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Czytaj więcej str. 23

Więcej środków na inwestycje

P

ieniądze pochodzą ze
sprzedaży działek
przy ul. Humanistów
oraz u zbiegu ul. Marymonckiej i al. Słowiańskiej.
– Przyznane środki są bardzo potrzebne, ale to nie
koniec zwiększeń budżetu.
Będziemy starać się o kolejne środki na inwestycje –
zapewnia Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy
Bielany.

Fot. um.warszawa

Rada Warszawy przegłosowała zmiany
w budżecie miasta. Na
Bielany trafią dodatkowe
24 mln zł przeznaczone
na inwestycje. Ponadto
radni podjęli decyzję
o zwiększeniu do 48 mln
zł limitu pieniędzy rezerwowanych na modernizację stadionu Hutnika.

Wizualizacja nowego stadionu Hutnika

Jak dodaje, duża część
pieniędzy jest przeznaczona
przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę
oświatową i sportową. – Staramy się, aby standard
w oświacie był u nas jednym
z najlepszych. Rozbudowa
kolejnych placówek to dla

nas priorytet, ponieważ
przybywa dzieci na Bielanach – prec yzuje burmistrz.
7,5 mln zł pochłonie
budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego. Inwestycja
zaplanowana na lata 2019–
2021 zapewni 150 nowych

miejsc dla maluchów. Kolejne prawie 6,4 mln zł trafi na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 77 przy ul.
Samogłoska 9, gdzie młodzi mieszkańcy Młocin zyskają dodatkowe sale lekcyjne.
Radni dołożyli również
1,6 mln zł do rozbudowy
budynku Przedszkola nr 342
(w sumie budżet inwestycji
wyniesie blisko 5 mln zł),
a przy Stawach Brustmana
metamorfozę przejdzie wysłużony plac zabaw. Na inwestycję dzielnica planuje
przeznaczyć 1,7 mln zł,
a Spółdzielnia WSM dołoży
kolejne 300 tys. zł. Ponadto
ćwierć miliona złotych trafi
na drugi etap modernizacji
placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95.
dokończenie na str. 5
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Rozmowa z Markiem Sitarskim,
zastępcą burmistrza Dzielnicy
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Place zabaw jak z bajki
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W ogrodzie społecznościowym Modraszka
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Rozmowa z Andrzejem Halickim,
posłem na Sejm RP

2

SAMORZĄD

VIII Sesja Rady Dzielnicy
2 kwietnia 2019 r. odbyła się
VIII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Fot. Arch. Redakcji

W
Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

związku z wygaśnięciem
mandatu radnej Magdaleny Lerczak w okręgu nr
2, stwierdzonym Postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Warszawie I Nr 49/2019 z dnia 25 lutego
2019 r. stwierdza się, że na jej miejsce wstępuje Natalia Urszula Krupa, kandydatka z tej samej listy nr
4 zgłoszonej przez KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska,

Nasze Bielany nr 4/2019
która w wyborach uzyskała kolejno
największą liczbę głosów, a nie
utraciła prawa wybieralności oraz
nie zrzekła się pierwszeństwa do
objęcia mandatu.

szawy zmieniła uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
oraz ustalenia składu osobowego.

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy zmieniła uchwałę
w sprawie zmian składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Sylwia Lacek, Marcin Włodarczyk, Natalia Krupa, Piotr Walas,
Piotr Ślaski.

Komisja Mieszkaniowa
Wojciech Borkowski, Alicja
Chęcińska Monika Szadkowska,
Piotr Walas, Ryszard Zakrzewski.
Rada Dzielnicy Bielany m.st. War-

Komisja Rewizyjna

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy zmieniła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ustalenia ich składów osobowych
i przedmiotu działania:

Komisja Architektury
i Planowania
Przestrzennego
Daniel Pieniek – Przewodniczący Komisji, Krystian Lisiak –
Wiceprzewodniczący Komisji,
Lech Chęciński, Agnieszka Gola,
Natalia Krupa, Stefan Kulesza, Radosław Sroczyński, Joanna Tomaszewska, Jan Zaniewski.

ƽƞƚƘƝňǾƞģƨƯǆƞƚƠƟƞƚȞƽƣƘƭǼģƙďƘƮƯƧƚơ
ƢƯƙƮƞƚƞƞƩǊƢƣŉƘƞǾƮǾƭƘƞģƧƨǾƣƙƣǼƦƯ;
ƽƞƚƘƝǼģƙƮƞƚƨƣƘƮƯƧƮƯƙƩơƭƣƦƯƮƦƯƙƣŉƘƞ
ƮƟƯŘƙƚȞƘƝǾƞƠƞƧƤģƙƮƣƢƚȞ
ǾƜƦƣƢƞƚƦƣƙƮƞƢƢƭơ;

ǆƚƧƣćƚƜƣưƠƠƚƠƩȞƯ.
ŘƭƘƮďǁƯƙƢƞ
ŘƭƘƮďǁƯƙƢƞƺƠƩǼƩ
ƺƣƯƠƞƘȞƞƾǼƭǾƯƨƚƠƧƟƞƚȞ

ǆƣȞƘƞƚƘƝƱƣƦƟƣǾƧƟƞ9ưƠƞƘȞƯƲƝģƘƞĶƧƟƯ9ƻƚƘƝƲƝģƘƞĶƧƟƞ9
ƼƯƘƞƚȞƲƝơƞƚƠƚǾƧƟƞ9ƽƯƨƯƠƞƯƺƦƩƤƯ9
ǂƭƠǾƞƯƻƯƘƚƟ9ƳƯƢƞƚƠƿƞƚƢƞƚƟ9ƸƠƣƢƯƿƣƤćƯǾƧƟƯ9
ƹƣƯƢƢƯǁƯƙƮƞƚȞƚǾƧƟƯ9ƿƞƣƨƦňƠƯƧƟƞ;

Komisja Oświaty
Ilona Popławska – Przewodnicząca Komisji, Monika Szadkowska – Wiceprzewodnicząca Komisji, Alicja Chęcińska, Anna Czarnecka, Agnieszka Gola, Natalia
Krupa, Daniel Pieniek, Jan Strzeżek, Ryszard Zakrzewski.

Komisja Samorządowa
i Dialogu Społecznego
Joanna Radziejewska – Przewodnicząca Komisji, Agnieszka

Gola – Wiceprzewodnicząca Komisji, Anna Czarnecka, Karolina Dłuska, Natalia Krupa, Stefan Kulesza,
Sylwia Lacek, Magdalena Lerczak,
Joanna Tomaszewska, Marcin Włodarczyk.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy.
Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy w dniach 14.02.2019 –
08.03.2019 przeprowadził konsultacje społeczne. Składanie uwag
i opinii było możliwe w formie
papierowej poprzez przesłanie
uwag i opinii listownie do Urzędu
Dzielnicy, w formie elektronicznej
poprzez przesłanie wiadomości
e-mail na adres: bielany.zmianystatutu@um.warszawa.pl lub złożenie uwag i opinii do urny, która
znajdowała się w punkcie informacyjnym w WOM.
Wskazane uwagi Rady Dzielnicy Bielany do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczyły generalnie czterech zagadnień:
zwoływania sesji; przypadków
prowadzenia sesji przez Wiceprzewodniczących Rady bądź
radnych; ustalania porządku obrad oraz możliwości zarządzania
przerwy w obradach sesji.
Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Szkoła Podstawowa nr 369
im. A. B. Dobrowolskiego
przy ul. Przybyszewskiego 45
prowadzi nabór do klas 7 dwujęzycznych
W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy dwie klasy dwujęzyczne:
● z wiodącym językiem angielskim,
● z wiodącym językiem hiszpańskim.
Zaletą oddziałów dwujęzycznych jest nauka języka obcego w większym wymiarze godzin niż w klasie ogólnej oraz nauka dwóch przedmiotów w języku obcym w klasie ósmej. Ponadto uczestnictwo
w międzynarodowych projektach: e-Twinning i Global Scholars, udział
w zagranicznych warsztatach językowych m.in. w Hiszpanii, wielkiej
Brytanii, Irlandii i na Malcie.
Zapraszamy na dzień otwarty 9 maja 2019 r. o godz. 17.30.

Drodzy Mieszkańcy Bielan,
pogody ducha, wiary w zwycięstwo dobra nad złem
i radości płynącej ze Świąt Wielkanocnych
życzy
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
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Chciałbym, aby bielańscy uczniowie mieli nowoczesne miejsca nauki
Rozmowa z Markiem Sitarskim, zastępcą burmistrza dzielnicy Bielany

Jak Pan ocenia swoją dotychczasową pracę zawodową i samorządową?
Jak wcześniej wspominałem
mam 20-letnie doświadczenie samorządowe. Na początku kariery zawodowej miałem to szczęście, że pracowałem z ludźmi z ogromną wiedzą
zawodową i umiejętnościami pracy
w dużych zespołach. To oni wprowadzili mnie w strukturę pracy samorządowej, byli dla mnie pewnego
rodzaju mentorami i nauczycielami.
W Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego tworzyliśmy wytyczne
programowe, dokumenty strategiczne na szczeblu wojewódzkim, na
podstawie których w późniejszych
latach była absorbcja środków unijnych. Były to pierwsze zręby pozwalające na utworzenie Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych, która z sukcesem funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

dokonać modernizacji SP nr 289
przy ul. W. Broniewskiego 99A wraz
z jej nadbudową, modernizacji
Przedszkola nr 409 przy ul. L. Tołstoja 2, rozbudowy i remontu budynku SP nr 352 przy ul. J. Conrada
6 oraz zagospodarowania terenu ZS
nr 10 przy ul. W. Perzyńskiego 10.

Fot. Arch. Redakcji

Na wstępnie poproszę Pana
o kilka słów o sobie.
Ukończyłem Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach – jestem magistrem inżynierem budownictwa
lądowego ze specjalizacją budowy
dróg, mostów i lotnisk. Zawsze jednak ciągnęło mnie gdzieś do przodu, do zdobywania wiedzy, poszerzania swoich horyzontów. Już na
Uczelni jako pilot wycieczek zagranicznych szlifowałem naukę języków obcych, zwiedzałem i poznawałem świat, a także nawiązywałem
nowe znajomości. Może zabrzmi to
trochę dziwnie, ale lubię się uczyć,
dlatego będąc na ostatnim roku
Politechniki równolegle zacząłem
studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejsze SGH).
Wiązało się to z zamieszkaniem
w Warszawie, gdzie od razu poczułem się bardzo dobrze i wiedziałem,
że będzie to moje miejsce docelowe.
Założyłem rodzinę i jestem szczęśliwym ojcem wspaniałej córki.
W latach 90-tych wyjechałem do
USA, gdzie nostryfikowałem swoje
wykształcenie politechniczne do
stopnia Bachelor in Science, a także
ekonomiczne do stopnia Bachelor
in Economics. Po powrocie uczestniczyłem w różnych kursach i szkoleniach, które w dużym stopniu
przygotowywały mnie do pracy
i działalności samorządowej. I tak
z samorządem związany jestem już
prawie 20 lat. Na początku mojej
kariery był samorząd warszawski,
następnie poznawałem samorząd
województwa mazowieckiego, by po
jakimś czasie powrócić do samorządu warszawskiego.

Na przestrzeni minionych lat
nadzorowałem i realizowałem wiele
inwestycji samorządowych, zajmowałem się sprawami lokalowymi dla
mieszkańców, pozyskiwałem skutecznie środki unijne na projekty
edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
realizowałem wiele programów ukierunkowanych na sport, zdrowy styl
życia i bezpieczeństwo uczniów.
Co spowodowało, że przyjął
Pan tę propozycję?
Biorąc pod uwagę doświadczenie
samorządowe i to, że od 10 lat sprawowałem funkcje zastępcy burmistrza w innej dzielnicy oraz mając
wiedzę z kim będę współpracował na
Bielanach nie zastanawiałem się długo nad przyjęciem tej propozycji.
Czy po kilku miesiącach pracy
w naszym urzędzie to optymistyczne oczekiwania się potwierdziły?
Zdecydowanie jest lepiej niż
oczekiwałem, przede wszystkim
chcę podkreślić znakomitą współpracę w gronie Zarządu Dzielnicy
Bielany. Tutaj muszę złożyć niskie
ukłony pod adresem koleżanki i kolegów z Zarządu, jak również naczelników wydziałów, z którymi
bezpośrednio współpracuję.
Co motywuje Pana do tak odpowiedzialnej pracy?
Praca w samorządzie daje mi
wiele satysfakcji, lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Lubię pracować. Tak
naprawdę dopiero poznaję sprawy
dzielnicy, jej potrzeby i problemy.
Poznaję pracowników, naczelników
wydziałów, które nadzoruję, ale
wiem, że otaczam się osobami z pozytywną energią, którzy są zaangażowani w swoją pracę i motywują
do działania. Stworzyli fantastyczne
zespoły i dzięki temu zadania są
jednakowo rozłożone dla wszystkich pracowników i to sprawia, że
ich realizacja przebiega harmonij-

Marek Sitarski

nie, zarówno w obszarze naszego
urzędu, jak i poza nim.

Za jakie wydziały i jakie obszary prac Zarządu Dzielnicy Bielany
jest Pan odpowiedzialny?
Jako zastępca burmistrza sprawuję nadzór nad działalnością Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Zamówień Publicznych i Wydziału Infrastruktury. W ramach
swych kompetencji odpowiadam za
współpracę z Dzielnicowym Biurem
Oświaty i Wychowania, placówkami
oświaty i wychowania przekazanymi
do kompetencji Dzielnicy Bielany.
Środki na oświatę i inwestycje
stanowią prawie 3/4 całego budżetu dzielnicy. Jakie zmiany czekają
Bielany w najbliższych latach, jeśli
chodzi o inwestycje?
Dwa lata temu nastąpił prawdziwy przełom, jeżeli chodzi o inwestycje w oświacie. Wtedy na ten cel
przeznaczono prawie 50 mln zł. To
wynik trudny do powtórzenia tym
bardziej, że za te środki zostały wybudowane cztery nowe przedszkola,
w tym trzy w technologii modułowej, a w kwietniu br. planujemy
oddać kolejne przy ul. W. Bogusławskiego. W miejsce przedszkoli tzw.
ciechanowskich wybudowano nowe,
piękne i nowoczesne przedszkola nr
318, 327, 328, 334 i 340.
Wracając do pytania o najbliższe lata, trzeba wymienić remont
XCIV LO przy ul. Gwiaździstej 35,
którego modernizacja pochłonie
docelowo kwotę kilkunastu milionów złotych, a prace realizowane
będą przez 2-3 lata. W tym roku
planowane jest również rozpoczęcie
rozbudowy SP nr 77 przy ul. Samogłoska 9. Myślimy też o budowie
nowego budynku Przedszkola nr
346 w technologii modułowej przy
ul. Klaudyny 8 oraz rozbudowy
istniejącego Przedszkola nr 341
przy ul. Wergiliusza 15. Chcemy

A na jakie inwestycje poza
oświatowe mogą liczyć nasi mieszkańcy w najbliższym czasie?
Będzie to przede wszystkim
w 2019 r. remont ul. Gdańskiej, na
realizację którego przewidziano prawie 2,3 mln zł. W ramach tego zadania planujemy wymianę nawierzchni jezdni i chodników wraz
z podbudową oraz wymianę latarni.
W tym roku mamy również zamiar
wykonać remont ul. Żółwiej. Szacunkowa wartość realizacji tego zadania to kwota ok. 3,2 mln zł. Wreszcie planujemy wykonać połączenie
ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką.
Będzie to budowa nowej jezdni ul.
Nocznickiego do ul. Marymonckiej
wraz z budową skrzyżowania w ciągu ul. Marymonckiej.
W ten sposób omówiliśmy
temat inwestycji, to może teraz
przejdźmy do wychowania i edukacji, bo przecież oświata to nie tylko inwestycje infrastrukturalne…
Oczywiście, ważnym wyzwaniem dla Dzielnicy jest reforma
oświaty, w związku z którą podjęto
niezbędne działania zmierzające do
zapewnienia właściwego funkcjonowania szkół. Na dostosowanie
istniejącej infrastruktury oświatowej do potrzeb reformy w dotychczasowych gimnazjach przeznaczono ok. 1,2 mln zł, a w szkołach
podstawowych prawie 2,5 mln zł.
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na
rok szkolny 2019/2020 obejmie podwójny rocznik, zarówno absolwentów dotychczasowych gimnazjów,
jak i 8-letnich szkół podstawowych.
W związku z powyższym planowanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych już na rok szkolny
2017/2018 i 2018/2019 odbywało się
z uwzględnieniem tej sytuacji. Dzięki temu ani w liceach, ani w technikach nie są planowane od września
2019 r. zajęcia poza placówkami.
Przyszłość to oczywiście dalsza modernizacja istniejących już obiektów
i ciągłe wzbogacanie bazy.
Bielańska oświata od lat jest
w czołówce dzielnic Warszawy jeśli
chodzi o wyniki naszych uczniów
na wszystkich poziomach nauczania. Czy widzi Pan jakieś rezerwy,
które mogłyby jeszcze poprawić te
oceny?

To prawda, wiele bielańskich
szkół może pochwalić się bardzo
dobrymi wynikami z egzaminów
zewnętrznych, jak również licznym
gronem laureatów różnego typu
konkursów i olimpiad, a nawet maturzystą, który otrzymał na egzaminie maksymalną ocenę. Nasze szkoły zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Będziemy starali się utrzymać tę pozycję,
ale także nie zaniedbać działań,
które mogą ją jeszcze podwyższyć.
Mam tu na myśli zarówno działania
skierowane do uczniów, jak i nauczycieli.
Oprócz środków zapewnionych w budżecie będziemy pozyskiwać dodatkowe poprzez udział
w projektach, ścisłą współpracę
z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń,
udział w programie Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych czy organizację konkursów dzielnicowych
dla bielańskich placówek oświatowych.
Bardzo istotną sprawą jest zapewnienie uczniom doradztwa zawodowego na wysokim poziomie,
gdyż podjęte na tym etapie życia
decyzje mają często decydujący
wpływ na ich przyszłość. Corocznie
organizowane są na Bielanach targi
edukacyjne, podczas których swoją
ofertę prezentują licea i technika,
a uczniowie biorą udział w warsztatach. Dzielnicowy koordynator
doradztwa zawodowego ściśle
współpracuje z doradcami szkolnymi, koordynuje realizację projektów
dotyczących doradztwa, jak np.
unijnego projektu „Bliżej rynku
pracy”.
Jak wyobraża sobie Pan bielańską oświatę za pięć lat?
Celem nadrzędnym jest to, aby
dzieci i młodzież miały komfortowe
i nowoczesne miejsce nauki. Szkoła
musi nadążać za rozwojem techniki,
a przez to dawać podstawę normalnego funkcjonowania młodzieży
w dorosłym życiu, czyli przygotowanie do właściwego wyboru zawodu lub dalszego kształcenia. Chciałbym, aby bielańska oświata była
nowoczesna, przyjazna uczniom,
z doskonale wyposażonymi placówkami oraz wykształconą kadrą.
Dziękuję za rozmowę i życzę
pełnej satysfakcji w realizacji ambitnych zamierzeń.
Również bardzo dziękuję, a korzystając z okazji, chciałbym przekazać Czytelnikom „Naszych Bielan” serdeczne życzenia spokojnych
i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

4

I N W E S T YC J E

Nasze Bielany nr 4/2019

Place zabaw jak z bajki
Najmłodsi mieszkańcy Bielan
mogą korzystać z czterech nowych i kolorowych placów zabaw. Z kolei nieco starsi mają
do dyspozycji nową siłownię
plenerową zlokalizowaną na
Starych Bielanach, w urokliwej
części dzielnicy.

Fot. M. Sokół

W

ostatnich latach wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy od podstaw ponad 40 placów zabaw. Na tym jednak
nie poprzestajemy, bo planujemy
kolejne remonty. Za prawie dwa miliony złotych zmodernizujemy plac
zabaw przy Stawach Brustmana na
Wawrzyszewie. To przepiękna okolica, a plac z niestety jeszcze z lat 70.
– mówi Włodzimierz Piątkowski,
wiceburmistrz dzielnicy Bielany.
Jak dodaje, modernizacja czeka
również plac przy ul. Skalbmierskiej, a w ramach budżetu partycypacyjnego powstanie strefa rekreacji na osiedlu Ruda oraz plac zabaw przy ul. Przy Agorze. – Na
terenie dzielnicy mamy obiekty
znane mieszkańcom np. plac zabaw w Parku Młocińskim czy park
trampolin na AWF-ie. Natomiast
staramy się sukcesywnie i w miarę
możliwości finansowych modernizować i zmieniać tereny rekreacyjne w sympatyczne miejsca, gdzie
każdy może aktywnie spędzić czas
i starszy i młodszy – dodaje wiceburmistrz Piątkowski.

Plac zabaw przy ul. Kasprowicza 13

wicza 13 i 50 powstały w miejscu
starych obiektów. Na każdym
z nich w pierwszej kolejności zdemontowano stare zabawki. Następnie robotnicy wyrównali teren
i ułożyli nową nawierzchnię. Zadbali również o zieleń i wymieni-

li ogrodzenie. Na końcu zamontowano nowe urządzenia do zabawy, a jest ich co niemiara. Doceniły to dzieci. Place zabaw tuż po
otwarciu stale są oblegane przez
najmłodszych mieszkańców dzielnicy.

