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Radni i Zarząd Dzielnicy Bielany chcą zmian
w funkcjonowaniu lotniska Warszawa-Babice
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XLVI i XLVII Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy
XLVI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się
w dniu 23 maja 2018 r.

R

ada Dzielnicy odbyła dyskusję dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu urbanistycznego Osiedla Słodowiec
oraz przyjęła do wiadomości informację Zarządu w powyższej sprawie i zgłosiła uwagi do ww. planu.
Rada Dzielnicy podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy za 2017 r.
W kolejnej uchwale Rada
Dzielnicy uznała ważność wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych
Stare Bielany – jednostki niższego
rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy oraz podała je do publicznej wiadomości.
Nastę pn i e R a d a p o dj ę ł a
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2018 r.
Kolejno Rada podjęła dwie
uchwały:

● w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie m.st. Warszawy,
● w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła do wiadomości
sprawozdanie z działalności za
2017 r. Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła plany pracy na
rok 2018 Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła do wiadomości
informację Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nt. inwestycji
na Młocinach.

***
XLVII Sesja Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy odbyła
się w dniu 13 czerwca 2018 r.
W pierwszym punkcie Rada
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
podjęła Stanowisko z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice. Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez mieszkańców, Rada
postuluje ograniczenie ruchu lotniczego na lotnisku Warszawa-Babice
poprzez kategoryczne wykluczenie
korzystania z obiektu przez samoloty cywilne, a pozostawienie jedynie lotnictwa służb porządku publicznego. Stanowisko zostało prze-

kazane do Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Prezydent m.st.
Warszawy, Przewodniczącej Rady
m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
oraz Wojewody Mazowieckiego.
Uchwałą Nr 228/XLVII/2018
rozpatrzono skargę Pana A. T, złożoną z upoważnienia Grupy Inicjatywnej Osiedla Mieszk. RUDA
z dnia 03.10.2017 r. oraz z dnia
04.12.2017 r., na działania Zarządu
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
uznając ją za bezzasadną.
Rada Dzielnicy podjęła dwie
uchwały w sprawie wniosku
o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok.
Rada Dzielnicy podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy za rok 2017.
Rada Dzielnicy zdecydowała
zdjąć z porządku obrad punkt 4.6.
dotyczący uznania ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka oraz podania ich wyników do publicznej
wiadomości, który zostanie rozpatrzony w innym terminie.
Uchwałą Nr 232/XLVII/2018
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyrażenia opinii na temat
projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu m.st. Warszawy.
Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

50-lecie SP nr 263
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Dyrektor Jan Orłowski wręcza medal Burmistrzowi Tomaszowi Mencinie

25 maja odbyła się uroczystość
50-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich. Obchody
miały uroczysty i podniosły
przebieg.

J

ubileusz rozpoczęto mszą
świętą w kościele parafialnym
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP na Wrzecionie, a następnie
w szkolnej hali sportowej w świątecznej oprawie odbyła się akademia i okolicznościowe przedstawienie opisujące historię 50-lecia
istnienia SP 263.
Na początku głos zabrał dyrektor Jan Orłowski, później nastąpiło wręczenie okolicznościowych
medali władzom dzielnicy, byłym
dyrektorom i tym, którzy wspierali szkołę w jej rozwoju. Życzenia
i gratulacje złożył Burmistrz Tomasz Mencina, a także inni znamienici goście. Prezes Poznańskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Tadeusz

Musiał i Prezes Honorowy Towarzystwa – Stefan Barłóg odznaczyli sztandar szkoły złotą odznaką „Wierni Tradycji”. Gratulacje
i podziękowania przekazał przedstawiciel Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nie zabrakło wzruszających
wystąpień przedstawicieli Rady
Rodziców, byłych dyrektorów, prezesa UKS G-8 Bielany oraz radnych dzielnicy Bielany. Na koniec
Burmistrz Tomasz Mencina i dyrektor Jan Orłowski odsłonili okolicznościową tablicę upamiętniającą jubileusz 50-lecia szkoły, 45lecia nadania imienia i 100-lecia
odzyskania niepodległości. Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 263 przejdą do historii jako
święto całej społeczności szkolnej
i pozostaną w naszej pamięci aż do
kolejnych jubileuszy.
SP 263

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY DZIELNICY...
nostek organizacyjnych miasta tj.
np. dyrektorów szkół, dyrektora
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, dyrektora Centrum
Rekreacyjno-Sportowego m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bielany itp.
oraz przedstawicieli urzędu. Dla
przykładu – w latach 2016 i 2017
było to 20 skarg, które zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną
i przekazane Radzie Dzielnicy Bielany.

zacyjnej. Proszę również skarżącego o przedstawienie stosownych
dokumentów potwierdzających
zdarzenie dotyczące skargi, o ile
ten takowe posiada. Następnie jest
dyskusja dwóch stron oraz pytania
doprecyzowujące ze strony radnych. Po tym następuje debata
członków Komisji Rewizyjnej i
głosowanie nad rozstrzygnięciem.
Gdy głosowanie uzyska większość
przedstawiane jest ono na najbliższej Sesji Rady Dzielnicy Bielany,
gdzie zapada ostateczna decyzja w
tej sprawie.

Jak wygląda procedowanie
takiej skargi?

Czy nie jest to zbyt sformalizowane?

Stefan Kulesza – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja rewizyjna jest to jedyna komisja wymieniona wprost w
Statucie Dzielnicy Bielany, która
obligatoryjnie musi zostać powołana przez Radę Dzielnicy. Sprawuje ona przede wszystkim funkcję kontrolną – legalności, rzetelności, celowości i gospodarności
działalności Zarządu Dzielnicy
Bielany i jednostek organizacyjnych miasta działających na terenie
naszej dzielnicy. Ponadto opiniuje
wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy, przygotowuje projekty rozstrzygnięć skarg oraz na
zlecenie Rady Dzielnicy Bielany
przeprowadza kontrolę w jednostkach samorządowych działających
na terenie naszej dzielnicy.

Fot. Arch. Redakcji

Zacznijmy od pytania podstawowego – czym właściwie zajmuje
się Komisja Rewizyjna?

Stefan Kulesza

Stefan Kulesza – mieszkający
od urodzenia na Bielanach, Radny
Rady Dzielnicy Bielany pierwszą
kadencję.
Jakiego rodzaju sprawy trafiają
najczęściej pod obrady Komisji?

Głównie skargi mieszkańców
na działania przedstawicieli jed-

Jest ono zbliżone do swoistej
rozprawy sądowej, tj. najpierw
proszę o to, by głos zabrał skarżący, przedstawił swoje uwagi i wnioski w danej sprawie, a potem proszę o ustosunkowanie się do tych
zarzutów właściwego przedstawiciela urzędu lub jednostki organi-

Oczywiście, pewien formalizm jest tu wymagany ze względu
na ramy prawne, w jakich działa
Komisja. Nie jesteśmy jednak sądem, ani urzędem, a jedynie osobami wybranymi przez mieszkańców do tego, by ich godnie reprezentować i pomagać. W związku

z tym skarżący może czuć się dużo
swobodniej przy przedstawianiu
ewentualnych nieprawidłowości
jakich doświadczył lub które zaobserwował.
Dlaczego wybrał Pan tę Komisję?

Wybrałem pracę w tej Komisji, gdyż w mojej ocenie realizuje
ona jedną z najważniejszych
funkcji naszego samorządu –
funkcję kontrolną. Uważam, że
skuteczna i rzeczywista realizacja
tej funkcji pozwala, by urząd,
szkoła czy inna jednostka na terenie naszej dzielnicy działała
skutecznie na rzecz mieszkańców.
Dlatego też tak ważne jest, by
mieszkańcy czuli się swobodnie
w rozmowie z nami, do czego
gorąco zachęcam, gdyż rozwiązanie ich problemów leży w interesie wszystkich mieszkańców naszej pięknej dzielnicy.
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Bielany przywitały lato!

Od lewej na pierwszym planie: Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza, Tomasz Mencina – Burmistrz,
Wojciech Borkowski – radny dzielnicy i Piotr Mazurek – radny m.st. Warszawy

Fot. Arch. Redakcji

orkiestra, szczudlarze, tłum
mieszkańców dzielnicy oraz nieodłączny element każdej parady

Parada

Fot. Arch. Redakcji

Bielanach rozpoczął się Wielką
Paradą spod stacji metra Wawrzyszew na Serek Bielański. Była

Zachód słońca

– tzw. platformy, czyli kolorowo
przyozdobione samochody ciężarowe wypełnione ludźmi. W pa-

Fot. Arch. Redakcji
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W

piątek, 8 czerwca przy
stacji metra Słodowiec
na tzw. Serku Bielańskim, odbyły się koncerty, które
poprowadził Jarosław Budnik.
Wystąpili: Bownik, Smolik i Kev
Fox oraz gwiazda wieczoru – Ania
Dąbrowska, przyjęta przez bielańską publiczność wyjątkowo gorąco. Artystka zaśpiewała zarówno
piosenki nowe, jak i świetnie znane hity. Jednocześnie na mieszkańców czekała strefa chilloutu, wypełniona foodtruckami. Można
było skosztować nie tylko z zapiekanek, burgerów i frytek, ale także
francuskich naleśników oraz podpłomyków.
Drugi dzień powitania lata na

radzie wzięli też udział: Tomasz
Mencina Burmistrz Dzielnicy
Bielany i jego zastępcy: Magdalena Lerczak, Artur Wołczacki,
Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, a także radny
miasta Piotr Mazurek, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
Bielany Anna Czarnecka oraz
bielańscy radni: Ilona Popławska, Joanna Radziejewska, Anna
Neska, Natalia Krupa, Teresa
Renata Banasiak, Maciej Chmielewski, Wojciech Borkowski,
Daniel Pieniek i Piotr Ślaski.
Następnie odbył się piknik na
Serku Bielańskim, w którym wziął
udział poseł na Sejm Rafał Trzaskowski, a także Ryszard Kalisz.
Ten kto na niego przyszedł mógł
dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy na temat Bielan, wziąć
udział w grach i zabawach przygotowanych przez bielańskie placówki kulturalne i oświatowe,
skorzystać z porad na tematy
zdrowotnej, porozmawiać o przyrodzie i kulturze, nauczyć się ekologicznego stylu życia, napić war-

Mażoretki

Fot. Arch. Redakcji

Choć kalendarzowe lato
zawitało do nas dopiero
21 czerwca, na Bielanach
zaczęło się nieco wcześniej.
Dzielnica przywitała je
podczas corocznej imprezy
„Witaj Lato na Bielanach”.
Pierwszy raz było to dwudniowe wydarzenie.

Rafał Trzaskowski z mieszkańcami

W YDA R Z E N I A

Wieczorne koncerty na dużej
scenie poprowadził Szymon Majewski, na które przybyła także

Smolik/Kev Fox

Wiceprezydent Warszawy Renata
Kaznowska. Wielkim walorem
tego wydarzenia była jego muzycz-

Rafał Dajbor

Fot. Arch. Redakcji

tracki. Atmosfera pikniku udzielała się wszystkim, niezależnie od
wieku.

na różnorodność. Koncerty rozpoczął zespół Lemon, który swoim
występem rozgrzał publiczność.
Potem wyszedł na scenę Kuba
Badach i zaprezentował utwory ze
swojej debiutanckiej płyty solowej
– nie tylko muzyką, ale i żartami
podbił serca bielańskiej publiczności. Był to już drugi koncert tego
znakomitego muzyka w naszej
dzielnicy. Jako ostatni na scenę
tego wieczoru wyszedł Maciej Maleńczuk. Artysta ten od dawna nie
kryje swojej fascynacji twórczością
Wojciecha Młynarskiego. Na
koncert złożyły się utwory Mistrza
Wojciecha w nowych aranżacjach.
Trudno było oprzeć się wrażeniu,
że teksty piosenek, mimo upływu
lat, nic nie straciły ze swojej aktualności. Ich aktualność podkreślał
także sam Maciej Maleńczuk.
„Witaj Lato na Bielanach 2018”
przeszło do historii jako bardzo
udane wydarzenie. Dopisała pogoda, artyści i – przede wszystkim
– publiczność, czyli mieszkańcy
Bielan.
Organizatorem „Witaj Lato na
Bielanach 2018” był Urząd Dzielnicy Bielany oraz Stołeczna Estrada.

Maciej Maleńczuk

Kuba Badach

Silent Disco
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szawskiej kranówki i wesoło bawić. Teren pikniku podzielono na
strefy: sportową, zdrowia, ekologiczną oraz Strefę Malucha, z której oferty najmłodsi korzystali na
całego! Wielką atrakcją był także
autobus mieszczący Mobilne Studio Filmowe Fundacji Sławomira
Idziaka Film Spring Open. Wiele
pozytywnych emocji wywołały
wydarzenia dziejące się na małej
scenie, m.in. koncert Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Narodowej, która wykonała utwory klasyczne, ale także muzykę filmową.
Odbyły się tu także: pokaz gimnastyki seniorów – uczestników zajęć prowadzonych w ramach programu „Senior Starszy Sprawniejszy”, spektakl dla dzieci „Baśniowa
podróż klaunów”, nauka tańca ze
szkołą „Shimsham – Warszawski
Swing”, koncert zespołu Dixie Tigers Band połączony z potańcówką oraz „Silent Disco”. Animatorem wydarzeń na małej scenie był
niezawodny DJ Kozak. Wszystkim
tym wydarzeniom towarzyszyły,
tak jak poprzedniego dnia, food-

Fot. Arch. Redakcji

Koncerty, spektakle, pokazy...
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Przychodnia przy ul. Klaudyny

Radni i Zarząd Dzielnicy Bielany
chcą zmian w funkcjonowaniu
lotniska Warszawa-Babice

15 czerwca odbyło się uroczyste
otwarcie nowej, należącej do
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz,
przychodni przy ul. Klaudyny 26B.

Fot. Arch. Redakcji

N

owa placówka zastąpi dotychczas użytkowany budynek przy ul. Klaudyny 32,
w którym od 1984 r. funkcjonowała Poradnia Dziecięca, natomiast
od 1999 r. Poradnia Rodzinna.
W dotychczas działającej placówce
znajduje się Poradnia Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej, Poradnia Położnej POZ, punkt
pobrań oraz punkt szczepień.
Decyzja o budowie nowej przychodni przy ul. Klaudyny 26B wynikała z dynamicznego rozwoju dzielnicy, powstania nowych osiedli oraz
licznego napływu mieszkańców. Inwestycja miała na celu stworzenie
nowoczesnej placówki medycznej
świadczącej kompleksowe usługi,
w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych,
stomatologii, okulistyki, ginekologii,
kardiologii oraz diagnostyki endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia). Placówka, która zostanie udostępniona dla pacjentów 2 lipca br.,
została wyposażona w nowoczesną
aparaturę, umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych badań, w tym
aparat OCT z funkcją angiografii,
perymetr, tonometr impresyjny, lampę szczelinową z soczewkami, keratometr ręczny, laser okulistyczny,

Od prawej: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy,
Małgorzata Zaława-Dąbrowska – dyrektor SPZZLO, Dariusz Figura
– radny m.st. Warszawy, Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP,
Tomasz Mencina – Burmistrz i Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza

aparat USG z opcją UBM, detektor
tętna płodu, unit stomatologiczny,
elektrokardiograf oraz wyposażenie
pracowni endoskopowej.
Całkowity dotychczasowy
koszt inwestycji wyniósł 13 948
000 zł, dotacja z Urzędu m.st. Warszawy wyniosła 1 200 000 zł.
W uroczystości otwarcia przychodni wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz oraz administracji samorządowej, w tym m.in.
Poseł Joanna Fabisiak, prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dzielnicy
Bielany Tomasz Mencina oraz jego
zastępy: Magdalena Lerczak, Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz
Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy
Żoliborz Krzysztof Bugla, Burmistrz Gminy Łomianki Tomasz
Dąbrowski, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Filip Nowak, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Paweł Chęciński,

dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Jarosław Chmielewski, dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Jadwiga
Mędelewska, dyrektor SPZZLO
Warszawa-Żoliborz Małgorzata
Zaława-Dąbrowska, miejski radny
Dariusz Figura, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bielany: Małgorzata Poręba, Anna Czarnecka
i Jan Zaniewski, bielańscy radni:
Teresa Renata Banasiak i Wojciech
Borkowski oraz dyrektorzy innych
podmiotów leczniczych.
Budowa nowego obiektu wpłynie na poprawę dostępności do
świadczeń zdrowotnych, w tym
limitowanych usług specjalistycznych oraz diagnostycznych, komfort świadczenia usług medycznych
oraz zwiększenie zatrudnienia personelu pielęgniarsko-lekarskiego.
Redakcja

Plac zabaw przy ul. Doryckiej
Kolejny plac zabaw na Bielanach zmodernizowany.
11 czerwca oddano do użytku
zrewitalizowaną przestrzeń
dla dzieci przy ul. Doryckiej.

