 608 399 228.

DAM PRACĘ
• Zatrudnię tokarza/frezera Łomianki. Tel. 604 
720 991.

• Zatrudnię w domu 2-3 razy w tygodniu dys-
pozycyjną Panią w wieku do 60 lat. Telefono-
wać wyłącznie w godzinach 17.00-19.00, tel. 
grzecznościowy 22 834 94 00.

• Szukamy opiekunki do naszego 7-miesięcznego 
synka (Wawrzyszew). Tel. 603 689 132.

USŁUGI 
• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobi-
ście i solidnie, tel. 694 065 757.

• Malarz doświadczony wykona remonty małe i 
duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyska-
wiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka ja-
kość – osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.

• DEZYNSEKCJA - profesjonalna fi rma dezynsekcji 
poleca swoje usługi. Tępimy prusaki, pluskwy, 
mrówki, pchły, rybiki, mole, wszy, a także myszy i 
szczury. Preparaty atestowane, bez zapachu i śla-
du. Skutecznie, bezpiecznie. tel. 22 642-96-16.

• Cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Naprawy 
– solidnie. Tel. 22 633 53 51, 696 790 466.

• Mediacje w sprawach cywilnych, gospo-
darczych i rodzinnych. Mediacje w sprawie 
alimentów – mgr Patrycja Jurkowska.

• Mediator w Ośrodku Mediacji w WSM w 
Warszawie, tel. 518 195 308, e-mail: patry-
cjajurkowska1@gmail.com. Biuro mediacji: 
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

• Chwilówki, pożyczki z zajęciem komorniczym, 
do 5.000zł na oświadczenie. Szybka decyzja. 
Błyskawiczna wypłata. Biuro ul. Magiera 15. 
www.fi nansewpigulce.pl tel. 500-723-730.

• Leasing bez BIK i KRD, do 50.000 zł na oświad-
czenie, minimum formalności, dojazd do Klien-
ta w całej Polsce grati s. Biuro ul. Magiera 15 
www.fi nansewpigulce.pl tel. 500-723-730.

SPRZEDAM
• Szlifi erka stołowa dwukamieniowa 150 W. 
Wiertarka z udarem dwie prędkości, mocna. 
Tel. 505 995 268.

NAUKA
• Pomoc w matematyce i fi zyce szkoły pod-
stawowej i gimnazjum – tanio i solidnie. Tel. 
667 241 993.

• Matematyka, nauczycielka udziela korepe-
tycji, tel. 698 414 705.

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

• Korepetycje z matematyki (szkoła podsta-
wowa i gimnazjum) – niedrogo i solidnie, tel. 
667 241 993.

• Angielski – Bielany, Żoliborz, Bemowo korepety-
cje, konwersacje, egzamin gimnazjalny, matura, 
certyfi kat FCE, konkursy, olimpiady, tłumaczenia. 
Magister, międzynarodowy certyfi kat CAE (po-
ziom zaawansowany), wieloletnie doświadcze-
nie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.

NIERUCHOMOŚCI
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 27 
metrów na większe, spłacę zadłużenie, tel. 
667 241 993.

• Emerytka poszukuje taniej kwatery – Biela-
ny, Żoliborz lub Łomianki, 737 672 285.

TURYSTYKA
• Na narty w ALPY FRANCUSKIE zaprasza Biu-
ro Podróży, Organizator wielu wyjazdów dla 
lekarzy i szkół, ale zapraszamy wszystkich na 
8-dniowy wyjazd w terminie: 18-25 marca 
2018. Samolot linii SWISS do Genewy, autokar 
do hotelu apartamentowego na wys. 1.950 
mnpm w centrum terenów narciarskich. In-
formacje i zgłoszenia: tel 501 074 194

Ogłoszenia drobne

Konkurs „5” z BIELAN
Miło nam powitać Czytelników 
„Naszych Bielan” w świątecznym 
nastroju oraz konkursie ze zna-
jomości dzielnicy. Aby wygrać 
nagrodę, należy zerknąć na zdję-
cie obok i prawidłowo odpowie-
dzieć na dzisiejsze pytanie.

