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lanach pięć nowych przedszkoli.
Dwa metodą tradycyjną – przy ul.
Kochanowskiego 9A, które jest już
na ukończeniu oraz przy ul. Bogusławskiego 8A, gdzie również prace są mocno zaawansowane, oraz
trzy w nowoczesnej technologii
modułowej. Ta metoda pozwala
nie tylko przyspieszyć sam czas
budowy, ale także – co ważne –
bardzo skraca uciążliwości związane zazwyczaj z budową. Większość prac trwa w fabryce, a na
miejsce przywożone są gotowe
moduły. 22 sierpnia zakończył się
montaż modułów w przedszkolu
przy ul. Marii Dąbrowskiej 5a.
W 7 dni został postawiony cały
budynek! Teraz pozostały tylko
prace wykończeniowe. Wkrótce
rozpocznie się montaż modułów
na ul. Przy Agorze 12 i Conrada
10a.

Ilona Popławska, Przewodnicząca Komisji Oświaty

Ilona Popławska

Lepiej ma się sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych. Baza
szkół w naszej dzielnicy jest wystarczająca. Ponadto z uwagi na
podwójny rocznik rozpoczynający
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych czy ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2019/2020, nasz
Wydział Oświaty i Wychowania
przeprowadził analizę naboru na
najbliższe lata na podstawie przygotowanej przez dyrektorów szkół
symulacji na lata 2019/2020
–2023/2024. Nabór do oddziałów
klasy pierwszej szkół ponadgim-

sta, ale najważniejsza jest likwidacja instalacji i to stanie się już za
kilka dni.
Z dniem 10 września odpady
zagospodarowywane do tej pory na
Radiowie nie będą już przetwarzane na Bielanach, ale trafią do innych
instalacji. Równocześnie trwają
przygotowania do innej ważnej inwestycji, mające ułatwić zagospodarowanie odpadów w Warszawie.
Na przeciwległym brzegu Wisły, na
Targówku, ma powstań nowa spalarnia, która pozwoli unieszkodliwiać aż 305 tys. ton śmieci rocznie,
produkując ze spalonych śmieci
prąd dla kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.
Redakcja

Fot. Arch. Redakcji

M

iejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania ostatecznie
potwierdziło informację
dotyczącą zakończenia działania
zakładu przetwarzania odpadów
na Bielanach.
– Z dniem 10 września 2018 r.
instalacja na Radiowie przestanie
funkcjonować. To dla nas kluczowa kwestia – podkreśla Burmistrz
Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina. – Oczywiście skargi mieszkańców na bieżąco przekazujemy do
WIOŚ, MPO i Biura Nadzoru
Właścicielskiego w urzędzie mia-

A jak wygląda sytuacja w przedszkolach?

– Też mamy bardzo dobrze
rozbudowaną bazę przedszkoli.
Nie borykamy się z takimi problemami jak w „nowych” budujących
się dzielnicach, np. Białołęka, gdzie
w bardzo szybkim tempie powstawały osiedla na terenie pozbawionym zaplecza edukacyjnego.
Oczywiście przybywa nam również sporo najmłodszych mieszkańców, dlatego zaplanowaliśmy
rozbudowę istniejącej bazy. O takich sprawach myślimy zawczasu.
Obecnie budowanych jest na Bie-

A co z aktywnością sportową?
Są obawy, że zwiększona liczba
uczniów w szkołach spowoduje,
że lekcje wf-u nie będą mogły być
realizowane, bo zwyczajnie będzie
za mało sal gimnastycznych czy
boisk.

– Tak, to jest problem szczególnie zimą, gdy dzieci nie mogą korzystać z boisk, dlatego postanowiliśmy montować hale pneumatyczne, aby istniejące otwarte

Redakcja

Zmiany komunikacyjne na Bielanach

10 września zamknięcie
zakładu przetwarzania
odpadów na Radiowie
Otrzymaliśmy oficjalną deklarację, że z dniem 10 września
2018 r. instalacja MBP na Radiowie zostanie zamknięta.

nazjalnych na najbliższy rok szkolny czyli 2018/2019 zaplanowano
w taki sposób, aby w kolejnych
latach zapewnić młodzieży właściwe warunki do nauki z uwzględnieniem sytuacji, gdy w roku
szkolnym 2019/2020 o przyjęcie
do szkół ponadpodstawowych
ubiegać się będą zarówno absolwenci klas trzecich oddziałów
gimnazjów, jak i absolwenci
8-letnich szkół podstawowych.
Także w tych szkołach nie powinno być problemu z nadmiarem
uczniów.

Od 1 września nastąpią ważne
zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji publicznej na
Bielanach.

W

raz z wejściem w życie
korekty rozkładu jazdy,
związanej z początkiem
roku szkolnego, mieszkańcy naszej
dzielnicy będą mogli korzystać
z nowych wydłużonych linii autobusowych.
– Zgodnie z sugestiami i prośbami mieszkańców, propozycjami
zgłaszanymi radnym Dzielnicy
i podczas moich spotkań, uzgodniliśmy z Wiceprezydent m.st.
Warszawy Renatą Kaznowską
i przedstawicielami Zarządu
Transportu Miejskiego, że linie
autobusowe 171 i 181 będą kursować na wydłużonych trasach –
podkreśla Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy Bielany. – Mieszkańcy naszej dzielnicy zyskają nie
tylko możliwość łatwiejszego przemieszczania się w obrębie naszej
dzielnicy, ale również dojazdu na
Bemowo czy do Śródmieścia.
Co ustalono?
• Linia autobusowa 181 zostanie przedłużona od Bramy Głównej Cmentarza Północnego do
Bramy Zachodniej Cmentarza
Północnego w godzinach poran-

Fot. Arch. Redakcji

– Za nami trudny rok i co najmniej przez najbliższe 2 lata nie
będzie lepiej. To wyzwanie dla
dyrektorów szkół, którzy muszą
zmieścić znacznie więcej uczniów
w tych samych budynkach. Remonty i adaptacje placówek do
nowej siatki szkół zostały przeprowadzone w ubiegłym roku, wszystko działo się ekspresowo zważywszy na szaleńcze tempo wprowadzenia reformy przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, jednak budynki nie są z gumy. Najgorzej jest
w szkołach podstawowych. Mimo
najlepszych starań, aby reforma
negatywnie nie odbiła się na
uczniach, niestety w roku szkolnym 2018/2019 nauka w systemie
zmianowym będzie odbywała się
w 8 placówkach – czyli w połowie
szkół podstawowych funkcjonujących na Bielanach. Najpóźniej lekcje będą kończyły się ok. godz.
19.30 w SP nr 289, o godz. 17.50
w SP nr 209, i 17.30 w SP nr 77.

Fot. Arch. Redakcji

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Czy placówki w naszej dzielnicy
były przygotowane na to, że w tym
i następnym roku w szkołach będzie
więcej uczniów w związku z wprowadzoną reformą edukacji?

obiekty mogły służyć uczniom
przez cały rok, a nie tylko latem.
Hale są rozstawiane na okres jesienno-zimowy i składane latem.
Najpierw powstał taki balon nad
boiskiem na Syrence w Parku Olszyna i świetnie się sprawdził, dlatego postanowiliśmy zamontować
kolejne w szkołach, tak aby dzieci
mogły w odpowiednim wymiarze
korzystać z aktywności ruchowych, co jest niezmiernie ważne
dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi.
W dwóch szkołach podstawowych nr 77 i 53 już są, a teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania
terenu do rozstawienia kolejnych
4 nowych hal – SP nr 80, 263 i 293
oraz w LO XXXIX, Warto podkreślić, że należy odpowiednio przygotować teren do ich rozstawienia.
To nie polega tylko na uszyciu
i nadmuchaniu olbrzymiego balonu. Należy przygotować całą infrastrukturę, czyli doprowadzić
ogrzewanie, przyłącza elektryczne,
wodę itd., stąd dość duży koszt
takiej hali. Jednak tego typu inwestycje są ważne i „opłacają się”, bo
po zajęciach lekcyjnych z obiektów
mogą korzystać kluby sportowe
i okoliczni mieszkańcy przez cały
rok.

Burmistrz – Tomasz Mencina

nych i popołudniowych (dojazd
i powrót dzieci do szkół)
• Linia autobusowa 171 będzie
przedłużona od Pętli Nowe Bemowo do Pętli Chomiczówka
• Przesunięcie przystanku
tramwajowego Przy Agorze 04 na
ul. Marymonckiej w kierunku ul.
Dewajtis
– Cieszę się, że wspólnymi staraniami społeczności lokalnych
z Chomiczówki, Młocin, Wólki Węglowej i Wrzeciona oraz radnych
naszej dzielnicy: Małgorzaty Poręby, Macieja Chmielewskiego, Joanny Radziejewskiej i Anny Neski

od 1 września komunikacja publiczna na Bielanach stanie się jeszcze
bardziej dostępna i dopasowana do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców
– mówi Ilona Popławska, radna
Dzielnicy Bielany, jedna z inicjatorek akcji zbierania podpisów za
przedłużeniem linii 171 do pętli
Chomiczówka. – Dziękuję tym, którzy złożyli swoje podpisy pod petycją w sprawie zmian w komunikacji
miejskiej. Był to bardzo istotny argument w dyskusjach z przedstawicielami ZTM Warszawa.
Redakcja
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Onko-Olimpiada – olimpijskie zmagania
pacjentów onkologicznych na bielańskim AWF-ie
26 sierpnia zakończyła się
VIII edycja Onko-Olimpiady.
Trwająca trzy dni impreza
odbywa się co dwa lata na
terenie warszawskiej Akademii
Wychowania Fizycznego.

Fot. Veolia Energia Warszawa

Z

Mariusz Karpoliński, Paweł Stasiak, Beata Tadla, Mateusz Damięcki, Tomasz Osuch, Adrian Kowalski, Magdalena Lerczak i Conrado Moreno

Wśród obecnych nie mogło
zabraknąć władz Dzielnicy Bielany, reprezentowanych przez Zastępcę Burmistrza Magdalenę
Lerczak, która ze wzruszeniem
i radością oglądała rozpoczęcie
igrzysk.
– Ogromnie cieszę się, że mogłam uczestniczyć w organizacji
tak wspaniałego wydarzenia. Onko-Olimpiada jest niezwykłą imprezą, i jestem dumna, że odbywa
się właśnie na Bielanach. Dziękuję

Młodzi zawodnicy w doskonałych nastrojach rywalizowali na bieżni i...

miejskim spółkom: SKM, MPWiK,
MPRI za udział i wielkie zaangażowanie w tak szczytnym przedsięwzięciu – podsumowała zmagania młodych pacjentów Magdalena Lerczak. Z kolei za pomoc
w zorganizowaniu wydarzenia na
terenie Bielan podziękował władzom dzielnicy Tomasz Osuch,
który docenił zarówno pomoc
miasta.
Kolejna edycja Onko-Olimpiady odbędzie się w 2020 r. Jed-

nak na następne wydarzenie sportowe, organizowane przez Fundację Spełnionych Marzeń, młodzi
sportowcy będą musieli poczekać
jedynie niecały rok. Po tym czasie,
jak ogłosił w trakcie swojego przemówienia Tomasz Osuch, odbędą
się rozgrywki pierwszej w Europie
ligi piłkarskiej dla młodzieży z rakiem, nowo założonej przez Fundację.
Ida Weber

Fot. Veolia Energia Warszawa

Mateusz Damięcki, Beata Tadla,
Mariusz Korpoliński, Paweł Stasiak, Adrian Kowalski, Conrado
Moreno i Tomasz Ciachorowski,
który zapalił znicz olimpijski. Impreza była prowadzona przez znanych prezenterów telewizyjnych.
Przemówienia inauguracyjne
wygłosili zaproszeni goście, reprezentanci ambasad goszczonych
przez nas młodych sportowców,
a także Tomasz Osuch, założyciel
Fundacji Spełnionych Marzeń.

Fot. Veolia Energia Warszawa

awody zwieńczone zostały
koncertami oraz grillem
i dyskoteką dla młodych zawodników. W tegorocznych zmaganiach brało udział 13 drużyn z Polski
oraz 6 drużyn zagranicznych, w tym
młodzi pacjenci z Turcji, Rumunii,
Litwy, Słowacji i Ukrainy.
Olimpiada jest imprezą sportową dla młodych pacjentów onkologicznych, dla których współzawodnictwo sportowe i treningi
są nie tylko świetną zabawą, ale
także drogą powrotu do zdrowia.
Przyjacielskie zmagania pozwalają
zapomnieć o chorobie i trudnych
przeżyciach, dając jednocześnie
młodym zawodnikom okazję poznania nowych osób o podobnych
doświadczeniach życiowych i zawarcia międzynarodowych przyjaźni. Igrzyska zostały sfinansowane przy wsparciu darczyńców,
a także dzięki licytacji Allegro
Charytatywni, w której wzięli
udział muzycy, aktorzy i sportowcy zaangażowani w inicjatywę.
Tegoroczne wydarzenie rozpoczęte zostało uroczystym wejściem
na stadion wszystkich drużyn, następnie reprezentanci poszczególnych krajów odczytali przysięgę
olimpijską i zapalony został znicz.
Inaugurację igrzysk uświetnili swoją obecnością przedstawiciele ambasad krajów z których pochodziły
goszczone przez nas drużyny, jak
również Metropolita Warszawski
kard. Kazimierz Nycz, dyrektor
Biura Sportu i Turystyki Janusz
Samel, artyści: Szymon Majewski,

... na pływalni
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Dziękuję za ten rok na Bielanach

Wywiad z Magdaleną Lerczak, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bielany
To już rok, od kiedy pełni Pani
funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany. Proszę przypomnieć
naszym czytelnikom, jakie wydziały
Pani nadzoruje?

Podlegają mi wydziały: Obsługi Mieszkańców, Działalności Gospodarczej oraz Kultury i Promocji, a także Biblioteka Publiczna
i Bielański Ośrodek Kultury wraz
z filiami. Mam więc okazję pracować ze sporą grupą ludzi, wśród
których, ku mojej wielkiej radości,
jest naprawdę mnóstwo osób
prawdziwie zaangażowanych
w sprawy dzielnicy.

Jako na czas wyjątkowy i pełen
wyzwań. Jednak zanim o nich opowiem, chcę przede wszystkim podziękować moim pracownikom
i współpracownikom. Za ich pełne
zaangażowanie, kreatywność i serce. Ten rok to był bardzo intensywny czas. Czasami bywało trudno,
bo nie jest łatwo realizować niestandardowe projekty. Jednak
wspólnie bardzo wiele dokonaliśmy. I bardzo im za to dziękuję.

Od początku pracy na stanowisku wiceburmistrza Bielan duży
nacisk kładzie Pani na kwestie kultury. Z czego jest Pani szczególnie
dumna w tej dziedzinie?

Moim celem od początku było,
by wydarzenia kulturalne na Bielanach nie były zlepkiem przypadkowych imprez, lecz układały się w interesującą ofertę dla naszych mieszkańców i całej Warszawy. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy kilka
bardzo ważnych wydarzeń kulturalnych. W kwietniu odbyła się
pierwsza Bielańska Gala Kultury,
podczas której zostali docenieni
artyści związani z naszą dzielnicą,
a także ci, którzy wspierają naszą
dzielnicę. Wśród laureatów znaleźli się m.in. ks. Wojciech Drozdowicz, Józef Wilkoń i Pracownia
Rodziny Jarnuszkiewiczów.

Fot. Arch. Redakcji

Jak patrzy Pani na miniony
rok spędzony w roli zastępcy burmistrza?

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza
na Bielańskiej Piaskownicy Umiejętności

kiewicza, który jest twórcą m.in.
Pomnika Małego Powstańca został
nazwany też park przy ul. Perzyńskiego. To dla nas wielkie wyróżnienie, że kilkupokoleniowa rodzina
artystów o światowej sławie wybrała naszą dzielnicę, tu od lat mieszka
i tworzy, dlatego ogromnie mnie
cieszy, że w ciągu tego roku udało
się ich w ten sposób uhonorować.
Warto też wiedzę o nich przekazywać naszym mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym.

dla dzieci, jak i dorosłych. Doceniamy ich zaangażowanie, wspieramy ich działania, jak tylko jest
to możliwe i staramy się ich wyróżniać, stąd pomysł, by nagrodzić
pierwszych laureatów podczas tegorocznej Gali. Na Bielanach
mieszka mnóstwo zdolnych ludzi.
Wiedziałam o tym już wcześniej,
jako mieszkanka Bielan i radna
dzielnicy, a rok spędzony w roli
zastępcy burmistrza przekonał
mnie o tym jeszcze bardziej.

Aby kultura na Bielanach mogła się rozwijać potrzebuje realnego
wsparcia. Czy aktywiści, artyści,
społecznicy mogą liczyć na pomoc
Urzędu?

W planowaniu kalendarza
imprez kulturalnych na Bielanach
woli Pani stawiać na sprawdzone
pomysły, czy też wprowadzać nowe
wydarzenia?

Współpracujemy z wieloma
bielańskimi artystami i aktywistami przy różnego typu projektach
edukacyjno-kulturalnych zarówno

Kontynuujemy organizację
wielu imprez, do których od lat
przyzwyczajeni są nasi mieszkańcy,
ale staramy się nadać im nową for-

mułę. W tym roku w czerwcu po
raz pierwszy zorganizowaliśmy
dwudniową imprezę „Witaj Lato na
Bielanach”. W piątek wieczorem
odbyły się trzy koncerty, a w sobotę tradycyjnie parada, piknik i wieczorem kolejne trzy koncerty. Zagrali świetni artyści: Ania Dąbrowska, Maciej Maleńczuk,
Bownik, Smolik i Kev Fox, LemOn i Kuba Badach. Atmosfera
była znakomita, również dzięki
tłumom fanów. Po raz pierwszy w
tym roku zorganizowaliśmy także
„Bielańskie Wianki” na większą niż
do tej pory skalę. Sceneria Kępy
Potockiej, pięknie plecione wianki
z żywych kwiatów i koncerty Mikromusic oraz Moniki Urlik stworzyły niesamowity, sielski klimat.
Natomiast w sierpniu znakomitym
plenerowym, fortepianowym koncertem „Impromazurki” Artura
Dutkiewicza na Stawach Brustmana rozpoczęliśmy obchody 100lecia Niepodległości na Bielanach.
Bielany to z jednej strony Podziemia Kamedulskie z muzycznym
cyklem jazzowym, z drugiej Miejsca
Aktywności Lokalnej integrujące
lokalną społeczność. Jak z Pani
obserwacji mieszkańcy oceniają
różnorodność miejsc spotkań, gdzie
mogą uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych w dzielnicy?