Fot. Arch. Redakcji

Z

mieniamy bielańskie place
zabaw. Podziękowania należą się mieszkańcom i społeczności lokalnej, bo to dzięki ich
zaangażowaniu i staraniom możliwa jest realizacja projektów modernizacji placów zabaw na Bielanach
– podkreśla Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy Bielany. – Place
zabaw to miejsca, gdzie zawierają
się pierwsze podwórkowe znajomości; nasze pociechy uczą się współpracy, kreatywności. To właśnie
place zabaw zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w
procesie wzrostu i rozwoju dzieci.
W tym roku oddano do użytku
m.in. plac zabaw pomiędzy ul.
Dantego 7/Szekspira 4, plac zabaw
na Wólce Węglowej przy ul. Loteryjki, plac zabaw mieszczący się
przy Przedszkolu nr 240 na terenie

Plac zabaw przy ul. Doryckiej

AWF, realizowane ze środków budżetu partycypacyjnego. Zmieniło
się też otoczenie BCEK przy ul.
Szegedyńskiej 9A. 8 czerwca podczas pikniku rodzinnego oddano
do użytku plac zabaw przy ZS nr
49 przy ul. Tołstoja 2.
– Podczas ostatniej LXIX sesji
Rady m.st. Warszawy zapadły decyzje o przyznaniu dodatkowych
środków w kwocie 600 tys. zł na
modernizację placu zabaw przy ul.
Broniewskiego i 180 tys. zł na wy-

mianę nawierzchni na placu zabaw
przy ul. Starej Baśni – poinformował radny m.st. Warszawy Piotr
Mazurek. – Najmłodsi mieszkańcy Bielan zyskają nowe miejsca do
zabawy i spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu.
Modernizacja placu zabaw
przy ul. Doryckiej realizowana
przez Wydział Ochrony Środowiska.
Redakcja

Na ostatniej sesji (13 czerwca) Radni Dzielnicy Bielany
przyjęli stanowisko w sprawie
funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice. Domagają się
ograniczenia funkcjonowania
lotniska – szczególnie lotów
komercyjnych, które zakłócają
spokój mieszkańców Bielan
i mogą stanowić zagrożenie
dla ich zdrowia.

W

ychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców,
dzielnicowy radny Daniel
Pieniek, który jest przewodniczącym Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska, zawnioskował o konieczność przyjęcia stanowiska
w sprawie funkcjonowania lotniska
Warszawa-Babice. Postulaty zawarte w stanowisku popiera również
Zarząd Dzielnicy Bielany.
Na sesję licznie przybyli mieszkańcy i przedstawiciele stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą.
Opowiadali o uciążliwościach i zagrożeniach związanych z olbrzymią
liczbą lotów na terenie naszej dzielnicy. Należy podkreślić, że zarówno
mieszkańcy, jak i rada oraz zarząd
nie chcą zamknięcia lotniska. Oczekują, że Centrum Usług Logistycznych, które zarządza lotniskiem, jak
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu ono podlega, zlikwidują uciążliwości i zagrożenia generowane głównie przez samoloty
komercyjne.
– Rozumiemy, że lotnisko jest
potrzebne dla służb porządku publicznego czyli pogotowia lotniczego i policji, a w razie konieczności
wojska. Natomiast domagamy się
ograniczenia korzystania z obiektu
przez samoloty cywilne, należące do
prywatnych właścicieli hangarujących maszyny na lotnisku i przylatujących z innych lotnisk oraz loty
szkoleniowe prywatnych ośrodków
szkolenia, loty szkoleniowe Aeroklubu Warszawskiego i innych prywatnych przewoźników. Stanowią
one ok. 80-90% wszystkich lotów
i to one uprzykrzają życie naszym
mieszkańcom – mówi Daniel Pieniek, radny Dzielnicy Bielany.
– Co istotne okazało się, że duża
część samolotów używa paliwa ołowiowego, które od dawna jest zabronione dla wszelkich pojazdów poruszających się po drogach. W związku
z tym istnieje realne zagrożenie dla
zdrowia naszych mieszkańców. Nie
możemy pozwolić na to, aby hobby
w sumie niewielkiej grupy osób miało negatywny wpływ na komfort
życia i przede wszystkim zdrowia
mieszkańców Bielan i sąsiednich
dzielnic. Należy podkreślić, że w zasięgu oddziaływania lotniska zamieszkuje przeszło 300 tys. osób!
Dlatego w pełni popieram stanowisko Rady i będziemy domagać się jak
najszybszej likwidacji lotów komer-

cyjnych – mówi Tomasz Mencina,
Burmistrz Dzielnicy Bielany.
W stanowisku Rada Dzielnicy
Bielany podkreśla m.in.:
● konieczność jak najszybszego
podjęcia zdecydowanych działań
mających na celu likwidacje prywatnego ruchu lotniczego, w pierwszej
kolejności szkolenia lotniczego na
lotnisku Warszawa-Babice;
● ograniczenia funkcjonowania
lotniska wyłącznie do samolotów
służb publicznych, co wiąże się z koniecznością zniwelowania nadmiernego poziomu hałasu, oddziaływującego negatywnie na codzienne
funkcjonowanie mieszkańców;
● szkoleniowe loty szybowców
bezpośrednio ponad strefą zamieszkaną generują zagrożenie dla zdrowia
i życia mieszkańców tejże strefy;
● uciążliwość związana z permanentnym hałasem i potencjalnym
zagrożeniem, wynika z faktu, że
przeloty o charakterze komercyjnym
i szkoleniowym odbywają się na niewielkiej wysokości ponad domami;
● częstotliwość przelotów oscyluje w granicach ponad 100,
a w szczególnych okresach nawet do
500 dziennie;
● hałas w obszarze kręgu nadlotniskowego przekracza obowiązujące
normy, określone w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dn.14 czerwca
2007 (Dz.U. nr 120, poz. 8, 26);
● hałas generowany przez lotnisko wpływa destrukcyjnie na ekosystem Puszczy Kampinoskiej, jak
również rezerwatu przyrody Las
Bielański – obszaru Natura 2000;
● priorytetem jest likwidacja
ruchu samolotów cywilnych w jak
najkrótszym czasie.
Radni Dzielnicy Bielany jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem
ww. stanowiska. Władze dzielnicy
oczekują, że instytucje odpowiedzialne za lotnisko podejmą jak najszybsze działania zmierzające do
minimalizacji, a w konsekwencji do
likwidacji lotów komercyjnych.
Podczas sesji prezentację wygłosił również przedstawiciel Cichego
Nieba Nad Warszawą.
Oto niektóre z zaprezentowanych danych:
● liczba startów i lądowań na
Bemowie przekracza 500 dziennie.
To więcej niż na Lotnisku Chopina;
● rocznie Lotnisko WarszawBabice rejestruje 35 000 do 40 000
operacji lotniczych. Dla porównania
na Lotnisku Chopina jest to 157 000.
operacji lotniczych;
● 90% operacji lotniczych na
lotnisku dokonywanych jest przez
lotnictwo cywilne;
● większość samolotów z lotniska nigdzie nie leci. Startują, oblatują krąg, na chwilę przyziemiają i kręcą kolejne kółko;
● Urząd Lotnictwa Cywilnego
planował zamknąć lotnisko, uznając,
że nie można prowadzić szkoleń nad
terenami zabudowanymi ze względów bezpieczeństwa.
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Wystartowała BIELAŃSKA STREFA KIBICA
19 czerwca wystartowała Bielańska Strefa Kibica na Serku
Bielańskim przy stacji metra
Słodowiec.

Fot. Arch. Redakcji

K

Od lewej: Rafał Bryndal, Renata Kaznowska, Ilona Popławska, Magdalena Lerczak, Joanna Radziejewska,
Jacek Zieliński, Natalia Krupa, Tomasz Mencina i Daniel Pieniek

Uroczyste otwarcie Bielańskiej Strefy Kibica

Jedynie szkoda, że entuzjazm
kibiców nie przełożył się na sukces
biało-czerwonych w kolejnym meczu „o wszystko” z Kolumbią.

Polska gola!
To marzenie bardzo wielu
Polaków i wszystkich kibiców
polskiej reprezentacji piłki
nożnej. Moje też. Naturalnie
chciało by się, aby nasi piłkarze strzelali gola za golem
i grali z klasą.

M

ecz z Senegalem nie
dostarczył takich emocji. Dopiero udana akcja Krychowiaka trochę nam
poprawiła humor, bo to dowód,
że potrafimy grać skutecznie,
o ile nie mamy tak zwanych
złych „przypadków”. No, ale
wszyscy wierzymy, że podczas
niedzielnego meczu z Kolumbią
pokażemy co umiemy i będziemy mieli powód do dumy. No bo
któż z nas nie będzie szczęśliwy,

nam się wyjść z grupy – mówi
Burmistrz Tomasz Mencina.
Mobilne studio było także na
drugim meczu polskiej drużyny i
będzie na ich ostatniej rozgrywce
(28 czerwca), a także na finale (15
lipca) – komentatorami będą ponownie Rafał Bryndal oraz były
polski piłkarz, trener i komentator
sportowy Andrzej Strejlau. Na
wszystkich meczach będzie działać
strefa gastronomiczna, animacje
dla dzieci, a ekipa naszego partnera medialnego - Meloradio zagrzewać będzie do kibicowania.
– Po kilku latach przerwy w
mistrzostwach świata znów mogliśmy przeżywać te emocje, szkoda,
że przed nami już ostatni mecz
biało-czerwonych. Jednak Bielańska Strefa Kibica będzie funkcjonować aż do finału – serdecznie
zapraszam do wspólnego kibicowania – dodaje Wiceburmistrz
Magdalena Lerczak.

BIELAŃSKA STREFA
KIBICA – kolejne mecze:

Fot. Arch. Redakcji

ibice zjawili się tłumnie, by
wspierać drużynę Adama
Nawałki, ale mimo gorącej
atmosfery wynik pierwszego meczu Polska-Senegal nie był dla nas
dobry. O drugim meczu białoczerwoni pewnie chcieliby zapomnieć… Przed nami jednak kolejne mecze, na które zaprasza m.st.
Warszawy i Dzielnica Bielany –
organizatorzy Strefy!
Otwarcie strefy miało odpowiednią oprawę – było konfetti
i gadżety dla kibiców, a udział
w nim wzięli: Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina i jego zastępcy: Magdalena Lerczak, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piatkowski
oraz bielańscy radni: Ilona Popławska, Joanna Radziejewska,
Natalia Krupa, Wojciech Borkowski i Daniel Pieniek. Było też mobilne studio komentatorskie - mecz
na żywo komentowali trener, wielokrotny reprezentant Polski, mistrz
Polski, zdobywca Pucharu Polski i
uczestnik Mistrzostw Świata 2002
– Jacek Zieliński i dziennikarz Meloradio – Rafał Bryndal.
– Bardzo się cieszę, że mogłam
kibicować drużynie narodowej
podczas pierwszego meczu w Strefie Kibica na Bielanach. Atmosfera
była wspaniała, żałuję jedynie, że
nasz entuzjazm udzieli się polskim
piłkarzom i kolejne mecze wygramy. Dziękuję też Dzielnicy Bielany
za świetną organizację – powiedziała po meczu Wiceprezydent
Renata Kaznowska.
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że kibicuje drużynie zwycięskiej.
Lubimy, jak to mówią psychologowie, „pławić się w cudzej
chwale”, identyfikując się z osobą
lub grupą odnoszącą sukcesy, niekoniecznie sportowe, czując
wówczas wzrost samooceny i dobrego samopoczucia, nawet jeśli
sami nie aspirujemy w danej dziedzinie do odnoszenia sukcesów.
To jacyś „oni” wypracowują sukces, a my na tej podstawie budujemy pozytywny obraz grupy, do
której przynależymy. Kiedy reprezentacja Polski wygrywa mecz
jesteśmy z tego dumni prawie tak,
jakbyśmy sami grali i strzelali
bramki. Zupełnie inaczej zachowujemy się, gdy zamiast oczekiwanego zwycięstwa jest porażka.

– To jak wielu mieszkańców
przyszło na mecze na Serek Bielański potwierdza, że lokalne strefy kibica to był strzał w dziesiątkę.

Wspólne kibicowanie z rodziną,
przyjaciółmi, sąsiadami, gdy grają
Polacy tworzy niesamowitą atmosferę. Wielka szkoda, że nie udało

Wspieramy się trochę wypróbowanym sloganem „Polacy, nic się
nie stało”, ale skandujemy go prawie przez łzy i usuwamy się
w cień, gdzie przegrana nie jest
tak widoczna i dokuczliwa. Odcinamy się też werbalnie od porażki. Nie mówimy wtedy to „my”
przegraliśmy, lecz to „oni” przegrali, często dodając także kilka
epitetów pod ich adresem. Na
jednym z uniwersytetów belgijskich prowadzono badania dotyczące zachowań studentów po
wygranej i przegranej reprezentacji uniwersyteckiej w zawodach
lekkoatletycznych. Okazało się, że
po zwycięstwie znaczący procent
studentów paradował jeszcze
przez kilka dni w koszulkach
z logo reprezentacji, a po przegranej procent amatorów tego stroju
malał przynajmniej o połowę.
Oczywiście zwycięstwo „na-

szych” cieszy nas także całkiem
altruistycznie. Cieszymy się z powodu zwycięstwa kogoś kto reprezentuje grupę, a taką jest naród.
Cieszy nas fakt siły i sprawności
polskich sportowców. Fenomen
sportu jako siły jednoczącej wykorzystał w sposób wręcz niezwykły
Nelson Mandela, kiedy uwolniony
po dwudziestu siedmiu latach spędzonych w więzieniu został prezydentem.
Był 1992 rok: RPA otrzymało
organizację Pucharu Świata w rugby. Kiedy Mandela został prezydentem powiedział do swoich
pracowników: „Jesteśmy biedni
i podzieleni. Ten puchar musi nas
uratować.” Nie rozumieli go, a propozycję wygwizdali. Jednak kiedy
25 czerwca 1995 r. RPA wygrało
z Nową Zelandią i zostało mistrzem świata wszystko się zmieniło. Miejsce nienawiści między

1. Polska - Japonia - 28.06 godz. 16:00 - start strefy 14:00
2. ćwierćfinały - 6.07 - godz. I
MECZU 16:00, II MECZ 20:00 start strefy 14:00
3. ćwierćfinały - 07.07 - godz.
I MECZU 16:00, II MECZ 20:00
- start strefy 13:00
4. półfinał - 10.07 - godz. 20:00
- start strefy 16:00
5. półfinał - 11.07 - godz. 20:00
- start strefy 16:00
6. mecz o 3. miejsce - 14.07 godz. 16:00 - start strefy 13:00
7. finał - 15.07 - godz. 17:00 start strefy 13:00.
Strefa będzie czynna do ostatniego kibica nie później jednak niż
do godz. 22.00.
Redakcja

białymi i Afrykańczykami zajęła
duma. Eksperyment Mandeli jest
najsilniejszym argumentem dla
sceptyków, którzy mówią: Po co
tych jedenastu biega po boisku?
Odpowiedź jest prosta, bo sport to
zdrowie i duma. A jeśli wynik rozgrywek nie jest taki jakiego byśmy
oczekiwali warto przypomnieć
sobie słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo to przecież jubileusz
odzyskania niepodległości: „Zwyciężyć i spocząć na laurach – to
klęska. Być pokonanym i walczyć
dalej to zwycięstwo”.
Nie zapominajmy o tym, dopingując naszą
reprezentację.
Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP
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Dzień Dziecka na Chomiczówce

#PrzytulMisia

Fot. Arch. Redakcji

Macie wielkie serca! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej dzielnicowej,
bielańskiej akcji #PrzytulMisia
i przekazali misie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego „Meditrans”
w Warszawie.

Burmistrz Tomasz Mencina w imieniu władz dzielnicy wita przybyłych na świętowanie Dnia Dziecka na Chomiczówce

To już wieloletnia tradycja
wspólnego świętowania Dnia
Dziecka na Chomiczówce!

15

czerwca odbyło się zakończenie akcji przy
udziale Magdaleny
Lerczak – Zastępcy Burmistrza,
Karola Bielskiego – dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ oraz
Jarosława Bobina – dyrektora

BOK i Tomasza Zalewskiego –
zastępcy dyrektora Biblioteki Publicznej im. St. Staszica. Swoje
misie przekazali również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 273
im. dr A. Landy i Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego. Misie już jeżdżą w karetkach w stacji pogotowia na Bielanach przy ul. Wrzeciono. Wielkie
podziękowania dla pracowników
Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Bielański Ośrodek Kultury
za pomoc w akcji i przekazanie
zebranych przez Was maskotek.
Redakcja

Fot. Arch. Redakcji

Redakcja

Genius szuka locum

D

ebatę prowadziła Katarzyna Homan, która była pomysłodawczynią i jedną
z głównych organizatorów wydarzenia. Do dyskusji zostali zaproszeni autorzy uchwały: Beata
Wrońska – zastępca dyrektora
Biura Polityki Lokalowej i Michał
Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków, jak również Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany:
Magdalena Lerczak odpowiedzialna m.in. za sprawy kultury
w dzielnicy i Włodzimierz Piąt-

Fot. Arch. Redakcji

18 czerwca z inicjatywy
społeczników i mieszkających na Bielanach artystów
w pustostanie przy ul. Kasprowicza odbyła się debata pn.
Genius szuka lokum, której
głównym tematem była nowa
Uchwała Rady m.st. Warszawy
w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego
m.st. Warszawy pracowni do
prowadzenia działalności
twórczej w dziedzinie kultury
i sztuki.

Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków, Włodzimierz Piątkowski
i Magldalena Lerczak – Zastępcy Burmistrza podczas debaty

kowski nadzorujący Wydział Zasobów Lokalowych oraz ZGN
Bielany, Katarzyna Chudyńska
z Muzeum Warszawskiej Pragi
oraz Andrzej Chybowski z Flamma Pottery – artysta ceramik, wieloletni członek Stowarzyszenia
Artystów Ceramików Keramos.
Twórcy ustawy opowiedzieli

o jej genezie i możliwościach jakie stwarza ona dla artystów.
Magdalena Lerczak podkreśliła,
że zarząd dzielnicy Bielany ma
świadomość jak ważna dla tkanki
społecznej miasta jest obecność
artystów. „Przykład rodziny Jarnuszkiewiczów i nasza wspólna
walka o to, aby utrzymać pracow-

Fot. Arch. Redakcji
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czerwca na terenach rekreacyjnych przy ul. P. Nerudy 1
przybyły licznie całe rodziny
ze swoimi pociechami. W magiczny świat „Alicji w krainie czarów”
zabrał nas teatr Illuminati. Nie zabrakło także animacji, konkursów
z nagrodami, sportów ulicznych,
leśnej stolarni oraz konkursu ekologicznego i Bielańskiego Słonia.
Było barwnie i kolorowo. Na zakończenie całodziennych atrakcji
wystąpił zespół AlCapone, w którego repertuarze usłyszeliśmy najbardziej znane melodie z Polski
i zagranicy.

Zastępca Burmistrza Magdalena Lerczak pomaga dzieciom transportować misie

nię profesora Jarnuszkiewcza nie
tylko jako miejsce pracy jego
wnuczki – stypendystki Ministra
Kultury – Marceliny Jarnuszkiewicz, ale zachować ją wraz z całą
jej historią, dorobkiem profesora
oraz jego syna – scenografa i reżysera teatralnego Marcina, dla
następnych pokoleń, pokazuje, że
nie chcemy zostawiać artystów
samych sobie. Czujemy też i to
w ynika z naszych rozmów
z mieszkańcami, że jest taka potrzeba wśród mieszkańców: aby
mieli możliwość poznawać artystów osobiście, zobaczyć ich przy
pracy, może zrobić coś wspólnie
razem z nimi”. Zastępca Burmistrza Włodzimierz Piątkowski
podkreślił, że do czasu pojawienia się uchwały w sprawie pracowni artystycznych, kwestia
przekazywania lokali na preferencyjnych warunkach dla środowisk
twórczych była bardzo skomplikowana i nieuregulowana prawnie, teraz będzie łatwiej pomóc
artystom, którzy szukają swojego
miejsca pracy.
Bielańscy artyści marzą o tym,
aby na Bielanach powstała sieć
pracowni, w których będą wymie-

niać się doświadczeniem, razem
tworzyć i wzajemnie się inspirować. Jak duży jest potencjał widać
było podczas debaty – sale pustostanu zamieniły się w jednodniową wystawę prac wielu bardzo
zdolnych mieszkających w naszej
dzielnicy twórców. Byli to m.in.
Anna Altıntaş, Dorota Cieslińska-Brodowska, Sława Chmurko,
Mikolaj Ciszewski, Piotr Dąbrowski, Jacek Domiński, Joanna
Grabowiecka, Paweł Jasionowski, Małgorzata Kapłan, Magdalena Karolina, Maria Krawczyńska, Joanna Lohn, Michał Mech,
Zuza Miśko, Beata Wietrzyńska,
Radosław Ząbek.
Debatę z zainteresowaniem
śledzili też m.in. radni Dzielnicy
Bielany: Daniel Pieniek i Wojciech Borkowski oraz Magdalena
Ulejczyk – naczelnik Wydziału
Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany.
Więcej o działających na Bielanach artystach można dowiedzieć się m.in. ze strony https://
www.facebook.com/ArtysciNaSwoim/.
Redakcja
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Fot. Z. Morawski

„Biało-czerwony” Bielański Piknik przy Stawach Brustmana

Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza, Joanna Radziejewska i Anna Neska – radne, Grzegorz Pietruczuk
– Zastępca Burmistrza, Iwona Walentynowicz – radna, Tomasz Mencina – Burmistrz, Jarosław Bobin – dyrektor BOK-u,
Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza i Wojciech Borkowski – radny

F

estyn rozpoczął korowód,
który tańczył poloneza, zapraszając zebranych gości do
wspólnego tańca. Poloneza prowadził Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka” oraz Chorea Antiqua.
Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka” wystąpił także jako pierwszy na scenie, a po nim zespoły
artystyczne działające na Goldoniego i na Estrady. Prezentacje
wokalne wykonane były w języku
polskim, a taneczne do polskich
utworów. Gwiazdą wieczoru była
Warszawska Orkiestra Sentymentalna, którą zapowiedział Burmistrz Tomasz Mencina i zaprosił
bielańczyków na kolejne imprezy
organizowane przez Urząd. Z kolei Zastępca Burmistrza Magdalena Lerczak wręczyła nagrody w
konkursie plastycznym dla dzieci
na najładniejszego bielańskiego
słonia.
W tym roku nasze stoiska animacyjne zorganizowane zostały
pod hasłem „Polska wczoraj, dziś
i jutro”. W strefie „Polska wczoraj”
miały miejsce warsztaty ceramiczne. Można było zobaczyć, jak się

toczy na kole garncarskim naczynia z gliny, można było spróbować
sił w tej dziedzinie. Również tutaj
trwały warsztaty wikliniarskie.
Kolejną atrakcją pikniku były
warsztaty z filcu artystycznego,
a także warsztaty wytwarzania
kwiatów z krepiny.
W strefie „Polska dziś” miał
miejsce m.in. plener na dużym
formacie. W tej strefie również
odbywały się Eco-warsztaty, gdzie
animator proponował wykonanie
drewnianej pamiątki festynowej,
dostosowanej do wieku i możliwości uczestników. Można było skorzystać z szablonu, farb, flamastrów
lub zaprojektować własny krążek.
W tej strefie prowadzony był także
warsztat powstawania kotylionów
za pomocą papierków do muffinek,
mazaków i taśmy dwustronnej.
Ponadto swoje stanowisko miał
Klub Gier Wszelakich, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogli pograć
w najnowsze gry planszowe.
Najbliżej sceny znajdowały się
zajęcia, które proponowaliśmy
w strefie „Polska jutro”. Zaprosiliśmy starsze dzieci na warsztaty
„Od pomysłu do wydruku”, warsztaty prowadzone były w 2 turach.
Propozycją tej strefy była również
mobilna pracownia sitodruku,
gdzie można było zaprojektować
i wykonać nadruk na torbach bawełnianych. Obok sitodruku znajdowała się mobilna pracownia

Fot. Z. Morawski

16 czerwca przy Stawach Brustmana odbył się „Biało-czerwony” Piknik Bielański w ramach
cyklu „Drogi ku Niepodległej” –
projekt realizowany w ramach
obchodów stulecia odzyskania
niepodległości.

eksperymentów, którą prowadził
„Mały Teatrzyk” – można było
zobaczyć, jak powstają duże bańki

mydlane, różne doświadczenia
chemiczne i fizyczne oraz pokazy
naukowe rozwijające kreatywność
dziecka. Ponadto na pikniku harcerze z Hufca Warszawa Żoliborz
prowadzili grę plenerową, animując ciekawe zadania i stanowiska,
w których trzeba było wykazać się
pewnymi umiejętnościami: rozszyfrować hasło, rozpalić ogień
krzesiwem, posługiwać się mapą
w celu szukania ukrytej skrytki,
namalować torbę we wzory patriotyczne, przyczepić ogon do zdjęcia
konia Józefa Piłsudskiego.
Przy harcerzach stacjonowała
grupa rekonstrukcyjna „Kampinos” z Mińska Mazowieckiego –
można było z nimi porozmawiać,
przymierzyć niektóre części garderoby, obejrzeć ubiór i broń z czasów wojny polsko-rosyjskiej

1920 r.
Przez cały czas trwania festyn
– w związku z obchodami 100lecia odzyskania Niepodległości
– można było wpisać się do pamiątkowej Warszawskiej Księgi
Wolności na specjalnie utworzonym stoisku. Przesłanie dla przyszłych pokoleń zostanie przekazane do kapsuły czasu, która ma
zostać otwarta za sto lat, tj.
w 2118 r. Można było tu również
otrzymać Warszawskie Vademecum Niepodległości wydane przez
Dom Spotkań z Historią. Vademecum rozdawali także harcerze na
swoim stanowisku.
Podczas imprezy można było
nabyć wyroby rękodzielnicze, zjeść
grochówkę oraz napić się Warszawskiej Kranówki.
BOK
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1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (3)
maja jednym, bardzo zwięzłym
biuletynem. Zmuszeni więc jesteśmy sięgnąć do opisu w „Kurierze
Warszawskim” z roku 1917, który
mówi o masowej frekwencji ludności przybywającej do kościoła
parostatkami, „umajonymi wehikułami”, a nawet pieszo. Licznie
stawili się także warszawscy hierarchowie kościelni, a cykl nabożeństw rozpoczęto w sobotę 26
maja od prymarii celebrowanej
przez miejscowego proboszcza, ks.
Jakowskiego. W drugim dniu odpustu sumę celebrował jego poprzednik, ks. Michał Pogorzelski,
który – jak wiemy z poprzedniego
felietonu – zainicjował przed wojną generalny remont bielańskiego
kościoła. Gazeta podkreśliła, iż
„zabawy miały znacznie mniej
zwolenników. Nie było tradycyjnych huśtawek i karuzeli z hałaśliwemi orkiestrionami”. W zamian
tłumnie odwiedzano grób Stanisława Staszica i sprzedawano
kwiaty „na schronisko dla ubogich
dzieci”. W ciężkich wojennych czasach nie wypadało po prostu bawić
się, choć ten niepisany zakaz omijano metodą łączenia rozrywki ze
zbiórką na pożyteczny cel, najchętniej właśnie na wspomożenie biednych, często głodujących dzieci.
Przykładowo 14 czerwca 1918 r.
została zorganizowana pięciogodzinna wycieczka parowcem na
Bielany i z powrotem, z której
wpływy zostały przeznaczone „na
dochód uczennic 55 Koła szkoły
pani Turkiewicz”. Jeśli chodzi
o uczestników, to w tym przypadku z pewnością na biednych nie
trafiło, toteż podczas rejsu przygrywała orkiestra, a późna pora
wypadu (w godzinach od 16 do 23)

sprzyjała tańcom i korzystaniu
z dobrze zaopatrzonego bufetu.
W porównaniu z tysiącami
warszawian odwiedzających dawną pustelnię kamedulską podczas
odpustu, przybycie w 1918 r. ledwie nieco ponad 500 osób na obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

może nie warte byłoby odnotowania, ale prawicowa polska prasa
podchwyciła temat, ze względu na
„narodowy” aspekt wydarzenia.
Obchody zorganizowało nacjonalistyczne, silnie antysemickie Towarzystwo Popierania Przemysłu
i Handlu Polskiego „Rozwój” oraz

Grób Stanisława Staszica około 1918 r.

Fot. ze zbiorów rodzinnych Marty Dmowskiej-Sawoni

P

o wybuchu pierwszej wojny
światowej tradycyjne leśne
popasy w Zielone Świątki
straciły wiele na atrakcyjności
i beztrosce, szczególnie po zajęciu
Warszawy przez nowego najeźdźcę. Jak pisał w swej znakomitej
książce „Zabawy na Bielanach”
Władysław L ech Kar wacki,
„znacznie mniej było karuzeli,
huśtawek, nie bardzo też starczało
ochoty, a nawet i sił do tańca. Dawne biesiady pod dębami ograniczały się do bardzo skromnych posiłków, składających się najczęściej
z kawałka chleba wypiekanego
z domieszką kartofli i otrąb”. Przypomnijmy, że od 1915 r. pod niemiecką okupacją obowiązywał
system kartkowy z głodowymi,
a mimo to jeszcze parokrotnie
zmniejszanymi przydziałami podstawowych artykułów. Przy ciągłym niedostatku mąki nie wolno
było wypiekać białego chleba,
a i ten ciemny był na potęgę fałszowany, albo po prostu znikał
z miejskich składów dystrybucyjnych wraz z kartoflami i cukrem,
by pojawić się potem na bazarach
z odpowiednio wyższą ceną.
Wszystkie powyższe trudności
nie były jednak w stanie powstrzymać warszawian przed tłumną
wyprawą do Lasu Bielańskiego
w dzień Zesłania Ducha Świętego,
czyli Zielonych Świątek, na związany z nimi dwudniowy odpust.
Nie dysponujemy szczegółową
relacją z roku 1918, ponieważ 19
maja trwał już kilkutygodniowy
strajk drukarzy, który spowodował
zawieszenie wydań gazet codziennych, w przypadku dziewięciu
najważniejszych chrześcijańskich
tytułów zastąpionych dopiero 28

Fot. ze zbiorów autora

Wojenne majówki w Lesie Bielańskim

Dawne foresterium klasztorne około 1918 r. – siedziba sierocińca i szkoły

powiązane z nim związki zawodowe polskich właścicieli małych
firm rzemieślniczych i usługowych: zakładów szewskich, składów węgla, pralni itp. oraz drobnych kupców. Przewóz zapewniono specjalnie wynajętymi statkami,
co świadczyło o zasobnej kasie
organizatorów. Niemało musiało
kosztować także uroczyste nabożeństwo celebrowane przez ks. dra
Henryka Hilchena. Nie obyło się
bez „pień religijnych” w wykonaniu chóru związku drobnych kupców, okolicznościowych przemówień oraz złożenia wieńca na mogile Staszica. Dzieci z tutejszego
sierocińca „zgotowały uczestnikom niespodziankę szeregiem
popisów”, znów był więc pretekst,
aby zebrać nieco grosza na utrzymanie przytuliska. Jak można wyczuć w zdawkowej relacji prasowej,
atmosfera uroczystości była – delikatnie mówiąc – dęta, czyli zupełnie różna od tej z czasów przedwojennych, beztroskich zabaw
majówkowych. Te miały powrócić
dopiero w czasach Polski niepodległej.
Jarosław Zieliński
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70 lat po maturze u Księży Marianów
mknął Mszę św. pięknym wykonaniem Ody do Radości Beethovena,
hymnu UE – szkoda, że nie tym
razem. Najważniejszym jednak
wydarzeniem były wzruszające
i pełne treści kazania naszego gościa, ks. Adama Bonieckiego i ks.
proboszcza Wojciecha Drozdowicza nagrodzone hucznymi brawami. Wyraźnie zabrzmiały odniesienia do historii szkoły oraz
wybitnych jej wychowanków. Hi-

storię szkoły i internatu dopowiedział jeden z kolegów, maturzysta
z Bielan 1948 r.
Kierujemy serdeczne „Bóg
zapłać” i szczególne wyrazy
wdzięczności i podziękowania
Księdzu Proboszczowi za wspaniale zorganizowaną dla nas uroczystość!
Maturzyści i ich bielańscy
przyjaciele z klas przyległych

Otwarcie egzaminu dojrzałości, czerwiec 1948

kolegę, ks. Adama Bonieckiego
MIC i ks. proboszcza Wojciecha
Drozdowicza,
● z części towarzyskiej, odbytej
na zaproszenie ks. proboszcza
w kawiarence parafialnej urządzonej w katakumbach kamedulskich
pod kościołem,
● z części mniej oficjalnej w restauracji – barze UKSW, gdzie
część kolegów z rodzinami kontynuowała niekończące się rozważania i wspomnienia.
Niewielu nas już przyszło,
a kilku nie mogło złożonych chorobą. Towarzyszyły nam rodziny
i przyjaciele.
Clou uroczystości przypadło
na koncelebrowaną sumę. Jubilaci
i najbliższa rodzina zostali proszeni o zajęcie honorowych miejsc

w stallach wokół ołtarza, tak samo,
jak 10 lat temu. Ponieważ zaś bielańska szkoła miała związek duchowy z podobną szkołą OO. Jezuitów w Chyrowie (obecnie
Ukraina), to w stallach usadzony
został też przedwojenny kolega
piszącego te słowa, adwokat warszawski Leszek Ołpiński – umowny łącznik z Chyrowem. Obie te
szkoły (i trzecia w Wielkopolsce)
wychowywały chłopców w duchu
moralności katolickiej na przyszłe
elity kraju.
Uroczysta suma koncelebrowana przez dwóch księży była wydarzeniem sądząc po zapełnionym
do ostatniego miejsca kościele.
Wspaniale brzmiały organy w rękach młodego organisty, który
w Poniedziałek Wielkanocny za-

Fot. Arch. Redakcji

B

ielańskiej szkoły dziś nie ma.
Władze komunistyczne zlikwidowały ją po ostatniej
maturze rok później, a w roku
1954 Księży Marianów usunięto
i pozbawiono praw do nieruchomości. W ich dobrach władze
z czasem urządziły ATK, późniejszy UKSW. Natomiast szkolnictwo
średnie odżyło na Królewskiej Górze dopiero w roku 1999 r. z chwilą powołania przez archidiecezję
warszawską Archidiecezjalnego
Gimnazjum Męskiego, dzisiejszego Katolickiego Gimnazjum im.
ks. Jerzego Popiełuszki (z internatem).
Tegoroczne uroczystości jubileuszowe składały się z czterech
części:
● spotkania poznawczego
przed Mszą św. przy pięknej pogodzie,
● uroczystej sumy koncelebrowanej przez naszego bielańskiego

Fot. Arch. Redakcji

10 czerwca 2018 r. w kościele
parafii pw. bł. E. Detkensa
w Lasku Bielańskim podczas
sumy o godz. 11 obchodzono
podwójny jubileusz: 100 lat założenia przez Księży Marianów
męskiej szkoły średniej oraz
70-lecie przedostatniej matury
w roku 1948.

