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34. Bieg Chomiczówki 
i 12. Bieg o Puchar Bielan już za nami!

Placówki 
oświatowe
W najbliższych latach 

wybudujemy pięć nowych 
przedszkoli na Bielanach. 
Prace przygotowawcze do 
budowy dwóch z nich: nr 318 
„Zielony Zakątek” przy ul. 
Kochanowskiego 9A na Pia-
skach oraz nr 340 „Kasztano-
wego Ludka” przy ul. Bogu-
sławskiego 8A na Chomi-
czówce, rozpoczęliśmy już 
w zeszłym roku. Ich budowa 
zakończy się w 2018 r. W tym 
roku rozpoczniemy prace 
związane z budową trzech 
kolejnych przedszkoli: nr 327 
przy ul. Conrada 10 a, nr 334 
przy ul. Przy Agorze 51 oraz 
nr 328 przy ul. M. Dąbrow-
skiej 5a. W tym przypadku 
budowa potrwa do 2019 r. Na 
budowę każdego z nich prze-
znaczymy po 7 mln zł czyli 
w sumie 35 mln zł! 

W nowych przedszko-
lach będą nie tylko lepsze 
warunki, ale także więcej 
miejsc dla najmłodszych. 

Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy 
o najważniejszych planach 
inwestycyjnych w latach 2017-2018

Zakończyliśmy etap zgła-
szania pomysłów. W ra-
mach budżetu partycypa-
cyjnego na 2018 r. w Dziel-
nicy Bielany mieszkańcy 
złożyli 205 projektów. 

T eraz zgłoszone pomy-
sły trafią do odpo-
wiednich wydziałów 

oraz jednostek miejskich, 
gdzie zajmą się nimi pracow-
nicy, którzy zwrócą uwagę na 

Zakończyliśmy etap zgłaszania projektów. Co dalej?
możliwości realizacji danego 
pomysłu, w tym: jego zgod-
ność z obowiązującymi prze-
pisami prawa, możliwość 
realizacji we wskazanej loka-
lizacji, możliwość realizacji 
w ciągu jednego roku oraz 
zgodność z kompetencjami 
Miasta. Urzędnicy oszacują 
także koszt realizacji projek-
tu oraz zgodność z przyjęty-
mi zasadami ogólnodostęp-
ności dla mieszkańców. 

W dniach 1-18 marca br. 
odbywać się będą spotkania, 
na których autorzy zaprezen-
tują swoje projekty. To do-
skonała okazja, aby o nich 
porozmawiać, zadać pytania 
ich autorom, wyrazić swoje 
poparcie lub dezaprobatę 
wobec pomysłu. Szczegóło-
wy harmonogram spotkań 
dostępny będzie na stronie 
www.twojbudzet.um.warsza-
wa.pl oraz na stronie Urzędu 

Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy www.bielany.waw.pl. 

Możliwe, że po przepro-
wadzonej analizie okaże się, że 
część projektów będzie wyma-
gała wprowadzenia zmian. 
W takiej sytuacji pracownicy 
Urzędu skontaktują się z pro-
jektodawcą i wyjaśnią z czego 
wynika konieczność ich wpro-
wadzenia. Jeżeli oszacowany 
kosztorys będzie za niski lub 
zbyt wysoki, skorygują go tak, 

Pierwszy ogród edukacyjny na Bielanach 
w Gimnazjum nr 72

Czytaj więcej str. 17

Czytaj więcej str. 6

Warszawski Program 
„Zima w mieście 2017” na terenie 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

realizowany będzie od 13.02.2017 r. 
do 24.02.2017 r.  w 17 placówkach. 
Szczegóły na www.bielany.waw.pl

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

aby odzwierciedlał faktyczne 
koszty realizacji pomysłu. Je-
żeli nie uda się osiągnąć poro-
zumienia w kwestii zmian, 
niestety pomysł zostanie zwe-
ry� kowany negatywnie. 

Wszystkie zwery� kowa-
ne pomysły zostaną przeka-
zane dzielnicowemu Zespo-
łowi ds. budżetu partycypa-
cyjnego. Jego zadaniem bę-
dzie zbadanie, czy wery� ka-
cja przebiegła prawidłowo. 

Członkowie Zespołu zwrócą 
też szczególną uwagę na 
kwestię ogólnodostępności 
projektów. W razie wątpli-
wości, zwrócą się do Burmi-
strza Dzielnicy o ponową 
wery� kację pomysłu.

Wyniki wery� kacji wraz 
z uzasadnieniem zostaną 
ogłoszone do dnia 8 maja 
2017 r.

Sylwia Lacek

Do końca tego roku na 
terenie ZS nr 49 przy ul. Toł-
stoja wybudujemy także 
żłobek. Umowę z wykonaw-
cą podpisaliśmy pod koniec 
grudnia ubiegłego roku. 
Koszt tej inwestycji to ponad 
7 mln zł.

Natomiast w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego wy-
budujemy boisko przy SP 
nr 133 przy ul. Fontany 3 
oraz zmodernizujemy ist-
niejące przy ZS nr 3 przy ul. 
Nocznickiego 7 na Wrzecio-
nie. 

W tym roku zakończy-
my też modernizację oto-
czenia Bielańskiego Cen-
trum Edukacji Kulturalnej 
przy ul. Szegedyńskiej 9A. 
Na ten cel przeznaczymy 
w sumie 2,25 mln zł. 

dokończenie na str. 3
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„Moje ukochane miejsce na Bielanach”
Aż 11 prac plastycznych na 
temat „Moje ukochane miej-
sce na Bielanach” otrzymała 
Redakcja. 

Dziękujemy za wspólną zaba-
wę. Poniżej publikujemy prace, 
a dla ich autorów przygotowali-
śmy książkę pt. „Bielański wehi-

kuł czasu”. Zapraszamy do Redak-
cji po odbiór nagrody.

Redakcja

Jan Wit

Emilia Wodzińska

Wiktoria Szewdziuk

Iwo Stancelewicz

Michał Winiarski

Patryk Bryk

Wojciech Chądzyński

Jan Wit

Mateusz Miłkowski

Zuzia Zyśk
Julia Ożga

Dla wielu tysięcy obecnych i by-
łych pracowników Huty Warsza-
wa, a także członków ich rodzin, 
czyli dużej części społeczności 
Bielan i Warszawy, nazwa ostat-
niej północnej stacji pierwszej linii 
warszawskiego metra jest niepeł-
na. Jej zmiany na nazwę „Młociny 
– Huta” domagają się od lat. 

S tacja Młociny jest usytuowana 
pod skrzyżowaniem ul. Ka-
sprowicza i ul. Nocznickiego, 

w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu 
produkcyjnego, który obecnie nosi 
nazwę Huta ArcelorMittal Warszawa 
i obchodzi w tym roku jubileusz 60-
lecia nieprzerwanej produkcji. War-
szawska Huta jest dziś jednym z naj-
nowocześniejszych zakładów meta-
lurgicznych w Europie i największym 
pracodawcą dzielnicy Bielany. 

Pierwsza linia metra nie mogłaby 
powstać bez Huty. Jej przebieg wyty-
czono już w latach 50-tych ubiegłego 
wieku właśnie w kierunku zakładu. 

W XXI w., podczas budowy tego 
odcinka metra, Huta ponownie oka-
zała się niezbędna: na mocy porozu-
mienia zawartego 25 października 
2004 r. z m.st. Warszawa i Metrem 
Huta fizycznie wpuściła Metro na 
swój teren. Zbudowano na nim wen-
tylatornię z czerpnio-wyrzutnią i tory 
odstawcze. Budowa metra, prowa-
dzona metodą odkrywkową, wyma-
gała wówczas trwających wiele mie-
sięcy skomplikowanych i uciążliwych 

Wniosek o zmianę nazwy 
stacji metra „Młociny” 
na „Młociny - Huta”

dla zakładu działań, koniecznych, by 
usunąć kolizje drogowe i kolizje in-
frastruktury energetycznej Huty. 

Po  za kończeniu  budow y, 
w 2012 r., Huta zgodziła się zawrzeć 
umowę służebności, na mocy której 
Metro ma zagwarantowany dostęp 
do swoich urządzeń na jej terenie. 

Zdaniem znacznej części społecz-
ności Bielan nieuwzględnienie w na-
zwie stacji tak bliskich więzi między 
metrem a zakładem oraz wykazanej dla 
dobra mieszkańców Warszawy „gościn-
ności” Huty jest niesprawiedliwe i nie-
dopuszczalne, tym bardziej, że Huta 
stanowi charakterystyczny, niezmienny 
od 60 lat, rozpoznawalny punkt orien-
tacyjny tej części Warszawy.

Wniosek o zmianę nazwy „Mło-
ciny” na „Młociny – Huta” popierany 
jest przez byłych i obecnych pracow-
ników Huty ArcelorMttal Warszawa, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Huty War-
szawa - Warszawscy Hutnicy, Stowa-
rzyszenie Historyczne Solidarność 
Huty Warszawa, organizacje związ-
kowe Huty ArcelorMittal Warszawa, 
zarząd przedsiębiorstwa, a także Za-
rząd Dzielnicy Bielany oraz wielu 
mieszkańców Warszawy. 

Podpisy zbieramy do 1 marca. 
Można je składać w biurowcu Huty 
na portierni. Są tam również dostęp-
ne wydrukowane formularze, na 
których można składać podpisy.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Huty Warszawa
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Informacja dla podatników podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy informuje, iż wzorem lat 
ubiegłych pracownicy Urzędu będą doręczać decyzje w sprawie wymiaru 
podatków:  od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 r. podatnikom 
mieszkającym na terenie dzielnicy Bielany za pokwitowaniem.

Przewidywany termin doręczania decyzji od soboty 4 lutego do wtorku 
28 lutego 2017 r. we wszystkie dni tygodnia w godz. od 9:00 do 20:00.

Podstawa prawna art. 144, 148, 149 i 150 Ordynacja podatkowa 
(Dz.U.2015.613 - j.t. ze zm.).

Pracownicy Urzędu doręczający decyzje podatkowe nie przyjmują 
wpłat. Podatek jest płatny na rachunek bankowy podany w decyzji 
podatkowej lub w kasie Urzędu.
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Szanowni Państwo,
Rodzice uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych!

W związku z podpisaniem przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 9 
stycznia 2017 r. ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo oświatowe” oraz 
ustawy „Prawo oświatowe”, Miasto 
Stołeczne Warszawa przystąpiło do jej 
wdrożenia. Główny ciężar realizacji 
zmian spoczywa na dzielnicy. Więk-
szość z nich wejdzie w życie z dniem 
1 września 2017 r., dlatego działamy 
pod presją czasu. Na realizację zmian 
pozostało zaledwie 7 miesięcy. 

W Urzędzie Dzielnicy Bielany 
zakończyliśmy prace nad koncepcją 
struktury bielańskiej oświaty, odby-
ły się liczne spotkania z dyrektorami 
szkół i środowiskiem oświatowym 
w celu wypracowania najlepszych 
rozwiązań. W ich wyniku Zarząd 
Dzielnicy Bielany w dniu 30 listo-
pada 2016 r. podjął Uchwałę Nr 
2563/2016 w sprawie przyjęcia pro-
pozycji dostosowania sieci publicz-
nych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawo-
wych w Dzielnicy Bielany w związku 
z nowym ustrojem szkolnym oraz 
Uchwałę Nr 2562/2016 w sprawie 
przyjęcia propozycji dostosowania 
sieci szkół podstawowych, gimnazjów 
i klas gimnazjów w Dzielnicy Bielany 
do nowego ustroju szkolnego.

Priorytetem dla nas jako Zarządu 
Dzielnicy Bielany przy podejmowa-
niu decyzji związanych z propono-
wanymi zmianami jest dobro dzieci, 
utrzymanie dotychczasowego wyso-
kiego poziomu nauczania oraz kadry 
nauczycielskiej. Proponowana sieć 
szkół jest również wynikiem analiz 
i dyskusji uwzględniających sytuację 
demogra� czną oraz istniejącą infra-
strukturę placówek oświatowych 
oraz możliwość jej rozbudowy.

W roku szkolnym 2017/18 pla-
nujemy utworzyć, w wyniku prze-

Nowa struktura bielańskiej oświaty

dokończenie ze str. 1

Place zabaw 
i tereny zielone 
Ponadto, wybudujemy lub grun-

townie wyremontujemy, zgodnie 
z obecnymi standardami, wiele pla-
ców zabaw – głównie ogólnodostęp-
nych, m.in. przy ul. Doryckiej 6, 
Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 
3/9, Schroegera 87, Szepietowskiej 2, 
Jastrzębskiego 4. W ramach budżetu 
partycypacyjnego przebudujemy też 
plac zabaw przy ul. Andersena 4 oraz 
wybudujemy nowy dla dzieci młod-
szych przy ul. Dantego 7. 

Powstaną kolejne miejsca do 
rekreacji i aktywnego spędzania 
czasu, m.in. w tym roku rozpocz-
niemy gruntowną modernizację 
Parku Herberta. Powstaną zróż-
nicowane strefy dla różnych grup 
wiekowych – zatem i miejsce dla 
osób starszych, które będą mogły 
posiedzieć w spokoju i poczytać 
książkę, plac zabaw dla dzieci, a dla 
młodzieży wyremontowany skyte-
park, planowane jest też przenie-
sienie wybiegu dla psów. Koncep-
cja powstaje przy współudziale 
mieszkańców. Rewitalizacja Parku 
Herberta przewidziana jest na lata 

2017-2018 i kosztować będzie 
2,2 mln zł.

W sumie na rewitalizację tere-
nów zielonych tylko w tym roku 
przeznaczymy prawie 5,5 mln zł.

Drogi 
W tym roku zakończymy prze-

budowę ul. Encyklopedycznej i Ks. 
Mazowieckich. Koszt tej inwestycji 
to 7,5 mln zł. Również w tym roku 
za 1,3 mln zł, wybudujemy ul. Jam-
ki na odcinku Wóycickiego – Las 
Młociński. Zostaną wyremontowa-
ne ulice Rokokowa i Zabłocińska. 
Ponad to zostanie wybudowane 

Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy o najważniejszych 
planach inwestycyjnych w latach 2017-2018

połączenie drogi wewnętrznej przy 
powstającym żłobku przy ul. Tołsto-
ja 2 z ul. Goldoniego oraz dojazd do 
ZS nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10. 
A w ramach budżetu partycypacyj-
nego wybudujemy miejsca parkin-
gowe przy ul. Wrzeciono 10.

Natomiast ZDM, w uzgodnie-
niu z Zarządem Dzielnicy, przebu-
duje ul. Duracza (na odcinku od 
Żeromskiego do Broniewskiego) 
i Al. Zjednoczenia (od Żeromskie-
go do Marymonckiej) oraz wyre-
montuje ulice Podleśną (od Mary-
monckiej do Gwiaździstej) i ul. 
Perzyńskiego (od Broniewskiego 
do Żeromskiego).

Sport
Dzięki współpracy Dzielnicy 

z Miastem udało się pozyskać po-
tężne środki – 16,6 mln zł na mo-
dernizację terenu wokół stadionu 
Hutnika i remont samego stadio-

nu. Powstaną 2 nowe boiska, ist-
niejące zostanie wyremontowane, 
wszystkie będą oświetlone, powsta-
nie też nowe zaplecze z szatniami 
i sanitariatami oraz zadaszone try-
buny – póki co na 1200 miejsc, ale 
z możliwością rozbudowy. 

Budżet partycypacyjny 
W ramach budżetu partycypa-

cyjnego w 2017 r. zrealizujemy aż 
70 projektów – to 3 miejsce 
w Warszawie pod względem liczby 
realizowanych projektów zgłoszo-
nych przez mieszkańców! 

Natomiast w budżecie party-
cypacyjnym na 2018 r. bielańczy-
cy złożyli 205 projektów. To rów-
nież mieszkańcy naszej dzielnicy 
zadecydują, ile z nich zostanie zre-
alizowanych.

Tomasz Mencina, 
Burmistrz Dzielnicy Bielany

kształcenia gimnazjów, dwie nowe 
szkoły podstawowe:

• szkołę podstawową z siedzibą 
przy ul. L. Tołstoja 2 (obecnie Gim-
nazjum nr 74 funkcjonujące w ZS 
nr 49);

• szkołę podstawową z siedzibą 
przy ul. S. Przybyszewskiego 45 (obec-
nie samodzielne Gimnazjum z Od-
działami Dwujęzycznymi nr 72).

Ponieważ nowe szkoły podstawo-
we powstaną w wyniku przekształce-
nia gimnazjów, do roku szkolnego 
2018/2019 będą w nich funkcjono-
wały oddziały gimnazjalne. 

Zgodnie z planowanymi zmia-
nami od 1 września 2017r. na Bie-
lanach będzie funkcjonowało szes-
naście 8-letnich szkół podstawo-
wych, w których to zamierzamy:

• w 14 już istniejących szkołach 
wykonać adaptacje pomieszczeń 
szkolnych na potrzeby uczniów 
z klas VII i VIII, w tym na pracow-
nie specjalistyczne: biologiczne, 
chemiczne, � zyczne;

• w 2 nowo tworzonych (z prze-
kształconych gimnazjów) szkołach 
dostosować infrastrukturę do po-
trzeb 6-latków, wybudować szkolne 
place zabaw oraz dostosować sale 
lekcyjne z wydzieloną częścią edu-
kacyjną i rekreacyjną oraz zaple-
czem sanitarnym;

• w celu wzbogacenia oferty 
edukacyjnej uruchomić:

– w Szkole Podstawowej nr 214 
z siedzibą przy ul. A. Fontany 1 od-
działy dwujęzyczne z językiem an-
gielskim dla klas VII;

– w nowej szkole podstawowej 
z siedzibą przy ul. S. Przybyszew-
skiego 45 oddziały dwujęzyczne 
z językiem angielskim i hiszpań-
skim dla klas VII;

– w szkole podstawowej z sie-
dzibą przy ul. L. Tołstoja 2 innowa-
cje artystyczne muzyczno-tanecz-
ne;

• doposażyć biblioteki szkolne 
w nowe lektury.

Na wydatki związane z plano-
wanymi zmianami przeznaczymy w 
2017 r., czyli w I etapie, dodatkowe 
3 923 000 zł. W następnych latach 
konieczne będzie zaangażowanie 
kolejnych środków � nansowych. 

Warto też nadmienić, że w 2015 r. 
na doposażenie bielańskich placówek 
wydatkowaliśmy – 3 170 000 zł, 
a w roku 2016 aż 5 443 000 zł.

