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akość usług świadczonych przez stołeczne
żłobki zwiększa się
z roku na rok. – Rozwój żłobków jest priorytetem tej kadencji. Obecny rok jest okresem, w którym weszliśmy
w zupełnie inny etap troszczenia się o to, by jak najwięcej rodzin skorzystało z bezpłatnej opieki żłobkowej. To
także rok, w którym radykal-
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Rodzice najmłodszych
mieszkańców stolicy zdecydowali. Najlepszy żłobek w Warszawie jest na
Bielanach przy ul. Przybyszewskiego 70/72. Tytuł
„Super Żłobek 2019” ex
aequo otrzymała również
placówka z Pragi-Północ.

Żłobek mieści się w dawnym budynku Urzędu

nie, bo o trzy czwarte zwiększymy liczbę miejsc w warszawskich żłobkach. Na początku roku oferowaliśmy
7800 miejsc w żłobkach
miejskich. Pod koniec roku
będzie ich ponad 13 tysięcy
– podkreślił podczas gali finałowej Paweł Rabiej, Wiceprezydent m.st. Warszawy.

Tytuł „Super Żłobków
2019” w kategorii żłobki
publiczne otrzymało 14 placówek. Drugie miejsce zajęło siedem placówek,
w tym jedna z Bielan, żłobek przy ul. Wrzeciono 4.
W oddzielnej kategorii wyróżnionych zostało również
czterech opiekunów dzien-

nych, w tym dwie osoby
z Bielan: Tamara Krzysztoń,
dzienny opiekun przy ul.
Gąbińskiej 20/33 oraz Jagoda Sidorowicz, dzienny
opiekun przy ul. Kochanowskiego 52/94.
W konkursie udział
wzięło 65 żłobków publicznych i 12 miniżłobków, 30
żłobków niepublicznych oraz
38 dziennych opiekunów,
w tym 11 niepublicznych.
Zwycięzcę typowali rodzice,
zagłosowało ponad 5,6 tysięcy osób. Mamy i ojcowie
oceniali żłobki we wszystkich sferach – począwszy od
jakości opieki i zajęć dla maluchów, otwartości na kontakty z rodzicami, poprzez
zdrowe i smaczne posiłki, po
wyposażenie placówek. Zgłaszane przez rodziców uwagi
pozwalają podnosić jakość
usług w placówkach.
BF/UM Warszawa

Bielany to dzielnica o
olbrzymim potencjale
społecznym
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Żłobek na Przybyszewskiego
najlepszy w stolicy

Czytaj więcej str. 5

Czytaj więcej str. 3

O rosnącym społecznym zaangażowaniu mieszkańców, dbałości o przestrzeń i środowisko naturalne
oraz o rozwoju Chomiczówki rozmawiamy z radnym
dzielnicy Krystianem Lisiakiem, przewodniczącym
klubu radnych Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”
i Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka.

Wstęga z żonkili na placu Konfederacji

w kampanię włączyły się
wszystkie szkoły podstawowe
z terenu dzielnicy Bielany.

Na skwerze przy pl. Konfederacji 55 powstało
drugie na Bielanach „Pole
Nadziei”. Celem kampanii
jest promowanie idei
wolontariatu i niesienia
pomocy podopiecznym
hospicjów.

Symbol nadziei

Fot. M. Sokół

Z

aproszeni goście wraz
z uczniami bielańskich szkół posadzili
na pl. Konfederacji 4 tysiące
cebulek żonkili. Zrobili to
w taki sposób, aby na wiosnę
– gdy żonkile zakwitną –
stworzyły przepiękną żółtą
wstęgę na środku placu.
– Pola Nadziei to bardzo
wspaniała forma edukowania i uwrażliwiania dzieci
i młodzieży na osoby starsze
i ciężko chore. Tym osobom

potrzebne jest nie tylko
wsparcie materialne i medyczne, potrzebują także
obecności i wsparcia drugiego człowieka – powiedziała
Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy.

Miejsce sadzenia nie jest
przypadkowe, w pobliżu
placu znajduje się Archidiecezjalny Zespół Opieki Paliatywnej, który jest inicjatorem akcji. – Akcja jest
wyrazem troski o ludzi cier-

Żonkile pomogli sadzić uczniowie bielańskich szkół

piących na choroby nowotworowe. Pięknym wyrazem
naszej kampanii jest zaangażowanie młodzieży z bielańskich szkół, ich wrażliwość
i chęć niesienia pomocy –
powiedział Grzegorz Pietru-

czuk, burmistrz dzielnicy
Bielany.
Pierwsze na Bielanach
Pole Nadziei p owst ało
w 2018 r. przy ul. Żeromskiego, tuż obok budynku Urzędu Dzielnicy. W tym roku,

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei,
przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii.
Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej
Brytanii, a także edukacja
i uwrażliwienie społeczeństwa na los ciężko chorego
człowieka.
BF
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XIV Sesja Rady Dzielnicy

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy
17 października 2019 r. odbyła
się XIV Sesja Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

R

ada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę,
w której uznała za bezzasad-

ną skargę ... z dnia 7.06.2019 r.,
kontynuowaną pismem z dnia
18.06.2019 r. na działania Dyrektora Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie, dotyczące rozpatrzenia wniosków
o odwołanie, w trybie natychmiastowym z pełnionych funkcji
trzech członków Rady Rodziców
Przedszkola nr 340 w Warszawie,
w tym na niewydanie w tej sprawie
decyzji administracyjnej.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Bielan jako organu samorządowego młodzieży.
Proponowane obecnie zmiany
w statucie MRB są spowodowane
głównie wprowadzaną reformą

Nasze Bielany nr 10/2019
oświaty i dostosowaniem sieci szkół
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego,
w szczególności ze stopniowym
wygaszaniem gimnazjów.
Zmieniony został również zapis dotyczący wygaśnięcia mandatu radnego w przypadku jego nieobecności (z czterech nieobecności na trzy).
Ponadto dodano zapisy umożliwiające udział w pracach Rady
mieszkańcom Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, o ile kadencję
rozpoczęli jako uczniowie szkół
położonych na terenie Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy. Nowe zapisy umożliwiają Radzie angażowanie do swoich zadań osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności bez prawa udziału w głosowaniu. Pozostałe zmiany mają
charakter redakcyjny i porządkujący.

Wyniki wyborów parlamentarnych
ajwięcej osób zagłosowało
w komisji nr 792 – S. B. M.
„Wardom” przy ul. Kochanowskiego 49. W tej komisji frekwencja wyniosła 86,55 procent.
W naszej dzielnicy Koalicyjny

Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO N. IPL Zieloni uzyskał wynik 41,28 procent (liczba
głosów 33 245), a Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał wynik 30,97 procent (liczba
głosów 24 938).
Na Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej oddano
13 273 głosów co dało wynik 16,48

informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy
(ETO) www.eto.um.warszawa.pl
oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.
um.warszawa.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości
ogłoszenie o organizowanym
przetargu ustnym nieograniczo-

nym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ul. Anny Jagiellonki 8
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 2009 m²
w obrębie 7-10-04, uregulowanej
w księdze wieczystej KW nr WA1M/00480559/5.
Przetarg odbędzie się w dniu
10 grudnia 2019 r. o godz. 11.00
w siedzibie Biura Mienia Miasta

Na Bielanach frekwencja
w wyborach parlamentarnych
wyniosła 77,69 procent.

N

procent, a na Komitet Wyborczy
Konfederacja Wolność i Niepodległość zagłosowało 5362 wyborców co dało wynik 6,66 procent.
Na Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe zagłosowało
3712 wyborców, co dało 4,61 procent wszystkich głosów.
Redakcja

Prezydent m.st. Warszawy

i Skarbu Państwa Urzędu m.st.
Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola).

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie uznania ważności wyborów do
Rady Samorządu Mieszkańców
Wawrzyszew – jednostki niższego
rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew – jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, wybrani zostali: Andrzej Borek, Michał Bożyk,
Bogusław Czaplarski, Agnieszka
Głowicka-Miszczak, Jan Grochowski, Urszula Konowrocka, Zygmunt Morawski, Zofia Paderewska, Dorota Pawluć, Radosław
Sroczyński.

łączniku dzielnicowym Nr III do
budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.,
a także uchwałę w sprawie zaopiniowania dzielnicowego załącznika Nr III do wstępnego projektu
uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła stanowisko
w sprawie wystąpienia do Rady
m.st. Warszawy o przyznanie
środków finansowych na instalację urządzeń klimatyzacyjnych
w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Teksty uchwał i stanowisk Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
są dostępne w wersji elektronicznej
na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła dwie uchwały
w sprawie wniosku o zmiany w za-

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych
w Dzielnicy Bielany przy wyborach do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 października 2019 r. w kasie
Urzędu Dzielnicy Bielany można odbierać diety z tytułu pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które
odbyły się w dniu 13 października 2019 r. Bardzo prosimy o zgłaszanie
się po odbiór diet do kasy Urzędu, która czynna jest: poniedziałek
w godz. 8.00 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16:00.

Informacje o nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul.
T. Chałubińskiego 8 (antresola)
oraz pod nr tel. 22 443 21 69, od
poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00, a ponadto z aktualną
ofertą przetargową nieruchomości
m.st. Warszawy można zapoznać

Zapytanie cenowe na realizację obiektu małej architektury ogrodowej
– biblioteki plenerowej wśród kwitnących krzewów – Park Chomicza
1. Opis projektu: Projekt zakłada postawienie w Parku Chomicza,
na działce nr 97/6, obręb 70811 konstrukcji drewnianej (2-3 pnie drzew
o wysokości min. 250 cm z przygotowanymi i zabezpieczonymi otworami na książki), która posłuży mieszkańcom jako miejsce wymiany
książek. Obiekt ma stanąć na niezagospodarowanej części trawnika
w Parku, w okolicy którego znajduje się betonowy murek. Aby uatrakcyjnić to miejsce wokół planowane jest posadzenie kwitnących krzewów. Murek powinien być obsadzony pnączami, w sąsiedztwie zostaną ustawione dwie nowe ławki. Do ww. konstrukcji powinien prowadzić chodnik ułożony z płyt.
2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia:
• przygotowanie projektu konstrukcji, dopełnienie wszelkich wymaganych przed rozpoczęciem prac formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w razie konieczności zgłoszenie budowli do właściwych organów budowlanych i uzyskanie stosownych
zezwoleń);
• wykonanie konstrukcji i jej transport, i montaż zgodnie
z obowiązującymi normami budowlanymi, dostarczenie doku-

mentacji powykonawczej, w tym ewentualnych, wymaganych
certyfikatów;
• zakup i posadzenie następujących roślin: pięciornik krzewiasty
(sadzonka 40 cm – 100), bluszcz pospolity (sadzonki wysokość 30 cm
– 30 szt.), kora ogrodowa;
• zakup płytek chodnikowych w rozmiarze 35x35 – 100 szt.;
• wykonanie niezbędnych prac ogrodniczych i ułożenie płytek
chodnikowych (100 szt.);
• zakup i ustawienie dwóch ławek zewnętrznych;
• zakup tabliczki informacyjnej o wymiarach 18x24.
W odpowiedzi na zapytanie cenowe prosimy o zgłaszanie do dnia
20 listopada 2019 r. pisemnych / e-mail ofert zawierających dane oferenta (nazwa, adres, nr NIP, ewentualnie nr KRS lub REGON) oraz
cenę brutto za całkowitą realizację projektu, zgodnie z w/w specyfikacją na adres:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Romaszewskiego 19, 01-874 Warszawa lub mailowo: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl

się na stronie internetowej www.
um.warszawa.pl/nieruchomosci.
https://bip.warszawa.pl/
Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Ogloszenie_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_
sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_zabudowan.htm
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Dyrektor
Zakładu
Gospodarowania
Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.
zgn-bielany.waw.pl i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie przy ul. Grębałowskiej 23/25, 01-808 Warszawa.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod tel. 22 67 05 210.

WYWIAD “NB”
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Bielany to dzielnica o olbrzymim potencjale społecznym
O rosnącym społecznym zaangażowaniu mieszkańców, dbałości o przestrzeń i środowisko naturalne oraz o rozwoju Chomiczówki rozmawiamy z radnym dzielnicy Krystianem Lisiakiem, przewodniczącym klubu radnych Stowarzyszenia „Razem
dla Bielan” i Rady Samorządu Mieszkańców Chomiczówka.
seniorów. To wiele zamierzeń,
i ciężko na wszystkie z wymienionych będzie uzyskać od razu środki finansowe, ale nie ustępujemy
w staraniach.

Na Bielanach funkcjonuje kilkanaście jednostek pomocniczych
Rady Dzielnicy – są to tak zwane samorządy osiedlowe. Często
podkreśla Pan ich rolę w rozwoju
Bielan.

Chce Pan tym wskazać że polityka i samorząd to dwie różne
sprawy?

Dokładnie. Miasto, dzielnica
i osiedle nie są ani lewicowe, ani
prawicowe. Są miejskie, dzielnicowe i osiedlowe. Po prostu. Kwestie
ustawienia ławek, budowy szkoły
czy remontu ulicy nie mają politycznego wymiaru. Im więcej jest
zaangażowania mieszkańców, im
mniej jest w tym polityki, tym więcej moim zdaniem można wspólnie osiągnąć.

Patrząc z tej perspektywy, jakie
działania podejmujecie jako Samorząd Mieszkańców Chomiczówka?
I co udało się już załatwić?

Samorząd na Chomiczówce
udało się reaktywować po 14 latach zastoju. Punktem kulminacyjnym był dzień wyborów przedstawicieli lokalnego samorządu,
gdzie na głosowanie do szkoły przy
Conrada 6 przyszły setki osób.
Chyba nikt nie spodziewał się wtedy, że inicjatywa spotka się z tak
dużym zainteresowaniem.
Od tego czasu zrealizowaliśmy
lub zapoczątkowaliśmy wiele działań. Udało się uruchomić procedurę uchwalania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla, który powinien być uchwalony już kilka lat
temu. Drugą dużą sprawą dla
mieszkańców, było ustalenie lokalizacji dla budowy żłobka publicz-

Ostatnio o powyższych inwestycjach mówił Pan w jednej z audycji
radiowych, wskazując że to właśnie
takie inwestycje, a nie kolejne budynki mieszkalne, są konieczne na
Chomiczówce.

Fot. Arch. Redakcji

Tak, ludzie którzy wchodzą
w skład takich samorządów to
prawdziwi społecznicy. Wykonują
pracę na rzecz swojego najbliższego otoczenia zupełnie bezinteresownie i bez wynagrodzenia. Pod
tym względem Bielany to dzielnica o olbrzymim kapitale i potencjale społecznym. To właśnie samorządy mieszkańców w znacznej
mierze zaczęły wyznaczać kierunki rozwoju. W żadnej innej warszawskiej dzielnicy nie ma tylu
radnych wywodzących się z osiedlowych samorządów co właśnie
na Bielanach. A to mówi samo za
siebie – mieszkańcy doceniają, gdy
ktoś zabiega o ich interesy, nie
ubierając lokalnych spraw w polityczne barwy. Doceniają, gdy widzą konsekwencję, zaangażowanie
i skutek tych działań.

nego na Chomiczówce. Aktualnie
trwa postępowanie przetargowe na
wykonanie projektu i budowę. Tu
olbrzymie podziękowania za
wsparcie kieruję do burmistrza
Grzegorza Pietruczuka oraz wiceburmistrza Włodzimierza Piątkowskiego.
Udało się też pozyskać środki
na mniejsze inwestycje i remonty,
m.in. na budowę placu do kalisteniki w Parku Chomicza i siłowni
plenerowej przy ul. Brązowniczej,
które zostaną sfinalizowane jeszcze w tym roku. Ze wspólnej inicjatywy członków samorządu,
m.in. Grażyny Kacprzak i Marcina
Włodarczyka, doświetlone zostaną
niebawem przejścia dla pieszych
wzdłuż ul. Kwitnącej, a ul. Conrada na całej swej długości zyska
nowe ławki i kosze na śmieci.
Nie będę ukrywał, że bardzo
cieszę się z jednej – zdawałoby się
drobnej sprawy – którą ciężko było
jednak przeforsować, czyli z tak
długo wyczekiwanej modernizacji
chodnika łączącego ul. Bogusławskiego z zespołem przystankowym
Popiela. Z innych zakończonych
działań mogę wymienić dokończenie remontu ul. Aspekt na odcinku
od Renesansowej do Wólczyńskiej,
budowę stacji rowerowych Veturilo przy Bogusławskiego oraz
skrzyżowaniu Wólczyńskiej i Conrada, do których dołączy niebawem stacja przy skrzyżowaniu
Broniewskiego i Reymonta.
Wychodzimy też z inicjatywami wydarzeń integrujących lokalną społeczność, a których realizacja możliwa jest dzięki współpracy
z Urzędem Dzielnicy – to między
innymi akcja „Bielany segregują
odpady”, podczas której mieszkańcy mogą wymienić elektrośmieci
na sadzonki, to kino plenerowe

Krystian Lisiak

w Parku Chomicza, to akcja „Sąsiedzkiego porządkowania ul.
Księżycowej”, to w końcu trzy edycje „Dnia Chomika”, gdzie ta ostatnia zwieńczona została koncertem
Sidneya Polaka. Jest to oczywiście
jakiś ułamek działań, wiele z nich
jest w trakcie i są trudne do wyegzekwowania od jednostek szczebla
miejskiego – jak np. remont chodnika wzdłuż całej ul. Conrada czy
poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych naprzeciwko
poczty przy tej samej ulicy. Są też
sprawy bieżące, wynikające m.in.
z kontroli działań spółdzielni
mieszkaniowej, która gospodaruje
olbrzymim zasobem nieruchomości na Chomiczówce.
A jakie inne sprawy są wśród
tych trwających? Ma Pan jeszcze
jakieś plany na inwestycje celu publicznego na Chomiczówce?

Oczywiście, one są niezbędne,
i nie dotyczy to tylko Chomiczówki, ale również innych bielańskich
osiedli. Jeśli jednak pyta Pan
o Chomiczówkę, to na liście priorytetów znajduje się kapitalny remont przedszkola przy ul. Brązowniczej. Bardzo zależy mi również
na tym, aby nasza dawna „106-tka”,
czyli dzisiejsza Szkoła Podstawowa
nr 352 przy ul. Conrada 6 zyskała
pełne i profesjonalne zaplecze
sportowe wraz z halą pneumatyczną, jaką udało się już wcześniej
postawić na boisku Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt. Warto też wspomnieć o planowanej
budowie krytego obiektu przy ul.
Nerudy 1, pełniącego rolę skateparku w okresie wiosna – jesień
i lodowiska w okresie zimowym.
Wystąpiłem również o utworzenie
Miejsca Aktywności Lokalnej oraz
ośrodka wsparcia dziennego dla

I to podtrzymuję. Władze
spółdzielni WSBM „Chomiczówka” wyszły z zupełnie abstrakcyjną
inicjatywą budowy kilkudziesięciu
nowych bloków, które miałyby
stanąć na dzisiejszym terenie handlowym między Conrada, Kwitnącą i Brązowniczą. Utracilibyśmy
tym samym teren zieleni, znajdujący się w miejscu starego bazarku,
który według mieszkańców mógłby zostać zaaranżowany na przestrzeń parkową. Przede wszystkim
jednak przeprowadzona została
analiza demograficzna osiedla,
z której wynika, że szkoły już dziś
są przepełnione. Potrzebne są zatem najpierw inwestycje w oświatę, a nie rozbudowa inwestycji
mieszkaniowych. Ulica Conrada,
jako ulica zbiorcza ruchu pojazdów, i dodatkowo obciążona ruchem tranzytowym, już dziś jest
zakorkowana i niebezpieczna –
dochodzi do wielu kolizji i wypadków z udziałem pieszych. O ile
zgadzam się, że pawilony handlowe przy Conrada mogłyby zostać
zmodernizowane, bo nie wyglądają estetycznie, o tyle – podobnie
jak zdecydowana większość spółdzielców – uważam, że infrastruktura publiczna Chomiczówki nie
udźwignie tysiąca czy dwóch tysięcy nowych mieszkańców. Propozycja władz spółdzielni to propozycja zabudowy zbyt intensywnej, która będzie wiązała się z daleko idącymi konsekwencjami,
dlatego głośno wyrażam dezaprobatę.

A czy padały propozycje innych
rozwiązań?

Oczywiście, że tak. Zarząd
spółdzielni, zresztą wraz z deweloperem, przeprowadzał konsultacje w sprawie tej zabudowy.
Mieszkańcy licznie się na nich
stawili, padały różne propozycje,
wiele naprawdę wartościowych
i godnych rozważenia. Niektórzy
wskazywali, że skoro teren wciąż
przynosi dochód to można pawilony jedynie zmodernizować, inni
wskazywali, że można wprowa-

dzić zabudowę mieszkaniową, ale
jedynie niską i to pod warunkiem,
że niezabudowany zostanie plac
handlowy i teren zieleni. Jednak
pełnego opracowania wyników
konsultacji brak. Władze spółdzielni oficjalnie odżegnują się od
kontynuowania tematu, ale według mojej wiedzy z początku października w Urzędzie m.st. Warszawy trwa postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, właśnie w takim
kształcie, na który spółdzielcy nie
wyrazili zgody na walnym zgromadzeniu.
Jak zatem uporządkować przestrzeń Chomiczówki?