Rzeczywiście, staramy się zapewniać mieszkańcom zróżnicowaną ofertę wydarzeń, aby każdy
znalazł dla siebie coś interesującego. Dlatego niedługo otworzymy
nowy MAL przy ul. Rudzkiej (to
już trzecie Miejsce Aktywności
Lokalnej na Bielanach), doposażamy bielańskie biblioteki (niezwykle ważna sprawa, zwłaszcza w do-

Dzięki wspólnym staraniom ze
stołecznym konserwatorem zabytków, dorobek trzech pokoleń artystów z rodziny Jarnuszkiewiczów,
tworzących w pracowni przy ul.
Magiera został doceniony i pracownia ta, jako pierwsza w naszej dzielnicy i jedna z pierwszych w stolicy,
otrzymała tytuł Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej.
Imieniem prof. Jerzego Jarnusz-

Fot. Arch. Redakcji

Zatrzymajmy się na chwilę przy
uhonorowaniu artystów związanych z Bielanami. Co udało się
zrobić w tej dziedzinie?

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza w towarzystwie posła Rafała Trzaskowskiego
i mieszkańców na tegorocznych Bielańskich Wiankach
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bie spadku czytelnictwa!). Cieszę
się, że z takim entuzjazmem mieszkańcy przyjęli organizowane razem z Bielańskim Ośrodkiem Kultury koncerty z cyklu „Grające
Podwórka”. Cykl powstał z myślą
o integracji, nawiązywaniu sąsiedzki relacji i wyjściu z ofertą
kulturalną w przestrzeń miejską.
Spotkania z mieszkańcami, którzy
entuzjastycznie oceniają organizowane przez nas działania kulturalne, utwierdzają mnie w przekonaniu, że jest to właściwy kierunek.
Prócz wydarzeń kulturalnych
organizowała Pani też inne inicjatywy. Głośno było m.in. o Bielańskiej Strefie Kibica.

To prawda. Obok kilku innych
dzielnic, z okazji Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej zorganizowaliśmy
Bielańską Strefę Kibica na Serku
Bielańskim, która cieszyła się ogromną popularnością. Niestety, wielki
entuzjazm kibiców nie dodał skrzydeł biało-czerwonym. Szkoda!
Od niedawna w krajobraz dzielnicy zaczęły się także wpisywać
pasieki.

Mamy już dwie – przy filii BOK-u
na ul. Estrady i przy Kościele Pokamedulskim na ul. Dewajtis. Już
wkrótce będziemy mieć nasz bielański miód. Przy okazji stawiania
pasiek zostały zorganizowane
warsztaty dla najmłodszych. To
ważny aspekt edukacyjny w zakresie propagowania zdrowej żywności oraz ochrony środowiska –
szczególnie, że w ostatnim czasie
niepokoją nas informacje o wymieraniu pszczół.

Wielokrotnie podkreślała Pani
aktywne działania władz dzielnicy na rzecz wspierania lokalnej
przedsiębiorczości. Co to oznacza
w praktyce?

W ramach Wydziału Działalności Gospodarczej powstał referat
Bielańskiego Centrum Współpracy
i Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, wsparcie bielańskich przedsiębiorców. Kontynuowane są spotkania rozpoczęte w zeszłym roku
przez wiceburmistrza Artura Wołczackiego. Organizujemy bezpłatne szkolenia m.in. z przedstawicielami urzędu skarbowego czy specjalistami od pozyskiwania funduszy unijnych. Staramy się przekazać
praktyczną wiedzę zarówno początkującym przedsiębiorcom, jak
i tym, którzy chcą rozwinąć swój
biznes. Trwa remont w budynku
przy al. Zjednoczenia, w którym
znajdzie się siedziba naszego Centrum i gdzie będzie dostępna przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy
będą mogli tam skorzystać np. ze
stanowiska pracy z drukarką i dostępem do bezpłatnego Internetu.
dokończenie na str. 6
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W YDA R Z E N I A
dokończenie ze str. 5

Dzielnica to nie tylko wielkie
wydarzenia, kultura i przedsiębiorczość, ale także niewielkie, drobne
zmiany służące mieszkańcom.
Także tym starszym...

Tak, to prawda. W bielańskim
Ratuszu, na sali obsługi mieszkańców, wprowadziliśmy udogodnienia dla osób niedosłyszących. Są
to specjalne słuchawki wzmacniające sygnał, co znacznie ułatwia
naszym mieszkańcom załatwienie
spraw w urzędzie. Musimy pamiętać o osobach, dla których jest to
nieraz kłopot. Chcę, aby nasz
Urząd był miejscem przyjaznym
nie tylko dla młodych, aktywnych
i przedsiębiorczych, ale także dla
tych, którym życie nie szczędziło
trudności i którzy w obecnej chwili po prostu potrzebują pomocy,
albo drobnego udogodnienia, takiego jak choćby te słuchawki. Tak
właśnie widzę Bielany przyszłości
– jako miejsce, w którym i pełen
energii młody człowiek, i ktoś
starszy, kto na co dzień boryka się
z życiowymi kłopotami, znajdą
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wsparcie, uśmiech, pomoc i szacunek.
Skoro doszliśmy w naszej rozmowie do spraw osób starszych to
przypomnijmy, że w tym roku Bielański Klub Kombatanta obchodzi
25-lecie. Czy planowane są jakieś
uroczystości z tej okazji? W jaki
sposób dzielnica dba o pamięć
historyczną?

Kombatanci… Niesamowici
ludzie i wspaniałe pokolenie! To
niezwykłe, że ludzie z różnych
jednostek i ugrupowań potrafili się
zebrać i zjednoczyć w jednym klubie. Jest to ewenement na skalę
Wa r s z a w y. M a my o c z y w i ście w planach uczczenie tego jubileuszu jesienią, gdy przypada
25-lecie BKK. W listopadzie podczas specjalnej uroczystości odbędzie się premiera filmu o Klubie
oraz zostanie zaprezentowana
książka o naszych bohaterach. Jako
dzielnica wielokrotnie w ciągu
roku organizujemy lub współorganizujemy patriotyczne uroczystości. Na przykład przy okazji ob-

chodów rocznic wybuchu II wojny
światowej, sowieckiej agresji na
Polskę, wybuchu Powstania Warszawskiego, czy wprowadzenia
stanu wojennego. Bo trzeba pamiętać, że choć tak ważna jest teraźniejszość i przyszłość, to historia i pamięć także są istotne. Warto czerpać z doświadczenia kombatantów, słuchać ich opowieści
i przestróg, aby zrobić wszystko,
by kolejne pokolenia nie musiały
przechodzić przez to, co oni. To
najważniejsze przesłanie, jakie
możemy wziąć dla siebie ze świadectwa pokolenia, które przeżyło
II wojnę światową.

kim, z którymi miałam okazję
przez ostatni rok współpracować
– pracownikom, o których wcześniej mówiłam, ale też artystom,
przedsiębiorcom, aktywistom, ale
też mieszkańcom, którzy do mnie
zwracali się z wieloma sprawami,
za co jestem im wszystkim szczególnie wdzięczna. I oczywiście
kombatantom, do których mam
olbrzymi szacunek i niesamowitą
sympatię. Życzę nam wszystkim,
abyśmy w przyszłości zawsze trafiali na takich ludzi. Ludzi, którzy
potrafią ze sobą współpracować,
tworzyć i jednoczyć, a nie dzielić.
Przed nami wybory samorządowe i koniec kadencji obecnych
władz Dzielnicy. Co jeszcze chce
Pani zrealizować w obecnej kadencji i jak widzi Pani perspektywy dla
rozwoju naszej dzielnicy?

W Warszawie jest osiemnaście
dzielnic. Na czym polega wyjątkowość Bielan? Dlaczego Pani
zdaniem to właśnie w tej dzielnicy
warto mieszkać?

Dlatego, że jest to dzielnica
piękna, pełna zieleni, przyjazna
mieszkańcom, pełna wspaniałych,
utalentowanych, życzliwych ludzi.
I dlatego jeszcze raz chciałabym
serdecznie podziękować wszyst-

Od kilku miesięcy intensywnie
pracujemy nad Planem Rozwoju
Kultury na Bielanach. Prace są na
finiszu i mam nadzieję, że niedługo
będę miała okazję go zaprezentować. Jednym z etapów prac było

Impromazurki nad Stawami Brustmana

22 sierpnia zakończył się montaż modułów w przedszkolu
przy ul. Marii Dąbrowskiej 5a.
Transport odbywał się w nocy
ze względu na gabaryty dostarczanych materiałów.

Fot. Arch. Redakcji
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Koncert w wykonaniu Artura Dutkiewicza

„Ambasadorem polskiego jazzu”
(Jazz Forum Magazine). Koncertował w ponad 60 krajach świata.
Pochodzi z Pińczowa. Jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii
Muzycznej w Katowicach, gdzie
w 1982 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie kompozycji
i aranżacji.
Artur Dutkiewicz to uczestnik
i laureat wielu konkursów: Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Improwizacji Jazzowej w Katowicach,
„Jazz nad Odrą”, „Jazz Jantar”. Finalista Thelonious Monk International Competition w Waszyngtonie.
Wydarzenie było zorganizowane w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Paweł Hołubiec

9 dni został postawiony
cały budynek. Obecnie
trwają w nim prace wykończeniowe. Wkrótce rozpocznie
się także montaż modułów na ul.
Przy Agorze 12 i Conrada 10a.
– Technologia modułowa polega na tym, że na miejsce dostarczane są gotowe elementy i dzięki

temu maksymalnie skraca się czas
realizacji inwestycji, jak i samych
prac budowlanych na terenie
przedszkoli. W nowych budynkach nie tylko będą lepsze warunki, ale przybędzie również niemal
200 dodatkowych miejsc dla najmłodszych – w sumie będzie ich
600. Ponadto każda placówka zyska nowy plac zabaw – mówi Tomasz Mencina Burmistrz Dzielnicy.
Koszt budowy trzech przedszkoli to ok. 31 mln zł.
Małgorzata Kink

Fot. Arch. Redakcji

Tomasz Mencina – Burmistrz zaprasza mieszkańców do wysłuchania koncertu

oraz przewodniczący rady samorządu osiedla Wawrzyszew Zygmunt Morawski.
Sam artysta to wybitny pianista
jazzowy i kompozytor, nazywany

Rozmawiała Małgorzata Kink
(współpraca: Stanisław Rafalski)

Zakończył się montaż
modułów przedszkola
przy ul. M. Dąbrowskiej

Za nami wyjątkowy recital
fortepianowy Artura Dutkiewicza. 11 sierpnia nad
Stawami Brustmana, w
największej na Bielanach
„sali koncertowej” pod
gołym niebem, wybrzmiała
muzyka.

ubliczność wysłuchała autorskich kompozycji mazurków Artura Dutkiewicza.
Była to mieszanka jazzu z polską
muzyką ludową i klasyczną. Dodatkowo pianista zagrał utwory
Ignacego Jana Paderewskiego
w jazzowych interpretacjach na
fortepian.
Wydarzenie zainaugurowali
Burmistrz Dzielnicy Tomasz Mencina, wiceburmistrz Grzegorz
Pietruczuk, radna Joanna Radziejewska, dyrektor Bielańskiego
Ośrodka Kultury Jarosław Bobin

stworzenie Mapy Kulturalnej Bielan, na której zaznaczone są miejsca z szeroką ofertą kulturalną,
którą już dostali nasi mieszkańcy.
Przed nami otwarcie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Rudzkiej i – mam nadzieję jeszcze przed
końcem kadencji – uruchomimy
Bielańskie Centrum Współpracy
i Przedsiębiorczości. Bielany to
wspaniała dzielnica, która dynamicznie się rozwija w wielu aspektach. Cieszę się, że w tej kadencji
udało się nam tak wiele zrobić
w dziedzinie kultury oraz w kwestii
wsparcia przedsiębiorców. Mam
nadzieję, że następne Zarządy będą
kontynuowały rozpoczęte projekty,
bo jest jeszcze wiele do zrobienia.
Bielany rozwijają się pod każdym względem i wyrastają na
dzielnicę wiodącą szczególnie
w dziedzinie kultury. Ten kierunek
trzeba utrzymać, by Bielany nadal
były prymusem wśród stołecznych
dzielnic.

Tomasz Mencina – Burmistrz i Paweł Sondij – naczelnik WIR
wewnątrz zmontowanych modułów

WYWIAD “NB”
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Troska o piękno Bielan moim priorytetem
Rozmowa z Małgorzatą Porębą, Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Bielany
Jestem radną drugą kadencję.
To niezbyt długo w porównaniu
z innymi radnymi. Jednak myślę,
że starsi mieszkańcy Bielan pamiętają, że przed 28 laty w latach
1990–1994 byłam radną w I kadencji samorządu w wolnej Polsce.
Wówczas łączyłam funkcję radnej
z obowiązkami członka Zarządu
Dzielnicy. Dzisiaj to odpowiednik
wiceburmistrza, a zgodnie z obowiązującą wtedy ustawą o samorządzie terytorialnym, tak nazywała się funkcja, którą pełniłam.
Bielany wraz z Żoliborzem tworzyły wtedy samodzielną gminę.
Dzielnica Gmina Żoliborz była
naprawdę duża, liczyła ok. 240
tysięcy mieszkańców. To odpowiednik średniego miasta wojewódzkiego. Rada i zarząd miały
kompetencje pozwalające na samodzielne zarządzanie, a prezydent Warszawy nie miał wpływu
na ich decyzje. Dzisiaj rada dzielnicy jedynie opiniuje uchwały,
a decyzje zapadają w warszawskim
ratuszu.
Wtedy wszystko trzeba było
zorganizować od nowa, zgodnie
z ustawami uchwalanymi przez
sejm w trakcie naszej kadencji.
Naszej pracy towarzyszył ogromny
entuzjazm, ale często brakowało
przepisów wykonawczych. Pamiętam, że jeździłam do sejmu lub do
ministerstw i uzgadniałam jak interpretować zapisy świeżo uchwalonych ustaw, żeby jak najszybciej
wykorzystać je w naszej dzielnicy.
Chcieliśmy zorganizować życie
w naszej dzielnicy jak najlepiej.
Proszę pamiętać, że to były pierwsze 4 lata samorządu, pieniędzy
było bardzo niewiele, podatki dopiero zaczęliśmy zbierać, wszystkie
grunty były państwowe, a ich
przejmowanie przez samorząd
trwało przez całą kadencję.

A dlaczego dzisiaj jest inaczej?
Przecież w gminie można było
samodzielnie funkcjonować, co
dawało zarządowi dzielnicy więcej
możliwości do działania?

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami w gminie można było
finansować zadania dotyczące potrzeb jej mieszkańców na jej terytorium. A przecież Warszawiacy
korzystają ze wspólnej infrastruktury technicznej (wodociągi, energia elektryczna, gaz, telefony itp.),
dróg, transportu czy opieki społecznej, przychodni, szpitali i placówek oświatowych. Trzeba było
negocjować i podpisywać porozumienia o współpracy między gminami i dzielnicami. Nie było to
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Od jak dawna jest Pani bielańską radną?

Małgorzata Poręba

łatwe, ponieważ każdy zarząd
chciał dla swojej dzielnicy wynegocjować jak najwięcej, a oddać
jak najmniej.
Mniej więcej po 2 latach zdecydowano o zmianie organizacji
warszawskiego samorządu i rozpoczęto prace nad nową ustawą
dla Warszawy, dającą większe
kompetencje prezydentowi miasta.
Oczywiście rozważano różne koncepcje. Już wtedy przygotowano
pierwszy projekt ustawy metropolitalnej.
W końcu, na pół roku przed
wyborami na drugą kadencję,
powstała nowa ustawa warszawska, na mocy której utworzono
Gminę Centrum. Gminę Dzielnicę Żoliborz przecięto wzdłuż Al.
AK, przy okazji przecinając Marymont na 2 części, i w ten sposób
powstały 2 dzielnice: Żoliborz
i Bielany. Żoliborz włączono do
Gminy Centrum, a Bielany stały
się odrębną Gminą. W ten sposób
zostałam mieszkanką Bielan, chociaż wcześniej był to Żoliborz.
Potem jeszcze dwukrotnie w zasadniczy sposób zmieniano ustawę warszawską, zlikwidowano
dzielnice gminy i wszystkie dzielnice podporządkowano prezydentowi miasta.

Jakie problemy występują na
Bielanach?

Bielany są dzielnicą mieszkaniową. Mamy dużo terenów zielonych i lasy, o które bardzo dbamy.
Żyjemy w pięknym miejscu i trzeba dbać o nie, aby takie pozostało
na wiele lat. Ze względu na podstawową funkcję naszej dzielnicy
musimy tak gospodarować terenami, żeby z jednej strony maksymalnie je wykorzystać, ale jednocześnie zapewnić mieszkańcom
wygodę i bezpieczeństwo oraz zaspokoić wszystkie ich potrzeby np.
w palcówki oświatowe, kultury czy
handlowe. Trzeba też zadbać o dobrą komunikację i porządek oraz
bezpieczeństwo.
Na szczęście na Bielanach
mamy np. bardzo dobrą bazę placówek oświatowych, a dzielnica
jest dobrze skomunikowana m.in.
dzięki stacjom metra. Jednak postępuje proces zabudowywania
wolnych przestrzeni na terenie
starych osiedli nowymi budynkami, co czasem zakłóca równowagę
i należy tę bazę sukcesywnie poszerzać. Niestety, dzielnicowi radni mają niewielki wpływ na te
decyzje. Dlatego w tej chwili dążymy do uchwalenia jak największej
liczby planów zagospodarowania

przestrzennego, aby zabezpieczyć
w przyszłości niekontrolowane
zabudowywanie terenów naszej
dzielnicy.
Największym problemem Bielan są śmieci, bo tutaj są usytuowane składowiska i przetwarzalnie
odpadów. Na terenie Warszawy nie
powinno się zezwalać na gromadzenie i przetwarzanie odpadów
komunalnych. Nie wolno narażać
mieszkańców na dyskomfort i zagrożenie zdrowia. To wielki problem Warszawy, ale uważam, że
najwyższy czas, żeby go rozwiązać.
Warszawa jest pięknym miastem
i wystarczająco bogatym, żeby się
z tym uporać. Podczas obecnej
kadencji, jak również w latach poprzednich, radni naszej dzielnicy
wielokrotnie podejmowali działania (uchwalali stanowiska, organizowali spotkania, prowadzili rozmowy z władzami Warszawy)
zmierzające do likwidacji składowisk i przetwórni odpadów. Nasi
mieszkańcy wielokrotnie protestowali i wysyłali petycje i żądania.
W efekcie mamy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska wstrzymującą działalność MPO w zakresie użytkowania
instalacji. Jest też decyzja władz
miasta o zamknięciu instalacji do
10 września.
Jak Pani ocenia, co udało się
„poprawić” na Bielanach w obecnej
kadencji?