P rzypominamy zasady kon-
kursu. W „5 z Bielan” zawsze 
zwycięża pierwszych 5 osób, 

które dobrze rozszyfrują zagadkę. 
Z prawidłową odpowiedzią prosi-
my zadzwonić do redakcji, tel. (22) 
373 33 17 lub wysłać mail na adres: 
tolechowski@um.warszawa.pl

Warto zawalczyć, ponieważ na-
groda jest cenna: nie można jej ku-
pić. Można ją wygrać. Na zwycięz-
ców czeka ilustrowana książka: „Bie-
lany. Przewodnik historyczny” – var-
savianisty Jarosława Zielińskiego. 
Liczy się wiedza, jak również szybki 
re� eks. Życzymy powodzenia.

Oto dzisiejsze pytanie: przy 
jakim bielańskim obiekcie znaj-
dują się te piękne skrzydła?

Imiona i nazwiska laureatów 
podamy w styczniowym (2018) 
numerze „NB”.

Rozwiązanie „5 z Bielan” oraz 
lista zwycięzców listopadowego 
wydania gazety. Prawidłowa od-

powiedź: ulica Marymoncka – 
wiadukt Mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie.

Jako pierwsze odpowiedziały 
następujące osoby: Iwona Haze, 
Wanda Kowalska, Janusz Pio-
trowski, Zbigniew Pyrzanowski 
i Barbara Wolszczak. Gratuluje-
my i zapraszamy do redakcji po 
nagrody.

„Piątka” ze znajomości Bielan. 
„5 z Bielan” wygrywa!

Redakcja
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Witamy bardzo serdecznie 
wszystkich Czytelników mie-
sięcznika „Nasze Bielany” w świą-
tecznym wydaniu krzyżówki.

A by ją rozwiązać, należy wpi-
sać prawidłowe odpowiedzi 
w poziomych kratkach. Li-

tery zielonego pola utworzą hasło. 
Prosimy je podać, dzwoniąc do 
redakcji pod numer telefonu: (22) 
373 33 17 lub wysłać e-mail na ad-
res: tolechowski@um.warszawa.pl

Wygrywa pierwszych pięć osób, 
które rozszyfrują właściwe hasło. 
Na zwycięzców krzyżówki czekają 
cenne nagrody. Są nimi książki: 
„Bielany – Przewodnik historycz-
ny” varsavianisty Jarosława Zieliń-
skiego i „Bielański wehikuł czasu” 
Marty Dobrowolskiej-Kierył z 
ilustracjami Agnieszki Korfanty.

Wyniki krzyżówki z listopado-
wego nr „Naszych Bielan”. Prawi-
dłowe hasło brzmiało: Jesienne 
kolory Bielan. Nagrody otrzymu-
ją osoby: Grzegorz Kielich, Kata-
rzyna Pawlik, Maria Pińska, Zbi-
gniew Pyrzanowski i Barbara 
Wolszczak. Gratulujemy.

Czas na dzisiejsze pytania. Po-
dajemy tytuł znanej kolędy, prosimy 
go uzupełnić. Brakujące fragmenty 
utworzą świąteczne hasło krzyżów-
ki. Życzymy miłych zmagań z kolę-
dami oraz własną pamięcią.

Imiona i nazwiska zwycięzców 
wydrukujemy w styczniowym nu-
merze „Naszych Bielan”. 

Redakcja

Bielańska krzyżówka

1. Gdy śliczna Panna Syna ... 
2. Anioł ... mówił 3. ... do Betlejem 
4. Bóg ... rodzi 5. ... wszyscy do 
stajenki 6. Lulajże ... 7. Dzisiaj w ... 
8. Mędrcy świata, ... 9. Gdy się ... 
rodzi 10. Wśród ... ciszy 11. .., pa-

trzcie jeno 12. W ... leży 13. A cóż 
z tą ... 14. A wczora z ... 15. Oj, 
maluśki, ... 16. Mości ... 17. W dzień 
Bożego ... 18. ... ubogi żłobie 19. 
Mizerna ... 20. Do szopy, ... paste-
rze.