Podstawą jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
dla osiedla, czyli akt prawa miejscowego, który sporządzany jest
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st.
Warszawy. Uchwalenie planu jest
tym bardziej konieczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że aż 149 działek ewidencyjnych na terenach
WSBM „Chomiczówka”, będących
gruntami wcześniej wywłaszczonymi, objętych jest postępowaniami zwrotowymi z wniosków byłych
właścicieli i ich spadkobierców.
Chomiczówka potrzebuje
zrównoważonego rozwoju zgodnie
z poszanowaniem zasady pierwszeństwa planowanego gospodarowania przestrzenią, dającego gwarancję zagospodarowania z dalekowzroczną koncepcją, uwzględniającą wszystkie potrzeby mieszkańców, w tym potrzeby komunikacyjne, oświatowe czy rekreacyjne. Samym mieszkaniem człowiek
nie żyje. Musi jakoś dojechać do
pracy, odprowadzić dzieci do szkoły, wyjść do parku czy na boisko.
Dziś, wobec braku planu miejscowego, budynek można zbudować
właściwie wszędzie, o ile będzie
miał dostęp do drogi publicznej,
i o ile taka będzie wola właściciela
gruntu. To olbrzymie zagrożenie
dla otwartych przestrzeni, terenów
zieleni i rezerw pod inwestycje
publiczne. W każdym razie staramy się, w takich warunkach, w jakich przyszło nam pracować, przekształcać tą przestrzeń na coraz
atrakcyjniejszą i wygodniejszą do
życia, a przykładem tego, mam
nadzieję, będzie już niebawem
Park Chomicza, gdzie planujemy
nasadzenia nowych drzew wzdłuż
głównych alejek.
Rozmawiał Bartłomiej Frymus
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Fot. M. Sokół

Delegacja z Tajwanu
na Bielanach

W spotkaniu z delegacją wzięła udział wiceburmistrz Katarzyna Potapowicz

Szkołę Podstawową nr 289
odwiedzili przedstawiciele tajwańskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

D

elegacja składała się z Naczelnika Urzędu miasta
Tajpej, dwóch dyrektorów
oraz kilkunastu nauczycieli odpowiedzialnych za programy międzynarodowe.
Podczas wizyty nauczyciele

prezentowali osiągnięcia szkoły
w zakresie współpracy międzynarodowej, realizację programów
i projektów szkolnych, działalność
Wolontariatu i Samorządu Szkolnego.
Goście wymieniali doświadczenia dotyczące edukacji i wychowania, a spotkanie upłynęło w entuzjastycznej atmosferze.
Redakcja

Szlachetna Paczka

Fot. Arch. Redakcji
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Szlachetna Paczka jest obecnie
jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem
paczek. Jest oparta na pracy
z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom
w potrzebie. Wolontariusze
szukają rodzin i pracują z nimi.

O

d wielu lat Szlachetna
Paczka działa także na
warszawskich Bielanach,
gdzie pomaga najbardziej potrzebującym. Żeby to było możliwe
wspierana jest przez okolicznych
darczyńców i sponsorów.

Komu pomagamy?
Do Szlachetnej Paczki włączane
są rodziny, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej

z niezależnych od siebie przyczyn.
Docieramy do prawdziwej biedy
– tej ukrytej, która podejmuje walkę z trudnościami. Finał Szlachetnej Paczki, czyli tzw. weekend cudów, przypada 7–8 grudnia 2019 r.
To wtedy Darczyńcy dostarczają do
magazynów paczki, które następnie
są przekazywane rodzinom w potrzebie.

Jak zostać sponsorem
lub darczyńcą?
NIC prostszego! Zgłoś się do
nas :) Napisz maila do Liderki
Szlachetnej Paczki Warszawa Bielany, a poprowadzimy Cię krok po
kroku :)
Magdalena SzynkarukJuszczyk email: magdalenajuszczyk3005@gmail.com
Justyna Komendowska
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Ostatnie miejsca na wykłady historyczne Umowa na rozbudowę
szkoły podpisana
Pod koniec października ruszył
cykl wykładów historycznych „Bielany bez tajemnic”
w ramach projektu Bielańska
Fototeka. Pierwsze spotkanie
o przemysłowych Bielanach
zgromadziło tłumy.

Fot. S. Korzeniewski

Mieszkańcy z zaciekawieniem słuchali historii o przedwojennych zakładach

5 listopada zaplanowano wykład „Bielańskie nekropolie. Który
cmentarz był lotniskiem dusz?”,
19 listopada „Miasto Ogród Młociny. Rzecz o niespełnionym marzeniu” oraz 3 grudnia „Zapomniane osiedle Placówka. Przedwojenna enklawa artystów”. Start
wszystkich spotkań o godz. 18
w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych przy al. Zjednoczenia
25. Na wykłady obowiązują zapisy
bielany.fototeka@um.warszawa.pl
lub pod numerem telefonu 22 443
47 62.

Bielańska Fototeka to zbiór archiwalnych fotografii dokumentujących życie dzielnicy i jej mieszkańców na przestrzeni ostatniego
stulecia. Poszukujemy archiwalnych zdjęć naszej dzielnicy. Zachęcamy do przejrzenia domowych
albumów. Fotografie można przesłać w formie elektronicznej na
adres bielany.fototeka@um.warszawa.pl lub przekazać w wersji
papierowej, wcześniej dzwoniąc
pod numer telefonu 22 443 47 62.
BF

Stwórz własne mydło
Ogród społecznościowy Modraszka zaprasza na warsztaty
organizowane w klubie osiedlowym „Przedwiośnie” przy
ul. Ogólnej 1.

D

odatkowo w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Estrady 112 rusza
nowy cykl spotkań „Kultura i natura” organizowany przy współpracy z Fundacją Life Change.
16 listopada o godz. 11.00 Joanna Baranowska, autorka bloga
organiczni.eu opowie jak stworzyć
własne mydło. 7 grudnia o godz.
11.00 Beata Niedomagała nauczy
jak wykonać ekoworeczki na zaku-

odżywiania we współpracy z blogiem smaktorepia.pl. W trakcie
spotkania poznamy szybkie, dobre, zdrowe patenty na smaczne
i pożywne potrawy. Listopadowe
spotkania w ramach cyklu „Kultura i Natura” zakończymy 29 listopada o godz. 18.00 koncertem
„Pieśni dla Matki Ziemi”. Anna
Sernawit zagra na misach kryształowych, a wszyscy uczestnicy
spotkania, prowadzeni przez Sławka Dembskiego, perkusistę i bębniarza, będą zaproszeni do zaśpiewania pieśni i wspólnego zagrania
na bębnach rytmu Serca Ziemi.
Na wszystkie spotkania przy
ul. Estrady 112 obowiązują zapisy
tel. 22 835 54 44.

py oraz woskowijki na kanapki.
Oba warsztaty przy ul. Ogólnej 1.
Cykl „Kultura i natura” 14 listopada o godz. 18:30 rozpoczną
warsztaty „Małe nawyki – wielka
rzecz! Zero Waste od kuchni i łazienki” przy ul. Estrady 112. W sobotę 16 listopada o godz. 12.30
odbędą się rodzinne warsztaty
upcyklingowe pt. „Domek z papieru”. Zastanowimy się, skąd się biorą śmieci, jaką ich ilość generujemy codziennie i co się z nimi dzieje później. Druga część warsztatu
będzie poświęcona nadaniu drugiego życia „śmieciom”.
28 listopada o godz. 18.30 rozpoczną się warsztaty świadomego

WOŚ

Fot. Arch. Redakcji
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łodowiec, to nie tylko nazwa
stacji metra. Kryje się w niej
wspomnienie dawnej produkcji słodu na tym terenie. Młyny, mydlarnie, browary, farbiarnie
i wiele innych przemysłowych
obiektów funkcjonowało na Bielanach – mówiła podczas wykładu
prowadząca Agnieszka Trepkowska, warsawianistka i przewodniczka wycieczek.
Do końca roku zaplanowano
jeszcze trzy wykłady, wszystkie
będzie prowadził Mateusz Napieralski, badacz dziejów Młocin,
z pochodzenia młociniak „po kądzieli”, autor książki „Dawna Wólka Węglowa: wspomnienia mieszkańców” i pracownik Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Niebawem rusza rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul.
Samogłoska na Młocinach. 17 października w Urzędzie Dzielnicy
Bielany podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

Wykonawca ma czas na budowę do grudnia 2020 r.

pracy całej szkolnej społeczności
– mówi Marzenna Narojek, dyrektorka szkoły.
Według harmonogramu prace
przy rozbudowie potrwają do
grudnia przyszłego roku. – Trzymamy kciuki za realizację. Dla
lokalnej społeczności było bardzo
ważne, że Rada Rodziców i przedstawiciele mieszkańców mogli
brać udział w rozmowach dotyczących technologii, w której placówka będzie rozbudowywana –
przypomina Agnieszka Gola,
radna dzielnicy (Razem Dla Bielan).
Koszt inwestycji realizowanej
przez Wydział Infrastruktury nadzorowany przez wiceburmistrza
Marka Sitarskiego to 5 mln złotych.

Powstanie nowe skrzydło budynku (7 klas, każda pomieści
25 uczniów) wraz z łącznikiem
z istniejącym budynkiem.
Zagospodarowany zostanie
również teren wokół placówki.

Z

rozbudowy budynku cieszy
się dyrekcja szkoły, pracownicy oraz rodzice. Według
nich inwestycja znacznie poprawi
warunki lokalowe. Obecna sytuacja związana z małą powierzchnią
użytkową powoduje pracę na dwie
zmiany, a co za tym idzie lekcje
trwające do późnych godzin popołudniowych.
– Taki stan rzeczy negatywnie
wpływa na uczniów: zmniejsza się
efektywność ich nauki oraz obniża
koncentracja. Rozbudowa umożliwi zmianę planu lekcji i wpłynie
korzystnie na polepszenie jakości

BF

N

a Bielanach do ekspertyzy
zostało zleconych 6 sztuk
drzew: topole czarne, białe,
włoska i kanadyjska. Badania były
wykonywane na ul. Podleśnej, Kasprowicza/Reymonta, Kasprowicza/Zjednoczenia, Marymoncka
oraz Oczapowskiego.
Drzewa są poddawane badaniom m.in. przy użyciu tomografu
dźwiękowego czy też metody Elasto-Inclino, dzięki której otrzyma-

my precyzyjne dane nt. stabilności
drzewa w gruncie i tego, czy istnieje możliwość jego złamania.
Ekspertyzy pokażą dokładny stan
drzew wraz z zabiegami, które należy przy nich wykonać.
Ponadto Zarząd Zieleni rozpoczął jesienne nasadzenia drzew.
W sumie na terenie Bielan wzdłuż
ul. gen. Maczka posadzonych zostanie 135 drzew.
Pozostałe 129 drzew ma być
posadzone m.in. w rejonie ulic:
Gwiaździstej, Marymonckiej, Żeromskiego, Broniewskiego, Reymonta.
BF/ZZW

Fot. Warszawscy ogrodnicy

Zarząd Zieleni w całym mieście
wykonał specjalistyczne ekspertyzy 93 drzew rosnących
w pasach drogowych oraz 288
drzew parkowych.

Fot. Warszawscy ogrodnicy

Dendrolodzy przebadali drzewa w naszej dzielnicy

Drzewa gotowe do posadzenia

Stan drzew był precyzyjnie badany
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Huta sadzi drzewa

Fot. Arch. Redakcji

Warszawskie dotacje
na ochronę środowiska

16 października w bielańskim
Zespole Szkół nr 35 im. Zofii
Jaroszewicz „Kasi” odbyło się
uroczyste nasadzenie drzew.
Sponsorem tej akcji jest Huta
ArcelorMittal Warszawa. W uroczystości wzięli udział: Grzegorz Pietruczuk – burmistrz
dzielnicy Bielany oraz dyrekcja
i uczniowie szkoły. Hutę reprezentowali prezes Marek Kempa
i dyrektor Alina Bielecka.

B

ardzo dziękujemy za to
wsparcie. Szkoła w zeszłym
roku musiała usunąć drzewa,
które groziły złamaniem. Dzięki
Hucie zyskaliśmy na ich miejsce 10
pięknych świerków i dwa klony –
powiedział dyrektor szkoły Sławomir Sawicki. Burmistrz Grzegorz
Pietruczuk podkreślił, że Bielany to
zielona dzielnica, mająca ponad 900
hektarów terenów zielonych. –
Chcemy, aby nadal tak było, więc
cieszymy się z każdego posadzonego drzewa. Wiem, że Huta ArcelorMittal Warszawa angażuje się

Drzewa posadzili uczniowie ZS nr 35

w projekty, które służą bielańskiej
społeczności. Pomaga także sadzić
drzewa, a w jednym z bielańskich
przedszkoli urządziła ogródek.
Prezes Marek Kempa podkreślił, że Huta ArcelorMittal Warszawa zwiększyła powierzchnię terenów zielonych, które będą dostępne dla mieszkańców, przekazując
kilka miesięcy temu 9 hektarów
lasu „Dęby Młocińskie”. – Huta na
Bielanach jest nowoczesnym zakładem, przestrzegającym wszystkich norm ochrony środowiska.
Staramy się także wspierać mieszkańców Bielan w realizacji projektów, które będą korzystne dla przyrody. Jeżeli macie takie pomysły
– dajcie nam znać – powiedział
prezes Marek Kempa, zawracając
się do uczniów.
W 2019 r. na terenie Huty,
w rejonie sąsiadującym z ulicami
Heroldów i Improwizacji nasadzono w sumie ponad 130 drzew –
w tym klony, lipy i jesiony.
Ewa Karpińska

Zoom na ptaki Bielan

Od 23 października ruszają
nowe dotacje na likwidację
kopciuchów, odnawialne
źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej
oraz usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Nowością jest
także dofinansowanie na budowę urządzeń zatrzymujących
wodę opadową i roztopową.

N

ajbardziej pokaźna suma
dotacji przewidziana jest
na 2019 i 2020 r. Tutaj liczy
się data wpływu wniosku – osoby
które złożą wniosek o dotację do
końca 2020 r. będą mogły liczyć
nawet na 100 proc. zwrotu środków za przedsięwzięcie. Później,
w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90 proc. kosztów inwestycji,
a w roku 2022 – do 70 proc.
Wnioski na likwidację kopciucha, czyli pieca na paliwo stałe
(węgiel, drewno) oraz na olej opałowy przyjmowane będą przez cały
rok – od 23 października 2019 r.
do 31 grudnia 2022 r.

Fot. um.warszawa
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tacje udzielane będą tylko na realizację inwestycji w nieruchomościach, które nie są ogrzewane
kotłami lub paleniskami na paliwo
stałe albo olej opałowy.
W ramach nowego systemu
zmienił się sposób obliczania wysokości wsparcia finansowego – tj.
w zależności od mocy instalowanego urządzenia, a nie (jak było
wcześniej) w zależności od przedstawionej oferty na wykonanie
inwestycji. Szczegółowe kwoty dostępne są tutaj.

Dotacje na odnawialne
źródła energii
Warszawa kontynuuje program
dofinansowania lokalnych źródeł
energii odnawialnej – pomp ciepła,
kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych. Nowością w ofercie miejskich dotacji jest wsparcie
finansowe turbin wiatrowych.
Jest tylko jeden warunek – do-

Warszawa chwyta wodę
Od października 2019 r. mieszkańcy mogą otrzymać środki na
instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
Warszawiacy, tak jak w ubie-

głych latach, mogą otrzymać dofinansowanie do unieszkodliwiania
azbestu. Dodatkowo dotacje na
likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków
do sieci kanalizacyjnej wzrosły
z 3 tys. zł do 4 tys. zł.
Wnioski na ekoinwestycje (z wyjątkiem wniosków na likwidację
kopciucha) przyjmowane będą od
23 października 2019 r. do 31 marca
2020 r. W kolejnych latach mieszkańcy mogą składać dokumenty od
1 września roku poprzedzającego
planowany rok realizacji inwestycji,
aż do 31 marca roku, w którym planują wykonać przedsięwzięcie.
Informacje o dotacjach oraz
wnioski dostępne są na stronie
zielona.um.warszawa.pl
UM Warszawa

Nowy ogród dla przedszkolaków
Bielańskie Przedszkole nr 97
„Leśna Polanka” ma nowy ogród,
który powstał dzięki wsparciu
Huty ArcelorMittal Warszawa.

4 października w Bibliotece
Publicznej im. St. Staszica przy
ul. Romaszewskiego 19 odbył
się wernisaż pt. „Zoom na ptaki
Bielan. Fotograficzne wędrówki Joanny Radziejewskiej”.

F

otografia, to moja wielka pasja,
która ożywa wraz z nowymi
fascynacjami otaczającym mnie
światem. Jedną z tych fascynacji jest
przyroda bielańska, a w niej ukryte
między gałęziami i konarami drzew

ptaki. Bogactwo gatunków zadziwia
mnie i zaskakuje za każdym razem,
kiedy wyruszam z aparatem do naszych lasów i parków. Najbardziej
intrygująca jest niewiadoma, co przyniesie wypad „na ptaki”, czy uda się
odkryć jakiegoś nowego mieszkańca
lasu i jeszcze go sportretować! –
mówi Joanna Radziejewska.
Wystawę można oglądać do 10
listopada. Zapraszamy.
A.R.

Fot. Arch. Redakcji

Fot. J. Radziejewska

P

rzedszkole „Leśna Polanka”
jest jednym z najstarszych
na Bielanach. Ogród został
zrealizowany zgodnie z projektem
architektury krajobrazu. Obejmował on nasadzenie drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, roślin
w donicach drewnianych i stworzenie nowego trawnika.
Prace trwały przez kilka miesięcy. W sumie posadzono 6 dużych
drzew (sosny i jarzębie) oraz ponad
800 krzewów – w tym leszczyny,
berberysy, graby, derenie, irgi, forsycje, róże okrywowe i hortensje.
Całość uzupełniły ozdobne byliny
(300 sztuk) i nowy trawnik.
– Bardzo dziękujemy Hucie ArcelorMittal Warszawa za umożliwienie realizacji tego projektu. Mamy
teraz najpiękniejszy ogród na Biela-

Nowy ogród zachwyca

nach! Dzieci mogą się bawić na powietrzu wśród roślin, które będą
coraz ładniejsze – mówi Eliza Stecka, dyrektor przedszkola.
– Rabaty kwiatowe przyciągają
różne gatunki owadów i tworzą
tzw. „ogród tęczowy”. W celach
edukacyjnych powstał także „ogród
ziołowo-warzywny”, który dzieci

mają okazję prowadzić i obserwować. Nasz ogród pozwala na budowanie silnej więzi z przyrodą, zachęca do stymulowania wyobraźni,
pobudzenia zmysłów i zaspokojenia naturalnej dziecięcej ciekawości – podkreśla pani dyrektor.
Ewa Karpińska
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Dzień św. Franciszka oraz Janusz Strobel
jubileusz ks. Drozdowicza! w Podziemiach Kamedulskich

Ks. Wojciech Drozdowicz

z bliska obejrzeć wielokomorową
śmieciarkę z firmy Byś, służącą na
co dzień do ekologicznego odbierania sortowanych odpadów w naszej dzielnicy, poobserwować,
a nawet pogłaskać żywe alpaki czy
wziąć udział w warsztatach majsterkowania w drewnie przy stoisku ByForest. Przez cały czas
trwania pikniku po ul. Dewajtis
wahadłowo kursował zaprzęg
konny.
Wyjątkowo w tym roku, wydarzeniu towarzyszyły obchody jubileuszu ks. proboszcza Wojciecha
Drozdowicza oraz parafii. W tym
roku minęło 20 lat jego posługiwania i zarazem ustanowienia parafii
w Lesie Bielańskim. Z tej okazji
parafianie wraz z burmistrzem
Grzegorzem Pietruczukiem przygotowali Jubilatowi miłą niespodziankę.

6 października Urząd Dzielnicy
Bielany, parafia pw. bł. E. Detkensa oraz Dobre Miejsce
przygotowały szereg atrakcji.