Jak już wspomniałam, do 10
września ma być zamknięta instalacja do przetwarzania odpadów
komunalnych. Jednak należy pamiętać, że to dopiero pierwszy
krok, bo składowisko nadal pozostanie, a firma BYŚ nadal działa na
terenie Bielan.
Ogromnie się cieszę, bo w tej
kadencji udało się znacząco powiększyć budżet inwestycyjny naszej dzielnicy i Zarząd Bielan przez
4 lata bardzo sprawnie realizował
remonty i nowe zadania inwestycyjne. Wyremontowano większość
placówek oświatowych. Obecnie
trwa budowa 5 nowych przedszkoli – w tym 3 nowej technologii
modułowej. Modernizowano boiska przy szkołach oraz postawiono 3 hale pneumatyczne (a 4 kolejne zostaną wkrótce zamontowane), które pozwalają na korzystanie
z nich w zimie. Kończy się też budowa żłobka przy ul. Tołstoja 2.
Wyremontowano również bardzo wiele ulic. Mam satysfakcję,
ponieważ udało się wyremontować większość głównych ulic na
Marymoncie i część ulic na Starych Bielanach. Zabiegałam o to
od kilku lat. Zakończono już prace

na ul. Kolektorskiej i Zabłocińskiej, do 1 września wyremontują
ul. Podleśną i jeszcze w tym roku
powstanie rondo na Rudzkiej. Obserwuję remonty ulic codziennie,
bo tam mieszkam i muszę stwierdzić, że prace przebiegają bardzo
sprawnie i terminowo. Powiększono też parking P+R Metro Młociny III przy hucie oraz wyremontowano i rozbudowano sieć ścieżek
rowerowych i przystanków Veturilo na Bielanach.
Od lat mieszkańcy Marymontu mieli problemy z korzystaniem
z podstawowej opieki zdrowotnej.
Mała przychodnia na Klaudyny
nie zaspokajała ich potrzeb. Teraz
zmieniło się to dzięki rozbudowie
i dostosowaniu na potrzeby funkcjonowania przychodni budynku
po piekarni przy ul. Klaudyny 26B
na Osiedlu Ruda. Drugiego lipca
tego roku została tam przeniesiona
przychodnia z lokalu przy ul.
Klaudyny 32. Budynek został pięknie wykończony i przystosowany
dla osób niepełnosprawnych. Udało się to wszystko zrealizować również dzięki wsparciu finansowemu
Miasta. Pani dyrektor Małgorzata
Zaława-Dąbrowska, dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz i świetny
menedżer, zadbała o przystosowanie lokalu i wyposażyła go w sprzęt
specjalistyczny. Jeśli w przyszłym
roku zostaną podpisane nowe kontrakty z NFZ-tem, będzie można
uruchomić dodatkowe niekomercyjne usługi medyczne dla mieszkańców.
Trzeba też przyznać, że w proces zmian w dzielnicy aktywnie
włączają się Bielańczycy. Są bardzo
kreatywni, co widać przy realizacji
budżetu partycypacyjnego. Dzielnica zyskuje w ten sposób wiele
ciekawych miejsc i projektów, które służą naszym mieszkańcom. Od
3 edycji kwota przeznaczona na
budżet partycypacyjny jest najwyższa w Warszawie – to 7 527 000 zł.
Głosowanie na BP 2019 zakończyło się w czerwcu - do realizacji
wybrano aż 83 projekty.
W ostatnich latach na Bielanach powstało wiele pięknych klimatycznych małych osiedli. Coraz
ładniej wyglądają też te starsze, są
remontowane podwórka, powstają
na nich place zabaw dla dzieci
i miejsca do ćwiczeń dla dorosłych.
Liczne parki i place zabaw, znajdujące się w naszej dzielnicy, są poddawane renowacji i wyposażane
w urządzenia do rekreacji dla dzieci i dorosłych. Powstały piękne,
świetnie zagospodarowane i wyposażone nowoczesne obiekty sportowe. Jestem przekonana, że z każdym rokiem będzie coraz ładniej.
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Muzyczne pożegnania
Koniec lipca okazał się czasem bardzo smutnym dla polskiej muzyki. Pożegnaliśmy nie tylko niezapomnianą, wielką Korę, która
odeszła 28 lipca, ale także światowej sławy jazzmana Tomasza Stańko – 29 lipca oraz perkusistę Grzegorza Grzyba – 23 lipca

Była symbolem niezależności.
Artystycznej, muzycznej, światopoglądowej, kobiecej, ludzkiej. Jej
muzyka łączyła pokolenia. Słuchali jej młodzi, słuchali ich rodzice,
a z biegiem czasu – także dziadkowie. Talent, charyzma, odwaga
w głoszeniu własnych poglądów –
to wszystko zjednywało jej szacunek i sympatię. Gdy zachorowała
– trzy pokolenia fanów trzymało
kciuki za jej wyzdrowienie i powrót
na scenę. Odeszła 28 lipca 2018 r.
Kora urodziła się w Krakowie
8 czerwca 1951 r. Na różnych etapach swojej kariery nazywała się
różnie – Olga Ostrowska, Olga
Jackowska, Olga Sipowicz… Jednak dla słuchaczy, fanów i melomanów była po prostu Korą. Wokalistką działającego w latach
1976–2008 zespołu Maanam, którego dwie pierwsze płyty (wydane
kolejno w 1981 i 1982 r.) były tak
wielkim sukcesem, że w zasadzie
można ich dziś słuchać jak płyt
typu „The Best off…”. A także poetką. Występowała również solowo, śpiewała zarówno własny repertuar, jak i piosenki Jerzego
Wasowskiego, Mieczysława Fogga czy Czesława Niemena w bardzo odmiennych od oryginałów,
autorskich aranżacjach. Współpracowała ze Stanisławem Soyką,
zespołami T.Love i Püdelsi. Często
zabierała głos w sprawach publicznych, zdecydowanie przeciwstawiając się próbom narzucania
jednego nurtu światopoglądowego
ze strony państwa. Walczyła o prawa kobiet, a w ostatnim czasie,
czasie, w którym chorowała – także o łatwiejszy dostęp cierpiących
na choroby nowotworowe do nowoczesnych metod terapii.
Choć zespół Maanam zakończył swoją działalność 10 lat temu,
nigdy nie przestał być zespołem
znanym, popularnym i cenionym.
Początki grupy sięgają połowy lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy z duetem instrumentalnym M-a-m,
tworzonym przez Milo Kurtisa
i Marka Jackowskiego zaśpiewała
żona Jackowskiego, czyli właśnie
Kora. Jednak prawdziwa eksplozja
popularności Maanamu nastąpiła
w 1981 r., a zaczęła się od występu
zespołu na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie Kora w sposób brawurowy wykonała utwór
„Boskie Buenos (Buenos Aires)”,
wprawiając w osłupienie widzów,
jurorów i innych muzyków. Ten

Fot. Radosław Nawrocki / FORUM

Kora – ikona wolności

występ Maanamu miał tak wielkie
znaczenie w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej, że niektórzy
historycy kultury uważają go za
początek zjawiska zwanego „boomem polskiego rocka”.
Od tej pory Kora z występu na
występ i z płyty na płytę stawała
się kimś więcej niż tylko wokalistką zespołu rockowego. Jej sceniczne kreacje i fryzury były naśladowane przez młodych ludzi, zaś
płyty i kasety Maanamu rozchodziły się w błyskawicznym tempie.
Po wydaniu płyt „Maanam” i „O!”
zespół przypieczętował swoją popularność rewelacyjnym wręcz
singlem zawierającym piosenkę
„Kocham cię kochanie moje”, stanowiącą muzycznie fuzję rocka
i reggae, a zaśpiewaną przez Korę
bardzo zmysłowo i jednocześnie
z wielką prostotą. W tym też okresie Maanam próbował (i to z pewnymi sukcesami) kariery zagranicznej w Danii, Holandii i RFN.
W połowie lat osiemdziesiątych
Kora była już wielką gwiazdą, ikoną
muzyki i stylu, a kiedy w 1985 r.
Maanam odmówił występu w Pałacu Kultury i Nauki na spotkaniu
młodzieży polskiej z młodzieżą radziecką, co spowodowało cenzorski
zakaz prezentowania w radiu piosenek zespołu – stała się także ikoną walki o wolność. Zespół przeżywał w tym czasie zawirowania,

Kora

kilkukrotnie zawieszał działalność
i wracał na scenę, by ostatecznie
odrodzić się w 1990 r. i w wielkim
stylu powrócić na muzyczny rynek.
Takie przeboje, jak „Wyjątkowo
zimny maj”, „Róża”, „Nic dwa razy
się nie zdarza”, „Zapatrzenie” i „Bez
ciebie umieram” zapewniły i grupie,
i jej jako wokalistce nową falę popularności, choć jednocześnie ortodoksyjni zwolennicy rocka zwracali uwagę, że zespół porzucił stricte rockową drapieżność na rzecz
łagodniejszych brzmień i zwrócenia
się w stronę muzyki pop.
Lecz choć Maanam nie istniał
bez Kory (w całym dorobku zespołu znajduje się tylko jedna piosenka
– „Oprócz” – śpiewana przez kogoś
innego niż Kora, a konkretnie przez

Polski Komitet
Pomocy Społecznej
– Zarząd Dzielnicowy
Warszawa-Bielany
z ogromnym żalem żegna
naszą Honorową Panią Prezes

Jadwigę
Przetacką-Oksiętowicz
Rodzinie Zmarłej
przekazujemy
gorące wyrazy współczucia.

Marka Jackowskiego), Kora z powodzeniem działała także poza
Maanamem. Pierwszą płytę solową
wydała jeszcze 1988 r. Na początku
lat dziewięćdziesiątych nagrała płytę „Ja pana w podróż zabiorę”, na
której zaprezentowała swoje interpretacje piosenek Kabaretu Starszych Panów. Największym solowym sukcesem Kory okazała się
wydana w 2003 r. płyta „Kora ola
ola”, zawierająca polskie piosenki
sprzed lat, m.in. „Augustowskie
noce”, „Ta ostatnia niedziela”, czy
„Pamiętasz była jesień” w aranżacjach o latynoskim zabarwieniu. Na
początku XXI w. wokalistka koncertowała także dwukrotnie dla
polskich żołnierzy na misjach zagranicznych – w roku 2001 w Bośni, zaś w 2002 – w Iraku.
Chociaż Kora nie grywała w filmach jako aktorka, trudno sobie
bez niej wyobrazić także polskie
kino. W 1981 r. wraz z całym Maanamem wystąpiła w filmie „Wielka majówka” Krzysztofa Rogulskiego, w którym role główne zagrali Zbigniew Zamachowski i Jan
Piechociński, zaś w rolach drugoplanowych – m.in. Czesław Wołłejko, Ryszard Kotys czy Kazimierz Brusikiewicz.
Fenomen popularności Kory
i Maanamu inspirował także twórców filmów dokumentalnych. Tak
powstały filmy „Czuję się świetnie”
(1983) Waldemara Szarka i „Maanam być pięknie” (2016) Wojciecha Mosiejczuka. Z kolei niektóre
teledyski zespołu Maanam były
doskonałymi, wysmakowanymi
plastycznie filmami animowanymi,
by wspomnieć choćby rewelacyjny
klip do utworu „Się ściemna” w reżyserii Mariana Cholerka, oparty
na animowanych transformacjach
twarzy Kory, czy nie mniej doskonały teledysk do piosenki „Wieje

piaskiem od strony wojny”. Śpiewane przez Korę utwory znalazły
się na ścieżkach dźwiękowych wielu polskich filmów, takich jak m.
in. „Bohater roku” (1986) Feliksa
Falka, „Po upadku” (1989) Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego,
„Ile waży koń trojański?” (2008)
Juliusza Machulskiego, „Pokot”
(2017) Agnieszki Holland, czy
„Człowiek z magicznym pudełkiem” (2017) Bodo Koxa.
Kora przez wiele lat była mieszkanką dzielnicy Bielany. W ostatnich latach, w których zmagała się
z chorobą, zdecydowała się jednak
na opuszczenie Warszawy i zamieszkała na Roztoczu, w Bliżowie. Tam też zmarła. Jej pogrzeb
na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach zgromadził tysiące ludzi – artystów wszystkich dziedzin
sztuki, mieszkańców Bielan i całej
Warszawy oraz fanów, którzy przybyli na Powązki z innych miast, by
pożegnać artystkę. Uroczystości
pogrzebowe prowadził Wojciech
Mann, zaś na miejsce wiecznego
spoczynku odprowadzał Korę
dźwięk buddyjskich mantr.
Odeszła artystka, która przez
całe życie szła jako twórczyni niezależna. Nikomu nie pozwoliła się
zaszufladkować i podporządkować
– ani peerelowskim kacykom, ani
samozwańczym „autorytetom moralnym”, które jak grzyby po deszczu wyrosły w nowej rzeczywistości po 1989 r. Jak napisał w Internecie jej mąż, Kamil Sipowicz –
„Tworzyła pewną epokę, która
wraz z jej odejściem kończy się”.
Pozostały piosenki, wiersze, teledyski, filmy. I pamięć tych, dla
których jej utwory znaczyły bardzo wiele, będąc niejednokrotnie
życiowymi drogowskazami.

Zespół Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej
Warszawa-Bielany
z wielkim smutkiem żegna
naszą koleżankę
członka
Zarządu PKPS Bielany,
wieloletnią wolontariuszkę

Naszemu Koledze

Zofię Szymanowską
Łączymy serdeczne wyrazy
współczucia dla Rodziny

Rafał Dajbor

Stanisławowi
Treterowi
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy
z Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Zespół Bielany”
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Tomasz Stańko

Powstanie Warszawskie
Dzień dobry..., Warszawo!
Obchody 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego za nami. Tradycyjnie 1 sierpnia bielańscy
kombatanci oraz liczne
delegacje składali kwiaty
w miejscach pamięci, natomiast 5 sierpnia wieńce
złożono przy pomniku ku
czci walk o lotnisko bielańskie. W kinie letnim odbyła
się natomiast projekcja filmu „Miasto 44”, a kilka dni
później wspólne śpiewanie
piosenek powstańczych.

Fot. Krzysztof Kuczyk / FORUM

Wybitny trębacz jazzowy Tomasz Stańko występował na największych festiwalach muzycznych świata. Był doceniany i słuchany pod każdą szerokością
geograficzną. W swojej bogatej
karierze miał także pewien bielański epizod: „Zagrał na Bielanach
około 15 lat temu, zanim jeszcze
rozpoczęliśmy nasz cykl Jazz
w Podziemiach Kamedulskich. To
była niedziela Zesłania Ducha
Świętego, przed Mszą o godz.
11.00. Teresa Murak, znana polska plastyczka, która robiła dla
Stańki ubrania z rzeżuchy, pokazywała w naszym kościele jedną
ze swoich prac pt. Tchnienie. Była
to stara napędzana na korbę wialnia koloru błękitnego z początku
XX w. (wialnia służy do oddzielania plew od ziarna, piękne mistyczne urządzenie). To był taki
performance Teresy Murak i Tomasza Stańki. Dziecko kręciło
korbą wialni, słychać było delikatny szmer: szuszuszu, a Stańko
wszedł na beczkę i zagrał kilka
dźwięków” – wspomina ks. Wojciech Drozdowicz.
Tu znów warto przywołać
Korę. Zarówno ona jak i Tomasz
Stańko, choć tworzyli muzykę
klasyfikowaną jako „rozrywkowa” (w przypadku Kory był to
rock, w przypadku Stańki – jazz)
byli muzykami udowadniającymi, że w rozrywce jest miejsce na
twórczość prawdziwie artystyczną, nie polegającą na schlebianiu
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najniższym gustom. Warto także
przypomnieć ich współpracę. Na
drugiej płycie „Maanamu” zatytułowanej „O!” Tomasz Stańko
zagrał gościnnie w kilku utworach. Jego trąbka doskonale
współbrzmiała z klimatami piosenek, spośród których największe wrażenie robi po dziś dzień
posępny, ponury wręcz utwór
„Die Grenze” (wbrew tytułowi
śpiewany po polsku), w którym
mocno wybrzmiewa mroczna
atmosfera stanu wojennego. Nie

R

ównież „Nasze Bielany”
z zapartym tchem śledziły powstańcze losy bohaterów filmu„Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy. Został on

uczyła się śpiewać w domu.
Cieszyła się, że w obecnych
czasach prawdę o Powstaniu
możemy mówić otwarcie,
w odróżnieniu od jej dziadków,
którzy nie mogli tego czynić
przez 40 lat.
Film „Miasto 44” wyświetlony nocą zrobił na widowni
ogromne wrażenie, o czym dobitnie świadczyła cisza, w jakiej
pod zakończeniu projekcji
wszyscy rozchodzili się do domów. „Dziękujemy Wam dzielni koledzy i koleżanki, za Wasze
poświęcenie, cierpienie i oddanie” – dawało się słyszeć w odgłosie składanych w stosie siedzeń. O tym filmie długo nie da
się zapomnieć, w szczególności
w zderzeniu z kolorową, nowo-

Tomasz Stańko

sposób jednak słuchać „Die
Grenze” wyłącznie jako piosenki
„historycznej”. Śpiewane przez
Korę słowa „Granice, mury, zasieki, zapory, ludzie bez twarzy, ludzie bez serc” brzmią dziś – niestety – zdumiewająco i przerażająco wręcz aktualnie, a dźwięk
trąbki Tomasza Stańki pozostaje
w uszach i w głowie na długo.
Tomasz Stańko pochowany
został w Alei Zasłużonych na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Grzegorz Grzyb – znakomity
perkusista jazzowy. Przez 25 lat grał
w zespole Zbigniewa Namysłowskiego oraz 10 lat w grupie Laboratorium. Współpracował też m.in.
z Arturem Dutkiewiczem, Leszkiem Możdżerem, Muńkiem
Staszczykiem w zespole Szwagierkolaska, z Tymonem Tymańskim.
W 2015 r. brał udział w trasie
koncertowej tria Artura Dutkiewicza po Azji, Australii i Nowej
Zelandii grając na największych
festiwalach jazzowych.
Przez ostatni rok mieszkał przy
pl. Konfederacji na Bielanach, kilkakrotnie występował w cyklu
„Jazz w Podziemiach Kamedulskich”, ostatni raz w lutym 2018 r.,
z zespołem Moniki Urlik.
Był nie tylko wspaniałym muzykiem ale też czynnym pasjonatem kolarstwa, „Perki” brał udział
w wyścigach kolarskich w kategorii
„Masters”. Był barwną osobowością, wrażliwym człowiekiem, wulkanem energii, swoim wyjątkowym
poczuciem humoru rozbawiał

Fot. Filip Błażejowski / FORUM

Grzegorz Grzyb

wszystkich do łez. Odszedł 23 lipca.
Pochowany został w swoim rodzinnym Starogardzie Szczecińskim.
Prezydent RP odznaczył go po-