Maturzyści po 60 latach przed fasadą kościoła bielańskiego

Michał Szewczak wygrał Ogólnopolski Konkurs Historyczny
Michał Szewczak – uczeń
bielańskiego XCIV Liceum
Ogólnokształcące im. gen.
Stanisława Maczka – zajął
pierwsze miejsce w finale XXIII
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka
Gajewskiego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w
latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w kategorii gimnazjów.

Fot. Arch. Redakcji

K

onkurs przeprowadzony
został w czterech etapach:
szkolnym, rejonowym, wojewódzkim i centralnym. Do etapu
centralnego komisja kwalifikowała bezpośrednio maksymalnie po
dwie osoby z każdego województwa oraz dodatkowo 5 osób z całej
Polski z najlepszymi wynikami
spośród tych, którzy nie uzyskali
bezpośredniej kwalifikacji.
Etap centralny odbył się
w dniach 7–9 czerwca br. i obejmował pięć zagadnień: eksponat
muzealny, geografia militarna,
broń i barwa, historia oręża polskiego w sztuce (malarstwo, literatura, muzyka, film) oraz zabytki i obiekty historyczne. Ucznio-

Michał Szewczak i Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

wie musieli wykazać się znajomością zagadnień z historii Polski
w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową, jak również wiedzą dotyczą-

cą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy,
architektury obronnej, topografii
wojskowej, literatury, muzyki

i pieśni oraz malarstwa historycznego.
Tematyka tegorocznej edycji
konkursu doskonale wpisała się
w ideę „Roku dla Niepodległej”.

W trakcie trwania konkursu uczniowie nie tylko rywalizowali między
sobą, ale również wspólnie złożyli
kwiaty przed Grobem Nieznanego
Żołnierza, a także mieli okazję
zwiedzić Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, 23
Bazę Lotnictwa Taktycznego i bazę
2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim.
Uroczysta gala finałowa odbyła się w Galerii Porczyńskich
w Warszawie. Wśród gości obecni
byli m.in. Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator
Oświaty, Jarosław Zaroń – dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, płk w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk pseud. „Józef ”
– prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich.
Uroczystość uświetnił występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.
Redakcja
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bielany
po godzinach

godz. 19.00

Cykl letnich koncertów
w przestrzeni
bielańskich podwórek
WoWaKin – muzyka tradycyjna z okolic wsi radom-

godz. 16.00

7 lipca, godz. 12.00 – Plac zabaw ul. Szekspira 2
Wszystkie spektakle odbywają się przy placach zabaw,
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

MultiCentrum
dla Każdego
Zajęcia indywidualne odbywające się w środy,
czwartki i piątki w godzinach 16.00-17.00, oraz

mazurki i kujawiaki – do tańca i do zasłuchania.

17.30-18.30 będą trwały przez CAŁY LIPIEC

Skład Kapeli: Paula Kinaszewska – skrzypce,

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 71

– harmonia trzyrzędowa
Miejsce: skwer pomiędzy budynkami przy ul. Przy Agorze 8 i 10

04

„Wakacji
cudowny czas”

godz. 17.00

Zajęcia origami prowadzone przez trenera Polskiego
Centrum Origami – Małgorzatę Spilarewicz. Wstęp
wolny

Cykl letnich koncertów
Monka Quintet – najpopularniejsze standardy
jazzowe takie jak „Fly me The moon”, „Route 66”,
„Summertime” oraz światowe hity muzyki rozrywkwoej jak „Isn’t she lovely” Stviego Wandera czy

05
godz. 17.30

„I feel good” Jamesa Browna.
Skład zespołu: Marcin Cichocki – instrumenty
klawiszowe, Konrad Gzik – saxofon, Szymon
Orłowski – bass, Paulina Mączka Michota – wokal
Miejsce: skwer przy budynkach ul. Broniewskiego 83 i 87

03

04

Park Kępa Potocka.

skiej, kieleckiej i sannickiej, szalone oberki, polki,

zytor i producent muzyczny, Mateusz Wachowiak

godz. 17.00

godz. 16.00

Grające Podwórka

Bartłomiej Woźniak – wiele instrumentów, kompo-

30.
06

01

WAŻNE SPRAWY
Rodzinny spektakl
plenerowy

Dziecięce Lato Teatralne
– Obwodnica 2018

05
godz. 18.00

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

„Król Maciuś Pierwszy”
Spektakl w wykonaniu aktorów teatru Wariacja.
Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19,
tel. 22 639 88 51

III Warszawski Koncert
Śladami Bułata Okudżawy
Koncert w ramach V Międzynarodowego Jubileuszu
Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. B. Okudżawy w

Spektakl pt. O! Królewna!, Teatr Malutki. Dla widza od 5 lat. To familijny

Hajnówce „Wiara, nadzieja, miłość” z udziałem Olgi

spektakl, w którym barwna opowieść o pięknej miłości królewny i

Arcimowicz Okudżawy oraz Plejady Gwiazd Piosenki

księcia niesie przesłanie o tym, że o każdą relację między ludźmi trzeba

Poetyckiej. Organizator: Stowarzyszenie Społeczno

dbać. Godz. 11.00.

- Kulturalne „Granie bez Granic”. Bezpłatne wejściów-

10 lipca – spektakl pt. Bajka Samograjka, Teatr Malutki. Dla widza od 5

ki do odbioru w sekretariacie BOK od 25 czerwca w

lat. Spektakl powstał na motywach znanej wszystkim historii Czerwonego Kapturka. Nawiązuje do najlepszych tradycji przedstawień teatru

Lalek. Godz. 11.00.
17 lipca – spektakl pt. Czarny Łabędź, Teatr Scena. Dla widza od 5 lat. Inspirowany jest bajką o
Brzydkim Kaczątku H.Ch. Andersena. W spektaklu poruszamy problem braku tolerancji dla odmienności, innego wyglądu, innego zachowania, niż to ogólnie przyjęte i akceptowane w określonym
środowisku. Godz. 11.00.
24 lipca – spektakl pt. Fintikluszki – folkowe okruszki, Teatr Mała Mi. Dla widza od 5 lat.
Fintikluszki to w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu po prostu drobiazgi. Zabawne,
błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych
Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… Godz. 11.00. Wstęp wolny
Projekt Stowarzyszenia Scena 96.
Teren pod topolą pomiędzy blokami Szekspira 2 i Dantego 3, w razie niepogody w Bielańskim Ośrodku Kultury ul. Goldoniego 1,
tel. 22 834 65 47

godz. 9.00-17.00

06
godz. 19.00

Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, tel. 834 65 47

Cykl letnich koncertów
Ugla – zespół wykorzystuje akustyczne instrumentarium i wykonuje autorskie piosenki łącząc
transową energię z delikatnością.
Zespół tworzą: Magdalena Sowul – śpiew, klarnet,
OP-1, looper; Sebastian Świąder – skrzypce, looper;
Maciej Wróbel – perkusja; Michał Mościcki – kontrabas
Miejsce: skwer przed budynkiem przy ul. Klaudyny 32

06

Muzyka na Wodzie
III Letnie Koncerty
na Wawrzyszewie

14
godz. 17.00

Liza Wesołowska&Przyjaciele (sopran, skrzypce, instrumenty

Sulowski – saksofon sopranowy, tenorowy, gitara;

lubiane z kręgu muzyki klasycznej oraz pełne przepięknych

Mariusz Pomian – gitara cygańska; Karol Szczube-

melodii przeboje muzyki operowo-operetkowej. Godz. 18.30

łek – kontrabas

13 lipca – Maroszek Gipsy Klezmer Trio (akordeon/śpiew, gitara, perkusja). W wykonaniu zespołu

20 lipca – Warsaw Dixie Band (saksofon/klarnet, trąbka, instr. perkusyjne, tuba). To formacja grająca
muzykę dixielandową. W repertuarze zespołu można znaleźć najbardziej znane standardy radosnego jazzu tradycyjnego, czyli tzw. stylu nowoorleańskiego. Godz. 18.30
27 lipca – Wschodnie Kwiaty (śpiew, akordeon, gitara). Koncert pełen wzruszających romansów,
bardzo znanych i lubianych przebojów, typu „To były piękne dni”, „Oczy czarne”, „Podmoskiewskie

18
godz. 17.30

wieczory”, ludowych piosenek w stylu „Kalinka Malinka” oraz przebojów rosyjskiej estrady. Godz. 18.30

bielany po godzinach

Wawrzyszew, pomost nad Stawami Brustmana, w razie niepogody Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

07
godz. 17.00

Cykl letnich koncertów

20
godz. 19.00

Tango Fuerte – Piazzola. Utwory Astora Piazzolli –
jednego z najważniejszych postaci w historii tanga,
genialnego bandoneonisty, twórcy nowego
gatunku i stylu – tango nuevo.
Skład zespołu: bandoneon – Rafał Grząka; fortepian – Maciek Chwała; skrzypce – Maksymilian

21
godz. 11.00

26
godz. 17.00

Grzesiak; gitara elektryczna – Mateusz Szemraj;
kontrabas – Wojciech Gumiński
Miejsce: skwer między budynkami przy ul. Gąbińskiej 18 i 20

13
godz. 20.00

Kino Plenerowe
Kino organizowane przez Bibliotekę Bielany: 13 lipca
film pt. „Zniewolony”, 27 lipca film pt. „Angielska
robota”. Wstęp wolny
Park Kępa Potocka, tel. 22 663 83 14

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6, tel.
22 663 73 85

Cykl letnich koncertów
The Time Quartet – jeden z najbardziej wszechstronnych, profesjonalnych, polskich kwartetów

dra Demowska - Madejska; wiolonczela - Małgo-

Janus - trąbka; Dariusz Thieu Quang - Waltornia;

godz. 19.00

pokochać centra handlowe” N. Fiedorczuk.. Wstęp wolny

skrzypce - Katarzyna Boniecka; altówka – Aleksan-

Skład zespołu: Wojtek Komorzycki - trąbka; Paweł

Cykl letnich koncertów

Omawiane książki to „Akuszerka” K. Kettu oraz „ Jak

Skład zespołu: I skrzypce - Maksymilian Grzesiak; II

w Warszawie.

13

Dyskusyjny Klub Książki
dla dorosłych

zem i rozrywką.

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Miejsce: skwer między budynkami przy ul. Renesansowej 19, 21, 25

Miejsce: skwer pomiędzy budynkami Reymonta 21 a Andersena 2

smyczkowych łączący brzmienia klasyczne z jaz-

Retro Brass Quintet – zespół złożony ze studentów

Kamil Pasikowski - Puzon; Krzysztof Pyrkosz - Tuba

niestandardowe połączenie amerykańskiego
Skład zespołu: Kinga Kłoczko – skrzypce; Marcin

niu. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory znane i

Macedonia, Grecja, Serbia, Rumunia, Bułgaria). Godz. 18.30

Grand Slam Quartet – kwartet grający gypsy jazz,
swingu i melodii cygańskich.

klawiszowe). Spotkanie z muzyką klasyczną w najlepszym wyda-

usłyszymy nowatorskie aranżacje tradycyjnych utworów krajów tygla bałkańskiego (Albania,

Cykl letnich koncertów

rzata Duź
Skwer pomiędzy budynkami Skalbmierska 3 i 4

Letnia Czytelnia
Rozmowy o książkach, zabawy podwórkowe dla
dzieci oraz orzeźwiająca lemoniada. Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3,
tel. 22 835 69 44

„Cały rok
w bibliotece”
Zajęcia. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19,
tel. 22 639 88 51

27
godz. 18.00

Spotkanie autorskie
z Jackiem Cyganem
Polski autor tekstów piosenek, poeta, scenarzysta,
autor musicalowy, juror i organizator festiwali
muzycznych, członek kapituły Nagrody Literackiej
im. Leopolda Staffa, a także osobowość telewizyjna. Kawaler Orderu Uśmiechu. Członek Akademii
Fonograficznej ZPAV. Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3,
tel. 22 835 69 44
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Gala Festiwalu Osiągnięć Bielańskich Placówek Oświatowych
W dniach 7 – 8 czerwca 2018 r.
już po raz dziewiąty w gościnnych progach Bielańskiego
Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej
9a odbyła się Gala Festiwalu
Osiągnięć Bielańskich Placówek Oświatowych, którą
brawurowo prowadziła Eliza
Czachorowska.

T

Fot. Arch. BCEK

a cyklicznie organizowana
impreza pozwala zaprezentować uczniom szkół
i przedszkolakom swoje talenty.
Licznie zgromadzona publiczność

Wspólne zdjęcie przedstawicieli władz dzielnicy z laureatami Gali

Kulinarna podróż
dookoła świata w SP 187
ningach zaprezentowały również
grupy sportowe Taekwondo, Karate oraz Klub Polonia. Nie zabrakło
również pokazów tanecznych utytułowanych zespołów REX 1 i REX
2 pod kierunkiem Beaty Szczepańskiej. Pokazy z zainteresowaniem obejrzeli Zastępcy Burmistrza Bielan: Artur Wołczacki,
Grzegorz Pietruczuk oraz Włodzimierz Piątkowski oraz którzy
obdarowali pluszowymi bielańskimi słoniami reprezentantki obu
zespołów, życząc dalszych sukcesów oraz dziękując za reprezentowanie Bielan w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Byli również
obecni przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji oraz harcerze.
W czasie festynu można było
zadbać o swój wizerunek na stoisku z efektownymi fryzurami lub
zaopatrzyć się w chroniący przed
upałami stylowy papierowy kapelusz. Punktem kulminacyjnym
festynu było losowanie atrakcyjnych nagród głównych. Szkolny
Festyn Rodzinny zakończył się
sukcesem również dzięki wsparciu
Zarządu Dzielnicy Bielany, a wielu
uczestników już planuje atrakcje
na przyszły rok.

Fot. KSz

U

czestnicy pikniku mogli
odwiedzić blisko dwadzieścia stoisk prezentujących
barwy narodowe, stroje, muzykę
oraz kulinaria z najodleglejszych
państw świata, wśród których znalazły się m.in.: Indie, Japonia, Maroko, Wietnam czy Egipt. Stworzenie unikalnego, egzotycznego
klimatu Festynu Rodzinnego było
możliwe dzięki współpracy z Rodzicami uczniów SP 187, którzy
z powodzeniem zadbali o oprawę
gastronomiczną i wizualną stoisk.
Pomimo szerokiego wachlarza
przystawek i deserów, niekwestionowaną królową podniebienia
uczestników wydarzenia okazała
się włoska pizza.
W czasie pikniku można było
posłuchać krótkich koncertów instrumentalnych – fletowych, gitarowych – oraz występów wokalnych najbardziej uzdolnionych
artystycznie uczniów SP 187. Swoje osiągnięcia po całorocznych tre-

Redakcja

II Bielańska Gala Sportu Szkolnego

J.Z.

Fot. Arch. SP nr 187

9 czerwca w SP nr 187 przy ul.
L. Staffa 21 odbył się Festyn
Rodzinny, którego motywem
przewodnim było poznanie
tradycji kulinarnych oraz ciekawostek dotyczących najodleglejszych zakątków świata.

– dzieci, młodzież, dyrektorzy,
nauczyciele i rodzice oklaskiwali
najciekawsze z nich.
Statuetki i dyplomy wręczyli
Tomasz Mencina –Burmistrz
Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany, Radni Dzielnicy Bielany Wojciech Borkowski
i Natalia Krupa oraz Zofia Gajewicz – naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Serdeczne gratulacje dla wszystkich młodych
artystów.

Iwona Zielińska-Mróz – wiceprzewodnicząca Szkolnego Związku Sportowego Warszawy
i Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza, Tomasz Mencina – Burmistrz
i Paweł Lech – Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy wręczają medale

Oficjalnie zakończono rywalizację sportową w roku szkolnym 2017/2018 na Bielanach.
Całoroczne zmagania podsumowano podczas II Bielańskiej
Gali Sportu Szkolnego.

