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est to wyjątkowy projekt. Stworzymy jeszcze
bardziej przyjazne
i fantastyczne miejsce na
Bielanach. Miejsce, które ma
już swoją duszę, a my tylko
delikatnie je z zewnątrz
upiększymy – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz
dzielnicy Bielany.

To kolejny etap rewitalizacji terenów dawnego
k l as z tor u k ame du ł ów.
W 2018 roku renowacji
poddano budynek kościoła
i część eremów. Teraz nadszedł czas na teren przed
świątynią. Rewitalizowana
przestrzeń ma w pełni wykorzystywać potencjał miejsca, jednocześnie podkre-

ślając walory architektoniczne kościoła.

Zioła i owoce
Od strony karuzeli mistrza Józefa Wilkonia dostawione zostaną nowe, drewniane zabawki dla dzieci
oraz ławki. Tuż obok będzie
można podziwiać cztery
kwatery z nasadzeniami.

Gwiazdor z Kępy Potockiej

M

onografia „Przyroda Bielan warszawskich” podaje,
że w roku 2009 występowało tu regularnie 131 gatunków ptaków. Znaczącą rolę
odgrywają tu zabiegi chroniące lub wzbogacające warunki bytowania dzikiego
życia naszej dzielnicy. Przykładem jest ograniczenie
rekreacyjnego wykorzysta-

Fot. S. Korzeniewski

Bielańska awifauna, czyli
skład gatunkowy występujących tu ptaków,
jest dobrze poznana
dzięki prowadzonym
tu badaniom ornitologicznym i obserwacjom
miejscowych miłośników
ptaków.

nia bielańskiej części kanałku na Kępie Potockiej. Dzięki wprowadzonemu tam
zakazowi pływania kajakami przy brzegach rozrósł się
pas trzcin, będący jednocześnie cennym siedliskiem dla
ptaków rzadko spotykanych
w krajobrazie miejskim.
Przez cały rok można tam

spotkać niezwykle barwnego zimorodka, a wiosną słychać donośny śpiew trzciniaka. Tej zimy sensacją jest
samiec wąsatki – prawdziwa
rzadkość ornitologiczna naszego miasta. Ten drobny
ptaszek o jasnocynamonowym ubarwieniu, z charakterystycznymi czarnymi

W pierwszej przewidziano
zioła zakonne i rośliny lekarskie (mięta, szałwia, melisa, lawenda i malwa), druga to krzewy owocowe (truskawki, porzeczka, poziomki, borówka i malina).
W dwóch kolejnych będziemy podziwiać m.in. fiołki,
piwonie, konwalie, lilie,
róże, goździki i stokrotki.
Dodatkowo naprzeciwko kościoła zasadzone zostaną krokusy. Rekultywacji
zostaną poddane również
trawniki, a do pasieki
z pszczołami dostawione
zostaną karmniki i budki dla
ptaków oraz domki dla owadów. Przebudowane zostaną
alejki. Wysłużone płyty
chodnikowe zostaną zastąpione eleganckimi płytami
granitowymi i piaszczystymi
alejkami. Prace mają zakończyć się pod koniec kwietnia.

Wielkie zmiany
na Skwerze
Jarnuszkiewicza
Ruszyła modernizacja Skweru Jarnuszkiewicza
przy ul. Perzyńskiego. Wykonawca na realizację
prac za ponad 3 mln zł ma czas do końca października br. W przypadku sąsiedniego Parku Herberta
czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Oferty
złożyło osiem firm. Obecnie trwa ocena formalna
zgłoszeń.

P

rojekt zagospodarowania terenu Skweru Jarnuszkiewicza obejmuje: modernizację istniejących oraz
budowę nowych alejek, modernizację placów zabaw,
budowę siłowni plenerowej i strefy Street Workout, ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki
na rowery, kosz na psie odchody), budowę kurtyny wodnej
(200 m2 z płyty granitowej oraz ponad 600 m2 nawierzchni
drewnianej z odprowadzeniem wód opadowych bezpośrednio do gruntu), montaż monitoringu oraz zaaranżowanie
strefy wypoczynku (kompozycja nasadzeń umieszczonych
na podwyższeniach w formie gazonu).
Skwer Jarnuszkiewicza jest zaprojektowany tak, aby
zwiększyć różnorodność siedlisk, a w konsekwencji
wzmocnić ich potencjał biocenotyczny. Polega to m.in.
na wyznaczeniu stref „dzikiej przyrody”, w których natura rządzi się własnymi prawami, a zwierzęta mają swoją
enklawę. W tych przestrzeniach zabiegi pielęgnacyjne są
wykonywane w minimalnym stopniu. Oprócz zachowania
istniejącej roślinności pojawią się nowe nasadzenia,
w większości z gatunków rodzimych, które podkreślą
charakter miejsca.

BF

wąsami na jasnoszarej główce, od kilku miesięcy mieszka wśród trzcin, zupełnie
nie zważając na liczne wizyty ciekawych mieszkańców
i wymierzone w niego obiektywy aparatów. Przed kilku
laty w tej samej okolicy podobną sensację wzbudziła
gęsiówka egipska, egzotyczny gatunek z rodziny kaczkowatych, nienotowany
wcześniej na Bielanach.
W corocznym głosowaniu na projekty z budżetu
obywatelskiego coraz częściej wygrywają te, które
mają na celu utrzymanie naturalnych siedlisk i poprawę
stanu bioróżnorodności naszej dzielnicy.
Beata Niedomagała
nauczyciel w Liceum
Ogólnokształcącym nr 13

BF

Fot. Arch. Redakcji

Teren przed Kościołem
Pokamedulskim w Lesie
Bielańskim przechodzi
rewitalizację. Powstają
dwie strefy. Pierwsza
z drewnianymi zabawkami, druga do odpoczynku, wypełniona roślinami
charakterystycznymi dla
dawnych ogrodów klasztornych. Projekt „Odpocznij u kamedułów” wart
pół miliona złotych realizowany jest w ramach
Budżetu Obywatelskiego.

Fot. Arch. Redakcji

Odpocznij u kamedułów

Wizualizacja
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XVI, XVII i XVIII Sesja Rady Dzielnicy

Fot. Arch. Redakcji

Lisiak, Monika Szadkowska, Piotr
Ślaski, Joanna Tomaszewska i Jan
Zaniewski.

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy
19 grudnia 2019 r. odbyła się
druga część XVI Sesji Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

R

ada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w następującym składzie: Agnieszka Gola, Natalia Krupa, Stefan
Kulesza, Sylwia Lacek, Krystian

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyboru radnej Sylwi Lacek na
Przewodniczącą Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
16 stycznia 2020 r. odbyła
się XVII Sesja Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniowała projekt
uchwały Rady m.st. Warszawy
zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka.
Celem niniejszej uchwały jest
podział na trzy części sporządzenia
miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego osiedla Chomiczówka.
Podzielenie przedmiotowego
planu jest uzasadnione koniecznością wprowadzenia jak najszybszej
ochrony terenu stanowiącego rezerwę pod planowane trasy, a także ze względu na wielkość obszaru
Chomiczówki oraz związaną z tym
spodziewaną dużą liczbą wniosków, a następnie uwag do projektu planu.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła Stanowisko,
w którym wyraziła sprzeciw wobec
rozbudowy kompleksowego zakładu
odzysku odpadów zlokalizowanego
przy ul. Wólczyńskiej 249, oraz
stwierdzające konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wólki Węglowej.
5 lutego 2020 r. odbyła się
XVIII Sesja Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty.
Wzdłuż południowo-zachodniej granicy, zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy, planowany jest przebieg
Trasy N-S, która będzie krzyżować
się z Trasą Mostu Północnego biegnącą za południowo-wschodnią
granicą rejonu Huty. Wschodnia
część terenu posiada dogodne połączenie komunikacyjne z centrum
Warszawy, ponieważ zlokalizowany
jest tutaj Węzeł Komunikacyjny
Młociny (stacja metra, przystanki
autobusowe oraz tramwajowe, parking P+R). Dodatkowo przewidywana jest rozbudowa układu komunikacyjnego dla rejonu Huty w kierunku północnym (w kierunku
Młocin w rejonie Wazów) poprzez
przedłużenie linii metra. Ponadto
obszar graniczy z otuliną Kampinoskiego Parku Narodowego oraz

Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu wzdłuż ul. Wóycickiego, a także z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dęby
Młocińskie” od strony północnej.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy na 2020 r.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła Stanowisko
w sprawie przedstawionych do
konsultacji społecznych propozycji
zmian w układzie komunikacyjnym po wydłużeniu linii metra M2
dotyczących połączeń łączących
Bielany z innymi dzielnicami miasta stołecznego 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.
Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Elżbiety Neski
radnej
Gminy Warszawa-Bielany w kadencjach: 1994–1998 i 1998–2002
oraz
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w kadencjach: 2006–2010 i 2010–2014
składają
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Grzegorz Pietruczuk
i
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski
„Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamięci naszej...”

Z głębokim smutkiem
żegnamy Panią

Elżbietę Neskę

wieloletniego nauczyciela,
pedagoga, dyrektora szkoły
oraz Radną Dzielnicy Bielany.
Będziemy Ją wspominać jako
osobę oddaną w sprawy nauki
i kultury na Bielanach,
dobrego człowieka.
Wyrazy serdecznego
współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrektor, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy
Młodzieżowego Domu Kultury
im. M. Gwizdak

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

Elżbiety Neski
Wieloletniej Nauczycielki i Dyrektorki Szkoły Podstawowej
nr 106, później Gimnazjum nr 73, a obecnie
Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie.
Będziemy wspominać Ją jako osobę bardzo zaangażowaną
w budowanie dobrego wizerunku szkoły, zatroskaną o wysoki
poziom nauczania, oddaną uczniom, koleżeńską i serdeczną
wobec współpracowników.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie
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Rozkwitające Polami Nadziei hospicjum
Rozmowa z ks. Władysławem Dudą, dyrektorem Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej
czasach znajdują się jeszcze tacy
młodzi ludzie, którym chce się
angażować w pomoc, gdyż dostrzegają potrzeby innych ludzi.
Jestem przekonany, że ci młodzi
wolontariusze uczą się teraz wrażliwości na ludzką niedolę, cierpienie, a za kilkanaście lat być może
to oni będą decydować o naszej
służbie zdrowia, wspieraniu ludzi
chorych i samotnych. Kto wie,
może niektórzy z nich w przyszłości zasilą nasz Archidiecezjalny
Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.

Hospicjum przy pl. Konfederacji 55 realizuje podpisaną umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia, natomiast nową rzeczą
jest zainicjowany od 2018 r. projekt Pola Nadziei. Jest to międzynarodowa kampania, która w latach 60. XX wieku zrodziła się
w Wielkiej Brytanii. Akcja, której
symbolem są żonkile, ma uwrażliwiać nas i przybliżyć nasze myśli
do ludzi cierpiących, oczekujących
naszego towarzyszenia w trudnym
okresie odchodzenia z tego świata.
Jesienią wraz z uczniami bielańskich szkół i władzami dzielnicy
sadzimy tysiące żonkili, które są
symbolem nadziei i naszej pamięci o pacjentach hospicjów. Wiosną
zakwitają żółte pola, które są ozdobą Bielan, radością dla mieszkańców i nadzieją dla pacjentów. Młodzi wolontariusze pojawiają się
pod bielańskimi kościołami, centrami handlowymi i zbierają fundusze na opiekę hospicyjną. Do
naszej kampanii włączyły się
wszystkie szkoły podstawowe
z Bielan. Akcję wspierają władze
dzielnicy Bielany, m.st. Warszawy,
metropolita warszawski kardynał
Kazimierz Nycz, znani artyści,
liczne media i przedsiębiorcy.