W iście bajkowym klimacie
utrzymany jest plac przy ul. Broniewskiego 95. Dominuje tam kolorowy zamek ze zjeżdżalniami
i mini ścianką wspinaczkową. Ponadto na piaszczystej nawierzchni
ustawiono bujaki na sprężynach,

Fot. M. Sokół

Zamkowy plac
Place przy ul. Makuszyńskiego
8, Broniewskiego 95 oraz Kaspro-

Plac zabaw przy ul. Broniewskiego 95

Jedna z ważniejszych bielańskich ulic przejdzie gruntową
metamorfozę. Zarząd Dróg
Miejskich ogłosił przetarg,
który wyłoni wykonawcę przebudowy al. Zjednoczenia na
odcinku od ul. Marymonckiej
do ul. Żeromskiego. To jednak
nie koniec planów stołecznych
drogowców. Przy czterech
bielańskich ulicach pojawią się
nowe latarnie zamontowane
w ramach programu „Sowa”.
Doświetlone zostaną również
przejścia dla pieszych.

D

ocelowo al. Zjednoczenia
będzie reprezentacyjnym
deptakiem z małymi skwerami i dużą ilością zieleni oraz
wyremontowaną infrastrukturą
drogową. To ma być miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców
– mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
W pierwszym etapie metamor-

Fot. S. Korzeniewski

Drogowcy wyremontują al. Zjednoczenia

Al. Zjednoczenia

foza skupi się na zmianach bezpośrednio w ciągu ulicy. Na niemal
kilometrowym odcinku arterii pojawi się nowa nawierzchnia wraz
z podbudową. Drogowcy uporządkują też parkowanie. – Obecnie krawędzie jezdni są obstawione przez
parkujące samochody, co jest niewygodne i niebezpieczne. Projekt zakłada przeniesienie parkowania do
zatok postojowych, w których zmie-

ści się ponad 130 samochodów –
mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka
prasowa Zarządu Dróg Miejskich.
Zyskają również piesi. Wyeksploatowane chodniki zostaną zastąpione eleganckimi płytami betonowymi, a od strony szkoły
(bliżej Żeromskiego) zostanie poszerzony trotuar. Po przebudowie
znikną bariery architektoniczne,
co ułatwi poruszanie osobom star-

szym, niepełnosprawnym i matkom z dziećmi. Na chodnikach
i przy przejściach pojawią się specjalne płyty prowadzące oraz
ostrzegawcze dla osób niedowidzących i niewidomych.
Wygodniej będzie dla rowerzystów. Drogowcy wyremontują
ścieżkę i dodatkowo przedłużą ją
do ul. Żeromskiego. Remont nie
ominie zatok przystankowych, które będą wyposażone w podwyższone krawężniki, co ułatwi wejście do
autobusu. Ponadto na całej długości al. Zjednoczenia pojawi się zupełnie nowe oświetlenie jezdni,
chodników i przejść dla pieszych.

Latarnie na czterech
ulicach
Nowe oświetlenie w ramach
kolejnej inwestycji pojawi się
wzdłuż czterech bielańskich ulic.
Rada Warszawy wyraziła zgodę,
aby Zarząd Dróg Miejskich na preferencyjnych warunkach zaciągnął

linowy mostek, huśtawki oraz kilka mniejszych zjeżdżalni. Na placu
jest też karuzela, trampoliny, piramida linowa oraz urządzenia wielofunkcyjne m.in. do wspinaczki.
Ustawiono również ławeczki i kosze na śmieci. Modernizacja została podzielona na dwa etapy. Drugi
etap doposażania placu ruszy
w najbliższych miesiącach.
Przy ul. Makuszyńskiego 8 zamontowano piramidę linową, huśtawki i mini ściankę wspinaczkową. Z kolei przy ul. Kasprowicza 13
dzieci mają do dyspozycji kolorowy domek z piaskownicą, huśtawki, zjeżdżalnię oraz bujaki na sprężynach. Plac zabaw przy ul. Kasprowicza 50 wyróżnia piaszczysta
nawierzchnia, na której zamontowano karuzelę, bujaki na sprężynach, huśtawkę i zjeżdżalnię. Nieco starsi mieszkańcy mogą skorzystać z siłowni plenerowej udostępnione przy al. Zjednoczenia 3/9.

Poprawa
bezpieczeństwa
Dzielnica Bielany od kilku lat
inwestuje w miejsca dla najmłodszych mieszkańców. Zmiany zapoczątkował Bielański Program Budowy i Rewitalizacji Placów Zabaw
„Bieluś”.
Poprawa infrastruktury dla
najmłodszych widoczna jest również w statystykach Straży Miejskiej, która co roku kontroluje
place zabaw. W 2017 r. na 95 skontrolowanych bielańskich placów
wykryto 40 drobnych usterek. Rok
później na 88 skontrolowanych
miejsc były tylko 24 usterki.
MB, BF

długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach programu „Sowa
– oświetlenie zewnętrzne” w ciągu
dwóch lat drogowcy wymienią
oświetlenie na 13 stołecznych ulicach. W przypadku Bielan mowa
o ul. Przy Agorze (od Kasprowicza
do Marymonckiej), ul. Jarzębskiego (od Broniewskiego do Żeromskiego), ul. Lektykarska (od Podleśnej do Rudzkiej) oraz ul. Sokratesa (od Wólczyńskiej do Kasprowicza).
Budżet całego projektu to 12,5
mln zł, z czego 10,8 mln zł pokryje pożyczka. Według obliczeń przebudowa oświetlenia 13 ulic wykonana w technologii LED przyniesie
oszczędność energii elektrycznej
ok. 720 MWh rocznie.
W tym roku ZDM doświetli
również przejścia dla pieszych na
wysokości ul. Estrady 102A i 140
oraz u zbiegu ulic: Estrady – Groteski i Linotypowej.
opr. BF, ZDM
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Więcej środków na inwestycje
dokończenie ze str. 1

W tym roku za 1,6 mln zł
w nowych lokalizacjach (Szkoła
Podstawowa nr 209 przy ul. Reymonta 25 i Szkoła Podstawowa
nr 289 przy ul. Broniewskiego
99a) pojawią się popularne hale
pneumatyczne. Dzięki temu
uczniowie będą z nich korzystać
przez cały rok.
Pozostałe pieniądze zostaną
przeznaczone między innymi na
modernizację schodów wejścia
głównego budynku Urzędu Dzielnicy Bielany i budowę pochylni
przeznaczonej dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wrzeciono 30.

Na Hutniku powstanie całoroczna baza treningowa dla piłkarzy

sportowego z 60-letnią tradycją,
który od wielu lat rozwija się dzięki zaangażowaniu prezesa Macieja
Purchały – mówi Piotr Ślaski, radny i przewodniczący dzielnicowej
Komisji Sportu i Rekreacji.

Trzy pełnowymiarowe
boiska
Przypomnijmy. Rewitalizacja
Hutnika zakłada stworzenie cało-

rocznej bazy treningowej dla piłkarzy z możliwością organizowania meczów piłkarskich do III ligi
włącznie. Inwestycja została podzielona na cztery zadania.
Boisko główne będzie trawiaste z systemem nawadniania oraz
podgrzewania płyty, wyposażone
w profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Ponadto zostaną wybudowane zadaszone trybuny.

Dwa pozostałe boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią
będą posiadały system odwadniający, oświetlenie oraz przenośnie trybuny. Dodatkowo będzie
możliwość montażu powłok
pneumatycznych, co umożliwi
korzystanie z muraw bez względu
na porę roku. Opcję montażu
powłok przewidziano również na
każdym z czterech kortów do

tenisa ziemnego. Dla boisk i kortów powstaną nowe zaplecza
szatniowo-sanitarne. Modernizacji ulegnie także teren przyległy wraz z drogami, ciągami pieszymi oraz parkingiem. Przebudowana zostanie ul. Marymoncka w celu usprawnienia wjazdu
do ośrodka.
MB, BF

Fot. um.warszawa

Fot. um.warszawa

Radni wsparli też inwestycję
ogólnomiejską. O 32 mln zł zwiększono limit pieniędzy zarezerwowanych na modernizację stadionu
Hutnika przy ul. Marymonckiej.Dla Bielan to kluczowa inwestycja
sportowa – podkreśla burmistrz
Pietruczuk.
Pierwotnie na modernizację
przeznaczono 16 mln zł. Ogłaszane
kolejno postępowania przetargowe
szybko zweryfikowały przyjęte założenia. Oferty składane przez firmy i konsorcja budowlane opiewały na kwoty od 35 do 45 mln zł. Po
wielu tygodniach rozmów udało
się wygospodarować dodatkowe
środki na planowaną inwestycję.
– Nie byłoby to możliwe dzięki
determinacji Renaty Kaznowskiej,
wiceprezydent Warszawy – dodaje
burmistrz Pietruczuk.
– Nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt jest szczególnie ważny
dla Hutnika Warszawa, klubu

Fot. um.warszawa

48 mln zł dla Hutnika

Wizualizacja obiektów Hutnika przy ul. Marymonckiej
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BF

aktywniejszych uczestników, klas
i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.
„Rowerowy maj” to największa kampania w Polsce, promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci
przedszkolnych, uczniów szkół
podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Pierwsza edycja
odbyła się w 2014 r. w Gdańsku.
Od tego czasu z roku na rok bierze
w niej udział coraz więcej miast,
placówek i dzieci – w 2018 r. w rowerowym starciu zmierzyło się
ponad 128 tys. uczestników z 539
szkół i przedszkoli w 30 miastach.
Redakcja

Fot. mat. prasowe organizatora

W

śród warszawskich dzielnic Bielany są na czwartym miejscu pod względem liczby placówek zgłoszonych
do akcji.
Zasady uczestnictwa są bardzo
proste: każdy przedszkolak, uczeń
i nauczyciel, który w maju dotrze
na lekcje w sposób aktywny: na
rowerze, hulajnodze, rolkach czy
deskorolce, otrzymuje naklejki do
rowerowego dzienniczka i na
wspólny plakat klasowy. Dla naj-

Fot. M. Sokół

„Rowerowy maj”
na Bielanach
20 bielańskich przedszkoli i
szkół weźmie udział w akcji
„Rowerowy maj”, wiosennym
wyzwaniu, popularyzującym
codzienną jazdę rowerem do
szkoły.

Wspólne zdjęcie po akcji sprzątania Lasu Lindego

W akcję włączyli się radni: m.in. Tomasz Herbich, Piotr Walas, Ewa Turek i wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski

„Pole Nadziei” przy ul. Żeromskiego
Jesienią dzieci i młodzież z bielańskich szkół na fragmencie
trawnika wzdłuż ul. Żeromskiego, posadziły cebulki
żonkili, które teraz zakwitły.

J

estem dumny z naszej bielańskiej młodzieży, która bierze
udział w kampanii. Ich zaangażowanie w akcję jest budujące. Nie
boją się podejmowania niełatwych
tematów, jednocześnie zdobywając
doświadczenie w wolontariacie –
powiedział Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany, który
w towarzystwie wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej wraz
z bielańskimi uczniami podziwiał
efekty jesiennego sadzenia.
Celem kampanii „Pola Nadziei”
jest promowanie idei wolontariatu
i niesienia pomocy podopiecznym
hospicjów. Na Bielanach akcja była
prowadzona przy ścisłej współpracy z Archidiecezjalnym Zespołem
Domowej Opieki Paliatywnej. Dodatkowo w lutym, w sześciu szkołach podstawowych, młodzież
miała okazję spotkać się z psychologiem i porozmawiać o pomaganiu osobom ciężko chorym.
BF

Fot. M. Sokół

W

ydarzenie odbyło się
w ramach internetowej
akcji #TrashTagChallenge. Kilka tygodni temu Amerykanin Bryon Roman na swoim profilu na Facebooku zaproponował
znajomym wyzwanie: sprzątnąć
dowolne miejsce w najbliższej
okolicy, zrobić zdjęcie przed i po,
a efekty opublikować w mediach
społecznościowych. Akcja przerosła jego oczekiwania, bo post ma
już blisko 350 tysięcy udostępnień.
W ciągu kilku tygodni #TrashTagChallenge opanowało cały świat.
– Na Bielanach do akcji włączyło się bardzo dużo mieszkańców. Takie spotkania to doskonała
okazja do integracji, ale również

zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego w okolicy, w której się
mieszka – powiedział Włodzimierz Piątkowski wiceburmistrz
dzielnicy Bielany.
Akcję udało się zrealizować
przy wsparciu dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska, Lasów Miejskich-Warszawa, Rohlig
Suus Logistics, Akademii Koźmińskiego i Grad Agency.
Po kilku godzinach sprzątania
uczestnicy mogli się ogrzać (13
kwietnia był wyjątkowo chłodny,
a nawet przez chwilę padał śnieg)
w niezawodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym, które wsparło akcję logistycznie. Z kolei bielańskie lokale gastronomiczne
New York Pizza, Pokątna Bistro,
Sensei Sushi Warszawa i Ludziarnia zapewniły smaczny poczęstunek.

Żonkile na trawniku wzdłuż ul. Żeromskiego

Fot. E. Lach

Mieszkańcy Bielan kolejny raz
pokazali, że można na nich
liczyć. 13 kwietnia wspólnie z urzędnikami i radnymi
sprzątnęli Las Lindego.

Fot. M. Sokół

Akcja
#TrashTagChallenge

Renata Kaznowska, Grzegorz Pietruczuk oraz wolontariusze na miejscu akcji
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EKOSTREFA przy
ul. Daniłowskiego

Fot. M. Sokół

Fot. M. Sokół

Krokusowy dywan w Parku Olszyna

Nowy sezon w ogrodzie
społecznościowym MODRASZKA

Dzieci podczas warsztatów w „Trzeciej Strefie” przy ul. Daniłowskiego 2/4

Z początkiem wiosny ruszyła
nowa edycja cyklu spotkań
„Ekostrefa”. Dla dzieci to
doskonała okazja do poznania
tajników ekologii, w towarzystwie… małych zwierząt.

T

egoroczna edycja obejmuje
sześć spotkań. – Dzieci z bliska oglądają żywe, małe
zwierzęta, niektóre mogą dotknąć
lub pogłaskać – mówi Paulina
Szczuczko-Jędruszak z Wydziału
Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany. W tym roku pogadanki dotyczą m.in. jeży afrykańskich,
szynszyli, agam, żółwi, kaczek,
kurczaków, psów i sów. Dodatkowo na pikniku zwieńczającym cykl
spotkań będzie prezentowana zagroda z alpakami.
Spotkania warsztatowe to również zabawy plastyczne o tematyce
proekologicznej oraz dotyczące
podstawowych zasad dbania o na-

szą planetę, o powietrze, wodę
i glebę.
Spotkania obywają się w „Trzeciej Strefie” przy ul. Daniłowskiego 2/4. – Pierwsze warsztaty już
za nami. Rozmawialiśmy o charakterystycznych oznakach wiosny, o budzących się do życia roślinach i zwierzętach – mówi
Szczuczko-Jędruszak. Jak dodaje,
następne spotkania planowane są
w maju, czerwcu, a następnie we
wrześniu, w październiku i listopadzie.
Wstęp jest bezpłatny, a liczba
miejsc ograniczona. Obowiązują
zapisy. Szczegóły z wyprzedzeniem
będą pojawiały się na stronie www.
bielany.waw.pl i fanpage Dzielnicy
Bielany.
Partnerem cyklu EKOSTREFA
jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
PJE/WOŚ, BF

Fot. M. Sokół

P

ermakultura według fachowej literatury to „inspirowanie się naturą i korzystanie z zasad w niej funkcjonujących”. Sama uprawa prowadzona
jest w taki sposób, aby w ogrodzie
zapewnić warunki jak najbardziej
zbliżone do naturalnych. Wszystko bez stosowania chemicznych
wspomagaczy.
O tym, jak bez większego wysiłku, ale przy pomocy natury
stworzyć bogactwo roślin w ogrodzie opowiadał Wojciech Górny,
autor bloga „Permisie”. W barwny
i ciekawy sposób podzielił się wiedzą na temat rozsady (wysiew nasion), rodzajów podłoża, doboru
nasion, a także kalendarza upraw.
Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem. – Cieszymy się,
że idea ogrodu społecznościowego
trafia do coraz szerszego grona, nie
tylko osób znających się na uprawie,
lecz także ogrodników-amatorów,
dopiero zaczynających swoją przygodę z ogrodnictwem miejskim –
mówi Paulina Szczuczko-Jędruszak
z Wydziału Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Bielany.
Kolejne spotkanie zaplanowano 27 kwietnia o godz. 11.00. Do-

Uśmiechnięte dzieci w ogrodzie, który znajduje się przy ul. Gąbińskiej 20

wiemy się, co w łące piszczy, a także zapełnimy grządki nowymi
sadzonkami. W maju zaś planowana jest pogadanka o pszczołach,
które… nie żądlą. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak chronić
owady zapylające i tworzyć dla
nich siedliska.

Ogród MODRASZKA powstał z inicjatywy trzech kreatywnych mieszkanek osiedla Przedwiośnie – Agnieszki Kuczmy,
Agnieszki Nowak i Marty Dąbrowskiej.
PJE/WOŚ, BF

Fot. M. Sokół

Fot. mat. prasowe organizatora

Przyszła wiosna, a wraz z nią
nowa energia do życia i działań ogrodniczych. MODRASZKA, jedyny na Bielanach
prawdziwie społecznościowy
ogród rozpoczął kolejny sezon.
W trakcie pierwszych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się,
jak prowadzić uprawę w harmonii z naturą.

Uczestnicy warsztatów w trakcie rozsady roślin

8

B E Z P I E C Z E Ń S T WO

Nasze Bielany nr 4/2019

Seniorze! Tak okrada mafia wnuczkowa
Milion złotych. Tyle w ubiegłym roku oszuści podszywający się pod wnuczków i policjantów wyłudzili od seniorów
z Bielan i Żoliborza. Przestrzeganie kilku podstawowych
zasad pomoże uchronić się
przed podstępnymi manipulatorami.

Wyobraźnia oszustów
nie zna granic
Pierwsze zgłoszenia o oszustwach warszawska policja zaczęła
przyjmować w 2003 r. Mimo upływu lat metoda na tzw. legendę ma
się dobrze. Przestępcy najczęściej
posługują się metodą „na wypadek”, „na policjanta, funkcjonariusza CBŚP”, „na zakup nieruchomości”, „na zwrot długu znajomego” oraz „na wyjątkową okazję”.
Kluczem w ich działaniu jest wykorzystanie zaufania i dobrego
serca seniora.
– Historie opowiadane przez
oszustów, to najczęściej twór ich
wyobraźni, niemający żadnego
pokrycia z rzeczywistością. Poszkodowane osoby, najczęściej
starsze, w dobrej wierze przekazują pieniądze – wyjaśnia policjantka
z Bielan.

„Hoss” król fałszywych
wnuczków
Za ojca chrzestnego metody
„na wnuczka” uznawany jest Arkadiusz Ł. ps. „Hoss”. Razem ze
swoją rodziną omamił nie tylko
emerytów w Polsce, ale również
w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.
Oszusta udało się zatrzymać
w 2017 r. na Woli. Sąd nie podjął
wtedy decyzji o tymczasowym
areszcie, a „Hoss” wpłacił kaucję
i zapadł się pod ziemię. Kilka tygodni później znaleźli go „łowcy
cieni” – policjanci ze specjalnej
grupy poszukiwawczej. „Hoss”
ukrywał się w mieszkaniu niedaleko skrzyżowania Popiełuszki
i Krasińskiego na Żoliborzu. Zmienił swój wygląd. Dla zmyłki, poza
mieszkaniem poruszał się tylko
w stroju robotnika.

Fot. policja.pl

O

szuści są bezwzględni
i wyłudzają pieniądze,
które często stanowią
wszystkie oszczędności seniorów.
Nie mają przy tym żadnych skrupułów – ostrzega asp. Kamila Szulc
z bielańskiej komendy policji. Jak
dodaje, pod koniec marca na Bielanach, starsza kobieta oddała
oszustom 100 tys. zł, a kilka dni
przed nią na Żoliborzu inna mieszkanka straciła 20 tys. zł.

Arkadiusz Ł. ps. „Hoss” pomysłodawca oszustw na wnuczka

ponad 60 mln zł. W samej tylko
Warszawie i okolicach wyłudzono
prawie 23 mln zł, z czego na Bielanach i Żoliborzu milion złotych.