Grzegorz Grzyb

śmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi. Grzegorz Grzyb miał 46 lat.
Rafał Dajbor

wyświetlony 2 sierpnia w ramach Filmowej Stolicy Lata
przy stacji metra „Słodowiec”.
Na projekcję przybyło ponad
300 osób. Zagadnięci przez nas
widzowie film oglądali już kolejny raz.
– Na bieżąco przypominam
sobie ten film, by uczcić kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Poprzednio oglądałam go bardziej pod kątem
efektów. W tym roku bardziej
chcę natomiast spojrzeć na grę
aktorską. O faktach przedstawionych w filmie jeszcze sobie
doczytam, by wszystko sobie
uświadomić i po kolei ułożyć
w pamięci – mówiła pani Lidka. W Powstaniu brała udział
duża część jej rodziny, tj. dziadkowie i ciotka. Rozmówczyni
podkreślała, że jest dumna
z warszawskich powstańców,
a „zakazanych piosenek” na-

czesną, gwarną i coraz piękniejszą obecnie Warszawą. „Miasto
44” to historia powstańców
przy zgrupowaniu „Radosław”,
którzy walczyli, ginęli, wzajemnie się ratowali na Woli, przeszli przez miasto i skończyli
działania na Czerniakowie. Towarzyszyła im także miłość,
która nie ominęła m.in. Stefana, Kamy i Biedronki.
Wśród widzów byli także
państwo Bruzda. – Na pewno
drugi raz warto ten film obejrzeć. Pierwszy raz widziałam
go w kinie. To bardzo wzruszający obraz i każdy powinien go
zobaczyć – mówiła Magdalena
Bruzda. Do Filmowej Stolicy
Lata przyszła razem z mężem
za namową syna, który już
wcześniej oglądał filmy wyświetlane na Słodowcu.
Olga Gajda
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1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (5)
Różne oblicza Rudy

O

d 1818 r. dobra te stanowiły uposażenie Instytutu
Agronomicznego w Marymoncie, do czasu jego przeniesienia do Puław w roku 1861. Wspomniane ośrodki osadnicze, przemysłowe i rolne ukształtowały się
stopniowo na przestrzeni XIX stulecia, na gruntach położonych
wokół czterech Stawów Marymonckich, ciągnących się aż po
Las Bielański i tworzących domenę Ruda Majorat.
Już w czasach Instytutu Agronomicznego fragmenty dóbr były
zbywane i wykorzystywane do rozmaitych celów. Wcześnie wkroczył
na Rudę przemysł, korzystający
z ówczesnej obfitości wód, oprócz
stawów także rzeki Rudawki. Przy
północnym brzegu największego
stawu, do dziś utrwalonym łukowym biegiem ul. Rudzkiej, oraz na
sporej wyspie funkcjonowały manufaktury chemiczne, tkalnie i farbiarnie, a później także wytwórnia
luster, wyrobów nożowniczych,
a nawet fortepianów. Ta obfitość
wytwórczości przemysłowej zaowocowała mianem Ruda Fabryczna. Od wschodu do tej osady przylegał folwark (przy nieistniejącym
już zbiegu Rudzkiej z ul. Marii Kazimiery), od którego ten fragment
majoratu nazwano Rudą Folwarczną. Grunty po wschodniej stronie
stawu zakupił przemysłowiec Karol Minter, właściciel zakładów

odlewniczych, który urządził kolonię letniskową nazwaną Rudą Minterowską. Postawił on domki letniskowe i wypożyczał łódki, wzorem
pobliskiej Kaskady i marymonckiego Grossowa. Parcelacja objęła także tereny położone dalej na północ,
sięgające do linii obecnej ul. Podleśnej oraz północnej granicy osiedla Imaginarium przy ul. Gwiaździstej. Już w pierwszej połowie
XIX w. istniała tu rekreacyjna kolonia Rudka Ewansa (dziś północny skraj osiedla Ruda), dzieło jeszcze jednego przemysłowca z branży odlewnictwa metali.
Od pierwszych lat XX w. nowe
osady i kolonie, niektóre bardzo
rozległe, uzyskały zapomniane już
dziś miana, jak np. Adamówka,
Wójtówka, Helbertówka czy Bielanka. Z czasem wydzielano z nich
coraz to mniejsze posesje, które
zazwyczaj obdarzano nazwami pochodzącymi od nazwiska nabywcy
lub imienia jego wybranki. Spore
tereny pozostały jednak własnością
Majoratu Ruda, a ich rozproszenie
dezorientuje współczesnych badaczy w kwestii lokalizacji i zasięgu
tych dóbr. Parcelacja nie skutkowała szybkim rozwojem nowych
osad, z rzadka tylko zabudowywanych, po części domami letniskowymi, z rosyjska zwanymi daczami. W 1918 r. nie istniała jeszcze
sieć uliczna, a jej jedyną namiastką
był kręty i rozwidlający się trakt.
Jego lewa odnoga odpowiadała
obecnemu biegowi ul. Gdańskiej,
prawa zaś, o esowatym biegu –
Rudzkiej oraz skasowanej przed
czterdziestu laty części ul. Marii
Kazimiery wraz z jednocześnie
zlikwidowaną ul. Jana III.
W 1918 r. Ruda Fabryczna
i Ruda Minterowska czasy świetno-

ści miały dawno za sobą. Grunty
uległy degradacji wskutek działalności zakładów przemysłowych,
a z malowniczych stawów przetrwał
do tego czasu tylko największy, północny, który zmienił się w bajoro
z malarycznymi wyziewami. Przedwojenni mieszkańcy Rudy zapamiętali go jako Staw Wolanowskiego, od nazwiska ostatniego właściciela. Od końca XIX w. na przyległym od południa Marymoncie
kształtowała się chaotyczna, drewniana zabudowa, której forpoczty
sięgały w okolice stawu. Szczególnie
egzotycznym wyglądem odznaczała się ul. Marii Kazimiery, na południowym odcinku zwarcie zabudowana, ale właśnie tylko do pobliża

stawu. Domy te zamieszkiwała uboga ludność, w części kryminaliści,
w czasach carskich przymusowo
zsyłani w te okolice. Przemoc, bieda
i epidemie śmiertelnych chorób
(obok malarii – grypa hiszpanka
i gruźlica) były tutejszą codziennością. Północną część Rudy pokrywały w większości pola uprawne.
Po przyłączeniu w 1916 r. do Warszawy grunty Rudy znalazły się
w kręgu zainteresowania stołecznych planistów. We wstępnym szkicu regulacyjnym Warszawy z tego
roku przewidziano ogród botaniczny na terenach dawnego zwierzyńca Królewskiego, czyli otoczenia
Góry Marii i Kaskady ze Stawami
Kellera. Wschodnim skrajem tego

zielonego założenia miała pobiec
reprezentacyjna arteria przecinająca Żoliborz, Marymont i Rudę,
z nanizanymi na nią różnokształtnymi placami, która dojść miała do
ul. Kamedułów (dziś Gwiaździstej)
przy północnym krańcu Kępy Potockiej. Te na poły fantastyczne
wizje zostały w ciągu kilku lat zweryfikowane przez przaśną rzeczywistość w postaci gęstej sieci lichych
uliczek biegnących wzdłuż polnych
miedz. Zarząd miejski jednak aż do
września 1939 r. nie porzucił wspartych urbanistycznymi projektami
marzeń o reprezentacyjnej, zielonej
Rudzie.
Jarosław Zieliński

Fot. zbiory rodzinne Jerzego S. Majewskiego

Tereny Rudy, której dzieje sięgają wstecz przynajmniej do początku XV wieku, u zarania epoki II Rzeczpospolitej stanowiły
zlepek folwarków, osad fabrycznych i kolonii, które wyrosły w
obrębie rozparcelowanych Dóbr
Ziemskich Marymont.

Dacza Briesemeistrów na Rudzie, rok 1908

Fot. Archiwum Państwowe Warszawy

Piknik historyczny 23 września
wokół stacji metra Słodowiec

Południowa część Rudy na uszkodzonym przez pleśń zdjęciu lotniczym
z 1926 r. U dołu Staw Wolanowskiego i ul. Rudzka z nową pętlą tramwajową. Z lewej ul. Gdańska, z prawej ul. Marii Kazimiery. Prostopadłe do siebie
dróżki pośrodku kadru to późniejsze ulice Klaudyny i nieistniejąca już dziś
Wiedeńska. Droga ukośna w lewym górnym rogu to obecna ul. Sobocka.

Zbliża się setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Bielany również
będą obchodzić tę szczególną rocznicę. Jednym z najbardziej widowiskowych momentów naszych obchodów będzie historyczny piknik, który odbędzie 23 września na
terenie wokół stacji metra Słodowiec. Czekać nas będzie widowiskowa inscenizacja
walk polsko-bolszewickich m.in. z udziałem kawalerii i pojazdów pancernych, pokazy
szermiercze, ale również prezentacja kultury i tradycji Polski sprzed 100 lat, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Nie zabraknie koncertów, jak i przysmaków, jakimi się wówczas delektowano. Serdecznie zapraszamy wszystkie pokolenia do świętowania niepodległości Polski!

wrzesień
2018
04

bielany
po godzinach

godz. 09.00

07

04
godz. 11.00

Punkt cyfrowego
wsparcia seniorów
Warsztaty – punkt cyfrowego wsparcia seniorów.

godz. 18.00

07
godz. 18.00

godz. 9.00

W programie sprzątanie boiska i placu zabaw,
warsztaty upcyklingowe, międzypokoleniowe
ognisko i mini koncert. Projekt dofinansowany ze
środków Narodowego Centrum Kultury z programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Wstęp wolny

08
godz. 10.00

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Międzynarodowa
wystawa kotów rasowych
8 i 9 września 2018 r. w hali Gier Akademii Wychowa-

Warsztaty odbywają się w każdy wtorek.

nia Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Mary-

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

monckiej 34 odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, objęta patronatem honoro-

„Biblioteka
na Ciebie czeka”
Zajęcia dla najmłodszych odbywają się w każdy
wtorek.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43, ul. Perzyńskiego 3,
tel. 22 835 18 43

07

08

Przetwory kultury
- sąsiedzki
piknik integracyjny

Otwarcie wystawy
Jolanty Szostak
i Piotra Bomersbacha

wym Burmistrza Dzielnicy Bielany. W wystawie
weźmie udział ok. 300 kotów z Polski i Europy.
Hala Gier Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
ul. Marymoncka 34.

08
godz. 14.00

Pożegnanie lata
na Starych Bielanach
Zapraszamy państwa na Stare Bielany by wspólnie w
rytmach muzyki pożegnać lato. Na „scenie” zagra
zespół „Bonanza” oraz DJ. Muzyka będzie klimatyczna i
do tańca. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje. Gdy zrobi się ciemno zaprezentowany zostanie

Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka

pokaz archiwalnych zdjęć, któremu towarzyszyć

Użytkowa, Okręg Opole. Wystawa czynna do 30

będzie opowieść varsavianisty – Jarosława Zielińskie-

września. Wstęp wolny

go. Na koniec zaprezentujemy film pt. „W blasku

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

gazowych latarni”, krótka historia ostatniego latarnika i

Spotkanie autorskie
z Lidią Stanisławską
Spotkanie plenerowe, wstęp wolny.
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3,
tel. 22 835 69 44

słynnych latarni m.in. z ul. Płatniczej oraz wspomnienia

09
godz. 11.00

Grające Podwórka

jej mieszkańców. Liczymy na Waszą obecność!
Plac Konfederacji

Dzień Otwarty w BOK
11.00-15.00 Zapisy na zajęcia, spotkania z instruktorami,
pokazy sekcji BOK
12.00-13.30 Zabawa dla dzieci „Cukiernia Pana Marcepana” - Teatr „Pod Orzełkiem”.

Koncert zespołu Misz – Masz – warszawski zespół grający od 2014 r. Ich

13.40-14.40 animacje plastyczne i zajęcia kulinarne.

koncerty to eklektyczna mieszanka klimatów bałkańskich, polskich

Wstęp wolny

i klezmerskich. Skład: Paula Kinaszewska – vocal, skrzypce; Oliwier

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Andruszczenko – klarnet, saksofon; Mateusz Wachowiak – akordeon;
Piotr Janiec – tuba; Mateusz Sieradzan – perkusja, instrumenty perkusyjne, tapan. Godz. 19.00
Chomiczówka północ – boisko do koszykówki na tyłach budynku Bogusławskiego 20,
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

14 września, godz.19.00 – koncert Kingi Rataj Trio. Kinga Rataj jest
wokalistką wykonującą fado – nostalgiczne pieśni portugalskie. Skład
zespołu Kinga Rataj Trio: Kinga Rataj – vocal; Marek Bazela/ fortepian;

09
godz. 18.00

„Samson” na Forum
Filmów Nie-Zwyczajnych
w Dobrym Miejscu
„Samson” - epicka opowieść o tym, że przeznaczeniu
nie można się sprzeciwić. Biblijny bohater o nadludz-

Dominik Borek/Trąbka.

kiej sile, obdarowany przez Boga, musi wypełnić Jego

Osiedle Wrzeciono- podwórko przy placu zabaw między budynkami ul. Kasprowicza 86
i 88 oraz przy Agorze 26a, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398.

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, wej. B, Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki

misję. Musi przyjąć Jego warunki. Bilety w cenie 15 zł

06

„Bielańska Akademia
Umiejętności”

15

Spotkania i warsztaty z ludźmi kultury sztuki i biznesu. We wrześniu
warsztaty i spotkania z ludźmi teatru: Warsztat dla osób posiadających doświadczenie sceniczne, które chcą sprawdzić swój potencjał na profesjonalnej scenie. Warsztat poprowadzi Joanna Grabo-

wiecka. Godz. 19.00
8 września, godz. 10:00 - 14:00 - Warsztaty teatralne dla osób powyżej 16. roku życia prowadzone

godz. 10.00

osobistego.

15 września, godz. 10:00 - 14:00 - Warsztaty teatralne dla osób powyżej 16. roku życia prowadzone

27 września, godz. 19.00 – Spotkanie z Olgą Kozie-

przez profesjonalistów. Warsztat poprowadzi Sebastian Świerszcz.

rowską – dziennikarką biznesową, działaczką spo-

22 września, godz. 10:00 - 14:00 - Warsztaty teatralne dla osób powyżej 16. roku życia prowadzone

łeczną, mówczynią motywacyjną, trenerką i mentor-

przez profesjonalistów. Warsztat poprowadzi Tomasz Leszczyński.

ką, założycielką organizacji działającej na rzecz

29 września, godz. 10:00 - 14:00 - Warsztaty teatralne dla osób powyżej 16. roku życia prowadzone

przedsiębiorczości kobiet pn. Sukces Pisany Szminką.

przez profesjonalistów. Warsztat poprowadzi Sebastian Świerszcz.

22 września, godz. 10:00 – 14:00 – Warsztaty JOGA

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy na: http://bit.ly/bauteatr

JEST KOBIETĄ. I JEST DLA CIEBIE! – dla tych, które chcą
jogę odkryć i/lub dowiedzieć się o niej czegoś

Urząd Dzielnicy Bielany ul. St. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

bielany po godzinach

nowego, np. o zaletach jogi twarzy). Prowadząca

Kino za rogiem

Małgorzata Galecka – instruktorka Hatha Joga,
właścicielka szkoły Satwa Joga.
29 września, godz. 10:00 – 14:00 – Warsztaty MIŁOŚĆ
2.0 W ŻYCIU, SZTUCE I W BIZNESIE. Prowadząca

12 września, godz. 17.00 na film pt. „Między nami

Małgorzata Marczewska – artcoach, mentorka,

dobrze jest”. Wstęp wolny

ekspert od potencjału i spójności przekazu w

19 września, godz. 17.00 na film pt. „Maria

obszarach Życie, Sztuka i Biznes.

Skłodowska-Curie”. Wstęp wolny

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują

26 września, godz. 17.00 na film pt. „Boska Florence” oraz

zapisy na: sztukadzikosci2018@gmail.com

na spotkanie z Łukaszem Maciejewskim. Wstęp wolny

Urząd Dzielnicy Bielany ul. St. Żeromskiego 29 (wejście
od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Sala kinowa biblioteki, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22 663 83 14

13
godz. 17.30

„Droga do Niepodległości.
Miejsca chwały,
miejsca hańby”
Prelekcja i mini warsztaty z topografii Warszawy
„Droga do Niepodległości. Miejsca chwały, miejsca

16
godz. 11.00

hańby”. Wstęp wolny.

godz. 18.00

literackich w formie dyskusyjnego klubu książki.
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego
Centrum Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

15
godz. 12.00

Kocham Teatr!
Calineczka – spektakl
Teatru Barnaby

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do
wspólnej muzycznej zabawy! Odwiedzi nas gość
nym instrumencie – waltorni. Pojawi się nowa
piosenka, zagadki, niespodzianki i dużo muzycznej

Kultura Od-Nowa.
Kulturalna Kawiarenka
z Książką
Sąsiedzkie spotkanie wokół inspirujących tekstów

Rozśpiewane smyki
w świecie muzyki

Łukasz Podłucki, który zagra na niezwykle zakręco-

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

14

DZIKOŚCI 2. „Dziewczyna, Matka, Starucha – odkryj
Grabowiecka – reżyserka teatralna, trenerka rozwoju

13 września, godz. 19:00 – Spotkanie z wybitną aktorką Mają Komorowską .

godz. 17.00

15 września, godz. 10.00-14.00 – Warsztaty SZTUKA
moc kobiecych archetypów”. Prowadząca Joanna

przez profesjonalistów. Warsztat poprowadzi Tomasz Leszczyński.

12

Moc Kobiety
Cykl warsztatów i spotkań
dla Kobiet

radości. Poranek poprowadzi autorka projektu
– Kamila Lewicka.
Urząd Dzielnicy Bielany ul. St. Żeromskiego 29 (wejście
od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

16
godz. 12.30

„O Ziuku Piłsudskim
czyli odzyskana wolność”
Spektakl dla dzieci oraz animacje plastyczne. Dla
dzieci od 6 lat. Opowieść o wielkim Polaku Józefie
Klemensie Piłsudskim. Przedstawienie o niesfornym
uczniu Ziuku Piłsudskim, historii i miłości do Polski,
której wówczas nie było. Poznamy historie z życia
młodego wojownika, ojca i wreszcie wodza wyzwolonej ojczyzny. „Drogi ku Niepodległej” – projekt
realizowany w ramach obchodów stulecia odzyska-

Przedstawienie dla dzieci od lat 2 w technice mario-

nia niepodległości. Bezpłatne wejściówki do odbioru

netkowej. Bilet 5 zł/osoba

w Sekretariacie BOK od 10.09 w godz. 9-17.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

wrzesień
2018
16

godz. 20.00

20
godz. 19.00

od 2006 r. w dwóch odsłonach rocznie: wiosennej
i jesiennej. Jubileuszową edycję rozpocznie Beata
Przybytek - znakomita wokalistka jazzowa, która
wraz z zespołem przedstawi muzykę z dwóch
swoich ostatnich płyt; utwory z pogranicza jazzu,

Fundacja Art Connection zaprasza na kolejny koncert,

Bum Bum Orkestar
– koncert z okazji 15-lecia
Filii Bielańskiego
Ośrodka Kultury

na którym wystąpi zespół kameralny w składzie:

wiolonczela, Monika Polaczek-Przestrzelska fortepian.
W programie koncertu znajdą się utwory kobiet
kompozytorek tworzących w XVIII i XIX wieku.
Koncert współfinansuje Urząd Dzielnicy Bielany m.st.