N

a terenie obiektu przy ul.
Lindego zgromadziło się
ponad 250 osób. Gości
przywitali Burmistrz Tomasz
Mencina oraz odpowiedzialny za
obszar sportu w Dzielnicy Bielany
– Zastępca Burmistrza Grzegorz
Pietruczuk. Głos zabrał również
Przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki Rady Miasta
– Paweł Lech. Przewodniczący
podkreślił, że Bielany są w jego
opinii chyba najbardziej usportowioną dzielnicą w Warszawie, co
niewątpliwie było bardzo miłym
i w naszej opinii prawdziwym
komplementem w stronę przede
wszystkim młodych sportowców.
Po całorocznych zmaganiach
w 27 dyscyplinach dzieci, 25 dyscyplinach młodzieży i 10 konkurencjach w kategorii liceów, wybrano najlepsze szkoły na Bielanach. Wyróżniono również medalistów Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży, zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak również

drużynowych. Podczas dwugodzinnej gali nie brakowało okazji
do nagradzania tych, którzy dzięki
swojemu wkładowi w rozwój sportu na Bielanach, czy to dzięki wynikom sportowym, czy to dzięki
zaangażowaniu w prowadzenie
zajęć, przyczynili się do sukcesów
Bielan. Nie zapomniano o najbardziej zaangażowanych w rozwój
sportu szkolnego w mijającym
roku szkolnym nauczycielach. Aż
46 przedstawicieli tego środowiska
z Bielan odebrało od organizatorów pamiątkowe statuetki, podkreślające ich wkład w rolę sportu
szkolnego.
Organizatorzy – Dzielnica Bielany – zakończyli również zapowiadaną akcję „Koszulka dla Szkoły”. Siedemnaście szkół, które najczęściej pojawiały się na zawodach
sportowych w mijającym roku
szkolnym, otrzymało nowe, profesjonalne komplety strojów, które
będą prezentowały się podczas
zmagań cyklu 52. Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. – Uhonorowaliśmy 17 szkół. Wcześniej
komplety otrzymały trzy placówki
oświatowe. Jest jeszcze kilka szkół,
które nie uczestniczyły w mijającym roku szkolnym w rywalizacji
tak często i wierzę, że to będzie dla

nich dobra zachęta. One również
otrzymają wkrótce komplety. To
ważne, aby dzieci i młodzież podczas zmagań sportowych wyglądały tak samo i miały poczucie, że
nikt nie odstaje od koleżanek czy
kolegów pod kątem swojego ubioru na zawodach. Uznaliśmy, że
obowiązkiem Dzielnicy, która dba
o sport, jest zapewnienie uczniom
tego komfortu. Odbiór akcji jest
bardzo pozytywny, więc chyba się
udało. Przechodząc krótko do dzisiejszej Gali, gratuluję wszystkim
wyróżnionym. Wiem, że bardzo
mocno pracowaliście na to, aby
często świętować sukcesy naszego
sportu szkolnego – podsumował
Grzegorz Pietruczuk.
– Świetnie, że wyróżniamy
uczniów i nauczycieli podczas takiego wydarzenia. To nie tylko
okazja do rozdania medali i pucharów, ale także integracji całego
środowiska sportowego na Bielanach, co jest w mojej opinii równie
istotne. Współpraca między szkołami może tylko zaprocentować
– dodał Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany Włodzimierz
Piątkowski, który pojawił się na
drugiej części uroczystości.
MG
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„Namalowana baśń”

Fot. Arch. SP nr 273

Rybak i magiczny pędzel

Laureaci konkursu „Baśniopisarz Bielański 2018”

Zakończyła się kolejna edycja konkursu literackiego pt.
„Baśniopisarz Bielański 2018”,
zorganizowanego w SP nr 273.

M

otywem przewodnim
w tym roku był MAGICZNY PĘDZEL. Spośród 41 nadesłanych prac jury
wyłoniło 6 najlepszych utworów.
Tytuł „ Młodszego Baśniopisarza Bielańskiego 2018” uzyskała
debiutantka Paulina Kida – SP nr
289.
Tytuł „Starszego Baśniopisarza
Bielańskiego 2018” uzyskała Aleksandra Łepecka – SP nr 293.
II Baśniopisarz Bielański

Młodszy to Alicja Cieszkowska
– SP nr 209, a III Baśniopisarz
Bielański ex aequo Szymon Gawroński – SP nr 209 oraz Zofia
Grzebyk – SP nr 289.
Wyróżnienie otrzymała Maja
Miecznikowska – SP nr 289.
Dziękuj emy Wydzi ałow i
Oświaty i Wychowania za sfinansowanie nagród, a redakcji „Naszych Bielan” za współpracę
i umożliwienie publikacji prac.
Zapraszamy do udziału w następnej edycji w roku 2019, gdzie
motyw będzie niezwykły – STRUMIEŃ PRAWDY.
SP nr 273

„Cała Polska
czyta dzieciom”
11 maja w SP nr 293 miało
miejsce wspaniałe wydarzenie
literackie. W ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” wspólnie czytana była baśń „Królewna Myszka” w opracowaniu
Natalii Usenko.

W

SP nr 293

Fot. Arch. SP nr 293

czytaniu uczestniczyli
specjalnie zaproszeni
na tę okazję goście: aktorka – Aleksandra Górska-Szajewska oraz Zofia Gajewicz –
naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Dzielnicy
Bielany. W bohaterów baśni wcie-

lili się również: dyrektor szkoły
– Iwona Krupińska, Beata Piszczatowska, Andrzej Narojek
i Mariusz Seń, a także uczniowie.
Dzieci z klasy 1a pod kierunkiem
Moniki Hass przygotowały oprawę muzyczną czytelniczego spotkania.
Mamy nadzieję, że wspólne
czytanie dzieł literackich na stałe
zagości w tradycjach szkoły, a także przyczyni się do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.

Aleksandra Górska-Szajewska w SP nr 293

Niedaleko szerokiej, rwącej
rzeki mieszkał młody, samotny,
rybak o imieniu Krystosław. Był
on niskim i chudym chłopakiem.
Miał on marzenie, aby znaleźć
towarzyszkę, która będzie z nim
dzieliła radości i smutki życia.
Pewnego letniego dnia, jak
zawsze udał się łowić ryby. Długo czekał na jakąkolwiek zdobycz, aż w końcu, kiedy słońce
miało się ku zachodowi, coś
wpadło w sieć. Była to wielka,
tęczowa ryba, trzymająca w pysku złoty pędzel. Niespodziewanie przemówiła ona do młodzieńca:
–Wypuść mnie z sieci rybaku! W zamian oddam ci ten magiczny pędzel! Pamiętaj jednak,
że straci on swą moc, jeżeli zamienisz choćby słowo z okrutną
czarownicą, mieszkającą na
obrzeżach lasu. Zaskoczony Krystosław zabrał pędzel i nie mówiąc wiele, wypuścił rybę do
rzeki i wrócił do domu. Chciał
zobaczyć, jak działa moc pędzla.
O dziwo, dało się nim malować bez użycia farb, tak w powietrzu. Kolor, którego chciało
się użyć, wystarczyło sobie wyobrazić. Chłopak namalował
w swoim domu rozłożysty dąb.
I wtedy, zaledwie po chwili
w jego mieszkaniu wyrosło gigantyczne drzewo. Niestety zrujnowało ono niewielką chatkę
rybaka. Młodzieniec przestraszył
się. Nigdy nie widział tak wielkiej
mocy. Postanowił wtedy oddalić
się nieco od ruin domu i jeszcze
raz wziął pędzel do ręki.
Tym razem namalował wielką, piękną willę, w której zamieszkał. Coraz rzadziej wychodził na ryby. Malował te przedmioty, o których zawsze marzył,
bez podejmowania wysiłku, aby
je zdobyć. W końcu jednak znudziła mu się i ta zabawa, a samotność coraz bardziej mu doskwierała.
Postanowił, że namaluje sobie towarzyszkę. I tak wykreował
postać pięknej kobiety o zielonych
oczach, smukłej sylwetce, w ciemnym, długim płaszczu i czarnym
kapeluszu. Wyglądała trochę jak
z bajki. Chłopak był tak zachwycony swoim dziełem, że od razu
stracił dla niej głowę.
Nagle nie wiadomo skąd pojawiła się gęsta mgła, przez co
młodzieniec nic nie widział. Po
jakimś czasie niebo rozpogodziło się, ale dziewczyna zniknęła.
Krystosław nigdy nie był tak
przerażony jak w tej chwili. Nie
chciał jednak ponownie zabrać
się do pracy, gdyż malowanie
magicznym pędzlem nie należa-

ło do najprostszych zajęć, poza
tym nie mógł już przestać myśleć
o tajemniczej kobiecie.
Rybak nie zastanawiając się
długo, spakował najpotrzebniejsze rzeczy i poszedł do lasu na
poszukiwania swej towarzyszki.
Szedł cały dzień, lecz nie zauważył niczego, co przypominałoby
mu namalowaną postać. Miał
już zawrócić, gdy usłyszał ciche
popiskiwania, które wydobywały się z pobliskich krzewów dzikiej róży. Nie czekając ani chwili, chłopiec pochylił głowę i zaczął gruntownie przeszukiwać
teren. W mgnieniu oka pojawił
się przed nim mały ludzik przypominający swoim wyglądem
elfa. Po chwili elf rzekł do niego:
– Witaj! Czy możesz nazbierać dla mnie koszyk poziomek?
Jestem dziś bardzo zmęczony,
odwdzięczę się – obiecał.
Młodzieniec zgodził się i namalował magicznym pędzlem
kosz wypełniony po brzegi owocami. Elf szybko wziął kosz
i zniknął w pobliskich krzakach.
Ten jednak nie wrócił. Po
jakimś czasie sam młodzieniec
stwierdził, że nie ma co czekać
na niewdzięcznika i kontynuował wędrówkę. Nie upłynęło
dużo czasu, a napotkał na swej
drodze mówiącego ludzkim głosem dzięcioła. Ptak powiedział:
– Wiem kogo szukasz. Powiem ci, jak ją znaleźć, jeżeli coś
w zamian dla mnie uczynisz.
Młodzieniec zgodził się,
a dzięcioł kontynuował swój wywód:
– Stwórz dla mnie najpiękniejszą dziuplę na świecie. Krystosław nie odpowiedział, tylko
zaczął malować drzewo, a na
nim przestronną dziuplę. Gdy
dzieło było gotowe ptak rzekł:
– Wspaniale! Aby dojść do
dziewczyny musisz pójść na północ, czyli w kierunku tamtej
wysokiej, rozłożystej sosny.
Chłopak spojrzał w kierunku
drzewa wskazanego przez ptaka.
Mimo, że droga wydawała się
daleka, postanowił, że nie może
się teraz poddać. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa, a burczenie w brzuchu przypominało
mu, że nastała pora na posiłek.
Mimo to szedł dalej, nucąc po
drodze ulubioną melodyjkę.
W końcu spotkał kobietę,
bardzo podobną do tej, którą
namalował. Zdarzyło się to na
obrzeżu lasu, więc Krystosław
natychmiast przypomniał sobie
przepowiednie, o której mówiła
tęczowa ryba. Kobieta zaproponowała mu ciepły posiłek, lecz

on bał się odezwać. Miotały nim
dziwne uczucia. Nie pozwolił się
zwieść pierwszemu wrażeniu.
Z jednej strony bał się, że spełni
się przepowiednia ryby, z drugiej
liczył na to, że jest to kobieta,
o której marzył i jeżeli zaraz się
nie odezwie, to może ją na zawsze stracić. Dziewczyna kilkukrotnie próbowała zacząć rozmowę, lecz chłopak milczał.
W końcu rozzłościła się, gdyż
zdała sobie sprawę, że milczenie
czasami może być najlepszą odpowiedzią – oznaczającą, że
rybak domyśla się, kim naprawdę jest. Przerażony Krystosław
kiwał tylko głową, a ona zaczęła
szeptać nieznane słowa. Wtedy
pojawił się elf, ten sam, któremu
młodzieniec pomógł zbierać poziomki. Skoczył na głowę kobiety i zaczął ciągnąć ją za włosy,
a ta natychmiast pokazała swoje prawdziwe oblicze. Zaczęła
kręcić się w kółko, a jej twarz
zmieniła się nie do poznania.
Okazało się, że jest to wiedźma, która niszczy wszystko co
dobre i zamienia w elfy. To ona
porwała wybrankę Krystosława
i zamieniła ją w małego elfa.
Chłopak wiedział, że jedynym
sposobem na odzyskanie towarzyszki jest zniszczenie wiedźmy.
Z pomocą przyszedł mu dzięcioł,
który odwrócił na moment uwagę czarownicy.
Dzięki temu chłopcu udało
się w kilku pociągnięciach pędzla stworzyć magiczną klatkę, do
której wepchnął czarownicę. Namalował też planetę, na której
umieścił uwięzioną wiedźmę.
W tym momencie znów las otuliła mgła, a klatka z zawartością
zniknęła. Gdy słońce wyszło zza
chmur wszystkie złe czary prysnęły, a przed Krystosławem
stała zielonooka, uśmiechnięta
dziewczyna. Dziwnym trafem
zniknął też magiczny pędzel.
Najwyraźniej on też był wytworem czarownicy!
Skąd więc wzięła się dziewczyna? Na to pytanie odpowiedzieć mogła tylko tęczowa ryba.
Niestety ona nigdy nie pojawiła
się ponownie w rzece. Najważniejsze, że rybak, dzięki swojemu
uporowi i odwadze, odnalazł
towarzyszkę i razem stworzyli
radosny i spokojny dom.
Czasami siadali wspólnie
nad brzegiem rzeki i wpatrywali się w gwiazdy, zastanawiając
się, gdzie w tym czasie podziewa
się czarownica. Ona jednak była
w tak odległej galaktyce, że od
Ziemi dzieliły ją miliony lat
świetlnych.
Paulina Kida
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„Warszawa w kwiatach i zieleni”

Ptaki mile widziane!

Dołącz do najpiękniejszej
w Polsce akcji związanej z naturą i ekologią. Zgłoś do konkursu swój ogród, ogródek,
balkon, a nawet ukwiecone
okno. Stań się częścią zielonego miasta i zdobądź jedno
z wyróżnień. W 35. konkursie
„Warszawa w kwiatach i zieleni” może wziąć udział każdy
mieszkaniec Warszawy, każda
firma i instytucja publiczna
działająca na terenie stolicy.

Do 15 czerwca uczniowie ZS nr
35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
brali udział w projekcie „Ptasia
Deweloperka”.

P
Ogrody będą nagradzane w trzech
głównych kategoriach: człowiek,
firma, sąsiedzi. Co roku przyznawana jest Nagroda im. Stefana
Starzyńskiego, który był propagatorem zazielenienia stolicy. Nagrody przyzna także Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy w sześciu
kategoriach: balkon, loggia, okno,
ogródek przydomowy oraz tereny
ogólnodostępne, w tym osiedla
i inne formy zieleni miejskiej. Dodatkowo zostanie przyznany tytuł
„Mistera Kwiatów” za całościowe
ukwiecenie budynku.
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, wieloletni organizator
„Warszawy w kwiatach i zieleni” to
organizacja gromadząca osoby,

które – wedle słów profesora Stanisława Lorentza, założyciela
i długoletniego prezesa TPW –
pragną poznać przeszłość stolicy,
zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się
z wizją przyszłości. Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy tworzone jest
przez społecznie aktywnych mieszkańców, którym bliska jest pamięć
o mieście i jego rozwój. Swoje oddziały ma prawie w każdej dzielnicy, organizuje wiele wydarzeń,
wydaje publikacje, organizuje spotkania i dyskusje.
Zgłoszenia można przesyłać
do 7 lipca 2018 r.
Redakcja

Róże dla wszystkich

Wpływ kwiatów na samopoczucie bielańczyków w pełni doceniają także mieszkańcy bloków
przy ul. Żeromskiego 15. Przybalkonowe ogródki pełne są tam pnących róż i innych kwiatów, w tym
rumianku, tak cenionego w zielarstwie. Między tamtejszymi blokami mieszkańcy utworzyli oazy
zieleni, w których zawieszono
budki dla ptaków, a w miseczkach
codziennie czeka na tych „śpiewaków” woda. Ogródki ogrodzone
są niskimi płotkami, po to by nikt
tam nie deptał polnych, mleczo-

Olga Gajda

Ks. Władysław Duda w ogrodzie przed siedzibą Hospicjum Domowego

cy, miejsce to pomaga odpocząć
i zregenerować siły osobom, które
przychodzą do siedziby Archidiecezjalnego Zespołu Domowej
Opieki Paliatywnej, czyli Hospicjum Domowego. W maju, czerwcu, a potem we wrześniu i październiku czekają tam ze swoją
mocą terapeutyczną m.in. odmiany róż damasceńskich, burbońskich, perskich, takich jak: Rose de
Resht, Louise Odier, Persian Yellow, Reine de Violettes oraz współ-

czesne odmiany angielskie, mające
cechy starych róż: Mary Rose, Golden Celebration, Thomas Graham
czy Othello. – Jedną z najstarszych
tutejszych róż jest odmiana burbońska – Mme Isaac Pereire, która
mocno pachnie i dlatego często
wykorzystywana jest w kosmetyce.
Z jej owoców wyrabia się również
wspaniałe konfitury – mówi ks.
Władysław, który od wielu lat podlewa ogródek i sprowadza do niego co ciekawsze okazy kwiatów.

Fot. O. Gajda

P

podobnych kwiatów. – Przed 10
laty, zamiast zadbanego ogródka
była tu zadeptywana trawa, przy
której często niszczone były ławki.
By zapobiec dewastacji mieszkańcy złożyli się na drzewka i kwiaty,
dzięki czemu można w bliskości
przyrody odpocząć czy porozmawiać z sąsiadami – powiedział nam
mieszkaniec bloku przy ul. Żeromskiego 15. W zeszłym roku w tamtejszych budkach wykluły się nawet małe ptaszki.