D

zieci i młodzież mogli za
pomocą gier, zabaw i eksperymentów poznać przyrodę Lasu Bielańskiego dzięki
interaktywnemu, edukacyjnemu
stoisku Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej. W Podziemiach
Kamedulskich odbyła się konferencja „Chrześcijaństwo a ekologia”, którą wygłosił Piotr Abramczyk, prezes Fundacji GCCM
Polska – Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. Na
scenie plenerowej, znane i lubiane
przeboje w swoich aranżacjach,
wykonał zespół o wdzięcznej nazwie „Sklejaj Moją Tratwę”. Wystąpił także Teatr Urwis, prezentując tematyczne przedstawienie
„Eko Bartek”. Dzieci mogły też

KP

J

anusz Strobel urodził się
w Gdańsku 13 listopada 1947 r.
W młodości dzielił swoje siły
twórcze między plastykę (rzeźbiarstwo) i muzykę. Uczył się gry na
skrzypcach i fortepianie, uczęszczając jednocześnie do Liceum Plastycznego w Gdyni-Orłowie. Ostatecznie wybrał muzykę, a jego instrumentem stała się gitara. Karierę
rozpoczął w studenckich klubach
Trójmiasta, jednak jego gwiazda
rozbłysła w pełni, gdy w 1969 r.
przeniósł się do Warszawy i po
dwóch latach występów w Piwnicy
Wandy Warskiej stworzył, wraz
z Henrykiem Alberem, zespół Duet
Gitar Klasycznych Alber-Strobel.
W następnych latach występował solo, a także współtworzył
zespół Strobel-Woliński Quartet.
Przez wiele lat pracował z grupą
Janusz Strobel Trio, w której grał
z kontrabasistą Mariuszem Bogdanowiczem i perkusistą Piotrem
Biskupskim. Jest ponadto autorem
piosenek takich gwiazd polskiej
estrady, jak Hanna Banaszak (napisał muzykę do jednego z jej najs ł y n n i e j s z ych pr z e b oj ów –
„W moim magicznym domu”),

Fot. Arch. organizatora

Fot. S. Korzeniewski

Kolejny już raz w ramach
cyklu Jazz w Podziemiach
Kamedulskich na Bielanach
zagościł wybitny polski
artysta. Tym razem był nim
Janusz Strobel. Prawdziwy
wirtuoz gitary, którego sława
wykracza daleko poza granice
naszego kraju.

Janusz Strobel

Ewa Bem, Edyta Geppert, Irena
Santor, czy Ryszard Rynkowski.
Komponował do poezji m.in.
Magdy Czapińskiej, Wojciecha
Młynarskiego, Jonasza Kofty, Jana
Wołka, a także dla teatru i filmu.
Bielański koncert, który odbył
się w Podziemiach Kamedulskich
w czwartek 17 października w pełni potwierdził wirtuozerską klasę
Janusza Strobla i zespołu, w którym
skład jego tria uzupełnili kontrabasista Paweł Pańta i perkusista Sebastian Frankiewicz. W Podziemiach
Kamedulskich zabrzmiały szczególnie przez Strobla lubiane rytmy
latynoamerykańskie. Wśród nich
zarówno kompozycje jego samego,
jak i innych autorów. Zaaranżowane jazzowo samby i bossa novy rozkołysały publiczność, zaś jesienna
pora nastroiła Janusza Strobla także
do wspominania innych wielkich
artystów – zarówno tych zmarłych

już bardzo dawno, jak Fryderyk
Chopin (Janusz Strobel przypomniał, że koncert odbywa się w 170.
rocznicę śmierci wielkiego kompozytora), jak i tych, którzy odeszli
w ostatnich latach, jak Krzysztof
Kolberger, z którym w 1999 r. Strobel nagrał poetycko-muzyczną płytę „Strofy dla ciebie”.
Koncert prowadził Jerzy
Szczerbakow, a w pełni usatysfakcjonowana publiczność nagrodziła trio Janusza Strobla długo niemilknącymi brawami. Dodajmy,
że organizatorami koncertu byli:
Dzielnica Bielany m.st. Warszawy,
Podziemia Kamedulskie oraz
Agencja Koncertowa Pianoart,
partnerami – Centrum Kultury
Dobre Miejsce i RadioJazz.fm, zaś
sponsorem – firma Veolia Energia
Warszawa S.A.

im. Jose Marti. Autorami nagrodzonego projektu są Karolina Rudzik, Sandra Zalewska, Dawid
Vargas Vargas, Joanna Kura, Anna
Szewczyk. Tegoroczna edycja JoséSong ma zasięg ogólnopolski,
a uroczysta gala odbędzie się 22

listopada w Bielańskim Ośrodku
Kultury przy ul. Goldoniego 1.
Laureaci konkursu wezmą udział
w nagraniu płyty „JoséSong Superstars”.

Rafał Dajbor

Projekty z Bielan nagrodzone
120 zgłoszonych projektów,
26 nagrodzonych – w tym dwa
projekty z Bielan. W trakcie
Gali 10. Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej doceniono Archiwum Wólki i Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
JoséSong.

Fot. E. Lach

Fot. M. Sokół

W

kategorii Instytucje animacji kultury – Archiwum Wólki zajęło III
miejsce. Projekt autorstwa Mateusza Napieralskiego i Ivony Mirosław-Doleckiej, powstał przy
współpracy z Filią Bielańskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Estrady
112. Jego celem było utrwalenie
historii osiedla Wólka Węglowa
i zachowanie w pamięci przekazów
i wspomnień mieszkańców.
Rezultatami projektu były:
książka Mateusza Napieralskiego
„Dawna Wólka Węglowa – wspo-

Mateusz Napieralski i Ivona Mirosław-Dolecka z nagrodami

mnienia mieszkańców”, gry terenowe zaprojektowane przez mieszkańców osiedla Wólka Węglowa
„Play Wólka” i „Hasta La Vista
Wólka”, spacery historyczne po
okolicy osiedla Wólka Węglowa,
Mobilna Wystawa Archiwum

Wólki oraz Interaktywna Lekcja
Historii dla młodzieży „Wagary z
Historią”.
Wyróżnienie w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne otrzymał
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
JoséSong realizowany w XXII LO

Liczna ekipa projektu JoséSong

MB
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Miejsca przyjazne seniorom
Na uroczystej Gali w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy (18
października) wręczono pięć
nowych certyfikatów. Łącznie
z przyznawanymi corocznie
przez minione trzy lata „Mapa
dobrych miejsc”, Nr 6(2019)
mamy więc w dzielnicy dziewiętnaście „Miejsc przyjaznych
bielańskim seniorom”.
Fot. M. Sokół

T

ypują je respondenci w ankietach rozprowadzanych
przez Bielańską Radę Seniorów, a weryfikuje kandydatów
i wyłania laureatów specjalny zespół wybierany spośród Rady.
W bieżącym roku liczył osiem
osób: Krystyna Żebrowska, Irena
Komorek, Alicja Rybicka, Jadwiga
Borkowska, Ewa Szemińska-Morsakowska, Ewa Mańkowska, Grażyna Lewińska, Andrzej Strejlau.
Od bielańskich seniorów wpłynęło ponad 460 ankiet, a laureatami
konkursu zostali:
Bielański Ośrodek Kultury
w kategorii instytucje kulturalne.
Seniorzy uczą się tu języków,
uczestniczą w kursach kompute-

rowych, zajęciach tanecznych, wokalnych, plastycznych. BOK
wspiera też pracę klubów osiedlowych na Bielanach. Istnieją tu dwa
Kluby Seniora: w Ośrodku przy ul.
Goldoniego i w filii BOK przy ul.
Estrady. Przy ul. Goldoniego ma
też siedzibę Bielański Klub Kombatanta.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
w kategorii UTW. Jest to centrum
kształcenia osób dorosłych,
zwłaszcza seniorów, ich aktywiza-

Laureaci to przyjaciele seniorów

cji ruchowej w programie rekreacji osób starszych, a tematy wykładów to m.in. medycyna, antropologia, historia sztuki, socjologia,
literatura, etyka, choroby cywilizacyjne itp.
Szkoła Podstawowa Nr 293
im. J. Kochanowskiego w kategorii instytucje edukacyjne. Odbywają się tu spotkania uczniów
z seniorami, zabawy sprzyjające
więzi międzypokoleniowej, młodzież bierze udział w przedstawieniach wystawianych przez seniorów, realizowany jest projekt

„Uśmiech Seniora”, organizowane
są spotkania okołoświąteczne.
Kawiarnia LiteraCafe w kategorii instytucje usługowe. Seniorzy są tu licznie reprezentowani na
koncertach, spotkaniach literackich, turystycznych, można wypożyczać książki, właścicielki są z seniorami zaprzyjaźnione.
Klub „Piaski” przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– w kategorii Kluby Seniora. Są
warsztaty i zajęcia cotygodniowe,
gimnastyka dla seniorów, Chór
Piaskowe Babeczki, Cyfrowy Senior, malarstwo, rysunek, joga,
imprezy, spotkania okolicznościowe i klubowe.
Galę rozpoczął koncert bułgarskiego duetu instrumentalnego –
skrzypce z towarzyszeniem gitary.
Repertuar obejmował utwory operetkowe, walce, marsze, tanga. Organizatorami imprezy był Zarząd
i Rada Dzielnicy oraz Bielańska
Rada Seniorów. Burmistrz Grzegorz Pieturczuk przypomniał, że
program „Miejsce przyjazne bielańskim seniorom” powstał z inicjatywy Rady Seniorów, a zwłaszcza przewodniczącej Krystyny
Żebrowskiej oraz poinformował,
że powstaje archiwum elektronicz-

ne dzielnicy – stąd prośba do
mieszkańców o wypożyczanie Zarządowi archiwalnych zdjęć Bielan; do zwrotu po zdigitalizowaniu.
Wśród gości honorowych
obecna była Wiceprzewodnicząca
Warszawskiej Rady Seniorów Elżbieta Wiśniewska. Zaproszona do
zabrania głosu, powiedziała: – Widać, że seniorzy na Bielanach traktowani są z dużą atencją. Życzyłabym wszystkim seniorom takiego
traktowania.
Krystyna Żebrowska mówiła
o widocznym na co dzień uwrażliwieniu władz dzielnicy i burmistrza Grzegorza Pietruczuka
na seniorskie problemy, o trosce
o seniorów i wspieraniu wszelkich inicjatyw Rady. Także
o tym, że politykę senioralną na
Bielanach tworzą wypowiedzi
zawarte w ankietach, czyli sami
seniorzy. Serdecznie im za to
dziękowała.
Po uroczystym wręczeniu dyplomów i statuetek oraz wspólnym
pamiątkowym zdjęciu zaproszono
wszystkich na smakowity poczęstunek.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Bezpieczny senior w Dzielnicy Bielany PKPS
ubiera za darmo
Październik to miesiąc, kiedy
samorząd organizuje dla swoich najstarszych mieszkańców
szereg wydarzeń kulturalno-społecznych pod wspólnym
nazwą „Bielańskie Dni Seniora”. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom najstarszych
mieszkańców Bielan Urząd
Dzielnicy organizuje także
spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej,
tak aby jak największa liczba
seniorów zapoznała się z informacjami o zagrożeniach oraz
sposobach ich zapobiegania.

W

ydział Spraw Społecznych i Zdrowia Radą
dla Dzielnicy współpracując z Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania na jesień
br. zaplanował także zajęcia o bezpieczeństwie. Debata-warsztaty
pod hasłem „Bezpieczny senior”
odbyły się w dniu 17 października
w sali widowiskowej bielańskiego
ratusza.
Udział w nich wzięli funkcjonariusze i eksperci: z Komendy
Rejonowej Policji Warszawa V:
nadkomisarz Zbigniew Sulowski
i aspirant Kamila Szulc z Wydziału
do spraw Profilaktyki Społecznej,
Nieletnich i Patologii; Straży Miejskiej m.st. Warszawy: Waldemar
Sendek z Wydziały Szkoleń; Zarządu Dróg Miejskich: Karolina Ga-

Fot. M. Sokół

Idzie zima – zwiedzamy
lumpeksy, szukając swetrów,
okryć, odzieży dla dzieci, bo
ciągle z wszystkiego wyrastają. Tymczasem Polski Komitet
Pomocy Społecznej Zarząd
Dzielnicowy Bielany przy ul.
Perzyńskiego 14 dysponuje
bardzo dużą ilością atrakcyjnej odzieży damskiej, męskiej
i dziecięcej.

łecka i Katarzyna Górska-Manczenko, Miejskiego Rzecznika
Konsumentów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a przede
wszystkim ponad 50 seniorów,
w tym przedstawiciele Bielańskiej
Rady Seniorów z jej przewodniczącą Krystyną Żebrowską.
Na wstępie spotkania Burmistrz Grzegorz Pietruczuk i Wiceburmistrz Andrzej Malina podziękowali przybyłym gościom
i organizatorom za przygotowanie
warsztatów i aktywne działania na
rzecz bezpieczeństwa, a seniorom
za liczną obecność. Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy zapewnili, że
stała poprawa warunków życia
mieszkańców Bielan i Warszawy
jest najważniejszym zadaniem samorządu, dlatego władze dzielnicy

Seniorzy z uwagą słuchali prelekcji

z przyjemnością wspierają wszelkie takie inicjatywny na rzecz lokalnej społeczności.
Podsumowując zajęcia, Marta
Zientek-Rdzanek, Kierownik Referatu w WSSiZ – koordynator
„Bielańskich Dni Seniora” dziękując wszystkim za tak ciekawe
zajęcia zgłosiła potrzebę kontynuacji we współpracy z Delegaturą BBiZK działań na rzecz bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców Bielan, zaś opuszczający
sale seniorzy otrzymali przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego oraz
Zarząd Dróg Miejskich odblaskowe gadżety i materiały informacyjne.
Andrzej Różycki

Ż

eby uzyskać przydział żywności trzeba mieć skierowanie z Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej. Do wybrania sobie i rodzinie odzieży nie trzeba żadnego
skierowania, wystarczy przyjść.
Wolontariuszki wskażą regały
i pomogą w wyborze.
Są też szale, czapki, rękawiczki,
torby, bielizna pościelowa. Zapraszamy seniorów, mamy z dziećmi,
wszystkich bielańczyków, którym
ubranie się za darmo podreperuje
budżet. Magazyn czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki w godz.
9.00-13.00.
Irma Wieczorkowska-Bednarek
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Hasanie, jadło i śpiew, czyli wspominki z Dni Seniora
Program był obszerny i ambitny, imprezy i zajęcia atrakcyjne, kształcące. Ale prawdę
mówiąc, kiedy człowiek sobie
podje, pośmieje się i wybawi –
to są momenta co się pamięta.

Fot. S. Korzeniewski

P

Ośrodków Wsparcia Nr 1 i Nr 2
i czekał pyszny katering.
Uczestniczyła w Gali pani senator Barbara Borys-Damięcka,
władze Dzielnicy z burmistrzem
Grzegorzem Pietruczukiem, pani
dyrektor OSP Małgorzata Spychalska, radni, Rada Seniorów
z przewodniczącą Krystyną Żebrowską.

Danusia, Małgosia, Władzia, Ela
i Emilia. Przypomnijmy – kankan
to klasyczny kabaretowy taniec
kobiet modny zwłaszcza w 2. poł.
XIX wieku; nieodłączny w repertuarze paryskiej Moulin Rogue. J. Offenbach („Orfeusz w piekle”, „Życie
Paryskie”) wprowadził go do operetki. Tańczy się go w rytmie galopu, w takcie 2/4 – niejedna młoda
nie wyrobi. One wyrabiają.
Występowały z tym kankanem
w Ogrodzie Saskim na Międzynarodowym Dniu Seniora; na imprezie „Seniorzy mają talent” i w „Żegnaj lato na Bielanach”; w Kozienicach i w kościele Przy Agorze –

* * *
Z prezentacji Bielańskich Klubów Seniora na mur zapamiętaliście kankana. Tańczyło go osiem
seniorek z Ośrodka Wsparcia Nr 2,
panie: Stasia, Irenka, Marianka,

ksiądz prosił o powtórzenie dla
kolejnej grupy wiernych, a widzowie – księża filmowali.
Mają własnoręcznie szyte
ogromne czerwone spódnice
z mnóstwem czarnych falban,
czarne bluzeczki, na głowach opaski z piórkiem i różyczki na szyjach. Wykonują klasyczne figury,
z obowiązkowym skokiem tyłem
do publiki, podnoszeniem spódnicy i obnażaniem desusów w niebieskie kropeczki. Wirują, robią
półszpagaty, nogi chodzą jak w zawiasach. Bielańsko-seniorski ewenement: średnia wieku XX + a tu
kankan.

* * *

Fot. S. Korzeniewski

onad 200 osób bawiło się
w sali widowiskowej bielańskiego Ratusza na inauguracyjnej Gali Bielańskich Dni Seniora, zorganizowanej przez władze
Dzielnicy i Ośrodek Pomocy Społecznej. –Dziwny jest ten świat!
Niosła się melodia, a na scenie
modelki (plus jeden model) prezentowały kolekcję „Stylowi seniorzy” Agnieszki Wyrwał. Jeśli chcesz
wyglądać modnie, włóż tunikę
oraz spodnie – śpiewano w latach
pięćdziesiątych epoki, w której
strój przez wieki męski przywłaszczyła sobie piękna płeć. Przeważały też w pokazie mar ynarki
i spodnie, ale nie brakło długich
spódnic – wszystko eleganckie jak
z żurnala. Brawa zbierał koloryt
i deseń – co modelka to w obrazkach z Warszawy: fragment Zamku, Kolumna Zygmunta, panorama Starego Miasta… Wniosek –
stylowa seniorka ma być elegancka, ale nobliwa, żadnych mini
i gołych ramion. I gdybyśmy jeszcze umiały poruszać się z taką gracją jak panie na wybiegu!
Koordynatorem imprezy był
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
Nr 2. Musiał mieć ten zespół
szczególne natchnienie przy dekorowaniu sceny, wręcz wpisanej
w klimat przewidzianego w programie koncertu: filary oplecione
bluszczem, storczyki, złote litery
godła, świecące rozety. Koncert
miał tytuł „Usta milczą, dusza
śpiewa”. Wystąpili Bożena Bujnicka i Krzysztof Ciupiński-Świątek;
śpiewali pieśni Ładysza, Kiepury,
arie operetkowe; sala biła brawo
na stojąco, a słuchacze mówili, że
była to uczta dla ducha.
W holu urządzono wystawę
prac plastycznych podopiecznych

Na balu seniora humory dopisywały

A teraz idziemy na jednego…
Ale tak zapowiadane przerwy były
krótkie i rzadkie, w odróżnieniu
od zespołów, które dłużej odpoczywają niż grają. Zespół był instrumentalno-wokalny, wokal na
tańcach podkręca nastroje, więc
hasano ochoczo w parach, kółkach
i solówkach. Zaś na stołach – palce lizać: szyneczka w galarecie,
sałatki, śledziki, i były dwa gorące
dania – wczesna kolacja, a pod
koniec balu tradycyjny czerwony
barszczyk i pierogi. Wszystko podawane na porcelanie, a nie – jak

się często o zgrozo zdarza – na
plastikach.
Robiono pamiątkowe zdjęcia
w kotylionowych perukach i czapeczkach. Salwami śmiechu przyjęto konkurs mimów: osiem par
deminstrowało sztuki walki, a sala
zgadywała – jakie. Po toczonych
brawami zaciekłych sporach i dogrywce wygrał boks przed karate.
Gospodarzami Bielańskiego
Balu Seniora były władze Dzielnicy z burmistrzem Grzegorzem
Pietruczukiem oraz dyrektor CRS
Anna Szymczak-Gałkowska, która życzyła gościom, aby wkrótce
znów się spotkali w sali przy ul.
Lindego 20. Więc miejmy nadzieję. Oby do Sylwestra!

* * *
Pulsująca światłami scena
w CRS przy ul. Lindego 20, na
scenie zespół-legenda: czterech
trubadurów w ich wspaniałych
kostiumach z rycerskiej Prowansji
rodem. Panowie Marian, Sławek,
Piotr, Jacek, a sala klaszcze, tańczy
i śpiewa, bo cofnął się czas i wróciły przeboje naszej młodości.
Wiera, Wiera – czarne o czy
masz… Cóż wiemy o miłości, mając szesnaście lat… Znamy się
tylko z widzenia… Zagrajmy rock
and rolla jeszcze raz… I wielkie
bis Przyjedź mam na przysięgę
z dziarsko maszerującym wokół
sali wężem seniorek i seniorów.
Takie było zakończenie Bielańskich Dni Seniora (trwały od 4
do 19 października). Burmistrz
Grzegorz Pietruczuk przypomniał, że Trubadurzy pierwszy raz
występują na Bielanach, a trubadur Marian przywitał salę słowami, że seniorzy przyjechali z koncertem do bielańskich seniorów.
Dawali czadu, ale topniały nam
serca: Gdzie się podziały tamte
prywatki niezapomniane…
Łączymy gorące podziękowania Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy
oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Bielańskiemu Ośrodkowi
Kultury za wymagające wielkiego
trudu, atrakcyjne i przemyślane
zorganizowanie Dni Seniora.

Na Dniach Seniora nie zabrakło Złotych Godów

Teoretycznie już po tych
Dniach, ale zaplanowane z tej okazji wycieczki jeszcze trwają. Właśnie grupa seniorów wróciła z Kozłówki. Imponująca jest ta muzealna siedziba Zamojskich i bardzo ów wyjazd
chwalono.
Fot.Arch. OWdS nr 2

Fot. S. Korzeniewski

* * *

Irma
WieczorkowskaBednarek

10 B U D Ż E T O BY WAT E L S K I

Nasze Bielany nr 10/2019

Mieszkańcy wybrali projekty Budżetu Obywatelskiego
Znamy wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2020. Mimo
zmienionych zasad, które
wykluczyły tereny spółdzielni mieszkaniowych z mapy
miejsc, w których można realizować projekty, liczba głosujących była podobnie wysoka
jak w zeszłym roku.