Jak Ksiądz ocenia ten projekt
i przebieg jego realizacji w naszej
dzielnicy?

W tym czasie w wielu bielańskich szkołach odbywały się akcje
sadzenia żonkili, organizowane
były różnego rodzaju warsztaty,
przedstawienia, w czasie których
dzieci i młodzież zbierały pieniądze na działalność naszego hospicjum. Myślę, że tak duże zainteresowanie naszym projektem to
niewątpliwie sukces. Duży udział
w tym projekcie miał Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, który
nam pomagał i wspierał nasze pomysły, dlatego na ręce burmistrza
Grzegorza Pietruczuka chciałbym
przekazać serdeczne podziękowania dla wszystkich urzędników

Fot. Arch. Hospicjum

W marcu 3 lata temu na łamach
„Naszych Bielan” ukazał się wywiad, w którym opowiadał Ksiądz
o hospicjum. Co zmieniło się w nim
od tego czasu?

bielańskiego ratusza. W I edycji
Pól Nadziei dla naszego hospicjum
swoje największe przeboje zaśpiewała charytatywnie Edyta Geppert. Przy ul. Żeromskiego, naprzeciw ratusza, posadziliśmy
11 500 cebulek żonkili. W szkołach
podstawowych przeprowadziliśmy
akcje edukacyjne, inicjujące różnorodne konkursy i zabawy, w które całym sercem zaangażowali się
dzieci, nauczyciele i rodzice. Wiosną wolontariusze pojawili się
przed bielańskimi kościołami
i w Leclercu, zbierając datki na
opiekę hospicyjną. Do drugiej,
aktualnie trwającej edycji Pól Nadziei włączyło się 16 szkół podstawowych. Jesienią posadziliśmy na
Placu Konfederacji już drugie żonkilowe pole w dzielnicy. Z koncertami charytatywnymi wystąpili
Jacek Wójcicki i Stanisława Celińska. W szkołach poza spotkaniami
edukacyjnymi młodzież posadziła
własne Pola Nadziei, miały też
miejsce spontaniczne, przepiękne
akcje dnia szarlotki, żółtych kotylionów żonkilowych, wspaniale
zorganizowanych jarmarków świątecznych, liczne kwesty. Z pomocą
MPWiK wydaliśmy kalendarz
z rysunkami i wierszami dzieci
przygotowanymi dla naszych pacjentów. Wiosną młodzi wolonta-

Podziękowanie
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy Maciej Sotomski składa serdeczne podziękowania Pani
Małgorzacie Szerszeń – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 133
oraz ks. Prałatowi Krzysztofowi Koskowi, proboszczowi parafii pw.
św. Zygmunta za współpracę, życzliwość i wspieranie działań Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1, al. Zjednoczenia 13 na rzecz osób
starszych.

Ks. Władysław Duda sadzi żonkile

riusze pojawią się w centrach hand low ych i p o d koś ciołami.
A w czerwcu zorganizujemy uroczystą galę w ratuszu dla dzieci
zaangażowanych w naszą kampanię. Prowadzimy też rozmowy
z dyrektorem Teatru Komedia
i być może w maju aktorzy teatru
zagrają dla hospicjum spektakl
charytatywny. To tylko niektóre
aktywności naszej kampanii, która
jak żonkile cały czas rozkwita.
Czy Pola Nadziei będę kontynuowane także w tym roku?

Tak, oczywiście. Te wszystkie
wydarzenia, które w ostatnich
dwóch latach miały miejsce w naszej dzielnicy, zachęciły nas do
prowadzenia tej akcji także w bieżącym roku. Obecnie wspólnie
z Urzędem Dzielnicy Bielany
opracowujemy scenariusz działań
na 2020 r. Być może do projektu
dołączą też inne dzielnice Warszawy.

Jednym z głównych celów kampanii Pola Nadziei jest uwrażliwianie społeczeństwa na losy ludzi
ciężko chorych, cierpiących.

Muszę przyznać, że bardzo
mnie porusza widok zaangażowanych dzieci i młodzieży w trakcie
przeprowadzania w ich szkołach
akcji Pola Nadziei. Są to na ogół
bardzo radośni i bezinteresowni
w swoim działaniu młodzi wolontariusze, dla których wspieranie
osób chorych i potrzebujących
pomocy stanowi wielką wartość
i satysfakcję. Z jednej strony można powiedzieć, że tych kilkanaście
młodych osób na tle stu kilkudziesięciu uczniów danej szkoły to
może niewiele. Lecz z drugiej strony to budujące, że w dzisiejszych

Jak obecnie wygląda Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki
Paliatywnej?

Wygląda całkiem nieźle i ma
się dobrze. Są to profesjonalni,
wspaniali, pełni empatii, wrażliwi
ludzie. Znakomici lekarze, pielęgniarki i wolontariusze. Osoby,
które stanowią personel medyczny,
to prawdziwi bohaterowie naszego
hospicjum. Nie dosyć, że za swoją
ciężką pracę i wielkie poświęcenie
otrzymują niewielką zapłatę, to
jeszcze wykonują ją z wielkim zaangażowaniem, przejęciem i oddaniem. Dla nich nie liczą się godziny pracy, nie liczą się pieniądze,
dla nich liczy się przede wszystkim
każda wizyta u ciężko chorego
pacjenta i niesienie mu ulgi. To
samo mogę powiedzieć o naszych
wolontariuszach, którzy swoją
obecnością przy chorych i pomocą przy drobnych codziennych
czynnościach dają chwilowe wytchnienie choremu oraz jego najbliższym. Chciałbym w tym miejscu serdecznie im wszystkim podziękować, a także zaprosić, zachęcić inne osoby, które chciałyby
wspomóc nasz zespół, by zgłosiły
swoją chęć współpracy z nami.

Dzięki kampanii Pola Nadziei
macie możliwość pozyskiwania
finansów na funkcjonowanie hospicjum. Skąd jeszcze pochodzą środki
na jego utrzymanie?

Jak już wspomniałem, podczas
wszelkiego rodzaju akcji Pól Nadziei zbieramy środki na działalność naszego hospicjum, ale zasadniczą część naszych funduszy
stanowią środki z Narodowego
Fundusz Zdrowia, m.st. Warszawy, także od darczyńców. Dlatego
chciałbym poprosić mieszkańców
Bielan, aby wsparli nas 1% swojego podatku. Nasz numer KRS to
0000402663. Bardzo miłą i niezwykle wdzięczną rzeczą są wpłaty od rodzin, które wcześniej korzystały z naszego hospicjum.
Teraz, kiedy chorzy z ich rodzin
zmarli, chcą w ten sposób się od-

wdzięczyć za realną pomoc, jaką
przez lata ciężkiej choroby bliskich okazali im ludzie z naszego
zespołu.
Od wielu lat ma Ksiądz bezpośredni kontakt z ludźmi chorymi,
umierającymi niekiedy w nieprawdopodobnych mękach. Chciałbym
Księdza zapytać o sens ludzkiego
cierpienia, choroby. Czy człowiek
może coś zrobić, żeby mniej bolało?

Rzeczywiście, dużo wokół nas
jest cierpienia, chorób, na które tak
naprawdę człowiek niewiele może
zdziałać. Zawsze jednak swoją
obecnością i służeniem nawet
w drobnej sprawie można cierpiącemu poprawić samopoczucie,
choćby na krótką chwilę. Wiele
razy, będąc u ciężko chorego pacjenta i rozmawiając z nim (przeważnie jest to słuchanie), ze zdziwieniem odkrywałem, że sprawia
mu to ulgę, zadowolenie i radość.
Myślę, że to właśnie może zrobić
każdy z nas, żeby mniej bolało: poświęcić trochę swojego czasu i wysłuchać ciężko chorego człowieka,
który chce opowiadać o swoim cierpieniu, życiu, radości.

Jest Ksiądz odpowiedzialny
za przygotowania do beatyfikacji
kardynała Stefana Wyszyńskiego
na terenie Warszawy, która odbędzie się w czerwcu tego roku. Czy
mógłby Ksiądz opowiedzieć o tych
przygotowaniach?

Uroczystości beatyfikacyjne
kardynała Stefana Wyszyńskiego
odbędą się w Warszawie 7 czerwca.
Uroczysta Msza święta zostanie
odprawiona na placu Piłsudskiego,
gdzie spodziewanych jest około
120 tys. wiernych. Później będzie
miała miejsce procesja z relikwiami do Świątyni Opatrzności Bożej,
w której też może wziąć udział
kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
Wiadomo, że tak dużą liczbę ludzi
należy otoczyć właściwą opieką.
Jednym z kilku zagadnień, wokół
których trwają przygotowania, jest
opieka medyczna, za zorganizowanie i funkcjonowanie której jestem
odpowiedzialny.

Kończąc rozmowę, chciałbym
serdecznie podziękować Księdzu
i całemu Archidiecezjalnemu Zespołowi Domowej Opieki Paliatywnej za pracę, za opiekę medyczną
roztaczaną każdego dnia nad nieuleczalnie chorymi Bielańczykami
i ich rodzinami.

Dziękuję za miłe słowa i rozmowę.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

4

W YDA R Z E N I A

Nasze Bielany nr 01-02/2020

Dżungla na
Wawrzyszewie

Dodatkowe patrole na ulicach
Miasto Stołeczne zawarło
porozumienie z Komendą
Stołeczną Policji w sprawie
służb ponadnormatywnych
w 2020 roku. Ratusz przekazał na ten cel 5 mln zł, co pozwala na wystawienie 21 740
patroli.

B

ędzie dużo elementów do
wspinania, zjeżdżalnie, huśtawki, oraz zabawki interaktywne. Nie zabraknie dodatkowej,
bujnej roślinności – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Jak dodaje, nawierzchnia placu będzie mieszana:
tzw. nawierzchnia bezpieczna oraz
piaskowa wraz z alejkami żwirowo-gliniastymi. Takie rozwiązania
wypracowano w trakcie spotkań
konsultacyjnych.
– Razem z radnymi Iwoną Wa-

lentynowicz i Radosławem Sroczyńskim nie możemy doczekać
się efektów końcowych. Plac powstanie jeszcze tym roku – zapowiada burmistrz Pietruczuk.
Dzielnica Bielany od kilku lat
inwestuje w miejsca dla najmłodszych mieszkańców. Zmiany zapoczątkował Bielański Program
Budowy i Rewitalizacji Placów
Zabaw „Bieluś”. Poprawa infrastruktury dla najmłodszych widoczna jest również w statystykach straży miejskiej, która co
roku kontroluje place zabaw.
W 2017 r. na 95 skontrolowanych
bielańskich placów wykr yto
40 drobnych usterek. Rok później
na 88 skontrolowanych miejsc
były tylko 24 usterki.
BF

Fot. um.warszawa

Od lat planowane i konsekwentnie realizowane działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa,
w tym także w zakresie wsparcia
finansowego policji, dają obraz
Warszawy jako jednego z najbezpieczniejszych miast w Polsce. Według danych ostatniego Barometru
Warszawskiego 92 proc. osób czuje się bezpiecznie, spacerując w
swojej okolicy po zmroku, a 92
proc. osób uważa, że w ich okolicy

zamieszkania jest bezpiecznie
i spokojnie. Taki poziom bezpieczeństwa utrzymuje się od lat.
W 2020 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji
miasto planuje przeznaczyć 5 800
200 zł, m.in. na służby ponadnormatywne – 5 000 200 zł, nagrody
pieniężne – 300 000 zł oraz na
dofinansowanie utrzymania koni
służbowych, zakup wyposażenia
dla koni, jeźdźców i psów służbowych – 500 000 zł.
UM Warszawa

Ten sprzęt ratuje życie
Strażnicy miejscy otrzymali od
władz Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy sprzęt wspierający
działania profilaktyczne. Nowe
wyposażenie, m.in. fantom do
nauki resuscytacji i defibrylator treningowy (AED), będzie
wykorzystywane na zajęciach
w bielańskich szkołach.