Witamy najmłodszych Czy-
telników „Naszych Bielan” w 
świątecznym konkursie na 
spostrzegawczość.

W ystarczy przygotować: 
nożyczki, kartonik, klej 
i... Następnie wytnijcie 

9 kwadracików ze zdjęcia, ułóżcie 
w prawidłowej kolejności, po czym 
naklejcie na karton. 

Całość należy przefotografo-
wać aparatem cyfrowym lub tele-
fonem komórkowym i wysłać na 
e-mail: tolechowski@um.warsza-
wa.pl lub przynieść osobiście do 
redakcji.

Nagrodą jest książka: „Legen-
dy warszawskie” – Marty Dobro-
wolskiej-Kierył z pięknymi ilu-
stracjami Anny Batte.

Wygrywa pierwszych pięcioro 
dzieci. Należy podać imię, nazwi-
sko oraz wiek dziecka. Listę zwy-
cięzców wydrukujemy w stycznio-
wym (2018 r.) wydaniu gazety 
„Nasze Bielany”.

3 po 3. Konkurs dla dzieci

Podajemy rozwiązanie kon-
kursu „3 po 3” sprzed miesiąca. 
Na dobrze sklejonych 9 fragmen-
tach zdjęcia znajdował się słoń 

bielański, ale... już ten obecny, 
współczesny.

Redakcja

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i wszelkiego dobra w Nowym 2018 Roku 

wszystkim Czytelnikom „Naszych Bielan” życzy 

Redakcja
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FELIE TON

Czas i miejsce: druga połowa 
XIX wieku. Warszawa znajduje się 
pod rosyjskim zaborem. Siłą rze-
czy, nowinki ówczesnej techniki 
docierały do nas z opóźnieniem, 
ale...

Jest 11 grudnia 1866 roku. 
Z remizy (tak wtedy mówiono na 
zajezdnie) przy ulicy Inżynierskiej, 
wyjechał w miasto pierwszy wagon 
„Żelaznej Drogi Konnej”. Skromne 
to były początki. Jeszcze nieporad-
ne, owsem napędzane.

Wcześniej tę nowość komuni-
kacji  posiadały :  Nowy Jork 
(1832 r.), Nowy Orlean (1835 r.), 
Paryż (1854 r.), Londyn (1860 r.), 
Petersburg (1863 r.) oraz Berlin 
(1865 r.).

Jak mówi polskie przysłowie: 
„pierwsze koty za płoty”, a raczej 
„poszły konie po betonie”. Tu, 
w nieco innym znaczeniu. Na uli-
cach „kocie łby”, gdzieniegdzie 
kamienna kostka oraz trakty ubite. 
Tak było.

Warszawska jednotorowa linia 
szynowa biegła następującą trasą: 
Dworzec Wiedeński, Marszałkow-
ska, Królewska, Krakowskie Przed-
mieście, Pl. Zamkowy, Nowy 
Zjazd, Most Aleksandryjski, Dwo-
rzec Petersburski, z „krańcówką” 
przy ul. Targowej r. Kijowskiej.

Początkowo kursowały 4 wa-
gony drewniane wyprodukowane 
w Danii. Zaprzęg składał się 
z 2 koni przeczepianych na obie 
strony składu, gdyż nie było pętli. 
Przejazd kosztował 15 kopiejek, 
a przewóz bagażu 3 – 6 kopiejek.

Nowy środek komunikacji 
miejskiej po szynach cieszył się 
wielkim powodzeniem. Sukce-
sywnie zwiększano tabor, kładzio-
no nowe torowiska, otwierano 

Elektryczny czar tramwajów
Czas szybko płynie. Przemija... Tramwajom w Warszawie „stuknęło” 150 lat. Warto o tym przypomnieć. To wspólna historia: 
miasta, Bielan, każdego z nas. Zatem, ruszajmy w podróż sentymentalną, nie tylko po szynach...

z dębu. Do tego ramy okienne te-
kowe, zdobione mahoniem, nato-
miast su� t wyłożono jaworem ja-
snym. Wagony pomalowano na 
kolor karminowy z licznymi żół-
tymi ozdobami. Do tego docho-
dziła tablica z nazwą trasy w języ-
ku rosyjskim oraz polskim.