Poniżej pełna lista
projektów wraz
z podstawowymi
informacjami o nich:
Automatyczny skup plastikowych butelek – koszt: 100 000 zł,
głosy: 2691. Maszyna, która odbiera plastikowe butelki, prasuje je
i magazynuje. Maszyna z systemem kaucyjnym, np. 0,1 zł.
Ławki w Bielańskich lasach –
koszt: 150 000 zł, głosy 2234. Zainstalowanie ławek z oparciami
wzdłuż głównych szlaków spacerowych lasów: Bielańskiego (60 ławek) i Lindego (40 ławek). Byłyby
one uzupełnieniem (lub wymianą
zniszczonych) ławek bez oparć.
Remont ścieżki rowerowej –
Kasprowicza – koszt: 756 000 zł,
głosy: 1840. Projekt ten ma na celu
wyremontowanie – wymienienie
nawierzchni – fragmentu ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Kasprowicza.
Chronimy ptaki, wiewiórki
i nietoperze w bielańskich lasach
– utrzymanie, zawieszenie skrzynek lęgowych i budek dla nietoperzy oraz wiewiórek – koszt: 76
100 zł, głosy: 1814. Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie
około 10 gatunków ptaków, wiewiórek oraz nietoperzy w bielańskich lasach – co pozwoli na zachowanie populacji tych zwierząt
oraz na lepszą niż dotychczas
ochronę tych lasów przed szkodliwymi dla nich owadami.
Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce – koszt: 40 000 zł, głosy: 1733.
Te bardzo pożyteczne ptaki, zjadające tysiące owadów, tworzą swoje
gniazda nad oknami domów –

Fot. um.warszawa

W

całej Warszawie głosowało ponad 105 tys.
osób, gdzie aż 99 proc.
w formie elektronicznej. Na Bielanach zagłosowało 8018 osób,
w czym był to 9. wynik pod względem liczby głosujących na tysiąc
mieszkańców.
W tegorocznej edycji mieszkańcy dzielnicy mieli do wyboru
108 projektów i pulę 4,3 mln zł do
zagospodarowania. Ostatecznie
w głosowaniu wybranych zostało
do realizacji 26 projektów, które
pokrywają szeroki zakres potrzeb
mieszkańców, od kultury i sportu
po bezpieczeństwo na drogach.

taka sytuacja miała miejsce m.in.
na blokach przy ul. Nerudy. Niestety gniazda były niszczone,
a ptaki przepędzane. Niniejszy
projekt ma pogodzić mieszkańców
z otaczającą ich przyrodą – jego
celem jest stworzenie jaskółkom
miejsca do gniazdowania w ustronnej lokalizacji.
Kaczkomaty przy Stawach
Brustmana – koszt: 35 000 zł,
głosy: 1731. Przedmiotem projektu są tzw. kaczkomaty – dystrybutory zdrowej karmy dla kaczek,
spełniającej wymogi żywieniowe
tych ptaków. Będzie na nich
umieszczona informacja o preferencjach pokarmowych kaczek,
o szkodliwości „ludzkiego” jedzenia oraz o zagrożeniach związanych z dokarmianiem przed nastaniem mrozów.
Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze – poprawa
bezpieczeństwa przejść dla pieszych – koszt: 283 000 zł, głosy:
1711. „Aktywne” przejścia dla pieszych to zestaw rozwiązań infrastrukturalnych, które powodują, że
kierowca ma więcej czasu na reakcję
a pieszy jest lepiej dostrzegalny.
Zdążyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew
bielańskich – koszt: 200 000 zł,
głosy: 1512. Celem projektu jest
otoczenie specjalistyczną opieką
100 najbardziej potrzebujących
drzew w bielańskich parkach. Fachowa pomoc dendrologów i arborystów wpłynie na poprawę
żywotności drzew i ich warunków
siedliskowych, pozwoli uniknąć
wycinki albo ją opóźnić.
Modernizacja placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 293
im. J. Kochanowskiego – koszt:
591 000 zł, głosy: 1338. Projekt
będzie polegał na odnowieniu istniejącego placu zabaw, położonego
przy Szkole Podstawowej nr 293.
Przewiduje on demontaż części
urządzeń, które są zużyte lub niefunkcjonalne, ich wymianę na
nowe, a także inne dodatkowe działania poprawiające bezpieczeństwo
dzieci oraz estetykę miejsca.
Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Bielany – koszt: 124

200 zł, głosy: 1310. Projekt ma na
celu poszerzenie oferty zbiorów
bibliotecznych w Dzielnicy Bielany, dedykowanych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych
i wszystkich tych, którzy korzystają z zasobów bibliotecznych jak
przedszkola, szkoły.
Kino na Bielanach – koszt: 43
600 zł, głosy: 1307. Kino w na
Bielanach to kontynuacja projektu
edukacji filmowej realizowanego
przez Bibliotekę. Ambitne kino,
spotkania z gośćmi (krytykami
filmowymi, filmoznawcami, reżyserami, aktorami, scenarzystami,
itd), multimedialne prelekcje
i dyskusje.
Wymiana chodnika w lasku
w Parku Olszyna – koszt: 400 000
zł, głosy: 1253. Wymiana uszkodzonego chodnika w Zespole
przyrodniczo-krajobrazowym
„Olszyna” w Parku Olszyna jest
konieczne ze względu na nierówność nawierzchni i liczne ubytki,
które stwarzają zagrożenie dla
użytkowników.
Kino plenerowe Młociny –
koszt: 39 000 zł, głosy: 1252. To
już trzecia odsłona projektu, który
zdobył sympatię mieszkańców
osiedla Młociny, a także gości z innych dzielnic. Tematyka filmów
różnorodna: dla młodych i dla
trochę starszych. Projekcje w okresie maj – wrzesień.
Nasze bezpieczeństwo –
pierwsza pomoc – koszt: 16 636
zł, głosy: 1250. Kontynuacja programu, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach budżetu partycypacyjnego 2015,
2016, 2017, 2018, 2019. Projekt
adresowany do uczniów bielańskich szkół i przedszkoli. Dziecko
nauczy się właściwych reakcji
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Zdobędzie wiedzę
i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.
Razem dla Lasku Bielańskiego. Kolorowe, przyjazne i przystępne tablice informacyjne –
koszt: 103 100 zł, głosy: 1140.
Tablice edukacyjne przy głównych
wejściach do rezerwatu i w punkcie widokowym: dla dzieci, stare
Kartograje, widokowa na skarpie,

ul. Podleśna, ul. Dewajtis, wzdłuż
ścieżki rowerowej na wale.
Cztery łapy. Wybieg dla psów
na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza – koszt: 93 000 zł, głosy: 1125. Projekt zakłada budowę
wybiegu dla psów skrzyżowanie al.
Reymonta z ul. Kasprowicza. Wybieg w kształcie prostokąta, podzielonego na dwie strefy – rekreacyjną i treningową. Całość ogrodzona, bez ostrych krawędzi,
z wejściem przez śluzę.
Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych – koszt: 499 000 zł, głosy:
1063. Wzmożone w ostatnich latach zainteresowanie mieszkańców aktywnym spędzaniem wolnego czasu, zajęcia wychowania
fizycznego placówek oświatowych,
treningi klubów sportowych –
wszystko to przyczyniło się do
znacznego obniżenia parametrów
jakościowych nawierzchni boiska
do siatkówki/koszykówki, boiska
do gry w piłkę nożną oraz bieżni.
Jest to naturalny proces zużycia
materiałów, który doprowadza do
powstawania uszkodzeń mechanicznych, takich jak ubytki, pęknięcia, itp. Taki stan rzeczy znacznie wpływa na komfort gry, wymaga stałych napraw. […]
Nowe ławki i kosze na śmieci
wzdłuż ul. Conrada – koszt: 175
530 zł, głosy: 1042. Chodnik
wzdłuż ul. Conrada, pomimo iż
ulica charakteryzuje się dużym
natężeniem ruchu, pełni często
rolę deptaka spacerowego. Jest to
główna arteria Chomiczówki prowadząca do wielu punktów usługowo-handlowych, komunikacji
miejskiej, stacji rowerowych Veturilo, czy parafii. Biorąc pod uwagę,
że w niedalekiej przyszłości ul.
Conrada objęta ma być projektem
zazielenienia (nowe nasadzenia
drzew), jak również wymianą
chodnika, równolegle składamy
niniejszy projekt, który wprowadzi
w ul. Conrada również małą architekturę w postaci ławek i koszy na
śmieci.
Łagodna joga z relaksacją,
zdrowy kręgosłup i qigong na
Bielanach – koszt: 79 800 zł, głosy: 938. Regularne i całoroczne
zajęcia z łagodnej jogi z relaksacją,
ze zdrowego kręgosłupa oraz qigong prowadzone w 3 lokalizacjach na Bielanach dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców Bielan niezależnie od wieku
oraz sprawności fizycznej.
Bezpłatny punkt konsultacyjny – bielańscy specjaliści – koszt:
35 144 zł, głosy: 918. Celem projektu jest stworzenie darmowego
punktu konsultacyjnego, gdzie
dyżurować będą tacy specjaliści
jak: psycholodzy, logopedzi, tera-

peuci SI, dietetycy, fizjoterapeuci,
ortooptyści, pedagodzy specjalni,
terapeuci prowadzący trening słuchowy. Rodzice małych dzieci,
młodzież, ludzie starsi, seniorzy,
każdy będzie mógł przyjść do takiego punktu i uzyskać darmowych porad. Porady te odbywać
się będą codziennie, przez 5 dni
w tygodniu.
Skwer bielański – Salonik reymontowski – koszt: 300 000 zł,
głosy: 886. Zagospodarowanie
okrągłego placyku i terenu wokół
niego przy al. Reymonta/Żeromskiego.
Dofinansowanie zakupu audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany –
koszt: 10 800 zł, głosy: 873. Projekt ma obejmować zakup audiobooków dla trzech placówek, posiadających tego typu zbiory.
Aktywne przejście dla pieszych na ul Wólczyńskiej – koszt:
150 000 zł, głosy: 821. W ramach
projektu na przejściu dla pieszych
na wysokości numeru Wólczyńska
17 zamontowany zostanie inteligentny system tzw. aktywne przejście dla pieszych.
Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49,
al. Reymonta 6 – koszt: 6000 zł,
głosy: 569. Dzięki projektowi duża
liczba mieszkańców Bielan – zarówno dzieci i jak i dorosłych będzie miała okazję obcowania ze
sztuką teatralną mającą walory
edukacyjne. Projekt pozwoli
mieszkańcom Bielan regularnie
uczestniczyć w przeżyciu jakim
jest „wyjście do teatru”. Dzięki lokalizacji spektakli w Bibliotece
uczestnicy będą mogli również
uzupełnić swoją wiedzę oraz przeżycia artystyczne odpowiednią
lekturą.
Fitness na Młocinach – koszt:
10 960 zł, głosy: 535. Bezpłatne,
otwarte zajęcia dla mieszkańców
Młocin, Wrzeciona i okolicznych
osiedli. Typ zajęć to fitness. Mają
odbywać się w SP 77 przy ul. Samogłoska 9. Czas trwania od lutego do połowy grudnia (oprócz dni
kiedy nie ma zajęć szkolnych tj. dni
świąteczne i wakacje).
Gry planszowe i edukacyjne
w Bibliotece Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a – koszt: 2500 zł, głosy:
509. Projekt przewiduje zakupienie
nowych gier planszowych i edukacyjnych do Biblioteki dla Dzieci
i Młodzieży Nr 14 przy ul. Bogusławskiego 6a. Z zasobów biblioteki bezpłatnie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy. Gry
będzie można wypożyczać do
domu, jak i korzystać w bibliotece
w godzinach otwarcia placówki.
MM
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godz. 18.30

godz. 18.00

Historie z Wólki
Stwórz z nami Mapę Wólki widzianej oczami
mieszkańców. Warsztaty wspomnieniowe z elementami projektowania graficznego. Przyjdź i
włącz się w tworzenie portretu dzielnicy. Wstęp
wolny, zapisy
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Jak żyć? „Być czy nie być
(Hygge)?”

09

Od natury do architektury
– Odkrywcy Okolic

godz. 12.15

Eskapada architektoniczna i w warsztaty twórcze

Chcesz być szczęśliwy? Kto z nas tego nie pragnie!
Duńczycy nazwali to Hygge, Finowie: Kalsarikännit,

Japończycy: Ikigai. Odnaleźć i nazwać szczęście każdy

mające w sposób zarówno praktyczny, jak

powinien po swojemu, ale my przyjrzymy się wspólnie

i teoretyczny zapoznać młodzież z tematyką

poradnikom z gotowymi przepisami. Wstęp wolny

środowiskową, społeczną, techniczną, a przede

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

wszystkim z estetyką kształtowania przestrzennego. Ich celem jest także zwrócenie uwagi na jakość

06

Spotkanie z podróżnikiem
– Czechy

godz. 18.00

Będziemy podróżować po ojczyźnie Krecika, Sąsiadów

przestrzeni publicznej i architektury krajobrazu
oraz kreatywny sposób jej zmiany na lepsze.
Wstęp wolny, zapisy

bielany
po godzinach

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

07

i Rumcajsa czyli śladami czeskich absurdów i osobliwości. Prowadzenie Kamila Wieczorek. Wstęp wolny
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

07
godz. 17.00

07
godz. 18.00

Warsztaty artystyczne

11

godz. 12.00

Obchody 101. rocznicy
Odzyskania Niepodległości
przez Polskę
Uroczystość patriotyczna
Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego na AWF, ul. Marymoncka 34,
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Rzeźbimy w glinie samoschnącej. Kolejne warsztaty

12

14, 21 i 28 listopada. Zapisy. Wiek 6+
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43, ul. Perzyńskiego 3, tel. 22
835 18 43

Spotkanie autorskie
z Jackiem Cyganem

godz. 19.0021.00

Spotkanie realizowane w ramach projektu BP.
Promocja nowej książki pisarza „Odnawiam dusze
piosenki”
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, tel.
22 835 69 44

„Wykład i spotkanie
z prof. Andrzejem Blike”
„Wykład «Turkusowa organizacja XXI wieku» i
spotkanie z prof. Andrzejem Blike” w ramach BAU
Przedsiębiorczość. Organizacja turkusowa (nazwa
pochodzi z książki F. Laloux „Pracować inaczej”, choć
związane z nią idee są znane od połowy XX wieku)
to firma lub instytucja, która swoją ponadprzeciętną
skuteczność — w tym biznesową, jeżeli jest firmą
— zawdzięcza odrzuceniu większości zdawałoby się

Jazz w Podziemiach
Kamedulskich

nienaruszalnych zasad korporacyjnego porządku.

Koncert „Mingus Mingus Quartet” będzie poświęcony Charlesowi Mingu-

wanie relacji interpersonalnych *Motywowanie

sowi – legendarnemu amerykańskiemu kontrabasiście i kompozytorowi

godnościowe *Zarządzanie procesowe. Wstęp

Wykład stanowi skróconą wersję kursu turkusowej
samoorganizacji i obejmuje następujące tematy:
*Idea turkusowej organizacji z przykładami *Budo-

jazzowemu.
W Podziemiach Kamedulskich swoją interpretację jego muzyki przedstawią znakomici, uznani polscy

wolny.

muzycy: kontrabasista i lider zespołu Piotr Rodowicz, saksofonista Maciej Sikała, trębacz Robert

BAUzapisy

Majewski oraz perkusista Kazimierz Jonkisz. Godz. 19.00
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3,tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Obowiązuje rejestracja na stronie www.bit.ly/
Sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29
(wejście od ul. Jarzębskiego)

09

Moc Kobiety – cykl warsztatów
i spotkań dla kobiet
W listopadzie będziemy odkrywały moc kobiecej kreatywności i głosu.

W drugiej połowie listopada powrócimy do emocji oraz samoakceptacji, na

którą tym razem spojrzymy za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego.
9.11, godz. 10.00-14.00 - warsztaty „Biegnąca ze sztuką” - kobieca kreatywność, prowadząca JOANNA GRABOWIECKA, reżyserka, scenografka, trenerka rozwoju trwałego, pomysłodawczyni i realizatorka Mocy Kobiety. Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, foyer sali sesyjnej na V piętrze.

15
godz. 19.00

Off na Zakręcie
– Bliżej Zachodu
Pokaz filmów niezależnych z Francji, Islandii, Niemiec
i Belgii. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal. Wstęp

13.11, godz. 19.00 - „Moc kobiety, natury i sztuki” - SPOTKANIE z JOANNĄ RAJKOWSKĄ, jedną z

wolny

najbardziej uznanych współczesnych polskich artystek, autorką obiektów, instalacji, filmów oraz

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

efemerycznych akcji realizowanych w warunkach poza galerią. Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, sala widowiskowa.
16.11, godz. 10.00-14.00 - warsztaty „Pieśni Mocy” - prowadząca AGNIESZKA KAMIŃSKA-ALIKEYA,
wokalistka, kompozytorka, trenerka głosu. Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, foyer sali
sesyjnej na V piętrze.
23.11, godz. 10.00-14.00 - warsztaty „eMOCje jako klucz do bycia w relacji z samą sobą i z innymi II” prowadząca JOANNA GRABOWIECKA. Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, foyer sali sesyjnej

16
godz. 10.00

na V piętrze.

Warsztaty florystyczne
Pod okiem zawodowych florystek będzie można
przygotować świąteczne ozdoby. Zapisy
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 61

30.11, godz. 10.00-14.00 - warsztaty połączone z SESJĄ FOTOGRAFICZNĄ „Taka jestem! Zobacz siebie
oczami innej. O samoakceptacji. cz. 2” - prowadząca BEATA MUCHOWSKA oraz JOANNA GRABOWIECKA. Beata MUCHOWSKA od ponad 20 lat patrzy na świat przez obiektyw aparatu. Kocha
podróżować, być w drodze, czuć wiatr we włosach, łapać ulotne chwile i zatrzymywać je w kadrach.
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, foyer sali sesyjnej na V piętrze.
Szczegółowy program Mocy Kobiety oraz informacje nt. zapisów: http://sztukadzikosci.com/

bielany po godzinach

mockobiety/ Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wstęp wolny

16
godz. 12.30

Kultura i Natura! Domek
z papieru – rodzinne
warsztaty upcyklingowe
Zrób z nami papierowy hotel dla małych samochodzików, ludzików lub lalek. Ideą tej interaktywnej

13
godz. 18.00

Spektakl „Kochając
Marszałka”,
Teatr Podaj Dalej

lekcji ekologii jest uwrażliwienie dzieci na ideę
zero waste przez twórcze działanie. Wstęp wolny,
zapisy
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Spektakl jest opowieścią o niełatwej miłości
Aleksandry Szczerbińskiej do Józefa Piłsudskiego,
dla którego największą miłością była Polska.
Reżyseria Anna Lenartowicz. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 5.11
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

17
godz. 16.00

14
godz. 18.30

„Donna” Ritchi Valensa, „Sealed With a Kiss” Jasona
Donovana i „Serce Ogrodu” zespołu Daab. Wstęp
wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Warsztaty szycia wielorazowych woreczków zakuponą prezentacją na temat wpływu naszych nawyków
na środowisko lokalne i globalne. Wstęp wolny,
zapisy

godz. 17.30

W programie polskie ballady rockowe i światowe
hity muzyki pop. Usłyszymy takie przeboje jak

Kultura i Natura!
Zero waste – małe nawyki
– wielka rzecz!
wych na owoce i warzywa połączone z interaktyw-

14

Jolka Jolka pamiętasz?
– koncert akustyczny
zespołu The Mleko

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

17
godz. 17.00

„Szachrajskie powroty”

Piosenka autorska
w Podziemiach
Kamedulskich
Na scenie wystąpi Zuzanna Moczek. Wedle definicji
jest kompozytorką i tekściarką, ale woli myśleć
o sobie jako o dziewczynie piszącej piosenki. Gra na
gitarze i pianinie, ale ostatnio coraz większą czułością

Przedstawienie w wykonaniu aktorów „Teatrzyku

darzy swój akordeon. Laureatka wielu festiwali.