R

Fot. Arch. Redakcji

Trwają ostatnie uzgodnienia
projektowe placu zabaw przy
Stawach Brustmana. Za 2 mln
zł (300 tys. zł. dokłada Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa) powstanie plac stylizowany na dżunglę.

Dofinansowanie
warszawskiej policji

eferat profilaktyki warszawskiej straży miejskiej od sześciu lat organizuje na Bielanach zajęcia „Wiem – pomagam
– ratuję”. Warsztaty z udzielania
pierwszej pomocy realizowane są
z uczniami VI klas szkół podstawowych. – Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem. W ubiegłym
roku w kilkudziesięciu spotkaniach
warsztatowych wzięło udział ponad
1000 naszych uczniów. Dodatkowo
strażnicy szkolą nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych
– mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Dzielnicy Bielany.
Na terenie dzielnicy zajęcia
prowadzone są przez dwie strażniczki – insp. Anetę Skrobutan
oraz st. str. Rozetę Trawińską. – Ich
rzetelna praca jest bardzo wysoko
oceniana przez naszych nauczycieli i uczniów – podkreśla burmistrz
Pietruczuk.

Fot. M. Sokół

Fot. Arch. Redakcji

P

olicjanci będą kierowani
w najbardziej niebezpieczne
miejsca Warszawy, wskazane
przez mieszkańców w ramach
ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 130
miejsc, które obejmowane są
szczególnym nadzorem prewencyjnym funkcjonariuszy Komendy
Stołecznej Policji. Gdy w danym
miejscu stan bezpieczeństwa ulegnie poprawie, patrole kierowane
są w kolejne zgłoszone przez
mieszkańców rejony miasta.
W ubiegłym roku w ramach
służby ponadnormatywnej zatrzymano 209 sprawców przestępstw
i wykroczeń, wylegitymowano
49 641 osób, pouczono 24 529 osób,
ukarano mandatami karnymi 15 094
sprawców wykroczeń. Niebagatelną
rolę pełni już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach
najbardziej zagrożonych.

Strażniczka z Referatu Profilaktyki prezentuje przekazany sprzęt

Prowadzenie zajęć ułatwi nowy
sprzęt: fantom do nauki resuscytacji, defibrylator treningowy (AED)
oraz zestaw do pozoracji ran.

Walizka pełna
atrap narkotyków
i narkogogle
To jednak nie koniec zakupów
bielańskiego ratusza. Strażnicy
miejscy prowadzą zajęcia również
dla nauczycieli oraz rodziców
uczniów. Popularne są szkolenia
z rozpoznawania szkodliwych psychoaktywnych substancji. Dzięki
przekazanej walizce z atrapami
narkotyków i akcesoriami do ich

zażywania edukacja rodziców będzie łatwiejsza.
– Każdy specyfik w kuferku jest
opatrzony opisem i nazwą używaną
w młodzieżowym slangu. Ważnym
elementem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli oraz rodziców
uczniów z tym, jak wyglądają akcesoria do zażywania narkotyków i ich
przechowywania. Dzięki narkogoglom dorośli będą mogli przekonać
się o tym, jak zmienia się obraz
świata po zażyciu środków psychotropowych – tłumaczy insp. Aneta
Skrobutan z Referatu Profilaktyki
Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
BF
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Zmiany w organizacji ruchu w rejonie Galerii Młociny

Jakie zmiany? Co powstanie?
● budowa drogi rowerowej
(ok. 480 m);
● budowa chodnika;
● wyznaczenie czterech nowych przejść dla pieszych;
● przeniesienie (bliżej al. gen.
M. Wittek) aktualnie funkcjonującego przejścia dla pieszych na
wysokości wejścia głównego do
galerii;
● budowa nowej sygnalizacji
świetlnej na dwóch przejściach;
● przeprojektowanie istniejącej sygnalizacji na czterech przejściach i dostawienie tam nowych
sygnalizatorów.
Koszt prac to ok. 3 mln zł i w całości pokryje je właściciel galerii.
Uzgodnienia w sprawie udało się wypracować Włodzimierzowi Piątkowskiemu – zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany w trakcie roboczych
spotkań z właścicielami galerii, Biurem Polityki Mobilności i Transportu
oraz Zarządem Dróg Miejskich.
BF

Fot. Arch. Redakcji

Jest gotowy projekt zatwierdzony przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Jego wdrożeniem – jeszcze w tym roku
– zajmie się właściciel galerii.

Nowoczesna pracownia Kolejny etap prac
na Wrzecionie
w al. Zjednoczenia
Drogowcy pracują w al.
Zjednoczenia. Prace na
odcinku od ul. Żeromskiego
do Kasprowicza zostały już
zakończone. Teraz na pozostałej części ulicy pojawiają
się nowe chodniki, drogi dla
rowerów i miejsca postojowe – informuje Zarząd Dróg
Miejskich.

W Szkole Podstawowej nr 247
przy ul. Wrzeciono 9 otwarto
nowoczesną pracownię komputerową. Projekt został zrealizowany ze środków Urzędu Dzielnicy Bielany oraz Marszałka
Województwa Mazowieckiego.

U

czniowie mają do dyspozycji kilkanaście stanowisk komputerowych,

urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę 3D oraz roboty edukacyjne, dzięki którym nauczą się
podstaw programowania.
Uruchomienie pracowni pochłonęło 70 tys. zł. Jej modernizację sfinansował Urząd Dzielnicy
Bielany i Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
BF

Fot. Arch. ZDM

Fot. M. Sokół

K

ompleksowa modernizacja
al. Zjednoczenia rozpoczęła
się jeszcze w 2019 roku. Na
odcinku od ul. Żeromskiego do
Kasprowicza kierowcy zyskali
nową jezdnię wraz z podbudową,
piesi równe chodniki z płyt antysmogowych, a rowerzyści drogi
rowerowe spełniające najwyższe
standardy. Cała infrastruktura
oświetlana jest przez nowoczesne
latarnie wyposażone w oprawy
ledowe.
Prace przeniosły się na pozostały odcinek bielańskiej arterii. Od
ul. Kasprowicza do Marymonckiej
trwają intensywne roboty związane
z układaniem nowych płyt chodnikowych oraz nawierzchni miejsc
postojowych i dróg dla rowerów.

Po zakończeniu tego etapu będzie
można przystąpić do generalnego
remontu jezdni.
Z al. Zjednoczenia oraz ulic
poprzecznych znikają również
bariery architektoniczne, co sprawi, że będą łatwo dostępne dla
osób z starszych, z niepełnospraw-

nościami czy opiekunów z dziećmi. Na chodnikach i przy przejściach pojawiają się specjalne
płyty prowadzące oraz ostrzegawcze dla osób niedowidzących
i niewidomych.
ZDM
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Nowy mural na Piechotkowie

pacyjny, teraz Budżet Obywatelski.
Złożony przez Joannę Radziejewską, radną Dzielnicy Bielany
w 2018 roku projekt muralu PIECHOTKOWO zyskał aprobatę
mieszkańców w głosowaniu i pod
koniec ubiegłego roku został zrealizowany. Ten nietypowy w swoim wyglądzie mural wykonany
został w oparciu o rysunki pana
Kazimierza Piechotki, które dzięki
uprzejmości rodziny zostały udostępnione do celów realizacji tego

Rzuć Kostką po raz
kolejny na Bielanach

A

nimatorzy od polskich wydawców gier zaprezentują
i wytłumaczą swoje nowości. Mamy również przygotowane
stoisko, na którym można nauczyć
się malować figurki. Kosmiczni
marines i inne stwory z plastiku
czekają na ubarwienie ich świata.
Figurki, farby i pędzelki mamy,
potrzeba nam tylko chętnych, których nigdy nie brakuje.

autorka projektu Joanna Radziejewska.
Mural, który od niedawna cieszy nasze oczy, nie jest pierwszym
na Starych Bielanach. Z wdzięczności za pozostawione dziedzictwo
i trud poniesiony przy tworzeniu
osiedli bielańskich członkowie
grupy Piechotkowo: Teresa Frączczak, Darek Marciniak i Joanna
Radziejewska zainicjowali i doprowadzili w 2016 roku do powstania
innego muralu poświęconego tej

Redakcja

Akcja Pozytywna Uwaga w SP 77

Fot. Arch. UKSW

Rzuć Kostką to impreza planszówkowa organizowana od 11
lat. Od kiedy przeniosła się do
UKSW na Wóycickiego, urosła
do jednej z największych w
kraju i gromadzi teraz ok. 1200
osób przez weekend.

przedsięwzięcia. Tylna ściana garażu, będąca jednocześnie ścianą
główną, nawiązuje do charakterystycznego, historycznego i kultowego symbolu architektury piechotkowej, jaką jest „przeplotnia”
zwana przez mieszkańców „muszlą”, a także do zielonych terenów,
na których wyrosło Piechotkowo.
Udział w projektowaniu muralu
mieli znani bielańscy artyści
i twórcy: Marcelina Jarnuszkiewicz, Michał Piechotka, a także

Dla pierwszych odwiedzających przygotowaliśmy 150 pakietów powitalnych, czyli paczek, w
których znajdziemy różne planszówkowe gadżety, a często same
gry. Ponadto co dwie godziny rozdajemy gry planszowe, w tym roku
w puli mamy gry za 15 tys. zł!
Wydarzenie swoim patronatem objął burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.
Termin: 21 i 22 marca, sobota
10.00-18.00, niedziela 10.0017.00.
Miejsce: Auditorium Maximum UKSW, ul. Wóycickiego 1/3,
wejście – 20 zł.
Piotr Jasik

Nasza szkoła przystąpiła do
ogólnopolskiej akcji Pozytywna Uwaga. Akcję rozpoczęła warszawska Szkoła
Podstawowa Nr 52. Nauczyciele w niej uczący zwrócili
uwagę na to, że uczniowie
mają kłopot z mówieniem
o sobie pozytywnie. Dzieci
i młodzież nie potrafili określić, w czym są dobrzy, co
jest dla nich sukcesem, za co
siebie lubią.

O

kazało się, że problem ten
dotyka nie tylko dzieci
i młodzieży, ale również
nas – dorosłych. Chwalenie się
umiejętnościami, przedstawianie
swoich sukcesów często odbierane
jest jako brak skromności, pycha,
chęć popisania się. Brak pozytywnych słów kierowanych przez otoczenie wpływa na naszą samoocenę. Pozytywna uwaga to właśnie
to, czego wszyscy potrzebujemy.
Cel akcji jest jasny – używajmy
pozytywnych komunikatów. Podkreślajmy dobre strony drugiej
osoby. Starajmy się przekazać słowami uznanie dla czyjejś pracy, dla
chęci podjęcia zadania. Mówmy
słowa przekazujące pozytywną
energię.