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 22 443 47 00
wew. 42 398

21
godz. 19.00

bielany
po godzinach

Warszawy. Wstęp wolny

17

18
godz. 18.00

godz. 17.00

Zespół łączy muzykę bałkańską, klezmerską i tradycyjną muzykę polską. Wpływy tych trzech muzycznych światów sprawiają, że Bum Bum Orkestar na
scenie potrafi zaskoczyć energią, wzruszyć rzewną

Kościół św. Zygmunta przy pl. Konfederacji 55, tel. 22 443 47 00
wew. 42 398

melodią i porwać publikę do szalonych tańców na

Teatrzyk pt.:
„Bajeczna księga”

parkiecie. Ich koncerty to nieobliczalne emocje,
niepowtarzalna energia i niesamowita moc. Wstęp
z zaproszeniami. Bezpłatne wejściówki do odbioru
w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury

Wstęp wolny

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6, tel. 22 663 73 85

Warsztaty żywieniowe
30 dni zdrowego życia. Jedz świadomie! Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3,
tel. 22 835 69 44

19

„Jazz w Podziemiach Kamedulskich”. Cykl istnieje

bluesa, funky i gospel.

Schweizer skrzypce, Tatiana Przybylska-Karaszewska

godz. 17.00

Po wakacyjnej przerwie rusza 25. już edycja cyklu

„Arcydzieła
Kameralistyki”

Agnieszka Prosowska-Iwicka flet, Klementyna

18

Jazz w Podziemiach
Kamedulskich

21
godz. 19.00

Czytane środy:
„Jesienny liść”

„Spotkanie z gwiazdą –
Kulisy sławy” –
Andrzej Rybiński
Zapraszamy na recital i rozmowę z Andrzejem
Rybińskim. Do kanonu polskiej piosenki przeszły
śpiewane przez niego przeboje „Nie liczę godzin
i lat”, „Relaksu czas” czy „Pocieszanka”. Spotkanie
wzbogaci prezentacja multimedialna ukazująca różne
etapy kariery i życia osobistego piosenkarza.

Nauka o liściach i drzewach, stroimy spódnicę Pani

Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 12.09

Jesieni... Wiek 5-8 lat. / wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

Obchody wybuchu
II wojny światowej
Uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 79. rocznicy napaści ZSRR na
Polskę w 1939 r. Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniew-

skiego 44. Godz. 12.00.
21.09.2018 r. (piątek) godz. 12.00 – Uroczystość patriotyczna z okazji 79. rocznicy historycznej
bitwy „Warszawskie Termopile”. Pomnik upamiętniający bitwę na Skwerze 30. Pułku Strzelców
Kaniowskich przy ul. Kasprowicza 132
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

21
godz. 19.00

Koncert
Stanisławy Celińskiej
pt. Atramentowa...
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają na
koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod
kierownictwem Macieja Muraszko. Wstęp wolny
Parafia bł. E. Detkensa, Kościół Pokamedulski, ul. Dewajtis 3,
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

20

35. Międzynarodowy
Festiwal Filmowy
„Dozwolone do 21”

26
godz. 09.00

20-22 września, godz. 11:00 - 16:00 Przegląd filmów konkursowych

Spotkanie dla młodzieży z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Juliusza Verne’a: jak powstaje film,

dzieci i młodzieży do lat 21. Wstęp wolny

rozmowa z reżyserem filmowym.

Sala widowiskowa bielańskiego Ratusza, ul. S. Żeromskiego 29, tel. tel. 22 663 83 14

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

22
godz. 11.00

26

Play Wólka
Rodzinna gra terenowa z okazji 15-lecia Filii Bielań-

godz. 19.00

skiego Ośrodka Kultury. Wyrusz razem z nami do

miejsc ograniczona

27

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

godz. 17.00

Dzień otwarty we wszystkich naszych placówkach.
Odwiedzających będzie czekać mnóstwo atrakcji, a także

27

będzie można wypożyczyć i oddać książki, zapisać się do
Biblioteki i na konkurs Czytelnik Roku. Wstęp wolny.

23
godz. 14.00

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Romaszewskiego 19, tel. 22 663 83 14

Pożegnanie lata
na Piaskach 2018

godz. 18.00

słoneczne popołudnie na Piaskach. Od godziny 14.00

na koncert „Od big beatu do rocka” w wykonaniu
wokalno-tanecznego zespołu Fart. Na zakończenie
jeszcze karaoke perkusyjne dla każdego!

28

godz. 19.00

Plac zabaw Plastusiowo, ul. Kochanowskiego 22, tel. 22 443 47 00
wew. 42 398

„To dlatego Polska żyje,
że Narodzie żyjesz Ty”
Lekcja historii „To dlatego Polska żyje, że Narodzie
żyjesz Ty” – prezentacja, prelekcja i zadania do
wykonania. Dla uczniów liceum, wiek 16+, zapisy

godz. 18.00

pt.: „Legenda o Skarbniku”. Wiek 6+. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, Al. Zjednoczenia 19,
tel. 22 639 88 51

String Art
Warsztaty tworzenia obrazów z nici. To niezwykle
ciekawa i twórcza sztuka nawlekania kolorowych nici

Luiza Rojek. Wstęp wolny, zapisy

Zapraszamy na tegoroczny piknik integracyjny czyli

zespoły młodzieżowe, a o godz. 18.00 zapraszamy
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Spotkanie z teatrzykiem kamishibai: opowieść polska

ją abstrakcyjne, geometryczne wzory. Prowadzenie

wyścigi na szczudłach i euro bramka. Wystąpią

godz. 10.00

Opowieść polska pt.
„Legenda o Skarbniku”

między wyznaczonymi punktami. Dzięki temu powsta-

zaczynamy zawody sportowe z nagrodami. Będą m.in.
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Bielańskiego Ośrodka Kultury. Gwarantujemy moc

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

zdobywaj punkty i zostań detektywem. Zapisy, ilość
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Legendy poezji śpiewanej wystąpią na scenie

sprzedaż od 18.09

sekrety osiedla Wólka Węglowa. Rozwikłaj zagadki,

Biblioteka otwarta
na czytelnika

Marek Majewski
zaprasza – koncert
Wolnej Grupy Bukowina

niezwykłych emocji i wzruszeń. Bilety: 25 zł. Przed-

Kampinoskiego Parku Narodowego, by zbadać

bielany po godzinach

Jak powstaje ﬁlm:
rozmowa z reżyserem

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

Recital edyty Geppert
Koncert w ramach akcji Pola Nadziei.
Sala widowiskowa bielańskiego Ratusza, ul. S. Żeromskiego 29,
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Off na Zakręcie
– aż ciarki przechodzą
Pokaz filmów niezależnych z Polski, Iraku, Hiszpanii
i Słowenii. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal – dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

30
godz. 12.00

Ale Meksyk!
Rodzinna niedziela
wielokulturowa
Spotkanie z kulturą Meksyku. W programie warsztaty
kuchni meksykańskiej, gry i zabawy, spotkanie
z etnografem, koncert i muzykowanie z zespołem
imigrantów z Meksyku. Projekt dofinansowany ze
środków Narodowego Centrum Kultury z programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Zapisy, wstęp
wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44
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Inwestycje MPWiK realizowane
na Bielanach

W

ieloletni Plan Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2018–2025 (zwany dalej WPRiMUWiUK 2018–2025) przewiduje realizację 32 inwestycji dla
Dzielnicy Bielany. Ważnym jest
podkreślenie (o co pytają Mieszkańcy), że w planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona
rezerwa finansowa do wykorzystania na nowe zadania nie ujęte
jeszcze w planie, które będą zgłaszane przez Urząd Dzielnicy lub
zadania wynikające z koordynacji
z innymi inwestycjami w Mieście.
Terminy realizacji inwestycji
w planach inwestycyjnych Spółki
są orientacyjne, bo ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od
Spółki, a realizacja planowanych
zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi
czynnikami warunkującymi czas
przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez
Spółkę prawa do dysponowania
terenem na cele budowlane, a w
szczególności dla nieruchomości
prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których
zlokalizowane są drogi, oraz konieczność stosowania przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę
zamówień na usługi i roboty budowlane.
MPWiK jako firma odpowiedzialna społecznie wychodzi naprzeciw potrzebom Mieszkańców
w zakresie rzetelnego informowania o zadaniach inwestycyjnych
realizowanych na terenie Państwa
dzielnicy. Jednocześnie pragniemy
podkreślić, że w ostatnich dziesięciu latach wybudowano i zmodernizowano w Warszawie ponad 970
km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym łącznie ponad 58,1
km na terenie dzielnicy Bielany.

I. Stan zaawansowania
inwestycji umieszczonych
w Planie Inwestycyjnym
na 2018 rok:
A. Zadanie w realizacji – podpisana umowa na roboty budowlane:
1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zabłocińskiej
odc. Marymoncka – Kolektorska
z Dn 100 na Dn 150 L 287,5 m.
Termin realizacji 15.09.2018 r.
2. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Pułkowej odc. Pułkowa 16 – Pułkowa 24 Dn 0,2/0,3
L 105,8m wraz z odcinkami sieci
Dn 0,16 L 24,8 m. Termin realizacji 15.11.2018 r.
3. Faza V Modernizacja Kolektora Burakowskiego wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 20.08.2020 r.
B. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór
wykonawcy robót budowlanych
(postępowania ogłoszone):
1. Faza VI Budowa kolektora
Lindego BIS w ul. Conrada odc.
Reymonta – Marymoncka wraz z
Inżynierem kontraktu. Planowana
data otwarcia ofert: 18.09.2017 r.
Planowany termin realizacji: 37
miesięcy od zawarcia umowy.

II. Zadania umieszczone
w WPRiMUWiUK
na lata 2018–2025,
które są na etapie
prac projektowych i
pozyskiwania decyzji
administracyjnych:
1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dantego odc. Goldoniego – Wergiliusza 15 Dn 150 L
190 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do
ul. Arkuszowej 158C odc. Arkuszowa 170A – Arkuszowa 158C
Dn 100 L ca 140 m.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Księżycowej odc.
odc. Księżycowa 2 – Głowackiego,
Mistrzowskiej odc. Księżycowa –
Żółwia Dn 100 L ca 700 m.
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do
ul. Widokowej odc. Widokowa 6A
– działka nr ew. 15/1, w drodze
dojazdowej do ul. Estrady 36/38
Dn 100 L ca 65 m.

5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Andromedy odc.
Andromedy 26 – działka nr ew.
478/7 oraz w drodze dojazdowej
do ul. Andromedy (działka nr ew.
478/8) Dn 80/100 L 140 m.
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Żółwiej odc.
Żółwia 23 – HP 13294 Dn 100 L
340 m.
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Gwiaździstej
odc. ZL 18787 (Gwiaździsta 19)
– HP 6490 (Gwiaździsta 77) Dn
150 L 870 m oraz skasowanie przewodu wodociągowego Dn 150 w
ul. Gwiaździstej odc. HP 6490 (rej.
Gwiaździsta 77) – HP 19033.
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Jarzębskiego
odc. Rydla – Broniewskiego (A-C)
Dn 150 L 333 m.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Księżycowej odc. Księżycowa 2 – Księżycowa 36, Mistrzowskiej odc. Księżycowa –
Żółwia Dn 0,2 L ca 540 m.
10. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żółwiej odc. Żółwia
9 – Żółwia 23 Dn 0,3 L ca 240 m.
11. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do
ul. Farysa 15B (działka nr ew. 64/4
obręb 7-10-06) Dn 0,3 L ca 75 m.
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Tułowickiej odc. Wóycickiego – Dankowicka Dn 0,3 L ca
250 m.
13. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej
do ul. Andromedy (działka nr ew.
478/8) Dn 0,2 L 44 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 30 m.
14. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Dankowicką a ul. Wazów
(działka nr ew. 20 obręb 7-10-03)
Dn 0,2 L 70 m.
15. Budowa kanalizacji ściekowej
na os. Wólka Węglowa: w ul. Estrady
odc. Akcent – zasięg grawitacyjny
(Estrady 94), Linotypowej, Groteski,
Rękopis, Akcent odc. działka nr ew.
43 – Groteski oraz w drodze dojazdowej do ul. Akcent 35/37 Dn 0,2/0,3
L 1460 m Zadanie I.
16. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul.
Kolumbijskiej dz. nr ew. 44/11 i 32/7
obręb 7-10-08, Dn 0,2 L ca 80 m.
MPWiK

Fot. Arch. BCEK

Przedmiotowe zestawienie nie
stanowi zamkniętego katalogu
zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na
terenie Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.

Kurtyna wodna
na Bielanach

Dzieci i młodzież w upalne dni korzystają z uroków kurtyny wodnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. uruchomiło na
terenie Bielańskiego Centrum
Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty kurtynę wodną.

W

ybór miejsca położenia
kurtyny nie jest przypadkowy – urządzenie
jest kolejną z wielu atrakcji usytuowanych na nowo otwartym terenie rekreacyjnym dla dzieci i dorosłych przy ul. Szegedyńskiej 9a.
Kurtyna wodna cieszy się zainteresowaniem i coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych, dla których jest nie lada atrakcją i którym sprawia wiele radości.

Rozpylana przez nią delikatna bryza
pozwala szybko i skutecznie ochłodzić się i orzeźwić, co podczas upałów jest niezwykle cenne.
– W tym roku mamy wyjątkowo gorące lato. Chłodna mgiełka
z kurtyny z pewnością zwiększa
komfort i polepsza samopoczucie
spacerowiczów oraz osób starszych, które odpoczywają na pobliskich ławkach, dając im przynajmniej chwilowe wytchnienie od
upalnego słońca – mówi Daniel
Pieniek radny Dzielnicy Bielany.
Zapraszamy w każdy upalny
dzień w godzinach od 9.00 do
20.00.

OBWIESZCZENIE

Redakcja

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 61 ust.1 pkt.2 i art. 90
ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,
że w toku prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę
dla inwestycji polegającej na „rozbudowie kompleksowego zakładu odzysku
odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy” zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie
(dz. nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10), wszczętego w dniu 17.04.2015 r.
na wniosek inwestora – Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, przystąpiono
do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
W ramach udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowania można
zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej oraz w formie ustnej do protokołu w terminie 21 dni, tj. do
dnia 22.09.2018 r., w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa, pok. 205, tel. (22) 443-46-79, w poniedziałki i czwartki w
godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Wszelkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Organem administracji publicznej właściwym do wydania pozwolenia na
budowę jest Prezydent m.st. Warszawy, natomiast organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Organami
właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Warszawie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Chodnikowa strefa
kreatywnych gier
na Bielanach

Międzynarodowe rozmowy
o budżecie partycypacyjnym

Fot. Z. Morawski

Gry i zabawy towarzyszyły
nam od zawsze. Bardzo często
wracamy myślami w okres dziecięcych lat i wspólnych zabaw.
Chcemy by nasze dzieci bawiły
się nie tylko w domu przed
telewizorem czy ekranem komputera. Teraz to możliwe!

S

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza i Sylwia Lacek z białoruską młodzieżą

Choć pochodzą z różnych miast,
to łączy ich wspólny cel – chcą
państwa demokratycznego
i otwartego na współpracę międzynarodową. Przyjechali na
Bielany by rozmawiać o samorządzie terytorialnym i formach
współpracy z mieszkańcami.
To dla nich unikalna okazja, aby
zobaczyć jak funkcjonuje zupełnie inny system polityczny.

O

d 25 do 30 lipca młodzież
z Białorusi przebywała
w Warszawie w ramach
„Letniej szkoły”, organizowanej

przez Białoruski Dom w Warszawie oraz opozycyjną partię „Ruch
o wolność”. Obok spotkań z politykami, ekspertami i dziennikarzami w programie zaplanowano
także spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego.
Magdalena Lerczak, Zastępca
Burmistrza oraz Sylwia Lacek,
dzielnicowa koordynator ds. budżetu partycypacyjnego rozmawiały z białoruską młodzieżą o samorządzie terytorialnym, jego
zadaniach i stojących przed nim
wyzwaniach, funkcji zastępcy burmistrza dzielnicy oraz współpracy

urzędu z mieszkańcami. Nie zabrakło odniesień do polskiej historii i walki o wolność.
Młodzi uczestnicy „Letniej
szkoły” zadawali wiele pytań, reagowali na nowe informacje i chętnie wymieniali się spostrzeżeniami. Jak mówili po spotkaniu – byli
zaskoczeni otwartością, z jaką spotkali się w sercu Bielan. Była to dla
nich możliwość poznania rozwiązań funkcjonujących w m.st. Warszawie, wymiany doświadczeń
i nawiązania nowych kontaktów.

trefa kreatywnych gier,
o której mowa to projekt do
budżetu partycypacyjnego
na 2018 rok zgłoszony przez Panią
Agnieszkę, mieszkankę osiedla
Ruda. To nic innego, jak znane
i lubiane gry planszowe oraz zabawy dawniej rysowane kredą na
asfalcie. Dziś dzięki wykorzystaniu
materiałów termoplastycznych
o właściwościach antypoślizgo-

wych na bielańskim osiedlu, w ciągu zaledwie jednego dnia pojawiły
się m.in. ślimak do nauki cyfr, gra
„Kotek i myszka” do nauki kolorów i kształtów, czy „Gąsienica” do
nauki liter. Nie zabrakło propozycji dla młodzieży, która może skorzystać z gry „Rób co ja”, czy „Rakiety” do gry w klasy.
Nowoczesne gry podwórkowe
z pewnością przyczynią się do
zwiększenia chęci do ćwiczeń
i spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców okolicznych osiedli. Każda może być
wykorzystywana na wiele sposobów, w zależności od pomysłowości dzieci i dorosłych!
Sylwia Lacek

Redakcja

Fot. O. Książek

Zakończenie prac Zespołu
ds. budżetu partycypacyjnego!

Sylwia Lacek – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego

Fot. Arch. Redakcji

Poznaj Warszawę wczoraj i dziś
poprzez jej sławnych
mieszkańców

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza z Zespołem ds. budżetu partycypacyjnego

Przez czas trwania 5. edycji
budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Bielany nad prawidłowym przebiegiem procesu
czuwał Zespół ds. budżetu
partycypacyjnego.