Parandyk”

Wstęp wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 21, ul. Wrzeciono 48,
tel. 22 835 48 39

Miejsce: Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 22 443 47 00
wew. 42398

listopad

2019
17
godz. 11.00

bielany
po godzinach

17

23

godz. 12.30

19
godz. 18.00

Oświeceni
Sąsiedzki warsztat majsterkowania. Uczestnicy wykonają lampki ze starych książek, butelek oraz płatów
drewna. Wstęp wolny, zapisy
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Smyki w świecie muzyki
– warsztaty muzyczne
dla dzieci

20
godz. 19.00

OPPA 2019,
Koncert „nie tylko
LATO Z KOMARAMI”
Piotr Bakal z zespołem Prezentacja najnowszej płyty

Tym razem będzie nam towarzyszyła gitara basowa,

autorskiej zawierającej wybór piosenek turystycz-

na której zagra znakomity Grzegorz Kowalski. Nauczy-

nych i satyrycznych stworzonych w okresie 44 lat

my się piosenki o piesku, będziemy tańczyć, śpiewać,

pracy artystycznej Piotra Bakala. Bilety 25 zł, przed-

kolorować i świetnie się bawić. Wstęp wolny

sprzedaż od 12.11

Sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29
(wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

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

„Muzyczna
Ciekawość Świata”
– koncert edukacyjny

21
godz. 17.00

Dzień Skandynawski
Dzień Skandynawski promujący literaturę szwedzką,
duńska i norweską. O godz. 17.30-18.30 koncert
piosenek ABBY w wykonaniu chóru Ars Cantata

„Muzyczna ciekawość świata – Muzyczny wehikuł

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

czasu: Barok”. Za pomocą Muzycznego Wehikułu
Czasu przeniesiemy się do epoki baroku. Zobaczymy
jak wtedy się ubierano, poznamy zwyczaje ludzi XVII
wieku, a przede wszystkim usłyszymy muzykę
napisaną 400 lat temu. Dla widzów od 3 lat. Bezpłatne wejściówki od 4.11

18
godz. 17.00

19
godz. 17.30

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

„Aktorki na Bielanach”

godz. 18.00

Teatrzyk w wykonaniu artystów Teatru TAK. Wstęp
wolny

Muzyczne Podróże
– Meksyk

W programie: koncert „Romance Latino” w wykonaniu Francisco
Rodrigueza Ortegi, Jorge Avila Rodrigueza, Yoilana Pereza Harriette,
degustacja i sprzedaż przekąsek meksykańskich oraz kiermasz
rękodzieła. Godz. 18.00. Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 12.11

którzy chcą zdobyć nowy punkt widzenia siebie,
ludźmi oraz potrzebują nowych wyzwań. Prowadzenie Martyna Guba. Wstęp wolny, zapisy

Biblioteka Publiczna im. St. Staszica, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22
639 80 48

„W 7 dni dookoła bajek”

Warsztaty skierowane są do odważnych mężczyzn,
pragną pracować nad swoimi relacjami z innymi

Spotkanie z Grażyną Błęcką-Kolską. Wstęp wolny

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

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

21

Męska Ruletka – warsztaty
rozwoju osobistego
dla mężczyzn

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

22
godz. 19.00

Zoperowani! Duet
– wokalne starcie na głosy
Zoperowani! to cykl muzycznych spotkań poświęconych jednemu z najbardziej fascynujących aspektów
opery, jakim jest głos. Gośćmi specjalnymi koncertu
będą sopranistka Małgorzata Pawłowska oraz
mezzosopranistka Kamila Marynowicz, młode
nagradzane artystki, w których wykonaniu usłyszymy
utwory z takich oper jak „Cosi fan tutte” Wolfganga
Amadeusza Mozarta, „Opowieści Hoffmana” Jacquesa Offenbacha i „Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. Akompaniuje Monika Kolasińska. Wstęp
wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

29

Koncert Chopin University
Big Band z okazji jubileuszu
90-lecia AWF Warszawa
Big Band tworzą absolwenci i studenci Uniwersytetu Muzycznego

Fryderyka Chopina w Warszawie. Cały czas rozwijają jazzowy warsztat,

26
godz. 18.30

wzbogacają repertuar i dzielą swoją jazzową pasję.

28

Chopina. Chopin University Big Band często występuje w kraju i zagranicą. W koncertach zespołu
biorą niejednokrotnie udział czołowi polscy muzycy i wokaliści jazzowi, jak Basia Trzetrzelewska,
Krzesimir Dębski, Henryk Miśkiewicz, Zbigniew Namysłowski czy Kuba Badach. Godz. 14.00
AWF, ul. Marymoncka 34, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

godz. 18.00

Poznaj Wólkę
– mikrowyprawa po Wólce
Węglowej i okolicach
Na spacer po drogach i bezdrożach Wólki Węglowej
zaprasza Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz i

bielany po godzinach

Mateusz Napieralski. Wstęp wolny

23
godz. 12.00

23
godz. 17.00

24
godz. 12.30

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

Kocham Teatr!
3 X Królewna, 3 X Smok!

Tańczymy salsę
Podczas warsztatów przeniesiemy się w świat
energetycznej kubańskiej muzyki i kobiecego ruchu
ciała. Poznamy kroki salsy kubańskiej – tańca bardzo
naturalnego, łatwego, przyjemnego i pełnego
radości. Wstęp wolny, zapisy
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

28
godz. 18.30

Kultura i Natura!
Więcej warzyw!
Warsztaty świadomego odżywiania ze Smakoterapią
Szybkie, dobre, zdrowe patenty na smaczne, pożywne potrawy. W programie duża dawka teorii oraz
wspólne przyrządzanie wegańskich posiłków z
roślin. Prowadzenie Iwona Zasuwa. Wstęp wolny,

Złośnicy, Beksie i Roztropnej. Spektakl w technice

zapisy

lalek trikowych, masek i kukieł. Bilet 10zł/osoba
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Wielkie dzieło!
Nowy spektakl Teatru Warszawa 50+. Wstęp wolny
Sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.
S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 791 473 063

29
godz. 18.00

W programie spektakl „Lekcja o Polsce, czyli bajka

lat. Bilety 10 zł/os, przedsprzedaż od 19.11
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Sto szaleństw, czyli
świeczka zgasła
Aleksandra Fredry
Spektakl A. Fredry z pieśniami S. Moniuszki z krotochwili „Nowy Don Kichot” z prelekcją historyczną
prowadzoną przez Fundację Kulturalna Polska
założoną przez redaktor Annę Popek, ze specjalnym
udziałem autentycznych potomków kompozytora.

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

Kultura i Natura!
Pieśń dla matki Ziemi
Zaśpiewajmy pieśni o Matce Ziemi i o Żywiołach z intencją wdzięczności dla natury. Przewodnikami w tej
podróży z Pieśniami, Głosem, Dźwiękiem i Bębnem

Podróżniczek
„Legendy znad Wisły”

i Sawie” oraz animacje plastyczne. Dla widzów od 3

godz. 17.30

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

Zabawna i mądra historia o trzech królewnach

o Wiśle, legenda o Smoku Wawelskim oraz o Warsie

24

cza. To dramatyczna i liryczna historia miłosna, osadzoNagrody Literackiej Nike w 2015 roku. Wstęp wolny

Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz wykładowca na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka

godz. 10.30

Porozmawiajmy o książce „Sońka” Ignacego Karpowina w konwencji romansu wojennego, nominowana do

Szefem artystycznym grupy jest Piotr Kostrzewa – aktywnie działający muzyk, kotlista, solista słynnej

23

Koło Godziny
– Dyskusyjny Klub Książki

będą Anna Sernawit i Sławek Dembski.
Wstęp wolny, zapisy
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

30
godz. 12.30

Było sobie miasto – o tym,
że woda nie bierze się
z kranu
Na zajęciach dowiemy się skąd woda bierze się
w naszych domach, poznamy różne sposoby
dostarczania wody do miast i skonstruujemy własną
wieżę ciśnień. Koszt 40 zł/zapisy

30
godz. 16.00

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

Andrzejkowy
Bielański Dancing
Zabawę poprowadzi Dariusz Osubka. Bilety 15 zł,

Bezpłatne wejściówki od 18.11

przedsprzedaż od 26.11

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

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

Młodzi matematycy
zrobili sprawdzian
burmistrzowi

Młodzi matematycy u burmistrza Grzegorza Pietruczuka

4 października 2019 r. obchodziliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem
„Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają”.

Z

godnie z założeniami organizatora coroczna akcja ma
na celu zachęcenie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny
sposób. Jest też okazją dla uczniów
do nadrobienia zaległości po wakacjach, natomiast dorośli mogą
dać przykład dzieciom, pokazując
swoją znajomość mnożenia.
W tegorocznej edycji ogólnoświatowej akcji edukacyjnej
uczestniczyło prawie 6000 szkół
z 33 krajów. Wśród nich po raz
kolejny znalazła się placówka z naszej dzielnicy – SP nr 187 im. Adama Mickiewicza. Swoją akcję egzaminacyjną przeprowadziła zarówno wśród uczniów, jak i poza
terenem placówki. Od rana specjalne Patrole Egzaminacyjne składające się z uczniów SP 187 pod

czujnym okiem Koordynatorek
akcji sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia mieszkańców
naszej dzielnicy. Natomiast o godz.
12.30 Komisja Egzaminacyjna
sprawdziła znajomość tabliczki
mnożenia uczniów SP 187 oraz jej
dyrektora Jacka Gałkiewicza.
Nie zabrakło też innych uczestników reprezentujących bielańskie
instytucje publiczne. W tym roku
do egzaminu przystąpili: burmistrz
dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, Komendant Rejonowy Policji Warszawa V insp. Lech Bielak
oraz zastępczyni dyrektora Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany
Katarzyna Skarżyńska-Skiera. Wykazali się oni bezbłędną znajomością tabliczki mnożenia.
Wszyscy uczestnicy, którzy poprawnie rozwiązali zadania, otrzymali tytuł oraz certyfikat Eksperta
Tabliczki Mnożenia. Serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania!
Marta Pawelczyk

SP nr 209 zatrudni Kierownika Gospodarczego
Szkoła Podstawowa nr 209 z siedzibą przy al. Reymonta 25 zatrudni Kierownika Gospodarczego. Poszukujemy osoby z doświadczeniem
na podobnym stanowisku w placówce oświatowej. Prosimy o przesłanie CV na adres: sp209@edu.um.warszawa.pl. Szczegółowe informacje – tel. (22) 663-55-69. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy zamieszczoną na stronie internetowej szkoły w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Sprostowanie
W numerze 8 (2019) miesięcznika „Nasze Bielany”, w tekście pt.
„Strumień słów o strumieniu prawdy”, który dotyczył relacji z podsumowania konkursu Baśniopisarz Bielański 2019 pojawił się błąd.
Tytuł Baśniopisarza Bielańskiego Starszego rzeczywiście zdobyła
Aleksandra Czarniak ze SP nr 53, ale krótkie streszczenie baśni o królewiczu bez ręki odnosi się do baśni autorstwa Kingi Kołakowskiej ze
SP nr 293, zdobywczyni II miejsca w tej kategorii. Za powstały błąd
przepraszamy Kingę Kołakowską, a także wszystkich Czytelników
„Naszych Bielan”.
Agnieszka Kurek – organizator konkursu oraz Redakcja

tem wśród uczniów i prezentują
nieprzeciętną postawę nauczycielską – mówi Monika Szadkowska,
wiceprzewodnicząca dzielnicowej
komisji oświaty.
Pedagogów z pasją doceniły
również władze miasta. Pięciu bielańskich dyrektorów (Lilia Brzezińska – dyrektor Przedszkola nr
287, Ewa Gumieniak – dyrektor
ZSZ 10, Katarzyna Pawlik – dyrektor Przedszkola nr 334, Anna Pawłowska – dyrektor XCIV LO im.
gen. S. Maczka oraz Małgorzata

Szerszeń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 133) i dwóch nauczycieli (Katarzyna Kaczmarska – nauczyciel Przedszkola 318, Anna
Łukaszewicz – nauczyciel Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr
10) otrzymało nagrodę specjalną
Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienie przyznawane jest m.in.
za nowatorstwo i innowacyjność
w pracy oraz udział w projektach
międzynarodowych.
BF

Nowi młodzieżowi radni
zaprzysiężeni
Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Bielany na uroczystej sesji
przyjęła w swoje szeregi
nowych radnych wybranych
wcześniej w szkołach, które
będą reprezentować przez
najbliższe dwa lata.

B

ardzo się cieszymy, że przedstawiciele bielańskich szkół
podstawowych oraz liceów
chcą się aktywnie angażować
w działania na rzecz naszej dzielnicy – mówił podczas uroczystej
sesji Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany. Tego
dnia bielańska młodzież miała
okazję gościć również Wiceprezydent m.st. Warszawy Renatę Kaznowską, Radną m.st. Warszawy
Dorotę Łobodę, Wiceburmistrza
Dzielnicy Bielany Andrzeja Malinę, Radną Dzielnicy Bielany Monikę Szadkowską oraz przedstawicieli Bielańskiej Rady Seniorów
Krystynę Żebrowską, Grażynę Lewicką i Andrzeja Strejlaua.
Goście nie szczędzili wielu pozytywnych słów skierowanych do
młodych radnych. – Słowa naszych gości umocniły nas w przekonaniu, że to co zrobiliśmy do tej
pory ma sens. Dzięki rozmowom
z takimi ludźmi inspirujemy się,
a także odczuwamy wsparcie, co

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

W

trakcie dzielnicowej uroczystości siedem osób
otrzymało nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy, a 89 osób
zostało nagrodzonych przez Burmistrza Dzielnicy Bielany. Kryterium wyróżnienia było stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej placówki, wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne, doskonalenie zawodowe oraz skuteczne wprowadzanie
nowatorstwa pedagogicznego.
Wyjątkowym punktem programu było uhonorowanie przez
dzieci i młodzież 25 pedagogów
tytułem Nauczyciela Roku oraz
trzech pedagogów tytułem Super
Nauczyciela (trzy razy był Nauczycielem Roku). – Nagrodzeni nauczyciele to wyjątkowi pedagodzy,
którzy cieszą się dużym autoryte-

Fot. um.warszawa

W Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej ponad stu
bielańskich nauczycieli zostało
wyróżnionych za wyjątkowe osiągniecia edukacyjne.
Dodatkowo pięciu dyrektorów
i dwóch nauczycieli otrzymało
nagrodę specjalną Prezydenta
m.st. Warszawy.

Wiceprezydent Warszawy wręczyła powołania nowym radnym

jest niezwykle potrzebne dla naszego osobistego rozwoju – powiedział Bartosz Celiński, przewodniczący rady.

Jubileusz Młodzieżowej
Rady Warszawy
Nasi młodzi radni mają również swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie m.st. Warszawy,
która pod koniec października
obchodziła 10-lecie istnienia.
Na obchodach obecne były
władze m.st. Warszawy na czele
z Prezydentem Rafałem Trzaskowskim, delegaci do rady Aleksandra
Talarek i Bartosz Celiński w towarzystwie opiekuna Młodzieżowej
Rady Dzielnicy Bielany oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy.

Szkolenie w Poznaniu
W ostatni październikowy
weekend Młodzieżowa Rada Bielan
wzięła udział w szkoleniu dla Młodzieżowych Rad w Poznaniu. Wydarzenie miało miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Urzędzie Miasta Poznania. Podczas
kongresu pobudzona została nasza
kreatywność i zbudowano umiejętności pracy w grupie. Na koniec
wydarzenia otrzymaliśmy certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności. Była to kolejna okazja, by
poznać członków Młodzieżowych
Rad z całej Polski i wymienić się
pomysłami i doświadczeniami.
MRDB
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Średniowieczny Wawrzyszew
Jak powszechnie wiadomo,
niezbyt urodziwy rejon warszawskich Bielan nie zawsze
był konglomeratem mamucich
blokowisk i może się szczycić
niezwykle szacowną metryką.
O jego wiejskiej przeszłości
mówią zabytkowe kapliczki,
cmentarz i Stawy Brustmana, ale wszystkie te obiekty
powstały zaledwie w XIX w.
i tylko kościół parafialny sięga
swą historią daleko wcześniejszych czasów.

Fot. K. Pątek

P

o raz pierwszy książęca osada
została odnotowana w 1367 r.
pod zniekształconą (zlatynizowaną) nazwą Waurisew. Wtedy
to właśnie papież Urban V polecił
członkom kapituły płockiej rozpatrzyć sprawę dziesięcin z licznych
podwarszawskich wsi, pobieranych
przez diecezję poznańską, ale jakoby z dawna należących do plebanii
w dzisiejszym Zegrzu (ówcześnie
Zgierzu). Rok później książę warszawsko-sochaczewski Siemowit
III (od 1370 r. książę mazowiecki)
zawarł ugodę z biskupem poznańskim Janem, w myśl której dziesięcina ze świeżo lokowanych wsi
w diecezji, w tym Wawrzyszewa,
będzie przekazywana do Poznania,
a mieszkańcy, którzy do tej pory nie
uiszczali jej w postaci snopkowego,
do końca życia władcy mieli płacić
po „6 groszy pospolitych”. Z tych

Stara chałupa przy ul. Wólczyńskiej 2 – 1972 r.

wywodów można wnioskować, iż
Wawrzyszew lokowano niewiele
wcześniej, zapewne około połowy
XIV w.
W roku 1379 książę warszawski Janusz I Starszy użyczył mieszczanom Starej Warszawy wieś na
osiem lat wraz z Wielką Wolą,
Ujazdowem, Mostkami (Powązkami) i Młocinami, jednocześnie
zawieszając płacenie podatków
przez te osady, aby odciążyć odległe o 7 km miasto od kosztów
związanych z budową murów
obronnych. Pod koniec długiego
i owocnego żywota tenże książę
darował w 1421 r. młynarzowi Piotrowi z Wierzuchowa oraz jego

dzieciom dwie włóki ziemi w Wawrzyszewie. Niewymieniona z imienia księżna, zapewne regentka
Anna Bolkowa, nadała w 1458 r.
Trojanowi z Rochal trzy włóki wójtostwa w Wielkiej Woli i Wawrzyszewie.
W tymże stuleciu sprawy dworu książęcego i diecezji ustępują
w dokumentach miejsca lokalnym
umowom kupna i sprzedaży oraz
postępowaniom sądowym w sprawach karnych. W tych właśnie
źródłach odnajdujemy nie tylko
zdumiewającą chwiejność zapisu
nazwy osady, ale i najstarsze personalia jej mieszkańców. W 1408 r.
kmiecie Sobek i Stanisław z „Waw-

rzisszewa” nabyli w tejże wsi dwie
włóki gruntu od Szczepana Golenia z Wielkiej Woli. W roku 1443
Małgorzata Darmopuchowa ze
Starej Warszawy zeznała przed
ławnikami przysięgłymi z „Waffrzischina”, iż winna jest 16 soboli,
każdy po groszy 40, Andrzejowi,
synowi zmarłego wójta Piotra Pielgrzyma. Piotr z „Vavyrsewa” pożyczył w 1478 r. cztery kopy (groszy)
mieszczaninowi Mikołajowi
Mrówce z Nowej Warszawy. Dziewięć lat później kmieć Maciej narobił takich szkód w gaju szlacheckim, że wyrokiem sądu zabrano
mu dwa konie wraz z wozem.
W roku 1508 przy okazji zamiany
młynów, Krystyna, córka zmarłego młynarza Wojciecha Wysokamyśli dołożyła do transakcji „część
własności wolnej” w Wawrzyszewie. Dokument z 1512 r. wymienia
„pracowitego” Stanisława Mazanka z „Vawrzischewa”, a ten z roku
1524 – Baltazara Smosarskiego,
lekarza nadwornego, któremu
ostatni już książęta mazowieccy
Stanisław i Janusz III darowali
„Vawrzischewo”. Wkrótce po
śmierci braci w 1526 r. księżna
Anna potwierdziła na piśmie, iż
„urodzony” (a więc niskiego stanu!) Baltazar Szymosarski(sic!),
doktor sztuk i medycyny, osobisty
lekarz władczyni, dziedzic Wawrszyszewa, wraz z żoną, „urodzoną”
Dorotą z Mrokowa, sprzedali
z prawem odkupu czynsz książęcy
pobierany ze wsi w wymiarze pięciu grzywien srebra, „urodzone-

mu” Mikołajowi Regule z Komorników za 50 kóp groszy. W dokumencie zastrzeżono, że czynsz ten
ma być płacony corocznie pod
groźbą kary w wysokości 20 kóp
groszy. Po dwóch latach przed sądem stanął nieoczekiwanie sam
dziedzic, odpierając zarzut o nielegalną pożyczkę 100 złotych i 100
kóp groszy od wspomnianego Mikołaja. Nowy pan na Wawrzyszewie, pojawia się w dokumentach
jeszcze parokrotnie. W 1539 r.
otrzymał wraz z braćmi stryjecznymi potwierdzenie dokumentu
książęcego z roku 1488 nadania
dóbr Szymosarz w ziemi ciechanowskiej. Dobra te zwano później
Smosarz i stąd pochodzenie oraz
oboczność brzmienia rodowego
nazwiska doktora.
Ważnym zapisem z roku 1542
jest akt erekcyjny parafii wawrzyszewskiej „przy kościele Ś. Marii
Magdaleny”, dokonany przez Sebastiana Branickiego, biskupa poznańskiego „za zgodą dziekana
i wikariuszy kolegiaty warszawskiej”. Jak dowodzi dokument, fundatorem maleńkiej świątyni (obecna prezbiterialna część kościoła)
był nasz nieoceniony doktor Szymosarski vel Smosarski, który hojną ręką dorzucił parafii dwie włóki ziemi we wsi. Fakt ten został
w 1545 r. potwierdzony pismem
podpisanym osobiście przez króla
Zygmunta I. Na uposażenie parafii
monarcha darował jej dziesięcinę
ze wsi Wola Borakowska, czyli
późniejszego Burakowa. Inny dokument z tego roku zaświadcza
płacenie dziesięciny na kościół
także ze wsi Krośnie, istnienie zaś
samej świątyni potwierdza dokument datowany w przedziale od
1543 do 1548 r.
Łożenie na kościół nie skutkowało dla Baltazara Szymosarskiego
natychmiastową przychylnością
Opatrzności w mnożeniu majątku,
czego dowodem była spłata zabezpieczonej na Wawrzyszewie pożyczki 10 kóp groszy na rzecz altarysty kolegiaty warszawskiej,
dokonana dopiero w 1557 r. Tym
zacnym sposobem pieniądze pożyczone na budowę kościoła, do
kościoła, choć innego, wróciły.
W 1603 r. parafia była już dość
zasobna, posiadając w Wawrzyszewie plebanię, szkołę, włókę roli,
ogród, pole, łąkę i sadzawkę, a także
dziesięciny pobierane z macierzystej
osady, wsi Wróblew i młynów królewskich. W dobra doczesne obrósł
w końcu także ród doktora, którego
syn, piszący się już Klemens Wawrzyszewski herbu Trzaska – a więc
świeżo i zapewne za niemałe pieniądze upieczony szlachcic – szczycił
się w roku 1565 posiadaniem kamienicy w Starej Warszawie. Ale to
już inna historia.
Jarosław Zieliński
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Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica ma 100 lat (1)
Stowarzyszenie Przyjaciół
Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy będą obchodzić
rocznicę powołania Akademii
2 października br.