Od 1 września 2017 r. do nowo 
utworzonych szkół podstawowych 
oprócz rekrutacji do oddziałów 
przedszkolnych i klas I na wniosek 
rodziców dyrektor szkoły, w miarę 
posiadanych wolnych miejsc, będzie 
mógł przyjąć uczniów do klas IV 
i VII. 

Wszyscy uczniowie uczęszcza-
jący obecnie do gimnazjów i do 
szkół ponadgimnazjalnych będą 
kontynuować naukę w roku szkol-
nym 2017/2018 w dotychczasowej 
siedzibie szkoły. 

Od roku szkolnego 2019/2020 
będzie dwutorowość nauczania 
w szkołach ponadpodstawowych. 
Uczniowie po ukończeniu 8-letniej 
szkoły podstawowej będą mogli 
kontynuować naukę w 4-letnim li-
ceum ogólnokształcącym lub 
5-letnim technikum. Natomiast 
uczniowie, którzy ukończą gimna-
zjum będą mieli możliwość uczyć 
się w 3-letnim liceum bądź 4-letnim 
technikum. 

W przypadku pozostałych 5 ze-
społów szkół na Bielanach, w skład 
których wchodzą obecnie licea 
i gimnazja, staną się liceami ogól-
nokształcącymi.

Zaproponowana przez Zarząd 
Dzielnicy Bielany sieć szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych musi 
przejść jeszcze proces legislacyjny. 
Jej ostateczna wersja powinna być 
uchwalona do 31 marca 2017 r.

Z poważaniem 

Tomasz Mencina,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

1. Szkoła Podstawowa nr 53 im. Ma-
riusza Zaruskiego, ul. Rudzka 6

2. Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wan-
dy Zieleńczyk, ul. Samogłoska 9

3. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Ma-
rii Kownackiej, ul. Aspekt 48     

4. Szkoła Podstawowa nr 133 im. 
Stefana Czarnieckiego, ul. A. Fon-
tany 3

5. Szkoła Podstawowa nr 187 im. Ada-
ma Mickiewicza, ul. L. Sta� a 21

6. Szkoła Podstawowa nr 209 im. 
Hanki Ordonówny, al. W. Rey-
monta 25

7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 214 im. Stani-
sława Skrypija, ul. A. Fontany 1

8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 223 im. Party-
zantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Ka-
sprowicza 107

9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 247 im. Kazi-

Planowana sieć Szkół Podstawowych 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

od dnia 1 września 2017 r.

1. XXII Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
José Martí, ul. L. Sta� a 111

2. XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. 
Lotnictwa Polskiego, ul. B. Zuga 16

3. XLI Liceum Ogólnokształcące im. 
Joachima Lelewela, ul. Kiwerska 3

4. LIX Liceum Ogólnokształcące Mi-
strzostwa Sportowego im. Janusza 
Kusocińskiego, ul. S.B. Lindego 20

5. XCIV Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Stanisława Maczka, ul. 
Gwiaździsta 35

6. CXXII Liceum Ogólnokształcące im. 
Ignacego Domeyki, ul. L. Sta� a 3/5

7. Zespół Szkół nr 49. Szkoła Pod-
stawowa LX Liceum Ogólnokształ-
cące im. Wojciecha Górskiego, ul. 
L. Tołstoja 2

mierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. 
Wrzeciono 9      

10. Szkoła Podstawowa nr 263 im. 
Powstańców Wielkopolskich, ul. 
Szegedyńska 11

11. Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr 
Aleksandra Landy. Szkole podporząd-
kowana jest organizacyjnie Szkoła 
Filialna im. Zygmunta Sokołowskiego, 
ul. J. Balcerzaka 1, ul. Arkuszowa 202

12. Szkoła Podstawowa nr 289 im. 
Henryka Sienkiewicza, ul. W. Bro-
niewskiego 99a

13. Szkoła Podstawowa nr 293 im. 
Jana Kochanowskiego, ul. J. Kocha-
nowskiego 8  

14. Szkoła Podstawowa nr 352, ul. 
J. Conrada 6

15. Szkoła Podstawowa (na bazie Gim-
nazjum nr 74), ul. L. Tołstoja 2

16. Szkoła Podstawowa (na bazie 
Gimnazjum nr 72), ul. S. Przyby-
szewskiego 45

Planowana sieć szkół ponadpodstawowych 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

od dnia 1 września 2017 r.
8. Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława 

Staszica. Technikum nr 25 im. Stani-
sława Staszica, ul. W. Perzyńskiego 10

9. Zespół Szkół nr 18. LII Liceum 
Ogólnokształcące im. Władysława 
Stanisława Reymonta, Technikum 
Księgarskie im. Stefana Żerom-
skiego, ul. S. Żeromskiego 81

10. Zespół Szkół nr 35 im. Zo� i Jaro-
szewicz „Kasi”. Technikum Ekono-
miczne nr 5, Branżowa Szkoła I Stop-
nia nr 18, ul. S. Żeromskiego 22/28

Wszyscy uczniowie uczęszczający 
obecnie do gimnazjów i do szkół po-
nadgimnazjalnych będą kontynuować 
naukę w roku szkolnym 2017/2018 
w dotychczasowej siedzibie szkoły.
Informacje: www.bielany.waw.pl

www.edukacja.warszawa.pl
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Lokalność i sąsiedztwo – to jest to, na czym bardzo mi zależy
Z Iwoną Mirosław-Dolecką, aktorką-lalkarką i kierowniczką � lii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112 rozmawia 
Rafał Dajbor.

Rozmawiamy na samym po-
czątku stycznia 2017 roku, więc 
także na początku Pani pracy na 
Bielanach, prawda?

Zgadza się. Filią Bielańskiego 
Ośrodka Kultury kieruję od 2 li-
stopada 2016. Tak się złożyło, że 
rozpoczęłam pracę akurat w Za-
duszki (śmiech). Wcześniej praco-
wałam w jednym z innych war-
szawskich domów kultury.

Z tego co wiem, nie jest Pani 
bielanianką?

Nie jestem. Mieszkam po są-
siedzku, przez Wisłę – na Białołę-
ce, ale Bielany powoli kradną moje 
serce...

Czy wcześniej miała Pani coś 
wspólnego z dzielnicą Bielany?

Tak. I bardzo miło to wspomi-
nam. Kilka lat temu prowadzony 
przeze mnie Teatr Plac Zabaw zło-
żył wniosek do Wydziału Kultury 
i Sportu Dzielnicy Bielany z pro-
pozycją zrealizowania projektu 
o nazwie „Plac Zabaw inny niż 
wszystkie”. Urząd zareagował bar-
dzo pozytywnie, dzięki czemu gra-
liśmy przedstawienia – takie m.in. 
jak „Elmer Słoń w kratkę”, „Mama 
Mu” czy „Podróż do wnętrza smo-
ka” – w wielu miejscach dzielnicy. 
Otrzymaliśmy za ten projekt Poza-
regulaminową Nagrodę Minister-
stwa Edukacji Narodowej, w ra-
mach Warszawskiej Giełdy Projek-
tów Edukacji Kulturalnej. 

A jak reagowali widzowie?
Znakomicie. Widzowie wręcz 

jeździli za nami – bo zdarzało się, 
że w ciągu dnia graliśmy w różnych 
miejscach dzielnicy. Mieliśmy stałą 
widownię, zaprzyjaźnialiśmy się 
z naszymi widzami. Graliśmy w na-
prawdę różnych lokalizacjach: na 
skwerach, podwórkach, w parkach. 
Frekwencję mieliśmy bardzo dużą, 
spacerowicze też wykazywali zain-
teresowanie, zatrzymywali się, pa-
trzyli chwilę zanim poszli dalej. 
Ludzie oglądali nas z balkonów, 
wychylali się przez okna, dzwonili 
po sąsiadów. Warto dodać, że był to 
projekt wakacyjny i okazał się bar-
dzo potrzebny – mnóstwo warszaw-
skich dzieci nigdzie na wakacje nie 
wyjeżdża, a ich rodziców nie stać na 
bilet do teatru. Zdarzali się młodzi 
widzowie, którzy mówili, że dzięki 
nam po raz pierwszy zobaczyli teatr. 
To były niezapomniane chwile.

Powróćmy na Estrady 112. Jakie 
ma Pani zamierzenia odnośnie tego 
miejsca?

Lokalność i sąsiedztwo – to jest 
to, na czym bardzo mi zależy. Chcę, 

aby to miejsce było pełne ludzi i do-
brej energii, zależy mi na atmosfe-
rze – chcę, aby nasi odbiorcy po 
prostu dobrze się tu czuli. Chcę 
budować kapitał społeczny przez 
edukację kulturalną prowadzoną 
w atmosferze dobrych emocji, bli-
skich relacji, przyjaznych spotkań 
i rozmów. Już 24 listopada ubiegłe-
go roku otworzyłam w Filii Studnię 
i dołączyliśmy do warszawskiej sie-
ci Miejsc Aktywności Lokalnej 
(MAL). Wspieram wszelkie inicja-
tywy sąsiedzkie – każdy może do 
mnie przyjść i jeżeli tylko mam 
wolną salę, to można z niej nieod-
płatnie skorzystać w ramach bardzo 
szeroko pojętej działalności kultu-
ralnej i edukacyjnej. Można nawet 
przyjść tylko po to, by po prostu 
spokojnie poczytać książkę. 

Ktoś z mieszkańców już z tego 
skorzystał?

Oczywiście. Przychodzi do nas 
na przykład nasz sąsiad, Łukasz 
Tulej, który jest globtroterem 
i przygotowuje u nas swoją wypra-
wę. Zaprosiłam do nas nieformalną 
domową szkołę podstawową uczą-
cą dzieci w systemie edukacji do-
mowej, która to szkoła dłuższy czas 
błąkała się po różnych miejscach 
Warszawy. Bardzo się już z nami 
zżyli i myślimy o wspólnych dzia-
łaniach, a gdy jedna z mam powie-
działa mi, że jej syn spytał, czy już 
zawsze będzie jeździł na zajęcia na 
Estrady, poczułam się szczerze 
wzruszona. Już 20 stycznia rusza 

u nas „Kino na zakręcie” (nazwa 
nawiązuje do tego, że nasza siedzi-
ba znajduje się właśnie na zakręcie 
ul. Estrady), w którym w formule 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
chcemy pokazywać najciekawsze 
osiągnięcia polskiego i światowego 
kina niezależnego. Planujemy – 
z inicjatywy mieszkańców – zało-
żenie edukacyjnego ogrodu perma-
kulturowego, czyli miejsca, w któ-
rym dba się o naturalną, bez sztucz-
nych nawozów uprawę roślin, 
o odzyskiwanie nasion itp. Będzie 
on przy okazji pełnił funkcję este-
tyczną i integrującą mieszkańców. 
Od wiosny chcę uruchomić „Taras 
Pełen Kultury”, czyli przystosować 
do działalności kulturalno-eduka-
cyjnej nasz taras. Między innymi 
umieścić tam część książek z naszej 
biblioteki i uruchomić „Bibliotekę 
pod drzewem”. Zapraszać miesz-
kańców na koncerty czy do Mobil-
nego Klubu Planszówek, organizo-
wać spektakle rodzinne i warsztaty 
familijne. Kolejnym działaniem 
będzie projekt „Naturalnie Kultu-
ralni”. Nawiązuje on do naszego 
położenia, do tego, że jesteśmy 
ostatnim domem kultury przed 
Puszczą Kampinoską. Jego częścią 
jest ruszająca już na wiosnę Fami-
lijna Szkoła Przetrwania. 

Survival w wersji familijnej? 
Brzmi naprawdę interesująco!

I mam nadzieję, że będzie to 
interesujące zarówno dla dzieci, 
jak i dla ich rodziców. Mam bo-

wiem w planach zajęcia dla naj-
młodszych z naszym podróżni-
kiem Łukaszem Tulejem, który 
pokaże dzieciom, jak w trudnych 
warunkach przyrody radzili sobie 
np. Indianie (będzie to także przy 
okazji lekcja wielokulturowości), 
a rodzice będą mogli w tym czasie 
wziąć udział w rozmaitych warsz-
tatach. Zaletą umiejscowienia 
filii jest spokój i oddalenie od 
miejskiego zgiełku. To wręcz wy-
marzone miejsce na prowadzenie 
warsztatów, sprzyjające skupie-
niu. Mam tu pracownię ceramicz-
ną z piecem, prowadzimy mię-
dzypokoleniowe warsztaty cera-
miczne. To, że oferta edukacyjna 
kierowana jest nie tylko do dzie-
ci, ale także i do dorosłych, wyni-
ka z mojego przekonania, że 
uczymy się przez całe życie. 
Wiem, że tych zamierzeń jest na-
prawdę wiele, ale na pewno 
wszystko się tu pomieści. Dyspo-
nuję dwiema salami. W mniejszej 
uruchamiam Pracownię Nic 
Trudnego, gdzie będę propono-
wać mieszkańcom Bielan warsz-
taty i zajęcia edukacyjne, a prze-
znaczeniem większej będzie kino, 
taniec, teatr, koncerty i wystawy. 
Bowiem działa tu też Galeria, 
w której co miesiąc będę organi-
zować wernisaże prac młodych 
twórców z całej Polski. 

Skoro już wspomnieliśmy o te-
atrze… Nie żałuje Pani, że obecna 
działalność ogranicza Pani pracę 
jako aktorki? Ma Pani przecież 
w dorobku wiele ról teatralnych, 
a także rolę Ochmistrzyni w „Panu 
Tadeuszu” Andrzeja Wajdy…

Występ w „Panu Tadeuszu” był 
wspaniałym doświadczeniem. 

Miałam okazję zagrać u wielkiego 
artysty kina, nosić stylowy ko-
stium zaprojektowany przez Mag-
dalenę Tesławską-Biernawską 
i choć rola była mała, to wspomi-
nam ją z wielkim sentymentem. 
Wciąż występuję w jednym 
z przedstawień w Teatrze Guliwer, 
więc z aktorstwem się nie rozstaję, 
natomiast przyszedł moment, 
w którym dotarło do mnie, że by-
cie tylko aktorką już mnie nie roz-
wija, nie wystarcza mi. Że chcę 
robić coś więcej w dziedzinie bar-
dzo szeroko pojętej kultury. Zresz-
tą i tutaj, na Estrady, chcę stworzyć 
grupę teatralną. Aktorstwa ani 
teatru nie porzucam, a bycie ak-
torką w mojej pracy pomaga. Tak, 
jak aktor musi być zawsze gotowy, 
by zagrać różne role, tak i ja muszę 
mieć w sobie elastyczność, by raz 
kierować zespołem, a już za chwi-
lę stać się zwykłym uczestnikiem 
zajęć, bo nie ukrywam, że z pewnej 
części oferty naszego miejsca za-
mierzam korzystać także jako 
uczestniczka zajęć czy warsztatów. 
Uważam, że każde doświadczenie 
czegoś nas uczy. Czy jest to rola 
w � lmie Andrzeja Wajdy, czy – 
jak to ma miejsce w przypadku 
aktorki-lalkarki – występ w roli 
krowy, drzewa czy cukierka w 
dziecięcym przedstawieniu, czy 
też prowadzenie filii BOK, to 
wszystko składa się na doświad-
czenia życiowe. Na wyzwania, któ-
re pozwalają iść naprzód i się roz-
wijać. I każde z tych doświadczeń 
tak samo wysoko sobie cenię. Jed-
nocześnie zapraszam oczywiście 
wszystkich mieszkańców Bielan 
do przepięknie położonej Filii Bie-
lańskiego Ośrodka Kultury przy 
ul. Estrady. 

Iwona Mirosław-Dolecka

     

 
 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273  
Szkoły Filialnej im. Zygmunta Sokołowskiego przy ul. Arkuszowej 

serdecznie zapraszają 
Dzieci oraz Rodziców  kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz klasy 

pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 
na  

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
8 lutego 2017 r.  

 
w budynku szkoły przy ul. Arkuszowej 202  

W programie: 
 8.00 - 17.00   -  zwiedzanie szkoły 
           17.00   -  zebranie informacyjne dla Rodziców 
                   -  przedstawienie oferty edukacyjnej 

                   -  część artystyczna 
                            -  atrakcje dla przyszłych uczniów:                    
                               warsztaty, upominki itp. 
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Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Jak zgłosić swój pomysł, na co 
zwrócić uwagę? Jak uniknąć 
błędów pisząc projekt do bu-
dżetu partycypacyjnego? Jak 
przekonać mieszkańców, aby 
poparli mój pomysł? 

N a te i inne pytania odpowia-
dali urzędnicy oraz człon-
kowie Zespołu ds. budżetu 

partycypacyjnego, podczas Mara-
tonu Pisania Projektów do budże-
tu partycypacyjnego na 2018 r. 

Już po raz czwarty, 14 stycznia 
2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy urzędnicy 
oraz eksperci przy stolikach tema-
tycznych dotyczących kultury, 
oświaty, ochrony środowiska, in-
frastruktury, architektury oraz 

4. Maraton Pisania Projektów 
do budżetu partycypacyjnego

spraw społecznych i zdrowia od-
powiadali na pytania dotyczące 
budżetu partycypacyjnego, dora-
dzali jak i gdzie złożyć projekt, na 
co zwrócić uwagę oraz jak wycenić 
swój pomysł. Maraton był także 

świetną okazją, aby zebrać braku-
jące podpisy oraz wymienić się 
doświadczeniami z osobami skła-
dającymi projekty. 

Sylwia Lacek

Trzy tygodnie intensywnej 
pracy, 7 spotkań warsztato-
wych i 13 projektów złożo-
nych do budżetu partycypa-
cyjnego na 2018 r. to bilans 
projektu „Młodzież Aktywna 
Lokalnie”. 

J est to projekt realizowany 
w Dzielnicy Bielany przez 
Fundację Civis Polonus, w ra-

mach programu „Młoda Warsza-
wa. Miasto z klimatem dla mło-
dych 2016-2020”.

Miasto z klimatem 
dla młodych

Celem projektu było upo-
wszechnienie mechanizmów bu-
dżetu partycypacyjnego wśród 
młodych ludzi oraz przybliżenie 
im zasad zgłaszania, wery� kacji 
i realizacji projektów zgłaszanych 
przez mieszkańców w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego. Wszystko 
po to, aby Dzielnica była miejscem 
dostosowanym do potrzeb mło-
dych, które rozwija ich potencjał 
i daje wiele możliwości. 

Sylwia Lacek
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Konsultacje projektów do budżetu partycypacyjnego na 2018 r.