W

jego składzie byli przedstawiciele mieszkańców,
organizacji pozarządowych, klubów radnych, młodzie-

żowej rady dzielnicy, dzielnicowej
rady seniorów oraz urzędników.
Zaangażowani członkowie przygotowywali rekomendacje dotyczące
podziału dzielnicy na mniejsze
obszary, podziału kwoty na realizacje pomysłów, zasad ogólnodostępności, jakie muszą spełniać
zgłaszane pomysły, a także zatwierdzali wyniki weryfikacji szczegółowej projektów. Dzięki rzetelnej

współpracy Dzielnica Bielany
w przyszłym roku zrealizuje aż 83
projekty – najwyższą liczbę w Warszawie. W lipcu spotkaliśmy się po
raz ostatni, by podsumować pracę,
wymienić uwagi i omówić istotne
kwestie. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim za współpracę, zaangażowanie oraz poświęcony czas!
Sylwia Lacek

Serdecznie zapraszamy na czwarty z cyklu wykład i wycieczkę w ramach projektu budżetu partycypacyjnego pn. „Poznaj
Warszawę wczoraj i dziś poprzez jej sławnych mieszkańców”.
Tematem prelekcji będą: „Znani mieszkańcy Bielan i Żoliborza”. Projekt jest adresowany dla młodzieży, dorosłych i seniorów,
słowem wszystkich ciekawych historii. Dopełnieniem wykładu
będzie spacer po Starym Żoliborzu.
Data prelekcji: 17 września 2018 r. (poniedziałek).
Godz. 17.00.
Miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski”,
ul. Broniewskiego 71 (sala na I piętrze).
Data spaceru: 22 września 2018 r. (sobota).
Godz. 9.00 przy wejściu głównym do kina Wisła,
plac Wilsona 2.
Udział w prelekcji, wycieczce i spacerze jest bezpłatny. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Klubie
„Piaski”, poniedziałki w godz. 12.00-16.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 14.00-16.00 pod numerem telefonu 22 633 80 65.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
O kolejnych terminach wycieczek będziemy informować na
bieżąco.
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Nasze podwórko, to też nasz dom

ale wypełnione karty, każdy musiał
wrzuć do urny osobiście, po
uprzednim zarejestrowaniu
w punkcie. Od czasu, kiedy funkcjonuje fanpage Piechotkowo, który prowadzimy wspólnie z Teresą
Frączczak, oraz przy pomocy strony naszych przyjaciół z Samorządu
Mieszkańców Stare Bielany, projekty promowane są również drogą internetową. Samo promowanie
jest więc teraz dużo prostsze. Znakomita większość mieszkańców
wie już dzisiaj, na czym polega
istota budżetu partycypacyjnego,
co zdecydowanie ułatwia pracę.

Rozmowa z Joanną Radziejewską - radną i pomysłodawczynią projektu
Budżet partycypacyjny to proces, który daje mieszkańcom wyjątkową możliwość współdecydowania
o części budżetu dzielnicy. Pani
aktywność na tym polu jest bardzo
widoczna – jest Pani autorką wielu
projektów i uczestniczy Pani w spotkaniach dyskusyjnych. Dlaczego
warto skorzystać z możliwości, jakie
daje budżet partycypacyjny?

Zgłosiła Pani kilkanaście projektów. Skąd czerpie Pani pomysły?

Życie samo podpowiada nam
pomysły. Kiedy mieszka się na tym
samym osiedlu wiele lat, tak jak ja
na Piechotkowie Starych Bielan,
dostrzega się dokładnie czego wokół brakuje i co warto zmienić,
żeby żyło nam się lepiej w bardziej
przyjaznym otoczeniu. Każdy stara się urządzić swój dom najpiękniej jak potrafi, żeby czuć się w nim
dobrze, a przecież, co zawsze powtarzam, nasze podwórko to też
jest nasz dom!

Wśród zgłaszanych przez Panią
projektów pojawił się pomysł na organizację Powstańczego śpiewania
przy muralu. Dziś wiemy już, że
dzięki głosom mieszkańców projekt
będzie kontynuowany także w przyszłym roku. To wspaniała forma oddania hołdu osobom, które walczyły
w Powstaniu Warszawskim. Proszę
opowiedzieć o nim więcej.

Bardzo mnie cieszy, że ten pomysł zyskał aprobatę. Cenię sobie
możliwość podziękowania tym
wszystkim, którzy przeżyli piekło,
walcząc w Powstaniu Warszawskim, dzięki którym możemy dziś
cieszyć się wolnością. Co roku
w rocznicę Powstania Warszawskiego, kiedy w różny sposób dajemy dowody na to, że pamiętamy
i jesteśmy wdzięczni, jednocześnie
uświadamiamy sobie, jak wielkim
darem jest wolność, dzięki której
możemy realizować swoje plany
i spełniać marzenia. W Warszawie

Fot. Arch. Redakcji

Czy ma Pani już plany na kolejne projekty? Proszę uchylić rąbka
tajemnicy.

obchody rocznicowe są widoczne
i jest ich wiele, tu lokalnie ze zrozumiałych względów mamy ich
znacznie mniej.
Dla naszej społeczności niezmiernie ważne jest uhonorowanie
wszystkich Powstańców, ale także
podkreślenie, że śpiewamy dla naszych lokalnych bohaterów Państwa Marii i Kazimierza Piechotków, którzy walczyli w Powstaniu
i podczas jego trwania związali
swoje losy na zawsze. Pani Maria
była łączniczką, a Pan Kazimierz
walczył w zgrupowaniu „Radosław” w batalionie Pięść”, plutonie
„Agaton”. Tutaj na podwórku otoczonym architekturą, którą stworzyli i pod muralem powstałym
z inicjatywy mieszkańców na ich
cześć, śpiewaliśmy w tym miesiącu
po raz pierwszy ciesząc się udziałem gościa honorowego – Pani
Marii Piechotkowej. Było po prostu pięknie! Marzeniem moim jest,
aby Powstańcze śpiewanie weszło
do tradycji i zagościło na stałe pod
muralem piechotkowym.
Korzystając z własnego doświadczenia, proszę doradzić Czytelnikom, na co należy zwrócić
uwagę przy zgłaszaniu pomysłów?

Trudno tutaj doradzać, ale
w moim przypadku nie sprawdziły
się kosztowne projekty i te składane w kategorii „ogólnodzielnicowe”. W tej kategorii konkurencja
jest ogromna, więc jeśli projekt nie
jest mocny i nie ma pewności, że
uzyska poparcie szerokiej rzeszy
społeczności, warto rozważyć czy
nie ulokować go w kategorii projektów lokalnych. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że w BP startują już „starzy wyjadacze”, którzy

Joanna Radziejewska – radna, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza,
Maria Piechotka i Sylwia Lacek – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego

zgarniali nieraz całą zwycięską
pulę, więc dobrze jest przygotować
się przed złożeniem projektu prześledzić poprzednie edycje, a dopiero potem zdecydować o kategorii.

sowanie na konkretne projekty.
Wiązało się to z tłumaczeniem
każdemu z osobna, co to jest i na
czym polega budżet partycypacyjny. Wypełnione i podpisane karty
często sama dostarczałam do urny,
co pozwoliło pozyskać głosy od
osób starszych, dla których udanie
się do Ratusza w celu oddania głosu byłoby niemożliwe, nie mówiąc
o głosowaniu internetowym. W latach kolejnych zmieniły się zasady
i każdy, kto głosował „papierowo”
musiał osobiście pofatygować się
do konkretnego punktu w celu
oddania głosu. Wówczas również
wychodziłam w teren z kartami,

Czy trudno jest przekonać
mieszkańców do głosowania? Jak
w Pani przypadku wyglądała promocja projektów?

Najlepiej, ale jednocześnie najtrudniej dla mnie jako autora projektów było w pierwszych latach,
kiedy chodziłam z wydrukowanymi kartami po sąsiadach albo rozstawiałam stolik na podwórku
i namawiałam sąsiadów na zagło-

Na kolejną szóstą edycję BP na
2020 rok szykuję kontynuację „Powstańczego śpiewania przy muralu” i projektów związanych z zazielenianiem okolicy oraz powrót
do projektu, którego w ostatniej
edycji nie złożyłam, a który w poprzednich czterech nie uzyskał
wystarczającego poparcia.
Mówię o „Skwerze bielańskim
– salonik reymontowski”. Tego
projektu nie mogę odżałować, bo
rok temu przegrał tylko kilkoma
głosami, a miejsce aż prosi się o rewitalizację. O „salonik” jeszcze
powalczę!
Korzystając z okazji, składam
Państwu serdecznie podziękowania za wszystkie głosy oddane na
projekty naszej grupy z Piechotkowa w edycji na 2019 r.: „Powstańcze śpiewanie przy muralu”, „Mural na Starych Bielanach”, „Trawniki to nie śmietniki” oraz „Drzwi
do lasu”.
Rozmawiała Sylwia Lacek

Bielany śpiewają powstańcze piosenki!
„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień
Twój, Stolico damy krew!”
śpiewali mieszkańcy Bielan
podczas koncertu „Powstańcze śpiewanie przy muralu”
realizowanego ze środków
budżetu partycypacyjnego na
2018 r.

N

a plac przy ul. Skalbmierskiej przyszły całe rodziny
zainteresowane historią
Warszawy. Dzięki rozdawanym
śpiewnikom wszyscy mogli wspólnie śpiewać powstańcze piosenki,
by uczcić pamięć osób walczących
za nasze miasto. Gościem honorowym była Pani Maria Piechotka
– bielańska architekt, łącznika w
czasie Powstania Warszawskiego.
Wspólnie z nami śpiewali także
Magdalena Lerczak i Grzegorz
Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza

Fot. Arch. Redakcji

Budżet partycypacyjny stworzył społecznościom lokalnym
nowe możliwości realizacji swoich
drobnych, ale ważnych potrzeb,
typu mały parking, placyk zabaw,
skwer, mural, ławki, kosze na
śmieci czy wydarzenie kulturalne.
Znacznie trudniej jest walczyć
o większe projekty, bo w starciu ze
środowiskami zrzeszonymi wokół
szkół, bibliotek czy uczelni małe
społeczności stoją z reguły na straconej pozycji. Mimo to nie należy
rezygnować, bo wygrana zawsze
jest składową wielu czynników.
A każda wywalczona, a co za tym
idzie zrealizowana, inwestycja jest
zawsze wartością dodaną!

Uczestnicy wspólnego śpiewania powstańczych piosenek

Dzielnicy Bielany, Joanna Radziejewska – radna Dzielnicy Bielany,
autorka projektu oraz Sylwia Lacek – dzielnicowa koordynator
budżetu partycypacyjnego. W repertuarze znalazły się m.in. „Sanitariuszka Małgorzata”, „Hej chłopcy bagnet na broń”, „Dorota”, „Warszawskie dzieci”, czy „Serce w plecaku”.
Koncert „Powstańcze śpiewanie przy muralu” był częścią ob-

chodów 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Akcja
odbyła się po raz pierwszy, ale nie
ostatni. Już wiemy, że dzięki zaangażowaniu autorki i głosom mieszkańców projekt zostanie zrealizowany także w kolejnym roku!
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i wspólne śpiewanie!
Bielany pamiętają!
Redakcja
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Pola Nadziei

I dla Was zakwitną żonkile
Jasno żółte pola nadziei
I będziecie piękni jak motyle
Miłością ludzi do nieba niesieni

Historia Pól Nadziei
w Polsce

zbędną do przeprowadzenia akcji
pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC.
Żonkil jest również symbolem
pamięci Powstania w Gettcie Warszawskim. 19 kwietnia tysiące wolontariuszy z Muzeum Żydów
Polskich POLIN pojawi się jak co
roku na ulicach stolicy, przypominając Warszawiakom o rocznicy
powstańczego zrywu.

cjum, edukacja społeczeństwa
polegająca na uwrażliwianiu i
przybliżaniu problemów ludzi do-

jąc kwiaty wykonane przez dzieci
z krepiny, będące symbolem kwitnących żonkili.
Chcemy, by kampanii towarzyszyły różnego rodzaju ciekawe
imprezy plenerowe.
Prowadzimy w tej kwestii rozmowy ze różnymi instytucjami
oraz wszystkimi ludźmi dobrej
woli. Jeśli mają Państwo ciekawy
pomysł zapraszam do współpracy.
Naszą akcję można również
wesprzeć poprzez wpłatę na konto
kampanii:
80102010260000120202474930,
z dopiskiem „Pola Nadziei”.
Wojtek Perkowski
Archidiecezjalny Zespół
Domowej Opieki Paliatywnej
www.hospicjumdomowe.com
azdop.wawa@wp.pl
tel. 602 635 820

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany

zapraszają na cykl

Bielańska Akademia Seniora

Pola Nadziei
w Warszawie

edycja 2/2018

"

Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej pragnie
w tym roku rozpocząć żonkilową kampanię na warszawskich
Bielanach. W naszą akcję zaangażował się Urząd Dzielnicy Bielany.
Zaprosiliśmy śpiewających i lubianych artystów, Zarząd Transportu
Miejskiego. Planujemy ze specjalnym zaproszeniem dotrzeć także
do dzieci i młodzieży. Celem akcji
jest finansowanie naszego HospiDesigned by Freepik

Żonkile są międzynarodowym
symbolem nadziei, przypominają
nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia
w trudnym okresie odchodzenia
z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną
– zbieramy fundusze dla Hospicjum, w zamian za datek wręczając
ofiarodawcom żonkilową broszkę.
Pola Nadziei są programem,
który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie
Cancer Care w Wielkiej Brytanii.
Ideą programu jest pozyskiwanie
funduszy na utrzymanie hospicjów
w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa
na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 r. Organizacja MCCC
w Edynburgu obchodziła swoje
50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za
patronkę Marię Skłodowską-Curie,
postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym
z Edynburgiem, zatem został wybrany jako miejsce polskiej edycji
Pól Nadziei. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół
Chorych „Hospicjum”.
Wiosną 1998 r. w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie „pola nadziei”. 350 tysięcy
żonkilowych cebulek oraz nie-

tkniętych bólem choroby nowotworowej, zainteresowanie akcją
samorządów, szkół, mediów
i wszystkich ludzi dobrej woli.
Naszą kampanię rozpocznie
koncert Edyty Gepert 25 września, a zakończy spektakl „Twoja
Twarz Brzmi Znajomo” w kwietniu w Teatrze Komedia następnego roku.
Do kampanii włączają się także inne stołeczne Hospicja.
Poza kampanią społeczno-informacyjną głównym akcentem
programu jest sadzenie jesienią
cebulek żonkili. Nasze zakwitną
przy Ratuszu Bielańskim i przy
kościele św. Zygmunta. Wiosną,
gdy zażółcą i zazielenią się nasze
Pola Nadziei, na ulicach pojawiają
się wolontariusze kwestujący na
rzecz Hospicjum, wpinający przechodniom żółte kotyliony, rozda-

Wprogramie: wykłady, kursy, warsztaty, zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe,
wyjścia do kina, teatru, muzeum.
Dla najbardziej aktywnych uczestników Akademii przewidujemy 2-dniową wycieczkę krajową.

Zapisy osobiste NOWYCH UCZESTNIKÓW- 13 września 2018 r.:
• w godz. 8.00-11.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany, sala nr 30 (wejście od Jarzębskiego)
• w godz. 14.00-18.00 w siedzibie TKKF „Chomiczówka”, ul. P. Nerudy 1
Wtym dniu zapisywane będą osoby, które NIE UCZESTNICZYŁY w wiosennej edycji Akademii.
Rekrutacja uzupełniająca (w miarę dostępności miejsc) dla osób, które uczestniczyły w wiosennej
edycji Bielańskiej Akademii Seniora: 17 września 2018 r, od godz. 14.00 w siedzibie
TKKF „Chomiczówka”,
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji pod numerami telefonów: 501 637 375 lub (22) 834 76 98.
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Na warcie pamięci
„Poszli, bo tak chcieli”
Nikt im iść nie kazał, poszli bo tak
chcieli
Bo takie dziedzictwo wziął po
dziadku wnuk
Nikt o nic nie pytał, a wszyscy wiedzieli
O co idą walczyć, komu płacić
dług

Fot. Z. Morawski

Z

adaniem powstańczym VIII
Rejonu VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii
Krajowej było zdobycie lotniska
bielańskiego. Uroczystość uczczenia 74. rocznicy wybuchu Powstania i dwudniowej bitwy o lotnisko
rozpoczęła Msza święta w intencji
poległych w kościele pw. Matki
Bożej Królowej Pokoju na Młocinach. Wzorem Mszy garnizonowej, na pięć minut przed początkiem Liturgii wprowadzono do
kościoła cztery sztandary: Środowiska „Grupa Kampinos”, Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej (ŚZŻAK), Bielańskiego
Klubu Kombatanta (BKK), Rady
Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej i Szarych
Szeregów. Mszę celebrowali proboszcz młocińskiej parafii ks. Jan
Ujma i kapelan bielańskich kombatantów ks. płk Bogusław Pasternak, a przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta por. inż.
Józef Kassyk czytał wybrane przez
księży fragmenty Pisma Świętego.

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza przemawia przed pomnikiem przy ul. Michaliny

W pobliżu kościoła, przy ul.
Michaliny, stoi dziś pomnik upamiętniający walkę o bielańskie
lotnisko, a za nim w Lesie Bielańskim symboliczna mogiła powstańca. Przy pomniku stanęła
warta honorowa, poczty sztandarowe i zabrzmiał Hymn Narodowy, a po nim – Marsz „Grupy
Kampinos” autorstwa śp. Tadeusza Budzyńskiego, ponieważ
bitwa przyczyniła się do powstania tego zgrupowania. Przypomniał o tym Marcin Biegas, pre-

Warszawskie Dni Seniora
Warszawskie Dni Seniora
(WDS) organizowane są co
roku na przełomie września
i października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych.

batalion por. „Janusza”: 190 żołnierzy. Potem, w nocy dołączyli
partyzanci i żołnierze, którzy
wcześniej nie zdążyli. Walka trwała do drugiego sierpnia, ale Niemcy zdołali już przygotować obronę
i moment zaskoczenia minął.
W rezultacie lotniska nie zdobyto,
ale straty zadane Niemcom spowodowały, że nie było już wykorzystywane przeciwko walczącej
Warszawie. Z warszawskich powstańców połączonych z partyzantami powstało zaś zgrupowanie, tworzące skrawek wolnej ojczyzny w głębi puszczy: Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska.
Wśród honorowych gości,
władz Dzielnicy, kombatantów ze
wszystkich środowisk zrzeszonych

Zaproszenie na UTW
Zakończenie pracy zawodowej
i przejście na emeryturę to
zawsze wielkie przeżycie, a dla
wielu osób trauma.

T

o szereg wydarzeń – warsztatów, spotkań i wystaw poświęconych kulturze, turystyce, bezpieczeństwu, zdrowiu oraz
nowym technologiom w kilkudziesięciu miejscach na terenie Warszawy. Tegoroczne wydarzenia rozpoczną się 22.09, a zakończą 1.10,
na wszystkie imprezy wstęp wolny.
WDS towarzyszy konkurs na
Miejsca Przyjazne Seniorom. Organizatorami konkursu są: Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe
rady seniorów oraz m.st. Warszawa.
Celem konkursu jest promocja instytucji i organizacji zainteresowanych potrzebami osób starszych, a
także wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie Warszawy.
Potencjalni laureaci to miejsca,
gdzie senior jest traktowany godnie,
z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością. Ważne

zes Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK, który odczytał refleksję o tamtych dniach, przygotowaną przez Honorowego Prezesa Środowiska mjr. Jerzego
Koszadę.
Siły zbrojne VIII Rejonu składały się z jego oddziałów bojowych oraz z partyzantów zgrupowania stołpecko-nalibockiego
AK, świeżo przybyłych po brawurowym rajdzie przez okupowane
tereny i zakwaterowanych w Puszczy Kampinoskiej. Było ich ok.
900, dobrze uzbrojonych…, ale
rozkaz rozpoczęcia Powstania
nadszedł dopiero o 15.00. Nie
sposób było do Godziny W ściągnąć Nalibockich z głębi puszczy,
więc 1 sierpnia do natarcia na
lotnisko ruszył tylko pierwszy

są też uprzejmość personelu i chęć
rozwiązywania problemów, zniżki
i ulgi, jak również brak barier architektonicznych.
Ideą konkursu jest zmiana
świadomości społecznej poprzez
promowanie pozytywnego proseniorskiego podejścia i wyróżnianie tych placówek, które takie podejście prezentują. Zapraszamy
wszystkich do aktywnego udziału
i zgłaszania podmiotów spełniających Państwa oczekiwania. Na
wnioski konkursowe czekamy do
15 września!
Szczegóły i wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na
stronie: http://senioralna.um.warszawa.pl/

M

ożna jednak na tę sytuację
życiową spojrzeć inaczej:
to wreszcie wolność! To
wreszcie czas dla nas. To my zadecydujemy jak teraz będziemy spędzali czas.
Najgorszym wyborem jest kierowanie pilotem od telewizora.
Spójrzmy wstecz i zastanówmy
się, na co nie mieliśmy dotąd czasu. Świat pędzi naprzód, nauka
rozwija się w niespotykanym dotąd tempie, brakuje nam wiedzy
z zakresu sztuki, literatury, historii,
psychologii, medycyny...
Nadszedł czas, żeby chociaż
w części to nadrobić. Oczywiście
na naszym najstarszym w Polsce,
a trzecim na świecie UTW!