J

uż w 1912 r. grupy działaczy
górniczych, rozpoczęły starania o powołanie w Krakowie uczelni kształcącej inżynierów.
Ostatecznie Akademia Górnicza
w Krakowie została zatwierdzona
przez Najwyższe Postanowienie
cesarza Franciszka Józefa z dnia
31 maja 1913 r. Wybuch I wojny
światowej uniemożliwił jednak
rozpoczęcie działalności Akademii.
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, 8 kwietnia 1919 r.,
uchwałą Rady Ministrów została
powołana do życia Akademia Górnicza w Krakowie. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał pierwszych profesorów i 20 października
1919 r. dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budowa pierwszego budynku uczelni
rozpoczęła się 15 czerwca 1923 r.
symbolicznym wkopaniem kamienia węgielnego. W 1935 r. odsłonięte zostały przed wejściem do
gmachu głównego Akademii pomniki górników i hutników, a pod

koniec sierpnia 1939 r. umieszczono na dachu gmachu głównego
rzeźbę św. Barbary. Zajęcia rozpoczęto już w 1929 r., w jeszcze nieukończonym budynku.
W 1949 r. uczelnię przemianowano na Akademię GórniczoHutniczą.
W 50. rocznicę otwarcia Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała imię Stanisława Staszica
i sztandar. AGH kontynuuje tradycje Akademii Górniczej założonej w Kielcach przez Stanisława
Staszica, która istniała w latach
1816-1826.
Przez cały czas swojego istnienia uczelnia rozwijała się i utrzymywała bardzo wysoki poziom
kształcenia specjalistów w obu
kierunkach studiów jakie były prowadzone. Wielki jest wkład jaki
kadra inżynierska wnosiła na przestrzeni tych lat w rozwój nauki
i techniki.
Może jest czas na chwilę zadumy. Przypomnijmy sobie tę atmosferę, która tam zawsze panowała.
Specyficzny klimat Krakowa –
miasta w którym w czasie trwania
roku akademickiego – co trzeci
przechodzień to był student. Miasta nad którym co godzinę rozbrzmiewał hejnał z wieży kościoła
Mariackiego, miasta z niezapo-

mnianą atmosferą rynku, Sukiennic czy krakowskich plantów. I atmosferę tej naszej codzienności
dziejącej się w czworoboku ulic:
Mickiewicza, Reymonta, Czarnowiejskiej i Nawojki. Przypomnijmy sobie monumentalny gmach
główny AO, okazały westybul
(otoczony arkadowymi krużgankami i nakryty świetlikiem) oraz
aulę nakrytą kasetonowym stropem, ze ścianami podzielonymi
wielkim porządkiem pilastrów
z rozłożonymi wokół jońskimi
kolumnami.
Tu właśnie tętniło życie naszej
Uczelni. Nie tylko nauka i studia.
Akademia jest też strażnikiem ceremoniału zawodowego. Tu odbywały się najważniejsze obchody
naszych świąt.
Polska obrzędowość najpierw
górnicza, a potem wzorowana na
niej w znacznym stopniu hutnicza, najwięcej zawdzięcza studentom wyższej szkoły górniczej
w Leoben – mieście w górniczym
rejonie Austrii. Polscy studenci tej
szkoły utworzyli w 1878 r. stowarzyszenie Czytelnia Polska Akademików Górniczych w Leoben.
Czytelnia mieściła się w wielkiej
chacie krytej strzechą. To właśnie
z tamtych czasów pochodzi określenie starej strzechy – doświad-

25-lecie Fundacji „Dom”
Ależ wspaniała wystawa!
W Bielańskim Ośrodku Kultury
prezentowana jest niezwykle
ciekawa wystawa. Podziwiać
można m.in. oryginalne
gobeliny, obrazy, ceramikę
oraz ręcznie haftowane torby.
To prace 30 uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej,
prowadzonego przez Fundację
„DOM”.

Fot. O. Gajda

W

ystawę można oglądać
do końca października.
Podczas wernisażu (4
października) atmosfera w BOK-u
przy ul. Goldoniego 1 była niezwykle ciepła i sympatyczna. To dobro
emanowało na każdym kroku zarówno od podopiecznych Fundacji
„DOM”, ich terapeutów, jak i rodziców. Tort z okazji 25-lecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) był przepyszny. Wszyscy wypiliśmy toast za Fundację
„DOM” i jej warsztaty, które są
bardzo chwalone przez rodziców
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Prezes Fundacji Teresa Olizar odbiera dowody wdzięczności

– Uważam, że ten warsztat jest
czymś najlepszym, co nam jako

rodzicom, mogło się przytrafić.
Wspaniałe zajęcia, wspaniałe kie-

rownictwo, wspaniali terapeuci.
I do teatrów chodzą, wyjeżdżają
nawet za granicę. Naprawdę jestem
szczęśliwa, że nam się coś takiego
przytrafiło. Moja córka jest z urazu
okołoporodowego. Jest w miarę
niesprawna intelektualnie. Przez
40 lat pracowałam jako pielęgniarka w Szpitalu Bielańskim. Te
warsztaty umożliwiły mi pracę
i zapewniły świadomość, że córka
jest pod dobrą opieką. Ponieważ
jest samodzielna, sama jeździ na
zajęcia – powiedziała „Naszym
Bielanom” pani Irmina Markuszewska.
Warsztat Terapii Zajęciowej
organizowany jest przez Fundację
Pomocy Osobom z Niepełnos pr aw n o ś c i ą Inte l e ktu a l n ą
„DOM”. Od 25 lat WTZ ma siedzibę na Bielanach, w budynku
parafii św. Marii Magdaleny przy
ul. Wólczyńskiej 64. Warsztat powstał z inicjatywy rodziców osób
z niepełnosprawnością intelektualną, które po ukończeniu szkół
specjalnych nie znalazły pracy w
żadnym zakładzie pracy chronionej.

Dnia Hutnika jest zawsze uroczyste posiedzenie Senatu Akademii,
po którym następuje ceremonia
ślubowania hutniczego. W trakcie
ceremonii adepci muszą przekuć
odkuwkę położoną na kowadle.
Ponieważ spotkał mnie ten zaszczyt to pozwolę sobie na osobiste
wspomnienie. Prowadzący ślubowanie Lis Major mówi: „Zwracam
się do was Stare Strzechy, byście
świadczyli o przyjęciu do stanu
hutniczego tych kosiciarzy – młodych adeptów sztuki hutniczej.
Wyrazem tego niech będzie ślubowanie, tradycyjne przekucie i pasowanie na hutnika”. Na dyplomie
który otrzymałem napisano: „Tadeusz Konrad. Rodem z Warszawy
złożył ślubowanie Hutnicze
i wszedł do Rodziny Hutników
Polskich. Działo się to piętnastego
maja 1965 r. w Krakowie, podczas
uroczystości Dnia Hutnika w Akademii Górniczo-Hutniczej. Rektor
Prof. Inż. Kiejstut Żemajtis”.
Karczma piwna stanowi wieczorny finał obchodów Dnia Hutnika. I nie jest to określone miejsce,
w którym można napić się piwa.
Wszystko odbywa się według regulaminu, który jest podstawową
instrukcją zachowania uczestników zgromadzenia. Regulamin ten
informuje niewtajemniczonych, że
karczma „jest kontynuacją tradycyjnych zwyczajów i obrzędów,
w którym hołdowali górnicy i hutnicy od czasów zamierzchłych”.
W zgromadzeniu Karczmy Piwnej
biorą udział wyłącznie mężczyźni,
co dopuszcza swobodę obyczajów
i – delikatnie mówiąc – frywolne
treści wykonywanych tu pieśni. Bo
teksty piosenek raczej nie nadają
się do publikacji. Drugą zwrotką
„Hymnu Karczmy Piwnej” niektóre panie mogłyby się poczuć zgorszone. Panie bawią się osobno na
combrze babskim. Co na nich się
dzieje? Dla panów pozostaje to
słodką tajemnicą.
Karczma Piwna jest najbardziej demokratyczną formą zabawy, bo żadne godności „pozakarczemne” nie są tu honorowane.
Funkcje zawodowe i zależności
służbowe nie grają tu najmniejszej
roli. Władzę absolutną sprawuje
„WYSOKIE W SPRAWACH PIWNYCH NIGDY NIEOMYLNE
PREZYDIUM”. Wszystkich w czasie tej zabawy obowiązuje dobry
humor. Obok radosnej zabawy
obowiązkiem uczestników jest zachowanie pionowej postawy.
Zgodnie ze starym karczemnym
obyczajem uczestnicy podzieleni
są na współzawodniczące dwie lub
trzy drużyny. Ciekawostką jest to,
że hutnicy piją piwo za każdym
razem z innych kufli, które specjalnie projektuje się na każde wydarzenie...

Olga Gajda

Mgr inż. Tadeusz Konrad

czonego absolwenta uczelni górniczej.
Coroczne obchody Barbórki
w Leoben polscy studenci rozpoczynali pochodem górniczym. Na
jego czele jechał konno starosta
górniczy w asyście świty z pochodniami. Dalej podążali studenci, straż pod białą bronią i na
końcu w powozach profesorowie
uczelni. Później w Sali biesiadnej
podsumowywano miniony rok
oraz przyjmowano do górniczego
stanu młodych lisów czyli fuksów.
Młodzi stawali na bryle rudy lub
soli, albo na beczce piwnej i odpowiadali na pytania Lisa Majora
o nazwisko, narodowość i ród oraz
byli uderzani końcem szpady
w lewe ramię, później przeskakiwali przez skórę. To obrzęd liczący kilka stuleci.
Ta tradycja i ten rytuał jest kultywowany i w Polsce. Tu w auli
naszej uczelni w dzień św. Barbary
odbywa się corocznie ceremonia
ślubowania górniczego kończona
skokiem przez skórę, którą w gwarze śląskiej nazywa się łata. Tak
odbywa się przyjęcie do stanu górniczego. A potem aż trzęsą się
mury przy tych słowach hymnu
górniczego: „Niech żyje nam górniczy stan”.
Zwieńczeniem obchodów
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Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK (1)
Historia Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK była
w okresie PRL przemilczana lub
celowo fałszowana. Wielu autorów pisało o sprawach, których
nie znali, bo znać nie mogli,
jeżeli nie mieszkali w latach
1939-1944 na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Fot. Arch. tvp.info

T

am w woj. nowogródzkim,
przy granicy polsko-sowieckiej, powstał i walczył polski
oddział partyzancki. Obszar, na którym działał ograniczony był od
wschodu wspomnianą granicą, od
zachodu Puszczą Nalibocką, na północ rozciągał się poza Raków, a na
południe – do Stołpc. Ponad 60%
mieszkańców stanowili Polacy.
Obszar ten był pod okupacją
sowiecką i podlegał silnej depolonizacji. Eksterminacja fizyczna
Polaków polegała na aresztowaniach jednostek najwartościowszych, wywożeniu na Syberię i do
Kazachstanu do obozów pracy
przymusowej (łagrów), a nawet
mordowaniu. Infiltracja społeczeństwa przez NKWD, dzięki
miejscowym sympatykom komunizmu, była niemal nieograniczona. Szersza praca konspiracyjna
była w zasadzie niemożliwa.
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w końcu czerwca 1941 r.
i wkroczenie na tereny Kresów
wojsk niemieckich przyjęty był
z pewną ulgą przez społeczeństwo,
nie znające jeszcze okrucieństwa
Niemców. Podpisany 30 lipca
1941 r. układ Sikorski-Majski, przewidujący m.in. anulowanie traktatów sowiecko-niemieckich dotyczących zmiany granic Polski, złagodził nieco negatywne nastawienie Polaków do Sowietów. Odczuli to także byli żołnierze sowieckiej
armii Pawłowa, rozbitej w 1941 r.
na zachód od Mińska. Pozostawieni przez Niemców na wolności,
znaleźli schronienie, odzienie i wyżywienie u Polaków i Białorusinów
we wsiach. W 1942 r. Niemcy zarządzili ich rejestrację. Zdając sobie
sprawę z bardzo złych warunków
panujących w obozach jenieckich
żołnierze uciekali do lasów, gdzie
grupowali się w oddziały. Część
oddziałów organizowano przy pomocy Moskwy w brygady partyzanckie. Inni formowali bandy rabunkowe, często podszywając się
pod partyzantkę sowiecką. Jedni
i drudzy napadali na wsie i osady,
rabując nie tylko żywność, lecz
także całe mienie napadniętych,
często mordując mieszkańców i paląc zabudowania. Liczbę sowieckich partyzantów na terenie Puszc z y Na l i b o ck i e j s z a c ow an o
w 1942 r. na 10 tys., a w roku następnym nawet na 20 tys.

Odpowiedzią na napady było
organizowanie w większych wsiach
i miasteczkach oddziałów samoobrony, które były wyposażone
w broń i amunicję przez Niemców
lub podporządkowaną im policję
białoruską. Gdy znikło zagrożenie
ze strony NKWD ożywiła się polska konspiracja podległa ZWZ,
a następnie Armii Krajowej.
Członkowie AK przenikali do policji białoruskiej, w której stanowili poważny odsetek.
W 1943 r. władze Okręgu Nowogródzkiego „Nów” zezwoliły na
tworzenie oddziałów partyzanckich. W obwodzie stołpeckim
„Słup” powstał 3 czerwca 1943 r.
Polski Oddział Partyzancki (POP)
im. T. Kościuszki, zorganizowany
przez ppor. Kaspra Miłaszewskiego „Lewalda”, po długich uzgodnieniach z silną już liczebnie na
tym terenie partyzantką sowiecką.
Początkowo liczył 44 żołnierzy,
a po dwóch tygodniach już 150.
19 czerwca 1943 r., po 18godzinnej walce, Polski Oddział
Partyzancki rozbił silny garnizon
niemiecki w Iwieńcu. Zdobyta
broń i inne wyposażenie umożliwiły szybką rozbudowę Oddziału
do 3 kompanijnego batalionu liczącego 554 partyzantów, w tym
pluton zwiadu konnego, żandarmeria i kwatermistrzostwo.
W drugiej połowie lipca dotarła do Puszczy Nalibockiej niemiecka operacja przeciwpartyzancka
„Herman”, w którą zaangażowali
oni około 60 tys. wojska z bronią
pancerną i lotnictwem. Podczas
walk z Niemcami w lipcu i sierpniu
1943 r., Polski Oddział Partyzancki
poniósł znaczne straty (ponad 40
zabitych) i uległ okresowemu rozproszeniu. We wrześniu, do około
100-osobowego oddziału, Komenda Główna przysłała paru oficerów.
Wśród nich był ppor. cc Adolf Pilch
„Góra”, który do 10 listopada 1943 r.
pełnił obowiązki dowódcy. Od 10
listopada 1943 r. dowództwo objął

mjr Wacław Pełka „Wacław” i pełnił
je do 1 grudnia 1943 r. Do tego dnia
oddział osiągnął stan około 400
żołnierzy. Od początku czerwca do
końca listopada 1943 r. Polski Oddział Partyzancki wykonał 52 akcje
przeciw Niemcom i policji białoruskiej (w tym 3 zniszczone mosty
i 3 wykolejone pociągi). W walkach
z Niemcami poległo 173 żołnierzy,
a 38 zostało zamordowanych po
aresztowaniu. Niektóre akcje były
wspólne z partyzantką sowiecką.
Polacy walczyli z Niemcami
wiedząc, że są na swojej rodzinnej
ziemi i bronią jej, a także życia
i mienia swoich rodzin. Wierzyli,
że przedwojenne granice Polski
zostaną utrzymane, jak zapewniali „sojusznicy” zachodni. Inaczej
traktowali to Sowieci. Wiedzieli,
że zajęte w 1939 r. ziemie polskie
mają pozostać w ich władaniu jako
Zachodnia Białoruś i Zachodnia
Ukraina. Stąd antypolska polityka
w czasie okupacji w latach 1939
–1941 i usilna rusyfikacja tego
terenu.
22 czerwca 1943 r. obradujący
w Moskwie Centralny Komitet
KP(b) Białorusi podjął decyzję
o przystąpieniu do zwalczania Armii Krajowej. Nakazano swoim
oddziałom partyzanckim, dowodzonym z Moskwy, wyeliminowanie polskich konspiracyjnych organizacji wolnościowych wszelkimi możliwymi metodami. W dniu
1 grudnia 1943 r. dowództwo partyzantki sowieckiej, wykonując
rozkaz gen. Ponomarienki (późniejszego ambasadora ZSRR
w Polsce) dokonało podstępnej
likwidacji Oddziału. 11 oficerów
Polskiego Oddziału Partyzanckiego zaproszonych na naradę do
sztabu partyzantki sowieckiej
okrążono w drodze, rozbrojono
i aresztowano. Kilku oficerów rozstrzelano w puszczy zaraz po rozbrojeniu, a 5 z dowódcą mjr.
W. Pełką wywieziono samolotem
z Puszczy Nalibockiej do więzienia

Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK

w Moskwie (do kraju wrócili dopiero w 1948 r.). Usiłowano krwawo zlikwidować żołnierzy AK,
a także ich rodziny. Ściśle tajny
rozkaz, dotyczący likwidacji Polskiego Oddziału Partyzanckiego,
Polacy w dniu 2.12.1943 r. odebrali sowieckiemu oficerowi, którego
Sowieci za to rozstrzelali. Historycy znaleźli także inne dokumenty
dotyczące likwidacji oddziału.
Warto zwrócić uwagę, że w tym
czasie odbywała się konferencja
„Wielkiej Trójki” w Teheranie, na
której w tajemnicy przed Polakami
podjęto decyzje dotyczące przesunięcia naszej wschodniej granicy
na zachód i pozostawienia Polski
w strefie wpływów Związku Sowieckiego.
Nie rozbrojono niewielkiej
grupy kawalerii, która była poza
puszczą. Dzięki szybko podjętej,
właściwej decyzji ocalał również
cc ppor. Adolf Pilch „Góra”, który
nie pojechał na wspomnianą naradę. Od tej pory ppor. „Góra”
dowodził oddziałem, aż do zakończenia walk 17 stycznia 1945 r.
Niewielki oddział w liczbie 42 żołnierzy, wspomagany początkowo
przez akowców zakonspirowanych
w policji białoruskiej Rakowa, bronił się przez kilka dni. Jednak wielkie siły partyzantki sowieckiej
otaczały broniącą się grupkę, brakowało amunicji – w tej sytuacji
ppor. „Góra” po naradzie z kadrą
oddziału, przyjął propozycję niemieckiej żandarmerii z Iwieńca,
dotyczącą zawieszenia walki i prowadzenia samoobrony w wioskach
położonych blisko garnizonu niemieckiego w Iwieńcu. Komenda
Okręgu AK Nowogródek zaakceptowała ten system obrony, z jednoczesnym zaleceniem zorganizowania jak najwięcej broni i amunicji
od Niemców. Zawieszenie walk
z Niemcami, przewidywane na
kilka dni, do dalszych rozkazów
Komendy Okręgu, wobec wrogiej
postawy sowieckiej partyzanckiej

oraz braku innych decyzji, przeciągnęło się do końca czerwca
1944 r. W tym okresie stoczono
z bandami i z sowiecką partyzantką ponad 160 walk, w których zginęło 102 żołnierzy Polskiego Oddziału Partyzanckiego. Dalszych
138 zostało podstępnie zamordowanych.
Liczebność Oddziału wzrastała. Na początku stycznia 1944 r.
wynosiła 107 żołnierzy, a w końcu
czerwca 1944 r. już 860. Oddział
przemianowano na Zgrupowanie
Stołpeckie AK, które miało 3 kompanie piechoty 78 pp., 4 szwadrony
kawalerii 27 p.uł., szwadron CKM,
kwatermistrzostwo, szpital i żandarmerię oraz 11-osobowy poczet
dowódcy. Po wojnie przyjęła się
stosowana obecnie nazwa – Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK
(ZS-N lub Zgrupowanie).
W drugiej połowie czerwca
1944 r. ruszyła letnia ofensywa
Czerwonej Armii na Białorusi.
Front sowiecko-niemiecki przesuwał się na zachód. Dowództwo
ZS-N AK zdawało sobie sprawę
z niebezpieczeństwa ogarnięcia
oddziału przez wojska sowieckie.
Byłby to wyrok śmierci na żołnierzy i ich rodziny. Postanowiono
przejść w pobliże Baranowicz dla
nawiązania kontaktu z Inspektoratem „Południe” i decyzji o dalszym działaniu. W dniu wymarszu, 29.6.1944 zostały rozbrojone
w Rakowie i pobliskim Borku posterunki policji białoruskiej,
w której większość policjantów
stanowili zakonspirowani żołnierze AK. Zgrupowanie zostało
wzmocnione ilościowo, bowiem
większość policjantów oraz wielu
młodych ludzi (około 100 osób)
dołączyła do Zgrupowania, a ponadto uzyskano duże ilości broni
i amunicji.
Nie znalazłszy kontaktu z Inspektoratem pod Baranowiczami,
dowódca Zgrupowania por. „Góra”
zdecydował o dalszym marszu na
zachód. Wraz z Oddziałem, na 150
wozach, ewakuowały się rodziny
partyzantów. Zostały one stopniowo rozmieszczone w bezpiecznym
terenie. W czasie przemarszu na
zachód, żołnierzy AK z policji białoruskiej w Rakowie umieszczono
na czele długiej kolumny. Mieli oni
na sobie mundury policji białoruskiej, w jakich wyruszyli z Rakowa.
Wprowadzało to w błąd napotykane oddziały niemieckie i zabezpieczało w pewnym stopniu przed
atakami z ich strony. Przemarsz
ułatwiał także chaos panujący
wśród rozbitych i zdezorganizowanych, wycofujących się oddziałów
niemieckich. Poza tym parokilometrowa długość kolumny Zgrupowania wyglądała bardzo groźnie.
Opracował żołnierz Zgrupowania
uł/por. Witold Grzybowski „Kot”
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Spojrzenie na Żeromskiego
14 października minęła 155.
rocznica urodzin Stefana
Żeromskiego (1864-1925),
jednego z naszych czołowych
pisarzy okresu Młodej Polski
i XX-lecia międzywojennego.
To autor m.in. „Wiernej rzeki”,
„Popiołów”, „Dziejów grzechu”, „Ludzi bezdomnych”. Na
Bielanach jedna z większych
ulic, przy której znajduje się
m.in. Urząd Dzielnicy czy Księgarnia im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, nosi imię autora
„Przedwiośnia”.
Fot. J. Hebel

Z

twórczością Żeromskiego
zetknąłem się już w szkole
podstawowej, w drugiej połowie lat 80., kiedy to w kanonie
lektur szkolnych znajdowały się
„Syzyfowe prace”. W powieści tej
autor na podstawie własnych doświadczeń z dzieciństwa i lat młodzieńczych przedstawił obraz
szkoły w Królestwie Polskim i walkę polskiej młodzieży z rusyfikacją. W 2000 r. powstała ekranizacja
tej powieści w reż. Pawła Komorowskiego, a główną rolę – Marcina Borowicza – zagrał Łukasz
Garlicki, obok którego mogliśmy
oglądać m.in. Franciszka Pieczkę
i Alicję Bachledę-Curuś.
Żeromski podejmował w swo-

jej twórczości tematykę walki
o niepodległość, co łączył z marzeniem usankcjonowania sprawiedliwości społecznej. W „Ludziach bezdomnych” poprzez
postać doktora Tomasza Judyma
ukazał idee pracy dla ludu oraz
osobistego poświęcenia. W 1975 r.
powstał film obyczajowy „Doktor
Judym” w reż. Włodzimierza Haupego, z Janem Englertem w tytułowej roli oraz Anną Nehrebecką,
która zagrała Joannę Podborską,
wiejską nauczycielkę i miłość
głównego bohatera.

Do moich ulubionych utworów Żeromskiego należy jednak
„Wierna rzeka”, w której pisarz na
tle klęski Powstania Styczniowego
ukazał wielką miłość zubożałej
szlachcianki panny Salomei Brynickiej i księcia Józefa Odrowąża,
uczestnika tego zrywu narodowowyzwoleńczego. Ta powieść
Żeromskiego, którą sam autor
nazwał „klechdą domową”, została przeniesiona na ekran już
w 1936 r. przez Leonarda Buczkowskiego. Pół wieku później
powstała kolejna ekranizacja

„Wiernej rzeki” w reż. Tadeusza
Chmielewskiego, który w roli Salomei Brynickiej obsadził Małgorzatę Pieczyńską, zaś Olgierda
Łukaszewicza widzowie mogli
zobaczyć jako księcia Józefa Odrowąża. W filmie tym na uwagę
zasługuje również rola Franciszka
Pieczki jako starego Szczepana
czy epizodyczny występ Henryka
Bisty jako doktora Kulewskiego.
Utwory Żeromskiego mają to
do siebie, że chętnie po nie sięgali
nasi reżyserzy. W 1965 r. Andrzej
Wajda w „Popiołach” obsadził Daniela Olbrychskiego w roli Rafała
Olbromskiego. Na tle wojen napoleońskich śledzimy losy polskiego
szlachcica, który poszukuje drogi,
jaką powinien podążać w życiu.
Dekadę później Walerian Borowczyk zekranizował „Dzieje grzechu”, w których zobaczyliśmy Grażynę Długołęcką w roli Ewy Pobratyńskiej. Ta powieść Żeromskiego już za jego życia wywołała
skandal literacki. Na stronie Filmweb można przeczytać, że jest to
„obraz plastycznie wysmakowany,
z drobiazgowo odtworzonym klimatem epoki, scenografią pełną
przepychu, a zdjęcia zaskakują
śmiałym erotyzmem”.
Stefana Żeromskiego można by
uznać za pisarza postępowego. Pisząc o autorze „Urody życia” czy
„Sułkowskiego”, nie sposób nie
wspomnieć o jego najważniejszej
powieści, za jaką uchodzi „Przed-

wiośnie”. Pisarz rozliczył w niej
sytuację w Polsce po odzyskaniu
niepodległości w 1918 r. Na przykładzie głównego bohatera Cezarego Baryki pokazał wielkie społeczne rozczarowanie ówcześnie
prowadzoną polityką. W powieści
pojawia się mit „szklanych domów”,
symbolu zawiedzionych nadziei
i marzeń o wolnej oraz rozwijającej
się Polsce, w której panuje dobrobyt
i sprawiedliwość społeczna. Najważniejszą powieść w dorobku Stefana Żeromskiego w 2001 r. odważył się sfilmować Filip Bajon.
W głównej roli Cezarego Baryki
wystąpił Mateusz Damięcki, obok
którego mogliśmy oglądać Janusza
Gajosa, Krystynę Jandę, Macieja
Stuhra, Daniela Olbrychskiego czy
Małgorzatę Lewińską.
W kontekście twórczości Żeromskiego często pojawia się pojęcie „żeromszczyzny”, czyli wrażliwości na krzywdę społeczną oraz
cierpienia narodu pozbawionego
wolności, ale potrafiącego żarliwie
manifestować przywiązanie do
patriotyzmu i rwącego się do walki z zaborcą. Wiemy, chociażby już
na podstawie lektury „Przedwiośnia”, że Żeromski marzył o ojczyźnie pozbawionej krzywd społecznych. To marzycielstwo jest jednym z istotnych elementów jego
twórczości oraz wybitnego „ulirycznienia” prozy tego pisarza.
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Jedna z najnowocześniejszych platform
informatycznych w Europie
O Miejskim Centrum Kontaktu 19115 opowiada Małgorzata Bukowska-Siegel z Wydziału Kontaktu z Mieszkańcami.
Pierwsze krótkie pytanie: po
co mieszkańcom Warszawy taka
aplikacja, co im oferuje?

Aplikacja jest jedną z pięciu
form komunikacji. Oprócz tego
z Miejskim Centrum Kontaktu
Warszawa 19115 można skontaktować się drogą telefoniczną, poprzez portal, mail i tradycyjny
czat. W tak dużym mieście, jak
Warszawa ważne jest, aby mieszkańcy mieli możliwość kontaktu
w każdej sprawie i w każdej formie. Interwencja może dotyczyć
każdej sprawy związanej z samorządem i instytucjami Warszawy.
Dzięki temu mieszkańcy nie muszą z każdym problemem biec do
urzędu lub szukać często na oślep
właściwego kontaktu do konkretnej sprawy.
Co się dzieje z naszym zgłoszeniem po jego przyjęciu przez
system?

Miejskie Centrum Kontaktu
jest oparte na jednej z najnowo-

cześniejszych platform informatycznych w Europie. Aplikacja jest
przeznaczona głównie do zgłaszania spraw, którymi powinny się
zająć służby miejskie. Wysyłając
w ten sposób zgłoszenie, mamy
pewność, że nasza sprawa dotrze
do właściciela terenu, na którym
miało miejsce zdarzenie.
Ważne jest to, że po wysłaniu
zgłoszenia otrzymujemy możliwość śledzenia jego dalszych losów. Możemy sprawdzać status
sprawy w internecie lub poprosić
o przysyłanie powiadomień, zadzwonić i zapytać na jakim etapie
jest nasze zgłoszenie.
Platforma jest również po to,
żeby informacje trafiały bezpośrednio do miejskich jednostek
lub do właściciela terenu. Czasami
jest to dzielnica, innym razem
zarząd dróg, ale to już nie nie ma
znaczenia dla mieszkańca. Po dokonaniu zgłoszenia mamy dwie
drogi monitorowania go. Możemy
zadeklarować, że chcemy być po-

wiadamiani (mailem, smsem, itp.)
o zmianie statusu sprawy, lub
sami możemy się dowiadywać na
podstawie numeru zgłoszenia czy
coś się zmieniło.
Jeśli zobaczę dziurę w ulicy to
oczekuje właściwie jednej informacji, kiedy będzie ona naprawiona.
Jak to wygląda w praktyce?

Ta informacja do pana przyjdzie dość szybko, ale dalsza procedura zależy od jednostki samorządowej do której trafia takie
zgłoszenie. Istotne jest jednak to,
że my monitorujemy co dalej się
dzieje z daną sprawą i czy można
przyspieszyć procedowanie. Jeśli
zgłoszenie dotyczy instytucji niebędącej częścią administracji
miejskiej, np. spółdzielni mieszkaniowej lub PKP to oczywiście
również ich informujemy o takim
zdarzeniu. Nie żyjemy w świecie
idealnym. Szybkość działania instytucji zależy od priorytetu sprawy. Jeśli zasłonięty jest znak dro-

gowy lub nie świeci latarnia to
sprawa dotyczy bezpieczeństwa,
więc jest szybko załatwiana.
To co ja polubiłam w tym systemie to fakt dostarczania informacji zwrotnej. Nie jest tak, że
złożę gdzieś pismo i tracę z nim
„kontakt” w administracyjnej
matni.
Ilu jest użytkowników aplikacji?

Ponad 70 tys. osób. W ramach
całego systemu działa również
warszawski system powiadomień.
Są to wszelkiego typu informacje
komunikacyjne (poważniejsze
zdarzenia), ale też wiadomości
o programie warszawskich domów
kultury, zajęciach sportowych.

Jaki typ zgłoszeń przyjmowany
jest najczęściej?

Bardzo dużo dotyczy szeroko
rozumianej komunikacji miejskiej. Wiele jest również zgłoszeń
w sprawie wywozu śmieci, uszko-

dzeń nawierzchni czy dewastacji
zieleni.
Na koniec temat trochę kontrowersyjny. Jak sobie radzicie ze
skutecznością zgłoszeń dotyczących złego parkowania?

Kontrolujemy system. Jeśli
widzimy, że nie ma odpowiedzi
dla mieszkańca to działamy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Strażą
Miejską, ale oni z przyczyn obiektywnych dostają dużo podobnych
zgłoszeń w tym samym czasie
i muszą je skutecznie priorytetyzować. Oczywiście najważniejsze
są zgłoszenia o zagrożeniu życia
lub bezpieczeństwa. Poza tym nie
w każdej sytuacji, kiedy pojazd
jest źle zaparkowany straż miejska
może działać, jest często ograniczona prawem własności gruntu
na którym pojazd jest zaparkowany lub innymi prawnymi regulacjami.
Rozmawiał Janek Falkowski

Listopad / wydarzenia
5.11
8.11
12.11
18.11
20.11
22.11
25.11
29.11

*
*
*
*
*
*
*
*
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Szczęśliwe podsumowanie WOM

Najlepsi przełajowcy
Bielan wyłonieni

W hali CRS Bielany podsumowano 52. Warszawską Olimpiadę Młodzieży. Przyniosła ona
wiele powodów do radości
dla dzielnicy Bielany, która po
kilku latach przerwy wróciła
do ścisłej sportowej czołówki
Warszawy.

Fot. M. Sokół

W

W imieniu zawodników nagrody odebrali burmistrzowie dzielnic

wśród dzieci, czwarta wśród młodzieży i trzecia wśród licealistów.
Nie zawiodły również bielańskie szkoły. Statuetki i vouchery na
sprzęt sportowy odebrały: Szkoła
Podstawowa nr 263 za czwarte
miejsca w kategorii dzieci i młodzieży, 59 LOMS im. J. Kusocińskiego za piąte miejsce w kategorii
liceów oraz 41 LO im. J. Lelewela
za miejsce na najniższym stopniu
podium w tej samej kategorii.
Wyróżnienia w imieniu Dzielnicy Bielany odbierali od przedstawicieli organizatora zmagań,
czyli Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa
Mazowieckiego burmistrz Grzegorz Pietruczuk i jego zastępca –
Andrzej Malina.
– To dla nas wyjątkowy rok.

Wracamy na podium w dwóch
najważniejszych klasyfikacjach
czyli punktowej i medalowej. To
wielka praca całego środowiska
sportowego Bielan. Zarówno tych
szkół, które dziś odebrały wyróżnienia, jak również wszystkich
biorących udział w WOM, w skali Bielan to praktycznie wszystkie
placówki oświatowe, bo każda odnotowała start w minimum jednej
konkurencji. To także kilka tysięcy
dzieci. W samych przełajach na
Bielanach wzięło udział ponad
1000 uczennic i uczniów – moje
najszczersze gratulację dla całego
środowiska sportowego – podkreślił po Gali Burmistrz Grzegorz
Pietruczuk.

W

Rywalizacja była zacięta...

MG

* * *

Wojciech Sobierajski najlepszy
w Biegu Hutnika

Za nami finałowe zmagania
indywidualnych Biegów Przełajowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Bielany, które były gospodarzem zmagań na terenie AWF
mogły cieszyć się z niezłych
wyników swoich szkolnych
sportowców. Nie zabrakło
medali.

Wojciech Sobierajski zwyciężył
w III już edycji Biegu Hutnika.
Impreza organizowana na
terenie Huty Warszawa przez
środowisko „Dumy Bielan”
przy wsparciu Dzielnicy Bielany, z roku na rok cieszy się
coraz większą popularnością
kibiców.

R
Fot. S. Korzeniewski

T

Mimo wielu skomplikowanych przeszkód bieg ukończyło ponad 250 osób

pojawili się bielańscy radni, środowisko kibiców Hutnika Warszawa, władze klubu, jak również
pracownicy Huty. Zadbano również o rywalizację w biegach dzieci, która poprzedziła starty dorosłych.
– Niepowtarzalne wrażenia
i możliwość zobaczenia terenów
Huty, co ma miejsce tak rzadko, to
flagowe elementy tego biegu. Po
raz kolejny organizatorzy stanęli
na wysokości zadania, za co składam im serdeczne gratulacje. Cieszę się, że rywalizacja cieszy się
coraz większą popularnością fa-

nów. Cieszy mnie również, że
Dzielnica Bielany ma swój wkład
w organizację tej imprezy od samego początku – podsumował
rywalizację Burmistrz Dzielnicy
Bielany, Grzegorz Pietruczuk, który wraz z zastępcą Włodzimierzem
Piątkowskim, radnym Piotrem
Ślaskim i władzami Hutnika Warszawa wręczali nagrody dla najlepszych uczestników zmagań.
Organizatorzy wyznaczyli już
termin IV edycji Biegu. Zaplanowano ją na 4 października 2020 r.
MG

ywalizacja odbywała się
w biegach dzieci, młodzieży
i liceów. Na starcie stanęli
sportowcy z 18 dzielnic stolicy,
którzy w swoich eliminacjach wywalczyli przepustki do finałów.
Miejsce w finałach gwarantowała
pozycja w pierwszej dziesiątce eliminacji bielańskich.

Tegoroczne finały nie poszły
Bielanom tak wyśmienicie jak rok
temu. W dwóch z dwunastu biegów reprezentacja naszej dzielnicy
zaprezentowała się lepiej niż rok
temu. W jednym dokładnie tak
samo. W dziewięciu słabiej. Oznacza to, że nie powtórzy się raczej
sukces w postaci 5 złotych medali
dla drużyn dzieci, młodzieży i liceów w sześciu konkurencjach
(mężczyzn i kobiet).
Nie oznacza to jednak, że nasza
Dzielnica wypadła źle. Bielany powinny wywalczyć kilka medali.
Być może nawet złotych. Wiele
zależy od tego jak punktowały inne
dzielnice.
MG

Fot. M. Sokół

egoroczną edycję biegu,
w którym na wszystkich
startujących czekały rozmaite przeszkody, bardzo często wykorzystujące infrastrukturę bielańskiej Huty Warszawa, przyciągnęła wielu fanów tej niełatwej rywalizacji. Ukończyło ją 251 osób,
a najszybciej trasę usianą pułapkami terenowymi i infrastrukturalnymi pokonał Wojciech Sobierajski. Wojciechowi Sobierajskiemu
i jego drużynie Kosiarzy towarzyszyła też radość ze zwycięstwa
drużynowego.
Zawodnik OCRA Polska pokonał trasę w ponad 57 minut. Za
jego plecami zameldował się Bartosz Januszewski, który minął linię
mety w czasie 59.01. Najszybszą
kobietą była Magda Rysińska.
Podczas rywalizacji na trasie

poszczególnych biegach,
w których rywalizowano
rocznikowo, mogło wy-

startować po 10 reprezentantów
danej szkoły, a następnie 10 najszybszych osób w danym biegu,
wywalczało przepustkę na zmagania Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Wszystkich młodych biegaczy
powitał zastępca burmistrza dzielnicy Bielany – Andrzej Malina,
który uroczyście otworzył zawody,
życząc powodzenia wszystkim
uczestnikom. Emocji nie brakowało i wejście do 10 w każdym z biegów było nie lada wyzwaniem.
Zapowiada to bardzo silną reprezentację Bielan na finałowe zmagania WOM.

Fot. M. Sokół

arszawska Olimpiada
Młodzieży to trwające
przez cały rok rozgrywki
sportowe, w której młodzież szkolna rywalizuje w trzech kategoriach
– dzieci, młodzieży i liceów. W poszczególnych dyscyplinach sportu
po przeprowadzeniu dzielnicowych
eliminacji, mistrzowie w danych
dyscyplinach, rywalizują w WOM
z mistrzami innych dzielnic.
O randze imprezy świadczy ponad 10 000 uczestników w finałach
i 70 000 uczestników w dzielnicowych eliminacjach, w skali samej
Warszawy, co w swoim przemówieniu w hali CRS Bielany podkreślała zastępczyni Prezydenta m.st.
Warszawy – Renata Kaznowska.
Bielany na tle 17 pozostałych
dzielnic zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. W najistotniejszej klasyfikacji punktowej nasza
dzielnica była trzecia, w medalowej druga, a w poszczególnych
klasyfikacjach kolejno: czwarta

Za nami pierwsze tegoroczne
zawody w sporcie szkolnym na
Bielanach. Rozstrzygnęły się
losy zmagań przełajów indywidualnych. Swoją dominację
w konkurencjach biegowych
potwierdziły dwie szkoły, które
powiększyły w stosunku do
minionych lat przewagę nad
resztą stawki. W zmaganiach
dzieci i młodzieży najlepsza
była SP nr 263. W rywalizacji liceów – LO im. J. Kusocińskiego.

... a radość z trofeów ogromna
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Memoriał im. Zbyszka Kuciewicza
Na pływalni CRS Bielany przy
ulicy Lindego odbył się 13 października IV Memoriał im.
Zbyszka Kuciewicza. W zawodach uczestniczyły dzieci
z roczników 2008-2012.