Oszustwa „na prąd”. Jak odstąpić od umowy?
Policjanci ostrzegają przez
osobami podającymi się najczęściej za przedstawicieli firm energetycznych.
Oszuści informują o konieczności zmiany umowy lub oferują
korzystniejsze opłaty za energię
i podstawiają do podpisania dokumenty. Po jakimś czasie okazuje się, że senior podpisał zupełnie
nową umowę i płaci za prąd dwóm
dostawcom lub zerwał umowę
z poprzednim, za co naliczana jest
bardzo wysoka kara.
Policja apeluje o ostrożność.
Większość firm nie wysyła swoich
pracowników w teren, a wszelkie
zmiany
w umowach czy podpisyImię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
wanie
nowych odbywa się w siedzibie firmy.
Jeśli jednak padniemy ofiarami oszustów, możemy odstąpić od

zawartej umowy. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorcy należy przygotować w trzech egzemplarzach oraz podpisać każdą
kopię. Pierwszą wysyłamy listem
poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie podsuniętej przez oszustów.
Ważne, żeby zachować potwierdzenie nadania. Drugą kopię należy schować u siebie. Trzecią
kopię należy zanieść sprzedawcy,
z którym dotychczas mieliśmy
zawartą umowę. Dodatkowo do
trzeciej kopii dołączamy
ksero
Miejscowość, data
potwierdzenia nadania otrzymanego przy wysłaniu pierwszej kopii. Na odstąpienie od umowy
mamy 14 dni od daty zawarcia.
Miejscowość, data
Nazwa i adres przedsiębiorcy

opr. BF

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Miejscowość, data

Dot. umowy nr (wpisz numer) / oferty (nazwa oferty)
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa
Nazwa
i adres przedsiębiorcy
Dot. umowy nr (wpisz numer) / oferty (nazwa oferty)
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)1 odstępuję od umowy (wpisz nazwę umowy,
Dot.
umowy
(wpisz numer)
/ oferty
oferty)
np. umowa
o nr
zaopatrzenie
w wodę
lub (nazwa
energię
elektryczną) o nr (wpisz numer umowy) zawartej
Oświadczenie
z (nazwa sprzedawcy)
w dniu
(wpisz datę)
w moim
lokalu mieszkalnym
(wpisz adres) w
o odstąpieniu
od umowy
zawartej
poza lokalem
przedsiębiorstwa
Warszawie.

Oświadczenie
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
o odstąpieniu
od umowy
1poza lokalem przedsiębiorstwa
Jednocześnie
że zawartej
wraz
oświadczeniem
odstąpieniu
ww. umowy,
umowy
konsumenta
(Dz. U. zoświadczam,
dnia 24 czerwca
2014zr.)
odstępuję odo umowy
(wpiszodnazwę
cofam
udzielone
spółce
pełnomocnictwo.
Wnoszęo nr
zatem
o zwrot
dokumentu
np.
umowa
o zaopatrzenie
w wodę
lub energię elektryczną)
(wpisz numer
umowy)
zawartej
Oświadczam,
że zgodnie
z art.na27niniejsze
Ustawy z dnia
30 maja142014
r. o prawach
i udzielenie
odpowiedzi
w terminie
dni.(wpisz
zpełnomocnictwa
(nazwa sprzedawcy)
w dniu
(wpisz datę)
w moimpismo
lokalu
mieszkalnym
adres) w
konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)1 odstępuję od umowy (wpisz nazwę umowy,
Warszawie.
np. umowa o zaopatrzenie w wodę lub energię elektryczną) o nr (wpisz numer umowy) zawartej
z (nazwa sprzedawcy) w dniu (wpisz datę) w moim lokalu mieszkalnym (wpisz adres) w
Jednocześnie oświadczam, że wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od ww. umowy
Warszawie.
Konsumenta
cofam udzielone spółce pełnomocnictwo. Wnoszę podpis
zatem
o zwrot dokumentu
pełnomocnictwa i udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie 14 dni.
Jednocześnie oświadczam, że wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od ww. umowy
cofam

udzielone

spółce

pełnomocnictwo.

Wnoszę

zatem

o

zwrot

dokumentu

pełnomocnictwa i udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie 14 dni.
podpis Konsumenta

300 telefonów dziennie
W 2018 r. podstępni złodzieje,
w całym kraju ukradli seniorom

Oszuści są bardzo dobrze zorganizowani. Najniżej w hierarchii
są tzw. odbieraki. Zazwyczaj to
młode osoby, niekiedy 17 czy 18latkowie. Skuszeni szybkim zarob-

1

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
podpis Konsumenta
art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35.

1

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35.

kiem decydują się na współudział
w przestępstwie. Ich jedynym zadaniem jest – w umówionym miejscu – odebranie pieniędzy. Za taką
akcję dostają od tysiąca do trzech
tysięcy złotych. Gotówka trafia
następnie do organizatorów niższego szczebla, którzy odpalają
dolę kolejnym członkom grupy np.
telefonistom. Dziennie wykonują
nawet 300 telefonów do potencjalnych ofiar. Największy procent ze
skradzionej gotówki mają szefowie
trzymający w garści cały biznes
i werbujący stale nowych współpracowników.

Jak działają oszuści?
W przypadku metody „na policjanta” najczęściej dzwonią najpierw
na numer stacjonarny i podszywają
się pod któregoś z członków rodziny. Krótko po nawiązaniu rozmowy
przerywają połączenie, a chwilę po
tym do emeryta dzwoni kolejna
osoba. Tym razem przestępca podaje się za policjanta lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego
Policji. Przekonuje, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą. Prosi, aby zostawić pieniądze w
miejscu, gdzie ma dojść do rzekomej zasadzki na oszustów. Gotówka
jest odbierana, a kontakt z rzekomym policjantem się urywa.

Niespodziewane telefony osób
podających się za policjantów,
dawno niewidzianych wnuków,
siostrzenic czy kuzynów nie muszą
zakończyć się oszustwem. Warunkiem jest przestrzeganie kilku zasad.
– Policjant nigdy nie zadzwoni
z informacją o prowadzonej akcji.
Policja nigdy nie poprosi również
o przekazanie komuś pieniędzy,
przelaniu ich na konto lub pozostawieniu w umówionym miejscu
– wylicza asp. Szulc.
Ważna jest reakcja po telefonie. Przede wszystkim nie można
działać w pośpiechu oraz pod presją wywieraną przez oszustów. Jak
najszybciej należy zadzwonić na
policję oraz poinformować bliską
osobę o podejrzanym telefonie.
Jeśli oszuści nie dają za wygraną,
możemy grać na zwłokę np. poinformować, że będziemy chcieli
potwierdzić informację u innych
krewnych.
Komenda Stołeczna Policji
uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla tych osób, które
podejrzewają, że mógł do nich
zatelefonować oszust podający
się za „wnuczka”, „krewnego”
lub „policjanta, funkcjonariusza CBŚ”. Telefonować można
przez całą dobę pod nr 22 603
32 22.
BF, KSP

Przydatne telefony – przydatne adresy
112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy
997 – numer alarmowy Policji
998 – numer alarmowy Straży Pożarnej
999 – numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego
986 – numer alarmowy Straży Miejskiej
723 986 112 – SMS interwencyjny Straży Miejskiej dla pasażerów
komunikacji miejskiej i osób głuchoniemych
19115 – Miejskie Centrum Kontaktu - całodobowy
telefon kontaktowy do Urzędu m.st. Warszawy
Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
ul. S. Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa
Oficer dyżurny tel. 22 603 71 55,
zastępca dyżurnego tel. 22 603 12 23
Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V
ul. W. Broniewskiego 58, 01-716 Warszawa, tel. 22 603 22 01
V Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy
ul. Szegedyńska 13a, 01-957 Warszawa, tel. 22 869 40 22
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, tel. 22 325 44 43
Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
Punk Obsługi Konsumenta
ul. Canaletta 2, tel. 22 44 33 444
UWAGA: Miejski Rzecznik Konsumentów nie udziela porad
prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
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Seniorzy z policją debatowali o bezpieczeństwie
O bezpieczeństwie na terenie
dzielnicy i nowych metodach
oszustw, bielańscy policjanci debatowali z seniorami. Przy okazji
funkcjonariusze podsumowali
swoje działania w 2018 r.

Fot. M. Sokół

N

Debata seniorów z policją na temat bezpieczeństwa

w miejscach niedozwolonych oraz
na nieprawidłowe parkowanie.
Funkcjonariusze zapewniają, że
wskazywane adresy są cyklicznie
monitorowane. Tak jest m.in. z rejonami ulic: Gajcego 7, Wrzeciono
1-3, Lindego 26, Schroegera, Żeromskiego 63/67 i Kasprowicza 48.

Spotkanie było również okazją
do podsumowania pracy mundurowych w 2018 r. Na terenie KRP
Warszawa V (Bielany, Żoliborz)
odnotowano prawie 46 tys. interwencji, z czego blisko 1800 zgłoszeń pochodziło bezpośrednio od
mieszkańców, którzy sygnalizo-

Jesteśmy podatni na manipulację,
a złodzieje to wykorzystują

Złodzieje wykorzystują ich dobre serce i szczere chęci pomocy.
To wyjątkowo podstępne metody
oszustw.
Jakie dokładnie?

Pretekstów, aby wejść do
mieszkania jest dużo. Najczęściej
chodzi o sprzedaż różnych przedmiotów, ale są również historie, że
ktoś się źle poczuł i prosi o szklankę wody, albo niedawno przyjechał
z kilkuletniego pobytu poza krajem i prosi o pokazanie, jak wyglądają aktualnie polskie banknoty.
Klasykiem jest wejście do mieszkania pod pretekstem sprawdzenia
ciśnienia wody w kranie. Za każdym razem, kiedy oszustowi uda
się czymś zająć lokatora, do mieszkania wchodzi niepostrzeżenie
drugi oszust i plądruje każdy zakamarek. Bardzo często lokator
dopiero po kilku dniach orientuje
się, że padł ofiarą kradzieży.

Gdzie wejdzie, gdzie mu się
uda, tam jest dobrze. Ważne jest,
żeby zamykać drzwi pod klucz.
Gdy ktoś się do nas dobija, to najlepiej sytuację kontrolować przez
wizjer. Jeśli nie rozpoznajemy osoby, to należy stanowczo powiedzieć przez drzwi: nie, dziękuję,
proszę stąd odejść.
Fot. Arch. Redakcji

Dlaczego seniorzy są łatwym
celem?

Radosław Sroczyński

Oszuści często modyfikują swoje
metody?

Jak tylko jakaś metoda jest
spalona, to od razu wymyślają coś
nowego, na tym polega mechanizm oszustw czy kradzieży metodą na tzw. legendę. Wyobraźnia
złodziei nie zna granic. Niestety
coraz częściej w grę wchodzi zastraszanie seniorów. Przykładem
jest oszustwo na policjanta. Jak
senior choć trochę się zawaha czy
jest podejrzliwy w trakcie rozmowy z oszustem, to momentalnie
słyszy, że jeśli nie będzie współpracował z rzekomym policjantem, to będą postawione mu zarzuty prokuratorskie, że będzie
kara za brak współpracy. Oszuści
są bardzo elastyczni i wykorzystują to, że ludzie są podatni na manipulację.

BF

Jak zabezpieczyć rower
przed kradzieżą?

Jak rabusie typują mieszkania?

Dla złodzieja każda okazja
kradzieży jest dobra, nawet
jeśli w mieszkaniu jest lokator.
O tym, pod jakim pretekstem
rabuś wchodzi do mieszkania,
gdy jesteśmy w domu opowiada
Radosław Sroczyński – policjant
i bielański radny, przewodniczący
dzielnicowej komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

wali problem m.in. w trakcie debat z policją. W stosunku do
2017 r. nastąpił spadek o 2525
interwencji.
– Każdego dnia funkcjonariusze przeprowadzali 127 interwencji, legitymowali 183 osoby, 65
razy badali stan trzeźwości, kon-

A co jeśli przez roztargnienie
otworzymy drzwi oszustowi?

W tym przypadku również zdecydowanie należy powiedzieć nie,
proszę stąd odejść, bo zadzwonię po
policję. Oszust jak to słyszy, to zazwyczaj ucieka. Wie, że ma do czynienia z kimś, kto nie da się nabrać.
Gdzie najlepiej nie chować
gotówki? Jak dokładnie miejsca
w pierwszej kolejności plądruje
złodziej?

Słabą skrytką są szuflady, bieliźniarka oraz kieszenie w odzieży
wierzchniej wiszące w szafie. Złodziej przeczesuje też puszki i pudełka na półkach. Schowanie pieniędzy
w szafce pod ubraniami czy pościelą nie jest dobrym pomysłem. Warto też torebkę wiszącą w przedpokoju przenieść w inne, mniej dostępne
miejsce. Zdarza się, że złodziej delikatnie otwiera drzwi od mieszkania
i torbę ściąga z wieszaka i ucieka.
BF

W okresie wiosennym wzrasta
liczba kradzieży rowerów.
Jednoślady giną z różnych
miejsc. Aby zapobiec utracie
naszych „dwóch kółek” warto
zadbać o ich właściwe zabezpieczenie – informuje bielańska policja.

D

o zaparkowania roweru
warto wybierać miejsca
monitorowane, a sam pojazd wyposażyć nawet w kilka dodatkowych zabezpieczeń. Część
z dostępnych linek wykonana jest
niestety z materiałów słabej jakości, które bez problemu można
pokonać podstawowymi narzędziami.
– Przed zakupem odpowiedniego zabezpieczenia warto zasięgnąć rady bardziej doświadczonych znajomych lub opinii fachowca. Najlepsze zabezpieczenie
przed kradzieżą stanowi zapięcie
typu U-LOCK, to pręt ze stali hartowanej z zamkiem na kluczyk.
Inne linki stalowe nawet o dużej
średnicy nie stanowią właściwego
zabezpieczenia – mówi asp. Kamila Szulc z bielańskiej komendy
policji.
Jak dodaje, dodatkowym sposobem, który może chronić przed
kradzieżą, ale przede wszystkim
pozwala na późniejszą identyfikację roweru lub jego właściciela jest
specjalne oznakowanie. Informa-

Fot. um.warszawa

a spotkaniach z mieszkańcami trafia do nas dużo
informacji i uwag, które są
bardzo pomoce przy wypracowaniu metod eliminowania zgłaszanych zagrożeń – zapewnia nadkom. Wojciech Turek, Zastępca
Komendanta Rejonowego Policji
Warszawa V. Z kolei Andrzej Malina, wiceburmistrz dzielnicy Bielany dodaje, że współpraca pomiędzy policją a mieszkańcami jest
bardzo ważna. – Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych
czynników wpływających na jakość życia mieszkańców – tłumaczy wiceburmistrz Malina.
Na debacie zorganizowanej
w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy mieszkańcy najczęściej zwracali uwagę na spożywanie alkoholu

wojowali i doprowadzali trzy osoby, wykrywali cztery przestępstwa
oraz weryfikowali pięć zgłoszeń od
mieszkańców – wylicza asp. Kamila Szulc z bielańskiej komendy. Jak
dodaje, policjanci w ubiegłym
roku mieli 158 zabezpieczeń prewencyjnych m.in. mecze Hutnika
Warszawa, imprezy masowe i zgromadzenia publiczne.
Ponadto przez cały ubiegły rok,
funkcjonariusze w ramach porozumienia podpisanego z miastem,
na terenie Bielan i Żoliborza wykonali 1604 służby ponadnormatywne. W tych przypadkach patrole były kierowane m.in. w rejony
wskazywane przez mieszkańców,
ale pojawiali się również tam, gdzie
działy się zdarzenia wyjątkowo
uciążliwe dla bielańczyków.
Debatę z seniorami zorganizowano z udziałem dzielnicowej delegatury Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, bielańskiej Rady Seniora, KRP Warszawa V i Straży Miejskiej.

cje o rowerze trafią do specjalnie
utworzonego elektronicznej bazy
danych.
Oznakowanie możemy wykonać w budynku komendy przy ul.
Żeromskiego 7 w środy w godz.
12.00–17.00 po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod
numerami 22 603 10 17 lub 22
603 95 21 oraz w komisariacie
przy ul. Rydygiera 3A we wtorki
w godz. 10.00–15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami 22 603
71 16 w. 206.
Rejestracja w komputerowej
bazie danych odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości
właściciela (osoba pełnoletnia)
i dowodu zakupu (paragon lub
faktura, umowa kupna-sprzedaży).
opr. BF
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Chłopak z Bielan

uboższy. Dość powiedzieć, że niekiedy w polskiej pierwszej lidze
piłkarskiej rywalizowało ze sobą
po kilka warszawskich klubów.
W koszykówce mieliśmy „Czarodziejów z Bielan”, czyli AZS-AWF,
„Czarne Koszule”, czyli Polonię
i „Zielonych Kanonierów” – Legię
Warszawa. Te dodatkowe przydomki też pokazują, jak bardzo
kibice żyli życiem swoich drużyn.

Z Andrzejem Halickim, posłem na Sejm RP rozmawia Stanisław Rafalski
Co Pana łączy z Bielanami?

Tutaj się wychowałem. A dokładnie na tzw. „jajku”, czyli na osiedlu Wrzeciono, zwanym też niekiedy „bielańskim Pekinem”. Mieszkałem przy ul. Szegedyńskiej.
Aż do lat osiemdziesiątych,
z tym, że byłem bielanianinem
„w kratkę”, z przerwami spowodowanymi najróżniejszymi wyjazdami. Na początku lat siedemdziesiątych towarzyszyłem ojcu, który
pracował na Bliskim Wschodzie,
w Iraku. Potem znalazłem się na
Śląsku. Zresztą w ogóle mieszkałem jak do tej pory w blisko trzydziestu miejscach, z czego kilkanaście z nich to były „miejscówki”
warszawskie, także i bielańskie, bo
przez jakiś czas mieszkałem na
Chomiczówce.
A dziś wciąż czuje się Pan kimś
„stąd”?

Oczywiście, jestem chłopakiem
z Bielan. Nigdy nie zapomnę młodzieńczych gonitw po Lesie Bielańskim. I różnych, oględnie mówiąc,
„sprawdzianów sportowych”
(głównie w dziedzinie sportów
walki) z chłopakami z Woli, którzy
próbowali przejąć w naszej dzielnicy „rynek” waty cukrowej. Nam
się to, rzecz jasna, bardzo nie podobało. I Las Bielański i to wszystko, co z nim związane jest dla mnie
dziś tym, co wspominam najcieplej. Choć właściwie tak samo czule wspominam tzw. „dechy”, czyli
potańcówki. Nazwa wzięła się stąd,
że na dobrze uklepanej ziemi lub
na piachu układane były deski, a na
nich odbywały się tańce w rytm
muzyki granej przez zespoły, na
których brzmienie składał się
głównie akordeon. Pamiętam też
zjeżdżalnię, czyli słynnego bielańskiego słonia oraz żużel nad Wisłą
w okolicach kościoła przy ul. Dewajtis i ryk motocyklowych silników, który nieraz przerywał modlitewną ciszę. Bielany były dzielnicą niezależną. Zapewniały specyficzny koloryt i atrakcje niedostępne w innych dzielnicach. Potem
straciły tę odrębność. Dobrze, że
dziś znów do tego wracamy.

Wróćmy jeszcze na chwilę do
tematów szkolnych, lecz już nie do
przeszłości, ale do współczesności.
Strajk w oświacie i tegoroczny wrzesień, w którym szkoły zetkną się ze
skutkami reformy edukacji sprawiają, że w szkołach panuje niepokój…

Fot. Arch. Redakcji

Jak długo Pan tu mieszkał?

Andrzej Halicki podczas akcji „Adoptuj warszawiaka”

Moja edukacja to temat – rzeka, przebiegała chwilami dość
nietypowo. Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 263 na Bielanach przy ul. Szegedyńskiej, ale
do liceum chodziłem już na Śląsku, gdzie trafiłem do klasy
pierwszej w 1976 r. To były burzliwe czasy!
Słyszałem, że jest Pan kibicem
Hutnika, czyli naszego klubu sportowego.

Zgadza się, od zawsze byłem
fanem Hutnika – Dumy Bielan. Do
tego kibicuję Legii Warszawa. A te
dwa kluby – Hutnik i Legia – zawsze się wspierały. W moich czasach Hutnik miał oczywiście
wspaniałą drużynę piłki nożnej,
ale też odnosił sukcesy w innych
dyscyplinach. Oficjalnie klub powstał w 1957 r. i od początku związany był z Hutą Warszawa.

Był Pan jedynie kibicem, czy
także czynnym sportowcem?

Byłem osobą, która bardzo
chętnie łapała świeże powietrze
w okolicach siedziby Hutnika. Mówiąc wprost – było to najlepsze na
całych Bielanach miejsce na wagary. Dziś nie tylko lubię oglądać, ale
też grać w piłkę nożną, choć wiadomo, że nie zawodowo. Bardzo
cieszy mnie fakt, że ogłoszony jest
już przetarg na rewitalizację obiektów sportowych klubu i że są przyznane już na to środki.
Uważam, że w krajobrazie
sportowym Warszawy brakuje potęgi małych klubów, które nazywam „dzielnicowymi”.
Kibicuję nie tylko Hutnikowi,
ale całemu warszawskiemu sportowi, który wymaga pielęgnacji
i odbudowania nie tylko obiektów.
Także jego znaczenia w życiu miasta. Hutnik, Ursus, Delta Okęcie,
Drukarz, Orzeł, Sarmata, Skra,
Olimpia, Spójnia… Długo można
by wymieniać nazwy niewielkich
klubów sportowych, bez których
warszawski sport byłby o wiele

To jest poważny problem, dlatego dziś tak aktywnie wspieram
nauczycieli i warszawski samorząd.
Widzę to jeszcze wyraźnej jako syn
nauczycielki. Moja mama uczyła
w bielańskim „Dewulocie” i pracowała tam także jako szkolny pedagog. Była to słynna szkoła, którą
ukończyło także kilku polskich
polityków. Fatalne jest to, że władza centralna właściwie w całości
przesunęła problemy szkolnictwa
na samorządy. Na szczęście zarówno władze Warszawy jak i poszczególnych dzielnic wypracowały
znakomite sposoby komunikowania się ze szkołami. Od nauczycieli bardzo dużo zależy. Nie tylko od
systemu oświaty, ale od samych jej
pracowników. Sam pamiętam kilkoro swoich nauczycieli, którym
bardzo wiele zawdzięczam.
Włączył się Pan w akcję „Adoptuj
warszawiaka”. Z pozoru ta nazwa
brzmi zabawnie, ale sprawa jest poważna, bo tu chodzi o dobro naszych
„mniejszych braci”, czyli zwierząt.