Fot. O. Gajda

W sezonie wiosennym ukwiecone Bielany wyglądają
szczególnie uroczo. Te piękne
widoki, to nie tylko zasługa
natury, ale również efekt społecznej pracy mieszkańców.
Miejscem przepięknych róż
jest między innymi otoczenie
parafii pw. św. Zygmunta,
a także okolice bloków przy
ul. Żeromskiego 15.

ielęgnacją ogrodu różanego
przy kościele św. Zygmunta,
który znajduje się przy pl.
Konfederacji, z poświęceniem i zamiłowaniem zajmuje się ks. Władysław Duda. Rosną tam głównie
odmiany histor yczne, które
w większości cechują się pełnymi
kwiatami przypominającymi peonie. – Symbolika róży w Biblii
kojarzy się przede wszystkim
z Matką Bożą. W konsekwencji
powstał różaniec, mający podkreślać nieskazitelność, subtelność,
świeżość i czystość Maryi – podkreślał ks. Władysław w rozmowie
z „Naszymi Bielanami”. Oprócz
pięknego widoku, czarownych zapachów, którymi napawać mogą
się wierni czy okoliczni mieszkań-

ZS nr 35

Fot. Arch. ZS nr 35

Fot. Arch. Redakcji

S

pośród wszystkich zgłoszeń
jurorzy wybiorą po trzy najlepsze w kategoriach: 1.
Człowiek (za najpiękniejszą zieleń
uprawianą indywidualnie); 2. Sąsiedzi (za najpiękniejszą zieleń
uprawianą wspólnie); 3. Firma lub
instytucja (za zielone otoczenie
firm lub instytucji publicznych).
Tradycyjnie przyznana również
zostanie Nagroda im. Stefana Starzyńskiego za najciekawsze inicjatywy. Swoje nagrody przyzna Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz poszczególne
Oddziały TPW. Zgłoszenia można
przesyłać do 7 lipca 2018 r.
W konkursie może wziąć
udział każdy mieszkaniec Warszawy, firma i instytucja działająca na
terenie miasta, a także grupy podejmujące zielone inicjatywy.

rojekt był realizowany w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i miał na
celu popularyzowanie wiedzy na
temat otaczających nas gatunków
ptaków, zagrożeń na jakie narażone są w środowisku miejskim, oraz
możliwych form pomocy ze strony
człowieka.
W kolejnych etapach realizacji
projektu uczniowie uczestniczyli w
warsztatach prowadzonych przez
ornitologa Mariusza Grzeniewskiego, wykonywali budki lęgowe,
a także brali udział w obserwacji
ptaków w terenie. Pod okiem na-

uczycieli biologii i informatyki,
będących koordynatorami projektu, uczniowie przygotowali prezentacje na temat wybranych gatunków ptaków. Najciekawsze z prac
wzięły udział w wystawie, na którą
przybyli przedstawiciele władz
dzielnicy Bielany, wydziału Ochrony Środowiska, Ptasiego Patrolu
Fundacji „Noga w Łapę” a także
uczniowie i ich rodzice. W szkole
odbyły się także warsztaty ornitologiczne dla uczniów z innych bielańskich placówek. Budki lęgowe,
które wykonali uczniowie już na
jesieni zostaną zawieszone na terenie szkoły i w jej okolicy. Mamy
nadzieję, że ptasie M1 szybko znajdą swoich lokatorów.

Piękny ogródek przy ul. Żeromskiego 15
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eży w prawym podżebrzu
pod przeponą, częściowo
przechodząc do górnego
nadbrzusza i lewego podżebrza
Składa się z czterech płatów: prawego, lewego, czworobocznego
i ogoniastego. Pełni różnorodne
funkcje, zachodzi w niej przemiana wielu substancji: lipidów, węglowodanów i białek.
Wątroba pełni bardzo ważną
funkcję w naszym organizmie,
odpowiada za gospodarkę węglowodanową – wytwarza, gromadzi
i uwalnia glukozę, jest więc dużym, bardzo dynamicznym zbiornikiem podstawowego materiału

Wątroba posiada nadzwyczajne możliwości regeneracyjne. Nawet po chirurgicznym usunięciu
dużego fragmentu wątroby, potrafi się zregenerować. Spełnia ważną
funkcję podręcznego magazynu
energii. W wątrobie zachodzą procesy magazynowania, produkowania oraz uwalniania glukozy, w zależności od jej aktualnej dostępności, ale też węglowodanów bardziej
złożonych i bieżącego zapotrzebowania organizmu na energię.
W wątrobie zachodzi metabolizm
bilirubiny. Bilirubina, będąca produktem rozpadu czerwonych
krwinek, jest transportowana do
tego organu, gdzie ulega przemianie do innych form, możliwych do
usunięcia z organizmu. Zakłócenie

i rzadziej, biegunka. W tym okresie mogą pojawić się również
mniej lub bardziej nasilone bóle
stawów i mięśni oraz pobolewania
pod prawym łukiem żebrowym.
Krótkotrwałe wysypki na skórze
zdarzają się rzadko. Pojawienie się
żółtaczki wyprzedza o 1-2 dni
wyraźne ściemnienie moczu i rozjaśnienie stolca.
Wirusowe zapalenie wątroby
typu A w ok. 95 proc. przypadków
do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, poprzez spożycie wody
(także w formie kostek lodu) zakażonej przez osoby wydalające
wirus HAV, nie poddanej skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym
oraz umytych w zakażonej wodzie
warzyw, owoców lub ryb, owoców
morza z wód zanieczyszczonych
zakażonymi fekaliami. W rzadkich
przypadkach do zakażenia dochodzi poprzez bliski kontakt z osobami zakażonymi pacjent możne
zarażać 14–21 dni przed i ok. 7 dni
po wystąpieniu objawów choroby.
Istnieje potencjalne, lecz niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek...
Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

III UFFO Wawer Basketball CUP za nami

Otwarte Mistrzostwa Bielan
w Karate Kyokushin
o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Bielany
WARSAW CUP

W dniach 1-3 czerwca odbył się
międzynarodowy turniej koszykówki dla młodzieży (U-13)
- III UFFO Wawer Basketball
CUP. Zwycięzcą została drużyna Twardych Pierników Toruń.

N

iesamowity poziom zawodników i bardzo dobra organizacja zawodów, moje
gratulacje dla całego klubu – podsumowała Magdalena Lerczak,
Zastępca Burmistrza.
Redakcja

Fot. Arch. Redakcji

16 czerwca w hali sportowej
przy Zespole Szkół nr 51
przy ul. Staffa 3/5 odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Bielan
w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Bielany Tomasza Menciny
WARSAW CUP.

Wojciech Borkowski

tego procesu na którymś etapie
może prowadzić do charakterystycznego objawu związanego
z podwyższonym poziomem bilirubiny we krwi – żółtaczki.
Potocznie wirusowe zapalenie
wątroby często nazywane jest żółtaczką. Z punktu widzenia medycznego jest to określenie mylne.
Żółtaczka nie jest chorobą, lecz
objawem mającym bardzo liczne
przyczyny. Zdecydowana większość wirusowych zapaleń wątroby przebiega bez żółtaczki. Na
jednego chorego na wirusowe
zapalenie wątroby z żółtaczką
przypada 5-15 chorych bez żółtaczki. Bardzo często zakażeniu
wirusami zapalenia wątroby nie
towarzyszą żadne objawy, które
odczuwałby pacjent. U licznych
chorych są one bardzo słabo zaznaczone. Mogą polegać na ogólnym złym samopoczuciu, niedającym się obiektywnie wytłumaczyć zmęczeniu, trudnościach
w koncentracji lub w wypełnianiu
codziennych obowiązków. U osób
zakażonych z żółtaczką na około
2-3 tygodnie wcześniej mogą wystąpić objawy przypominające
grypę, ogólne rozbicie, brak łaknienia, krótkotrwałe wymioty

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza,
Mariusz Mazur – Bielański Klub Kyokushin Karate i sędziowie zawodów

T

urniej zorganizowany został
przez sekcję koszykówki
Hutnika Warszawa, wystąpiło w nim 16 zespołów rocznika
2005 i młodszych chłopców (13
lat). Na trzech halach: w Wawrze
(ul. Króla Maciusia 5), na Bielanach (ul. Staffa 3/5) i Mińsku Mazowieckim (ul. Kopernika 9), rywalizowali młodzi koszykarze
z Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski.
Od początku turniej stał na
bardzo wysokim poziomie i trudno było wskazać faworyta. Ostatecznie z pierwszych miejsc w grupie do półfinału awansowały drużyny Hutnika Warszawa, białoruska Prinemanie Grodno, łotewska
BK Valmiera oraz Twarde Pierniki
Toruń. Do ścisłego finału awansowały ekipy z Grodna i Torunia.
W nim lepsi okazali się torunianie,
którzy łatwo wygrali z zespołem
z Białorusi. W meczu o trzecie
miejsce Łotysze pokonali Hutnik
i to oni stanęli na najniższym stopniu podium.
Podobnie jak przed rokiem
również przy III edycji UFFO
Wawer Basketball CUP dużego
wsparcia przy organizacji turnieju

Fot. Arch. Hutnika

Wątroba należy do układu
pokarmowego i jest największym gruczołem w organizmie
człowieka.

energetycznego; gospodarkę
tłuszczową – przekształca węglowodany i białka w tłuszcze, dokonuje syntezy lipoprotein, fosfolipidów i cholesterolu (wykorzystywanego w 80% do wytwarzania
kwasów żółciowych), jak również
rozkłada lipidy do kwasów tłuszczowych; gospodarkę białkową
– w wątrobie wytwarzane jest
85% wszystkich białek znajdujących się w osoczu, między innymi
albuminy oraz liczne białka
krzepnięcia (w tym protrombina); powstają w niej także aminokwasy niezbędne do dalszych
syntez; gromadzenie zapasów witamin: A, D i B12 oraz żelaza;
pełni funkcje odtruwające – dotyczy to neutralizacji różnych
toksyn, m.in. alkoholu, leków,
zatrucia grzybami; wytwarzanie
żółci – żółć jest produktem złożonym, niezbędnym do trawienia
tłuszczów. Dobowo powstaje jej
250-1100 ml. W jej skład, oprócz
wody, wchodzą fosfolipidy, cholesterol, kwasy tłuszczowe, bilirubina, kwasy żółciowe oraz elektrolity.

Fot. Arch. Redakcji

Choroby wątroby (1)

udzieliło Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
A oto końcowa klasyfikacja
turnieju: 1. Twarde Pierniki Toruń,
2. Pinemanie Grodno (Białoruś),
3. BK Valmiera (Łotwa), 4. MUKS
Hutnik Warszawa, 5. TKM Włocławek, 6. BS Ogre (Łotwa), 7.
MKKS Żak Koszalin, 8. UKS
MOSM Bytom, 9. Vilniaus Krep-

slnio Mokykla (Litwa), 10. UKS
Basket Ósemka Wejherowo, 11.
MKK Basket Koszalin, 12. Gdyńska Akademia Koszykówki, 13.
WKS Śląsk Wrocław, 14. UKS Probasket Mińsk Mazowiecki, 15.
MKS Pruszków, 16. MKS Ochota
Warszawa.
Przemysław Popek

Wyprzedaż garażowa na Bielanach
Po raz kolejny zapraszamy na teren zielony przy bielańskim Ratuszu,
gdzie w najbliższą niedzielę 1 lipca odbędzie się „Wyprzedaż Garażowa”, czyli raj dla poszukiwaczy skarbów, pchli targ pod chmurką,
kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na nowe życie dla znudzonych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i innych szpargałów oraz duże
pole do popisu dla rękodzieła i wszelkiej maści twórczości własnej!
Osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu jako wystawca prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: bielany@wyprzedazgarazowa.eu
1 lipca 2018 r. (niedziela), godz. 12.00-16.00
Teren zielony przy bielańskim Ratuszu, ul. S. Żeromskiego 29
WSTĘP WOLNY!
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Rekordowy Rajd do Puszczy Kampinoskiej
Rekordowy przebieg miał
kolejny XIX już rajd do Puszczy
Kampinoskiej, organizowany
przez TKKF Chomiczówka,
dzięki wsparciu Dzielnicy
Bielany. Tego dnia – 19 maja,
ze świetnych warunków pogodowych i licznych atrakcji,
skorzystało ponad 200 rowerzystów z Bielan.

Fot. Arch. ZSR

C

hoć co roku rajd rowerowy
do Kampinosu cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem fanów dwóch kółek, okazało się że tegoroczna edycja przejdzie do historii. Na starcie Rajdu,
umiejscowionym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego
pojawiło się ponad 200 rowerzystów. Kolejni dołączyli na trasie
i na finiszu, zlokalizowanym na
terenie Polany Jakubów przy siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Wszystkich kolarzy witali Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski. Grupy wyruszały na zróżnicowane długością
i poziomem trudności trasy, o długości od 20 do 80 kilometrów.
Wszystkim przewodzili profesjo-

Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza po skończonym rajdzie

nalni instruktorzy, posiadający
odpowiednie doświadczenie zarówno rowerowe, jak również topograficzne, w poruszaniu się po
terenach Puszczy.
W porównaniu do ubiegłych
lat, padł absolutny rekord i niemożliwością było znalezienie na
trasie osób, które organizacji Rajdu
nie chwaliły. Na wszystkich w Izabelinie, gdzie mieści się siedziba
Kampinoskiego Parku Narodowe-

go, czekał poczęstunek i losowanie
nagród, w loterii dla uczestników
Rajdu. Wszyscy finiszujący, domagali się, aby impreza odbywała się
częściej aniżeli raz do roku.
– To dobry pomysł. Musimy
usiąść nad tegorocznym kalendarzem i poszukać możliwości zorganizowania imprezy jeszcze jesienią tego roku. Jak widać zainteresowanie jest ogromne i zaskoczyło
chyba wszystkich, bo to o sto

uczestników więcej, aniżeli rok
temu, kiedy również w Kampinosie panowała piękna aura – nie
krył zadowolenia i uznania dla
kolarzy Grzegorz Pietruczuk.
To prawda. Ciężko sięgnąć pamięcią w ostatnich latach do lepszego frekwencyjnie Rajdu, co
najlepiej obrazuje finisz najbardziej zaawansowanej grupy, jadącej na dystansie 80 kilometrów,
która przyjechała na poczęstunek

Tradycji stało się zadość po raz siedemnasty

N

a starcie stawiło się zaledwie 37 uczestników, a szkoda bo dopisała nam pogoda, dobre nastroje i dobre towarzystwo, a i przekrój wiekowy uczestników był niezwykły – najmłodsza
uczestniczka rajdu Kalinka miała
4 latka, a najstarszy uczestnik całe
80 lat więcej.
Trasa z AWF prowadziła dawnym szlakiem odpustów bielańskich – ulicą Marymoncką koło
Klasztoru Kamedułów do starej
przystani statków wiślanych, dalej
nad Wisłę w Młocinach, obok zachowanego do dzisiaj pałacu dawnego starosty warszawskiego,
Brühla. Podczas pierwszego przystanku, po udzieleniu kilku informacji turystycznych o możliwości
podróży statkiem wiślanym do
mostu Marii Skłodowskiej-Curie
oraz przeprawie rowerowej do Jabłonny, ruszyliśmy dalej przez

Fot. A. Gawerski

Na dziewięciu trasach z okolic
Kapinosu, w tym z Akademii
Wychowania Fizycznego – od
pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego (usuniętego z tego
miejsca w roku 1949 i przywróconego w 1990 r.) – ruszył 10
czerwca XVII Rajd Rowerowy
do Puszczy.

wieś Buraków i Puszczę Kampinoską do Lipkowa.
Żal, że na przystań w Młocinach dopływa zaledwie nieduży
stateczek, a nie dawne duże „bocznokołowce” – statki zabierające
wielu pasażerów w rejsy z Warszawy do Młocin i z powrotem. Ale
może jeszcze doczekamy się takich
podróży nie tylko na trasie do Młocin. Ta forma uprawiania turystyki
to wielka przyjemność i przeżycie,
które za sprawą dawnej, nieistniejącej już flotylli wiślanej były udziałem wielu pasażerów w okresie
powojennym po 1945 r.
Ja tu o turystyce wodnej,
a przecież my trzymamy się ziemi
i mamy jechać dalej po ustalonej

trasie rowerowej do sierakowskiego Lipkowa, gdzie rzekomo odbył
się historyczny pojedynek między
Wołodyjowskim i Bohunem. Ciekawe kiedy w tym upale zdołamy
dojechać po puszczańskich piaskach i drogach do wyznaczonego
celu na historyczną polanę. Chociaż nam nie chodziło o to, aby
tylko pedałować na czas, ale też
przystanąć w miejscach pamięci,
np. koło pomnika Ułanów Jazłowieckich, którzy w słynnej szarży
w 1939 r., otworzyli drogę do oblężonej Warszawy. Szarży, która
trwała zaledwie 18 minut, dokonał
XIV Pułk Ułanów.
Dalszą jazdę kontynuujemy
„szlakiem na miny” do Sierakowa.