Warsztaty projektu „Młodzież Aktywna Lokalnie”
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W niedzielę, 15 stycznia 2017 r. 
odbyły się 34. Bieg Chomiczów-
ki i 12. Bieg o Puchar Bielan. 

N a oba dystanse zgłosiła się 
rekordowa liczba ponad 
2100 uczestników! Mimo 

mrozu atmosfera, jak zawsze, była 
gorąca. 12. Bieg o Puchar Bielan na 
5 km wygrał Arkadiusz Gardzie-
lewski z czasem 14:58. Zaraz za 
nim, na miejscach medalowych 
uplasowali się Maciej Nitka (15:00) 
i Kamil Jastrzębski (15:05).

Natomiast zwycięzcą 34. Biegu 
Chomiczówki na 15 km jest Ro-
bert Głowala z czasem 48:24. Na 
drugim miejscu był Łukasz 
Oskierko (48:37), a na trzecim 
Patryk Stypułkowski (48:38).

Uczestników biegów dopingo-
wał Zarząd Dzielnicy Bielany obec-
ny na wydarzeniu. Tomasz Men-
cina, Burmistrz Dzielnicy Bielany, 
dał sygnał do startu w Biegu o Pu-
char Bielan, natomiast zastępcy 
burmistrza: Artur Wołczacki, 
Grzegorz Pietruczuk i Włodzi-
mierz Piątkowski dali sygnały do 
startu w Biegu Chomiczówki 
w trzech grupach czasowych. Wi-
ceburmistrzowie Piątkowski i Pie-
truczuk wzięli również udział 
w pierwszym biegu na 5 km.

34. Bieg Chomiczówki i 12. Bieg o Puchar Bielan już za nami!

Uczestników biegów zagrze-
wali do walki również bielańscy 
radni: Magdalena Lerczak, Da-
niel Pieniek, Piotr Ślaski, Joanna 
Radziejewska, Ilona Popławska, 
Wojciech Borkowski i Sławomir 
Umiński, którzy wręczali spor-
towcom medale na mecie.

Podczas imprezy, dzięki zaan-
gażowaniu CARITAS ARCHIDIE-

CEZJI WARSZAWSKIEJ oraz 
sponsora, PKN ORLEN wraz 
z korporacyjną Fundacją „ORLEN 
- DAR SERCA”, biegacze mieli oka-
zję wesprzeć akcję pomocy miesz-
kańcom oblężonego miasta Alep-
po. Główną ideą projektu, realizo-
wanego podczas obu biegów, było 
zaangażowanie minimum 200 
uczestników, którzy zamanifesto-

wali swoje wsparcie dla tej akcji 
poprzez umieszczenie specjalnej 
naklejki na swoim numerze star-
towym. Warunek został spełniony 
i sponsor wpłaci na rzecz miesz-
kańców Aleppo 12 000 zł! Pienią-
dze zostaną przekazane najbardziej 
potrzebującym.

Tradycyjnie trasa biegów, któ-
ra posiada atest PZLA, przebiega-

ła ulicami osiedla Chomiczówka: 
Kwitnącą, Conrada (chodnikiem), 
Bogusławskiego, Głowackiego, 
Żółwią, Mistrzowską, Brązowni-
czą, Conrada (chodnikiem), Dą-
browskiej, Bajana, Renesansową, 
Aspekt, Pabla Nerudy. 

Uroczyste wręczenie pucharów 
i nagród zwycięzcom w różnych 
klasy� kacjach nastąpiło w ZS nr 
124 przy ul. Conrada 6. 

Można śmiało powiedzieć, że 
bielańskie biegi to międzypokole-
niowe wydarzenie. Rozpiętość 
wiekowa uczestników była olbrzy-
mia. Najmłodsi uczestnicy Biegu 
o Puchar Bielan na dystansie 5 km 
mieli 12 lat. Natomiast w 15-
kilometrowym Biegu Chomi-
czówki, jak co roku wzięli udział 
Pani Janina Rosińska rocznik 
1936 i Pan Jacek Fedrowicz rocz-
nik 1937! 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i zapraszamy 
za rok!

Pełna lista wyników dostępna 
jest po linkami:

http://wyniki.datasport.pl/re-
sults2031/

http://wyniki.datasport.pl/re-
sults2030/

Organizatorem 34. Biegu Cho-
miczówki i 12. Bieg o Puchar Bie-
lan był Urząd Dzielnicy Bielany, 
a współorganizatorami: Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Chomiczówka”, Warszawska 
Spółdzielnia Budowlano-Mieszka-
niowa „Chomiczówka” i Zespół 
Szkół Nr 124 w Warszawie. 

Partnerzy wydarzenia: Galeria 
Młociny, Veolia, Byś, Matexi, Po-
lmot, (HUTA) ArcelorMittal War-
szawa, SKM, Decathlon.

Patroni medialni wydarzenia: 
TVP 3 Warszawa, Maratonczyk.pl, 
MaratonyPolskie.pl, Radio WAWA, 
Nasze Miasto, Nasze Bielany. 

Małgorzata Kink
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To już 25. raz, jak cała Polska 
oraz rozsiana po świecie Polo-
nia przystępuje do akcji, której 
celem jest zebranie funduszy 
na ratowanie tych, którzy 
najbardziej potrzebują naszej 
pomocy, czyli dzieci, a od kilku 
lat także seniorów. 

W ielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy na stałe wpi-
sała się już w polską 

mapę działań charytatywnych, 
będąc w tej dziedzinie jedną z naj-
bardziej prężnych instytucji.

Także i dzielnica Bielany aktyw-
nie uczestniczyła w tym roku w roz-
kręconej przez Jurka Owsiaka akcji. 
Prowadzący pub na „Serku Bielań-
skim” Wojciech Lejwoda to jedno-
cześnie szef sztabu numer 4192 
WOŚP. Na tych, którzy zechcieli 
wesprzeć WOŚP, czekało w niedzie-
lę 15 stycznia przy stacji metra Sło-
dowiec wiele atrakcji. Był więc pokaz 
sztuki walki capoeira w wykonaniu 
członków FICAG Polska, było spo-
tkanie z varsavianistą Jarosławem 
Zielińskim, który podpisywał swo-
ją książkę „Bielany. Przewodnik hi-
storyczny”. Był koncert muzyki reg-
gae zespołu „W innym stanie”, a tak-
że „� e best of 70’-90’”, czyli dysko-
teka poprowadzona przez Grzego-
rza Cywińskiego o wdzięcznym 
pseudonimie „Oprawca muzyczny”. 
No i oczywiście całe mnóstwo licy-
tacji na rzecz Orkiestry, które popro-
wadził Marek „Kudłaty” Piskarski. 
Imprezę zakończyło Światełko do 

WOŚP na Bielanach

nieba, czyli pokaz sztucznych ogni. 
Odbył się on o 20.00, synchronicznie 
z „centralnym” Światełkiem, które 
jak co roku rozbłysło pod Pałacem 
Kultury i Nauki.

„Po raz pierwszy biorę tak 
czynny udział w WOŚP, natomiast 
pomaganie mam we krwi od daw-
na, m.in. jako członek Klubu Ro-
tary. Cieszę się, że imprezę chary-
tatywną mogę zorganizować wła-
śnie tutaj, w swoim pubie, bo 
Bielany są mi bardzo bliskie, 
mieszkałem 10 lat na Szepietow-
skiej i 20 lat na Wrzecionie i choć 
przeniosłem się na sąsiednie Be-
mowo, to Bielany wciąż kocham” 
– mówił uradowany gorącą atmos-
ferą Wojciech Lejwoda.

W sztabie był Tomasz Menci-
na, Burmistrz Dzielnicy Bielany, 
który przekazał na licytacje liczne 
gadżety, w tym książki wydane 
przez Urząd oraz maskotkę słonia 
– symbol dzielnicy. Można też było 
zdobyć m.in.: książkę Martyny 
Wojciechowskiej z dedykacją oraz 
miniaturowy motocykl z jej auto-
grafem, koszulkę z podpisem Paw-
ła Nastuli czy płytę i koszulkę 

z autografem Aloszy Awdiejewa. 
Te cenne przedmioty pozyskał 
bielański radny Piotr Ślaski, który 
przeprowadził również ich licyta-
cję. W sztabie pojawiła się również 
radna Joanna Radziejewska. Z li-
cytacji przeprowadzonych w bie-
lańskim sztabie numer 4192 oraz 
dzięki 20 wolontariuszom, którzy 
kwestowali w różnych zakątkach 
dzielnicy, a także z imprez za-

mkniętych w szkołach SP 24 oraz 
ZS 18, udało się łącznie zebrać aż 
31 553,21 zł!

Partnerami finału WOŚP na 
Bielanach byli: Urząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, Opel Auto 
Żoliborz, Makro Warszawa Biela-
ny oraz Piromax. Radosną atmos-
ferę natomiast zapewnili miesz-
kańcy Bielan. Dobiegająca z pubu 
muzyka porywała do tańca, zaś 
puszki wolontariuszy prędko za-
pełniały się datkami. A kolejny 
� nał WOŚP – już za rok!

Rafał Dajbor

Sztab przy Metrze Słodowiec 
to nie było jedynie miejsce na 
Bielanach, gdzie odbywały 
się atrakcje w ramach Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

S towarzyszenie Zero Grawi-
tacji przygotowało możli-
wość oddania pełnego wra-

żeń skoku w sprawdzonym ukła-

Skoki z dachu dla WOŚP na Wawrzyszewie

dzie roll jump, który zawisł pomię-
dzy budynkami przy ul. Dantego 
1 oraz ul. Szekspira 2. 

Należało spełnić jedynie 2 wa-
runki: mieć ukończony 18. rok 
życia i zasilić puszkę Orkiestry 
kwotą nie mniejszą niż 30 zł. Mimo 
mrozu śmiałków nie zabrakło. 
Skok z dachu 14-piętrowego bu-
dynku oddało 70 osób!

Na odwiedzających czekały 

Za nami kolejny Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy z udziałem wolontariuszy 
z naszej szkoły. 

T radycyjnie w akcję włączył się 
zastępca burmistrza Grze-
gorz Pietruczuk i Urząd 

Dzielnicy Bielany. Serce Maczko-
wego Finału biło już 13 stycznia 
podczas piątej loterii  i kiermaszu 
organizowanego przez uczniów na-
szego gimnazjum. Dzięki przychyl-
ności i zaangażowaniu całej spo-
łeczności szkolnej udało nam się 
zebrać ponad 1600 zł, zaś w zbiórce 
ulicznej ponad 90000 zł. Dziękuje-
my. Razem możemy więcej. 

Katarzyna Szczudlińska

25 Finał  WOŚP 
w ZS Nr 55

25 Jubileuszowy Finał  WOŚP w ZS 55 

Za nami kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem wolontariuszy z 

naszej szkoły. Tradycyjnie w akcję włączył się Burmistrz Grzegorz Pietruczuk i Urząd Dzielnicy 

Bielany. Serce Maczkowego  Finału biło już 13 stycznia podczas piątej  loterii  i kiermaszu 

organizowanego przez uczniów naszego gimnazjum. Dzięki przychylności i zaangażowaniu 

całej społeczności szkolnej udało nam się zebrać ponad 1600 PLN, zaś w zbiórce ulicznej 

ponad 90000 PLN. Dziękujemy- Razem możemy więcej.  

                                                                                                           Katarzyna Szczudlińska 

 

także inne atrakcje. Chętni mogli 
z bliska obejrzeć i zrobić sobie 
zdjęcie przy potężnym, 36-
tonowym czołgu T-55, niewiele 
lżejszym Monster Trucku oraz 
jednym z Super Aut przetrans-
portowanym prosto z toru wyści-
gowego. Był też mecz laserowego 
paintballu i kurs pierwszej po-
mocy.

Liczne atrakcje przyciągnęły 
na Wawrzyszew wielu odwiedza-
jących, którzy hojnie zasilali pusz-
ki wolontariuszy WOŚP. Udało się 
zebrać 11 060,40 zł !

Atrakcje zapewnili: Stowarzy-
szenie Zero Grawitacji, Wyjątkowy 
Prezent, Fundacja Anikar,  WSM 
Wawrzyszew, Wójt Gminy Wieli-
szew, Szkoła Główna Straży Pożar-
nej i wielu innych partnerów, któ-
rzy wspierali akcję atrakcjami, 
przedmiotami na licytację, ciepłą 
strawą i dobrą atmosferą!

Do zobaczenia w przyszłym 
roku. Siema!

Małgorzata Kink
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Tomasz Mencina, 
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Piotr Ślaski (od prawej), radny 
dzielnicy Bielany w trakcie licytacji

Występ członków FICAG Polska
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Stefcia Górska

Oddajmy głos Wojciechowi 
Wilińskiemu. Aktorowi Syreny 
w latach 1964-76, wieloletniemu 
prowadzącemu „Podwieczorek 
przy mikrofonie”, obecnie wystę-
pującemu w Teatrze Żydowskim: 
„Stefcia Górska zawsze była praw-
dziwą gwiazdą. Poczynając od jej 
debiutu w 1928 roku w Qui-Pro-
Quo aż do ostatnich przedstawień 
w Syrenie. Jej piosenki – „Czy 
Anna jest panna”, „Czy pani Marta 
jest grzechu warta” były przed woj-
ną przebojami, a i po wojnie śpie-
wała je z wielkim powodzeniem. 
Gdy w jednym z naszych progra-
mów w Syrenie śpiewała piosenkę 
„Na co mi inteligencja – czy ja nogi 
krzywe mam?”, odsłaniając przy 
tym nogi do kolan, publiczność 
szalała wręcz ze śmiechu. Miałem 
do niej niezwykle serdeczny sto-
sunek: była przecież matką mojej 
przyrodniej siostry i babcią mojej 
siostrzenicy. Graliśmy razem 
w wielu przedstawieniach. Stefcia 
była bardzo czuła na kawały, które 
robił nam na scenie Dodek Dym-
sza. Pamiętam skecz, w którym 
grałem młodego adwokata, który 
bronił Dymszy posądzonego o nie-
rządny czyn na Stefci, a sędzią był 
Tadeusz Olsza. To, co wyczyniał 
Dodek sprawiało, że wszyscy „go-
towali się” ze śmiechu, ale Stefcia 
była na to najbardziej podatna. 
Gdybym miał najkrócej określić 
Stefcię Górską, to powiedziałbym, 
że była to cudowna osoba, z po-
czuciem humoru do samego su� tu 
albo i wyżej. Wspaniała artystka 
i ozdoba każdego przedstawienia, 
w którym brała udział”.

W słowach Wilińskiego nie ma 
żadnej przesady. Urodzona 6 stycz-
nia 1907 roku w Warszawie Stefcia 
Górska od najmłodszych lat była 
uznawana za osobę nieprzeciętnie 
utalentowaną. Kiedy w latach 
1923-28 uczyła się w prywatnej 
Szkole Umuzykalnienia Stefana 
i Tacjanny Wysockich w Warsza-
wie, pedagodzy uznali ją za tak 
wyróżniającą się, że jeszcze jako 
uczennica zatrudniona została 
w szkole w charakterze… pedago-
ga. W 1928 w zespole Tacjanna-
Girls zadebiutowała w Teatrze Qu-
i-Pro-Quo w rewii „Ja lubię pod-
glądać”. W latach trzydziestych XX 
wieku była jedną z najpopularniej-
szych aktorek rewiowych warszaw-
skich scen. Gościnnie występowa-

Aleja Zasłużonych (11)
W grudniowym wydaniu „Naszych Bielan” wspomi-
naliśmy Mariusza Gorczyńskiego, aktora związanego 
przez wiele lat z Teatrem Syrena. Dziś zaś sylwetka 
jednej z największych gwiazd tego teatru – Stefanii 
Górskiej znanej powszechnie jako Stefcia Górska.

ła także w Krakowie, Poznaniu, 
Częstochowie, Ciechocinku, Kiel-
cach, Płocku i Zakopanem. Oka-
zała się także utalentowaną kom-
pozytorką – to Stefcia Górska jest 
autorką muzyki znanej piosenki 
z tekstem Juliana Tuwima „Nasza 
jest noc”. Grała ponadto w � lmach, 
m.in. w „Antku policmajstrze” 
(1935), „Papa się żeni” (1936) Mi-
chała Waszyńskiego i „O czym się 
nie mówi” Mieczysława Krawicza 
(1939). W czasie drugiej wojny 
światowej występowała w jawnych 
(czyli kontrolowanych przez Niem-
ców) teatrach warszawskich, za co 
po wojnie sąd koleżeński ZASP 
zawiesił ją na krótko w prawach 
członka tej organizacji, nie zaka-
zując jej jednak występów scenicz-
nych. Lata 1945-1977 spędziła na 
deskach Teatru Syrena, występują-
cego najpierw w Łodzi, a od 1948 
roku – w Warszawie. Tu znów jej 
talent komediowy jaśniał pełnym 
blaskiem – tak samo jak przed woj-
ną. Doceniała ją publiczność, do-
ceniali reżyserzy, a także władze, 
które odznaczyły Stefcię Górską 
licznymi odznaczeniami, m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi (1956) 
oraz Krzyżami Orderu Odrodzenia 
Polski: Kawalerskim (1965) i O� -
cerskim (1974).

Po raz ostatni pojawiła się na 
deskach Syreny w 1980 roku, już 
jako emerytka, gościnnie, w przed-
stawieniu „Warto byś wpadł”. 
Zmarła 3 sierpnia 1986 roku i spo-
częła na Wólce Węglowej, u boku 
swojego trzeciego męża, aktora 
Wacława Zadrozińskiego.

Rafał Dajbor

Stefcia Górska

Z żalem informujemy, 
że 16 stycznia 2017 r. 

zmarł przeżywszy 87 lat 
nasz Kolega Kombatant

Jan Lach
płk. doc. dr medycyny 

aktywny działacz bielańskich 
kombatantów

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy 

głębokiego współczucia

Bielańscy Kombatanci

Maria Wojciechowska przyjmuje gratulacje

14 stycznia 2017 roku Oddział 
PTTK przy Hucie ArcelorMittal 
Warszawa uroczyście obcho-
dził 50-lecie. 

H istorię oddziału przedstawi-
ła Maria Wojciechowska, 
która funkcję prezesa pełni 

już trzecią kadencję. Pierwszym 
prezesem był Franciszek Kaczma-
rek, potem m.in. Kazimierz Bo-
chyński i Tadeusz Konrad. 