Odzyskanie niepodległości 
w 1918 r. i czas międzywojnia, 
przyspieszyło rozwój tramwajów. 
Pojawiło się więcej wagonów, to-
rowisk, linii, czyli nowych połą-
czeń dzielnic Stolicy.

Również na Bielany. 17 czerw-
ca 1935 roku otwarto linię tram-
wajową nr „15” z pętlą przy ul. 
Zabłocińskiej tuż przy Marymonc-
kiej, a następnie przy ul. Twardow-
skiej. Trasa: Bielany CIWF – 
Dworska (Wola). Po niej pojawiła 
się linia nr „30”, jadąca do Placu 
Trzech Krzyży. Z początkiem 1938 
roku przedłużono trasę linii nr 
„17” z pętli przy ulicy Potockiej, 
przez centrum, aż do Placu Naru-
towicza.

II wojna światowa znacząco 
zmieniła oblicze tramwajów war-
szawskich. Od 9 września 1939 
roku, do 1 sierpnia 1944 roku, 
z Bielan kursowała do miasta tylko 
„17”. Przednia część wagonów 
miała napis: „Nur für Deutsche”.

Ponadto utworzono specjalne 
linie wyłącznie dla Niemców 
(czerwone koło) oraz ludności 
żydowskiej (Gwiazda Dawida). 
Te ostatnie jeździły po terenie 
getta, natomiast tramwaje „z mia-
sta” przejeżdżały przez jego teren 
„tranzytem” bez zatrzymywania 
się.

W trakcie Powstania Warszaw-
skiego przewrócone wagony słu-
żyły za barykady, natomiast tuż po 
wojnie pełniły też funkcję ulicz-
nych „restauracji”, „barów”, a tak-
że... tablicy ogłoszeń. Setki, tysiące 
kartek nalepionych na burty: „Czy 
ktoś zna...”, „Szukam rodziny...”, 
„Tu jestem, żyję...”. Wzruszający 
obraz wielkiej, ludzkiej tragedii, 
exodusu, siły przetrwania, powro-
tu do rodzinnego, ukochanego 
miasta.

Wraz z mieszkańcami Stolicy, 
na ulice powróciły tramwaje. 
Pierwsze ruszyły na Pradze już 
w czerwcu 1945 roku.

Bielany musiały jeszcze trochę 
poczekać. W marcu 1946 roku 
otwarto linię nr „15”, ale tylko do 
Dworca Gdańskiego (zniszczony 
wiadukt). Potem przedłużono tory 
do ulicy Muranowskiej, gdzie na-
stępowała przesiadka w „17” jadą-
cą do centrum.

1 lutego 1950 roku, na Biela-
nach uruchomiono linię nr „6” 
kursującą do ulicy Wiatracznej. 
Trzy lata później, w związku z bu-
dową „Huty Warszawa”, przedłu-
żono torowisko do Młocin (okoli-
ce dzisiejszej restauracji). Tam 
dojeżdżały tramwaje nr „28”.

Bielany rosły wzdłuż i wszerz. 
Na przełomie lat 50-ych i 60-ych 
powstawały nowe osiedla: Bielany 
I, II, Słodowiec, Wrzeciono... Dla-
tego w 1961 roku otwarto tramwa-
jowy odcinek od ul. Marymonckiej 
do pętli Huta, gdzie kursowała 
„17” (Huta – Wiatraczna), a dwa 
lata później linia „27” (Huta – 
Wola Cmentarz Katolicki). Przy ul. 
Pstrowskiego (dziś Zgrupowania 
AK Kampinos), otwarto zajezdnię 
tramwajową „Północ” na blisko 
300 wagonów.

Lata 60., to budowa osiedla 
Piaski, gdzie zlokalizowano pętlę 
na ul. Jarzębskiego. Dekadę póź-
niej, z początkiem lat 70-ch prze-
dłużono torowisko na ul. Broniew-
skiego do huty. Równocześnie 
(wraz z budową Wisłostrady) zli-
kwidowano młocińską linię nr 
„28”.