Jest to akcja schroniska Na Paluchu. Od jakiegoś czasu wraz
z moją rodziną wspieramy to
schronisko. Rzeczywiście włączyliśmy się w akcję, która ma na celu,
aby jak najwięcej bezdomnych

A pamięta Pan słynny i utrwalony w kulturze „Statek do Młocin”?

Domyślam się, że także na Bielanach chodził Pan do szkoły?

Ostatnio podpisał Pan także
pewien dokument…

Podpisałem deklarację „Vote
for Animals”, która zakłada działanie dla dobrostanu zwierząt na
różnych płaszczyznach. Zwierząt
domowych, jak i tych gospodarskich, których hodowla często
wciąż jeszcze polega na barbarzyńskim tuczeniu i faszerowaniu ich
powodującą przyrost masy chemią,
co zresztą potem jest także niebezpieczne dla zdrowia konsumentów.
Na szczęście dziś częściej zwraca
się na to wszystko uwagę. Edukacja
postępuje i widać już jej efekty. Na
przykład coraz więcej ludzi kupuje
jaja z wolnego wybiegu od kur,
które żyją normalnie, a nie ściśnięte w klatkach. Powstało nawet określenie „jaja od szczęśliwych kur”.
Ale wciąż jest wiele do zrobienia,
na przykład w dziedzinie okrutnego procederu hodowli zwierząt
futerkowych, w którym Polska
przoduje, bo kraje Europy Zachodniej zaprzestają już takich odrażających praktyk wobec zwierząt.

Czy można Pana spotkać na
Bielanach?

Owszem, już w Wielką Sobotę,
20 kwietnia, zapraszam serdecznie
na Wolumen! Przyjdę, aby spotkać
się z mieszkańcami, porozmawiać,
złożyć im osobiście wielkanocne
życzenia. Ten bazar jest wyjątkowo
mi bliski, bo przez całe lata biegałem tam, zwłaszcza właśnie przed
świętami, by robić zakupy u właścicieli małych gospodarstw rolnych, którzy przywozili swoje towary spod Warszawy. Mało kto już
dziś pamięta, że jeszcze niedawno
na Wawrzyszewie krowa pasąca się
pod blokiem nie była dla nikogo
zaskoczeniem.

A zatem – do zobaczenia i Wesołych Świąt!

Fot. Arch. Redakcji

Oczywiście, z tym że była to
atrakcja dla warszawiaków z innych części miasta, którzy tym
statkiem mogli na Bielany przypłynąć, na przykład na piknik.

zwierząt znalazło swój dom, ale nie
tylko – polega ona bowiem również na opiece nad tymi podopiecznymi schroniska, którzy
jeszcze nie znaleźli swoich domów.
Na tym, by pójść z nimi na spacer,
pobawić się z nimi, by poczuły
dobroć człowieka zanim jeszcze
znajdą swój dom. Ta akcja jest
według mnie przykładem tego, jak
powinno się opiekować bezdomnymi zwierzętami. Jak można i powinno się szukać im nowego
domu, ale jednocześnie dawać im
ciepło i radość zanim jeszcze znajdą swoje nowe miejsce.

Andrzej Halicki przemawia pod pomnikiem upamiętniającym walki o lotnisko znajdującym się na Młocinach

Dziękuję Panie Redaktorze.
Wszystkim mieszkańcom, także
tym, których nie będę miał okazji
spotkać osobiście, składam najserdeczniejsze życzenia wielu potańcówek na „dechach”, uśmiechu
i spokoju w nadchodzące Święta.
Dziękuję za rozmowę.
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po godzinach

godz. 18.00

06

08
godz. 17.30

09
godz. 18.00

„Dokąd idziesz?
Do słońca!”

Piosenki Edwarda Stachury zaśpiewa Sławomir
Zygmunt. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 29.04
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Dyskusyjny
Klub Książki
Omawiana książka: „Cudowny chłopak” – R.J. Palacio
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Pasja Tworzenia
– X Przegląd Gobelinów
Gala wręczenia nagród i ogłoszenie wyników
X Przeglądu Gobelinów. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

09

09
godz. 17.00

09
godz. 17.00

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Bielańska Akademia
Umiejętności

Teatrzyk w wykonaniu Teatru TAK. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6, tel. 22 663
73 85

Warsztaty artystyczne
– Makrama
Poznamy piękne sploty i wzory, wypleciemy własne
makramy. Kolejne warsztaty 16, 23 i 30 maja. Wstęp
wolny

10
godz. 17.00

10
godz. 18.00

Cmentarzysko
Zapomnianych Książek
Zapraszamy od 9 do 13 maja

„7 dni dookoła świata”

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

Ptasie gniazdo
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wiek 5+, na zapisy
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

„Studium z natury 2019”
Otwarcie wystawy przygotowanej przez sekcję
Studium z natury w Bielańskim Ośrodku Kultury pod
kierunkiem Jacka Barszcza. Wstęp wolny. Wystawa
do 2.06

10
godz. 19.00

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

Off na Zakręcie.
I znowu do pracy
Praca potrafi męczyć i dołować, ale może być
również inspirująca i dodająca energii. Jak widzą ją
reżyserzy offowych filmów? W programie filmy

W maju BAU zmienia się w Bielańską Piaskownicę Umiejętności i

z Polski, Niemiec i Kolumbii. Dyskusję prowadzi

poprowadzimy warsztaty dla najmłodszych na bielańskich placach

Maciej Misztal. Wstęp wolny

zabaw!
6 maja – Plac zabaw ul Broniewskiego 95. Inauguracja cyklu Bielańska Piaskownica Umiejętności.
Praca w drewnie. Warsztaty poprowadzi Sebastian Świerszcz.
10 maja – Plac zabaw w parku Stawy Kellera. Tworzenie lalek. Warsztaty poprowadzi Joanna Grabowiecka.
10 maja – Plac zabaw Skwer Jarnuszkiewicza, ul. Staffa 36. Twórcze rozwiązywanie konfliktów wśród
dzieci. Warsztaty poprowadzi Agata Wrona.
13 maja – Plac zabaw, ul. Dzierżoniowska 7 - ilość miejsc ograniczona ze względu na wielkość placu
zabaw. Praca w drewnie. Warsztaty poprowadzi Sebastian Świerszcz.
14 maja – Plac zabaw Skwer Jarnuszkiewicza, ul. Staffa 36. Origami. Warsztaty poprowadzi Małgorzata Spilarewicz.
16 maja – Park przed MDK Bielany ul. Cegłowska 39. Tworzenie lalek. Warsztaty poprowadzi Joanna
Grabowiecka
17 maja – Park trampolin Marymoncka 34F. Twórcze rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci. Warsztaty poprowadzi Agata Wrona.
20 maja – Park przed MDK Bielany ul. Cegłowska 39 - Praca w drewnie. Warsztaty poprowadzi
Sebastian Świerszcz
21 maja – Park Olszyna. Uprawianie zieleni. Warsztaty poprowadzi Renata Kuryłowicz.
22 maja – Park przed MDK Bielany ul. Cegłowska 39. Origami. Warsztaty poprowadzi Małgorzata
Spilarewicz.
23 maja – Park przed MDK Bielany ul. Cegłowska 39. Uprawianie zieleni. Warsztaty poprowadzi Renata Kuryłowicz.
31 maja – Plac zabaw, ul. Dzierżoniowska 7 - ilość miejsc ograniczona ze względu na wielkość placu
zabaw. Tworzenie lalek Prowadzi Joanna Grabowiecka. Wszystkie zajęcia praktyczne dla dzieci
od 5. roku życia odbywają się w godz. 16:30-18:30. Wstęp wolny*.
* Lokalizacja może ulec zmianie, w przypadku złej pogody zajęcia odbędą się w innym terminie. Tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

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

11
godz. 3.30

Polowanie na Słońce
– wschód słońca
na motylowej łące
Wyprawa na wschód słońca z przewodnikiem po
Kampinoskim Parku Narodowym. Wyprawę prowadzi
Radosław Morek. Wstęp wolny, zapisy 22 835 54 44
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

11
godz. 10.00

Precious Plastic
– warsztaty przetwarzania
odpadów plastikowych
Misją warsztatów jest edukacja recyklingowa i
udowodnienie, że w plastikowych odpadach
drzemie wartość. Warsztaty prowadzi Plastikowa
Rewolucja. Wstęp wolny, zapisy 22 835-54-44
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

09

Jazz w
Podziemiach Kamedulskich
SZYMON MIKA TRIO & JOACHIM MENCEL

Koncert tria jednego z najwybitniejszych gitarzystów jazzowych młodego
pokolenia Szymona Miki. Dzięki rozszerzeniu instrumentarium o lirę korbową krakowskiego pianisty Joachima Mencla usłyszymy nowoczesny jazz
w połączeniu z elementami polskiej muzyki ludowej. Partner koncertu:
Veolia Energia Warszawa S.A. Godz. 19.00. Wstęp wolny

15
godz. 17.30

12

godz. 11.00

Zajęcia łączą praktykę w pracowni i przy pszczołach
w pasiece oraz solidną teorię. Koszt 700 zł za cały
kurs (5 miesięcy, 10 spotkań) 350 zł (5 spotkań) lub

16
godz. 19.00

150 zł miesięcznie (2 spotkania), zapisy. Kolejne

bielany po godzinach

godz. 12.30

godz. 17.00

„Dwie Godziny
dla Rodziny”

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

Spektakl „Ucieczka z piórnika” (Teatrzyk Czekoladowy Słoń) oraz animacje plastyczne. Dla dzieci od lat

Spotkanie autorskie
z Renatą Wroną
Spotkanie oraz na warsztaty motywujące dla kobiet.

16
godz. 17.30

17
godz. 17.30

Wstęp wolny

Kino za Rogiem
Na życzenie widzów powtarzamy film pt. „Kler” (reż.
Wojciech Smarzowski. Następne seanse: 20 maja –

17
godz. 19.00

Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów
Teatru TAK. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a, tel.
22 669 69 52

„Barwy mojej pasji”
Wernisaż wystawy. Wstęp wolny. Wystawę będzie
można oglądać od 07.05-07.06

Off na Zakręcie.
Trudno być sobą
Wszyscy funkcjonują w jakimś otoczeniu, społeczności.
Pokaz filmów niezależnych z Korei Południowej, Kuby,

go pt. „7 uczuć” i spotkanie z aktorką Małgorzatą

Islandii, Indonezji i Wielkiej Brytanii. Dyskusję prowadzi

Bogdańską. 22 maja – film pt. „Twój Vincent ” oraz

Maciej Misztal. Wstęp wolny

spotkanie z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim. 29 maja – film dla najmłodszych pt. „Gnomy
rozrabiają”. Wstęp wolny

godz. 19.00

„Przygody
Łatka Wąchatka”

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

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3,
tel. 22 835 69 44

cykl AKTORKI NA BIELANACH – film Marka Koterskie-

15

Maoz. Poruszający obraz rozpaczy rodziców przeple-

Bielany m.st. Warszawy. Wstęp wolny

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

15

W programie pokaz filmu „Foxtrot” w reż. Samuel

żołnierza. Projekt dofinansowany przez Dzielnicę

daż od 7.05

godz. 18.00

Kino żydowskie
na Bielanach – „Foxtrot”

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

4. Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun), przedsprze-

14

oraz „Kąpielisko” Libby Page. Wstęp wolny

ciony surrealistycznymi doświadczeniami młodego

zajęcia 26 maja

12

Omawiane książki to „Nie zgadzam się” Per Petterson
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

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

Warsztaty Pszczelarskie
z Pracownią Pszczelarium

Dyskusyjny Klub Książki
dla dorosłych

KINO ZA ROGIEM, ul. T. Duracza 19, tel. 22 663 83 14

„Krajewski Smooth
Jazz”
Koncert w wykonaniu Piotra Rodowicza – kontrabas,
Bogdana Hołowni – fortepian, Kazimierza Jonkisza
– perkusja, Roberta Murakowskiego – trąbka, Joanny

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

18
godz. 18.00

Muzyczne Podróże
– Francja
Koncert „Bulwar piosenki francuskiej” w wykonaniu
Piotra Bakala - gitara klasyczna, śpiew; Mirosława
Łączyńskiego – gitara basowa, Lesława Mateckiego
– gitara solowa. Wystawa fotografii autorstwa Piotra
Bakala. Degustacja przysmaków kuchni francuskiej.

Bejm – wokal. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 7.05.

Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 7.05

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

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

maj 2019
18

godz. 12.00

Kocham Teatr!
Trzy Świnki – spektakl
Teatru Nemno
Pewnego razu trzy małe prosiaczki postanawiają
zbudować swój dom. Pomoc oferuje Handlarz – i ta
pozorna przysługa, staje się początkiem trzech

21
godz. 17.00

22
godz. 18.00

niesamowitych historii. Spektakl dla widzów od 3 lat.

godz. 11.00

bielany
po godzinach

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Finał Finałów
Uroczyste podsumowanie Przeglądu Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Teatralia
torskiego „Warszawska Syrenka” i 64. Ogólnopolskie-

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

go Konkursu Recytatorskiego. Wstęp wolny

Rozśpiewane Smyki
w świecie Muzyki

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

19 maja po raz kolejny spotkają się „Rozśpiewane Smyki
w świecie Muzyki”. Gościem specjalnym będzie Krzysztof Szmytke, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej im.

12

Wernisaż wystawy

2019”, eliminacji dzielnicowych: 42. Konkursu Recyta-

Bilet 10 zł/osoba

19

„Krzywda.
Przebaczenie.
Współpraca”

23
godz. 18.00

Witolda Lutosławskiego na Bielanach, który zagra na

Wyluzuj – warsztaty
odstresowujące
Sposób na odskocznię i relaks oparty jest o techniki
oddechowe angażujące zarówno ciało jak i umysł.

bardzo ciekawym instrumencie – lirze korbowej. To

Wstęp wolny, zapisy 22 835-54-44

będzie fantastyczne muzyczne przedpołudnie! Start o

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

godz. 11.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

19
godz. 12.30

Sala widowiskowa Ratusza Bielany, ul. S. Żeromskiego 29 wejście
od ul. A. Jarzębskiego tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„Podróżniczek
w Europie”
W programie zabawy i konkursy – Teatr pod Orzeł-

23
godz. 19.00

kiem oraz animacje plastyczne. Dla dzieci od lat 3.

godz. 18.00

Dzielnicę Bielany m.st. Warszawy. Wstęp wolny

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

Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, tel.
22 835 69 44

Aszera. Ojciec widzi w nim spadkobiercę rodzinnej
zmienia wszystko. Projekt dofinansowany przez

od 14.05

21

Fabuła filmu koncentruje się wokół 17-letniego
firmy budującej rusztowania. Tragiczny wypadek

Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun), przedsprzedaż

Spotkanie autorskie
z Tanyą Valko

Kino żydowskie
na Bielanach
– Droga Aszera

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

24
godz. 19.00

Super Trouper – koncert
hitów lat 80 w wykonaniu
Chóru Kohezja
Uruchamiamy machinę wspomnień i zapraszamy do

Piosenka autorska w
Podziemiach Kamedulskich

świata tapiru na włosach, oversizowych katan, bufek

W niedzielę 12 maja w Podziemiach Kamedulskich wystąpi Kuba Sienkie-

tuaru Kombi. Dyrygent Ewa Jurkiewicz, akompaniator

wicz (głos, gitara) wraz z Łukaszem Dąbrowskim (akordeon).
Kuba Sienkiewicz piosenkarz, neurolog, mieszkaniec Bielan. Występuje z Elektrycznymi Gitarami i
jako Kuba Sienkiewicz. Wykonuje piosenkę autorską. Układa muzykę i piosenki do filmów. Współpracuje ze scenami kabaretowo-muzycznymi, Międzynarodowym Festiwalem Bardów OPPA i
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Jako neurolog zajmuje się chorobą Parkinsona i innymi
zaburzeniami ruchowymi. Jest autorem poradnika dla osób z tym schorzeniem i członkiem stowarzyszenia Movement Disorder Society. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00. Wstęp wolny. Liczba
miejsc ograniczona. Zapraszamy serdecznie!
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3 tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

na ramionach i wyrazistych makijaży. Usłyszycie takie
utwory jak: Every breath you Take The Police, Staying
Alive Bee Gees, czy Słodkiego Miłego Życia z reperPiotr Woźniak. Wstęp wolny

25
godz. 12.00
– godz. 17.00

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

Piknik Biblioteczny
Konkury i animacje dla dzieci, strefa sportu i spotkania autorskie.
Park Olszyna, tel. 22 663 83 14

25

29

„FIESTA RODZINNA”
W ogrodzie MDK ,,Bielany” jak co roku odbędzie się ,,FIESTA RODZINNA”.
W tym roku FIESTA poświęcona będzie podróżowaniu! Na najmłodszych

godz. 18.00

uczestników imprezy będą czekały m.in. animacje artystyczne i sportowe oraz spektakl teatralny. Zapraszamy do dobrej zabawy na świeżym

godz. 10.30

W trakcie naukowego show poznamy głównego

29
godz. 12.15
i godz. 17.00

bohatera, czyli strumień powietrza o prędkości 120
km/h, dowiemy się, co możemy zrobić żeby latać, co
to aero-lewitacja oraz dlaczego kubki mogą latać?
Koszt 25 zł, zapisy 22 835-54-44

bielany po godzinach

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

25
godz. 12.30

29
godz. 17.30

Warsztaty dla
nieumiejących śpiewać
PKochasz śpiewać, ale ludzie dookoła niekoniecznie
na to dobrze reagują? Te warsztaty są właśnie dla
Ciebie – przyjdź i odkryj swój talent. Wstęp wolny,
zapisy 22 835-54-44

godz. 16.00

Dzień sąsiada – piknik
sąsiedzki na tarasie
Sąsiedzki grill, wymiana ciuchów i giełda sąsiedzka
oraz sztuka tatuażu dla wszystkich. W programie też
Wstęp wolny

30
godz. 18.00

30
godz. 18.30

zapisy
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

„Z muzyką
wśród zwierząt”
Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Blaszany
Bębenek. Wstęp wolny (ilość miejsc ograniczona)

Sukces to Ja!
Nie przepraszam za to,
że się cenię
Warsztaty skierowane są do osób, które chcą się
przyjrzeć swoim przekonaniom dotyczącym pienię-

Speed Cooking
– Slow Life.
Warsztaty zbliżające ludzi
Przygotujemy razem 5 słodkich i zdrowych przysmaków uruchamiając zmysły, poznając siebie i spotykaWarsztat poprowadzą Marta Kostrzewa i Sylwia
Buczak z Fundacji Life Change. Ilość miejsc: 10 dla
pań, 10 dla Panów. Wstęp 20 zł, zapisy 22 835 54 44
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Koncert odbędzie się ramach cyklu „Festiwal Muzyki
Kameralnej na Bielanach”. Utwory Jana Sebastiana
wykonają artyści z Cracow Guitar Quartet, w składzie: Miłosz Miączyński, Joanna Baran-Nosiadek,
Łukasz Dobrowolski, Mateusz Puter. Wstęp wolny

godz. 17.30

Zajęcia dla dorosłych z cyklu DIY (do it yourself). Na

jąc się w grupach z ciekawością i otwartością.

„Muzyczne
krajobrazy”

Bacha, Modesta Musorgskiego, Edwarda Griega

28

Makramowe cuda

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

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

godz. 19.00

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

dzy. Wstęp wolny, zapisy 22 835 54 44

show baniek mydlanych i minikoncert na tarasie.