Fot. Arch. Redakcji

O

d kilku lat działa na Starych Bielanach grupa społecznościowa pod nazwą
Piechotkowo, utworzona na cześć
Marii i Kazimierza Piechotków. Jej
założyciele pragną przybliżać
mieszkańcom Warszawy zarówno
sylwetki twórców osiedli, jak i ich
dorobek architektoniczny. Podejmują liczne działania aktywizujące
środowisko lokalne i władze dzielnicy do przywrócenia osiedlom
ich dawnej świetności. W celu propagowania wiedzy o Marii i Kazimierzu, a także w dbałości o zagospodarowanie przestrzeni i upiększanie podwórek piechotkowych,
grupa wykorzystuje możliwości
stworzone przez Budżet Partycy-

Fot. Arch. Redakcji

Marię i Kazimierza Piechotków, projektantów bielańskich
osiedli lat 50. i 60. zna dzisiaj
znakomita większość Bielanian. Budynki mieszkalne,
szkoły, przedszkola, żłobki,
obiekty użyteczności publicznej będące dziełem Marii i Kazimierza Piechotków stanowią
dzisiaj skarby warszawskiej
architektury lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, wpisane są do
Rejestru Gminnej Ewidencji
Zabytków.

niezwykłej parze architektów, którzy byli także parą powstańczą.
Oboje brali udział w Powstaniu
Warszawskim, pani Maria jako
łączniczka, pan Kazimierz jako
żołnierz zgrupowania „Radosław”
w batalionie „Pięść” plutonu Agaton. Mural ten mieści się na tyłach
garażu nieopodal Urzędu Skarbowego. Odbywają się przed nim
sąsiedzkie wydarzenia takie jak
„Powstańcze śpiewanie” z licznym
udziałem mieszkańców Bielan
i gości z innych dzielnic Warszawy
(także projekty BP).
Jeszcze w styczniu bieżącego
roku zostaną złożone kolejne projekty do Budżetu Obywatelskiego,
tym razem dotyczące bezpieczeństwa i zagospodarowania piechotkowych podwórek – m.in. kompleksowe zagospodarowanie terenu przed nowo powstałym muralem Piechotkowo między numerami ul. Skalbmierskiej 1 i 3, a także
oświetlenie alejki podwórkowej
w tej samej lokalizacji. – Wierzę,
że w trosce o nasze najbliższe otoczenie mieszkańcy Starych Bielan
licznie wesprą w lipcowym głosowaniu te, i kilka innych ciekawych
projektów, które zostaną złożone
na rzecz rozwoju Starych Bielan
– mówi Joanna Radziejewska, radna Dzielnicy Bielany.

Dlatego w SP 77 akcja Pozytywna Uwaga nastawiona była na
wyrażenie pozytywnych komunikatów poprzez stworzenie świątecznych choinek ubranych
w bombki, na których pisaliśmy,
co lubimy w sobie najbardziej, co
lubimy w naszej klasie oraz szkole.
Uczniowie klas 0-4 na swoich
bombkach mogli rysować i pisać
o tym, co najbardziej w sobie lubią.
Klasy starsze miały za zadanie

określić, za co lubią swoją klasę.
Rodzice również chętnie wieszali
bombki na choince w holu wejściowym. Były one pełne ciepłych
słów na temat placówki. Nauczyciele pozazdrościli choinek
uczniom i rodzicom i w pokoju
nauczycielskim powiesili swoją
– pełną optymizmu i ciepła.
Koordynator akcji
Joanna Dąbrowska
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Bo najważniejsi w tym wszystkim są mieszkańcy
Rozmowa z Sylwią Lacek – radną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
cie. Projekty pokazują często oczekiwania, które przez urzędników
nie były dostrzegane, albo nie były
uważane za najpilniejsze.

Od kilkunastu miesięcy jest
Pani radną Dzielnicy Bielany
i jest to Pani pierwsza kadencja.
Proszę powiedzieć, w jakich komisjach Pani pracuje, jakie funkcje
pełni i jakie ma Pani wrażenia
po dotychczasowej działalności
w Radzie?

Jak będzie wyglądała ta edycja?

Czy spróbowałaby Pani podsumować ten okres? Jakimi sprawami
zajmowała się Pani i co sprawiło
Pani największą satysfakcję?

Jestem radną wybraną przez
mieszkańców osiedli Wrzeciono
i Młociny, więc to na tym obszarze
koncentruje się głównie moja praca. Spraw jest bardzo dużo, zwykle
dotyczą one naszej codzienności.
Podejmowałam interwencje dotyczące bieżących remontów infrastruktury, zalegających odpadów,
utrzymania porządku czy uciążliwości, z którymi spotykają się
mieszkańcy. Bliskie są mi tematy
rewitalizacji betonowych podwórek na Wrzecionie i ograniczenia
dzikiego parkowania na trawnikach. Zabiegam o zmiany poprawiające bezpieczeństwo.
Zakres prac radnej jest bardzo
szeroki, jeśli chodzi o tematykę. Na
przykład rusza właśnie realizacja
wybiegu dla psów, którego projekt
zgłosiłam w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Ponadto w tym
roku dzięki mojej współpracy
z panią wiceburmistrz Katarzyną
Potapowicz zorganizujemy Targi
Śniadaniowe, które będą okazją
nie tylko do poznawania nowych
smaków, ale przede wszystkim
integracji naszej społeczności. Nie
byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o inicjatywie radnych Ko-

Fot. Arch. Redakcji

Pracuję w czterech Komisjach
– Skarg, Wniosków i Petycji; Rewizyjnej; Kultury i Promocji oraz
Komisji Samorządowej i Dialogu
Społecznego. Choć bardzo często
można mnie spotkać także podczas obrad innych. Każda z nich
jest przecież ważna, bo dotyczy
naszych mieszkańców. Jeśli chodzi
o wrażenia, to na pewno ta praca
uczy cierpliwości, dialogu oraz
dążenia do porozumienia. Poruszane kwestie są często wielowątkowe, a ponieważ dotyczą poprawy komfortu życia w dzielnicy,
zdarza się, że obrady bywają burzliwe – choć oczywiście łączy nas
wspólny cel. Mamy wpływ na decyzje podejmowane w dzielnicy
i zmianę naszego otoczenia, choć
jednocześnie ciąży na nas odpowiedzialność wprowadzania rozwiązań, które satysfakcjonują różne grupy. Bo najważniejsi w tym
wszystkim są mieszkańcy.

alicji Obywatelskiej – Bielańskiej
Radzie Kobiet.
No właśnie – na początku kadencji powstała Bielańska Rada
Kobiet. Czy może Pani powiedzieć,
czym się ona zajmuje?

Stworzyłyśmy przestrzeń wymiany wzajemnych doświadczeń,
wsparcia dla naszych mieszkanek,
informowania się o ciekawych wydarzeniach. Realizujemy wiele
inicjatyw kulturalnych i sportowych. Były już spotkania autorskie,
zajęcia motywacyjne, szycie ekologicznych woreczków na zakupy,
joga na trawie i wiele innych. Najbardziej dumna jestem jednak
z tego, że byłyśmy organizatorkami, a jednocześnie prekursorkami
zajęć z samoobrony w dzielnicy.
W tej kwestii wspiera nas wiceburmistrz Andrzej Malina i zapewniam, że nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego słowa.

Zanim została Pani radną, pracowała Pani w bielańskim ratuszu
jako koordynator ds. budżetu obywatelskiego. Jak dziś ocenia Pani
ten projekt?

Praca w urzędzie wyposażyła
mnie w ogromny bagaż doświadczeń. Jeszcze raz dziękuję wszystkim autorom projektów, członkom

Radna Sylwia Lacek

Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego (poprzednia nazwa) oraz
urzędnikom, z którymi mogłam
współpracować. Dzięki temu mam
dzisiaj poczucie przygotowania do
nowej roli – radnej dzielnicy.
Zmiany, jakie zaszły w mojej karierze zawodowej, pozwoliły mi
poznać cały proces z drugiej strony – od dwóch edycji to ja jestem
autorką projektów. Nadal jestem
entuzjastką całego procesu, choć
jednocześnie mam też świadomość jego niedoskonałości, o których mówię podczas przeznaczonych na to spotkań.
Dla kogo został stworzony
budżet obywatelski? Dlaczego tak
ważne jest włączenie się mieszkańców w proces decydowania
o wydatkach?

Warszawa jest jednym z pierwszych polskich miast, które wprowadziły budżet obywatelski. To
proces dedykowany przede wszystkim mieszkańcom. Umożliwia
wpływanie na najbliższe otoczenie
i rozwój okolicy. W cały proces
angażuje się wielu lokalnych społeczników. To szansa dla każdego.
Mieszkańcy składają pomysły,
w głosowaniu decydują o ich realizacji, a na koniec również korzystają z ich wprowadzenia w ży-

Mieszkańcy mogą czuć się lekko zagubieni. Całkiem niedawno,
bo w październiku m.st. Warszawa
ogłosiło wyniki poprzedniej edycji, a już trwa kolejna. Wraz z poprawkami do Kodeksu wyborczego wprowadzono także zmiany do
ustawy o samorządzie gminnym.
To spowodowało późniejszy start
poprzedniej edycji. Można powiedzieć, że teraz wróciliśmy do poprzedniego porządku, który obowiązywał przez pięć lat. Do końca
stycznia mieszkańcy mieli czas na
zgłoszenie pomysłów, a wyboru
najlepszych dokonamy w czerwcu.
Pozostałe zasady pozostają bez
zmian w stosunku do poprzedniego roku. Mogliśmy złożyć projekty lokalne, czyli realizowane na
terenie dzielnicy Bielany oraz
ogólnomiejskie, czyli takie, które
swym zasięgiem obejmą całą Warszawę lub kilka dzielnic jednocześnie.

Na jakim etapie obecnie jesteśmy?

Zakończono już przyjmowanie
projektów. W całej Warszawie jest
ich ponad 2 000, z czego najwięcej,
bo aż 169 w Dzielnicy Bielany. Za
tę aktywność dziękuję naszym
mieszkańcom! Zgłoszone propozycje dotyczą m.in. zieleni, ekologii, remontów infrastruktury oraz
organizacji zajęć kulturalnych
i sportowych. Wiele z nich to pilne
potrzeby mieszkańców. Uzgodnienia ostatecznej wersji i ich ocena
potrwają do maja. Następnie
w czerwcu czeka nas już najprzyjemniejsza część – głosowanie. Nie
mogę się doczekać!

Czy w tej edycji również zgłosiła
Pani swoje projekty?

Oczywiście! W tym roku będę
prosiła mieszkańców o poparcie
projektów dotyczących zieleni,
remontu starej hydroforni na
Wrzecionie czy poprawy bezpieczeństwa poprzez doświetlenie
części przejść dla pieszych. Nowością w bielańskich pomysłach jest
mój projekt dotyczący doświetlenia rozkładów jazdy na przystankach autobusowych, co znacznie
ułatwi korzystanie z komunikacji
miejskiej. Wśród zgłoszonych projektów pojawił się także wątek kobiecy. Dziewczyny z facebookowej
grupy Babskie Bielany – sąsiedzka

grupa dla kobiet, którą moderuję,
stale mnie inspirują.
Sporo miejsca w naszej rozmowie zajął nam Pani ulubiony
temat budżetu obywatelskiego, ale
przecież nie tylko tym tematem
zajmuje się Pani w Radzie Dzielnicy
Bielany. Czego mogą spodziewać się
mieszkańcy w tym roku?