Wejście Polski do UE w maju 
2004 r., umożliwiło „Tramwajom 
Warszawskim” dostęp do środków 
strukturalnych na rozbudowę 
i modernizację tras, a także taboru 
tramwajowego. Tym sposobem 
Bielany wzbogaciły się o nową 
„siatkę” połączeń: odnogę z ul. 
Broniewskiego, skręt w Al. Rey-
monta na Bemowo, a także węzła 
komunikacyjnego „Młociny” 
w kierunku Białołęki, przez Most 
Marii Skłodowskiej-Curie.

Dziś po Bielanach mkną no-
woczesne, klimatyzowane, nisko-
podłogowe tramwaje „Swing” oraz 
„Jazz”. Z kasownikami jak kompu-
tery, wyświetlaczami LCD, kame-
rami monitoringu, lokalizacją 
składu GPS, łącznością z centralą, 
zapowiedziami przystanków przez 
lektora itd.

To już zupełnie inna epoka. 
Chociaż co poniektórym tęskno za 
dawnym tłokiem, konduktorem ze 
skórzaną torbą i ołówkiem z gum-
ką, jazdą na „winogrono” lub z tyłu 
na tzw. „cycku”.

Tym sposobem dojechaliśmy 
do końca dzisiejszej wędrówki za 
pomocą linii nr: „2” Metro Młoci-
ny – Nowodwory, „6” Metro Mło-
ciny – Czynszowa, „15” Marymont 
Potok – Al. Krakowska, „17” (tran-
zytem przez Marymoncką) Pl. 
Narutowicza – Tarchomin, „22” 
Piaski – Al. Krakowska, „24” Me-
tro Młociny – Al. Krakowska, „28” 
(tranzytem przez Broniewskiego) 
Górczewska – Annopol, „33” Me-
tro Młociny – Pl. Narutowicza 
i „35” (tranzytem przez Broniew-
skiego) Koło – Wyścigi Puław-
ska.

Na deser dołączam niezwykłe 
zdjęcia pocztówek z lat 1890 – 
1916. Kawał historii miasta się 
kłania; nieistniejące, unikalne wi-
doki. 1. Plac Zamkowy – postój 
tramwajów konnych obok Kolum-
ny Zygmunta. 2. Wyjazd wagonu 
typu „A” na wysokości ulicy Sena-
torskiej, w tle neogotycka bryła 
katedry Świętego Jana. 3. Trasa 
tramwajowa na Krakowskim 
Przedmieściu i hotele: „Europej-
ski” oraz „Bristol”. 4. Aleje Jerozo-
limskie, tramwaj linii „18” jadący 
na Mokotów.

Dziękuję za wspólną podróż, 
kłaniam się pięknie. Melonikiem, 
bynajmniej.

PS. Wszystkim Czytelnikom 
„Naszych Bielan” oraz fanom mo-
ich felietonów płci obojga, życzę 
pięknych, magicznych Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Leszek Rudnicki

kolejne trasy. Pod koniec XIX w. 
Warszawa miała ich już kilkana-
ście. Oznaczano je w sposób nie-
codzienny – kolorami: czerwony, 
zielony, niebieski... Powód był 
prozaiczny, ale też praktyczny. 
Duża część pasażerów była, cóż, 
niepiśmienna. Takie to były czasy, 
takie realia.

W tym miejscu następuje 
pierwszy akcent bielański. 2 linie 
tramwajów konnych docierały 
w nasze okolice: biała (Powązki – 
Rogatki Mokotowskie) oraz poma-
rańczowa (Powązki – Stacja Towa-
rowa Kolei Warszawsko Wiedeń-
skiej).

Na początku XX wieku War-
szawa posiadała 308 wagonów 
ciągniętych przez 727 koni. Lecz 
czas robił swoje. Nieubłaganie szło 
nowe. Tramwaje elektryczne.