26

Chorwacji. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 21.05

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

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

26

i Krzysztofa Kobusów, występy artystyczne, wystawa
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki

Tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

25

W programie: prelekcja i pokaz multimedialny Anny
fotografii „Dubrownik w obiektywie”. Współpraca -

powietrzu. Godz. 12:00 - 18:00

Główka Pracuje
- Aerodynamika dla laika

Wieczór Międzynarodowy
– Chorwacja

Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie
ul. Conrada 7, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„O grającym drzewie”

31
godz. 19.30

zOperowani! Kontratenor
– głos pomiędzy
tożsamościami
Wieczór operowy poświęcony jednemu z najbardziej fascynujących elementów opery, jakim jest
głos. O specyfice bycia kontratenorem opowie
Michał Sławecki, występujący m.in. na scenie Opery
Śląskiej w Bytomiu. W jego wykonaniu usłyszymy
arie m.in. z „Rinalda” Georga Friedricha Haendla i „Ze-

Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru

msty nietoperza” Johana Straussa syna. Akompania-

Dur-Mol

torka Monika Kolasińska. Wstęp wolny

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44
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List otwarty Samorządu mieszkańców Wólki Węglowej i Placówki w sprawie
artykułu Jarosława Zielińskiego pt. ,,Wólka Węglowa na nowo odkryta”
W numerze 1-2/2019 „Naszych Bielan”, w dziale ,,Historia”
został opublikowany artykuł
p. Jarosława Zielińskiego pt. „Wólka Węglowa na nowo odkryta”.
Ten obszerny tekst stanowi nie
tylko recenzję nowo opublikowanej książki Mateusza Napieralskiego pt. „Dawna Wólka Węglowa. Wspomnienia mieszkańców”,
ale jednocześnie jest wyrazem
osobistych refleksji pana Zielińskiego na temat tego bielańskiego
osiedla, które niestety pokazują je
w krzywdzącym świetle. Z tego
powodu, jako reprezentanci społeczności Wólki Węglowej uznaliśmy, że powinniśmy zająć stanowisko wobec poruszonych
spraw.
Powszechnie znany jest mechanizm, że z obszernego tekstu
lub wykładu najlepiej zapamiętuje się jego początek i koniec.
W obu tych miejscach swojego
artykułu pan Zieliński ujawnił
niechęć do Wólki oraz nieznajomość specyfiki osiedla. Dlatego
trudno mu było w sposób obiektywny i rzetelny o nim pisać, podobnie jak i o samej książce Mateusza Napieralskiego.
Osiedle Wólka Węglowa zostało włączone do Warszawy

w 1951 r., jednakże na szczęście
nie uległo urbanizacji, natomiast
zachowało do tej pory swój niepowtarzalny, podmiejski charakter. Na ten charakter składają się:
niska jednopiętrowa zabudowa,
zanurzenie w ogrodach, bezpośrednie sąsiedztwo Kampinosu
i przede wszystkim dobre wzajemne relacje sąsiedzkie oparte na
wspólnej, wielowiekowej historii,
sięgającej jak się okazało schyłku
Średniowiecza.
Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w przewodniku ,,Bielany. Przewodnik
historyczny.” J. Zielińskiego czy-

telnicy raczej słabo zostaną zachęceni do odwiedzin Wólki.
Zdystansowany, zniechęcający
wizerunek osiedla został całkowicie odmieniony na kartach
publikacji Mateusza Napieralskiego. Ponieważ autorowi książki, w przeciwieństwie do p. Zielińskiego, udało się podejść do
tematu z wielką ciekawością i bez
uprzedzeń, uchwycił on z wielką
pieczołowitością i starannością
– a przede wszystkim z życzliwością, taktem i wyczuciem – wyjątkowość i bogactwo historyczne
Wólki Węglowej, za co jako
mieszkańcy osiedla jesteśmy mu
bardzo wdzięczni.
Takiego wyczucia zabrakło
niestety p. Zielińskiemu, który
w swoim artykule dziwi się np.
wprowadzaniu do książki Mateusza Napieralskiego wątku majątku Opaleń. Losy majątku Opaleń są dla Wólczan niezmiernie
interesujące, gdyż wyjaśniają pochodzenie jednego z ich ulubionych miejsc spacerowych, a mianowicie położonego na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego tzw. jeziorka Opaleń, zwanego
także stawem barona.
Z drugiej strony, mieszkańców Wólki dziwi fakt, że p. Zie-

liński z goryczą przytacza zasłyszane opowieści o plądrowania
osiedla Zdobycz Robotnicza podczas wojennych wysiedleń, nie
widzieć czemu w kontekście Wólki, podczas gdy sprawców należałoby raczej umiejscowić w okolicach Kaliszówki i Wawrzyszewa. Pan Zieliński nie nadmienił,
że gospodarstwa mieszkańców
Wólki zostały również ograbione
podczas przymusowych wysiedleń po Powstaniu Warszawskim. W trakcie okupacji hitlerowskiej domy wólczan zajmowali Niemcy, natomiast eksmitowane rodziny znajdowały przymusowe schronienie w pomieszczeniach gospodarskich, np.
chlewikach. Otrzymanie schronienia w chlewiku w sytuacji,
gdy w ogóle straciło się dach nad
głową, należało w tamtych trudnych wojennych czasach uznać
raczej za błogosławieństwo, a nie
powód do narzekania.
Szkoda, że w swojej recenzji
p. Zieliński w ogóle nie poświęcił
uwagi wątkowi spółdzielczości na
Wólce, której przejawem było założenie i sprawna działalność
kółka rolniczego, powstałego w latach pięćdziesiątych z inicjatywy
mieszkańców. Taki rodzaj spół-

dzielczości jest aktualnie bardzo
ceniony w nowoczesnym rolnictwie europejskim.
Na zakończenie chcemy podkreślić, że jako mieszkańcy Wólki
Węglowej bynajmniej nie popadliśmy ani nie popadamy w kompleksy z powodu naszej odrębności,
wolniejszego trybu życia oraz zdecydowanie wiejskiego pochodzenia, co w odniesieniu do obecnych
tendencji migracyjnych w Warszawie nabrało szczególnie ciekawego
znaczenia. Wręcz przeciwnie, czujemy się dumni z naszego osiedla
i pragniemy gorąco podziękować
p. Iwonie Mirosław-Doleckiej, Kierownik Filii Bielańskiego Ośrodka
Kultury – inicjatorce powstania
książki „Dawna Wólka Węglowa.
Wspomnienia mieszkańców” oraz
oczywiście p. Mateuszowi Napieralskiemu za publikację, do której
nie tylko rdzenni wólczanie zajrzą
z prawdziwą przyjemnością, aby
poznać niepowtarzalny klimat
tego miejsca, a następnie z książką
w ręku wyruszyć na spacer.
W imieniu mieszkańców Wólki Węglowej, w tym współautorów
recenzowanej książki,

krajobraz Bielan bywa w filmie
podmieniony przez zupełnie inną
scenerię. Inaczej niż w etiudzie
szkolnej Stanisława Jędr yki
„Zbieg”, gdzie bohater (oficer MO,
którego zagrał Emil Karewicz)
włóczy się niby po Grochowie, lecz
te sceny nakręcono w plenerach
marymonckiej skarpy w okolicach
ulicy Brochowskiej.
Czy dla Bielan jeszcze nastaną
czasy złotej ery filmowej? Czy na
przykład znajdzie się reżyser, który zechciałby przenieść na ekran
„Wilka”, debiutancką powieść
Marka Hłaski? Jej akcja rozgrywa
się na przedwojennym Marymon-

cie. Pod koniec lat 80. Jerzy Ridan
zekranizował „Sonatę marymoncką” (1987) – na Marymoncie okresu międzywojennego wychowuje
się Rysiek Lewandowski, główny
bohater tej niedokończonej powieści autora „Pięknych dwudziestoletnich”. A może znajdzie się
reżyser, który podjąłby się przeniesienia na ekran w formie krótkiej etiudy opowiadania Hanki V.
Mody „Kolejny dzień”. Autorka
podejmuje w nim tematykę egzystencjalną, a w tle opowieści pojawia się Marymont.

Samorząd mieszkańców
Wólki Węglowej i Placówki

Bielany w obiektywie filmowym
Któż nie zna komedii w reż. Jan
Fethke „Irena do domu” (1955),
m.in. z Adolfem Dymszą w roli
głównej. Jego bohaterowie
wprawdzie mieszkają na Kole,
ale przyjeżdżają na Bielany,
żeby w klimacie rodzinnego
pikniku odpocząć. W oddali
widzimy zaś, jak rozweseleni
mieszkańcy stolicy bawią się
na karuzeli, podczas gdy Maria
Koterbska śpiewa: „Karuzela,
karuzela/ Na Bielanach co
niedziela./ Śmiechu beczka i
wesela,/ A muzyczka, muzyczka nam gra”.

N

ie jest to oczywiście jedyny
film, w którym Bielany
pojawiają się w tle. To
zresztą dzielnica, która ma szczęście do bycia zobrazowaną w bardzo dobrych filmach. Na przykład
w kultowej komedii Stanisława
Barei „Brunet wieczorową porą”
(1976) widzimy, jak kierowca (w
tej roli Józef Nalberczak) podjeżdża pod warsztat samochodowy,
który miałby się znajdować na
Szczyglej, a w rzeczywistości był
usytuowany przy ulicy Bajana.
Odchodziły w nim pijatyki, zaś

bohater grany przez Nalberczaka
romansował z żoną lakiernika.
Warszawa lat siedemdziesiątych
minionego wieku doskonale została sportretowana w „Misiu”
(1980), a ciekawostką jest, że na
znajdującym się za ulicą Płatniczą
małym placyku został w filmie
stworzony Londyn.
Pikniki na Bielanach zostały
uwiecznione już w przedwojennym filmie dokumentalnym „Niedziela w Warszawie” (1938). Widać
w nim ludzi wsiadających na statek
kursujący do Młocin. Są wśród
nich panowie w garniturach i pod
krawatami, a także rozbawione
panie. Na miejscu zaś jest słynna
karuzela, muzyka i zabawa. Podobny motyw został również wykorzystany w filmie „Jutro idziemy
do kina”, w którym Piotr Dołowy
(Antoni Pawlicki) zabiera Zosię

(Julia Pietrucha) na piknik do Lasu
Bielańskiego.
Bielany pojawiają się w komedii Stanisława Barei „Nie ma róży
bez ognia”. Bloki, do których przeprowadzają się Janek z Wandą (Jacek Fedorowicz i Halina Kowalska), nękani przez Jerzego Dąbczaka (Jerzy Dobrowolski), to Osiedle
Ruda – chociaż część zdjęć była
realizowana również na Słodowcu.
Szkoda, że Bielany nie pojawiają
się w „Poszukiwanym, poszukiwanej”, jakkolwiek możemy w tym
filmie podziwiać uroki naszej stolicy z tego okresu. Wiemy jednak,
że na Osiedlu Ruda mieszkał Wojciech Pokora, który zasłynął główną rolą w tym filmie, jak i jako
odtwórca roli docenta Furmana w
„Alternatywach 4”.
W „Zezowatym szczęściu”
Piszczyk (Bogumił Kobiela) chodzi udzielać korepetycji Joli (granej przez Barbarę Kwiatkowską)
na którąś z uliczek Starych Bielan...
W „Panu Wołodyjowskim” natomiast klasztor kamedułów na Bielanach został „zagrany” przez
klasztor kamedułów na Bielanach
krakowskich. Nie jest to jedyny
taki przypadek, kiedy faktycznie

Jarosław Hebel

Obchody Dnia Zwycięstwa
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszają na obchody Dnia Zwycięstwa oraz 74. rocznicy zakończenia
II wojny światowej, które odbędą się 8 maja 2019 r.
Program uroczystości
godz. 12.00 – uroczysta Msza święta w kościele św. Marii
Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64
godz. 13.00 – uroczystość patriotyczna przy pomniku 30.
Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim
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Pod eskortą policji na porodówkę

2000 książek rozdanych
przed stacjami metra
Zasada jest prosta. Podchodzi
się do stolika, chwyta książkę
i w drogę. Bielańska Biblioteka Publiczna zorganizowała
czwartą edycję akcji „Książka
do metra”.

K

Redakcja

Fot. M. Sokół

siążki rozdawano przed stacjami bielańskiego odcinka
metra: Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany i Słodowiec. Do pasażerów trafiło ponad dwa
tysiące publikacji. Do spontanicznego czytelnictwa nie trzeba było
namawiać – przekonuje Włodzi-

mierz Piątkowski, wiceburmistrz
dzielnicy Bielany, który rozdawał
książki wspólnie z pracownikami
biblioteki.
Przechodnie sięgali chętnie nawet po kilka tytułów, a ci bardziej
niecierpliwi zaglądali wprost do
nierozpakowanych jeszcze kartonów. – Nasze panie bibliotekarki
doradzały i dobierały tytuły wedle
zgłoszonych zainteresowań – mówi
Witold Kon, dyrektor Biblioteki
Publicznej Dzielnicy Bielany.

Szczęśliwi rodzice Rysia w otoczeniu przedstawicieli władz dzielnicy, policji i Szpitala Bielańskiego

Fot. Biblioteka Publiczna

Bielańscy dzielnicowi spisali
się na medal. Funkcjonariusze
eskortowali samochód z rodzącą kobietą. Dzięki szybkiej
reakcji małżeństwo dotarło
na czas. Urodził się chłopiec,
Ryszard.

P

oranek był bardzo nerwowy
– wspomina Andrzej Kalbarczyk, który wiózł rodzącą żonę. Liczyła się każda minuta.

Droga z Łomianek nie była łatwa,
bo małżeństwo trafiło na poranne
korki w kierunku centrum.
Na ul. Pułkowej, Pan Andrzej
zauważył patrol policyjny. – Podjechał do nas. Powiedział, że wiezie do szpitala żonę, u której
rozpoczął się poród. Był wyraźnie zdenerwowany i bardzo przejęty. Obawiał się, że nie zdążą –
mówi mł. asp. Krzysztof Tomczak, który razem z asp. szt.

Recykling w Hucie ArcelorMittal Warszawa
Do bielańskiej Huty co roku
trafia ok. 700 tys. ton złomu
– czyli materiału klasyfikowanego jako odpad. W piecu
elektrycznym zostaje on zmieniony w stal wykorzystywaną
do produkcji samochodów,
sprzętów AGD, maszyn rolniczych i budowlanych, dróg,
budynków i mostów.

S

tal jest materiałem idealnie nadającym się do recyklingu.
Po pierwsze, łatwo ją oddzielić
od innych odpadów – wystarczy
do tego magnes, który z góry
śmieci wyłowi nawet drobne metalowe elementy. W świecie borykającym się z rosnącymi hałdami
odpadów, to ważna zaleta. Po drugie, złom można przetwarzać dowolną ilość razy, nie tracąc nic na
jakości powstającej z niego stali.
Mniejsza emisja
gazów cieplarnianych
Produkcja stali ze złomu
w piecu elektrycznym redukuje
o 75% emisję CO2 w porównaniu
z produkcją stali z rudy żelaza.
Jednak nawet ten drugi proces jest
bardziej przyjazny dla środowiska

niż produkcja innych materiałów
o podobnym zastosowaniu. Dane
World Steel Association dowodzą,
że emisja CO2 w cyklu życia kilograma części samochodowych,
wyprodukowanych ze stali powstałej w procesie wielkopiecowym, jest od 7 do 20 razy mniejsza, niż emisja towarzysząca produkcji takich części z aluminium,
magnezu czy włókien węglowych.
90% stali wraca do recyklingu
W Europie średnia długość
życia przedmiotów zawierających
stal to 40 lat. Po tym czasie aż 90%
z nich wraca do recyklingu. To
największy odsetek ze wszystkich
używanych przez człowieka mate-

riałów. Obecnie 40% stali wytwarzanej w Europie pochodzi z recyklingu złomu w piecach elektrycznych.
Aby ograniczyć emisję gazów
cieplarnianych, a w szczególności
CO2, należałoby zatem przestawić
wszystkie zakłady hutnicze na
świecie na produkcję stali za złomu – czyli na taki cykl, jaki stosowany jest w bielańskiej Hucie
od samego początku jej istnienia
– i zrezygnować z wykorzystywania rudy żelaza w cyklu wielkopiecowym. Jest to obiecująca perspektywa, która jednak stanie się
realna dopiero wtedy, gdy na
świecie będzie już dostępna wystarczająco duża ilość stali – a więc

i złomu, by zaspokoić potrzeby
rosnącej populacji i rozwoju gospodarczego. Nastąpi to jednak
nieprędko.
Stal ułatwia ludziom życie
W gospodarce stal odgrywa
ważną rolę, bo jest materiałem
stosunkowo tanim (ruda żelaza
jest powszechnie dostępna), a zarazem niezbędnym przy budowie
infrastruktury współczesnego
świata i produkcji przedmiotów,
które ułatwiają ludziom życie. Bez
stali nie można zbudować dróg,
mostów, budynków, wyprodukować wagonów kolejowych, samolotów, samochodów, sprzętów
AGD, smartfonów, narzędzi chirurgicznych… Można wyliczać
bez końca. Trudno sobie wyobrazić nasze codziennie życie bez
udziału stali.
W krajach rozwiniętych na
mieszkańca przypada ok. 10 ton
stali w użyciu. Średnia światowa to
tylko 4,5 tony. Dlaczego? Bo większość ludzi na świecie żyje w krajach rozwijających się, gdzie przypada tylko ok. 2 ton stali na mieszkańca. To pokazuje, że wraz z rozwojem gospodarki tych krajów,
zużycie stali będzie rosło.

Krzysztofem Dąbrowskim podjęli się eskorty do Szpitala Bielańskiego.
Kilka minut po przyjeździe na
salę porodową, akcja miała szczęśliwy finał. Na świat przyszedł Ryszard. Maluch i jego mama czują
się bardzo dobrze. Gratulujemy
rodzicom i życzymy wszystkiego
najlepszego.
BF

Filar gospodarki obiegu
zamkniętego
Dzięki cechom, które pozwalają na nieustanny recykling, stal
jest jednym z filarów gospodarki
obiegu zamkniętego. Gospodarki,
w której wszystko to, co zostaje
wyprodukowane (w tym odpady
i produkty uboczne) wraca do ponownego przetworzenia.
W 2018 r. 96% odpadów, które
powstały przy produkcji stali w ArcelorMittal Warszawa, zostało poddanych odzyskowi – w tym recyklingowi. Największym tonażowo odpadem jest żużel hutniczy. Zostaje on
w całości – i na bieżąco – przerobiony na kruszywo, wykorzystywane
następnie do utwardzania dróg. Wychwytywane przez system odpylania
na Stalowni pyły przekazywane są
w całości do zakładu, który odzyskuje z nich cynk. Zgorzelina walcownicza trafia do wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej. Gruz ogniotrwały
jest częściowo wykorzystywany do
powtórnego murowania. Reszta trafia z powrotem do producentów materiałów ogniotrwałych. Niewielka
część jest wykorzystywana jako dodatek do kruszyw. Odpady opakowaniowe są w całości przekazywane
do odzysku.
Marian Eliasz
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Młodzieżowa Rada rozkręca się!
To już drugi artykuł o Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy. Tym razem opowiemy Państwu o naszych dokonaniach w ostatnim czasie, m.in.
o spotkaniu wszystkich bielańskich samorządów uczniowskich
szkół ponadgimnazjalnych.

Fot. Arch. Redakcji

O

dbyło się ono w XXII Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Podczas
wspólnej debaty omówiliśmy możliwości współpracy na linii Szkoła
– Ratusz. Debata trwała prawie
dwie godziny i należy ją uznać za
udaną. Samorządy szkolne zostały
poinformowane o działaniach Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany.
Naszym osiągnięciem w ostatnim miesiącu było uczestnictwo
w turnieju siatkówki warszawskich
młodzieżowych rad. Mieliśmy
okazję poznać młodzież z innych
dzielnic oraz wymienić się do-

świadczeniami i pomysłami na
wspólne przedsięwzięcia. Dziękujemy Młodzieżowej Radzie Dziel-

nicy Włochy za zorganizowanie
takiej formy integracji warszawskiej młodzieży.

Sportowcy z Młodzieżowej Rady Bielan

W dniach 27–29 marca wzięliśmy udział w Europejskim Kongresie Młodzieżowych R ad.

Uczestniczyliśmy w zajęciach na
Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Wszystkie warsztaty były organizowane przez Komisję Europejską.
Poznaliśmy mechanizmy rządzące
Unią Europejską i praktyczne
aspekty jej działalności. Znajomości zawarte na Kongresie zaowocowały przyjaźnią.
Jeśli chcecie śledzić losy naszej rady, polubcie nasz fanpage
na Facebooku, znajdziecie nas
pod nazwą „Młodzieżowa Rada
Bielany”.
Adam Cieślik
– młodzieżowy radny

„Z uśmiechem łatwiej”
Wernisaż prac wielkoformatowych wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak
27 marca w siedzibie Biblioteki
Publicznej Nr 65 przy ul. Petofiego 3 odbył się wernisaż prac
wielkoformatowych, wykonanych przez wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Marii Gwizdak, mieszczącego się przy ul. H. Ch. Andersena 4, podczas zajęć MalarstwoPlastyka.