Gratulacje i życzenia kolejnych 
dziesiątek lat działalności złożyli 
oddziałowi i pani prezes: Andrzej 
Gordon – wiceprezes Zarządu 
Głównego PTTK i Janusz Ptaś-
kiewicz – wiceprezes Mazowiec-
kiego Forum Oddziałów, które za 
wspieranie działalności PTTK 
przyznało dyplomy uznania kil-
kunastu osobom m. innymi pre-
zesowi zarządu Huty Markowi 
Kempie. Zasłużeni działacze Od-
działu otrzymali medale 25-lecia. 
Padły słowa: „Ponad 300 Oddzia-
łów PTTK tworzy łańcuch ludzi 
życzliwych. W tym łańcuchu Wasz 
odział jest niezwykle ważny, istot-
ny, uśmiechnięty. To jedyny od-

50 lat PTTK w Hucie

dział przy zakładzie pracy, który 
nadal działa i ma tak długą i bo-
gatą historię”. 

„Działalność PTTK, prowa-
dzona nieprzerwanie od 50 lat jest 
najlepszym dowodem na to, że 
tradycje aktywności społecznej 
w warszawskiej hucie były, są 
i będą nadal żywe. W dniu Wasze-
go jubileuszu pragnę życzyć dzie-
siątek lat dalszej działalności, en-
tuzjazmu i zaangażowania. Ze swej 
strony mogę obiecać, że Huta Ar-

celorMittal Warszawa będzie nadal 
Wam służyła pomocą i wsparciem” 
napisał w okolicznościowym liście 
prezes Marek Kempa. 

Oddział PTTK przy Hucie Ar-
celorMittal Warszawa liczy obec-
nie 120 członków. Tradycyjnie 
organizuje wyjazdy nad morze, 
nad jeziora, w góry. W tym roku 
na wiosnę planowana jest wypra-
wa na Białoruś. 

Zo� a Kochan 

„W 1931 r. urodziłem się w ma-
lowniczym domku z altanką 
(choć pozbawionym bieżącej 
wody i kanalizacji) na posesji 
dziadka Tomasza (przy Ogólnej 
5). Wiosną 1938 r. przeniosłem 
się wraz z rodzicami na bielań-
skie osiedle Zdobycz Robotnicza, 
na którym mieszkam do dziś” – 
napisał w jednym z felietonów. 

N ajpierw jestem bielańczy-
kiem, potem warszawia-
kiem, a potem Polakiem” 

– powiedział kiedyś na redakcyjnej 
Wigilii. Był członkiem jednej 
z tych rdzennie tutejszych rodzin, 
których nazwiska przywołują 

Jerzy Głosik nie żyje.
Był naszym kolegą

przewodniki po historii Bielan, 
a dom państwa Głosików zbudo-
wano przy urokliwej ul. Chełm-
żyńskiej – dziś Płatniczej, którą 
oświetlają gazowe latarnie.

Byliśmy dumni, że jest jednym 
z nas, poczytnym autorem rubry-
ki pt. „Wspomnienia starego bie-
lańczyka” – opisującym miejsca, 
których dziś próżno szukać na 
mapach, ludzi, o których pamięć 
chciał ocalić, dzieje, obyczaje, 
a każdy z tych artykułów czytało 
się jak niezwykłą wyprawę w prze-
szłość Jego małej ojczyzny.

Te „wyprawy” były Jego pasją 
oraz ozdobą naszej gazety, nato-
miast z zawodu był pan Jerzy arche-
ologiem. Ukończył studia archeolo-
giczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim, a doktoryzował się z proble-
matyki wczesnego brązu na Uni-
wersytecie Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Lublinie. Był pracownikiem 
naukowym Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie, 
a przedmiotem jego zainteresowań 
badawczych była archeologia Polski 
w okresie neolitu i epoki brązu. Jest 
autorem wielu publikacji popular-
nonaukowych z tej dziedziny.

Przez ponad 30 lat prowadził 
Pogotowie Archeologiczne i każda 
wieść o przypadkowym odkryciu 
działała jak zastrzyk adrenaliny. 
Wspominał, że tylko na budowę 

kościoła św. Zygmunta jechał z mie-
szanymi uczuciami: budowa ciągnę-
ła się latami, mieszkańcy Bielan 
niecierpliwie wyczekiwali jej ukoń-
czenia – nagle telefon do Pogotowia, 
że wykopano tam jakieś „zabytkowe 
skorupy”. Jako archeolog powinien 
się cieszyć, ale był przecież bielań-
czykiem i wiedział, że gdyby znale-
zisko miało wartość naukową, na-
stąpiłaby kolejna długa przerwa 
w pracach. Tego wymagają przepisy 
i konieczność przeszukania terenu. 
Na szczęście okazało się, że „skoru-
py” nie miały takiej wartości.

Dr Jerzy Głosik zmarł 9 stycz-
nia, a nabożeństwo żałobne odby-
ło się 16 stycznia 2017 r. w koście-
le św. Marii Magdaleny na Waw-
rzyszewie, po którym nastąpiło 
odprowadzenie na cmentarz miej-
scowy do grobu rodzinnego. „Nie 
umiera ten, kto trwa w sercach 
i pamięci naszej” – napisała rodzi-
na w nekrologu…

Redakcja
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REFERAT KULTURY
Ul. Żeromskiego 29, TEL. 22 373 33 98 www.bielany.waw.pl

Dokładnie w ostatni dzień Karnawału we wtorek 28 lu-
tego rozpoczynamy XII cykl koncertów „Jazz w Podzie-
miach Kamedulskich na Bielanach”. Na scenie zabrzmi 
taneczny dixieland z lat 20-tych ubiegłego stulecia 
czyli z czasów Ery Swingu. Wystąpi zespół Dixie Tiger’s 
Band  - zdobywcy „Złotej Tarki” na Międzynarodowym 
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Old Jazz Meeting”. Swym 
repertuarem, wyjątkowym instrumentarium, wspania-
łym akustycznym brzmieniem, a także stylizowanym 
ubiorem Dixie Tiger’s Band nawiązuje do najlepszych 
tradycji jazzu nowoorleańskiego. 
Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agen-
cję Koncertową Pianoart.
Patronem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A.

w w w.bielanyp o go dzin ach .pl

Ostatki Jazzowe w Podziemiach Kamedulskich – Dixie Tiger’s Band, 28.02.2017 wtorek g. 19.00



10 Nasze Bielany nr 1/2017w w w. bie l a nyp o go dz inach.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

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

14 stycznia – 6 marca – Wystawa „Księgozna- 
ki” Beaty Joanny Przedpełskiej („Ex libris” w języ-
ku łacińskim oznacza dosłownie „z książek” czyli 
„z księgozbioru”). 
Karteczki z tym napisem, ozdobione gra� czną kompo-
zycją, właściciel tomu umieszcza na okładce lub we-
wnętrznej stronie woluminu, aby zaznaczyć, że właśnie 
do niego należy dana publikacja. Winieta zawiera bo-
wiem również jego nazwisko oraz elementy, nawiązu-
jące do jego charakteru, zainteresowań, zawodu, znaku 
Zodiaku, miejsca zamieszkania itd. Wystawa dostępna 
w godzinach otwarcia Biblioteki.

6 lutego, godz. 18:00 – spotkanie autorskie  
z Maciejem Pinkwartem. 
Urodzony w Milanówku pod Warszawą, od ponad 40 lat 
mieszka pod Tatrami. Autor  kilkunastu przewodników 
turystycznych po Zakopanem, Paryżu, Słowacji, Francji 
i Grecji, powieści i tomów poezji, dziennikarz radiowy 
i prasowy, dokumentalista, długoletni kustosz Muzeum 
Karola Szymanowskiego w willi „Atma”, historyk Zako-
panego, organizator życia muzycznego w Zakopanem, 
wykładowca i nauczyciel.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43 
(ul. Perzyńskiego 3), tel. 22 835 18 43

we wtorki o godz. 11:00 – zajęcia edukacyjno- 
plastyczne z elementami ruchowymi  BIBLIOTEKA 
NA CIEBIE CZEKA skierowane do młodszych dzie-
ci  (od 2 do 3 lat – wstęp wolny)

w każdą środę i czwartek o godz. 10:00 – Kino  
Młodego Widza (obowiązują zapisy). Zapraszamy 
grupy zorganizowane z przedszkoli oraz szkół 
podstawowych (klas I-III)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
(ul. Duracza 19), tel. 22 639 88 51

4, 11, 18, 25 luty (środy), godz. 11:30-12:00 –  
zajęcia z cyklu MUZYKA  DLA  SMYKA dla dzieci 
w wieku 2 lat (obowiązują zapisy, ilość miejsc jest 
ograniczona).

3, 10, 17, 24 luty (piątek),  godz. 17:00 – zajęcia  
z cyklu CAŁY  ROK  W  BIBLIOTECE (wstęp wolny). 

28.02.2017 r.  
(wtorek) godz. 17.00 
– BAJANIE W BIBLIO-
TECE: spotkanie wo-
kół baśni i bajek dla 
dzieci od lat 4.

7.02.2017 r. (wto- 
rek) godz. 17.00 
– WSPANIAŁY BAL 
KARNAWAŁOWY po-
prowadzony przez 
aktorów teatru Złoty 
Dukat.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14 
(ul. Bogusławskiego 6a), 22 669 69 52 

we wtorki, godz. 11:00 – zajęcia edukacyjno- 
plastyczne, grupa wiekowa 2-3 lata (obowiązują 
zapisy, ilość miejsc ograniczona). 

w czwartki, godz. 16:30 – zajęcia edukacyjno- 
plastyczne, grupa wiekowa 4-6 lata (obowiązują 
zapisy, ilość miejsc ograniczona).

w piątki, godz. 17:00 – zajęcia edukacyjno-pla- 
styczne, grupa wiekowa „wiek szkolny” (obowią-
zują zapisy, ilość miejsc ograniczona).

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49 
(al. Reymonta 6), tel. 22 833 40 09

Czytane Środy – Podczas zajęć czytamy, bawi-
my się i wykonujemy prace kulinarne

15 luty - o przyjaźni i pomaganiu - uczymy się  
dlaczego warto pomagać, czytamy opowiadanie 
o nowych sąsiadach babci Emilii, wyklejamy ser-
duszkowe drzewko przyjaźni, robimy serduszko-
we  brownie bez pieczenia.

22 luty - o dobrych manierach przy podwie- 
czorku - czytamy wiersz J. Brzechwy „Kwoka”, 

uczymy jak się zachować na przyjęciu, robimy ku-
leczki z masłem orzechowym dekorowane różami 
z mamby. Godz. 17:00 (wstęp wolny).

Poniedziałki, godz. 15.00 – warsztaty teatral- 
ne z p. Aleksandrą Nieśpielak (zapisy).

28 lutego, godz. 17.30 – warsztaty z rysunku  
z p. Wioletą Braunsejs (zapisy).

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 103 (al. Reymonta 6), tel. 22 833 40 09

1 lutego godz. 17.30 – spotkanie Dyskusyjne- 
go Klubu Książki. „ I góry odpowiedziały echem” 
Khaled Hosseini oraz „ Obok Julii „ Eustachy Ryl-
ski (wstęp wolny).

21 luty – 24 marca – wystawa „W drewnie za- 
klęte i nie tylko....” rękodzieła p. Małgorzaty Tysz-
ko 

20, 27 luty godz. 17.30-19.00 – warsztaty  
„Uwolnij się od stresu i napięć” z Panią Dorotą 
Duszak - doradcą naturalnej medycyny napraw-
czej, technologiem żywienia, dietetykiem, trene-
rem, autorką artykułów i poradnika, prelegentką 
i uczestniczką audycji radiowych i programów te-
lewizyjnych (zapisy).

„AKTORKI” Łukasza Maciejewskiego

EWA WIŚNIEWSKA – 8 II 2017, godz. 17:00, ul. Duracza 19 (ilość miejsc ograniczona) 

W 2017 roku dziennikarz zaprasza na „Aktorki”, 
czyli spotkania z najwybitniejszymi polskimi 
gwiazdami � lmowymi i teatralnymi, autory-
tetami i mistrzyniami w swojej profesji, boha-
terkami bestsellerowych książek Łukasza Ma-
ciejewskiego - „Aktorki. Spotkania” (wyd. Świat 
Książki) oraz „Aktorki. Portrety” (wyd. Znak). 
Obie pozycje zyskały znakomite recenzje, zo-
stały uhonorowane wieloma nagrodami, tra� -
ły również na listy bestsellerów oraz rankingi 
najchętniej wypożyczanych książek w bibliote-
kach całej Polsce.
Bohaterkami pierwszych dwóch spotkań w cy-
klu „Aktorki” będą Ewa Wiśniewska oraz Emilia 
Krakowska. 
Poza spotkaniem, każdorazowo zaprosimy 
Państwa na projekcję � lmu z udziałem boha-
terek. W przypadku Ewy Wiśniewskiej - będzie 
to „Cudzoziemka” w reżyserii Ryszarda Bera 
według prozy Marii Kuncewiczowej, zaś Emilii 
Krakowskiej - niezapomniana „Brzezina” w re-
żyserii Andrzeja Wajdy - mistrzowska adapta-
cja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. 

rek) godz. 17.00 
– WSPANIAŁY BAL 
KARNAWAŁOWY po-
prowadzony przez 
aktorów teatru Złoty 
Dukat.

Nowy cykl spotkań wymyślonych przez krytyka � lmo-
wego i teatralnego, Łukasza Maciejewskiego, od kilku 
lat związanego z biblioteką na Bielanach („Kino za Ro-
giem”).
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

1.02 (środa), godz. 19:00
Wieczór muzyczno-kabaretowy „Marek Ma-
jewski i Kuba Sienkiewicz”. Bilety 25 zł, przed-
sprzedaż od 23 stycznia 

5.02 (niedziela), godz. 12:30
Bal ze Złotym Dukatem z cyklu „Dwie Godzi-
ny dla Rodziny”. Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 30 
stycznia

8.02 (środa), godz. 17:30
„Klasyka na Bielanach czyli...trzy kwadranse 
z muzyką”, koncert pt. „Spacer po strunach”. 
Zagrają: K. Paciorkiewicz - Jarmuła – skrzypce, M. 
Jamroży – skrzypce oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I 
Stopnia im. W. Lutosławskiego. Wstęp wolny.

10.02 (piątek), godz. 18:00
Wernisaż malarstwa Joanny Adamek pt. 
„Niebieski-ulotność”, w ramach cyklu wy-
staw grupy Trzy Barwy. Czynna do 5 marca. 
Wstęp wolny

11.02 (sobota), godz. 15:00
Spotkanie literacko-historyczne z Ernestem 
Bryllem przygotowane przez Społecznych 
Animatorów Kultury. Wstęp wolny

12.02 (niedziela), godz. 12:30
„Podróżniczek – Wyprawa na koniec Świata” 
Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Dla 
dzieci od lat 4. Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 6 
lutego

13 – 24.02 w godz. 10.00-13.00
FERIE w BOK czyli jak spędzić ciekawie zimę 
(survival, gry planszowe, � lmy dla dzieci, 
warsztaty artystyczne, kulinarne). Szczegóły na 
www.bok-bielany.eu

18.02 (sobota), godz. 17:00
Koncert legendy bigbitu Piotra Miksa z zespo-
łem Wehikuł Czasu. Bilety 20 zł

22.02 (środa), godz. 18:00 
„Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem 
Dworczykiem – Papua Nowa Gwinea”. Wstęp 
wolny

25.02 (sobota), godz. 16.00
Karnawałowy Bielański Dancing. Bilety 15 zł, 
przedsprzedaż od 20.02

26.02 (niedziela), godz. 16.00
Ostatkowy Bielański Dancing. Bilety 15 zł, przed-
sprzedaż od 20.02

BOK, ul. Estrady 112 
www.bok-� lia.eu, tel. 22 835 54 44

3 luty  piątek godz. 18.30
P – jak podróże – cykl spotkań podróżniczych. 
Peru jednym haustem –  pokaz slajdów i spo-
tkanie z podróżnikiem  Łukaszem  Tulejem. 
Wstęp wolny

4 luty  sobota godz. 10.30
Akademia Einsteina – doświadczenia i ekspe-
rymenty. Pokazy i warsztaty o tematyce nauko-
wej rozwijające kreatywne myślenie, zdolności 
manualne oraz współdziałanie w grupie. Zajęcia 
jednorazowe 25 złotych, obowiązują zapisy do 2 lutego 

4 luty  sobota godz.12.30 
Bal u Szeherezady – szalony bar karnawało-
wy w konwencji Baśni Tysiąca i Jednej Nocy. 
W programie wyścigi na Latających dywanach, 
rodzinna gonitwa na wielbłądach, poszukiwa-
nia Magicznego Kufra Alladyna i orientalne 
show Ali Baby. Wstęp 5 zł/osoba

6 luty  poniedziałek godz. 10.00 
Folkowa Hulanka – koncert muzyki ludowej. 
W programie autentyczne zabawy ludowe pełne 
śpiewu, starych wyliczanek, wierszyków i  tań-
ców  – oberka, kujawiaka, mazurka. Wstęp wolny

8 luty  środa godz. 10.45 
Wyprawa na kraj świata – koncert edukacyjny 
Filharmonii Narodowej. Muzyczna podróż śla-
dami mitycznego Odyseusza. Bilet 4 zł/osoba 

9 luty  czwartek godz.17.00 
Komin na Drutach – robótki ręczne. Warsztaty 

dziergania na drutach – uczestnicy wykonają 
ciepły komin na szyję. 40 zł – wełna i druty w cenie, 
zapisy do 5 lutego

10 luty  piątek godz. 18.00
Gruszki na sośnie – linoryty i komiksy. Wer-
nisaż prac Michaliny Niebrzydowskiej. Wstęp 
wolny, wystawa czynna do 10 marca 

10 luty  piątek godz.19.00 
O�  Na Zakręcie – Sztuka Na Zakręcie – pokaz 
� lmów krótkometrażowych. W programie ob-
razy z Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Polski. Wstęp 
wolny.