Dwa razy w tygodniu w poniedziałki i w piątki o 16.00 wykłady
o różnorodnej tematyce prowadzone są przez wybitnych znawców
swoich dziedzin. Ogólnodostępne
seminaria odbywają się np. w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Muzeum Ziemi... Lektoraty,
działalność kulturalna (teatry, muzea, kina), turystyka, wyjazdy wypoczynkowe i sanatoryjne to tylko
część naszej oferty.
Rok akademicki 2018/2019
rozpoczynamy 12 października
o godz. 16.00. Można przyjść przed
wykładem, zaopatrzyć się w materiały, przekonać się, że warto być
wśród ludzi, którym „się chce”.
Zapraszamy!
Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Haliny Szwarc w Warszawie,
ul. Marymoncka 99, pok. 415a, tel.
(22) 569 38 85, www.cmkp.edu.pl
utw@cmkp.edu.pl

w BKK i przybyłych na uroczystość mieszkańców, siedzieli –
w galowych mundurach z orderami – por. Stanisław Lipiński i kpt.
Jerzy Wojcieski. Słuchali, choć to
wszystko znali, bo przecież obaj
tam walczyli.
Słuchała też pani wiceburmistrz Bielan Magdalena Lerczak,
a potem – wywołana do zabrania
głosu w imieniu władz Dzielnicy,
powiedziała z urzekającą prostotą:
– „Dziękuję Wam w imieniu pokolenia, które urodziło się po wojnie, ale ma szczęście uczyć się
historii nie tylko z podręczników,
lecz i od naocznych świadków.
Wsłuchuję się w Wasze przeżycia
i całą tę wiedzę będę mogła przekazać moim dzieciom”. Byli również obecni: wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Jan Zaniewski oraz radni. Przybył na
naszą uroczystość wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy Dariusz Figura. Patriotyczną imprezę prowadził dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury Jarosław
Bobin, który po przemówieniach
odczytał list intencyjny pani poseł
na Sejm RP Joanny Fabisiak, ze
znamiennym zdaniem: „Wszystkie walki podczas II wojny światowej wpisują się w nurt koniecznego zbrojnego oporu wobec prób
zniewolenia Polaków”. Warto dodać do niego przywołany przez
Marcina Biegasa fragment wiersza Edwarda Słońskiego: „…Bo
takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk..”.
Wieńce złożyły delegacje: Środowiska „Grupa Kampinos”
ŚZŻAK, Bielańskiego Klubu
Kombatanta, Rady m.st. Warszawy, Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany, Platformy Obywatelskiej,
Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”, Samorządu mieszkańców
Młocin, Policji, Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubu „Gazety
Polskiej”. Delegacja bielańskich
władz złożyła kwiaty na symbolicznej mogile w lesie. Dziękując
wszystkim za udział w uroczystości, por. inż. Józef Kassyk podkreślił, że na co dzień o kwatery
bohaterów dbają koleżanki i koledzy z Młocin.
74. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego i bitwy o lotnisko
bielańskie obchodzono 5 sierpnia.
Natomiast 1 sierpnia w miejscach
pamięci na terenie Bielan składane
były kwiaty i zapalane znicze. W delegacjach uczestniczyli przedstawiciele Bielańskiego Klubu Kombatanta, Z arządu
i Rady Dzielnicy
oraz bielańskich
szkół.
Irma
WieczorkowskaBednarek
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Choroba zwyrodnieniowa
stawów
Wojciech Borkowski

Stawy są bardzo ważnym
elementem organizmu, umożliwiającym nieograniczoną
swobodę ruchów.

S

tanowią złożoną strukturę,
w skład której oprócz kości
i mięśni wchodzą: więzadła,
torebka stawowa, błona maziowa,
kaletka maziowa i chrząstka stawowa. Choroba zwyrodnieniowa
stawów (ChZS) jest najczęstszą
przewlekłą chorobą stawów oraz
główną przyczyną przewlekłego
bólu w układzie mięśniowo-stawowym i postępującej niesprawności
pacjentów.
W przebiegu choroby dochodzi do uszkodzenia struktur stawowych, pojawienia się dolegliwości bólowych oraz upośledzenia
funkcji stawu. Choroba zwyrodnieniowa stanowi istotny problem
społeczny i ekonomiczny. Jest drugą, po chorobie niedokrwiennej
serca, przyczyną niezdolności do
pracy. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią około 4 milionów osób.
Dane epidemiologiczne ilustrują znaczenie i skalę problemu.
ChZS jest chorobą postępującą,
spowodowaną uogólnionym
uszkodzeniem wszystkich struktur
stawowych. Może rozwijać się
w jednym lub wielu stawach, najczęściej dotyczy stawów kolanowych, biodrowych, rąk, dolnego
odcinka kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego oraz stóp. Przyczyny
tej choroby pozostają nadal nie do
końca wyjaśnione. Badania wykazują, że choroba ta jest skutkiem
wpływu wielu czynników, działających zarówno na sam staw, jak
i na cały organizm. Przyjmuje się,
że w jej pierwszej fazie dochodzi
w chrząstce do przewagi procesu
niszczenia nad procesem tworzenia. Uszkodzenia obejmują nie
tylko chrząstkę, ale także tkankę
kostną i tkanki miękkie. Na rozwój
choroby zwyrodnieniowej istotny
wpływ mają liczne czynniki, m.in.

wiek, płeć (noszenie butów na obcasach może zwiększyć ryzyko
powstania zmian zwyrodnieniowych w stawie kolanowym), nadwaga, wykonywany zawód i stopień aktywności fizycznej,
Chorobę zwyrodnieniową stawów pod względem etiologicznym
dzielimy na pierwotną, w której
czynnik ją wywołujący jest nieznany, i wtórną, powstałą w wyniku
urazu, wrodzonych wad budowy,
chorób metabolicznych, przebytych chorób zapalnych stawów,
zaburzeń hormonalnych, odkładania się soli wapniowo-fosforanowych na powierzchni stawów lub
uszkodzenia nerwów obwodowych. Istotą ChZS jest niszczenie
chrząstki szklistej stawu. Ponieważ
chrząstka ma małą zdolność regeneracji, w jej miejsce powstaje
włóknista blizna. Otaczająca ją
błona maziowa rozrasta się, tworząc na granicy kostnych i chrzęstnych części stawu osteofity, czyli
wyrośla kostne. Pacjentom cierpiącym na chorobę zwyrodnieniową stawów najczęściej towarzyszy:
ból (głównie podczas ruchu), który maleje lub ustępuje w trakcie
spoczynku, sztywność stawów,
pojawiająca się szczególnie po
dłuższym bezruchu, obrzęk i ograniczenie ruchomości stawów.
Dzieje się to z powodu ubytku
mazi stawowej, rodzaju „smaru”,
minimalizującego tarcie w stawach, wskutek czego dochodzi do
kłopotów z wykonywaniem prostych ruchów.

Choroba
zwyrodnieniowa
stawów bardzo
często dotyczy
stawu kolanowego
(gonarthrosis)
Prawie w 75% przypadków występuje u kobiet, rozpoczyna się
między 40 a 60 rokiem życia. Charakterystycznymi objawami go-

nartrozy są bóle, głównie przy
schodzeniu ze schodów, w miarę
postępu choroby również w spoczynku i w nocy, ograniczenie zginania i prostowania w stawie kolanowym, zmniejszanie się masy
mięśni uda po stronie chorej, okresowo obrzęk i wysięk w stawie,
obecność torbieli w dole podkolanowym (tzw. torbiel Bakera),
a także uczucie osłabienia i niestabilności stawu. W leczeniu, oprócz
typowych metod terapii choroby
zwyrodnieniowej, istotne znaczenie ma także używanie laski po
stronie przeciwnej do strony chorej w celu odciążenia stawu oraz
ćwiczenia mięśni uda. W zaawansowanych przypadkach wskazane
jest noszenie ortezy, czyli stabilizatora stawu kolanowego, umożliwiającego jego zginanie. Nieleczona gonartroza doprowadza do
przykurczów i zniekształceń stawów.

Zmiany
zwyrodnieniowe
stawów biodrowych
(coxarthrosis)
należą również do najczęstszych
form choroby. Obciążenie stawu
biodrowego jest bardzo duże – szyjka kości udowej działa jak dźwignia,
przenosząc duży nacisk na panewkę
(czyli wgłębienie po stronie kości
biodrowej). Jeśli dodatkowo staw
uległ wrodzonemu podwichnięciu,
powstają warunki do rozwoju zmian
zwyrodnieniowych.
Chorzy skarżą się na ból w okolicy pachwiny, choć może on również promieniować do kolana. Ból
maleje w trakcie spoczynku. Później pojawia się także ograniczenie

ruchów, co może doprowadzić do
przykurczów i ciężkiego kalectwa,
uniemożliwiającego chodzenie.
Ograniczenia ruchu w stawie przejawiają się w pierwszej kolejności
w postaci utrudnionego skręcania
go do wewnątrz, zaś w wyniku
narastającego przykurczu w zgięciu, przywiedzeniu i rotacji stawu
na zewnątrz dochodzi do utykania, a nawet skrócenia nogi po
stronie chorej. W leczeniu tej postaci choroby zwyrodnieniowej
stosuje się najczęściej wstawianie
w miejsce zniszczonego stawu
sztucznej endoprotezy.
Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego mogą być spowodowane: urazami, złamaniami
panewki stawu, szyjki kości udowej, zwichnięciem stawu ze złamaniem panewki, stłuczeniami, procesami zapalnymi, zarówno przebytymi (posocznica gronkowcowa
u noworodków, gruźlica) jak i aktualnymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa), chorobami innych narządów na przykład hemofilią, chorobami neurologicznymi, nadwagą i wadami
wrodzonymi stawów.

Częstym
umiejscowieniem zmian
zwyrodnieniowych są
stawy kręgosłupa w
odcinku lędźwiowokrzyżowym oraz
szyjnym
Zwyrodnieniu ulegają krążki
międzykręgowe, czyli struktury
oddzielające kręgi od siebie oraz
stawy międzykręgowe. Ból pojawia się w trakcie ruchu, a ustępuje lub maleje w spoczynku, co
różni go od innych przyczyn bólu
pleców. Późniejszym objawem jest
ograniczenie ruchomości odpowiednich odcinków kręgosłupa.
Zmiany zwyrodnieniowe (np.
osteofity) mogą uciskać wychodzące z rdzenia kręgowego nerwy,
będąc przyczyną np. rwy kulszowej bądź rwy ramieniowej. Chociaż są to choroby neurologiczne,
to u ich podłoża leży powszechnie
występująca choroba zwyrodnie-

niowa stawów. Guzki Heberdena
i Boucharda to zmiany zwyrodnieniowe stawów międzypaliczkowych palców dłoni. Znaczący
udział w ich powstawaniu mają
czynniki genetyczne. Zmiany charakteryzują się powstawaniem
guzków, składających się z tkanki
kostnej i chrzęstnej. Guzki przy
stawach międzypaliczkowych dalszych (czyli bliżej paznokci) nazywamy guzkami Heb erdena,
a w okolicy stawów międzypaliczkowych bliższych (bliżej nadgarstka) guzkami Boucharda. Celem
leczenia tej choroby jest zniesienie
lub zmniejszenie bólu i sztywności
stawów, utrzymanie i poprawa ich
ruchomości, poprawa ogólnej
sprawności i jakości życia, zahamowanie uszkodzenia stawów.
Optymalne leczenie powinno być
kompleksowe, czyli zawierać farmakologiczne i niefarmakologiczne metody terapeutyczne przy
uwzględnieniu indywidualnych
potrzeb każdego pacjenta.
Podstawowym zaleceniem jest
redukcja i utrzymanie prawidłowego ciężaru ciała. Powszechnie
zalecane są też ćwiczenia fizyczne
i zabiegi fizykoterapeutyczne.
Właściwie dobrany ruch został
uznany za jeden z najistotniejszych
czynników zmniejszających ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów. Z tego powodu rehabilitacja
w warunkach szpitalnych, jak i domowych odgrywa bardzo ważną
rolę w leczeniu. Powinna być indywidualnie dobrana, gdyż niektóre zabiegi mogą wywołać skutek
przeciwny do zamierzonego, a prawidłowo prowadzona powoduje
zmniejszenie bólu, poprawę
sprawności fizycznej i jakości życia. Chorobę zwyrodnieniową stawów trudno jest wyleczyć. Radykalną operacją z całkowitą wymianą stawu jest alloplastyka, czyli
założenie endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego. U zdecydowanej większości pacjentów
zabieg ten zapewnia znaczne
zmniejszenie bólu i poprawę poruszania się.
Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

Zniżki na koleje dla emerytów i rencistów
Ustawowo emerytom i rencistom przysługuje prawo do
dwóch przejazdów pociągiem
w ciągu roku – ze zniżką 37%.

K

upuje się taki bilet, okazując
zaświadczenie wydawane
m.in. przez terenowe oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podróżując „tam” i „z powrotem”
wykorzystujemy oba ulgowe prze-

jazdy. Ustawa obowiązuje od dawna i seniorzy o tym wiedzą.
Natomiast, wybierając się
obecnie w podróż pociągiem, trzeba koniecznie (!) zapytać w kasie
biletowej, czy przysługuje nam
zniżka z powodu ukończenia
sześćdziesięciu lat życia. Różne
istniejące dziś spółki kolejowe oferują bowiem bilety ulgowe pasażerom w wieku 60 plus. Niepotrzebne jest żadne zaświadczenie,

tylko dowód osobisty potwierdzający, że ukończyliśmy 60 lat. Zniżki wahają się od 25% do aż 50%
ceny biletu, w zależności od przewoźnika, a nieraz i trasy. W niektórych przypadkach można kupić
tańszy bilet przez internet.
Ponad 1/5 Polaków ma powyżej 60 lat, przewoźnicy zabiegają
o pasażerów… Dobra nasza!
Oprac. IWB
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8 września w Parku Młocińskim odbędzie się Bielański
Bieg Dzika. Zawodnicy mają
do wyboru dwa dystanse –
5 i 10 km. Do tego seria biegów dzieci w różnych grupach
wiekowych, od tych w wieku
przedszkolnym, które mogą
pokonać trasę w asyście rodziców, do uczniów ostatnich klas
szkół podstawowych.

Z

apowiada się prawdziwie
rodzinna biegowa impreza.
Będzie to już trzecia edycja

tej imprezy. W 2017 r. w sobotni
poranek w Parku Młocińskim zebrało się ponad 700 entuzjastów
biegania. Wydarzenie zebrało wtedy dobre oceny uczestników, a Bieg
Dzika wygrał w plebiscycie na imprezę biegową roku 2017 w Dzielnicy Bielany.
Do startu pozostało kilka dni,
zapisy trwają, a na listach startowych jest już blisko 600 zawodników.
Paweł Zach
– Fundacja Bieganie

Fot. Arch. ZSR

III Bielański
Bieg Dzika

Fot. M. Dudzik

Bieg Małego Powstańca

Magdalena Lerczak, Grzegorz Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza
i Piotr Ślaski – radny na Biegu Małego Powstańca

Tradycyjnie na początku
sierpnia dzieci uczestniczące
w akcji „Lato w Mieście” na
Bielanach zebrały się na polanie Lasu Młocińskiego, aby
uczestniczyć w biegu z okazji
rocznicy wybuchu Powstawania Warszawskiego. To lekcja
historii połączona z aktywną
formą wypoczynku dla najmłodszych.

P

omimo rekordowych upałów, tegoroczny bieg zgromadził ponad setkę młodych fanów sportu, pragnących
aktywnie uczestniczyć w akcji
„Lato w mieście”. Wszystkich
uczestników zmagań przywitali
Zastępcy Burmistrza: Magdalena
Lerczak i Grzegorz Pietruczuk,
oraz radny Dzielnicy Bielany –
Piotr Ślaski. Po krótkim quizie na
temat powstania, który na powitanie zaplanował Grzegorz Pietruczuk, w którym dzieci wypadły
wyśmienicie, przystąpiono do rywalizacji.
Dzieci biegały na zróżnicowanych dystansach – od 100 do 600
metrów, w zależności od wieku.
Uczestnicy od przedszkolaków po

szóstoklasistów walczyli o nagrody, przygotowane przez Dzielnicę
Bielany. Poza sportową rywalizacją
na wszystkich czekał poczęstunek,
woda oraz dmuchańce, które
wśród najmłodszych cieszą się niesłabnącą popularnością.
– Cieszę się, że ta impreza
trwale wpisała się w bielański kalendarz lata. Dzieci same dopytują
czy w tym roku także będą mogły
walczyć o medale i nagrody
w sportowej rywalizacji na Młocinach. Łączymy zdrowy tryb życia
z lekcją historii. Chcemy, aby przekaz płynący dla najmłodszych
z wydarzeń historycznych był pozytywny, aby zrozumieli oni, że
w przeszłości walczono o to, aby
teraz można było spokojnie żyć
i cieszyć się takimi właśnie akcjami. Warto zwrócić uwagę na rekordową frekwencję, osiągniętą
pomimo rekordowych upałów –
podsumował Grzegorz Pietruczuk.
W tegorocznej edycji do dzieci
z Bielan dołączyły dzieci z Żoliborza. W biegach uczestniczyło ponad 100 osób.
Mateusz Gotz

Uczestnicy ubiegłorocznego Biegu Dzika
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Konkurs „5” z BIELAN

Zapraszamy Czytelników „Naszych Bielan” do zmierzenia się
z kolejną bielańską krzyżówką,
w której można wykazać się
wiedzą oraz wygrać atrakcyjny
zestaw nagród.

Witamy licznych pasjonatów konkursu ze znajomości
dzielnicy. Razem wędrujemy
przez Bielany, poznając jego
zakątki.