Fot. Z. Morawski

„Z

uśmiechem łatwiej” to
cykl prac na kartonach wykonanych
w technice mieszanej, z wykorzystaniem farb temperowych, akrylowych, akwareli oraz pasteli olejnych. Prezentowane obrazy zawierają wszystkie najważniejsze elementy dobrej kompozycji malarskiej: światło wynikające z koloru
i stosowania półtonów barw dopełniających, ciekawe, indywidualne cechy każdego z autorów,
które uwidaczniają się w sposobie
kładzenia plamy barwnej, także
w rysunku, który jest szkieletem
obrazu. Wreszcie w sposobie zakomponowania postaci. Bo chociaż sam temat uśmiechającej się
postaci sugeruje pokazanie jej „en
face”, to każdy z autorów rozwiązał
to po swojemu, stawiając inaczej
akcenty, za pomocą kresek i barwnych plam.
Na wernisaż licznie przybyły
całe rodziny: dzieci – autorzy prac
oraz ich rodzice, dziadkowie,
krewni i przyjaciele, goście. Zaszczycili swoją obecnością przed-

Witold Kon i Maria Pyszkiewicz

stawiciele Rady Rodziców MDK,
a także Przewodnicząca Rady
Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zofia Paderewska oraz przedstawiciele
Rady Osiedla WSM Wawrzyszew
wraz z przewodniczącym Samorządu Osiedla Wawrzayszew –
Zygmuntem Morawskim. Obecni
byli także dyrektor MDK – Maria
Pyszkiewicz oraz dyrektor Biblioteki Publicznej – Witold Kon,
a także nauczyciel, prowadzący w
MDK zajęcia plastyczno-malarskie, artysta-plastyk – Andrzej
Ziomek.
Maria Pyszkiewicz podkreśliła,
iż pomysł i temat wystawy wpisują się w większy projekt działań,

realizowanych przez MDK, pod
hasłem „Z uśmiechem łatwiej”,
którego celem jest promowanie
pozytywnego, osadzonego w świecie wartości, stylu życia. Zaznaczyła, iż taki kierunek wychowania
młodego człowieka jest i był jej
bliski od samego początku pracy
na stanowisku dyrektora MDK.
Toteż znalazł on swoje odzwierciedlenie w programie wychowawczym placówki i przekłada się na
działania nauczycieli i wychowanków. W MDK stawiamy na radość
tworzenia, na radość życia! Pomimo trudności, problemów codzienności, które w sposób naturalny towarzyszą naszym wychowankom i ich rodzinom, w MDK

„wyciągamy z kapelusza” to, co
głęboko czyni nas ludźmi: uśmiech
i życzliwość dla innych!
Prezentowane na wystawie prace malarskie dzieci w wieku 5-12
lat zachwycają swą wymową – bogactwem treści i barwy oraz przesłania, które niosą. Kiedy patrzymy
na te obrazy po raz pierwszy, dostrzegamy przede wszystkim kolor.
To barwa się do nas uśmiecha, bo
kolory, które rezonują w nas, nie
tylko są nośnikiem pozytywnych
uczuć. One same są uczuciami! Ta
cecha wyróżnia prace malarskie
dzieci od całej reszty plastycznego
świata. Dzieci zaangażowane
w pracę artystyczną nie czynią podziałów na „ja” i zewnętrzny świat.

Wszystko, dzięki dziecięcej intuicji
i wyobraźni staje się jednym. Stapia
się w jedno. Świat, który dziecko
nosi w sobie i ten, który go otacza
– spotykają się na płaszczyźnie
obrazu i stwarzają nową nierozerwalną całość. To Piękno! Nieodłączny atrybut Prawdy – głęboko
zakorzenionej w każdym człowieku wizji Raju. Dzieci potrafią w obrazach docierać do tych głębin
i przynoszą nam, dorosłym, prawdziwe dary ze swych artystycznych
wypraw. Przynoszą barwne uśmiechy, aby się nimi podzielić.
Wernisaż przebiegał w niezwykle miłej, ciepłej, rodzinnej atmosferze. Dzieci dzieliły się swoimi
wrażeniami z przebiegu powstawania prac, zdradzały, kto jest pierwowzorem przedstawionych postaci
– które mieliśmy okazję poznać
również „na żywo” w trakcie uroczystego wernisażu. Zebrani zostali zaproszeni na specjalnie przygotowany przez Bibliotekę poczęstunek, a autorzy prac plastycznych
zostali obdarowani upominkami.
Rozmowom, dzieleniu się wrażeniami – nie było końca…
Wystawa potrwa do dnia 21
maja 2019 r. Wspólnie z Marią
Pyszkiewicz oraz Witoldem Konem i kierownikiem Biblioteki Nr
65 – Małgorzatą Koziarską zapraszamy do obejrzenia prac uczestników naszych zajęć MDK przy ul.
Andersena.
MDK
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Łacińskie Msze Wielkopostne na Dewajtis
Kościół Pokamedulski na
Bielanach to miejsce wyjątkowe. Zarówno pod względem
swojego położenia – kościół
usytuowany jest w przepięknym Lesie Bielańskim – jak
i przez to w jaki sposób troszczy się o duchowość wiernych.
W kościele przy ul. Dewajtis
świat duchowości i świat
sztuki połączone są w jedną,
nierozerwalną całość.

J

Fot. Arch. Redakcji

uż od dwunastu lat w okresie
Wielkiego Postu w każdą niedzielę odprawiane są msze
z udziałem scholi gregoriańskiej
Bornus Consort. Zespół śpiewa
chorał gregoriański. Chorał ten był
rozwijany, kodyfikowany i notowany w wielu krajach Europy Zachodniej i Centralnej w IX i X w. Pozostawał dominującym nurtem muzyki kościelnej także przez kolejne
stulecia. Coraz większą popularność zdobywały wtedy nowe techniki wykonywania utworów. Niezależnie od pojawiających się zmian
i modyfikacji – chorał gregoriański
uznaje się za podstawowy śpiew
Kościoła katolickiego. Wykonywany jest w języku łacińskim, jednak
słychać w nim wyraźne wpływy
greckie oraz żydowskie. Tradycyjnie śpiewały go chóry mężczyzn
i chłopców w kościołach, a także
kobiety i mężczyźni ze zgromadzeń
zakonnych w kaplicach. Co ciekawe, w XX w. przeniknął także do
pop-kultury. Chorał gregoriański
wykorzystywał w swoich utworach
popularny w latach 90. niemiecki

Łacińska Msza Wielkopostna w kościele przy ul. Dewajtis

zespół Enigma. Gregoriański śpiew
w połączeniu z instrumentacją
z pogranicza rocka i muzyki elektronicznej dał Enigmie wielką popularność, także w Polsce.
– W XIX w. chorał gregoriański
odrodził się przez opactwo benedyktyńskie Solesmes we Francji.
Mnisi do starych melodii i tekstów
dodali współczesną ornamentykę.
W tym XIX-wiecznym kształcie
chorał gregoriański wrócił do Kościoła. Współcześnie wielu muzykologów próbuje odtworzyć wcześniejsze brzmienia chorału. Najsłynniejszym badaczem jest francuz
Marcel Peres. Schola Bornus Consort jako jedna z nielicznych
w świecie wykonuje chorał, którego
brzmienie sięga około XII w. –
mówi ks. Wojciech Drozdowicz.
– Już od kilkunastu lat w Wielkim Poście możemy w kościele
pokamedulskim na warszawskich

Bielanach usłyszeć chorał gregoriański w jego specjalnej, historycznej postaci. Co jest w nim tak wyjątkowego? Otóż to, że nawet niewyrobione ucho rozpozna skąd ten
śpiew pochodzi. To śpiew bliskowschodni, przede wszystkim hebrajski. Europa Zachodnia nauczyła się
go od Greków. Jeszcze w XIII stuleciu, jak twierdzą źródła, śpiew ten
na Wschodzie i Zachodzie był taki
sam. I ten właśnie moment uchwycił nowy, wynaleziony w połowie
XIII w., sposób zapisu nutowego.
Paryscy franciszkanie i dominikanie stworzyli precyzyjny system notacji, zwanej kwadratową,
która później dała początek dzisiejszym nutom. To właśnie z najstarszego rękopisu franciszkańskiego
w Polsce z 1257 r. od PP. Klarysek
z Krakowa, śpiewamy na Bielanach.
Długo zresztą te nuty były niedoceniane. Właściwie dopiero pod

koniec XX w. udało się je rozszyfrować. Wtedy odkryto zawarty
w nich precyzyjny rytm i zdobienia.
W połączeniu z rekonstrukcją specyficznej tradycyjnej intonacji,
przenosi nas to w czasy Jezusa
Chrystusa.

Dopiero teraz można zrozumieć słowa papieża Grzegorza
Wielkiego, patrona śpiewu gregoriańskiego, wypowiedziane w VI
stuleciu. Zapytany, czemu śpiewamy tak jak Grecy, odpowiedział:
Nie śpiewamy tak jak Grecy, tylko
Grecy i my śpiewamy jak w Jeruzalem. Jako cywilizacja, o tym zapomnieliśmy. Czas to przypomnieć!
– twierdzi kierownik zespołu Bornus Consort, kantor Marcin Bornus-Szczyciński.
Łacińskie msze wielkopostne
cieszą się dużym zainteresowaniem
wiernych, szczególnie tych, dla
których ważna jest oprawa muzyczna liturgii. Odprawiane są
w każdą niedzielę Wielkiego Postu,
a także w Wielkanoc o godz. 11.00.
Uczestnictwo w nich jest wyjątkowym przeżyciem duchowym i muzycznym, co potwierdzają wszyscy,
którzy mieli okazję odwiedzić
w wielkopostną niedzielę kościół
w Lesie Bielańskim.
Rafał Dajbor

Koncert Orkiestry Kameralnej
Filharmonii Narodowej
28 kwietnia, o godz. 13.00
w pięknym otoczeniu zieleni
Parku Olszyna w świat muzyki
zabiorą nas muzycy Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej,
którzy wykonają m.in. utwory
Morricone, Prokofiewa, Brahmsa,
Wodeckiego czy Matuszkiewicza.
Zanim jednak usłyszymy Orkiestrę Kameralną, w delikatne

swingowe rytmy wprowadzi nas
zespół Joanna Morea with Swing
On Air, który w swoim repertuarze
posiada takie hity swingowe jak:
„Summertime” Georga Gershwina, „Love Is Here To Stay” Elli
Fitzgerald czy „In the mood” Glena Millera.
Redakcja

Jazz w Podziemiach Kamedulskich
Już niebawem w cyklu „Jazz
w Podziemiach Kamedulskich”
przy ul. Dewajtis 3 nastąpi
prawdziwa eksplozja młodego
polskiego jazzu.

Hanna Dutkiewicz

Fot. mat. prasowe organizatora

Fot. mat. prasowe organizatora

J

eszcze w tym miesiącu, 25
kwietnia o godz. 19.00 wystąpi jeden z najwybitniejszych
polskich trębaczy Jerzy Małek. Ze
swoim kwintetem zaprezentuje
utwory ze swojej nowej płyty
„Black Sheep”.
Natomiast 9 maja, również
o godz. 19.00 odbędzie się koncert
tria znakomitego gitarzysty jazzowego Szymona Miki. Na oba koncerty wstęp wolny.
Koncert organizowany jest
przez Urząd Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agencję Koncertową
Pianoart. Partnerem koncertu jest
Veolia Energia Warszawa S.A.

Jerzy Małek

Szymon Mika

K U LT U R A 19

Nasze Bielany nr 4/2019

Poniedziałek Mazurkowy na Bielanach Gry wszelakie
w Klubie „Domino”

Fot. Arch. Redakcji

O

godz. 12.00, po Mszy św.,
przed kościołem zabrzmią
mazurki, oberki i polki –
do tańca zagra Janusz Prusinowski
Kompania. Nie zabraknie osób,
które poprowadzą tańce i zachęcą
mniej doświadczonych tancerzy.
Będzie też można skosztować mazurkowych wypieków przygotowanych przez ochotników z parafii.
Ok. godz. 13.00, w podziemiach kościoła, odbędzie się
wspólne śpiewanie. Śpiew poprowadzi Warmińskie Towarzystwo
Śpiewacze. Zabrzmią pieśni Wielkanocne w wariantach roztoczańskich oraz podlaskie pieśni wołoczebne, towarzyszące niegdyś
wielkanocnej kolędzie życzącej.
Jest kilka miejsc w Polsce w których przetrwały ślady archaicznej
kolędy wiosennej - na Podlasiu ten
zwyczaj nosi nazwę Wołoczebnego.
Wykonawcy: Janusz Prusinowski Kompania - to uczniowie
i kontynuatorzy wiejskich muzykantów – Jana Lewandowskiego,
Kazimierza Meto, Józefa Zarasia,
Piotra i Jana Gaców, Tadeusza Kubiaka i wielu innych – a zarazem

Poniedziałek Wielkanocny na Dewajtis w ubiegłym roku

awangardowa formacja o charakterystycznym brzmieniu i własnym języku improwizacji. Muzykę łączą z tańcem, archaiczność
z doświadczeniem współczesności, trasy koncertowe zaś z działalnością edukacyjną w Polsce i na
świecie.
Od roku 2008 zespół zagrał
wiele koncertów w większości krajów Europy, w Azji, Kanadzie, USA
(m.in. Carnegie Hall NY, Chicago
Symphony Center) i – przede
wszystkim – w Polsce.
Zarówno na wielkich festiwalach (jak Open’er Festiwal World
Stage) jak i w mniejszych salach
koncertowych.
Skład kapeli: Janusz Prusinowski, skrzypce/harmonia polska/
cymbały/śpiew; Piotr Piszczatowski, bębenek/baraban/basy; Michał

Żak, flet drewniany/szałamaja/
klarnet; Szczepan Pospieszalski,
trąbka
Warmińskie Towarzystwo
Śpiewacze – męska kompania zajmująca się praktykowaniem tradycyjnych śpiewów nabożnych dyktowanych rytmem roku liturgicznego. Działania Towarzystwa
oparte są o stale prowadzone badania terenowe na Podlasiu, Roztoczu i w Radomskim. Znajomość
ze śpiewakami tych regionów
umożliwia uczestnikom kompanii
poznawanie pieśni i kontekstów
wykonawczych w drodze bezpośredniego przekazu.
Zaśpiewają w składzie: Marek
Szwajkowski, Robert Burdalski,
Maciej Żurek
Redakcja

Prawdziwy boom mody na gry
planszowe dotarł na Bielany
w 2018 r. Z budżetu partycypacyjnego sfinansowano uruchomienie wypożyczalni gier
w Klubie Mieszkańców „Domino” (WSM Chomiczówka) przy
ul. Bogusławskiego, w Miejscu
Aktywności Lokalnej „Studnia”
przy ul. Estrady 112 i Miejscu
Aktywności Lokalnej przy ul.
Samogłoski 9A.

W

Bielańskim Ośrodku
Kultury przy ul. Goldoniego 1 ulokował się
Klub Gier Wszelakich założony
przez Krzysztofa Oleksiaka, który
od czterech lat zrzesza miłośników
„gier bez prądu”. Gry planszowe
rozwijają wiele cech, począwszy od
umiejętności logicznego myślenia
i pozytywnego współzawodnictwa, poprzez naukę kooperacji,
języków obcych oraz dobrego zachowania, a skończywszy na przewidywaniu konsekwencji czynów
oraz rozwijaniu komunikatywności. By być na bieżąco z informacjami zachęcamy do zaglądania na
stronę „Klub Gier Wszelakich” na
Facebooku. Klub ma formułę
otwartą.
Zapraszamy fanów gier w każdym wieku na spotkania by zagrać,
poznać i nauczyć się nowych tytułów. KGW posiada tradycyjne gry,

Fot. Arch. Klubu “Domino”

Jak co roku w Poniedziałek
Wielkanocny zapraszamy
przed kościół Pokamedulski na
Bielanach, na otwartą imprezę
organizowaną przez Zarząd
Dzielnicy Bielany i Fundację
Wszystkie Mazurki Świata.

Kolekcjonerska niedziela na Bielanach
Za nami III edycja Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej. 7 kwietnia 2019 r.
Hala Sportowo-Rekreacyjna
Dzielnicy Bielany przy ul.
Lindego 20 zamieniła się
w mekkę dla poszukiwaczy
pocztówek, monet, porcelany, antyków, starych płyt,
pocztówek i wielu, wielu
innych walorów kolekcjonerskich. Bez wątpienia każdy
kolekcjoner, od początkującego po najbardziej wytrawnego, mógł znaleźć dla
siebie niejeden wartościowy
i oryginalny przedmiot.
Fot. mat. prasowe organizatora

P

odczas tegorocznej edycji
odwiedzili nas wystawcy
nie tylko z Polski, ale również z Czech, Litwy, Białorusi
oraz Rosji. Cieszy nas fakt, że
zamiłowanie do przedmiotów
z „duszą” to domena coraz większej liczby znawców. Dzięki kolekcjonowaniu stajemy się bardziej wrażliwi i na otaczający nas
świat, i bez wątpienia pogłębiamy

Tłumy kolekcjonerów w CRS Bielany przy ul. Lindego 20

naszą wiedzę historyczną. Każdy,
nawet najmniejszy, kolekcjonerski walor jest skarbnicą wielu

pasjonujących informacji o czasach, z których pochodzi, ludziach którzy z niego korzystali

czy też drogi jaką przebył „podróżując po świecie”, czasem nawet w niezwykły sposób.

a także najnowsze odmiany gier
bitewnych, karcianych, paragrafowych, fabularnych oraz po prostu
planszowych. Dokładny spis zakupionych gier z budżetu partycypacyjnego jest również na stronie
„Klub Gier Wszelakich” na Facebooku. Oczywiście można przyjść
z własną grą.
Najbliższe spotkania odbędą
się w dwóch terminach:
17 maja i 7 czerwca (piątki) w
godzinach 18.00 – 20.30. Oczywiście w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1.
Zapraszamy
Krzysztof Oleksiak i zespół
Bielańskiego Ośrodka Kultury

Dodatkowym atutem była okazja do zobaczenia wyjątkowej wystawy pocztówek Aleksandra Sosny przedstawiających cerkwie
z różnych stron Europy.
Cieszymy się, że każda kolejna
edycja gromadzi coraz większą
liczbę odwiedzających. Jest to bowiem doskonała okazja do wymiany doświadczeń i możliwość rozpoczęcia swojej kolekcjonerskiej
przygody, o czym mówimy od samego początku.
Dziękujemy naszym patronom
medialnym: miesięcznikowi „Nasze Bielany”, gazecie „Informator
Stolicy”, tygodnikowi CoJestGrane24.pl; portalom: Kochamantki.
pl i MyVirtualMuseum.pl , a także
Burmistrzowi Dzielnicy Bielany,
który już po raz trzeci objął patronat honorowy nad naszym przedsięwzięciem.
Korzystając z okazji, zapraszamy Państwa na jesienną IV edycję
Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej, która odbędzie się w niedzielę 24 listopada 2019 r. w hali CRS
na gościnnych warszawskich Bielanach.
Organizatorzy WGK
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„Aktywność łączy pokolenia”
czyli międzypokoleniowy piknik rekreacyjny SENIORADA tuż tuż...
19 maja na terenie warszawskiej Akademii Wychowania
Fizycznego (AWF) w Warszawie
odbędzie się kolejna – 13 już
edycja wydarzenia Seniorada
2019. W ubiegłym roku program atrakcji przygotowany
przez organizatorów zachęcił
do udziału 500 seniorów.

Fot. mat. prasowe organizatora

Z

apraszamy więc starszych
mieszkańców dzielnicy Bielany i sąsiednich dzielnic
wraz z rodzinami, znajomymi, sąsiadami do udziału w tegorocznym
pikniku pełnym równie ciekawych
niespodzianek programowych.
Seniorada to międzypokoleniowy piknik rekreacyjny, którego
początki sięgają 2006 roku. Wówczas była to propozycja wydarzenia skierowana do mieszkańców
Warszawy, organizowana przez
studentów warszawskiej AWF.
W 2009 roku do grona organizatorów dołączyło Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności
Ruchowej 50+ (ESPAR 50+), które
w ramach swojej działalności statutowej we współpracy ze studentami – razem, na rzecz seniorów
pragnęło zintegrować pokolenia.

I tak celem głównym Seniorady
stała się integracja między pokoleniami oraz wewnątrz pokoleń
poprzez rekreację.
Program Seniorady to program
4 stref: rekreacji, integracji, informacji i sceny.
W strefie rekreacji będzie można poznać zasady gier rekreacyjnych, typu boccia, fińskie kręgle
albo wziąć udział w rywalizacji
rekreacyjnej o nagrody czy też
o tytuł najbardziej aktywnej lub
aktywnego Seniora Seniorady.

Strefa integracji to konkursy,
potańcówka pod gołym niebem
i wielopokoleniowa zabawa razem.
W strefie informacji będzie
można dowiedzieć się coś więcej
na temat swojego zdrowia lub oferty miasta na rzecz seniorów. Ważnym tematem strefy będzie także
bezpieczeństwo seniora.
Program sceny to prezentacja
różnych seniorskich grup zorganizowanych z terenu dzielnicy Bielany, m.st. Warszawy oraz Mazowsza.
Podczas Seniorady o 11.00 odbę-

Taniec wyzwala radość, znosi bariery
TANIEC – to jedna z najstarszych sztuk. Towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. To
celebracja życia przez ruch, to
także zdrowie i dobre samopoczucie.