Fot. S. Korzeniewski

C

lepszy zawodnik memoriału oraz
najlepsza zawodniczka otrzymali ponadto puchary.
Ranga zawodów była tym wyższa, że stanowiły one okazję do

Fot. Arch. Redakcji

P

ierwszego dnia rywalizowały dziewczęta, drugiego
chłopcy. Rozgrywano mecze
dwójek i trójek. We wszystkich
kategoriach kibice, którzy zdecydowali się odwiedzić halę SP 369
mogli obejrzeć wiele drużyn, rywalizujących w czterech osobnych
turniejach. Bielany reprezentowała drużyna Sparty, która w zmaga-

został także jako działacz sportowy, trener pływaków i pięcioboistów, w tym rekordzistów i mistrzów Polski.
Organizatorem zawodów był

W.A.

Sztafetowe żniwa Bielan

Druga edycja
Bielańskiego Festiwalu
Siatkówki za nami

Dwa dni rywalizacji najmłodszych miłośników siatkówki
w hali SP nr 369 na Bielanach.
Tak właśnie wyglądał bielański
festiwal siatkówki, współfinansowany przez dzielnicę Bielany
i realizowany przez Akademię
Siatkówki Legii Warszawa.
Z dobrej strony zaprezentowała się bielańska Sparta.

uczczenia osoby Zbyszka Kuciewicza. Zmarły w październiku 2015 r.
patron zawodów był założycielem
szkoły sportowej Nr 263, przy ulicy Szegedyńskiej 11. Zapamiętany

Wspólne zdjęcie młodych siatkarzy

niach trójek dziewcząt stanęła na
najniższym stopniu podium.
– To już druga edycja współfinansowanego przez nas turnieju
i jest mi niezmiernie miło, że przyciąga on tak wielu fanów siatkówki. Kawał dobrej roboty ze strony
siatkarskiej sekcji Legii, która wykorzystuje do reklamowania turnieju niemałe przecież znajomości
w środowisku. Gratuluję zwycięzcom, organizatorom i wszystkim,
którzy w te dwa dni grali bądź też
dopingowali w hali przy ul. Przybyszewskiego – relacjonował burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
W turnieju wzięło udział ponad 80 zawodniczek i ponad 100
zawodników.
MG

Choć wydawało się, że zbliżenie się do sztafetowego sukcesu uczniów z Bielan z minionego roku szkolnego jest nierealne, udało się to także w 2019 r.
Podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych,
w sześciu startach mistrzowie
Bielan wywalczyli cztery złote
medale. Komplet zgarnęły
dziewczęta, które zdobyły trzy
złota. Sporą niespodziankę
sprawili licealiści z Kusego,
pokonując Śródmieście.

D

o zmagań WOM w sztafetowych biegach przełajowych
przystąpiło 18 dzielnic Warszawy, które wcześniej rozegrały
swoje eliminacje. Najbardziej emocjonujący okazał się chyba pierwszy
bieg, na dystansie 10 x 800 metrów
dzieci dziewcząt. Pasjonującą rywalizację stoczyły drużyny Bielan i Bemowa. Ostatecznie to uczennice
Szkoły Podstawowej nr 263 wyszły
z niej zwycięsko. Nieco słabiej poszło okrojonemu składowi SP 263
w kategorii chłopców, jednak szóste
miejsce należy uznać za dość dobry
wynik.
W zmaganiach młodzieży
koncert dały uczennice z Szegedyńskiej bardzo pewnie zwyciężając nad resztą stawki. Na mecie
zawodniczki z Bielan pokonały
drugi Ursynów o ponad minutę.
Ich koledzy zajęli ósmą lokatę.

Fot. S. Korzeniewski

elem zawodów była popularyzacja pływania, ale
także wyłonienie najlepszych pływaczek i pływaków na
Bielanach. Starsi rywalizowali na
dystansie 50 i 100 metrów. Młodsi zawodnicy mieli do pokonania
25 metrów. Otwarcie imprezy
i pierwsze konkurencje rozpoczęły się przed godziną dziesiątą.
Młodzi sportowcy mogli pokazać
swoje umiejętności pływackie
w stylu motylkowym, grzbietowym, klasycznym, zmiennym
i dowolnym. Medale otrzymywały pierwsze 3 pływaczki i pływacy w każdej z konkurencji. Wyróżnienia w postaci dyplomów
wręczano 6 pierwszym zawodnikom z każdego rocznika. Oddzielnie byli przy tym klasyfikowani chłopcy i dziewczęta. Naj-

Uczniowski Klub Sportowy „G - 8
Bielany”, Szkoła Podstawowa nr
263, Zespół Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Bielany Urzędu m.st.
Warszawy, Szkolny Związek
Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz CRS
Bielany.
Warto zaznaczyć, że tego samego dnia odbyły się zawody
w dwuboju nowoczesnym młodzików. Rywalizowano na dystancie
50 metrów w pływaniu oraz w biegu na 600 metrów. Zawody pływackie odbyły się na basenie CRS
Bielany. Podobnie jak w Memoriale Zbyszka Kuciewicza klasyfikacja
prowadzona była oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt.
– Świetne imprezy – podsumował Burmistrz Dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk. – Naprawdę
aż przyjemnie jest popatrzeć, ile
dzieci garnie się do pływania i jak
dużą satysfakcję sprawia im udział
w takich zawodach.
W sumie w obu imprezach
uczestniczyło około 300 zawodników.

Andrzej Malina, zastępca burmistrza wśród młodych zawodników

Nie było mocnych na licealistki LO Kusocińskiego. Na dystansie
7 x 1000 metrów zawodniczki
z Lindego prowadziły od startu do
mety, wypracowując aż półtorej
minuty przewagi nad drugim
Śródmieściem.
Faworytami zmagań po wynikach indywidualnych z 2 października nie byli uczniowie LO Kusocińskiego. Okazało się jednak, że
odpowiednia motywacja, dyspozycja dnia i atut bycia gospodarzem były nieocenione. Na metę
sztafeta Kusego wbiegła 18 sekund
przed faworyzowanym Śródmieściem.
Zawody młodszych kategorii
obserwował zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany, Andrzej Malina,
który dekorował najmłodszych

uczestników zmagań, podkreślając
że rywalizacja w tym wieku jest
równie istotna, jak zmagania na
poziomie mistrzostw Europy czy
świata.
– Świetna informacja dla Bielan.
4 złote medale potwierdzają wspaniałą pracę, jaką z naszymi uczniami wykonują trenerzy. Serdecznie
gratuluję i życzę powodzenia na
finałach WOM w Siedlcach, bo te
zbliżają się wielkimi krokami – nie
krył radości Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Złoci medaliści dzisiejszych
sztafet będą reprezentowali Warszawę w zmaganiach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Siedlcach.
MG

F E L I E TO N 23

Nasze Bielany nr 10/2019

Fot. L. Rudnicki

Bielański niezbędnik dla nowych mieszkańców

Nasza dzielnica od kilku lat
stała się ulubionym miejscem
zamieszkania wielu osób
z innych części stolicy, ba,
całej Polski. Choćby za sprawą
zieleni czy dogodnej komunikacji miejskiej. Wyrastają
nowe domy, w których mieszkacie. Więc witamy Was bardzo
serdecznie i mamy nadzieję, że
znaleźliście swą małą Ojczyznę. Poznajcie ją bliżej podczas jesiennych, październikowych spacerów. Oto ona.

A

utentyczna kuźnia sportowych mistrzów = Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy
ul. Marymonckiej 34. Przed II
wojną światową, jako Centralny
Instytut Wychowania Fizycznego.
Zbudowano ją w latach 1928–
1930. Inicjatorem był marszałek
Józef Piłsudski, To stąd wywodzą
się tak wspaniałe nazwiska sportu jak: W. Baszanowski, E. Kłobukowska, W. Komar, J. Sidło czy
I. Szewińska.

Bardzo zdrowe miejsca, czyli…
Boiska (Orliki), biegi w Młocinach,
do Puszczy Kampinoskiej i słynny na
całą Polskę Bieg o Puchar Bielan oraz
Chomiczówki. Skoro litera B, to oczywiście baseny na terenie AWF, w szkole przy ul. Conrada i Lindego.

Ciekawostki, które warto znać.
Cmentarz Wawrzyszewski przy ul.
Wólczyńskiej. Posiada piękną część
zabytkową z dawniejszych wieków,
ponadto znajduje się tam kwatera
i pomnik żołnierzy 15. Pułku
Strzelców Kaniowskich, a także…
W centralnej części, tuż przy głównej alei, spoczywa słynna piosenkarka Anna Jantar, która zginęła
w katastrofie samolotu Ił 62 w roku
1980. Mało kto wie, że… mieszkała na Bielanach, w bloku przy ul.
Reymonta 21.
Dane w liczbach i statystykach.
Dzielnicę Bielany tworzy obszar
wzdłuż granicy: al. Armii Krajowej
– ul. gen. Maczka i Księżycowa – ul.
Estrady wraz z przylegającą do niej
Puszczą Kampinoską – rzeka Wisła
do Mostu Grota Roweckiego. Mamy
blisko 140 000 mieszkańców. Prawie
30% powierzchni dzielnicy zajmuje
zieleń: lasy, parki, skwery oraz
ogródki działkowe.
Ewenement na krajową skalę.
Eremy pokamedulskie w Lesie Bielańskim przy ulicy Dewajtis 3, znajdujące się obok kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny (kadr 1). Eremy to zespół
domków, w których przed II wojną
światową przebywali pustelnicy.
Filmowe Bielany. Fragmenty
wielu znanych filmów kręcono na
terenie naszej dzielnicy: „Za ścianą”
(blok na Serku Bielańskim), „Filip
z Konopi” (Wawrzyszew), „Co mi
zrobisz jak mnie złapiesz” (Chomi-

czówka), „Nie ma róży bez ognia”
(Piaski), „Wałęsa – Człowiek z nadziei” (Lasek Lindego), „Ogniem
i mieczem” (Las Młociński); to tylko
niektóre z nich.
Gastronomiczne atrakcje i inne
smakołyki. Głodny nikt nie pozostanie, gdyż do dyspozycji mamy blisko
30 kawiarenek i barków, gdzie można wypić kawę czy zjeść coś słodkiego. Opisałem je bardzo dokładnie na
tutejszych łamach w cyklu: „Małe,
co nieco” (NB III 2015, NB IX 2015,
NB XI 2015 i NB II 2016).
Hartowanie stali i ludzkich charakterów. Huta „Warszawa” na ul.
Kasprowicza 132. Po transformacji
zmieniła właściciela i nazwę na „Lucchini”, obecnie wchodzi w skład
światowego koncernu „ArcerolMittal”, produkując wysokogatunkową
stal. Pod biurowcem znajduje się
świetnie zachowany schron OC, który można zwiedzać np. podczas
Nocy Muzeów.
Jam session czy koncert? Jedno
i drugie. „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” przy ul. Dewajtis 3, to miejsce magiczne, które wymyślił niestrudzony miłośnik jazzu, ks. Wojciech
Drozdowicz. Odbywają się tutaj cykliczne koncerty (bezpłatne!) z udziałem gwiazd jak: Aga Zaryan, Grażyna
Auguścik, Zbigniew Namysłowski, Jan
„Ptaszyn” Wróblewski, Michael „Patches” Stewart i wielu, wielu innych.
Kawałek przyrodniczej magii.
Kępa Potocka, położona między
ulicą Gwiaździstą, Wisłostradą oraz

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Poszukuję osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do pracy jako PH/Konsultant do
sprzedaży bezpośredniej kosmetyków wśród
rodziny i znajomych. Praca w miejscu zamieszkania, tel. 22 330 58 71.

NAUKA

• 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. 727 696 927.
• Angielski- egzamin 8-klasisty, matury, certyﬁkat FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci, tłumaczenia. Wieloletnie
doświadczenie, międzynarodowy certyﬁkat
CAE Uniwersytetu Cambridge w Wlk.Brytanii
(poziom zaawansowany), efektywnie, dojazd.
tel. 609-979-485.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji, tel.
695 612 825.
• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.

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.
• GAZOWNIK. Wymiana kuchenek gazo-

wych, próby szczelności gazu, tel. 608 286
938.
• Chwilówki i pożyczki bez zdolności kredytowej, do 10.000zł na oświadczenie. Szybka
decyzja. Błyskawiczna wypłata. Biuro ul. Magiera 15. www.ﬁnansewpigulce.pl tel. 500723-730.
• Faktoring, Leasing bez BIK i KRD, do 50.000zł
na oświadczenie, minimum formalności, dojazd do Klienta w całej Polsce gratis. Biuro
ul. Magiera 15 www.ﬁnansewpigulce.pl tel.
500-723-730.
• Centrum Medyczne NeuroProtect zaprasza
na badania przesiewowe dot. nie sezonowej
szczepionki na grypę w badaniu klinicznym.
Zapraszamy osoby powyżej 50. roku życia. Dokumentacja medyczna będzie pomocna do
kwaliﬁkacji do szczepienia. Centrum Medyczne NeuroProtect, ul. Klaudyny 16C, 1 Piętro.
• Usługi ogrodnicze i inne, faktura tel 739 245
555 biuro-emiko@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę 2000 m z domem (dom 380
m2) Wilanów - Powsin, materiały ceramiczne,
kamienie włoskie, działka do podziału. Cena 4
mln zł do negocjacji, mniejsza działka 1 mln zł
do negocjacji. Tel. 508 616 156
• Wynajmę pokój jednoosobowy przy stacji
Stare Bielany, tel. 666 612 783.
• Wynajmę pokój 12,5 m2 w M4 Bielany przy
ul. Wolumen przy właścicielce dla osoby pracującej lub studenta, spokojną bez nałogów z
2

chęcią do niewielkiej pomocy – tanio, wiadomość, tel. 503 661 655.
• Sprzedam działki budowlane w Borach Tucholskich, tel. 883 200 606
• Wynajmę lokal na działalność 35 m2 na Bielanach (umowa – dzierżawa) cena 4000 – 3500
zł miesięcznie. Poprzednio gastronomia, tel.
508 616 156 dzwonić wieczorem.
• Wynajmę lokal w osiedlu na Bielanach 45
m2 w cenie 5800 zł miesięcznie. Poprzednio
sklep spożywczy, tel. 508 616 156 dzwonić
wieczorem.
• Sprzedam lokal 45 m2 w osiedlu na Bielanach
1000000 zł cena do negocjacji, tel. 508 616
156 dzwonić po godzinie 22.00.
• Wynajmę lokal 25 m2 na ul. Gwiaździstej
– Podleśna – Mickiewicza, lokal w pasażu
handlowym, cena 2600 zł, tel. 508 616
156.
• Prywatnie kupię mieszkanie na Bielanach/
Żoliborzu, może być do remontu lub zadłużone, tel. 604 568 502.

KUPIĘ

• Kupię znaczki pocztowe, polskie i zagraniczne, najchętniej cały zbiór, tel. 602 870
287.
• Kupię starsze kapsle od piwa, starsze zabawki PRL, ﬁgurki porcelanowe Ćmielów, Wawel
PRL, tel. 579 514 470

INNE

• Szukam partnera/ki do wspólnych jazd na
rowerze, tel. 601 305 984.

Mostem Grota Roweckiego. Urokliwe zakątki zieleni, stawy, alejki,
mostki, ławeczki, latarenki, ścieżki
rowerowe... Tego nie da się opisać.
Tam trzeba być. Podziwiać, wzdychać, fotografować. Co uczyniłem
z wielką przyjemnością (kadr 2).
Latają nad Bielanami nie tylko
ptaki. Lotnisko Babice sprawia, że po
naszym niebie fruwają samoloty,
szybowce i helikoptery. Do lat 90.
ubiegłego wieku był to obiekt wojskowy, na którym lądowały odrzutowce, a także przywódcy państw:
I sekretarz KC KPZR – Nikita
Chruszczow, v-ce prezydent USA –
Richard Nixon czy prezydent Francji
– gen. Charles de Gaulle. Dziś z lotniska korzysta Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Aeroklub, Policja i cywilne awionetki. Tu odbyły się koncerty sław estrady: Michael Jackson,
Madonna, Lenny Kravitz, Metallica
czy Red Hot Chili Peppers.
Łoś na Bielanach to nic nowego.
Odwiedza nas z Puszczy Kampinoskiej. Oprócz tego (nie tylko na terenach leśnych) hasają u nas sarny,
dziki, lisy, zające, wiewiórki, a także
latają sokoły mieszkające na wysokim
piętrze balkonu w osiedlu Ruda.
Miejski transport publiczny na
Bielanach jest dobrze rozbudowany.
Metro ze stacjami: „Słodowiec”,
„Stare Bielany”, „Wawrzyszew”,
„Młociny”. Do tego liczne linie autobusowe i tramwajowe wyposażone w nowoczesny, niskopodłogowy,
klimatyzowany tabor.
Nowinki, informacje, reportaże… „Nasze Bielany” to 24 stronicowy, kolorowy miesięcznik wydawany od 20 lat przez Urząd Dzielnicy Bielany dla mieszkańców. Jest
dostępny w blisko 90 punktach dystrybucji na terenie dzielnicy, ponadto posiadamy portal internetowy:
www.naszebielany.pl
Oferta humanistyczna, czyli…
Ośrodki krzewienia kultury: Mediateka Start – Meta na ul. Szegedyńskiej, Bielański Ośrodek Kultury
przy ul. Goldoniego i jego filia na ul.
Estrady, Biblioteka Publiczna im. St.
Staszica przy ul. Romaszewskiego,
a także biblioteki i wypożyczalnie

książek działające na każdym bielańskim osiedlu.
Plenerowe imprezy integrujące
lokalną społeczność. Przede wszystkim pikniki: „Witaj lato na Bielanach” (czerwiec – Serek Bielański)
oraz „Żegnaj lato na Bielanach
(wrzesień – Park Olszyna). Konkursy, występy, pokazy, place zabaw
i oczywiście słynna bielańska karuzela (kadr 3). Na ww. piknikach wystąpili m.in.: Perfect, Dżem, Hey, De
Mono czy M. Maleńczuk. Do tego
dochodzi jeszcze wiele innych imprez: Dzień Dziecka na Chomiczówce, kiermasze, wyprzedaże garażowe
itd., itp. Oj, dzieje się :)
Ruch to zdrowie. Rowerzyści bielańscy śmigają nimi aż miło. Posiadają własne dwuślady lub pożyczają je
w stacjach systemu „Veturilo”. A ścieżek rowerowych ci u nas dostatek,
więc można jeździć do Puszczy, nad
Wisłę, po dzielnicy czy do miasta.
Sentymentalne okolice. Stare
Bielany. Przedwojenna, niska, willowo – dworkowa zabudowa i magiczne uliczki: Barcicka, Zuga, Cegłowska, Kleczewska, Płatnicza… Tu
zobaczysz prawdziwe lampy gazowe
z XIX w., poczujesz majem nieprzytomny zapach bzu i odniesiesz wrażenie, że… czas stanął w miejscu.
To chluba Bielan. Tereny zielone:
Las Bielański, Lasek Lindego, Las
Młociński, Puszcza Kampinoska,
Park Olszyna, Kępa Potocka, parki
przy Stawach Kellera, Stawach Brustmana czy okolic Potoku Bielańskiego. Z pewnością znajdziecie tam
coś dla siebie.
Unikalne miejsca, które warto
poznać. Uważność mile jest wskazana.
Dąb 1000-lecia z tarasem widokowym
na końcu ul. Dewajtis w Lesie Bielańskim, pobliski grób St. Staszica z boku
bryły kościoła, dwie zabytkowe kapliczki na ul. Wólczyńskiej (między
ul. Reymonta i Aspekt) czy cud przyrodniczy – najwyższa w Polsce topola
czarna o wys. 45 metrów, rosnąca
obok szkoły na ul. Smoleńskiego.
Wreszcie… Wolumen. Słynny
bazar – zieleniak we wtorki i piątki,
a w sobotę i niedzielę dawniejszy
„Perski Jarmark”, giełda elektroniczna: sprzęt rtv, kabelki, płyty, książki,
starocie i co tam, kto wypatrzy. Do
niedawna posiadał nieco orientalny
wygląd (kadr 4). Po generalnym
remoncie dziś wygląda zupełnie inaczej. Uleciał gdzieś dawny klimat
i czar, polowanie na wyjątkowe okazje, „szemrane” interesy. Ale jest,
działa. Jako kontynuacja dawnej
warszawskiej tradycji pt. „komu
komu, bo idę do domu”.
Złota bielańska jesień kłania się
Wam pięknie. Zatem, miłego poznawania.
Leszek Rudnicki
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nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów
oraz skracania niezamówionych tekstów.
Wydanie elektroniczne dostępne na www.naszebielany.pl oraz www.bielany.waw.pl

24 DY Ż U RY R A D NYC H

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

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 10/2019

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 – 25 listopada,
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 – 11, 25 listopada,
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”

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

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

Piotr Walas
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”
Ryszard Zakrzewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna

Kontakt telefoniczny, tel. 512 732 223
e-mail: pwalas@radni.um.warszawa.pl

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 7 listopada, g. 18.00-19.00
Biblioteka Publiczna, ul. Z. Romaszewskiego 19 – 28 listopada, 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

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, 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 – 4 listopada, 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, 16.00-17.30
Po wcześniejszym umówieniu terminu drogą 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 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzecią środę miesiąca, g. 11.00-12.30
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112 – 12 listopada, g. 18.00-19.00
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl

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