W

tej miłej zabawie można
wykazać się wiedzą i wygrać nagrody. Zaglądamy z aparatem fotograficznym
w ciekawe rejony dzielnicy, stąd
różny stopień trudności zagadek.
Zwycięża pierwszych 5 osób,
które dobrze rozszyfrują zagadkę,
czyli, kto pierwszy ten lepszy. Z odpowiedzią prosimy zadzwonić do
redakcji „Naszych Bielan”, tel: (22)
443 47 60 lub wysłać e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Życzymy powodzenia!
Oto rozwiązanie zagadki z lipcowego numeru gazety: osiedle
Wawrzyszew.
Jako pierwsze prawidłowo odpowiedziały następujące osoby: Łukasz Lichański, Monika Seń,
Krzysztof Sotomski, Magdalena

Ż

eby ją rozwiązać, należy
wpisać właściwe odpowiedzi w poziomych kratkach.
Litery z zielonego pola tworzą hasło. Prosimy je podać, dzwoniąc
do redakcji na nr tel. (22) 443 47
60 lub wysyłając e-mail na adres:
tolechowski@um.warszawa.pl
Wygrywa pierwszych 5 osób,
które udzielą prawidłowej odpowiedzi. Oto rozwiązanie krzyżówki z lipcowego wydania „Naszych
Bielan”. Właściwe hasło brzmiało:
Bielański czas relaksu. Nagrody
otrzymują następujące osoby: Urszula Bucka, Łukasz Lichański,
Magdalena Świder, Wiktor, Zuzanna Fidurska. Gratulujemy i
zapraszamy do redakcji (pok. 317,
III p) po ich odbiór.
Imiona i nazwiska zwycięzców
wydrukujemy we wrześniowym nr.
„Naszych Bielan”. Życzymy powodzenia.
Redakcja

1. Malowany na płótnie, w
ozdobnej złotej ramie 2. Stoi z kwiatkiem na parapecie 3. Do oglądania
seriali lub wiadomości 4. Wkładamy
do niej brudne ubrania 5. Np. do
drzwi, niekoniecznie obronny 6. Naczynie z pokrywką do gotowania

Świder, Agata Wąsik. Gratulujemy
znajomości topografii dzielnicy i zapraszamy do redakcji (pok. 317, III
p.) po odbiór nagród.
Czas na dzisiejsze pytanie konkursowe: jak nazywa się obiekt na
zdjęciu i gdzie się znajduje? Można
podać ulicę lub osiedle.
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy we wrześniowym nr
„NB”. „Piątka” ze znajomości Bielan.
„5 z Bielan” wygrywa!
Redakcja

Konkurs szachowy
zupy 7. Leży na podłodze, może być
perski 8. Zamocowany nad kuchenką
gazową 9. Do przechowywania jedzenia w chłodzie 10. Grająca, nie
warowna 11. Służy do wbijania
gwoździ 12. Wisi na ścianie i tyka 13.
Ze śmigłem do chłodzenia pokoju 14.

Wsysa kurz z podłogi 15. Gotujemy
w nim wodę na herbatę lub kawę 16.
Do czytania, stoją na półce 17.
Dzwoni, np. stacjonarny 18. Wkręcana w lampkę czy żyrandol 19. W
latarce, „komórce” albo zegarku 20.
Np. za oknem lub „pod pachą”.

3 po 3. Konkurs dla dzieci
Wakacje powoli dobiegły
końca, a niektóre ptaki szykują
się już do odlotu... Ten, który
dziś prezentujemy, widzieliście
nie raz i nie dwa, choćby na
Bielanach.

C

o zrobić, żeby wygrać konkurs? Przygotujcie: nożyczki, kartonik, a także klej.
Wytnijcie 9 kwadratów ze zdjęcia,
ułóżcie w dobrej kolejności i naklejcie na kartonik.
Całość trzeba 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 konkursu
przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny zestaw nagród.
Prosimy podać imię i nazwisko
dziecka. Listę młodych laureatów
wydrukujemy we wrześniowym
wydaniu „Naszych Bielan”.
Podajemy rozwiązanie z poprzedniego numeru. Na prawidłowo sklejonych fragmentach znaj-

Fot. Arch. Redakcji

Bielańska krzyżówka

dowała się pszczoła, dzięki której
zajadamy się miodem.
Oto lista dzisiejszych zwycięzców: Ola Boguradzka, Witold
Kielich, Staś Salik, Varvara Ma-

Szósty etap upłynął pod
znakiem wakacji. Możliwe też,
że zadania nie były łatwe, bo
wpłynęły tylko cztery prawidłowe rozwiązania obydwu
zadań.

Z

wycięzcami szóstego etapu
zostali (laureatów podajemy
w kolejności zgłoszeń): Andrzej Szewczak, Zbigniew Kornet, Manfred Mannke oraz Paweł
Wielk.
Prawidłowe rozwiązania
z szóstego etapu to: w zadaniu
nr 11 Hd1 z późniejszym Wc1,
a w zadaniu nr 12 Hg1+ z następnym f2+.
W bieżącym numerze publikujemy zadania kolejnego, siódmego już etapu.
W zadaniu nr 13 (za 4 pkt)
szukamy rozwiązania dla czarnych (jeśli ono jest). Pozycja
pochodzi z końcowej fazy partii
turniejowej, gdy zawodnikom
kończył się czas do namysłu.

Białe zagrały nieoczekiwanie
We7 i zaskoczone czarne, nie
widząc ratunku przed matem
na h8 poddały się – czy słusznie?
W zadaniu nr 14 (za 4 pkt.)
białe mają dać mata w dwóch
posunięciach.
Przypominamy tym, którzy
prawidłowo rozwiązali choćby
jedno zadanie i nie znaleźli się
w puli nagrodzonych, że zdobyte w każdym etapie punkty liczone są do końcowej klasyfikacji.
Przed nami jeszcze cztery okazje
do zdobycia zarówno punktów
do klasyfikacji łącznej jak i nagród etapowych.
Gratulujemy laureatom, a pozostałych uczestników zachęcamy do dalszego udziału w naszym konkursie.
Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres redakcji: tolechowski@um.warszawa.pl
Redakcja

rinenko, Ola Gospodarska. Gratulujemy i zapraszamy (pokój 317,
III piętro) po odbiór nagród.
Redakcja

Zadanie nr 13

Zadanie nr 14
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Za kulisami Bielan
(co moje oczy widziały)
Sierpień ma się już
ku końcowi i lato powoli
odchodzi. Wędrując po naszej
dzielnicy, wciąż jestem zaskakiwany ciekawymi odkryciami.

Z

achwycam się nieustannie
Bielanami. Jeżdżę rowerem
podwórkami, skrótami,
mniej uczęszczanymi trasami. Po
czym opisuję co zobaczyłem
i wzbogacam zdjęciami na łamach
„Naszych Bielan”. To wielka frajda,
ale też lekcja spostrzegawczości
oraz pokory.
Tym sposobem wspólnie poznaliśmy np. genezę Potoku Bielańskiego (NB X 2006 – Gdzie
strumyk płynie), wędrowaliśmy po
obrzeżach Bielan (NB II 2008 –
Spacerkiem po granicy), zlokalizowaliśmy wszystkie ujęcia wody
oligoceńskiej (NB II 2005 – Zimna
woda zdrowia doda), odkrywaliśmy historię i tajemnice „perskiego jarmarku” (NB VI 2003 – Wolumen is great), przejechaliśmy
naszymi ścieżkami rowerowymi
(NB V 2005 – Ścieżki bez tajemnic), zwiedziliśmy pełen dojazd do
Mostu Marii Skłodowskiej-Curie
wzdłuż ogródków działkowych
(NB XI 2012 – Liść z mostu), podziwialiśmy niezwykły mural na

Al. Zjednoczenia (NB IV 2013 –
Czerwony Kapturek zdemaskowany), razem obserwowaliśmy przed
zimowe Bielany (NB X 2016 – Jesień idzie przez park) itp., itd.
Co temat to nowy horyzont
spojrzenia i „odczytywania” Bielan. Poznawania na nowo. Szczerze
mówiąc, mnóstwo moich tekstów
przestało być felietonami, a stało
się... reportażami. Tak, tak. Wystarczy wspomnieć relacje z pikników, remontów głównych ulic czy
klimatu i wyglądu Bielan podczas
EURO 2012.
Mówiąc krótko: konwencja
tzw. stylu literackiego wynika z
tematu, choć bywa także odwrotnie i wtedy zamierzona treść z góry
sugeruje określony sposób pisania.
Takie są warsztatowe dylematy
autora spisywane w upale, gdy
słupek rtęci termometru przekracza +30º C. i komputer „pada”
z przegrzania. Damy odpór. Musimy, więc piszę dalej...
Nie byłyby możliwe powyższe
wędrówki i powstałe z tego artykuły, gdyby nie mój zabytkowy
rower. Szybko i sprawnie docieram
gdzie chcę, bo w wiele miejsc nie
dojedzie się samochodem. Choćby
ciekawe zakątki Lasu Bielańskiego,
że o Puszczy Kampinoskiej nie

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej zatrudni na umowę o pracę: pielęgniarkę,
salową i opiekuna. Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@sadowa.dps.pl.
CV można także złożyć osobiście lub przesłać
pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej
zatrudnią INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ/INSTRUKTORA ZAWODU do pracy z
dorosłymi osobami z niepełnosprawnością
intelektualną. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z
CV na adres: wtzsadowa@poczta.onet.pl, tel.
22 751 40 41.
• Hurtownia pamiątek religijnych przyjmie
pracownika na dział produkcji, posiadającego
zdolności manualne i prawo jazdy, tel. 604 299
494, Bielany, ul. Żeromskiego 64.

USŁUGI

• Cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Naprawy
– solidnie, tel. 22 633 53 51, 696 790 466.
• Masaże lecznicze, tel. 508 338 614.
• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.

NAUKA

• Nauczę każdą osobę języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczącej się, tel. 696 137 381.
• ANGIELSKI - Bielany, Żoliborz, Bemowo, korepetycje, dzieci, młodzież, dorośli, egzaminy,
Matura, lektorka/korepetytorka z wieloletnim
doświadczeniem, i sukcesami uczniów, lubiąca ludzi i siebie, dojazd, tel. 506 430 084.
• Angielski: Bielany, Żoliborz, Bemowo – egzamin gimnazjalny, matura, certyﬁkat, FCE,
konkursy, olimpiady, korepetycje, konwersacje, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy
certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), wieloletnie doświadczenie, efektywnie, dojazd,
tel. 609 979 485.
• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.

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

NIERUCHOMOŚCI

• Wynajmę biuro z pomieszczeniami magazynowymi 100 m2, ul. Bajana róg Renesansowej
– 2500 zł, tel. 602 240 445.
• Sprzedam część ziemi lub całość na Starych
Bielanach (900 m2), tel. 519 779 677.
• Sympatyczny pielęgniarz poszukuje pokoju
przy samotnej osobie - możliwość pomocy,
tel. 736 869 243.
• Sprzedam działkę Joniec (okolice Płońska),
35 km od Warszawy, 1000 m2, cena 38.000 zł
(38 zł m2), jest woda, dalej od drogi, można
rozparcelować, tel. 729 202 002, 504 185
841, dzwonić po godzinie 20.00.
• Sprzedam bez pośredników, za gotówkę
mieszkanie 36 m2 przy ul. Żeromskiego – III
piętro bez windy. Tel. 698 320 345, dzwonić
w godz. 16.00-21.00.
• Wynajmę mieszkanie na Bielanach (Dom
Bielański) blisko metra, tel. 516 330 696.

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.
• Przyczepa kempingowa N126E z 1984 r., pierwszy
właściciel, w dobrym stanie – wymienione wnętrze, na resorach, stabilizatory, teleskopy, kosz na
koło zapasowe, kuchnia gazowa + butla. 3 750 zł
- cena do uzgodnienia, tel. 602 506 791.
• Sprzedam tanio materac z gąbki z pokrowcem na
suwak – wymiary: 180 x 90 x 10 cm oraz zegarek
marki Casio, tel. 603 035 752.

INNE

• 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.
• PETSITTER. Opieka nad zwierzętami, całodobowo
lub na godziny, możliwość transportu. Spacery, zabawa, karmienie, pielęgnacja. Tel. 604 520 466.

wspomnę. Mojemu zacnemu pojazdowi, który umożliwia mi poznawanie dzielnicy „od podszewki”, poświęcę wkrótce odrębny
materiał. Mam już nawet tytuł, ale
o tym – sza. Wszystko w swoim
czasie.
Póki co, jesteśmy zabiegani po
stałych bielańskich trasach: w drodze do pracy, po zakupy, do przychodni, na pocztę czy do kościoła.
Powtarzalna powszedniość dnia.
Ale jest jeszcze coś, czego często nie zauważamy, mijamy, zerkając w pośpiechu kątem oka. Wiecie
co mam na myśli? Uliczne ogłoszenia. Kartki duże, małe, białe,
kolorowe, drukowane, pisane ręcznie, przyklejane lub przypinane do
słupa, tablic czy witryn. Ileż tam
treści rozmaitych... o nas samych.
Prawdziwa skarbnica wiedzy. Swoją drogą, arcyciekawy materiał
badawczy dla socjologów.
Katalog zgub jest naprawdę
pokaźny: portfele, klucze do
mieszkania, ubrania, parasole, dokumenty, zwierzęta oraz wiele innych. Wynikają z tego minidramaty, ale bywają również sytuacje
zabawne.
Dlatego dzisiaj postanowiłem
poświęcić temu wątkowi więcej
miejsca. Zdarzało się często, że
„realizując” dany temat, niejako
przy okazji czytałem wieszane
ogłoszenia. Niektóre z nich wprawiały mnie w zdumienie, a nawet
rozbawienie. Te najciekawsze
oczywiście sfotografowałem
i przechowuję w specjalnym folderze komputera. Przez lata nazbierało się ich naprawdę sporo, więc
najwyższa pora, abym się nimi
z Wami podzielił. Proszę bardzo,
zaczynamy wędrówkę... po bielańskich ogłoszeniach.
Sytuacja 1. Przechodząc rano
obok zaparkowanych aut pod blokiem, dostrzegam za wycieraczkami kartkę. Czyżby seryjny mandacik? A może Sandra lub Julia oferują swoje przyjemne usługi? Nic
z tego. To handlarz samochodów
kusi właściciela pojazdu szybkim
zarobkiem. Szanowny Właścicielu.
Jestem poważnie zainteresowany
kupnem tego auta. Proszę o kontakt, tel. ... Znacie z autopsji takie
sytuacje, prawda?
Sytuacja 2. Przejeżdżając rowerem obok terenu zabaw, zauważyłem na murze takie oto ogłoszenie:
Szukam różowego worka z ubrankami dziecka pozostawionego na
ławce przed blokiem przy ulicy Marii Dąbrowskiej 21. Znalazcę proszę
o kontakt pod numer telefonu:...
Mam nadzieję, że zguba została
odnaleziona.
Sytuacja 3. W drodze po warzywa na bazar natrafiłem przy ul.
Wolumen na dużą kartkę przyczepioną do drzewa. I znów wątek
dziecięcy się przewija... Uwaga!
Milenka zostawiła w dniu wczoraj-

szym (piątek, 27.04.12) swoją wymarzoną hulajnogę firmy Oxelo
(czarna w różowy wzór kwiatowy)
i nie może pogodzić się z jej stratą.
Hulajnoga była sygnowana. Bardzo
prosimy o zwrot, wierzymy, że znalazca jest uczciwym człowiekiem.
Telefon do mamy ... Wierzę, że historia zakończyła się szczęśliwie.
Sytuacja 4. Teraz będzie mały
hard core. Na jednym z bielańskich
pawilonów handlowych wisiała
kartka ze zdjęciem sympatycznego
pupila, a pod nim tekst. PILNE!
Ratlerek – krycie suki. Poszukujemy
pieska rasy ratlerek do pilnego krycia naszej suczki Pestki. Cena do
uzgodnienia. Kontakt pod telefonem:... Chciałbym zobaczyć owoce merdające ogonkami tego niezwykłego ogłoszenia.
Sytuacja 5. Na słupie nieopodal
ul. Kasprowicza zobaczyłem niezwykły anons. Czego Ci trzeba?
Miłości, piękna, wolności, siły, przyjaźni, zdrowia, przyjemności, pasji,
energii, tolerancji? W ten niekonwencjonalny sposób oferowała swe
usługi pewna firma o charakterze
psychologicznym. Trening i rozwój osobowości, te sprawy.
Sytuacja 6. Zajrzałem do księgarni im. K. Baczyńskiego na ul.
Żeromskiego. Chciałem przejrzeć
nowości. Niestety, chwilowo było
nieczynne, gdyż trwało szykowanie kącika kawiarnianego i przesuwanie regałów. Trudno, pomyślałem, po czym zerknąłem na
drzwi wejściowe, gdzie na kartce
widniał napis. PRZEPRASZAMY
ZA BAŁAGAN. KIEROWNICZKA
(kadr 1).
Sytuacja 7. Wychodząc z redakcji, wdepnąłem do sklepu „Radek” celem nabycia patriotycznego
razowca, bo jest zdrowy, a i obywatelska postawa też się liczy. Po
czym ze zdumieniem przeczytałem ogłoszenie przyklejone między szybami. ZAGINĘŁA! Szarobura kotka wabi się Zura! Ma różową obrożę z dzwoneczkiem! (narysowane 3 serduszka). Proszę
dzwonić! ... ... ... lub przynieść na
adres Fontany ../.. DZIĘKUJĘ!!!
(kadr 2).
Sytuacja 8. Fantastyczny przykład bielańskiej kultury, poczucia
humoru i równie dowcipnej riposty. Ogłoszenie wisiało na klatce
jednego z bloków Chomiczówki,
oto cały tekst. ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informuję, że dnia
17.02.2018 (sobota) w mieszkaniu
nr 1 wyprawiane będzie przyjęcie

Fot. L. Rudnicki

Nasze Bielany nr 8/2018

urodzinowe. Ze względu na uroczystość, która rozpocznie się porą wieczorową, proszę o wyrozumiałość
sąsiadów na wypadek głośnych rozmów lub muzyki po godzinie 22:00.
Solenizantka. I genialny dopisek
któregoś z lokatorów: ok.! wpadniemy wszyscy :) (kadr 3).
Ostatnie trzy ogłoszenia zdecydowanie zasługują, by je pokazać na zdjęciach, co też uczyniłem
z wielką radością.
Jak widać, Bielany posiadają
różne oblicza. Historie ludzkich
życiorysów zawarte w ogłoszeniach są wartością bezcenną. Czyż
nie tak? Kłaniam się zatem pięknie
i tropię dalej.
Leszek Rudnicki

Najbliższy numer „Naszych Bielan” ukaże się 21 września 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 8/2018
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
6 września, g. 18.00-19.00
26 września, g. 18.00-19.00.
3, 17 września, 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
Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19 (dawna Duracza).

4, 18 września, 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.
11 września, 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.
3, 17 września, 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.

6,18 września, g. 18.00-19.00
27 września, 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

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.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29
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.

29 września, g. 16.00-17.00
g. 18.00-19.00. Po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
3 września, 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.
4 września, g. 17.30-18.30. Po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
3 września, g. 17.30-18.30
3 września, 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