Wiem, że mieszkańcy czekają
z niecierpliwością na remont Parku Zbigniewa Herberta i Jerzego
Jarnuszkiewicza. Będą też zmiany
w infrastrukturze i remonty placówek oświatowych. Dzięki radnym
Koalicji Obywatelskiej w Radzie
Miasta udało się pozyskać w ostatniej chwili dodatkowe środki na
remont szkoły przy ul. Arkuszowej. To duży sukces. Jeśli chodzi
o Wrzeciono i Młociny, w planach
inwestycyjnych dzielnicy na ten
rok mamy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9, wykup gruntów pod ul.
Dzierżoniowską, Żubrową i Dankowicką, przebudowę ul. Doryckiej, budowę stacjonarnej hali
sportowej w Szkole Podstawowej
nr 273 przy ul. Balcerzaka 1, modernizację Szkoły Podstawowej nr
247 przy ul. Wrzeciono 9, modernizację Przedszkola nr 272 przy ul.
Gajcego 9, montaż urządzeń oraz
wymianę nawierzchni na placu
zabaw przy ul. Lindego 14a, przebudowę placu zabaw oraz wymianę nawierzchni przy ul. T. Gajcego
7. Oczywiście będzie też wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Mieszkańcy muszą jednak wiedzieć, że rząd ograniczył dochody
samorządów, nakładając na nie
przy tym szereg kosztownych zobowiązań, a to mocno uszczupla
budżet miasta. Nie ustępujemy
jednak w staraniach o dodatkowe
środki.

Oprócz budżetu obywatelskiego
i pracy w Radzie Dzielnicy, czym na
co dzień się Pani zajmuje i co lubi
Pani robić najbardziej?

Nadal rozwijam się naukowo
– jestem właśnie w trakcie studiów
doktoranckich i nie ukrywam, że
badania, które prowadzę, zajmują
znaczną część mojego prywatnego
czasu. Ponieważ pogoda nam
sprzyja, często można mnie spotkać
biegającą lub spacerującą w Lesie
Bielańskim czy Parku Młocińskim
lub podróżującą po bielańskich
ścieżkach rowerowych charakterystycznym jednośladem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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Szkolne Agendy Klimatyczne na Bielanach i Żoliborzu
Z początkiem roku szkolnego
ruszyły Szkolne Agendy Klimatyczne angażujące młodzież
w proces planowania i przeprowadzania prośrodowiskowych
zmian, które uczniowie będą
wprowadzać w swoich szkołach.

Fot. Arch. Redakcji

A

ktywności w szkołach prowadzi Fundacja Civis Polonus, działająca na rzecz
budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania samorządności młodzieży.
Projekt współfinansuje Biuro Edukacji m.st. Warszawa.
Członkowie Młodzieżowych
Rad Dzielnic wraz z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich
zgłoszonych w projekcie szkół
z dwóch dzielnic, Bielan i Żoliborza, biorą między innymi udział
w warsztatach, zdobywając niezbędną wiedzę zarówno o kryzysie
klimatycznym, procesach środowiskowych, jak i o mechanizmach
oraz formach wprowadzania zmian
społecznych. Celem projektu jest
zaangażowanie młodzieży w pozytywne działania na rzecz jej najbliższego otoczenia, rozbudzenie
świadomości środowiskowej oraz
zapoznanie startujących w dorosłe
życie młodych ludzi z działalnością
samorządową.
Po otrzymaniu niezbędnej wiedzy młodzi liderzy, którzy zgłosili
się do projektu, mają za zadanie
zaangażować w prowadzone dzia-

łania kolejnych uczniów ze swoich
szkół. Uczniowie z najstarszych
klas podstawówek oraz liceów
przeprowadzają więc ogólnoszkolne apele klimatyczne, by następnie,
w większym gronie, przeprowadzić
całościowe badania-audyty, w których przyglądają się funkcjonowaniu placówek pod kątem zużycia
zasobów (wody, energii, materiałów szkolnych), gospodarowania
odpadami czy marnowania jedzenia, samodzielnie sprawdzając,
z jakimi trudnościami mierzą się
ich placówki szkolne.

W pilotażowym projekcie
wzięło udział aż 10 szkół z Żoliborza i 6 z Bielan. Spotkały się
one podczas ogólno-dzielnicowych debat, w trakcie których,
wspólnie z zaproszonymi nauczycielami, dyrekcją, a także
z przedstawicielami samorządów
lokalnych, wypracowały systemowe sposoby radzenia sobie
z narastającymi wyzwaniami środowiskowymi. Projekt zakłada
bowiem współpracę pełnych środowisk szkolnych: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, Rad Rodziców

z samorządami lokalnymi: władzami dzielnic i Warszawy, a także z ekspertami z dziedziny
ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Podczas debat młodzież przedstawiła wnioski z przeprowadzonych w szkołach audytów, wymieniała się spostrzeżeniami, praktykami i doświadczeniami, a także
dyskutowała o tym, co powinno
ulec zmianie, a co wymaga dopracowania. Nie chodzi bowiem tylko
o zmianę indywidualnych nawyków, ale o przystosowanie środowisk szkolnych, również z całą
infrastrukturą budynków, do
zmieniającego się świata, oraz
wprowadzenie w placówkach zasad zrównoważonego rozwoju.
Przed nami jeszcze sporo pracy. Młodzież wspólnie z pracownikami szkoły i całą społecznością
szkolną będzie podejmowała decyzje, jakie działania chcą przedsięwziąć, a następnie stanie przed
prawdziwym wyzwaniem wprowadzenia realnych zmian. Działania te zostaną opisane tak, by
inne szkoły mogły także skorzystać z wypracowanych rekomendacji.
Redakcja

Huta ArcelorMittal
Warszawa inwestuje
w ochronę środowiska
Huta ArcelorMittal Warszawa
opracowała na najbliższe lata
strategię inwestycji środowiskowych, skierowanych
głównie na obniżenie emisji
hałasu.

D

wa projekty zostały już
uruchomione, następne są
na etapie opracowywania
koncepcji i dokumentacji, a ich
realizacja przewidziana została na
kolejne lata.
Huta ArcelorMittal Warszawa
od wielu lat spełnia wszelkie obowiązujące normy dotyczące emisji
pyłów, gazów, gospodarki odpadami czy emisji hałasu. Jednak
mieszkańcom osiedli, które niestety powstają w coraz bliższym sąsiedztwie zakładu, zaczynają przeszkadzać odgłosy produkcji. Warto podkreślić, że Huta produkuje
stal na tym terenie nieprzerwanie
od ponad 60 lat.
Wychodząc naprzeciw postulatom sąsiadów, kierownictwo
Huty zleciło w ubiegłym roku specjalistycznej firmie zewnętrznej
wykonanie aktualizacji mapy akustycznej zakładu. Analiza miała na
celu uaktualnienie wskazań oraz
opracowanie planów modernizacyjnych, jakim warto poddać wybrane instalacje.

Powiększenie okapu na
piecem elektrycznym
W 2020 r. o 1/3 zostanie powiększona objętość okapu nad piecem
elektrycznym, w którym przetapiany jest złom. Pozwoli to usprawnić
jeszcze bardziej odciąg spalin i ograniczyć hałas. Dodatkowo zostanie
wyremontowany i doszczelniony
dach hali Stalowni na wysokości
pieca elektrycznego. Montaż okapu
rozpocznie się w kwietniu 2020 r.
Zakończenie inwestycji jest planowane jeszcze w tym roku.

Nowa chłodnia
wentylatorowa
Wykańczalni
Drugim projektem, który będzie realizowany w 2020 r., jest budowa nowoczesnej chłodni. Obecna
instalacja chłodząca przeszkadza
mieszkańcom nowych domów, które wyrosły tuż za ogrodzeniem zakładu przy ul. Rokokowej. Podjęto
decyzję o budowie nowej chłodni,
która zastąpi obecną i zostanie usytuowana z dala od granic Huty,
między halami produkcyjnymi.
Artur Gierwatowski
kierownik Utrzymania Ruchu
w Hucie ArcelorMittal Warszawa

OD 1 MARCA 2020 r.
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OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
OD
1 MARCA
2020 r.
OBOWIĄZUJE NOWY SYSTEM
Nowe stawki
opłat dla
OPŁAT
ZAnieruchomości:
GOSPODAROWANIE
wielorodzinnej
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
65 zł/miesiąc/gospodarstwo
domowe
jednorodzinnej

94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe

Nowe stawki opłat dla nieruchomości:
rekreacyjno-wypoczynkowej
wielorodzinnej
169,30 zł/rok
65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe

dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej
jednorodzinnej
(np.
salon fryzjerski w kamienicy)
94 zł/miesiąc/gospodarstwo
domowe
1,35
zł/m2 powierzchni użytkowej
lokalu/miesiąc

zrekreacyjno-wypoczynkowej
usługami hotelarskimi
3
169,30zł/m
zł/rok
11,85
zużytej wody/miesiąc

dlanieruchomości,
lokali użytkowych
w zabudowie
mieszanej mieszkańcy, a powstają
Dla
na których
nie zamieszkują
(np.
salon
fryzjerski
w
kamienicy)
odpady komunalne, ustalono stawki zależne od pojemności
1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc
pojemników.

*

z usługami hotelarskimi
Deklaracje
11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc
W
związku
ze zmianami wna
systemie
opłat,
nowe
deklaracje składają
wszyscy właściciele
Dla
nieruchomości,
których
nie
zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają
nieruchomości bądź ich zarządcy.

odpady komunalne, ustalono stawki zależne od pojemności
pojemników.
PAMIĘTAJ! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają
deklaracji.

*

Deklaracje
Ważne terminy
W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele
Opłaty należybądź
dokonywać
do 28. dnia każdego miesiąca.
nieruchomości
ich zarządcy.
Deklaracje należy składać do 10 kwietnia 2020 r.
PAMIĘTAJ!
Właściciele
mieszkań
w budynkach
wielolokalowych
składają
Jeżeli dla danej
nieruchomości
deklaracja
składana jest
po raz pierwszy,nie
to należy
złożyć
deklaracji.
ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej
nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

*

Ważne terminy

PAMIĘTAJ! Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami,
Opłaty należy
dokonywać
dodo
28.28
dnia
każdego
powinna
zostać
uiszczona
marca
2020miesiąca.
r.

*

*

Deklaracje należy składać do 10 kwietnia 2020 r.
Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć
więcej
informacji na14
stronie
ją
w terminie
dniczysta.um.warszawa.pl
od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej
nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

PAMIĘTAJ! Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami,
powinna zostać uiszczona do 28 marca 2020 r.

*

więcej informacji na stronie czysta.um.warszawa.pl
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Rozmowa z Agatą Lautsch
Psychologiem, konsultantką HR, trenerką biznesu, stałą użytkowniczką Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych, twórczynią
projektu #next career step.