11 luty  sobota godz.12.00
Kocham Teatr! Opowieści z cukru piernika i 
marcepana – spektakl narracyjno-muzyczny 
dla dzieci Kompanii Artystycznej BabaBaya.  
Bilet 5 zł/osoba

13 – 24 luty godz. 10.00-12.00 
Ferie z Kulturą na wszystkie warsztaty wstęp 
wolny. Szczegóły na stronie www.bok-� lia.eu

24 luty  piątek godz.19.00 
O�  na Zakręcie – Zakręcona miłość. Pokaz 
� lmów niezależnych z Polski, Wielkiej Brytanii, 
Bułgarii i Hiszpanii. Wstęp wolny

25 luty sobota godz.12.00 
Pracownia Nic Trudnego – Uszyj Przytulaka 
– Potworzaka – rodzinne warsztaty projekto-
wania i szycia zabawek – przytulanek według 
własnego projektu. 30 zł – obowiązują zapisy do 24 
lutego

Muzyczne podróże 
– Bułgarskie przedwiośnie

Już 19 lutego 
2017 o godz. 
18.00 zaprasza-
my do Bielań-
skiego Ośrodka 
Kultury przy ul. 
Goldoniego 1 
na imprezę „Mu-
zyczne podró-
że” – „Bułgarskie 
przedwiośnie”. 

W programie: koncert jedynej w swoim rodzaju polsko-
bułgarsko-czeskiej grupy muzycznej łączącej muzykę 
bałkańską z folkiem, jazzem i world music SARAKINA 
BALKAN BAND, prezentacja slajdów, prezentacja oby-
czaju podcinania winorośli, tańce bułgarskie z muzyką 
na żywo prowadzone przez Stojana Uzunova, oraz de-
gustacja bułgarskich przysmaków.
SARAKINA BALKAN BAND: Jacek Grekow - kaval, gajda, 
akordeon, Jan Mlejnek - klarnet, tambura, Mateusz Biel-
ski – kontrabas, Krzysztof Ostasz – tupan, Anna Klebus - 
Vocal , Stojan Uzunov – taniec. Bilety: 20 zł., przedsprze-
daż od 13.02

W karnawale bigbitowo

Zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju bigbitowy 
koncert do Bielańskiego Ośrodka Kultury. Zagra i za-
śpiewa dla Państwa Piotr Miksa, legenda warszawskie-
go bigbitu. Występował i współpracował z Tajfunami, 
Chochołami, Warszawskimi Kurantami, Pesymistami 
i Bardami. Swoją karierę artystyczną rozpoczął w 1962 
roku kwali� kując się do � nału Festiwalu Młodych Talen-
tów w Szczecinie. 
Z grupą Chochoły w 1964 roku wystąpił na II Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. Wykonał tam dwie przebo-
jowe piosenki: Niewinny złodziej i Dlaczego Karolina. 
W swoim dorobku posiada nagrania dla Polskiego Ra-
dia i nagrania płytowe. Siedemnaście lat temu założył 
zespół Zielono-Czarni, z którym występuje. Współ-
pracował też z Mirą Kubasińską i Kasią Sobczyk grając 
wspólnie wiele koncertów. Grupa Wehikuł Czasu to 
ostatni projekt Piotra Miksa, w którym artysta prezen-
tuje swój dorobek w towarzystwie profesjonalnych 
muzyków: Andrzej Pisarzewski - gitara, Tomasz Sza-
frański - perkusja, Piotr Lemon Kowalski - bas, Andrzej 
Witkowicz Jr. - gitara. 
Czekamy na Państwa 18.02 (sobota) o godz. 17.00. Bile-
ty 20 zł, przedsprzedaż od 13 lutego.
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Tak bielańscy seniorzy witali nowy rok 
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Praca przy rozpracowywaniu 
oszustów działających metodą 
„na policjanta CBŚ” nie jest ła-
twa. Zdarza się, że sprawcy ta-
kich przestępstw, dzięki swojej 
bezwzględności zyskują spore 
kwoty pieniędzy od starszych 
osób, które przekonywane 
są przez nich o tym, że biorą 
udział w akcji, dzięki której 
oszuści zostaną zatrzymani. 
Pokrzywdzeni tymczasem nie 
zdają sobie sprawy, że w ciągu 
kilku minut tracą dorobek 
swojego życia. 

K ilka dni temu na terenie Bie-
lan i Żoliborza miały miej-
sce dwa takie przypadki. 

Starsze osoby straciły prawie 40 
tys. zł. Nie pozwólmy, aby w ten 
sposób nasi najbliżsi stracili doro-
bek swojego życia. Porozmawiaj-
my z nimi o oszustach. 

Bielańscy i żoliborscy policjanci 
przestrzegają mieszkańców dzielni-
cy przed oszustami wyłudzającymi 
od starszych osób pieniądze metodą 
na tzw. „policjanta”. Sprawcy tego 
typu oszustw są często zatrzymywa-
ni dzięki pomocy osób, które mają 
świadomość tego, że mogą zostać 
oszukane. Niestety wciąż jesteśmy 
informowani o kolejnych pokrzyw-
dzonych. Kiedy starsza osoba od-
biera telefon od rzekomego „poli-
cjanta” z prośbą o pomoc w zatrzy-
maniu oszustów działających meto-
dą na tzw. „wnuczka”, często prze-
kazuje przestępcom oszczędności 
całego życia. 

Przestępcy oszukujący star-
szych ludzi metodą na tzw. „wnucz-
ka” działają w stolicy od około 10 
lat. Pomimo zatrzymania przez 
policję wielu z nich, nadal docie-
rają do nas sygnały o kolejnych 
pokrzywdzonych osobach. 

Oszuści stale mody� kują me-
todę swojego działania. Na począt-
ku dzwoniąc na numer stacjonar-
ny i nawiązując rozmowę ze starszą 
osobą podszywają się pod któregoś 
z członków rodziny. Po chwili jed-
nak przerywają połączenie. Bardzo 
szybko telefon ponownie dzwoni. 
Tym razem przestępca podaje się 
za policjanta, funkcjonariusza 
CBŚP. 

Pamiętaj: 
• Policja nigdy w takich lub 

podobnych sytuacjach nie prosi 
o przekazanie pieniędzy 

• niezwłocznie powiadom po-
licję o takim zdarzeniu, dzwoniąc 
pod numer alarmowy 997 lub 112 
z telefonu komórkowego, telefon 
całodobowy tel. 22 603 71 55.

ek

Metoda na „wnuczka”
Długie suknie, boa, rękawiczki. 
Seniorka lubi poszaleć w kusej 
mini, ale na klubowym wieczor-
ku, a nie w sylwestra. Panowie 
też w pełnej gali: śnieżne gorsy, 
muszki, nawet smokingi.

N iewykluczone, że wielkie 
balowanie w Centrum Re-
kreacyjno-Sportowym przy 

ul. Lindego staje się tradycją. Był to 
bowiem czwarty już urządzony tu 
Bielański Bal Seniora. Ale pierwszy 
sylwestrowy: z fanfarami, życzenia-
mi, szampanem – a za oknami try-
skająca gejzerami świateł warszaw-
ska noc, tak witało rok 2017 trzystu 
bielańskich seniorów i seniorek. 
Zapraszali Rada i Zarząd Dzielnicy 
Bielany, Centrum Rekreacyjno-
Sportowe i Bielańska Rada Senio-
rów, zaś wtajemniczeni opowiada-
li, że najwięcej starań i entuzjazmu 
wykazali tu nasi wiceburmistrzo-
wie: Grzegorz Pietruczuk i Wło-
dzimierz Piątkowski. Co zresztą 
potwierdził publicznie prezes 
TKKF „Chomiczówka” Jacek Bącz-
kowski, zapraszając organizatorów 
do otwarcia pląsów. Dokonał tego 
Grzegorz Pietruczuk.

Hala sportowa na Lindego zo-
stała przedekorowana na salę balo-
wą przez TKKF „Chomiczówka”. 
Ogólny podziw budziła gigantyczna 
rodzina bałwanów, z którymi goście 
robili sobie zdjęcia. Była pomysło-
wa choinka, pod su� tem kołysały 
się gwiazdy. Przy wejściu czekały na 
gości gadżety: kapelusze, uszatki, 
maseczki. Orkiestra – Zespół „Real” 

Ta noc wśród innych wyjątkowa

najwidoczniej świadoma, że na se-
niorskich imprezach przeważa płeć 
piękna, zadbała o repertuar, przy 
którym można pląsać w kółkach. 
Włodzimierz Piątkowski objawił 
talent konferansjera, a pan Jacek 
Bączkowski – wodzireja, klucząc 
między stołami na czele długaśnego 
korowodu. Na stołach zastawa była 
porcelanowa. Ob� tość przekąsek, 
owoców, ciast. Na początku balu 
podano gorącą kolację.

…Pięć, cztery, trzy, dwa, je-
den… Skończył się rok. – Oby 
2017 nie był gorszy! – życzył nam 
wiceburmistrz Włodzimierz Piąt-
kowski. – Chciałabym bardzo po-
dziękować, że przyszliście na ten 
bal – mówiła przewodnicząca Bie-
lańskiej Rady Seniorów Krystyna 
Żebrowska. – Obyśmy wszyscy 
zdrowi byli! – wyraziła ogólne ży-
czenia dyrektor CRS-u Anna 
Szymczak-Gałkowska. Był wśród 
gości Wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Jan Zaniewski, radni, 

członkowie Rady Seniorów… Po 
północy podano barszczyk i pie-
rogi, a potem – senior potrafi! 
W konkursie wiedzy o Bielanach 
padały pytania: Ile na Bielanach 
jest stacji metra? Łatwe bo można 
policzyć. Ile pływalni mają Biela-
ny? Zrzeszeni w klubach chodzą 
na pływalnie, więc wiedzą. Ale 
odpowiadając – ilu seniorów liczą 
Bielany?, uczestniczka konkursu 
pomyliła się zaledwie o kilka tysię-
cy, budząc uznanie publiczności.

Radzie i Zarządowi Dzielnicy 
Bielany oraz naszym życzliwym 
wiceburmistrzom, Centrum Re-
kreacyjno-Sportowemu, TKKF 
„Chomiczówka”, Bielańskiej Ra-
dzie Seniorów za ten 
piękny bal ser-
decznie dziękują 
wszyscy goście.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Synowa mojej sąsiadki zna 
cztery języki obce i pracuje 
w � rmie mającej kontakty z za-
granicą. Ma jednak przedszko-
laka, który komplikuje życie 
nie tylko mamie i tacie, lecz 
także � rmom ich zatrudniają-
cym – częstymi chorobami. 

O statnio przedszkole za-
dzwoniło do synowej, że 
pociecha jest osowiała, 

a termometr wskazuje 38oC. Ta 
pobiegła do szefa, by uprzedzić, że 
znów musi wziąć zwolnienie lekar-
skie. – Pani Jolu! – przeraził się 
szef. – Przecież mamy na kolacji 
Hiszpanów i Włochów! Niech pani 
gdzieś upchnie dziecko i wraca!

Ciekawe co by zrobił, gdyby 
pani Jola nie miała pod ręką moich 
sąsiadów, czyli babci i dziadka de-
likwenta. Matek, których dzieci 
często chorują, pracodawcy po-
zbywają się, jeśli się tylko da. Ale 
mamę władającą biegle angiel-
skim, niemieckim, hiszpańskim i 

Dochodowość babci i dziadka

włoskim nie tak łatwo zastąpić – 
ergo:

Im trudniejsza do wymiany 
jest pracująca matka, tym większa 
wartość rynkowa babci i dziadka, 
która to zależność zasługuje na 
uwagę socjologów, ekonomistów i 
innych badaczy meandrów naszej 
rzeczywistości. Pozornie babcia i 
dziadek – relikty sprzed ery ban-
kowości i komputerów – nie tylko 
nie są w stanie przysparzać docho-

du narodowego, ale w dodatku 
trzeba im płacić (solidnie przez 
nich zarobione!) emerytury. 
W rzeczywistości babcia i dziadek 
ciężko pracują przy wnukach, po-
święcając tym samym czas na ra-
towanie spraw publicznych. I nikt 
im za to nie płaci.

Wszystkiego najlepszego 
z okazji Waszego święta!

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Rada Seniorów Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy 
z głębokim żalem żegna

Wandę Ścieżyńską
byłą długoletnią dyrektor 

Bielańskiego Ośrodka Kultury

Wandę Ścieżyńską
byłą wieloletnią dyrektor 

Bielańskiego Ośrodka Kultury
z wielkim smutkiem żegna 

Były Zespół Estradowy „Bielany”

Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej Zarząd Dzielnicowy 

Warszawa-Bielany
żegna

Wandę Ścieżyńską
byłą dyrektor 

Bielańskiego Ośrodka Kultury

Podziękowania

Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy i bielańscy se-
niorzy dziękują ks. prałatowi 
dr. Krzysztofowi Koskowi, 
proboszczowi para� i św. Zyg-
munta za użyczenie dolnej sali 
kościelnej na spotkania inte-
gracyjne organizowane przez 
Ośrodek Wsparcia dla Senio-
rów Nr 1 al. Zjednoczenia 13 
w 2016 r. 

Dziękują również pani 
Małgorzacie Szerszeń, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Nr 
133 im. Stefana Czarnieckiego 
za użyczenie sali gimnastycz-
nej na potrzeby zajęć rucho-
wych organizowanych przez 
Osrodek Wsparcia dla Senio-
rów Nr 1, al. Zjednoczenia 13 
w 2016 r.

Magdalena Zawadzka, Wiktor Zborowski i Michał Olszański w bielańskim 
ratuszu na tegorocznej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

Fo
t. 

Z.
 M

or
aw

sk
i

Z wielką przykrością 
i smutkiem przyjęliśmy 
informację o odejściu 
wieloletniej Dyrektor 

Bielańskiego Ośrodka Kultury 
Pani 

Wandy Ścieżyńskiej
Rodzinie składamy najszczersze 

wyrazy współczucia.
Dyrekcja i pracownicy BOK
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W trosce o ustawiczne pod-
noszenie jakości gazety, 
chcielibyśmy poznać su-

gestie Czytelników dotyczące jej 
zawartości. 

Ankieta miesięcznika „Nasze Bielany”
Prosimy poświęcić chwilę na 

zaznaczenie właściwego kwadratu 
odpowiedzi. Wypełnioną ankietę 
prosimy złożyć w redakcji „Na-
szych Bielan” – III piętro, pok. 317 

ANKIETA MIESIĘCZNIKA „NASZE BIELANY”. 
W trosce o ustawiczne podnoszenie jakości gazety, chcielibyśmy poznać sugestie 
Czytelników dotyczące jej zawartości. Prosimy poświęcić chwilę na zaznaczenie 
właściwego kwadratu odpowiedzi. Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w redakcji 
„Naszych Bielan” – III p. pok. 317 lub WOM. Wśród 10 Czytelników biorących udział w 
ankiecie, rozlosujemy cenne nagrody. 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę   .....................   
.................................................... 

Serdecznie dziękujemy. Redakcja. 

 

L.p. Pytanie Odpowiedzi 

1 Przedział wiekowy 

□ do 25 lat 
□ od 26 do 45 lat 
□ od 46 do 60 lat 
□ powyżej 60 lat 

2 Jestem mieszkanką / mieszkańcem □ dzielnicy Bielany 
□ innej dzielnicy Warszawy 

3 
„Nasze Bielany”  
otrzymałam / otrzymałem 

□ w sklepie 
□ w bibliotece 
□ w Urzędzie 
□ inne miejsce 

4 W „Naszych Bielanach” podoba mi się 

□ dział: Wydarzenia 
□ dział: Społeczne 
□ dział: Sport 
□ dział: Środowisko 
□ dział: Edukacja 
□ dział: Kultura 
□ dział: Felieton 
□ dział: Bielany po godzinach 
□ dział: Głos seniora 

5 W gazecie zmieniłabym / zmieniłbym 
□ …………………………………………........... 
□ …………………………………………........... 
□ …………………………………………........... 

 



Ul. Andersena 4 – Młodzieżowy Dom Kultury
Ul. Arkuszowa 58 – Sklep Zoologiczny
Ul. Aspekt 79 – E.Leclerc
Ul. Bogusławskiego 6a – Biblioteka / Wypożyczalnia Nr 15
Ul. Broniewskiego 44 – Kościół Zesłania Ducha Świętego
Ul. Broniewskiego 65 – Sam Społem
Ul. Broniewskiego 71 – Klub WSM „Piaski”
Ul. Cegłowska 39 – Młodzieżowy Dom Kultury
Ul. Cegłowska 80 – Szpital Bielański (hall)
Ul. Conrada 6 – CRS Bielany
Ul. Conrada 11 – Carrefour Express
Ul. Conrada 15 – Przychodnia Rejonowa
Ul. Dantego 5 – Apteka
Ul. Dewajtis 3 – Dobre Miejsce 
Ul. Dewajtis 5 – UKSW - portiernia
Ul. Duracza 19 – Biblioteka / Wypożyczalnia Nr 120
Ul. Dzierżoniowska 7 – Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju
Ul. Estrady 112 – Filia BOK
Ul. Goldoniego 1 – BOK
Ul. Goldoniego 1 – Sklep Biedronka
Ul. Grębałowska 23/25 – ZGN
Ul. Gwiaździsta 17 – Kościół Św. Rafała i Alberta
Ul. Heroldów 19d – Delikatesy
Ul. Kasprowicza 43 – Sam Bielański
Ul. Kasprowicza 62 – Sklep
Ul. Kasprowicza 63 – Stacja Bielany
Ul. Kasprowicza 65 – Karuzel Bielański
Ul. Kasprowicza 132 – Huta
Ul. Kasprowicza 151 – ZUS
Ul. Klaudyny 1 – Toyota Bielany
Ul. Klaudyny 26 – Carrefour Express
Ul. Klaudyny 32 – Przychodnia Rejonowa
Ul. Kleczewska 56 – Przychodnia Rejonowa
Ul. Klenczona / Arkuszowa – Stacja Benzynowa „Port”
Ul. Kochanowskiego 19 – Przychodnia Rejonowa
Ul. Kochanowskiego 47 – Apteka
Ul. Lindego 20 – CRS Bielany
Ul. Lipińska 2 – WCPR
Ul. Literacka 19 lok. 2 – Kawiarnia LiteraCafe
Ul. Marymocka 35 – AWF - portiernia wejście główne
Ul. Marymocka 83/87 – Delikatesy Jago
Ul. Niedzielskiego 4 – Kościół Św. Krzysztofa
Ul. Pabla Nerudy 1 – TKKF „Chomiczówka”
Ul. Perzyńskiego 2 – J – Studio
Ul. Peto� ego 3 – Sklep
Ul. Płatnicza 35/37 – Pod Podłogą z Jadłem
Ul. Przy Agorze 1A – Sklep Top Market
Ul. Przy Agorze 15 – Sam Społem „Przy Agorze”
Ul. Przybyszewskiego 80/82 – OPS
Ul. Pułkowa 33 – Sklep Moto i Serwis
Al. Reymonta 6 – Biblioteka / Wypożyczalnia Nr 49
Ul. Rudzka 12/14 – Wypożyczalnia Nr 22
Ul. Schroegera 80 – Kawiarnia ROŚLINA
Ul. Sokratesa 9 – Wspólnota Mieszkaniowa „Residence”
Ul. Skalbmierska 5 – Urząd Skarbowy
Ul. Szegedyńska 9a – BCEK
Ul. Szegedyńska 13a – Mediateka START-META
Ul. Wrzeciono 5a – OWdS Nr 2
Ul. Wrzeciono 10c – Przychodnia Rejonowa
Ul. Wrzeciono 33 – Sklep AMARA
Ul. Zabłocińska 10 – Sklep
Al. Zjednoczenia 1 – Sklep „Sue Ryder”
Al. Zjednoczenia 1 – Wake Cup Cafe
Al. Zjednoczenia 11 – Kawiarnia Mała Forma
Al. Zjednoczenia 19 – Biblioteka
Al. Zjednoczenia 36 – Lawenda & Jazz
Al. Zjednoczenia 46 – Czytelnia
Al. Zjednoczenia 50 – Bonjour Bielany
Ul. Żeromskiego 7 – Policja
Ul. Żeromskiego 13 – Przychodnia Publiczna
Ul. Żeromskiego 55/67 – Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek

lub w Wydziale Obsługi Mieszkań-
ców (WOM). 