Fot. R. Banasiak

C

hoć każda z odmian tańca
jest inna, różni się rytmem
i muzyką, to jednak wszystkie łączy ruch. Farmaceuci uważają, że żadne lekarstwo nie zastąpi
ruchu, natomiast ruch może zastąpić lekarstwo. Pełni rolę nadrzędną
szczególnie dla dzieci jak i dla seniorów. Niemal u wszystkich dzieci dzięki funkcjom podkorza
w mózgu występują reakcje motoryczne na muzykę: dziatwa klaszcze miarowo lub maszeruje w rytm
muzyki. U dzieci niewidomych
stosowanie muzykoterapii polega
na pobudzeniu sprawnych kanałów sensorycznych zmysłów do
odczuwania taktów, drgań, wibracji. Kroki taneczne ćwiczą koordynację ruchów, zwinność. Rozrywka, a działa jak lekarstwo. Coraz
więcej miast czy gmin organizuje
bezpłatne zajęcia taneczne dla
swych mieszkańców, a także dla
seniorów szczególnie tych w wieku
60+. Taniec bowiem ucząc równowagi i koncentracji nie obciąża

nadmiernie organizmu. Jest formą
najdoskonalszej rehabilitacji, a rehabilitacja przez taniec zwana choreoterapią znana była już w latach
50-tych w USA. Przede wszystkim
dla znacznej grupy seniorów taniec
pomaga utrzymać zdrowie i dobrą
kondycję fizyczną. Zatem korzyści
z tańca są wielorakie.
● przywraca ruchomość stawów, zwiększa zakres ruchu, likwiduje blokady mięśni, prostuje kręgosłup
● wpływa na układ krążenia,
cholesterol, cukrzycę
● taneczny trening poprawia
krążenie krwi, dzięki czemu dotle-

nia wszystkie komórki ciała. Pozwala na „wysiłek umiarkowany”,
zalecany przez kardiologów. Podobnie jak pływanie, szybki marsz,
jazda rowerem
● zwiększa i poprawia wydajność oddechową, która maleje
z wiekiem
● wzmacnia odporność, bo
osoby które tańczą rzadziej zapadają na choroby wirusowe takie jak
grypa czy przeziębienie. Powoduje bowiem pobudzenie mechanizmów obronnych organizmu. Pomaga na niestrawność – rytmiczne
ruchy w takt muzyki regulują prace układu pokarmowego uspraw-

dzie się także bicie rekordu wspólnie przećwiczonej rozgrzewki.
Niespodzianką tegorocznego
wydarzenia jest także propozycja
programowa dla warszawskich
i mazowieckich studentów Uniwersytetów III Wieku (UTW).
W ramach wydarzenia odbędzie
się II Memoriał Nordic Walking
Haliny Szwarc. Do udziału w Memoriale zapraszane są reprezentacje UTW. Każdy uczestnik memoriału otrzyma pakiet startowy.
Będzie to rekreacyjna rywalizacja
dla studentów UTW. Zgłoszenia
przyjmuje Mateusz Niedźwiecki
pod adresem: mniedzwiecki@
espar-50.org do 30.04.2019.
Drodzy Seniorzy mieszkańcy
Warszawy, w imieniu kolegów
i koleżanek, studentów warszawskiego AWF-u, współorganizujących tegoroczną Senioradę, zapraszamy Was serdecznie do udziału
w wydarzeniu. Specjalnie dla Was
przygotowaliśmy szereg atrakcji:
rekreację z instruktorami, taniec
na scenie, potańcówkę, konkursy
z nagrodami, stanowiska z programem nt. bezpieczeństwa, zdrowia,
hobby.
niając jelita. Spożyty pokarm nie
zalega w żołądku, szybciej jest trawiony
● zmniejsza skutki osteoporozy, podobnie jak popularny nordic
walking jest kompleksową gimnastyką ciała, dzięki czemu ćwiczy
równowagę i poprawia płynność
ruchów
● usprawnia myślenie i zdolności poznawcze. Synchronizuje
bowiem pracę obu półkul mózgowych. Dzieje się podobnie kiedy
słuchamy muzyki – pobudzane są
tu rejony mózgu odpowiedzialne
za płynną mowę. Ważne dla tych
osób, którym umykają z pamięci
niektóre słowa
● walczy z izolacją społeczną
i samotnością ludzi tzw. trzeciego
wieku. Wpływ samotności na stan
naszego zdrowia jest podobny do
życia w biedzie. Pojawiają się w
organizmie objawy podobne do
otępiennych.
Dlatego bezpośredni, radosny
dzięki tańcom kontakt z innymi
osobami sprawia nam przyjemność i poprawia samopoczucie.
Stąd od kilku lat wprowadzane
także do klubów seniora zajęcia
taneczne, to nie tylko moda, ale
i konieczność by utrzymać dobrą
kondycję na tzw. jesień życia. Od
kilku lat wprowadziłam na Osiedlu
Ruda w Szkole Podstawowej nr 53
zajęcia taneczne dla grupy senio-

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji
wziąć udziału w naszym wydarzeniu, jesteśmy pewni, że pokochacie
Senioradę tak mocno jak my, bo
jesteśmy tu razem: seniorzy z seniorami, seniorzy z juniorami.
Jeśli w poprzednich latach byliście z nami to wiecie że potrafimy
zaskoczyć i zainspirować do aktywności.
Zapraszamy do udziału w Senioradzie. Przybywajcie z rodzinami, znajomymi, sąsiadami, by
razem z nami spędzić aktywnie
czas – gwarantujemy świetną zabawę i liczymy na liczne odwiedziny!
Do zobaczenia!
Studenci, współorganizatorzy
Seniorady 2019

Kiedy?
Niedziela 19 maja 2019
od godz. 11.00 do 15.30
Gdzie?
Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
ul. Marymoncka 34
(metro: Stare Bielany),
boisko nr 6
Szczegóły na temat wydarzenia:
www.espar-50.org
Projekt współfinansowany ze
środków MSiT i m.st. Warszawa.
rów liczącej ponad 40 osób. Przewodniczył i uczył nas znany w Polsce i poza granicami dyplomowany mistrz tańca i choreograf,
znawca tak zwanych tańców dla
seniorów mgr Krzysztof Sułowski.
Towarzyszyła mu Pani Katarzyna
Faryna, która podobnie jak Mistrz,
uczyła poczucia rytmu każdego
z osobna i wszystkich w grupie.
W tym roku z budżetu partycypacyjnego zostały wprowadzone zajęcia taneczne dla mieszkańców
naszego osiedla w pobliskim Liceum Lelewela, ale tylko dla 40
osób. Osoby które zgłosiły się później nie zostały przyjęte. Zatem
druga 40 os. grupa seniorów
w wieku 60+ rozpoczęła zajęcia
w szkole podstawowej na ul. Rudzkiej 6 deklarując, że jeśli nie pomoże nam Zarząd Bielan, zdecydowana jest płacić sama za zajęcia.
Nie możemy na to pozwolić i liczymy, że na tak ważną formę rehabilitacji dla osób starszych, którą jest taniec pieniądze muszą się
znaleźć. Albowiem znany to fakt,
że do najlepszych metod rozładowujących napięcie, poprawiających zdrowie i nasze samopoczucie oprócz ćwiczeń rekreacyjnych
zaliczamy właśnie taniec.
T. Renata Banasiak
Prezes Vis Major
Warszawska Rada Seniorów
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Jego wysokość KURCZAK

N

a świątecznym stole przybierze postać puchatej kuleczki w doniczce z rzeżuchą, a my: „nakroimy szyneczki/
umoczymy w chrzanie/ jakżeś
dobrze uczynił/ żeś zmartwychwstał Panie!” Natomiast w dzień
powszedni z dzisiejszej obfitości
mięs wszelakich emeryt czy rencista, zwłaszcza samotny i z tak
zwanym starym portfelem, też
przeważne wybiera kurczaka.
Z kilograma ćwiartek za niecałe
cztery, a nieraz i trzy złote, dokupując kadłub i włoszczyznę /na
sztuki!/ można wygospodarować:
rosół, potrawkę w śmietanie
i z koperkiem, i pieczone uda:
obiady na tydzień!
Pamiętacie? W czasach naszego dzieciństwa nikt nie nazywał
kurczaka kurczakiem. Niewysłowionej dobroci niedzielny obiad
były to młode kartofelki, sałata

Polski Komitet
Pomocy Społecznej
– Zarząd Dzielnicowy
Warszawa-Bielany
z głębokim żalem
informuje,
że 6 kwietnia 2019 roku
zmarła w wieku 83 lat

Teresa Borowska
nasza koleżanka,
wieloletnia
wolontariuszka PKPS.
Żegnamy Cię, Tereniu.

prosto z ogrodu (niepryskana)
i kurczęta (spod kury a nie z wylęgarni), karmione ziarnem, a nie
genetyką. Sięgając pamięcią
w kurczakowe dzieje, warto też
przywołać czasy, dla dzisiejszych
młodych irracjonalne, a wpisane
w nasze życiorysy, kiedy był on
białkiem narodowym, wydzielanym rodakom na kartki żywnościowe w dodatku z reguły mrożonym.
Gruchnęła po osiedlu wieść,
że rankiem mają rzucić kurczaki.
Wstałyśmy z sąsiadką o czwartej
rano i – zaopatrzone w kartki
całej rodziny, zydelki oraz koce
– zajęłyśmy kolejkę. „WSS-Społem” było przy Staffa (dzisiejszy
„Carrefour”) kolejka sięgała do
połowy ul. Sadowskiej. Na szczęście dla nas starczyło. Teoretycznie przysługiwała na kartkę ilość
mięsiwa innego niż kurczaki
oraz wędlina, ale przeważnie
bywały w sklepach tylko one
oraz ocet.
Nie wiem, jak w tych czasach
żyli emeryci, byłam bowiem ko-

bietą pracującą i mojej pensji starczało na uzupełnienie rodzinnego
niedoboru białka za pośrednictwem baby z cielęciną. Dzięki niej
dzieciaki rosły zdrowo i osobiście
brakuje mi dwóch pomników
z owego etapu naszych dziejów:
Objuczonej Siatami Matki Polki
i Nieulękłej Baby.
Co do kurczaka, nie przesadzajmy: dwa skrzydełka w krupniku to wyjście na koniec miesiąca.
Po emeryturze warto pokusić się
o pierś. Z podwójnej piersi wychodzą cztery panierowane sznycle –
pyszne z sadzonym jajkiem.
W tym kontekście wszystkim
bielańskim seniorom życzymy zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
Bo jak rzekł filozof „zdrowie to nie
wszystko, ale bez zdrowia wszystko jest
niczym”. Nawet
wielkanocna
szynka.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy serdeczne życzenia
ciepła, spokoju, pogody ducha w gronie rodziny,
spełnienia wszystkich oczekiwań i marzeń
składa bielańskim seniorom
Rada Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

A

kredytacja SIS to duży prestiż i jednocześnie gwarancja wysokich standardów
leczenia chorych. Opieka nad chorymi z rozpoznaniem raka piersi
w BU WIM ma charakter modułowy. W procesie diagnostyczno-

Grzegorz Pietruczuk składa seniorom życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych
8 kwietnia odbyło się na Wawrzyszewie uroczyste spotkanie
Wielkanocne zorganizowane
dla seniorów, przez Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Bielany na wniosek Przewodniczącego Samorządu Wawrzyszew Zygmunta
Morawskiego.

W

uroczystości uczestniczyli: Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany, Radosław Sroczyński
– Radny Dzielnicy Bielany, Barbara Różewska – Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Zofia Paderewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Jacek Chyliński – Dyrektor Osiedla Wawrzyszew, Sylwester Sakow-

ski – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Marzena Kucharska –
Główna Księgowa oraz przedstawiciele Samorządu Mieszkańców
Wawrzyszew i Rady Osiedla.
Gości powitał Zygmunt Morawski, a życzenia spokojnych i radosnych Świąt przekazali uczestnikom spotkania, a także ich rodzinom: Grzegorz Pietruczuk, Barbara Różewska i Jacek Chyliński.
Uroczystość przebiegała w bardzo serdecznej, rodzinnej atmosferze. Na twarzach gości nie zabrakło radości i uśmiechu, a na stołach wielkanocnych potraw, jajeczek i słodkości.
Na zakończenie Barbara Różewska wręczyła tulipany wszystkim uczestnikom uroczystego
spotkania.
Zofia Paderewska

Wszystkim podopiecznym, darczyńcom, mieszkańcom
wspierającym naszą działalność serdeczne życzenia
zdrowia, życia bez trosk i zmartwień, spokoju i dostatku
dla Was i Waszych rodzin
składa
Zarząd Dzielnicowy Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej Oddział Bielany

Ośrodek leczenia chorób piersi
Breast Unit (BU; Centrum
Diagnostyki i Leczenia Chorób
Piersi), pierwszy na Mazowszu
z certyfikatem Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS, Senologic
International Society) od
2018 r. działa w Wojskowym
Instytucie Medycznym (WIM),
w Warszawie.

Fot. Arch. Redakcji

Rewolucje wstrząsają światem, ustroje się zmieniają a on
niezmiennie robi za emeryckie
źródło białka.

Spotkanie Wielkanocne
na Wawrzyszewie

leczniczym współpracuje ze sobą
zespół specjalistów z radiologii,
patomorfologii, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, rehabilitacji oraz psychologii. BU w WIM dysponuje
nowoczesnym i pełnym zapleczem
organizac yjno-technicznym
umożliwiającym prowadzenie
wszystkich etapów diagnostyki,
leczenia oraz rehabilitacji chorych
na raka piersi.
W ramach Breast Unit oferujemy:
• krótkie terminy oczekiwania na diagnostykę i leczenie,
w ramach pakietu onkologicznego NFZ (szybka ścieżka on-

kologiczna, karta diagnostyki i
le czeni a on kolog icznego;
DILO)
• leczenie prowadzone przez
doświadczony zespół chirurgów,
onkologów i radioterapeutów
• diagnostykę radiologiczną:
mammografia (MMG; w tym
skriningowa), USG piersi, badania tomografii komputerowej
(TK), rezonans magnetyczny
(MRI)
• diagnostykę patomorfologiczną: biopsja cienkoigłowa, gruboigłowa stereotaktyczna pod
kontrolą MMG, biopsja mammotomiczna
• zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem technik onkoplastycznych i rekonstrukcji jedno i dwuczasowe z użyciem ekspanderów,

implantów oraz tkanek własnych
pacjenta
• profilaktyczne amputacje
piersi z rekonstrukcją u kobiet
z obecnością mutacji w genach
wysokiej predyspozycji do zachorowania na raka piersi (genów
BRCA1/2)
• nowoczesne techniki napromieniania (radioterapii)
• zabiegi chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii zmniejszające ryzyko utraty włosów, tzw.
czepki chłodzące
• konsultacje psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty
• udział chorych w badaniach
klinicznych z nowymi lekami.
Dr hab. n. med.
Renata Duchnowska
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Siatkarki Lelewela
wicemistrzyniami stolicy

Badmintoniści wysoko
w Warszawie

Zawodniczki 41 LO im. J. Lelewela, trenujące pod okiem
Ryszarda Koziary drugim zespołem Warszawy! W rywalizacji WOM zawodniczki z Bielan
uległy jedynie zespołowi z
Mokotowa.

Z dobrej strony zaprezentowali się młodzi badmintoniści
Szkoły Podstawowej nr 80,
podczas rywalizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
W kategorii dzieci zawodnicy
z ul. Aspekt zajęli piąte miejsce
w Warszawie!

D

Zawodniczki z 41 LO im. J. Lelewela z trenerem

radzi sobie Lelewel. Zresztą Ryszard Koziara na przestrzeni lat
pokazał swoją ogromną wiedzę
w zakresie szkolenia siatkarskiego
i to procentuje każdego roku. Serdeczne gratulację dla zawodniczek
i trenera. Taki sukces uprawdopodabnia wysokie miejsce dla Bielan
w końcowych zmaganiach WOM.
Jesteśmy z Was dumni! – nie kryje zadowolenia z sukcesu bielańskiego LO Lelewela Burmistrz
Dzielnicy – Grzegorz Pietruczuk.
MG

Już od połowy kwietnia wraca
sztandarowy projekt biegowy
Dzielnicy Bielany, przeznaczony dla amatorskich biegaczek
i biegaczek z naszej Dzielnicy.
Darmowe zajęcia, prowadzone przez profesjonalnych
trenerów: Weronikę Zielińską
i Dariusza Wieczorka rozpoczęły się 16 kwietnia.

MG

Drogowe grzechy
rowerzystów

R

W

wiadali się o trenerach, Fundacja
Bieganie, która otrzymała z dotacji Dzielnicy Bielany środki na
prowadzenie zajęć, porozumiała
się z Weroniką Zielińską i Dariuszem Wieczorkiem. Doświadczonymi, profesjonalnymi trenerami,
którzy zarówno sami mają na swoim koncie bardzo dobre wyniki,
jak również przygotowywali do
zawodów wielu sportowców, niezależnie od ich poziomu i celów,
będą bardzo pomocnymi doradcami dla każdego, niezależnie od
stopnia zaawansowania. Warto

rii młodzieży zajęły tę samą pozycję.
Zawodnicy Szkoły Podstawowej nr
369, którzy również walczyli
o punkty wśród młodzieży, uplasowali się na dziesiątym miejscu.

Z początkiem wiosny w stolicy
ruszyła kampania społecznoedukacyjna „Rower to pojazd”,
promująca wśród rowerzystów
drogowy savoir-vivre.

Wracają Biegacze na Piątkę

zorem ubiegłego roku
Dzielnica Bielany postanowiła kontynuować
zaproponowane mieszkańcom zajęcia, które okazały się dużym sukcesem organizacyjnym. – Podczas
ubiegłorocznej edycji na treningach pojawiało się czasami nawet
40-50 osób. Dla wielu z nich był to
pierwszy krok i rozpoczęcie przygody z bieganiem. Chwalili oni
profesjonalne podejście trenerów,
dlatego w tegorocznej edycji postanowiliśmy na kontynuację. Liczymy na to, że kolejne osoby
przełamią się i zaczną trenować
pod okiem profesjonalistów, którzy pokażą im jak robić to zdrowo
i efektywnie – zachwala inicjatywę
Burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Ponieważ wszyscy uczestnicy
zajęć bardzo pozytywnie wypo-

Andrzej Malina, zastępca burmistrza
Bielan z zawodnikami z SP nr 80

dodać, że Dariusz Wieczorek pod
koniec marca został nawet drużynowym mistrzem świata weteranów w półmaratonie.
Zajęcia będą odbywały się we
wtorki i w środy o godz. 19.00.
Wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, stopnia sprawności
i zaawansowania, spotykają się na
skrzyżowaniu ulic Dewajtis i Marymonckiej.
Przedwakacyjny cykl zajęć potrwa do 20 czerwca.
MG

ower to pojazd, więc porusza się zdecydowanie szybciej od pieszego i stanowić
może dla niego zagrożenie. Rower
to pojazd, więc rowerzysta oprócz
praw ma na drodze także obowiązki – mówi Tamàs Dombi, zastępca
dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, inicjator kampanii.
Ze wszystkich zgłoszeń od
mieszkańców o zachowaniu rowerzystów, drogowcy wybrali sześć
najbardziej problematycznych sytuacji: jazda po chodniku, brak sygnalizowania manewru skrętu, brak
obowiązkowego oświetlenia roweru, nielegalna i niebezpieczna jazda
pod prąd jednokierunkowymi pasami dla rowerów oraz szeroko pojęta życzliwość wobec pieszych.
W ramach akcji w okresie wiosenno-letnim zaplanowane zostały
liczne plenerowe działania edukacyjne. Edukatorów będzie można
spotkać o różnych porach dnia przy
ruchliwych trasach rowerowych.
Ich zadaniem będzie przekazywanie
wiedzy i pokazywanie, że warto
jeździć przepisowo. Na „wzorowych
rowerzystów” będą czekały drobne
gadżety rowerowe. Oprócz działań

Fot. um.warszawa

kowało łez, jednak po chwili zamieniły się one w szczęście z drugiego miejsca w stolicy. Srebrny
medal WOM wzbogacił konto Lelewela o 14 punktów WOM, jak
również 14 punktów w klasyfikacji
MD Bielany, które zbliżyły LO
z Kiwerskiej do liderującego LO
Kusocińskiego. O wszystkim zadecyduje rywalizacja piłkarska.
– Bardzo żałuję, że nie mogłem
być na meczu. Obowiązki burmistrza nie pozwoliły mi na to, ale
moi pracownicy na bieżąco informowali mnie o tym, jak dobrze

ywalizacja dzieci i młodzieży w badmintonie w ramach
WOM z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością.
W Szkole Podstawowej nr 80 mocno postawiono na rozwój tej dyscypliny sportu, co przynosi dobre
efekty. Uczniowie z Aspekt po wywalczeniu mistrzostwa Bielan zajęli wysokie, piąte miejsce, zdobywając tym samym 9 punktów do
swojego i dzielnicowego dorobku
WOM. W zmaganiach zwyciężyli
uczniowie z Ursynowa.
Nieco słabiej poszło pozostałym
mistrzom dzielnicy. Uczennice SP
263 w kategorii dzieci były szesnaste, uczennice SP Verne’a w katego-

Fot. M.G.