To jest ciekawa historia, ponieważ trafiłam do was przez
przypadek. Chociaż zawsze mówię, że nie istnieje coś takiego
(śmiech). Po prostu jak zaczynasz
czegoś naprawdę potrzebować, to
się pojawia; bardzo w to wierzę.
Planowałam rozszerzyć zespół
moich współpracowników. Rozmawiałam o tym z koleżanką,
która opowiedziała mi o BIP-ie.
Długo się nie zastanawiałam,
wsiadłam w metro i to okazał się
strzał w dziesiątkę. Efekt jest taki,
że od 2 października 2019 roku
widujemy się prawie codziennie
(śmiech).
Firmę prowadzę od kilku lat,
zajmuję się wspieraniem ludzi
w poszukiwaniu i zmianie pracy. Do tej pory pracowałam
głównie samodzielnie. Najczęściej na zlecenie agencji doradztwa personalnego robiłam tzw.
outplacementy (red. – wsparcie
w poszukiwaniu nowej pracy
dla pracowników zwalnianych
przez firmy grupowo lub indywidualnie) albo trafiali do mnie
indywidualnie klienci, którzy
chcieli zmienić pracę. Od dwóch
lat tych osób było coraz więcej
i zaczęłam się zastanawiać,
w jaki sposób je wszystkie wesprzeć.
Czyli przeszłaś transformację
w myśleniu: od freelancera do
potrzeby lub konieczności budowania zespołu. Zobaczyłaś,
z ilu potencjalnych zleceń musisz
rezygnować?

Dokładnie, uznałam też, że
warto tę wiedzę przekazywać
klientom w formule szerszej, bardziej dostępnej: warsztatów, szkoleń on-line. Uzyskanie takiego
doradztwa indywidualnie jest na
rynku bardzo drogie.
Drugim ważnym powodem
budowania zespołu był fakt, że
pracowałam długo samodzielnie
i stwierdziłam, że mam potrzebę
rozmawiać, dzielić się wiedzą,
ale też czerpać wiedzę i inspirację od innych. Lubię poczucie
wspólnoty. Jako freelancer bardzo dużo pracowałam te ż
w domu i doszłam do wniosku,
że potrzebuję miejsca, przestrzeni, w której będę mogła oddzielić pracę od życia prywatnego.
Uważam, że na dłuższą metę
pracowanie w domu więcej zabiera, niż daje.

Fot. Arch. Redakcji

Jak trafiłaś do BIP-u i dlaczego?
Czy coś przełomowego zdarzyło się
w twoim życiu zawodowym pod
koniec września 2019?

Agata Lautsch

Żebym dobrze zrozumiał. Jak
Twoją specjalizację, branżę można
określić? To jest coaching, doradztwo zawodowe?

Myślę, że najbardziej do tego,
co robimy, pasuje określenie
„mentor”, czyli taka osoba, która
pomaga innym na rynku pracy,
również w oparciu o własne doświadczenia, budować tzw. karierę zawodową. W ramach mojego
projektu #next career step wyodrębniłam pięć obszarów, na których będziemy się koncentrować
z klientami w procesie poszukiwania lub zmiany pracy. Przyjęłam, że aby zwiększyć dostępność
usługi, będziemy robili szkolenia
internetowe, warsztaty grupowe
i, jako uzupełnienie, konsultacje
indywidualne. Praca w grupie to
znakomity sposób, aby przećwiczyć, przepracować na żywo
umiejętności autoprezentacji czy
rozmowy rekrutacyjnej. Kształt
naszego projektu wypracowaliśmy podczas wielu spotkań zespołu w Integratorze. Właśnie podczas tych wielogodzinnych sesji
u was wyodrębniła się moja obecna grupa współpracowników.
Wśród tej 6-osobowej grupy są
m.in. prawniczka, specjalistka od
PR i mediów społecznościowych;
mamy również koleżankę znającą
kilka języków, która pomoże nam
w pracy nad contentem. Starałam
się dobrać do zespołu ludzi o podobnym sposobie patrzenia na
świat, z silną potrzebą społecznego zaangażowania, odpowiedzialności. Staramy się, żeby ten projekt miał wartość nie tylko biznesową, ale również ogólnoludzką.
Może opiszmy bardziej obrazowo te obszary czy moduły?

Pierwszy obszar, kluczowy,
który najtrudniej w prosty sposób
zdefiniować, to odpowiedź na pytanie, jakiej pracy będę szukać?

Zanim ruszymy na rynek, musimy
bardzo dobrze siebie poznać, swoje mocne strony, potrzeby, kompetencje i ambicje. Zdefiniować precyzyjnie swój cel zawodowy, także
w dłuższej perspektywie. Zaczynamy więc od zrobienia bilansu zasobów i potrzeb. Zachęcamy, żeby
się zastanowić. Co lubimy robić?
W jaki sposób nasze kompetencje,
umiejętności, chcielibyśmy rozwijać i wykorzystywać w pracy?
Przez to, że nie odpowiadamy sobie na te pytania, trafiamy do pracy zazwyczaj przez przypadek
i często trwamy w nielubianym
miejscu, dopóki ktoś nas z niego
nie wyrzuci. To właśnie obserwuję, realizując programy outplacementowe. Przykłady moich klientów pokazują, że zamiast trwać
w tym, co znane i przez to bezpieczne, warto przejąć inicjatywę
w kierowaniu swoją drogą zawodową.
Drugi obszar to research, czyli zderzenie naszych możliwości
i oczekiwań z tym, co oferuje rynek. Rozmawiamy z klientami
o tym, jak wygląda rynek pracy,
jakie są współczesne oczekiwania,
nowe, czasem bardzo poszukiwane zawody itd. Uczymy, gdzie i jak
szukać dobrych ofert pracy.
Kiedy wiemy już, czego będziemy szukać, to jest czas na zbudowanie dobrej strategii poszukiwania pracy i przygotowanie narzędzi, które są do tego procesu niezbędne. Rozpoczynamy od LinkedIna, pomagamy w zbudowaniu
profilu i doradzamy, jak go prowadzić. Z mojego doświadczenia wynika, że już w tym momencie
mogą pojawiać się pierwsze oferty
pracy.
Następny ważny obszar to CV
– to oczywiste. Mniej oczywiste
jest jednak to, że naprawdę trudno
zbudować ten dokument w taki
sposób, żeby przekonać kogoś do
siebie. Mimo sporej ilości wiedzy
dostępnej na ten temat w Internecie, nadal rekruterzy i head hunterzy, z którymi rozmawiam, narzekają na słabą jakość CV, jakie
otrzymują od kandydatów.
Na koniec całego cyklu proponujemy przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, czyli temat najtrudniejszy, ale też najbardziej
wdzięczny. To jest element, który
dopracowuje się wyłącznie poprzez ćwiczenie. Idealne do tego
są warsztaty, podczas których budujemy nie tylko umiejętności
i pewność siebie uczestników, ale
też odpowiednie podejście i postawę. Chodzi przede wszystkim o to,

że za sukces procesu rekrutacji są
odpowiedzialne obie strony – zarówno pracodawcy, jak i starający
się o zatrudnienie.
Do kogo w takim razie kierujecie waszą usługę?

Mamy szeroką, ale przy tym
dość precyzyjnie określoną grupę
docelową. Będą to przede wszystkim osoby 40+, które już dość długo funkcjonują na rynku pracy.
Wiele z nich osiągnęło poważną
pozycję w swojej specjalności, ale
zdarza się również, że doszli
w swojej karierze do przysłowiowego sufitu. Są to osoby, które na
pewno oczekują lub potrzebują
zmiany, ale nie są przekonane,
gdzie chcą być zawodowo za kilka
lat. Zależy nam na tym, aby oprócz
udostępnienia sprawdzonej wiedzy i narzędzi towarzyszyć naszym
klientom w całym procesie zmiany, ponieważ to wymaga z ich strony dużego wysiłku. Bardzo łatwo
zatrzymać się na tej drodze lub
wręcz zawrócić.

OK, w takim razie wróćmy do
projektu. Na jakim etapie jesteście
teraz?

Wygląda na to, że dobrze to
wymyśliłam (śmiech), bo właśnie
kończymy etap testów. Okazuje
się, że proces, który proponujemy,
bardzo mocno otwiera oczy
uczestnikom. Z 10 osób, które
zakwalifikowaliśmy do naszej grupy testowej, 5 już uczestniczy
w procesach rekrutacyjnych. Do
końca lutego planujemy zakończyć etap testowy, żeby wystartować w marcu. Właśnie w tej chwili pracujemy nad ostateczną koncepcją strony internetowej. Mam
nadzieję, że w kwietniu rozpoczniemy pierwszy on-line i równolegle stacjonarny kurs w formie
warsztatów grupowych. Nawiasem mówiąc, bardzo lubię warsztatową formę pracy z grupą. Sama
też chętnie uczestniczę w różnych
warsztatach, bo wiem, że w ten
sposób szybko nabywa się nowe
umiejętności.

A czy Tobie zdarzyło się korzystać z naszych warsztatów czy
szkoleń?

Tak, byłam na warsztatach
z promowania marki w mediach
społecznościowych, prowadzonych przez Karola Gagatko. To jest
taki temat, który odkrywam, bo
bez tego współcześnie nie da się
prowadzić biznesu. To były jedne
z najlepiej wykorzystanych 3 godzin w ostatnim czasie.

Pracujemy w Integratorze od jakiegoś czasu nad projektem swoistej
samopomocy, wzajemnego wsparcia naszych użytkowników. Pomysł
wziął się z refleksji zbudowanej na
ankietach, które przeprowadzamy,
oraz pojawił się w codziennych rozmowach z wami. Chcemy umożliwić
wam, udostępniając przestrzeń
i system bookingowy, zbudowanie
silnej i zwartej społeczności. Będziesz jedną z osób, które wezmą
udział w pilotażu programu WiemyJak.