Serdecznie dziękujemy. 

Redakcja

Lista punków kolportażu 
„Naszych Bielan”

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 
5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2031 z późn. zm.) w związku 
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
23 z późn. zm.)

zawiadamiam 
strony postępowania,

że w dniu 19.12.2016 r. (data 
wpływu podania do Urzędu) w Wy-
dziale Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Bielany na wniosek in-
westora – Prezydenta m. st. Warszawy, 
reprezentowanego przez pełnomoc-
nika – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy 
Bielany Pana Artura Wołczackiego, 
zostało wszczęte postępowanie admi-
nistracyjne w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia, w trybie ustawy z dnia 
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), na 
„budowę ulicy 23 KUD w Warszawie” 
(na odcinku od al. Słowiańskiej do 
łącznika z ul. 28 KUD wraz z oświe-

tleniem i odwodnieniem oraz urzą-
dzeniem zieleni).

Wnioskowana inwestycja realizo-
wana będzie na działkach o numerach 
ewidencyjnych według katastru nie-
ruchomości: dz. ew. nr 24, 47/5 z ob-
rębu 7-04-07, dz. ew. nr 1/3, 1/6, 1/7, 
1/8, 1/9, 9/1, 10, 14/1, 14/4, 15/2, 
15/5, 15/7, 19/4, 19/5 z obrębu 7-04-
13.

Decyzja o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej zatwierdzi 
podział nieruchomości gruntowych: 
dz. ew. nr 10 (projektowana 10/1, 
10/2, 10/3), 14/1 (projektowana 14/9, 
14/10, 14/11), 15/7 (projektowana 
15/12, 15/13), 19/5 (projektowana 
19/10, 19/11) z obrębu 7-04-13.

Nieruchomości dla których okre-
ślono ograniczenia w korzystaniu 
nieruchomości dla realizacji budowy 
drogi publicznej oraz przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 
11f ust. 2 ustawy o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych): dz. ew. nr 24, 47/5 z obrębu 
7-04-07, dz. ew. nr 1/3, 1/6, 1/7, 1/9, 
9/1, 10, 14/1 z obrębu 7-04-13.

Zgodnie z art. 11d ust 9 i 10 ww. 
o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych z dniem niniejsze-
go zawiadomienia nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorial-
nego, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce nierucho-
mościami. Czynność prawna doko-
nana z naruszeniem powyższego 
zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postę-
powania administracyjnego niniejsze 
zawiadomienie uważa się za dokona-
ne po upływie 14 dni od dnia publicz-
nego ogłoszenia. W związku z po-
wyższym informuję, że zainteresowa-
nym stronom postępowania służy 
prawo do czynnego udziału na każ-
dym jego stadium, zgodnie z art. 10 
k.p.a. Z aktami sprawy można się 
zapoznać w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, 
Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żerom-
skiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 
205, tel.: (22) 37-33-205, w ponie-
działki i czwartki w godzinach 8.30-
15.30 lub po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym.

OBWIESZCZENIE
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W ramach styczniowej roz-
grzewki umysłu, proponujemy 
bielańską krzyżówkę. 

N ależy prawidłowo rozwiązać 
poziome kratki. Litery w zie-
lonym polu utworzą hasło. 

Należy je podać, dzwoniąc pod re-
dakcyjny numer telefonu: (22) 373 
33 17 lub wysyłając e-mail na adres: 
tolechowski@um.warszawa.pl

Wygrywa pierwszych pięć osób, 
które udzielą dobrej odpowiedzi. 
Na zwycięzców czekają wartościo-
we nagrody. Są nimi książki: „Bie-
lany. Przewodnik historyczny” 
varsavianisty Jarosława Zielińskie-
go i „Bielański wehikuł czasu” Mar-
ty Dobrowolskiej-Kierył z ilustra-
cjami Agnieszki Korfanty.

Imiona i nazwiska zwycięzców 
opublikujemy w lutowym nume-
rze „Naszych Bielan”.  

Redakcja

Bielańska krzyżówka

1. Inaczej magistrat. 2. Lasek 
przy Kasprowicza. 3. Zabytkowa 
część dzielnicy. 4. Stawy na Waw-
rzyszewie. 5. Ważna ulica Stefana. 
6. Witaj lato na Bielanach czyli... 
7. Kępa... 8. Nazwa stacji metra. 
9. Słynna placówka kulturalna. 
10. Autor „Sonaty marymonckiej”. 
11. Pierwotna nazwa huty. 12. Ma-
ria z karuzeli... 13. Uliczka z latar-
niami gazowymi. 14. Księga ewen-
tualnie bazar. 15 Park przy Bro-
niewskiego. 16. Lokalny trakt Lwa. 
17. Mieszkają w Puszczy Kampi-
noskiej. 18. Księżycowa droga na... 
19. Osiołek z Dewajtis. 20. „Nasze 
Bielany”.

Drodzy Czytelnicy – mam 
prawdziwą przyjemność zainicjo-
wać nową rubrykę w „Naszych 
Bielanach”. Rubrykę kulinarną, któ-
rej będę gospodarzem. Ponieważ 
nasze kuchenne spotkania zaczy-
namy w karnawale, opowiem na 
początek o potrawie, która na ten 
czas będzie idealną przekąską.

Na ogół, gdy opowiadam o tym 
daniu, spotykam się z niedowierza-
niem albo z pobłażliwym uśmie-
chem i prośbą, żebym nie dowcip-
kował, tylko podał prawdziwy ze-
staw składników. Wielu jakoś nie 
bardzo mieści się w głowie, jak moż-
na połączyć w jednej kulinarnej 
kompozycji mające opinię wędli-
niarskiej tandety parówki z delika-
tesowymi bananami. A jednak… Na 
początku, zanim jeszcze podam 
składniki, podkreślę z całą stanow-
czością jedną sprawę: do tego dania 
pod żadnym pozorem nie nadają się 
ohydne, grube, kosztujące pięć gro-
szy na krzyż quasi parówki, pęcz-

Gotuj z „NB” – Parówki z bananami
niejące obrzydliwie pod wpływem 
ciepła. Jeśli chcecie uraczyć gości 
właśnie delikatesem, zaopatrzcie się 
w parówkową ekstraklasę, w cien-
kie, długie berlinki jakiegoś (nie 
podam jakiego, by nie być posądzo-
nym o kryptoreklamę) renomowa-
nego producenta. Podaję składniki 
na jedną porcję, łatwo będzie prze-
mnożyć przez ilość biesiadników.

Składniki: 1 parówka, 1 banan, 
2 plastry niezbyt tłustej szynki wie-
przowej, 2 nieduże lub jedna duża 
suszona śliwka, niewielka kostka 
żółtego sera, łyżka oleju.

Przyprawy: łyżka curry, duża 
szczypta suszonego tymianku.

Z bananów zdejmijcie skórę, 
z parówek celofanowe osłonki, 
a następnie ostrożnie przekrójcie 
banany i parówki wzdłuż, na dwie 
połowy. Róbcie to bez pośpiechu, 
tak, żeby obydwa składniki rozciąć 
na części jak najbardziej zbliżone 
do takich samych połówek. Na ta-
lerz lub półmisek wysypcie curry, 

a następnie obtoczcie w nim bana-
nowe połówki. I to róbcie rozważ-
nie, tak przekrojony banan jest 
kruchy i jeśli zaczniecie nim „maj-
tać” może po prostu pęknąć, co nie 
przysporzy potrawie ani urody, ani 
też nie ułatwi Wam jej wykona-
nia.

Na rozłożonym plasterku szyn-
ki połóżcie połówki parówki i bana-
na „przyklejone” płaskimi stronami 
do siebie. Na środku, na składni-
kach umieśćcie suszoną śliwkę, 
a następnie całość zawińcie w pla-
sterek szynki i zepnijcie wykałacz-
kami, tak jak widzicie na zdjęciu.

Piekarnik rozgrzejcie do 180 
stopni, żaroodporne, szklane na-
czynie wysmarujcie łyżką oleju, 
a następnie włóżcie do niego pa-
rówkowo-bananowo-śliwkowo-
szynkowe zawiniątka. Zetrzyjcie 
żółty ser na grubych oczkach tarki. 
Posypcie nim parówki, a następnie 
sypnijcie na nie jeszcze sutą szczyp-
tę suszonego tymianku. Wstawcie 

bez przykrycia do piekarnika na 10 
minut. Jeśli piekarnik jest dobrze 
pracujący, wydajny – ten czas po-
winien wystarczyć, by danie sma-
kowicie się podpiekło. O tym, że jest 
już gotowe, poinformuje Was wy-
gląd pięknie zrumienionego sera.

Zwróćcie uwagę, że do tego dania 
w ogóle nie używamy nieśmiertelne-
go zestawu przypraw, to jest soli i pie-
przu. Nie ma takiej potrzeby. Wędli-
na jest dostatecznie słona, a curry 
i tymianek to przyprawy o tak orygi-
nalnym smaku, że pieprz byłby tu 
wyłącznie intruzem. Smak potrawy 
podkreśli natomiast oszczędnie 
i z umiarem użyty keczup. Gwaran-

tuję, że smak tego dania zachwyci 
i Was, i Waszych gości. 

Szanowni Państwo! Chcieliby-
śmy (ja oraz cała redakcja), by ru-
bryka kulinarna w „Naszych Biela-
nach” miała charakter interaktywny. 
Oto mój adres mailowy: rafaldaj-
bor@poczta.onet.pl Będę bardzo 
szczęśliwy, otrzymując od Państwa 
propozycje potraw do naszej rubry-
ki. Każdą interesującą potrawę wy-
konam, sfotografuję i skosztuję, 
dzieląc się wynikami niniejszych 
działań z Czytelnikami. Gotujmy 
wspólnie na Bielanach!

Rafał Dajbor

Konkurs „5” z BIELAN
Serdecznie witamy wszystkich 
Czytelników w noworocznej 
odsłonie konkursu wiedzy o 
naszej pięknej dzielnicy. Świę-
ta już za nami, zatem czas na 
kolejną zagadkę.

P rzyznajemy, że jej wydanie 
z poprzedniego miesiąca 
okazało się dla niektórych 

mieszkańców nieco trudniejsze. 
Mimo to, otrzymaliśmy dużo pra-
widłowych odpowiedzi. Konkurs 
„5 z Bielan” cieszy się wielkim po-
wodzeniem wśród Czytelników, co 
napawa optymizmem na przyszłość. 
W myśl zasady: przyjemne z poży-
tecznym, czyli chwila relaksu i oso-
bisty sprawdzian wiedzy o Biela-
nach. Już za chwilę rozwikłamy 
poprzednią zagadkę i podamy listę 
laureatów świątecznego wydania 
miesięcznika „Nasze Bielany”.

Warto pomyśleć i walczyć, 
gdyż nagrody są naprawdę cenne. 
Książki: „Bielany. Przewodnik hi-
storyczny” – varsavianisty Jarosła-
wa Zielińskiego i „Bielański we-
hikuł czasu” – Marty Dobrowol-
skiej-Kierył z przepięknymi ilu-
stracjami Agnieszki Korfanty.

W naszym quizie zawsze wy-
grywa pierwszych 5 osób, które 
udzielą prawidłową odpowiedź. 
Liczy się nie tylko wiedza o Biela-
nach, ale również re� eks oraz łut 
szczęścia. Prosimy dzwonić do re-
dakcji na numer telefonu: (22) 373 

33 17 lub wysłać e-mail na adres: 
tolechowski@um.warszawa.pl

Czas na styczniowe pytanie: 
jakie ulice krzyżują się na zdjęciu 
i jak nazywa się osiedle widoczne 
w tle?

Imiona i nazwiska zwycięzców 
dzisiejszego konkursu opublikuje-
my w lutowym numerze „Naszych 
Bielan”.

Rozwiązanie „5 z Bielan” z gru-
dniowego numeru „Naszych Bie-
lan”. Prawidłowa odpowiedź 
brzmiała: osiołek Franciszek – 
Józef Wilkoń.

Nagrody otrzymują: Gabriela 
Joël, Kamila Rytel, Tadeusz 
Szcześniak, Maria Tunk. Małgo-
rzata Wawer. Serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy do redakcji po 
odbiór nagrody.

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

Redakcja
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SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą 3 dni w tygodniu, 
4-5 godzin  dziennie. Posiadam referencje. Tel. 
697 960 691..

USŁUGI 
• Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, 
usługi serwisu sprzątającego tel. 603-672-223. 
Bielany ul. Magiera 15.

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

• Naprawa okien PCV, regulacja, konserwacja, 
klamki, uszczelki, okucia, tel. 796 698 555.

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

NAUKA
• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, eg-
zamin gimnazjalny, matura, certyfi kat FCE, 
konwersacje, korepetycje, konkursy, olim-
piady, tłumaczenia. Magister, międzynarodo-
wy certyfi kat CAE (poziom zaawansowany), 
doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 
979 485.

• Niemiecki – każdy poziom, doświadczony lek-
tor, solidnie, skutecznie, tel. 503 118 163.

• Lektorka języków obcych z medycznym wy-
kształceniem uzupełniającym, uczy kilku języ-
ków obcych, w tym język chiński. Dojeżdżam 
do domu osoby uczącej się. Uczę szybko i 
bardzo łatwo, bez prac domowych, tel. 696 
137 381.

• Udzielę lekcji języka angielskiego dzieciom 
i młodzieży, posiadam doświadczenie w na-
uczaniu 40 zł za godzinę, tel. 797 954 208.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
• Pedagog poszukuje pokoju do wynajęcia, 
w zamian mogę uczyć języka angielskiego, 

lub chińskiego, ewentualnie innego języka 
zachodniego lub wschodniego, tel. 696 137 
381.

• 61m Wrzeciono 3 pokoje parter 339000! 
8340210

• Stare Bielany segment 110 m 602360494
• Zamienię piękne 3 pokojowe 54 m2 w Dziel-
nicy Rembertów (las) na 2 pokojowe na Bie-
lanach. Tel: 601 179 129. 

• Wynajmę umeblowany pokój 10 m2 przy 
rodzinie Pani pracującej bez nałogów. Moż-
liwość korzystania z kuchni, łazienki, Wi-fi , 
800 zł. Bielany, metro Słodowiec. Tel. 604 
289 854.

SPRZEDAM
• Materac leczniczy na kręgosłup jednoosobo-
wy (90 x 200 cm), kolor jasny, tel. 22 664 58 
40, 727 257 543.

• Tanio sprzedam dwa materace na pojedyncze 
łóżka (sprężynowy i z gąbki). Nie noszą śladów 
używania, tel. 603 035 752.

• Zegar niemiecki stary na ścianę, zegar ko-
minkowy niemiecki stary, leczniczą lampę 
na podczerwień, dzwonki mosiężne różnej 
wielkości, tel. 505 995 268.

• Sprzedam tanio nowe części do Malucha 
oraz używany zderzak chromowany i felgi, 
tel. 511 744 985.

• Sprzedam tanio za 1300 zł regał, wersalkę 
z dwoma fotelami, telewizor 27’, stół i ławę 
drewnianą w bardzo dobrym stanie, tel. 501 
861 947 (wieczorem).

• Sprzedam materac magnetyczny, tel. 511 
744 985.

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

INNE
• Spotkanie Duszpasterstwa Przedsiębiorców 
TALENT rozpocznie się 23 II 2017 r. Mszą 
św. o godz. 18.30 w parafi i Zesłania Ducha 
Świętego, ul. Broniewskiego 44. Po Mszy św. 
zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców 
na spotkanie do sali.

Ogłoszenia drobne

Kiedy temperatura na ze-
wnątrz jest bardzo niska, nie 
zapominajmy, że są osoby, któ-
re mogą potrzebować naszej 
pomocy.

N ie bądźmy obojętni i alar-
mujmy Policję za każdym 
razem, kiedy ktoś jest na-

rażony na wychłodzenie organi-
zmu. Wystarczy jeden telefon, aby 
uratować komuś życie.

Jak co roku, w chwili gdy w na-
szym kraju następuje gwałtowne 
ochłodzenie i temperatury na ze-
wnątrz spadają blisko zera lub po-
niżej, policjanci zwracają się do 
wszystkich z apelem o to, aby nie 
byli obojętni na czyjąś krzywdę. 
Chodzi tu oczywiście o osoby, któ-
re mogą cierpieć z powodu zimna. 
Należy pamiętać, że na wychłodze-
nie organizmu są szczególnie nara-
żeni bezdomni, osoby starsze i oso-
by nietrzeźwe przebywające na 
dworze. Jeśli widzimy takiego czło-
wieka, nie wahajmy się zadzwonić 
na numer alarmowy aby powiado-
mić o tym funkcjonariuszy. Każde 
takie zgłoszenie jest natychmiast 
sprawdzane.

Okres zimowy to czas, gdy po-
licjanci podczas patroli zwracają 
większą uwagę na miejsca, gdzie 
mogą szukać schronienia i nocować 
bezdomni. Są to zazwyczaj pusto-
stany, ogródki działkowe, altanki. 
Aby się rozgrzać, bardzo często bez-
domni w takich miejscach rozpala-
ją ogniska, co bywa bardzo niebez-
pieczne. Policjanci każdego roku 
monitorują sytuację tych osób. 
Sami oferują pomoc każdemu, kto 
jej potrzebuje - odnajdując takie 
osoby zawsze proponują przewie-
zienie ich do ośrodków, w których 
jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły 
posiłek i przespać się w normalnych 
warunkach.