Jej nazwa ma związek z okresem
okupacji (1940–1944), kiedy to
Niemcy zaminowali to jedno
z przejść w kierunku Warszawy. To
jedna z ładniejszych tras pieszorowerowych – wyjątkowa łaskawa,
gdyż prowadzi groblą pomiędzy
bagnami. Rowerzyści mają ten luksus, że jeśli mocniej nacisną na pedały nie dadzą się zjeść komarom.
Zamiast nas dla komarów zostają
łosie, sarny i dziki, które tu mieszkają. Tym samym szybkość jest premiowana, gdyż skutecznie zastępuje preparaty przeciw komarom.
Dalej już dobrą drogą dojechaliśmy do Sierakowa koło pomnika
partyzantów, gdzie znajduje się
także dobrze zaopatrzony sklep

jako ostatnia. – Wow, co się tu
dzieje? – nie krył zdziwienia jeden
z weteranów Rajdu, co roku uczestniczący w pokonywaniu najdłuższej trasy.
– Frekwencja bardzo cieszy.
Jesteśmy na nią przygotowani organizacyjnie i to miło, że po latach
rozpoczęliśmy trend wzrostowy,
jeśli chodzi o liczbę uczestników.
Nie pamiętam, aby w Rajdzie brało udział tak wielu młodych ludzi
– podkreślał pomysłodawca i organizator Rajdu – Jacek Bączkowski, prezes TKKF Chomiczówka.
– To bardzo krzepiące, że
w tym ważnym dla nas roku – na
100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości, gdy rajd startuje
z tak symbolicznego miejsca, jak
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie AWF – ponad
dwustu mieszkańców Bielan wybiera pozytywne obchodzenie tej
rocznicy, w aktywny sposób spędzając czas, a jednocześnie poznając tak istotne dla naszej okolicy
trasy Kampinoskiego Parku Narodowego. Ogromne wyrazy szacunku dla wszystkich kolarzy, niezależnie od wieku i poziomu sportowego – podkreślał Włodzimierz
Piątkowski, który to samo przekazał mieszkańcom, witając ich
pod siedzibą KPN.
MG

i można uzupełnić płyny (różne).
Jednego z nas w tym miejscu spotkała przykra niespodzianka – złapał „kapcia”. Jednak pomoc grupy
była efektywna i w pełnym składzie
mogliśmy ruszać dalej już luksusową ul. 3 Maja do Hornówka
i Lipkowa – na metę rajdu. Tam
czekała polana wspaniale przygotowana dla mniejszych i większych
amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu.
Meta przyjęła 321 kolarzy-turystów ze wszystkich gmin okołopuszczańskich. Na zakończenie
spragnionych i głodnych uczestników XVII Rajdu Rowerowego,
wystawnie ugościło Towarzystwo
Przyjaciół Kampinoskiego Parku
Narodowego. Bez ogniska – bo
ogień lał z nieba – podjęto nas
kiełbaskami i karkówką z rusztu,
wodą i pieczywem. Nikogo nie
ominął poczęstunek, ale też niespodzianki – losowanie nagród za
wytrwałe pedałowanie. W sumie
rozlosowana ich 250 (akcesoria
rowerowe, bony do sklepów sportowych, bilety na Stadion Narodowy i do Ośrodka w Julinku). Nagrody – tylko dla uczestników
rajdu, ale już poczęstunek był dla
wszystkich.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i czekamy na Was w 2019 r.
Adrian Gawerski
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IV Bielańska Gala Stypendystów za nami

W

każdej edycji zwiększamy zakres dyscyplin objętych programem, jak
również przeznaczaną na stypendia kwotę. W tej edycji zmieniliśmy kryteria wejściowe. Uczestnicy musieli spełniać co najmniej 2
z 3 kryteriów jakimi są: zamieszkiwanie na Bielanach, uczenie się
w bielańskiej szkole bądź trenowanie w bielańskim klubie – przybliża zasady Jacek Bączkowski.

Fot. Arch. ZSR

Co roku na młodych sportowców przeznacza się coraz
większe środki. W tej edycji
komisja stypendialna złożona
z przedstawicieli sponsorów,
TKKF Chomiczówka, Dzielnicy
Bielany i organizacji pozarządowych, miała wyjątkowo
twardy orzech do zgryzienia,
bo i sukcesów nie brakowało.

Ostatecznie 5 czerwca podczas Gali, pomoc finansową otrzymało 31 zawodniczek i zawodników poniżej 18. roku życia. Przyznano również trzy nagrody specjalne dla starszych zawodników,
którzy wciąż odnoszą sukcesy na
arenie krajowej i międzynarodo-

Utytułowani
pięściarze z Bielan

Władze dzielnicy i organizatorzy wśród stypendystów

zauważył, witając gości Grzegorz
Pietruczuk, Zastępca Burmistrza.
Zarząd Dzielnicy Bielany reprezentowali także Zastępcy Burmistrza: Włodzimierz Piątkowski
i Artur Wołczacki. Radę Dzielnicy reprezentował Piotr Ślaski.
Wsparcie ze środków Biegu

wej, a z programem rozwijali swoje kariery.
– Stale rozwijamy nasz program stypendialny, którego by nie
było bez hojnego wsparcia sponsorów, wspaniałych klubów sportowych, rodziców, a przede wszystkim Was – Drodzy Sportowcy –

Chomiczówki oraz od sześciu
sponsorów z firm: Arcellor Mittal
Huta Warszawa, Byś Wojciech
Byśkiniewicz, Matexi, Pol-Mot
Auto, SKM w Warszawie oraz Veolia Polska powędrowało w tegorocznej edycji do przedstawicieli
aż ośmiu dyscyplin. Przekroczyło
ono znacznie 40 tys. zł.
Pod wrażeniem osiągnięć
sportowców, osiągających najlepsze wyniki nie tylko w kategoriach
młodzieżowych, ale również często seniorskich, byli sponsorzy,
którzy w dużej części już dziś zapowiedzieli wsparcie kolejnej edycji. Dużą atrakcją dla sportowców
była możliwość rozmowy i odebrania nagrody od bardziej póki co
doświadczonej i utytułowanej koleżanki – wioślarki AZS-AWF
Warszawa, medalistki IO w Rio de
Janeiro – Agnieszki KobusZawojskiej.
MG

Przedszkolaki z 421 najlepsze
W Hali CRS Bielany aż 20
przedszkoli z Dzielnicy Bielany
rywalizowało w II Bielańskiej
Olimpiadzie Przedszkolaków.

Fot. Arch. Klubu

Łukasz Perkowski, Jacek Dąbrowski i Kamil Urbaniak

Łukasz Perkowski i Kamil
Urbaniak to mistrzowie Polski
młodzików w boksie z 2017 r.
Łukasz w kategorii wagowej
52 kg, Kamil – 56 kg. W tym
roku stanęli również na podium Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i zdobyli brązowe medale: Łukasz w kategorii
wagowej 54 kg, Kamil – 60 kg.

Ł

ukasz Perkowski i Kamil
Urbaniak mają po 15 lat. Zafascynowani boksem trenują
tą dyscyplinę już od kilku lat – Łukasz od czterech, Kamil od sześciu.
Codziennie po zajęciach w szkole,
jak również w weekendy, spotykają
się na sali treningowej w klubie
sportowym KnockOut Bielany na
Wawrzyszewie i pod okiem trenera
Jacka Dąbrowskiego doskonalą
swoje umiejętności w walce na pięści. Boks to nie tylko ćwiczenia

w ringu i z workiem treningowym
czy walka z cieniem, ale to również
ciągła praca nad osiągnięciem wysokiej kondycji. Wiedzą dobrze, że
podstawą osiągnięć w sporcie jest
ogólne przygotowanie fizyczne.
Skakanka, bieg, pompki, trening
brzucha to nieodłączne elementy
treningu pięściarzy.
Jak mówią chłopcy, boks to
sport, który kształtuje nie tylko
mięśnie, ale też charakter. Uczy
wytrwałości, konsekwencji, odwagi, zasad zdrowej rywalizacji. Najważniejsze jest tu taktyka: przemyślane ciosy, spryt, szybkość i odpowiednia technika zapewniają
najlepsze wyniki.
Obaj osiągają także sukcesy
w zawodach międzynarodowych
oraz wielu innych organizowanych
na Mazowszu i w Polsce.
Redakcja

Fot. Arch. ZSR

N

ajlepiej z czterema konkurencjami sprawnościowymi, poradziły sobie maluchy z Przedszkola 421. Imprezę
przy wsparciu finansowym Dzielnicy Bielany, organizował UKS
Młodzik Warszawa.
Wszyscy uczestnicy musieli
pokonać pięć konkurencji. Bieg
sprinterski przez specjalne gąbkowe płotki, wyścig „Formuła I”, bieg
wytrzymałościowy, skoki dodawane i rzut oszczepem.
Ostatecznie Przedszkole 421
z ul. Cegłowskiej, zgromadziło 93
punkty, pokonując Przedszkole 39
„Pod Topolami” i Przedszkole 334
Jasia i Małgosi.
– To fantastyczna impreza.
Cieszę się, że ze środków Zespołu
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bie-

Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza wręcza medale przedszkolakom

lany i przy pomysłowości naszego
bielańskiego środowiska lekkoatletycznego, zorganizowano tak
wspaniałe widowisko, uczące dzieci sportowej rywalizacji i dające
tak wiele radości. Od wielu miesięcy dostawałem zapytania o to
kiedy rusza II edycja olimpiady
i przypuszczam, że z równym utęsknieniem będzie wypatrywana III

część – nie szczędzi pochwał dla
Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk, który pojawił się na rozdaniu
medali. Imprezę otwierał kolejny
w Zastępców Burmistrza – Włodzimierz Piątkowski.
MG

Popis naszych lekkoatletów na MIMS
Za nami Mazowieckie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce, które 6 czerwca odbyły
się w Płocku. Z bardzo dobrej
strony zaprezentowali się zawodnicy z Bielan, którzy wrócili
z czterema złotymi medalami.

N

asi szkolni sportowcy wywalczyli sobie prawo startu
na MIMS, dzięki wynikom
w WOM, o których pisaliśmy tutaj.
Bielańscy lekkoatleci zdobywali
medale każdego kruszcu. W biegu

na 800 metrów Bartosz Świerczewski uzyskał dokładnie taki
sam rezultat jak jego przeciwnik
i wywalczył złoto rzutem na taśmę.
Z najwyższego stopnia podium
cieszyła się poza nim aż troje bielańskich sportowców: Olga Grabowska, Maksymilian Obłękowski i Paweł Skierkowski. Olga
Grabowska musiała do ostatnich
metrów walczyć o wygraną w rywalizacji na 600 metrów.
– Rezultaty bardzo cieszą.
Dawno sportowcy z Bielan nie

wypadali w lekkoatletyce na szczeblu mazowieckiej rywalizacji tak
dobrze. To zasługa sportowców,
ale także nauczycieli. Wielkie
ukłony dla trzech zdobywających
medale szkół, które wykonały
mnóstwo pracy, aby świętować
sportowe sukcesy na tak wysokim
szczeblu – nie szczędził ciepłych
słów medalistom i ich nauczycielom Zastępca Burmistrza Dzielnicy, Grzegorz Pietruczuk.
MG
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Konkurs „5” z BIELAN

Miło nam powitać mieszkańców dzielnicy w kolejnym
wydaniu krzyżówki.

Witamy Czytelników „Naszych
Bielan” w przedwakacyjnym
wydaniu konkursu ze znajomości dzielnicy.

Z

a chwilę wielu mieszkańców dzielnicy wyjedzie na
wakacje, więc przygotowaliśmy pytania na ten temat.
Aby rozwiązać krzyżówkę, należy wpisać dobre odpowiedzi
w poziomych kratkach. Litery zielonego pola utworzą hasło. Prosimy je podać, dzwoniąc do redakcji
na numer tel. (22) 443 47 60 lub
wysyłając e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Wygrywa pierwszych 5 osób,
które udzielą właściwej odpowiedzi.
Na zwycięzców czekają nagrody.
Oto rozwiązanie krzyżówki
z majowego wydania gazety: Noc
muzeów na Bielanach. Nagrody
otrzymują: Marcin Frankowski,
Małgorzata Jankowska, Marcin
Misiorowski, Marek Pałaszewski,
Ryta Rawicka. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji (pok. 317,
III p.) po ich odbiór.
Czas na kolejne zmagania. Kategoria: podróże po świecie. Pytamy
o kraj, a zadaniem Czytelników jest
prawidłowe wpisanie jego stolicy.
Imiona oraz nazwiska zwycięzców opublikujemy w lipcowym
numerze „Naszych Bielan”. Życzymy powodzenia.
Redakcja

Z

anim przejdziemy do quizu,
krótkie przypomnienie jego
reguł. Zwycięża pierwszych
5 osób, które dobrze rozszyfrują
zagadkę. Z odpowiedzią prosimy
zadzwonić pod redakcyjny numer
telefonu: (22) 443 47 60 lub wysłać
e-mail na adres: tolechowski@
um.warszawa.pl
Warto powalczyć, gdyż zestaw
przygotowanych przez nas nagród
jest wyjątkowo cenny. A zatem...
do dzieła!
Prawidłowa odpowiedź zagadki z majowego numeru brzmiała:
ul. Kasprowicza róg al. Zjednoczenia.
Zwycięzcami zostały następujące osoby: Marcin Frankowski,
Justyna Kowalska, Janusz Piotrowski, Krzysztof Sotomski,

Elżbieta Stanczuk. Gratulujemy
świetnej znajomości topografii
dzielnicy i zapraszamy do redakcji
(pok. 317) po odbiór nagrody.
Oto dzisiejsze pytanie konkursowe: na terenie jakiego osiedla
wykonano powyższe zdjęcie? Imiona oraz nazwiska laureatów opublikujemy w lipcowym wydaniu
„NB”.
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„5 z Bielan” wygrywa!
Redakcja

Konkurs szachowy
1. Stolica Argentyny. 2. Stolica
Finlandii. 3. Stolica Meksyku. 4.
Stolica Belgii. 5. Stolica Egiptu. 6.
Stolica Austrii. 7. Stolica USA. 8.
Stolica Szwecji. 9. Stolica Brazylii.
10. Stolica Włoch. 11. Stolica Ko-

lumbii. 12. Stolica Danii. 13. Stolica Tajlandii. 14. Stolica Węgier. 15.
Stolica Australii. 16. Stolica Portugalii. 17. Stolica Japonii. 18. Stolica
Belize. 19. Stolica Ukrainy. 20. Stolica Kuby.

3 po 3. Konkurs dla dzieci
Bardzo serdecznie witamy
najmłodszych Czytelników
miesięcznika „Nasze Bielany”
w kolejnym konkursie.

W

krótce wakacje i na
pewno spotkacie w polu
znajome zwierzęta.
Dziś, prezentujemy jedno z nich.
Co trzeba zrobić, żeby wygrać
konkurs? Wytnijcie 9 kwadracików ze zdjęcia, ułóżcie w prawidłowej kolejności i naklejcie na
kartonik. Całość należy sfotografować aparatem cyfrowym / telefonem komórkowym i wysłać na
adres e-mail: tolechowski@um.
warszawa.pl lub przynieść do redakcji.
Wygrywa pierwszych pięcioro
dzieci. Dla zwycięzców przygotowaliśmy specjalny, bardzo atrakcyjny zestaw nagród :)
Prosimy podać imię oraz nazwisko dziecka. Listę młodych
laureatów wydrukujemy w lipcowym wydaniu „Naszych Bielan”.
Podajemy rozwiązanie „3 po 3”
z poprzedniego wydania gazety.
Na dobrze sklejonych fragmentach

Fot. Arch. Redakcji

Bielańska krzyżówka

znajdowała się żabka. Oto lista
dzisiejszych laureatów: Hanka
Dziedzic, Veronica Elies Molinero, Marcelina Rosłon. Gratuluje-

W bieżącym numerze publikujemy zadania kolejnego, piątego już etapu. Wyniki podamy
razem z łączną klasyfikacją
pierwszej piątki na półmetku.

W

zadaniu nr 9 (za 4 punkty) białe zaczynają i dają
mata w dwóch posunięciach. Zadanie numer 10 (za 5
punktów) to kolejny przykład z gry
praktycznej. Trzeba wskazać najlepszą kontynuację dla białych. W tym
zadaniu konieczne jest podanie
także drugiego ruchu białych.
W etapie czwartym duże trudności sprawiło zadanie nr 7, kolejna,
elegancka dwuchodówka Samuela
Loyda z zaskakującym wstępem
Gf8, aby po wymuszonym ruchu
czarnych G:b2 dać mata bijąc na h6
czarnego Hetmana. Dużo lepiej poszło uczestnikom z zadaniem nr 8.
Do zwycięstwa białych prowadzi
g3-g4 z szachem. Jak widać domeną
Czytelników jest gra praktyczna.
Zwycięzcami czwartego etapu
zostali: Gordon Brown, Jan Łu-

kasik, Manfred Mannke, Andrzej
Szewczak, Paweł Wielk.
Gratulujemy i zachęcamy do
walki o zwycięstwo w kolejnych etapach jak również w całym, dziesięcioetapowym cyklu. Przypominamy,
że nagrody otrzymują zwycięzcy
poszczególnych etapów – pierwsza
piątka z dwoma poprawnymi odpowiedziami wg kolejności zgłoszeń
jak i te osoby, które zdobędą najwięcej punktów w całym cyklu. Dlatego
też warto zdobywać punkty nawet
za jedno poprawne rozwiązanie
w poszczególnych zestawach zadań.
Sprawa zwycięstwa w końcowej klasyfikacji ciągle jest otwarta.
Dziękujemy za rosnące zainteresowanie naszym konkursem i zachęcamy laureatów poprzednich
etapów do kontynuacji rywalizacji
o zwycięstwo w całym cyklu. Wśród
nagród także literatura szachowa.
Rozwiązania prosimy nadsyłać
na adres redakcji: tolechowski@
um.warszawa.pl
Redakcja

my i zapraszamy serdecznie (pokój
317, III p.) po odbiór nagród.
Redakcja

Zadanie nr 9

Zadanie nr 10
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Czas na sezon ogórkowy

Fot. L. Rudnicki

Panie i Panowie, sezon ogórkowy uważam za otwarty! Dlaczego? Już mówię.