Wzbudzało to olbrzymie emo-
cje nie tylko wśród zwykłej ludno-
ści. Bolesław Prus – niestrudzony 
kronikarz dziejów Warszawy, tak 
pisał w czerwcu 1900 roku na ła-
mach „Tygodnika Ilustrowanego”: 
„Już nie pamiętam kiedy Warsza-
wa rumieniąc się i skromnie spusz-
czając oczy, wyszeptała po raz 
pierwszy: spodziewam się... tram-
wajów elektrycznych. No i owo 
spodziewanie się trwało tak długo, 
że przez ten czas mogło przyjść na 
świat ze dwadzieścia słoni i ze czte-
ry wieloryby... A potem zaczęto 
sobie życzyć z powodu rozmaitych 
uroczystości: bodajbyś doczekał 
wypuszczenia tramwajów elek-
trycznych!”

I stało się. 26 marca 1908 roku 
na warszawskie ulice wyjechały 
pierwsze wagony napędzane prą-
dem. Podwozie było stalowe, ale 
„pudło” drewniane, wykonane 

Najbliższy numer „Naszych Bielan” ukaże się 25 stycznia 2018 r.
Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17, 

e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Magdalena Ulejczyk, Małgorzata Kink
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń i tekstów niezamówionych redakcja nie 
ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz 
skra ca nia nieza mó wio nych tekstów. 
Wydanie elektroniczne dostępne na www.naszebielany.pl oraz www.bielany.waw.pl.
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Teresa Renata 
Banasiak 
– PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji 
Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.

4 stycznia, g. 18.00-19.00
31 stycznia, g. 18.00-19.00
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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 81/85
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.

15 stycznia, g. 17.30-18.30
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Daniel Pieniek 
– PO

Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-
nego 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.

Małgorzata 
Poręba 
– PO 

Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i 
Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i 
Pomocy Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29 – w 
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek 
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 15.00-17.00

Jan Zaniewski 
– PiS

Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwe-
stycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29  – w 
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w czwarty poniedzia-
łek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 16.30-18.00

Wojciech 
Borkowski 
– PO

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo-
łecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29. 9, 13 stycznia, g. 16.00-17.00
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.
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Romanik 
– PiS

Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji

twoja.radna@gmail.com
tel. 517 170 751

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Natalia Krupa 
– PO

Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji 
Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.

Szczepan 
Szczepański 
– PiS

Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, 
pok. 26.

9 stycznia, g. 13.00-14.00

Ryszard 
Zakrzewski 
– PiS

Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komi-
sji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.
Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19

4 stycznia, g. 18.00-19.00
25 stycznia, g. 18.00-19.00

Maciej 
Chmielewski 
– PO

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komi-
sji Rewizyjnej i Komisji Oświaty

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.
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Herbich 
– PiS

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji 
Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 8, 15 stycznia, g. 19.00-20.00

Anna Neska 
– PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska; Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

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 V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.

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 usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10.

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 – w 
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek 
miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady.
Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c.

g. 16.15-17.30 

3 stycznia, g. 16.15-17.30.
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Jakub Jan 
Roszkowski 
– PiS

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29. Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10

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.

Michał 
Świderski 
– PiS

Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz 
Komisji Oświaty

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85. g. 15.40-16.20 Po wcześniejszym 
uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 
22 373 35 10

Joanna 
Radziejewska 
– PO

Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społeczne-
go; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Archi-
tektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.
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Świderski 
– PiS

Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji 
Mieszkaniowej

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1. 2 stycznia, g. 17.30-18.30
Po wcześniejszym uzgodnieniu w Se-
kretariacie Rady, tel. 22 373 35 10

Joanna 
Tomaszewska 
– PiS

Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85. g. 17.40. Po wcześniejszym ustaleniu 
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, 
tel. 22 373 35 10

Iwona 
Walentynowicz 
– Niezrzeszona

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewi-
zyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Wiceprzewodnicząca Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com.

8 stycznia g. 14.30-16.00. Po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu spotkania w 
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10

Robert Wróbel 
– PO

Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29 – w ramach 
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesią-
ca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 16.00-17.00

Okręg Imię i nazwisko Funkcje Miejsce dyżuru Data i godzina

Magda Anita
Oleś 
– PO

Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego oraz członek Wiceprzewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu i Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29. g. 18.00-19.00 Po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.