Niska temperatura powietrza 
w połączeniu z siłą wiatru przyczy-
nia się do wychłodzenia organizmu. 
Hipotermia to znaczny spadek  
temperatury ciała połączony z za-
burzeniem termoregulacji organi-

Nie bądźmy obojętni!

zmu. W wyniku obniżenia tempe-
ratury ciała życiowe procesy ulega-
ją zwolnieniu i następuje ogólne 
pogorszenie sprawności. W skraj-
nych przypadkach może to stano-
wić zagrożenie dla  życia człowieka. 
Najbardziej narażeni na wychłodze-
nie są ludzie bezdomni, którzy 
przebywają w nieogrzewanych po-
mieszczeniach tj. pustostany, altan-
ki na działkach czy piwnicach.

Wyróżnia się trzy stopnie hipo-
termii ze względu na głębokość 
obniżenia temperatury ciała:

1. Lekki (temperatura ciała spa-
da do 32-35 C), charakteryzujący się 
uczuciem marznięcia, skóra jest bla-
da i zimna. Występują dreszcze 
i drżenie mięśni. Słabną ramiona 
i nogi, dołączają się  zawroty głowy, 
niepokój i dezorientacja.

2. Średni (temperatura ciała 
spada do 30-32 C),  w którym na-
stępuje stadium wyczerpania, 
w którym objawy hipotermii lekkiej 
nasilają się. Dodatkowo pojawia się 
brak wrażliwości na bodźce i sztyw-
nienie mięśni. Przechłodzony orga-
nizm dostaje skurczów mięśni, za-
chowuje się apatycznie i cierpi na 
zaburzenia świadomości, które po-

wodują zobojętnienie na własny los 
(poszkodowany nie jest w stanie 
sobie pomóc).

3. Ciężki (temperatura ciała 
spada poniżej 30 C) - człowiek jest 
w stanie bezwładności. Poszkodo-
wany nie odczuwa bólu, zachowa-
niem przypomina osobę po spoży-
ciu alkoholu. Jego mowa jest bełko-
tliwa i występuje niezborność ru-
chowa. Puls jest słabo wyczuwalny 
a oddech wolny i płytki. Zanika 
reakcja źrenic na światło, co jest 
spowodowane niedotlenieniem 
mózgu. Poszkodowany ostatecznie 
traci przytomność.

Obniżenie temperatury ciała do 
25 C może prowadzić do śmierci.

Postępowanie w przypadku hi-
potermii:

1. Sprawdź czy jest  bezpiecz-
nie.

2. Załóż rękawiczki.
3. Oceń stan ogólny poszkodo-

wanego (sprawdź przytomność 
i oddech)

4. Wezwij pogotowie
5. Zabezpiecz poszkodowanego 

przed dalszym wychłodzeniem:
• gdy jest to możliwe przenieś lub 

zaprowadź poszkodowanego do cie-

płego pomieszczenia , w innym przy-
padku staraj się znaleźć miejsce osło-
nięte od śniegu, wiatru i deszczu,

• jeżeli ubranie poszkodowanego 
jest mokre należy  jak najszybciej je 
zdjąć  bez zbędnego poruszania po-
szkodowanego (np. rozcinając je),

• w przypadku podejrzenia od-
mrożenia okolic dystalnych ciała tj. 
uszy, nos, ręce i stopy  należy rozluź-
nić uciskające części garderoby, któ-
re ograniczają ukrwienie,

• poszkodowanego okryj kocem 
lub folią izotermiczną złotą stroną 
do góry,

• dodatkowo wskazane jest 
okrycie szyi i głowy co zmniejszy 
utratę ciepła.

6. Gdy poszkodowany jest przy-
tomny możemy podać do picia go-
rące napoje (wskazane są z dużą 
zawartości cukru np. z sokiem ma-
linowym). W żadnym przypadku 
nie podajemy alkoholu, który po-
woduje rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych, a tym samym potęguje 
oziębienie organizmu.

7. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń skóry zabezpiecz je su-
chym opatrunkiem.

8. W przypadku, gdy osoba po-
szkodowana jest nieprzytomna, 
a ma czynności życiowe, ułóż ją 
w pozycji bezpiecznej, która zapew-
ni swobodne oddychanie.

9. Stale kontroluj oddech po-
szkodowanego.

10. Kiedy dojdzie do zatrzyma-
nia oddechu i krążenia, przystąp do 
resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej.

W żadnym przypadku NIE 
WOLNO:

– pocierać stóp i rąk poszkodo-
wanego, ponieważ możemy spowo-
dować dodatkowe uszkodzenia 
skóry (nie wolno również nacierać 
śniegiem!);

– zostawić poszkodowanego 
samego;

– gwałtownie poruszać poszko-
dowanym, ponieważ może to do-
prowadzić do szybkiego przemiesz-
czenia się schłodzonej krwi w kie-
runku serca.

Pamiętajmy, że obowiązkiem 
każdego z nas jest reagowanie na 
cudzą krzywdę. Nie bądźmy obo-
jętni wobec tych, którzy zwłaszcza 
teraz mogą potrzebować naszej po-
mocy. Wystarczy tylko jeden telefon 
pod numer 112 lub 997 lub 986, by 
uchronić kogoś od wychłodzenia 
i uratować czyjeś życie. Mazowiec-
ki Urząd Wojewódzki uruchomił 
bezpłatną infolinię 987. Pracownicy 
Wojewódzkiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego udzielają in-
formacji na temat możliwych form 
wsparcia – wskazują najbliższe 
schroniska, jadłodajnie czy punkty 
pomocy medycznej.

Elwira Kozłowska

Ci, których kochamy nie umierają 
nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.  

Pani 
Bożenie Wtorkowskiej

wieloletniej Dyrektor 
Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 341
słowa wsparcia i wyrazy 
szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy
składają Naczelnik i pracownicy 

Wydziału Oświaty i Wychowania 
dla Dzielnicy Bielany

Koledze
Pawłowi 

Pawłowskiemu
najszczersze 

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci żony

Marianny

składają 

Seniorzy ze Starych Bielan 
z Grażyną Lewińską

Naszej drogiej koleżance

Halince Zaleskiej
wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci

Mamy

składają
Dyrektor oraz koleżanki 

i koledzy z Dzielnicowego Biura 
Finansów Oświaty Bielany
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15 grudnia 2016 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie kącika edukacji 
ekologicznej z ogródkiem dydak-
tycznym „Słodkie tajemnice 
pszczół”.  Projekt został do� nan-
sowany przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

W uroczystym otwarciu wzię-
li udział Przedstawiciele Dzielnicy 
Bielany: Robert Tkaczyk – przed-
stawiciel Wydziału Oświaty dla 
Dzielnicy Bielany, Agnieszka 
Chmielecka - specjalista do spraw 
projektów. Gospodarzami uroczy-
stości byli Pani Dyrektor Małgo-
rzata Szerszeń, koordynator pro-
jektu oraz nauczyciele i uczniowie 
klas 0-III z naszej szkoły.

Przybyli też zaproszeni goście, 
a mianowicie: uczniowie i nauczy-
ciele SP nr 209 im. Hanki Ordo-
nówny, dzieci i nauczyciele z 
Przedszkola nr 301 – „Zaczarowa-
ny świat” z ul. Staffa 7B, Przed-
szkola nr 308- „Krasnala Hałaba-

„Słodkie tajemnice pszczół”
Otwarcie kącika edukacji ekologicznej – przy Szkole Podstawowej nr 133 
im. Stefana Czarnieckiego.

ły” z ul. Wł. Reymonta 8a i Przed-
szkole nr 181 – „Wesołe Nutki” z 
ul. Pruszyńskiego 5.

Na początku wystąpiła Pani 
Dyrektor Małgorzata Szerszeń, 
która powitała przybyłych gości i 
dokonała uroczystego otwarcia 
kącika edukacji ekologicznej oraz 

podziękowała przedstawicielom 
Dzielnicy  Bielany za wsparcie i 
pomoc w realizacji zadania. Na-
stępnie koordynator projektu 
przedstawiła działania zrealizowa-
ne w ramach projektu „Słodkie 
tajemnice pszczół”.

Następnie nasi najmłodsi wzię-

li udział w zajęciach przyrodni-
czych prowadzonych przez koor-
dynatora oraz nauczycieli Przed-
szkoli. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się ul edukacyjny oraz gry 
terenowe dotyczące życia pszczół 
i efektów ich działalności. Choć 
dzieci interesowały się też i z uwa-
gą oglądały posadzone rośliny i 
krzewy miododajne. 

Jako gospodarze zaprosiliśmy 
naszych gości na lekcje otwarte na 
temat pszczół, które przygotowali 
nauczyciele klas I-III.  Wszystkich 
gości zaprosiliśmy też na wystawę 

prac plastycznych uczniów klas             
I-VI naszej szkoły na temat 
„Pszczoły – przyjaciółmi środowi-
ska naturalnego i człowieka” , któ-
ra była dostępna  w dniach od 20 
grudnia 2016 r. do 3 stycznia 
2017 r. w Dzielnicy Bielany.

Nawiązaliśmy współpracę z 
Przedszkolami, które będą uczest-
niczyć w cyklicznych zajęciach na 
temat pszczół od kwietnia do 
czerwca 2017 r.

Dorota Matuszczak,
koordynator projektu

W Gimnazjum nr 72 przy ul. 
Przybyszewskiego od ponad 
dwóch lat realizowane są 
warsztaty współorganizowane 
przez Wydział Ochrony Środo-
wiska Urzędu Dzielnicy Bielany. 

I ch celem jest stworzenie wokół 
szkoły unikatowego ogrodu, 
który będzie pełnił funkcje edu-

kacyjne i ekologiczne. Opracowa-
na przez realizatora projektu „Eko-
laby.net Piotr Mędrzycki” koncep-
cja zagospodarowania terenu jest 
wynikiem wielopłaszczyznowej 
pracy społeczności szkolnej z pro-
jektantami zieleni i architektami. 

Dzięki wykonanej wcześniej 
inwentaryzacji zieleni oraz iden-
ty� kacji potrzeb społecznych m.in. 
na podstawie przeprowadzonych 
ankiet wśród społeczności szkol-
nej, analiz, warsztatów, konkursu 
wśród uczniów na sposób urzą-
dzenia poszczególnych stref ogro-
du itp., możliwe było sporządzenie 
ostatecznej koncepcji projektowej 
terenu otoczenia szkoły. Zakłada 
ona rewitalizację części frontowej 
budynku poprzez wydzielenie ko-
listego placu z � gurą sowy (logo 
szkoły), umieszczoną nad symbo-
licznym źródłem wiedzy… Towa-
rzyszyć jej mają strefy edukacyjne, 
tematycznie związane z przyrodą 
i lokalną tożsamością historyczną 
Bielan i Wawrzyszewa. Strefa przy-

„Nasz ogród”
Pierwszy ogród edukacyjny na Bielanach w Gimnazjum nr 72.

rodnicza poświęcona Lasowi Bie-
lańskiemu ma łączyć żywe frag-
menty leśnego runa i butwiejącego 
drewna, przeniesionego z lasu, z 
powiększonymi modelami najcen-
niejszych gatunków roślin i zwie-

rząt, takich jak np. kozioróg dę-
bosz czy czworoząb bielański. 
W stre� e geogra� cznej planowany 
jest trójwymiarowy model doliny 
Wisły, który będzie umożliwiał 
obserwowanie efektów działania 

lodowca, wód rzecznych i wiatru. 
Towarzyszyć mu będą umieszczo-
ne na szkolnym murze obrazy 
ukształtowania terenu Bielan.

Tuż po przekroczeniu szkolnej 
bramy znajdzie się także miejsce dla 
śladów historii Wawrzyszewa i Bie-
lan – zarówno tej dawnej i wielkiej 
dotyczącej naszego kraju, jak też 
historii mieszkających na tym tere-
nie poszczególnych osób i rodzin. 
W głębi ogrodu planowane są stre-
fy pokazujące naturalne piękno 
krajobrazów z różnych rejonów 
Polski; strefa stanowiąca minirezer-
wat bielańskich łąk i mieszkających 
na nich dzikich owadów; strefy 
umożliwiające prowadzenie ekspe-
rymentów ekologicznych; jak rów-
nież strefy kreacji stwarzające moż-
liwość prezentacji prac artystycz-
nych tworzonych w ramach zajęć 
szkolnych i pozalekcyjnych.

Całość projektu uzupełniają 
liczne miejsca umożliwiające rekre-
ację – zarówno tę czynną (place 
zabaw, siłownie terenowe), jak i 
bierną (siedziska, ławki). Najcie-
kawsze z nich to zaplanowana 
wspólnie z Zespołem Szkół nr 18 
przy ul. Żeromskiego 81, strefa 
„DNA wypoczynku”, w której ni-
czym podwójna helisa łączą się 
urządzenia treningowe i miejsca do 
siedzenia, przypominając o tym, by 
nasz odpoczynek był harmonijny. 
Wzdłuż bieżni przewidziano miej-

sce dla tzw. „kreatywnych trybun”, 
zbudowanych z bezpiecznych ele-
mentów drewnianych przypomina-
jących klocki, które będzie można 
okresowo przebudowywać w ra-
mach zajęć prowadzonych z udzia-
łem uczniów. Pierwszy projekt ta-
kich siedzisk – autorstwa Sabiny 
Krysik i Katarzyny Jarosińskiej – 
uczennic Gimnazjum nr 72 powstał 
właśnie podczas warsztatów prowa-
dzonych wczesnym latem ubiegłego 
roku (I nagroda w konkursie). 

Projekt „Nasz ogród” to pierw-
sze na tak szeroką skalę zakrojone 
działania w zakresie tworzenia 
ogrodu edukacyjnego na terenie 
Bielan, w którym czynnie biorą 
udział zarówno przedstawiciele 
społeczności szkolnej, uczniowie, 
rodzice, nauczyciele – pod kierun-
kiem dyrektor Danuty Rozmus 
oraz nauczyciela biologii Małgo-
rzaty Tatarewicz; jak i profesjonal-
ni architekci, projektanci zieleni 
i wykonawcy. Ogród w swoim za-
mierzeniu ma służyć nie tylko 
uczniom Gimnazjum 72, ale wszyst-
kim mieszkańcom dzielnicy.

Kolejne działania warsztatowe 
z młodzieżą rozpoczną się już 
wkrótce. Następne kroki to poszu-
kiwanie środków i sponsorów na 
urządzenie poszczególnych stref 
ogrodu.

PJE, WOŚ
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Otwarcie kącika edukacyjnego

Teren przed budynkiem szkoły obecnie

Wizualizacja terenu przed budynkiem szkoły
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Rekord za rekordem ustana-
wiali pływacy UKS „G – 8 Biela-
ny” w grudniu 2016 roku. 

S zaloną końcówkę roku zain-
augurował Filip Orlicz usta-
nawiając podczas zawodów 

pływackich w Sztokholmie (11- 
12.12.) 3 rekordy Polski 14-latków 
na dystansach 50 m st. dowolnym 
24.18, 100 m st. dowolnym 52.85, 
200 m st. dowolnym 1:56.05. 

Dobrą passę kontynuował Pa-
weł Uryniuk, ustanawiając w War-
szawie podczas zawodów z cyklu 
„Od Młodzika Do Olimpijczyka” 
(16.12) rekord Polski 13-latków na 
dystansie 100 m st. motylkowym. 
Nadmienić należy, że Paweł nieco 
wcześniej poprawił rekordy Polski 
na dystansach w swojej kategorii 
wiekowej na 200 m st. motylko-
wym, 400 m st. zmiennym, 200 m 
st. zmiennym, 100 m st. motylko-
wym, 200 m.st. motylkowym, 100 
m st. dowolnym (najstarszy rekord 
Polski bo 30 – letni) oraz w sztafe-
cie 4 x 50 m st. dowolnym (sztafe-
ta Uryniuk, Żołądź, Markowski, 
Ziembowicz).

Zawodnicy UKS „G – 8 Biela-
ny” licznie wzięli udział w zawo-
dach Mistrzostwach Szkół Mi-
strzostwa Sportowego w pływaniu 
w Olsztynie. Reprezentowali Ze-
spół Szkół Nr 52 (gimnazjum) oraz 
Zespół Szkół Nr 50 (liceum). Za-
znaczyli swoją obecność rekorda-
mi Polski: w sztafecie 4 x 200 m st. 
dowolnym dziewcząt 14-letnich, 
na 100 m st. motylkowym - rekord 
Polski Kacpra Stokowskiego oraz 
na 200 m st. dowolnym – w wyko-
naniu Bartosza Piszczorowicza, 
który to rekord poprawił tego sa-
mego dnia w bloku popołudnio-
wym zawodów Kacper Stokow-
ski.

Rekordowe apogeum nastąpiło 
na Głównych Zimowych Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w Olszty-
nie (15 – 18.12). Zawodnicy UKS 
„G-8 Bielany” ustanowili 14 rekor-
dów Polski, 2 rekordy świata ju-
niorów i  zdobyli 7 medali MP 
Seniorów oraz dwukrotnie 4 miej-
sce, z minimalna stratą do medalu. 
Nadmienić należy, że wszyscy za-
wodnicy  startujący w zawodach 
nie ukończyli jeszcze wieku junio-
ra. Wyróżniali się więc na tle in-
nych startujących, głównie repre-
zentantów sekcji  pływackich klu-
bów akademickich, bardzo mło-
dym wiekiem. 

Oczywiście liderem rekordów 
i w zdobywaniu medali był Kac-
per Stokowski. Drugiego dnia 
zawodów ustanowił  on dwa  re-
kordy świata na 50 m st. grzbie-

Rekordowa końcówka roku 2016 w wykonaniu 
pływaków  UKS G-8 BIELANY

tem i 100 m st. grzbietem (ten na 
100 m st. grzbietowym poprawił 
w trakcie trwania zawodów na 
0:50,53). Do rekordów świata 
Kacper dorzucił dwa srebrne me-
dale MP Seniorów  na 50 i 200 m 
grzbietowym oraz brązowy medal 
na 100 m stylem grzbietowym, jak 
również trzy rekordy Polski na 
dystansie 50, 100, 200 m stylem 
grzbietowym. Indywidualnym 
medalistą Mistrzostw Polski Se-
niorów został również Bartosz 
Piszczorowicz, zdobywając brą-
zowy medal na prestiżowym wy-
ścigu 100 m st. dowolnym i usta-
nawiając równocześnie nowy re-
kord Polski na tym dystansie. 
Bardzo dobre 5 miejsce zajął on 
na 200 m st. dowolnym, nieznacz-
nie ustępując seniorom. Na wy-

różnienie zasługują również  za-
wodnicy, którzy walczyli w � nale 
A, osiągając życiowe wyniki i bar-
dzo dobre lokaty: Julia Klonow-
ska – 4 m na 200 st. dow. i 5 m na 
100 m st. dow. Weronika Gotow-
ska – 5 m na 400 m st. zmiennym 
i 7 m na 200 m st. motylkowym, 
Tomasz Dobrzyński – 10 m na 
50 m st. motylkowym.