Podchodzę do rozmowy rekrutacyjnej jak do swoistego procesu
sprzedaży. Każda osoba, która prowadzi swój biznes, codziennie odbywa takie rozmowy, poznając
potrzeby klienta, prezentując swoje kompetencje, usługę czy produkt. Pozyskiwanie nowego klienta
z punktu widzenia właściciela małej firmy czy jednoosobowej działalności jest moim zdaniem bardzo
podobne do poszukiwania nowej
pracy. Wpadłam więc na pomysł,
że wykorzystam to jako pretekst do
spotkania i równocześnie podzielenia się z innymi swoim doświadczeniem. Zależy mi na tym, aby
przeprowadzić te warsztaty w formie rozmowy, trochę na podobnej
zasadzie jak w fast dating, żeby
w krótkim czasie uczestnicy mogli
porozmawiać z różnymi osobami
i trochę się nawzajem poznać,
a równocześnie zobaczyć, jakie
mają umiejętności i dowiedzieć się,
nad czym jeszcze warto w tym zakresie popracować. Bywam w Integratorze bardzo często i obserwuję
zachowania innych użytkowników.
Niektórzy łapią kontakt z innymi
natychmiast, sami go inicjują. Inni
natomiast trochę się zamykają we
własnym świecie. We wspólnym
miejscu pracy, tak jak w procesie
rekrutacji, trzeba umieć rozmawiać
z obcymi osobami o sobie. To może
być trudne, ale wiem z doświadczenia, że jeśli przełamie się początkowe opory i nieśmiałość, to każda
rozmowa: biznesowa, rekrutacyjna czy przy kawie, może bardzo
wiele zmienić w naszej sytuacji
zawodowej.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Janek Falkowski

Zapraszamy serdecznie do
Integratora 16 marca w godz.
17.30-19.00 na warsztat prowadzony przez Agatę Lautsch –
„Rozmowa rekrutacyjna – praktyczne ćwiczenia”.

marzec

2020
bielany
po godzinach

06

07

godz. 18.00

Otwarcie wystawy „Moje
malarstwo” autorstwa
Wiesławy Chmury
Wystawa czynna do 29.03. Wstęp wolny
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

06
godz. 17.00

07
godz. 12.30

07

Wieczór Międzynarodowy
– Afryka

godz. 18.00

Koncert zespołu Jambo Africa, prezentacja multimedialna Anny i Krzysztofa Kobusów o Namibii, bazarek marokański, degustacja i sprzedaż przekąsek,
quiz z nagrodami. Bilety 25 zł, przedsprzedaż od
25.02

08
godz. 12.30

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

Podróżniczek
w Afryce
Spektakl teatralny „Baśń Afrykańska” w wykonaniu
Teatru Wariacja. Bilety 10 zł – dziecko, 10 zł – opiekun,
przedsprzedaż od 3.03

Dzień Kobiet
– Tulipany w doniczce

Godz. 13.30 – Warsztaty „Namibia przez pustynię
i busz”, prowadzenie: Anna i Krzysztof Kobus. Bilety 10
zł – dziecko, przedsprzedaż od 3.03 w kasie BOK.
Liczba miejsc ograniczona

Zajęcia plastyczne. Zapisy, 5-7 lat
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

Dawno, dawno temu
– warsztat prząśniczki

08
godz. 12.30

Na warsztat weźmiemy dywany, kilimy, makatki, arrasy.
Opowiemy, jak wyglądały warsztaty tkackie w dawnej
Polsce. Koszt 10zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

Od 7 marca zapraszamy na kolejny, bezpłatny i ogólnodostępny cykl
warsztatów i spotkań z ludźmi kultury, sztuki i biznesu. Jak duży wpływ na
rozwój naszej Dzielnicy ma realizowany projekt, poczuliśmy w czasie
finału Mocy Kobiety w grudniu 2019 r. podczas spotkania z Wojciechem

Eichelbergerem!
07 i 14.03, godz. 10:00-11:45 i 12:00-13:45 – Warsztat praktyczny dla ojców i synów – budowanie

„Jonasz
i niezwykła ryba”
Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi na barwny,
interaktywny spektakl Teatru Eden z cyklu Niedzielne
Bajeczki. Przedstawienie dedykowane dzieciom
w przedziale wiekowym 3-10 lat. Bezpłatne wejściówki
dostępne na Evenea

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

Bielańska
Akademia Umiejętności

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

Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B,
kultura@dobremiejsce.org

08

Antonina Krzysztoń
w koncercie
„Światłość w ciemności”

godz. 17.00

Koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem to prawdziwa uczta dla ducha. Po raz kolejny wystąpi w Dobrym Miejscu, tym razem w koncercie „Światłość w

latających modeli samolotów. Miejsce: Warszawska Pracownia Umiejętności, ul. Marymoncka 75.

ciemności”, podczas którego usłyszymy największe

15.03, godz. 10:00-13:00 – „Dziewczyńska Mapa marzeń” – artystyczny warsztat praktyczny dla

przeboje artystki. Bilety 45 zł. Szczegóły: www.

matek i córek. Prowadzenie: Joanna Grabowiecka. Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul Żeromskie-

dobremiejsce.org

go 29, foyer sali na V piętrze.
19.03, godz. 19:00 – Oficjalna Inauguracja Bielańskiej Akademii Umiejętności 2020! Spotkanie
z Krzysztofem Wielickim, polskim wspinaczem, taternikiem, alpinistą i himalaistą. Piąty człowiek na
Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Członek The Explorers Club. W roku 2018 otrzymał Nagrodę Księżnej Asturii w dziedzinie sportu. W roku 2019 otrzymał Złoty Czekan za całokształt
osiągnięć górskich. Autor książek, m.in. „Mount Everest biznesu”. Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul.
Żeromskiego 29, sala widowiskowa.

08
godz. 18.00

Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B,
kultura@dobremiejsce.org

Koncert „Jej portret”
Usłyszymy fascynujące historie kobiet, które przyczy-

28.03, godz. 10:00-13:00 – „Szkoła miłości” – warsztat dla rodziców. Prowadzenie: Małgorzata

niły się do rozwoju świata i uczyniły go lepszym

Marczewska. Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, sala widowiskowa.

i piękniejszym. Koncert jest realizowany w ramach

28.03, godz. 10:00-13:00 – „Mała Akademia Odwagi” – warsztat dla dzieci w wieku 7-13 lat. Prowa-

projektu pod tytułem „Śpiew musicalowy, piosenka

dzenie: Kamila Lewicka. Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul Żeromskiego 29, foyer sali na V piętrze.

aktorska” pod kierunkiem Maryli Gralczyk Casta Diva

Na wszystkie warsztaty i spotkania wstęp wolny po uprzedniej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

Voice Studio. Bezpłatne wejściówki do odbioru od

Decyduje kolejność zgłoszeń. www.bit.ly/BAUzapisy

2.03 w BOK

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

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

15

Rozśpiewane Smyki
w świecie muzyki

Rozśpiewane SMYKI w świecie MUZYKI wróciły! Rozpoczęliśmy 4 sezon
tego wspaniałego edukacyjnego cyklu dla dzieci. Tym razem w muzycznej
podróży towarzyszą nam dzikie zwierzęta.

15 marca będziemy śpiewać basem razem z naszym gościem – Karolem Skwarą. Piosenka opowie
o hipopotamie, a rytmy będą uczyły nas długich nut. Stworzymy wspólny obraz i będziemy się świetnie bawić muzyką! Poranek poprowadzi Kamila Lewicka, autorka cyklu. ZAPRASZAMY! Godz. 11.00
Sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, wejście od ul. A. Jarzębskiego, tel. 22 44 34 700 wew. 42 398

08

„Łacińskie
Msze Wielkopostne”

godz. 11.00

Jak co roku, we wszystkie niedziele Wielkiego Postu

10
godz. 17.30

11
godz. 17.00

„Afrykańska Baśń”
Spektakl w wykonaniu aktorów teatru Wariacja
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19,
tel. 22 639 88 51

Kino za Rogiem
Film „Ocean ognia”
18.03 – film „Mia i biały lew”
25.03 – film „Zabawa zabawa” (spotkanie z Łukaszem

o godz. 11.00, począwszy od pierwszej niedzieli 1 marca

Maciejewskim)

aż do Niedzieli Palmowej 5 kwietnia 2020 r., w bielań-

Biblioteka, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22 639 88 51

skim Kościele Pokamedulskim odprawiane będą
uroczyste Msze Wielkopostne. Muzyka jaką usłyszymy,
to najbardziej archaiczny, zachowany do dziś chorał
gregoriański. Kantorzy z zespołu Bornus Consort,
czołowego polskiego zespołu muzyki średniowiecznej,
korzystają z kopii XIII-wiecznego rękopisu franciszkańskiego, tzw. Graduału – zbioru śpiewów mszalnych.
Dramaturgia Wielkiego Postu jest tak ułożona, że

11
godz. 18.00

bielany po godzinach

napięcie systematycznie rośnie aż do prawdziwej

i następnie Zmartwychwstania. Kolejne Msze Wielkopostne: 15, 22, 29 marca oraz 5 kwietnia. Wstęp wolny

09
godz. 17.00

09

Kościół Pokamedulski, ul. Dewajtis 3

„Śmieciaki ratują świat”

Ciekawostki z terenu południowej Azji. Spotkania
z ludźmi, o których stworzono więcej mitów, niż jest
opisów w przewodnikach. Wstęp wolny

eksplozji radości procesji Niedzieli Palmowej. Radości
z cierpieniem w tle zbliżającej się Męki Pańskiej, ale

Spotkanie z Piotrem
Kowalczykiem – Śladami
azjatyckich tajemnic

12
godz. 18.00

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

Męska Ruletka
Warsztaty skierowane są do odważnych mężczyzn,
którzy chcą zdobyć nowy punkt widzenia siebie,
pragną pracować nad swoimi relacjami z innymi

Teatrzyk dla Dzieci w wykonaniu Teatru Tak. Wstęp wolny

ludźmi oraz potrzebują nowych wyzwań. Prowa-

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

dzenie: Martyna Guba. Warsztaty nieodpłatne.
Zapisy: www.strefazajec.pl

„Na Bielanach
sztuka jest kobietą”
Wystawa w nowej przestrzeni wystawowej Urzędu
Dzielnicy Bielany. 6 różnych kobiet, 6 różnych
technik, 6 przestrzeni na 3 piętrach. Swoje prace
prezentują bielańskie artystki zrzeszone w grupie

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

13
godz. 19.00

Off na Zakręcie
– Kobiecy Świat
Pokaz filmów niezależnych z Wielkiej Brytanii, Węgier,
Tajlandii i Niemiec. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal,

„Artyści na swoim”: Joanna Adamek – akryl na

dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny

płótnie, Justyna Eberle – ekolina na papierze, Maria

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

Janiga – monotypia, Magdalena Kobierecka – akryl
na szkle, Iwona Piszczelska – asamblaż, Joanna
Parulska Ciuk – tryptyk akrylowy. Naszą ideą jest, by
przestrzeń była dostępna przede wszystkim dla
bielańskich artystów, którzy chcą zaprezentować
swoje prace szerszej publiczności. Wystawa trwa od
9 marca do 3 kwietnia i jest dostępna w godzinach
pracy Urzędu.
Chcesz wystawić swoje prace? Skontaktuj się z nami:
bielany.kultura@um.warszawa.pl
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, tel. 22 443 47 00 wew.
42 398

14
godz. 12.00

Kocham Teatr! Złota Ryba
– spektakl teatru
Falkoshow
Spektakl familijny w technice teatru magnesu.
Kapitan Żeglugi snuje opowieść o rybaku i jego
żonie, którzy na własnej skórze odczuli, że zachłanność prowadzi do zguby. Bilet 10 zł/osoba
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

marzec

2020
14
godz. 15.00

Generał Bolesław
Wieniawa-Długoszowski
Żołnierz, poeta, dyplomata w poezji, pieśni i filmie
– Teatr Grot. Zapraszają Społeczni Animatorzy Kultury.
Wstęp wolny
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

15
bielany
po godzinach

godz. 12.30
i 15.00

16

Dwie Godziny
dla Rodziny

18
godz. 12.00
i 17.00

18
godz. 19.00

pełnego oryginalnych i zaskakujących Iluzji w wykonaniu jednego z najlepszych polskich iluzjonistów – Rafała Mulki, półfinalisty IV edycji programu Mam Talent,
autora wirtualnego projektu Akademia Magii, który
skupił ponad 6 mln widzów. Bezpłatne wejściówki od

18
godz. 17.00

„Koncert na głosy
i nastroje”
Recital Elżbiety Igras z towarzyszeniem Tomasza
Szweda i Roberta Osamy. Artyści wykonają kilkana-

lat młodości. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 10.03
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

„Turecki Bazar”
Spotkanie prowadzone przez podróżnika z firmy
Poznajemy Świat. Spotkanie dla dzieci w wieku 3+.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19,
tel. 22 639 88 51