R
Fot. M.G.

rużyna LO Lelewela praktycznie co roku, nie licząc
pojedynczych przerw, godnie reprezentuje Bielany w zmaganiach WOM. Siatkarki trenowane
przez Ryszarda Koziarę nie zawiodły także i tym razem. Po przebrnięciu przez kolejne fazy turnieju, gdzie pokonały między innymi
faworyzowaną drużynę Śródmieścia (ostatecznie trzecią w zmaganiach), zespół z Bielan spotkał się
z dobrze znaną z siatkarskich tradycji drużyną LO im. Królowej
Jadwigi.
Dopiero zawodniczki z Mokotowa znalazły sposób na świetnie
grające we własnej hali uczennice
z Kiwerskiej. Pomimo, że spotkanie zakończyło się w dwóch setach,
zawodniczki Lelewela nawiązały
bardzo wyrównaną walkę, a licznie
przybyli do hali kibice mogli poczuć prawdziwe emocje.
Po przegranym finale nie bra-

w terenie będzie też powiązaną tematycznie seria krótkich filmów
i infografik. Wszystkie te działania
będą stopniowo realizowane w nadchodzących miesiącach.
Partnerami akcji są Straż Miejska oraz firma Nextbike Polska,
operator miejskiego roweru. Na
dobry początek na warszawskie
ulice wyjechało 300 rowerów Veturilo, wyposażonych w panele
z hasłami, które będą promować
kampanię. Z kolei Straż Miejska
dysponuje listą miejsc, w których
dochodzi do niebezpiecznych wykroczeń. Pojawią się tam funkcjonariusze wyposażeni w miejskie
broszury edukacyjne i gadżety.
„Rower to pojazd” to kolejna
akcje edukacyjna Zarządu Dróg
Miejskich. W poprzednich latach
z myślą o rowerzystach odbywały
się też takie akcje jak „Życzliwość
na drodze”, „3S – Spójrz, Sygnalizuj, Skręć” czy „Mobilny Serwis
Rowerowy”.
opr. BF/materiały UM Warszawa, ZDM
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20 lat „Naszych Bielan”

Redakcja mieściła się na poddaszu ratusza przy ul. Przybyszewskiego 70/72. Dwa maleńkie pokoiki,
gdzie niemal wchodziliśmy sobie na
głowę, tak było ciasno. Ale zawsze
coś działo się ciekawego: dzwoniły
telefony, ktoś wpadał z tekstem, inny
pędził w teren, by zrelacjonować
ważne wydarzenia etc., etc.
I powiem coś jeszcze: nikt nie
narzekał na skromność warunków,
gdyż panowała swojska, nieomal
rodzinna atmosfera. To bardzo ważne – klimat, bo tworzenie gazety jest
pracą zespołową.
Od początku budowaliśmy profil informacyjny z akcentem na edukację, kulturę, sport i rekreację.
Wspólnymi siłami, udało nam się
stworzyć formułę ponad wszelkimi
podziałami, choćby wiekowymi.
Czyli dla każdego coś ciekawego. Dla
juniora i seniora. Na tym polega
m.in. idea budowy społeczeństwa
obywatelskiego. Wyczulonego na to

co dzieje się wokół, aktywnego, tolerancyjnego. Otrzymujemy liczne
sygnały, że Czytelnicy „Naszych Bielan” są z nami. Reagują na zamieszczane artykuły i zdjęcia: jedne chwalą, inne konstruktywnie krytykują
i... o to właśnie chodzi! Otwartość
na odrębne zdanie.
Miesięcznik „Nasze Bielany”
z biegiem lat zmieniał swój wygląd
graficzny, zaczął ukazywać się w kolorze, by dojść do obecnych 24 stron
w nakładzie 50 000 egzemplarzy.
Ponadto jesteśmy obecni w internecie na stronie głównej dzielnicy:
www.bielany.waw.pl oraz własnym
portalu: www.naszebielany.pl
Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia Zarządu oraz Rady Dzielnicy Bielany. Jak również nie byłoby
to możliwe bez całej plejady nazwisk autorów, którzy przez lata dla
nas pisali lub nadal piszą, fotografują, dokumentując życie naszej
dzielnicy.
Warto, a nawet trzeba ich wspomnieć. Redaktorzy naczelni „Naszych Bielan”: Tadeusz Karolak,
Włodzimierz Borkowski i (od wielu
lat) Tadeusz Olechowski, który
uważnie czuwa nad całością spraw
redakcyjnych, ba, tworzy layout gazety, którą teraz trzymacie w dłoniach.
Drodzy Czytelnicy, oto cała ekipa, redakcyjna sztafeta pokoleniowa:
Katarzyna Białczyk, Magdalena Borek, Wojciech Borkowski, Rafał Dajbor, Marcin Domagała, Jerzy Fal-

kowski, Bartłomiej Frymus, Olga
Gajda, Jerzy Głosik, Paweł Hołubiec,
Małgorzata Kink, Maciej Kledzik,
Lech Koczywąs, Barbara Kołodziej–
Piotrzuk, Zygmunt Morawski, Mieczysław Pierzchała, Maciej Podczaski, Anna Popińska, Leszek Rudnicki, Agnieszka Sicińska, Zdzisław
Sierpiński, Agnieszka Stawiarska,
Małgorzata Tańska, Ewa Tudorska,
Magdalena Ulejczyk, Justyna Wencel, Irma Wieczorkowska-Bednarek oraz Jarosław Zieliński.
23 października 2009 r. otwarto
nowo zbudowany ratusz dzielnicy
Warszawa Bielany przy ul. Żeromskiego 29. Wtedy nastąpiła przeprowadzka. Wszystkie wydziały obsługi mieszkańców znalazły się w jednym miejscu. Co za wygoda. Uff.
Tym samym siedziba redakcji „Naszych Bielan” stała się o wiele wygodniejsza, a warunki pracy – nieporównywalne.
Tak na marginesie: budynek
przy ul. Przybyszewskiego 70/72
został gruntownie odremontowany i otwarto pierwotnie istniejący
tam żłobek dla naszych milusińskich.
Tymczasem gazeta rozwija dalej
skrzydła: pojawiła się nowa, atrakcyjna szata graficzna, wkładki z kalendarzem na kolejny rok, liczne
relacje wydarzeń kulturalnych, pikników integrujących lokalne społeczności, inicjatywy obywatelskie,
liczne projekty składane w ramach
budżetu partycypacyjnego, wywiady

SZUKAM PRACY

Ogłoszenia drobne

ulicy, cena do ustalenia na miejscu, tel. 508
616 156 (dzwonić po godz. 21.00, nawet w
nocy do godziny piątej rano).
• Pokój do wynajęcia dla mężczyzny bez nałogów, 600 zł miesięcznie bez dopłat, tel. 729
320 870.
• Pokój do wynajęcia dla mężczyzny niepalącego, 600 zł miesięcznie bez dopłat, tel. 729
320 870.
• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do
wynajęcia, może być do remontu, tel. 782 139
953 dzwonić wieczorem.
• Małżeństwo z dzieckiem szuka do wynajęcia albo do kupna pokój z kuchnią albo dwa
pokoje z kuchnią, może być zniszczone albo
do remontu, tel. 782 139 953 dzwonić wieczorem.

P

ierwszy numer miesięcznika
„Nasze Bielany” ukazał się
2 kwietnia 1999 r. Skromne
to były początki; na miarę naszych
sił, umiejętności i możliwości finansowych gminy, którą wówczas
byliśmy. Gazeta posiadała 12 stron
w druku czarno-białym.

• Zajmę się osobą starszą 2-3 razy w tygodniu
po 3 godziny i wykonam lekkie prace domowe, tel. 602 023 434.

DAM PRACĘ

• Młoda dziewczyna (licealistka, studentka)
do odbierania telefonów we własnym domu,
dwa razy w tygodniu w godzinach od 17.00 do
21.00, tel. 729 320 855 (dzwonić w sprawie
pracy po godz. 20).

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe
i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina,
Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny,
wysoka jakość – osobiście, tel. 502 255 424,
22 835 66 18.
• Chwilówki. Pożyczki pozabankowe. Kredyty
bankowe. Dla wszystkich. Biuro kredytowe ul.
Magiera 15 Warszawa. www.ﬁnansewpigulce.
pl tel. 500-723-730.
• Oferta dla ﬁrm: Leasing. Faktoring. Pożyczki
pod zastaw nieruchomości od 50.000 do 10
mln. Bez BIK i KRD. Biuro kredytowe: ul. Magiera 15. Warszawa www.ﬁnansewpigulce.pl
tel. 500-723-730.
• Nowo otwarty salon kosmetyczno-fryzjerski
zaprasza na: manicure hybrydowy – 49 zł; pedicure hybrydowy – od 80 zł; pedicure zwykły – od
60 zł; pedicure leczniczy, leczenie wrastających
paznokci, modzeli, odcisków, stopa cukrzycowa;
konsultacje podologiczne; zabiegi kosmetyczne
na twarz; depilacja laserowa light sheer; przedłużanie rzęs; strzyżenie męskie – od 18 zł; strzyżenie damskie – od 28 zł; farbowanie włosów – od
100 zł; strzyżenie dziecięce. Ceny promocyjne!
Zapraszamy! Salon Kosmetyczny Afrodyta, ul.
Conrada 4, zapisy pod tel. 511 905 785.

NAUKA

• Nauczę każdą osobę języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczącej się, tel. 696 137 381.

• Udzielę korepetycji z języka angielskiego
dzieciom i młodzieży, cena 40 zł/h, tel. 797
954 208.
• Matematyka – nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji,
tel. 695 612 825.
• Hiszpański na Żeromskiego; wszystkie poziomy; prawie jak native speaker ( 26- letni pobyt
w Ameryce Łacińskiej); trzy certyﬁkaty: UNAM
- MEXICO, CERVANTES, SIN FRONTERAS - także
korepetycje. Zapraszam: tel. 727 6969 27

NIERUCHOMOŚCI

• Szukam lokalu na gastronomię, tel. 504 185
841 (dzwonić po godz. 21).
• Szukam lokalu na kebab, tel. 504 185 841
(dzwonić po godz. 21).
• Wynajmę pokój z kuchnią 28 m2 umeblowany
dla małżeństwa z dzieckiem – cena 1100 zł
+ opłaty, bez internatu, tel. 729 320 870 –
dzwonić po godz. 20.00.
• Sprzedam lokal na gastronomię na trelinkach,
można wyholować w dowolne miejsce, klimatyzacja, zaplecze, cena 25-30 tys. zł – do
negocjacji, tel. 739 449 138 (dzwonić późno
wieczorem, nawet w nocy).
• Sprzedam działkę budowlaną 25 arów, woda,
prąd, kanalizacja, gmina Suchożebry – kierunek Siedlce – Sokołów Podlaski – 85 tys. zł do
negocjacji, tel. 729 385 348 (dzwonić późno
wieczorem, nawet w nocy do piątej rano).
• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe umeblowane z kuchnią na Bielanach dla małżeństwa
z dzieckiem – 1400 zł + kaucja – do negocjacji,
tel. 729 320 870 – dzwonić po godz. 20.00.
• Sprzedam lub zamienię ładne rozkładowe
mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2 hipoteka I piętro w IV bloku metro Słodowiec, balkon, zieleń
na mniejsze (Bielany, Żoliborz) w niskim lokalu
(parter, I p.) albo na mały domek z działką
blisko Warszawy, tel. 798 992 264.
• Sprzedam dziakę budowlaną 1200 m2 – Łomianki Dąbrowa Leśna, dużo zieleni, z dala od

SPRZEDAM

• Sprzedam narty dziecinne 90 cm z wiązaniami
i narty bez wiązań oraz dwie pary kijków 110
cm i 170 cm, tel. 515 132 684, 22 669 10 28.
• Odstąpię, sprzedam fotel skórzany – żółty
oparcie niskie oraz biblioteczkę z różanego
drewna oszklonego, góra półokrągła, skrzynka
na listy ul. Zuga 26.
• Sprzedam grobowiec na Starych Powązkach,
tel. 508 616 156 (dzwonić po godz. 21.00).
• Sprzedam serwis do herbaty z laki – chiński
na 6 osób oraz lusterko trzyczęściowe, tel. 535
490 200, 22 669 75 61.
• Sprzedam garaż ul. Duracza róg Staﬀa obok
metra Słodowiec, w szeregowej zabudowie,
pow. 16,8 m2, tel. 515 548 816.

KUPIĘ

• Kupię starsze kapsle od piwa, starsze zabawki PRL, ﬁgurki porcelanowe Ćmielów, Wawel
PRL, tel. 579 514 470

INNE

• Oddam kaktusy małe i większe w doniczkach,
miłośnikom przyrody oddam cytryny w doniczkach, tel. 22 722 77 79 dzwonić w czasie
Wiadomości.
• Likwidacja pomieszczeń garażowych. Stoły
warsztatowe, części samochodowe PRL-u i
inne, tel. 602 506 791, 501 775 665.

ze znanymi Bielańczykami, jak również blok konkursowy, który cieszy
się olbrzymią popularnością, nie
tylko za sprawą atrakcyjnych nagród.
Tym bardziej, że aktywność naszych Czytelników wykracza poza
tzw. ramy i jest naprawdę wzruszająca. Wiele razy widziałem, gdy
przychodzili do redakcji na chwilę,
by porozmawiać o bielańskich sprawach, a przy okazji wziąć dla znajomych kilkanaście lub kilkadziesiąt
egzemplarzy najnowszego wydania
gazety „NB”.
Mimo że jest kolportowana
w dziewięćdziesięciu punktach na
terenie dzielnicy, w tym, przed czterema bielańskimi stacjami metra.
Serce rośnie, gdy widzę w wagonie
po horyzont pasażerów zaczytanych
w „Naszych Bielanach”. Optymistyczny akcent z zieloną winietą tytułową w tle :)
Skoro pojawił się motyw podróży, powiem, że miesięcznik,
który tworzymy od 20 lat dla Was...
fruwa samolotami w najdalsze zakątki świata. Tak, tak. Jak to możliwe?
Parę lat temu wpadłem na pomysł, aby wręczać bliskim i znajomym egzemplarze „NB”, prosząc
o ciekawe zdjęcia odwiedzanych
miejsc. Efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Tym sposobem pojawiliśmy się między innymi
na Teneryfie, w Londynie, Lizbonie,
Nowym Jorku (Times Square), Toronto, a nawet wodospadem Niagara. To wszystko zdarzyło się naprawdę. Przyznacie, że takiej formy reklamy nie posiada żadna gazeta
w Polsce. Proszę bardzo, zerknijcie
obok. Nie muszę też dodawać, że
Polonia była zachwycona lekturą
„Naszych Bielan”, edycją i poziomem
zamieszczonych treści.
Kawałek ojczystego kraju gdzieś
hen, na antypodach tęsknoty...
Dziękujemy Wam drodzy Bielańczycy, że jesteście z nami.
Leszek Rudnicki
Wydawca „Naszych Bielan”:
Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa

Redakcja: ul. S. Żeromskiego 29,
pok. 317, tel./fax (22) 443
47 60, e-mail: tolechowski@
um.warszawa.pl
Redaktor naczelny:
Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Magdalena Borek,
Bartłomiej Frymus
Korekta: Wojciech Tomkiel
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za
treść ogłoszeń i tekstów niezamówionych
redakcja nie ponosi odpowie dzial no ści.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany
tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
Wydanie elektroniczne dostępne na www.
naszebielany.pl oraz www.bielany.waw.pl

Fot. L. Rudnicki

Czas szybko płynie... Już od
20 lat tworzymy tę gazetę
dla Bielańczyków. Zapraszam
więc na krótką, sentymentalną
podróż.
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

ALICJA CHĘCIŃSKA

Imię, nazwisko i klub

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – g. 18.15-19.30
e-mail: al.checinska@gmail.com

Stefan Kulesza
– Prawo
i Sprawiedliwość

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Ochrony Środowiska; Komisja Samorządowa i Dialogu
Społecznego; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – g. 17.30-18.30.
Kontakt telefoniczny, tel. 720 700 093
e-mail: skulesza@radni.um.warszawa.pl

Przewodniczący Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego;
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisja Kultury i Promocji; Komisja Oświaty; Komisja Sportu i Rekreacji
Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji; Wiceprzewodnicząca Komisji
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046
e-mail: danielpieniek@gmail.com
Szkoła Podstawowa 53, ul. Rudzka 6 – g. 17.30
Kontakt telefoniczny, tel. 502 221 879
e-mail: eturek@radni.um.warszawa.pl

Jan Zaniewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Budżetu i
Inwestycji; Komisja Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – 27 maja, g. 16.30-18.00
e-mail: jzaniewski@wp.pl

Wojciech
Borkowski
– Koalicja Obywatelska

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej;
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej; Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 13, 27 maja, g. 16.00-17.00.
Kontakt telefoniczny, tel. 601 323 263
e-mail: borkowskiw@op.pl

Natalia Krupa
– Koalicja Obywatelska

Komisja Oświaty; Komisja Rewizyjna; Komisja Samorządowa i Dialogu
Społecznego; Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego

e-mail: nkrupa@radni.um.warszawa.pl

Monika Szadkowska
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”
Piotr Walas
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; Komisja Kultury i Promocji

Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8 – 13, 27 maja, g. 15.40-16.40
e-mail: mszadkowska@radni.um.warszawa.pl

Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna

Kontakt telefoniczny, tel. 787 461 084
e-mail: pwalas@radni.um.warszawa.pl

Ryszard Zakrzewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

Komisja Kultury i Promocji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Oświaty;
Komisja Sportu i Rekreacji

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 9 maja, g. 18.00-19.00
Biblioteka Publiczna, ul. T. Duracza 19 – 30 maja, g. 18.00-19.00
e-mail: rzakrzewski@radni.um.warszawa.pl

Maciej
Chmielewski
– Koalicja Obywatelska
Karolina Dłuska
– Prawo
i Sprawiedliwość

Przewodniczący Rady; Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Ochrony
Środowiska
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Kultury i
Promocji; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – g. 17.30-19.00
e-mail: karolinadluska@wp.pl

Krystian Lisiak
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Klub Domino, ul. Bogusławskiego 6a – g. 18.30
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, ul. Nerudy 1 – g. 18.30
Dyżury odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu drogą e-mail: lisiak.km@gmail.com

Ilona
Popławska
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Oświaty; Komisja Kultury i Promocji; Komisja
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

e-mail: ipoplawska@radni.um.warszawa.pl

Marcin Włodarczyk
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

Klub Mieszkańców, ul. Nerudy 1 – g. 18.30-19.30
e-mail: mwlodarczyk@radni.um.warszawa.pl

Anna Czarnecka
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Wiceprzewodnicząca Rady; Komisja Oświaty; Komisja Samorządowa i
Dialogu Społecznego; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c – 8 maja, g. 16.00-17.00
e-mail: ancho@wp.pl

Agnieszka Gola
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego;
Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Oświaty

Sylwia Lacek
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9a – 6 maja, g.18.00-19.00
Kontakt telefoniczny, tel. 501 180 098
e-mail: agn.gola@gmail.com, agola@radni.um.warszawa.pl

Jan Strzeżek
– Prawo
i Sprawiedliwość
Piotr Cezary Ślaski
– Koalicja Obywatelska

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Oświaty;
Komisja Sportu i Rekreacji

e-mail: jlstrzezek@gmail.com

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji; Wiceprzewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Rewizyjna

e-mail: pslaski@radni.um.warszawa.pl

Lech Chęciński
– Koalicja Obywatelska

Wiceprzewodniczący Rady; Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Ochrony Środowiska

Joanna
Radziejewska
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; Komisja
Kultury i Promocji; Komisja Sportu i Rekreacji

Radosław Sroczyński
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji; Komisja Architektury i
Planowania Przestrzennego

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 13.00-14.30
e-mail: lchecinski@radni.um.warszawa.pl
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, V p., pok. 513 – w pierwszy poniedziałek miesiąca,
g. 15.30-16.30 lub dłużej w zależności od potrzeby
e-mail: j.radziejewska@poczta.onet.pl
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 – g. 15.30-17.00
e-mail: rsroczynski@radni.um.warszawa.pl

Joanna Tomaszewska
– Prawo
i Sprawiedliwość

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej

e-mail: jtomaszewska@radni.um.warszawa.pl

Iwona
Walentynowicz
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Wiceprzewodnicząca Rady; Komisja Kultury i Promocji; Komisja Ochrony
Środowiska; Komisja Sportu i Rekreacji

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzecią środę miesiąca, g. 11.00-12.30
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112 – 14 maja, g. 18.00-19.00
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl

RADNA DZIELNICTY BIELANY

Od ok. 7 lat na emeryturze, nadal czynna zawodowo. Obecnie jest asystentem Prezesa w biurze
prawnym i Doradców finansowych.

Daniel Pieniek
– Koalicja Obywatelska

Pierwszy raz podejmuję wyzwanie jako Radna. Będę pracować w Komisji Zdrowia, Oświaty i
Mieszkaniowej.
W pracy Radnego pragnę zajmować się problemami najsłabszych, tj. Seniorów i Dzieci. Szczególnie
interesuje mnie wyrównywanie szans w środowisku młodzieży i wsparcie osób samotnych.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego [668 744 998] i zapraszam na spotkania podczas dyżurów
Radnego.

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Miejsce dyżuru, data, godzina i kontakt

Komisja Mieszkaniowa; Komisja Oświaty; Komisja Zdrowia, Rodziny i
Pomocy Społecznej

Ewa Turek
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Prywatnie, jestem miłośnikiem teatru, literatury współczesnej i każdej dobrej muzyki.

Okręg nr V

Funkcje

Alicja Chęcińska
– Koalicja Obywatelska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, mgr biologii, od lat 90 – tych, także mgr analityki
klinicznej. Wieloletni pracownik służby zdrowia (CZD – Międzylesie, Szpital Dziecięcy – Dziekanów
Leśny), posiada specjalizacje I stopnia z diagnostyki medycznej i certyfikaty Obsługi nowoczesnej
aparatury diagnostycznej.

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Nasze Bielany nr 4/2019

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – g. 17.00-19.00
e-mail: sylwia.lacek@gmail.com