Na mistrzostwach ponownie 
pokazał klasę Filip Orlicz, który 
poprawił swój rekord Polski na 50 
m st. dowolnym 14-latków.

Rekord za rekordem bili za-
wodnicy UKS „G – 8 Bielany” w 
wyścigach sztafetowych. Rozpo-
częły dziewczęta 14-letnie ustana-
wiając trzy rekordy Polski w szta-
fetach 4 x 50 st. zm, 4 x 100 st. dow, 
4 x 200 st. dow. (Szczepek, Duda, 

Jabłonowska, Pakuła) oraz rekord 
w sztafecie mieszanej  4 x 50 st. zm. 
mix (Gotowski, Duda, Jabłonow-
ska, Orlicz).

Kolejny rekord Polski dołożyli 
15 latkowie  w sztafecie 4 x 50 m 
st. zmiennym (Karolczak, Sobiec-
ki, Wardawa, Orlicz).

O  dwa rekordy Polski postara-
li się juniorzy ustanawiając je 
w sztafetach 4 x 100 m st. dow 
(Stokowski, Dobrzyński, Butkie-
wicz, Piszczorowicz) i 4 x 200 m st. 
dow (Stokowski, Dobrzyński, Pisz-
czorowicz, Młynarczyk), dorzuca-
jąc także medale Mistrzostw Polski 
w sztafetach: srebrny 4 x 100 m st. 
zm (Stokowski, Kamieniarz, Do-
brzyński, Piszczorowicz) 4  x 100 
m st. dow i 4 x 200 m st. dow.

Tak spektakularne rezultaty 

nie byłyby możliwe bez pracy te-
amu trenerów UKS „G – 8 Bielany” 
szkolącego najstarszą grupę wie-
kową w klubie - Pawła Wołkowa, 
Łukasza Drynkowskiego, Da-
mian Rychlicy, Marcin Koszuta 
pracujący pod kierownictwem 
Prezesa klubu Dariusza Czerwon-
ki.

Rozwój pływania na Bielanach 
jest możliwy dzięki warunkom, 
jakie stwarzają władze samorządo-
we reprezentowane przez Burmi-
strza Dzielnicy Bielany Tomasza 
Mencinę i Zastępcę Burmistrza 
Grzegorza Pietruczuka, odpo-
wiedzialnego w dzielnicy za sport.  
Działania wspierają dyrektorzy 
szkół w których są oddziały klas 
pływackich - Jan Orłowski (ZS Nr 
52 ul. Szegedyńska 11) oraz Doro-
ta Grabiec (ZS Nr 50 ul. Lindego 
20). Inicjatywą, która zaistniała w 
ostatnim czasie, dopełniającą sys-
tem szkolenia pływackiego na Bie-
lanach, było powołanie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Pływa-
niu przy ZS Nr 50 przy ul. Lindego 
20, która pozwoli najlepszym pły-
wakom przygotowywać się do im-
prez mistrzowskich na najwyż-
szym poziomie. I tylko nam brak 
... pływalni 50 m na terenie naszej 
dzielnicy. Mamy nadzieję, że suk-
cesy zawodników z Bielan spowo-
dują, że powstanie taki obiekt.   

Już za chwilę ruszą przygoto-
wania do następnych zimowych 
– tym razem rocznikowych Mi-
strzostw Polski i oczywiście letnich 
Mistrzostw Polski. Czekamy na nie 
z niecierpliwością.

MG

Koniec roku 2016 to we 
wszystkich dyscyplinach spor-
towych czas podsumowań. Był 
to rok olimpijski, a to dodat-
kowo nadaje smaku wyróżnie-
niom i galom organizowanym 
przy tej okazji.  

J ak zwykle bielańskie ta-
ekwondo AZS AWF Warsza-
wa stanęło na wysokości za-

dania i było obecne na najważniej-
szych wydarzeniach. Cały sezon 
był dobrze i ciężko przepracowany, 
więc i medali oraz tytułów nie za-
brakło. 

W największej, międzynarodo-
wej gali uczestniczył nasz piąty 
zawodnik Igrzysk Olimpijskich 
w Rio Piotr Paziński.  Ceremonia 
Gala Awards odbyła się w grudniu 

Bielańskie taekwondo na salonach sportowych

w Baku, stolicy Azerbejdżanu. 
Wzięli w niej udział najlepsi za-
wodnicy i zawodniczki taekwondo 
z całego świata z prezydentem 
Światowej Federacji Taekwondo 

włącznie. To ogromny zaszczyt 
i wyróżnienie  znaleźć się wśród 
światowej elity i z pewnością wspa-
niała motywacja, aby w tej elicie 
zostać. Piotr w 2016 roku zdobył 

także medal Mistrzostw Europy 
Seniorów. 

Kolejna gala i kolejny olimpij-
czyk, a właściwie olimpijka Patry-
cja Adamkiewicz .  Patr ycja 
uczestniczyła w Młodzieżowych 
Igrzyskach Olimpijskich w chiń-
skim Nanjing w roku 2014, więc 
posmakowała już niejednokrotnie 
taekwondo na najwyższym świa-
towym poziomie. Ma już na swo-
im koncie medale Mistrzostw 
Europy Kadetów i Juniorów. Pa-
trycja została wybrana zawod-
niczką roku 2016 na Gali Sportu 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 
a to duży wyczyn bo świetnych 
zawodników w tej szkole nie bra-
kuje. Ostatnia gala odbyła się 28 
grudnia.  

Tomasz Pyciarz

Fo
t. 

M
.G

.
Fo

t. 
TP



19Nasze Bielany nr 1/2017 FELIE TON

Najbliższy numer „Naszych Bielan” ukaże się 23 lutego br.
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: Katarzyna Białczyk, Paweł Hołubiec, Małgorzata Kink i Magdalena Ulejczyk
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.bielany.waw.pl.

Fo
t. 

L.
 R

ud
ni

ck
i

N ajnowszy raport Rady ję-
zyka polskiego i Biblioteki 
Narodowej o stanie czy-

telnictwa w Polsce budzi praw-
dziwą grozę. 63% rodaków nie 
przeczytało w ubiegłym roku ani 
jednej książki! Nie dość tego. 
25% obywateli nie ma w domu 
ani jednego egzemplarza.

Wniosek? Rośnie pokolenie 
wtórnych analfabetów. Czemu 
o tym mówię? Gdyż to pretekst, 
punkt wyjścia do wędrówki po 
dawnych bielańskich księgar-
niach i nie tylko...

Zanim je odwiedzimy, wczuj-
my się na chwilę w klimat minio-
nej epoki, czyli lata 60 i 70 XX w., 
ze wszystkimi jej paradoksami. 
Przyjrzyjmy się jakie trudności 
musiał pokonać ówczesny (nie 
tylko bielański) odbiorca wyższej 
kultury.

Powiem wprost. Prawdziwy 
„mól książkowy” był odporny na 
prymitywny bełkot „dyktatury 
ciemniaków” > vide: „Kisiel” 
(nota bene: pobity za to przez 
tzw. nieznanych sprawców). 
Obywatel książkowy nie dał się 
mamić rzece kłamstw i propa-
gandy płynącej z radia, telewizji 
oraz gazet z „Trybuną Ludu” na 
czele. Co robił? Biegał świadomie 
po księgarniach, szukając do-
brych tytułów. Imperatyw. Dba-
łość o własny dekalog. Prawdę. 
Tożsamość. Piękna postawa. Te-
mat rzeka, na opasłe tomy.

Na świadomego czytelnika 
czyhał istny tor przeszkód. 
Otóż... Wyobraź sobie, że... Taki 
obywatel musiał kupić zalegające 

Dwa kilo kultury
czyli kup pan „cegłę”.

półki ideologiczne gnioty. Co 
takiego? Jak to? Tak to! Mrożek, 
Gombrowicz i... Bareja się kłania. 
Dla dzisiejszych młodych sytu-
acja całkowicie niepojęta. Ma-
trix. Komputerowa gra epoki 
umysłowego paleolitu. Dla osób, 
które przeżyły to z autopsji – 
chory, nienormalny czas.

Kontynuując, czyli jak działał 
system. Jeśli miałeś duuużo 
szczęścia trafiając w księgarni 
przypadkowo na „Polskę Pia-
stów” – Jasienicy, mogłeś ją za-
kupić, ale pod pewnym warun-
kiem. Wyłącznie z socrealistycz-
ną knigą, np. „Jak hartowała się 
stal” – Ostrowskiego. Tu tkwił 
haczyk. Wpychanie klientowi 
niechodliwych tytułów = „ce-
gieł”. Tak było!

Ten sam mechanizm dotyczył 
wartościowych, poszukiwanych 
płyt. Prawdziwy meloman rów-
nież miał „pod górkę” i nie było 
– przebacz. Pierwszy z brzegu 
przykład. Importowany long play 
� e Beatles „Abbey Road” (Indie 
Dum-Dum), proszę bardzo, ale... 
Wyłącznie ze wschodnim zespo-
łem Весёлые Ребята (Wesołe 
chłopaki).

Oprócz tego dochodziły inne 
(mniej lub bardziej ukryte) re-
strykcje i utrudnienia.

Chociażby działania cenzury: 
GUKPPiW (Główny Urząd Kon-
troli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk). Stosowano nagminne in-
gerencje w tekst (cięcie) niewy-
godnych dla „władzy” pisarzy, 
wpisywanie ich do indeksu lub 
ograniczanie przydziału papieru 

dla drukarń. Ten kij uderzał 
w obie strony: zarówno twórców 
jak i odbiorców książek. Przykła-
dowo, subskrypcja: zapisy na 
wielotomową Wielką Encyklo-
pedię Powszechną PWN. Nale-
żało wnieść opłatę i cierpliwie 
czekać na kolejne tomy ukazują-
ce się co kilka miesięcy! Każdy 
z dawnych Bielaczyków przera-
biał takie sytuacje „na pęczki”.

Mimo to... Kto był wytrwały, 
nie dawał sobie wciskać propa-
gandowego kitu. Więc ganiał po 
dzielnicy w poszukiwaniu książ-
kowej namiastki prawdy.

O świecie. Polsce. O nas sa-
mych.

I dalej. Księgarnie (bielańskie 
również) były wyłącznie pań-
stwowe, działając pod szyldem 
PP „Dom Książki”. Natomiast 
placówki KMPiK (Klub Między-
narodowej Prasy i Książki) pod-
legały koncernowi „RSW „Prasa 
– Książka – Ruch”. Dla „równo-
wagi” istniały nieliczne (prywat-
ne) antykwariaty, np. przy ulicy 
Pięknej czy Hożej. Kolejny, od-
rębny wątek zasługujący na opi-
sanie. Ale może innym razem.

Dawano także „marchewkę” 
dla zgłodniałego literek ludu. 
W maju organizowano z wielką 
pompą tzw. „Dni Oświaty 
Książki i Prasy”. Małolatem bę-
dąc, odwiedzałem kiermasze 
książki w al. Ujazdowskich. Gdy 
młodzieżą się stałem, rozloko-
wano go wokół Pałacu Kultury 
i Nauki. Panował nieprawdopo-
dobny tłok i zgiełk. Foto 1. Sto-
iska wydawnictw: „Czytelnik”, 
„PIW” czy „Iskry” oblegano od 
świtu, czekając na nowości. Gdy 
nie starczało miejsca, wdrapy-
wano się gdzie bądź. Może 
„rzucą” Wisłocką? Foto 2. I jesz-
cze: Vonneguta, Steinbecka, 
Joyce’a, Moravię, Hemingwaya. 
Po czym następowała radość 
wymiętego w tłumie czytelnika, 
niosącego dumnie upragnione 
tytuły.

Bywały też mniejsze, lokalne 
kiermasze książki, choćby u nas, 
obok Technikum Księgarskiego 
na ul. Żeromskiego 81. Chadza-
łem tam pod koniec lat 60.

W tym miejscu ładnie się 
dramaturgia układa, zatem płyn-
nym ruchem stylistyki literackiej 
przejdę (wraz z Wami) do przy-
pomnienia ówczesnych, bielań-
skich placówek księgarskich. 
Pierwsze cztery powstały w dru-
giej połowie lat 60, pozostałe 
w latach 70. Oto one.

1. Księgarnia – al. Zjednocze-
nia 19 (tuż obok poczty Warsza-
wa 45). Dwie duże witryny z kra-
tami (dziś zasłonięte przez lu-
strzane szyby w/w placówki). 
Wnętrze małe, z posadzką w kra-
teczkę oraz miłą obsługą. Nieste-
ty, przestała istnieć na początku 
lat 70.

2. Księgarnia – ul. Kasprowi-
cza 50. Mało kto pamięta, ale 
z końcem lat 60 przez dwa lata 
(wraz z powyższą) działały rów-
nolegle. Księgarnię zamknięto 
z początkiem XXI wieku, następ-
nie był sieciowy sklep spożywczy, 
który niedawno zlikwidowano.

3. Księgarnia – ul. Perzyń-
skiego 5. Nowoczesne wnętrze 
w pawilonie handlowym z białej 
cegły oraz witrynami na trzy 
strony świata. Niestety, została 
zamknięta z końcem XX wieku. 
Od wielu lat działa w tym miej-
scu sklep.

4. Księgarnia im. Baczyńskie-
go – ul. Żeromskiego 81 (Tech-
nikum Księgarskie). Powstała 
pod koniec lat 60. Uczniowie 
oraz uczennice szkoły często od-
bywali w niej praktyki zawodo-
we. Po transformacji ustrojowej 
zmieniła status właścicielski 
i jako jedyna z wymienionych tu 
placówek działa do dziś. Foto 3. 
Ba, nawet z kącikiem cafe!

5. Księgarnia – ul. Przy Ago-
rze 22. Maleńka placówka, wła-
ściwie księgarenka w pawilonie 
handlowym. Została zamknięta 

z końcem XX wieku. Kilka lat 
temu pawilon zburzono, a w jego 
miejsce zbudowano budynek 
mieszkalno – usługowy.

6. Księgarnia – ul. Kasprowi-
cza 151, w biurowcu „B” Huty 
„Warszawa”. Mało kto o niej wie-
dział w dzielnicy, oprócz pracow-
ników. Wpadałem tam wielo-
krotnie „gdy robiłem na hucie”. 
Wnętrze bardzo skromne, wła-
ściwie pokoik zastawiony rega-
łami. I ona „padła” pod naporem 
zmian właścicielskich huty. 
Obecnie biurowiec użytkuje 
ZUS.

7. Księgarnia w KMPiK – al. 
Zjednoczenia 25. Została otwar-
ta na początku lat 70 (wraz z czy-
telnią prasy, barkiem kawowym 
i małą galerią sztuki). Po trans-
formacji działała tylko sala sprze-
daży książek, płyt i gazet. Następ-
nie przeprowadzono generalny 
remont wnętrza, które weszło 
w sieć koncernu EMPiK.

8. Księgarnia w KMPiK – ul. 
M. Dąbrowskiej 15. Placówka 
została otwarta w pawilonie han-
dlowym pod koniec lat 70. Par-
ter: lewa strona – książki, gazety, 
prawa – płyty i kasety magneto-
fonowe. Piętro: szatnia, nauka 
języków obcych, czytelnia prasy, 
galeria, barek kawowy. To miej-
sce też nie przetrwało; zostało 
zlikwidowane na początku lat 90. 
Całość przejął bank (już go nie 
ma), a obecnie działa tam klub 
� tness.

Kończąc wędrówkę po daw-
nych księgarniach, rzucam hasło: 
„my – Bielańczycy, dajemy zdecy-
dowany odpór smętnej statystyce, 
więc - hej, szable w dłoń... Co ja 
mówię? Co ja mówię? Hej, książ-
ki w dłoń!

Finał, czyli kawał „z brodą”. 
Wchodzi facet do księgarni: czy 
jest „Pan Tadeusz”? Sprzedaw-
czyni woła w kierunku zaplecza: 
panie Tadziu, ktoś do pana!

Leszek Rudnicki
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1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Ar-
chitektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 
ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 7, 21 lutego.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Biblioteka Publiczna ul. 
Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 15.00-16.00 – 15 lutego, tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com.

3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, 
tel. 22 373 35 10.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego: Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 14 lutego.

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany 
I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 2 lutego.

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żerom-
skiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 6, 20 lutego.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Komisji 
Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury, 
Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, 
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Sławomir Umiński – PiS, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowe i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla 
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewod-
niczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady, oraz Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-
17.30 – 1 lutego.

2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Plano-
wania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania 
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, 
g. 17.00-18.00 – 6 lutego po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty: 
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Archi-
tektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Zdro-
wia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 1 lutego po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania 
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 6 lutego.

3. Joanna Tomaszewska – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 6 lutego.

4. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Komisji Architek-
tury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy 
poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

O
kr

ęg
 n

r I
 

O
si

ed
la

: M
ar

ym
on

t, 
Ru

da
, S

ta
re

 B
ie

la
ny

O
kr

ęg
 n

r I
I 

O
si

ed
la

: P
ia

sk
i, 

O
ls

zy
na

O
kr

ęg
 n

r I
II

O
si

ed
la

: P
ia

sk
i, 

Ch
om

ic
zó

w
ka

O
kr

ęg
 n

r I
V

O
si

ed
la

: W
rz

ec
io

no
, M

ło
ci

n
O

kr
ęg

 n
r V

O
si

ed
la

: W
aw

rz
ys

ze
w

, R
ad

io
w

o,
 

W
ól

ka
 W

ęg
lo

w
a,

 P
la

có
w

ka

DYŻURY R A DNYC H

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 2 lutego oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żerom-
skiego 29, g. 18.00-19.00 – 22 lutego.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 
 – 6 lutego oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 20 lutego.

3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Spor-
tu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.

4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi ponie-
działek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

5. Jan Zaniewski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.30-18.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w 
czwarty poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.