P

rzywitaliśmy na Bielanach
pierwszy dzień lata, młodzież
rozpoczęła wakacje, a dorośli
szykują sakwojaże do wyjazdu.
Z szefami plan urlopów uzgodniony,
grafik zajęć dostosowany i takie tam.
Za chwilę nasza dzielnica opustoszeje i będzie pięknie, będzie cudnie.
Luźniejsze ulice, leniwość parkowych ławeczek, słoneczny żar, jednym słowem – czas relaksu.
Tymczasem bazary zapełniły się
smacznymi nowalijkami, które radośnie wyrosły na naszych polach.
Truskawki, rzodkiewki, ziemniaki,
pomidory oraz ogórki.
À propos. Z ogórków można
zrobić prawie wszystko: pyszną mizerię w śmietanie, zakisić, ugotować
zupę, stworzyć z plasterków maseczkę na twarz, że o zastosowaniu w kosmetykach nie wspomnę. Możliwości jego wykorzystania jest naprawdę wiele.
Ale jest też innego rodzaju „sezon ogórkowy”. Rzecz dotyczy wakacyjnej posuchy w tematach prasy,
radia i telewizji, więc wymyślają
cuda niewidy. I piszą, zamieszczają
zdjęcia, relacje świadków etc.
Żelaznym punktem atrakcji jest
bezapelacyjnie słynny „potwór”
z Loch Ness, który co jakiś czas wyłania się częściowo z wody, niczym
łódź podwodna. Naukowcy i tzw.

znawcy tematu od wielu lat toczą
spór: co to może być? Hipotez jest
sporo. Przodek pływającego dinozaura? Wąż morski? Nieznany gatunek super jaszczura? Można tak
ciągnąć w nieskończoność...
Kolejnym pewniakiem „sezonu
ogórkowego” jest UFO. I nie chodzi
tu o słynny brytyjski zespół rockowy
znany choćby z przeboju Shoot Shoot. Dylemat jest grubszego kalibru,
a dotyczy latających obiektów przylatujących do nas z kosmosu. Podobno jest okrągły, płaski niczym talerz,
fruwa bezszelestnie poziomo, pionowo, po skosie i jeszcze światełkami
mruga! Czy pamiętacie sensacyjne
doniesienia sprzed lat jak przyleciało i chłopa nam z pola porwało?
Krzywdy mu nie zrobili, tylko badania jakieś, a potem go odstawili na
miejsce w stanie nieuszkodzonym.
Taka to była historia nie z tej ziemi.
Kolejny przykład pochodzi z naszego, bielańskiego podwórka. A co!
W końcu nie jesteśmy gorsi od innych. Jakiś czas temu, wakacyjną
prasę obiegła sensacyjna wieść:
w Puszczy Kampinoskiej widziano...
królisa (??!). Relacje okolicznych
mieszkańców były rozbieżne co do
wielkości, ale zgodne z wyglądem.
Jak sama nazwa wskazuje, objawił się
nowy, hybrydowy gatunek: skrzyżowanie królika z lisem! Podobno był

Ogłoszenia drobne

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe i
duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość – osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.
• Cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Naprawy
– solidnie. Tel. 22 633 53 51, 696 790 466.
• Masaże lecznicze, tel. 508 338 614.
• Firma DASPOL, ul. Żeromskiego 64, poszukuje
pracownika biurowego obsługującego kasę ﬁskalną. Tel. 22 669 77 88, 604 299 494.

NAUKA

• Korepetycje z matematyki i ﬁzyki – szkoła
podstawowa i gimnazjum. Tel. 667 241 993.
• Matematyka - nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.
• Chemia - nauczycielka udziela korepetycji,
tel. 695 612 825.
• Nauczę każdą osobę języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczącej się, tel. 696 137 381.

NIERUCHOMOŚCI

• Wynajmę lokal 34 m2. Witryna, kanalizacja
w pasażu handlowym na Bielanach. 2600 zł
miesięcznie. Tel. 504 185 841. Dzwonić od
godz. 19.00 do 24.00.
• Sprzedam lokal 34 m2. Witryna, kanalizacja
w pasażu handlowym na Bielanach blisko
supermarketu. 50 tys. zł do negocjacji. Tel.

504 185 841, 729 202 002. Dzwonić od godz.
19.00 do 24.00.
• Młode sympatyczne małżeństwo kupi mieszkanie ok. 55 m2 na Bielanach. Tel. 796 494 497.
• Wynajmę na Bielanach 2 pokoje z kuchnią,
umeblowane, 1400 zł + opłaty, dla rodziny
z dzieckiem, tel. 504 185 841, 729 202 002.
Dzwonić po godz. 21.00 do godz. 2.00 w nocy.
• Wynajmę budynek warsztatowy 100 m2, ul.
Bajana róg Renesansowej – 2700 zł, tel. 602
240 445.
• Sprzedam część ziemi lub całość na Starych
Bielanach (900 m2), tel. 519 779 677.

SPRZEDAM

• Biblioteczka z różanego drewna - 4 nogi + listwy czarne, całość w odcieniu ciemnej wiśni,
oszklone - XIX w., tel. 519 779 677.
• Sprzedam szybkoobrotową wirówkę i materac
magnetyczny, tel. 511 744 985.

INNE

• Oddam małe kaktusy i odnóżki kwiatów kaktusowatych. Tel. 504 185 841, 729 202 002.
Dzwonić od godz. 19.00 do 24.00.
• Oddam małe cytrynki w doniczkach. Tel. 729
202 002, dzwonić po godz. 21.00.
• Potrzebny wolontariusz do karmienia ptaków, tel. 504 185 841, 729 202 002. Dzwonić
po godz. 21.00.
• Poszukuję pokoju w zamian za posprzątanie,
pomoc w uzupełnianiu produktów spożywczych, naukę języków obcych (jeden z pięciu,
w tym język chiński). Jestem pielęgniarką, nauczycielką i pedagogiem, tel. 696 137 381.

szaro-rudy, uszy miał jakby z zająca
oraz długi ogon, kitę. Niektórzy
twierdzili, że on nie biegał, ale kicał.
Jak to sprawdzić? Tego nie wie nikt.
Czas na innego sezonowego
„ogórka”, czyli autobus „Jelcz”, którym można się przejechać podczas
„Nocy muzeów”. Dla młodych oraz
sentymentalistów minionej epoki to
nie lada atrakcja. Dla mnie, nie. Jeździłem nim jako pasażer MZK przez
wiele lat, w tłoku, duchocie i przepychankach. Żadna przyjemność.
Opisałem to bardzo dokładnie na
tutejszych łamach: „Ogórkiem jazda
do miasta” (NB II 2011) i „Ogórkiem
jazda z miasta” (NB IX 2011). Żeby
nie było zbyt smętnie, dorzucam
ówczesny wiersz na temat. „Ogórek
jest świeży i całkiem jary, czasem
jeździło się nim na wagary, kierowca siedział za wielką fajerą, wywijał
po rondach piekielne bolero!”.
W tym miejscu przypomniałem
sobie podwórkową przezywankę,
gdy ganialiśmy kolegę w wakacyjnym sezonie ogórkowym. „Jurek
ogórek, kiełbasa i sznurek, kiełbasa
uciekła, a Jurek do piekła!”. Fajne /
głupie. Odpowiednie skreślić. Przy
okazji dorzucam kilka zdjęć na temat, w tym okładkę CD: „Cucumber” słynnego jazzmana Boba Jamesa, który nagrywał z największymi
nazwiskami branży.
Na koniec coś ekstra, premierowy materiał. Bo skoro „sezon ogórkowy” tuż tuż, to są też wyjazdy.
Więc udostępniam fragment mojej
najnowszej książki, gdzie wcielam
się w postać Józefa Korniszona z Bielan. Wszystkie opisane fakty zdarzyły się naprawdę.

Rozdział VI
– Wczasowe życie
Po dłuższych staraniach z podaniem i opinią pozytywną, dostałem
wreszcie na zakładzie skierowanie
wczasowe do uzdrowiska w Świeradowie Zdroju. Ucieszyłem się całkowicie, bo słyszałem, że tam jest ślicznie i powietrze bardzo zdrowe też.
Zakupiłem przezornie z wyprzedzeniem w „Orbisie” bilet na pociąg II
klasy bez miejscówek, ale dobre i to.
Wyznaczonego dnia spakowałem walizkę, przewiązałem dla pewności paskiem, żeby zamki nie puściły, zamknąłem okna, wodę, gaz,
drzwi i wyszedłem. Dojazd miałem
pasujący absolutnie. Najpierw autobus marki „Chausson” linii 110, potem na dzielnicy przesiadka w 103

na Pragę, następnie tramwajem nr 6
na Dworzec Wschodni, gdzie z toru
pierwszego przy peronie drugim
odchodził pociąg osobowy do Wrocławia.
Jak nadjechał, zaczął się szturm,
wiadomo, że było więcej chętnych
jak biletów. Drzwiami nie szło wejść
bo tabun napierał, ale wyczaiłem
otwarte okno, więc wlazłem okrakiem, ktoś mnie pchnął i walizką
poprawił po plecach, dla równowagi
złapałem metalowy drążek z beżowo-brązową zasłonką z napisem
PKP, co skończyło się jego urwaniem
i dostałem w łeb, ale byłem w przedziale, który od razu wypełnił się.
Fajne towarzystwo mi się trafiło,
bo jakżeśmy ruszyli, to migiem poszły w ruch kanapki: a to jaja na
twardo, a to pomidory, a to kaszanka, a obywatel jeden w delegacji
zresztą, wziął i wyjął serdecznie
„szkło” z okrzykiem: obyśmy szczęśliwie dojechali! Wesoło było, nie
powiem.
Takżeśmy, proszę ja was dojechali do Wrocławia, gdzie odbyłem
przesiadkę na połączenie lokalne do
Jeleniej Góry, a pociąg był przedwojenny, z białymi drążkami, podestami, drzwiami na dwie strony wagonu oraz parowozem, co sapał pod
górkę. Po zajechaniu wsiadłem
w PKS do miejsca celu wypoczynku.
W sumie jechałem 12 godzin, nie
więcej. Dobry wynik, co nie?
Przybyłem trochę przed czasem
do domu wczasowego FWP „Szarotka”, gdzie pozwolono mi nawet na
wybór pokoju, co też uczyniłem.
Otrzymałem piękne lokum na parterze z werandą i widokiem na pobliski potok, łąkę oraz Góry Izerskie.
Stanąłem w oknie, zapatrzyłem się
i wzruszyłem bardzo z powodu zastanej przyrody.
Gdy wszyscy wczasowicze się
zjechali, wspólnie spożyliśmy na
stołówce śniadanie składające się
z zupy mlecznej, kakao, świeżych
bułek, porcji masła na talerzyku,
sera żółtego i dżemu i przyglądali-

śmy się sobie ciekawie przy stolikach. Za pięć godzin był obiad, bo
kelnerki wnosiły wazy z zupą pomidorową, na drugie podały kotlet
mielony, ziemniaczki, buraczki, do
tego kompot porzeczkowy! Normalnie, żyć, nie umierać.
Na koniec posiłku wszedł wysportowany facet, ubrany w golf biały, takie spodnie i bujną fryzurę
z grzywką a la Elvis. Przedstawił się
jako Zenon, kierownik kulturalnooświatowy i wita nas bynajmniej bardzo serdecznie w tych jakże miłych
okolicznościach i zapewnia, że nie
pozostawi nas samopas, dlatego już
teraz zaprasza wszystkich po kolacji
na godzinę 20, celem odbycia wieczorku zapoznawczego w świetlicy
z obecnością obowiązkową, zresztą.
Ucieszyłem się bardzo, gdyż pokładałem cichą nadzieję, że przy
okazji zapoznam kogoś wartościowego płci przeciwnej z zamiarem
ułożenia sobie życia definitywnie.
Gdy przyszedłem o czasie, panowała tam pełna kultura, był kącik biblioteczny, radiola typu Preludium,
a nawet szafa grająca z połyskującym
jakby neonem i przebojami dajmy
na to Only You zespołu murzyńskiego typu The Platters.
Od razu ją zobaczyłem jak stała
skromnie podpierając ścianę, więc
podszedłem niby przypadkiem: pani
pozwoli, że się przedstawię, Korniszon Józef ze stolicy – i buch ją
w mankiet, wtedy podniosła rozmarzony wzrok i szepnęła: Dzidka Nowak z Białowieży, bardzo mnie przyjemnie – i już, już mieliśmy zadzierzgnąć pierwsze węzły znajomości,
gdy kilka razy zamrygały żarówki,
za oknem zerwał się wiatr i przyszła
burza i grzmoty i błyskawice, zaraz
piorun walnął gdzieś blisko, światło
zgasło na dobre, wtedy kaowiec zarządził odwrót do pokojów za pomocą świeczek i latarek, które przezornie miał pod ręką, widocznie
tutaj to częste, więc nici wyszły z poznania, co zniechęciło mnie całkiem.
W każdym razie turnus minął
jak batem strzelił i wysłałem pocztówkę do kolegi z adnotacją pisaną
maczkiem, że w domu zdrojowym
stoją wielkie palmy i leci darmowa
mineralna z kraników i wczasowiczki z dzbanuszkami łażą, strzelając na
lewo i prawo oczami w celach matrymonialnych, co nie interesuje
mnie zupełnie, ale mu wspominam,
bo jest pies na baby i że już kupiłem
mu ciupagę marki Janosik wysadzaną muszelkami, o którą prosił i że
może kiedyś znów tu przyjadę, to się
odkuję w temacie osobistym.
Póki co, wracam na moje Bielany kochane. I to by było na tyle.
Leszek Rudnicki

Najbliższy numer „Naszych Bielan” ukaże się 27 lipca 2018 r.
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

Imię i nazwisko
Teresa Renata
Banasiak
– PO
Stefan Kulesza
– PiS
Daniel Pieniek
– PO
Małgorzata
Poręba
– PO
Jan Zaniewski
– PiS

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Wojciech
Borkowski
– PO
Emilia Katarzyna
Romanik
– PiS
Natalia Krupa
– PO
Szczepan
Szczepański
– PiS
Ryszard
Zakrzewski
– PiS
Maciej
Chmielewski
– PO
Tomasz Maciej
Herbich
– PiS
Anna Neska
– PO

Nasze Bielany nr 6/2018
Funkcje

Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu
i Promocji; członek Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i
Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i
Pomocy Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej
Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Miejsce dyżuru
Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18a
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29. Po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046,
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 –
w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 –
w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w czwarty poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

Data i godzina
5 lipca, g. 18.00-19.00.
25 lipca, g. 18.00-19.00.
2, 16 lipca, g. 17.30-18.30
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510.

g. 15.00-17.00
g. 16.30-18.00

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy SpoUrząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.
łecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19 (dawna Duracza),
oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji
I piętro sala konferencyjna
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.
Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.
Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej;
Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34,
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Bezpieczeń- pok. 26.
stwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komi- Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.
sji Samorządowej i Dialogu Społecznego

3 lipca, g. 16.00-17.00
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510.
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania: tel. 517 170 751, e-mail
twoja.radna@gmail.com
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510.
10 lipca, g. 13.00-14.00

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komi- Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.
sji Rewizyjnej i Komisji Oświaty

Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510.
2, 16 lipca, g. 19.00-20.00

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
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 I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.

5 lipca, g. 18.00-19.00

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510.

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
443 47 00 wew. 42 510.

Sławomir
Umiński
– PiS

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej 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. 22 443 47 00 wew. 42 510.

Anna Czarnecka
– Niezrzeszona

Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego

g. 16.15-17.30 oraz
4 lipca, godz. 16.00-17.00

Magda Oleś
– PO

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

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek
miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady.
Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c.
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

Jakub Jan
Roszkowski
– PiS
Piotr Cezary
Ślaski
– PO
Michał
Świderski
– PiS
Joanna
Radziejewska
– PO
Łukasz Jan
Świderski
– PiS
Joanna
Tomaszewska
– PiS
Iwona
Walentynowicz
– Niezrzeszona
Robert Wróbel
– PO

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.

Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, e-mail:
Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz kontakt@piotrslaski.pl.
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego;
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85.
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz
Komisji Oświaty
Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Mieszkaniowej
Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu
Społecznego
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Wiceprzewodnicząca Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
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. 513, ul. Żeromskiego 29.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com, tel. 512 437 876.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29 – w ramach
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 18.00-19.00 Po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
2 lipca, g. 17.00-18.00. Po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510.
g. 15.40-16.20 Po wcześniejszym
uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel.
22 443 47 00 wew. 42 510
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510.
3 lipca, g. 17.30-18.30 Po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady,
tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
2 lipca, g. 17.30-18.30
2 lipca, g. 17.40. Po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
443 47 00 wew. 42 510
g. 16.00-17.00