20
godz. 18.30

Z aparatem w walczącym
mieście – fotoreporterzy
powstańczej Warszawy
Wykład poświęcony wybranym fotoreporterom
dokumentującym przebieg walk w Warszawie latem
1944 roku. Prelekcję wygłosi Michał Komuda
z Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstęp wolny

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

godz. 17.30

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

Obowiązują zapisy: nr tel. (22) 639 88 51

9.03 w BOK i na www.bok-bielany.eu

18

25.03 – część II, zapisy, 18+

„z tamtych czasów” i wzruszającymi wspomnieniami

w wykonaniu Rafała Mulki z Beskidzkiego Teatru Iluzji.
Ośrodka Kultury zapraszamy najmłodszych do świata

Zapisy, 18+

ście utworów przeplatanych zabawnymi anegdotami

„Magiczna podróż” – interaktywne przedstawienie
W ramach obchodów jubileuszu 40-lecia Bielańskiego

Kartka
z haftem krzyżykowym

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

„O motylu,
który tupał nóżką”
Spektakl w wykonaniu Teatru Wariacja. Przedstawienie
jest adaptacją baśni hinduskiej wg. R. Kiplinga. Zapra-

21
godz. 19.00

szamy Was do pełnego kolorów, muzyki i przygód

zapisy: www.strefazajec.pl

dżinów i dźwięków indyjskiej muzyki. Wstęp wolny

Wystawa prac dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.
Czas ekspozycji: do 3 maja

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

archaicznych. Tomasz Niewiadomy to autor inkluzywnej
pojętą muzykoterapię organiczną. Koszt 20 zł/osoba,

podróż do kraju Sulejmana. Nie zabraknie również

„Dźwięki Moniuszki,
na dzień dobry rano...
a wieczorem do poduszki”

Kąpiel w dźwiękach gongów, mis i instrumentów
platformy Organic Art Syntony propagującej szeroko

świata motyli. Wybierzemy się razem w niezwykłą

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

Tomasz Niewiadomy
Organic Art Syntony

21
godz. 9.00
–14.00

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

Polana Opaleń – Łużowa
Góra – wycieczka po KPN
Spacer z pracownikiem Kampinoskiego Parku Narodowego czerwonym szlakiem prowadzącym do Jeziorka
Opaleń, które wchodzi w głąb podmokłej łąki, zwanej
motylową. Dalej trasa prowadzi do śródleśnej wydmy,
zwanej Górą Ojca i aż do Uroczyska Łuże. Trasa 9 km.
Wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

21/
22

Jarmark Kazimierski
na Bielanach. Wstęp wolny

21.03, godz. 17.00 – Koncert przy Jarmarku „Wołyń w pieśniach”. Wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK od 16.03 i na www.bok-bielany.eu
22.03, godz. 12.30 – Przy Jarmarku. Warsztaty muzyczne dla dzieci.
Wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK od 16.03 i na www.bok-bie-

26.
02

lany.eu. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona

27

Godz. 17.00 – Koncert przy Jarmarku. Koncert interaktywny Ani Brody dla
dzieci i dorosłych. Wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK od 16.03
i na www.bok-bielany.eu.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

24
godz. 18.30

godz. 19.00

Dyskusyjny Klub Książki
– Mam na imię Lucy
gość: matka. Po latach kobiety próbują na nowo
sko prowadzi dialogi, nazywa trudne emocje, które

27

towarzyszą relacjom, nie tylko rodzinnym. Wstęp wolny

bielany po godzinach

godz. 17.00

godz. 19.00

28

Czytane Środy
– Ziołowy Zakątek
Uczymy się o rodzajach i zastosowaniu ziół. Robimy
Zielnik, olej z bazyliszka, miętową lemoniadę, lawen-

godz. 10.00

28

dowe śnieżki. Zapisy. Wiek 5 lat
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6, tel. 22 663 73
85

25
godz. 19.00

26
godz. 18.00

Marek Majewski
zaprasza na wieczór
muzyczno-satyryczny

godz. 12.30

OFF na zakręcie
– Męski Świat
Pokaz filmów niezależnych z Turcji, Izraela i Włoch
Dyskusję prowadzi Maciej Misztal, dyrektor Lubelskie-

Spotkanie z gwiazdą,
kulisy sławy
– Andrzej Poniedzielski
Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 17.03
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Wielkanocne
Warsztaty Florystyczne
Zapisy
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Las – Lab.
Fenomen wody
Rodzinne warsztaty survivalowo-naukowe w zielonym
ogrodzie połączone ze spacerem dydaktycznym
zapoznamy się z fenomenem żywiołu wody. Dowiemy
się, jakimi technikami można uzdatnić wodę biologicz-

Zarębska. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 17.03

nie, fizycznie i chemicznie. Prowadzący: Łukasz Bach,
Łukasz Tulej, zapisy: www.strefazajec.pl, koszt 20 zł

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

– rodzic + dziecko/30 zł rodzic + dwójka dzieci

Szyjemy torby Bento
Sąsiedzkie warsztaty krawieckie podczas których
uszyjemy obszerną torbę na zakupy w stylu japońskich
warsztaty nieodpłatne, zapisy: www.strefazajec.pl

28
godz. 17.00

plan zajęć: grupa pierwsza 18.00-19.00, grupa druga
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Śpiewająca Biblioteka
Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską – autorką bajek
i powieści dla dzieci oraz Robertem Zarębskim – ani-

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

Koncert Karoliny
Skrzyńskiej z zespołem
To prawdziwa uczta dźwięków instrumentów z różnych stron świata, technik wokalnych, melodii i rytmów. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 17.03

19.00-20.00

godz. 17.30

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

w poszukiwaniu wody w terenie. Podczas warsztatów

Goście wieczoru: Krzysztof Daukszewicz i Renata

torb bento. Prowadzenie: Martyna Wartatałowicz,

26

wolny

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

przedefiniować swoje relacje. Elizabeth Strout mistrzow-

25

Wystawa Roberta Ołdakowskiego do 26.03. Wstęp

go Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny

W uporządkowane życie Lucy wkracza niespodziewany

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

„Fotografia nieoczywista
– niewidzialny świat”

29
godz. 18.00

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

Koncert zespołu
Old Jazz Band
W programie standardy jazzu nowoorleańskiego, w tym
piosenki Louisa Armstronga oraz muzyczne niespo-

matorem i muzykiem (akordeon)

dzianki wieczoru. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 17.03

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

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47
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Pośród aforyzmów i fraszek
Elżbieta Grabosz to mieszkanka Bielan i pisarka, która
zajmuje się tworzeniem aforyzmów i fraszek. Jest też autorką wielu książek dla dzieci.

Fot. J. Hebel

D

ebiutowała w 1976 r. na
łamach kieleckiego „Słowa
Ludu”. Utwory publikowała m.in. w „Tygodniku Demokratycznym”, „Ekspresie Wieczornym”, „Szpilkach”, „Przekroju”,
„Tygodniku Powszechnym”, „Kontakcie”, „Bazarze 6”, „Radostowej”.
Jej utwory zostały zamieszczone
w wielu antologiach ogólnopolskich, a autorka była wielokrotnie
nagradzana na konkursach literackich.
Znawcy przedmiotu twórczość
Elżbiety Grabosz zaliczają do klasyki polskiej aforystyki. Jest to
poetka, która znacznie wzbogaciła
polską aforystykę kobiecą, zapoczątkowaną przez Marylę Wolską,
kontynuowaną przez Magdalenę
Samozwaniec, a współcześnie rozwijaną przez m.in. Ewę Radomską,
Krystynę Sylwestrzak, Urszulę Zyburę, Grażynę Vis i inne autorki.
Jej utwory znalazły się w takich
antologiach, jak „Myśli Pań niepo-

spolitych”, „Wiatr w szuwarach”,
„1001 afor yzmów polskich”,
„Fraszki z rząd(t)em”, „Aforyzmy
biesiadne i kulinarne”, „Szczęście
w nieszczęściu”.
Encyklopedyczna definicja
aforyzmu mówi, że jest to „złota
myśl, sentencja, maksyma, gnoma,
apoftegmat; zwięzła, lapidarna,

przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę
filozoficzną lub moralną, w sposób
zaskakujący i błyskotliwy”. Kiedy
rozmawia się o aforyzmach, często
w pierwszej chwili odnośnie do
naszego krajowego podwórka na
myśl przychodzi twórczość Jana
Sztaudyngera czy Stanisława Jerze-

go Leca. Autor „Myśli nieuczesanych” budował wyjątkowo trafny
komentarz zjawisk społecznych
i politycznych, sięgając po formułę starożytnych sentencji, posługując się ostrym dowcipem, kalamburem, grą słów, konceptem językowym i poetyckim, a także skrótem myślowym. Literacka twórczość Sztaudyngera była zaś wyrazem afirmacyjnej postawy wobec
życia. Inspiracje czerpał on z obserwacji świata przyrody, dzieł
sztuki i poznawania legend miasta.
Tworzone przez niego aforyzmy
uchodzą raczej za mocne, niekiedy
dosadne, ale mające klasę, nie
schodzące poniżej ogólnie przyjętego wysokiego poziomu.
Lech Konopiński napisał, że
„Aforyzm to złoto wydobywane ze
strumienia myśli”. W aforystyczną
twórczość Elżbiety Grabosz wpisuje się uniwersalna problematyka,
jak np. zagubienie człowieka w życiu codziennym, co autorka łagodzi humorem i słodkim szyderstwem. Podejmuje też tematykę
jego ułomności, jednocześnie nie
unika pisania o wolności i demokracji. Potrafi mocno ciąć słowem,
a jej każdą myśl cechuje trafność

spostrzeżeń. Jak napisał Zbigniew
Jerzyna, teksty Elżbiety Grabosz są
„czujnym barometrem współczesności, naszych niespokojnych
czasów”.
Ostatnią książką Elżbiety Grabosz jest „Życie pod górkę też zleci” (Wydawnictwo Komograf
2018), którą autorka zadedykowała swojemu synowi Cezaremu.
W jej tekstach znajdują się prawdy
znane, ale chyba nie do końca
przez wszystkich sobie uświadamiane, jak np. „Dawniej brody
wyrażały światopogląd, dziś brak
żyletek”. Należy zgodzić się z poetką, że „Aforyzmy mają smak
gorzkiego miodu”, czy też – „Aforyzm czasem bywa szturchańcem”.
Chociaż aforystka często porusza
się w obrębie negatywnych zjawisk
współczesnego świata, to jednak
nie traci nadziei. W jednym z wywiadów m.in. powiedziała: „Wyznaję zasadę, że nie żyje się tylko
dla siebie, dlatego poza tym, że
piszę i wydaję książki, uczestniczę
w spotkaniach literackich, pomagam innym, działam społecznie
i charytatywnie”.
Jarosław Hebel

Odznaczona w Chicago Krzyżem Kawalerskim Zasługi dla Polski
na nauczanie indywidualne dzieci
niepełnosprawnych albo trudnych.
Mam w tym zakresie doświadczenie i dobrą rękę do tego. Udawało
mi się szybko wyprowadzić takie
dzieci na prostą drogę. Szybko poprawiały oceny ze wszystkich
przedmiotów, a ja wzbudzam
w nich wiarę w siebie. Moje nauczenie jest łatwe i przyjemne.

Już na emeryturze zamieszkała
Pani na Bielanach. Nadal jednak
zajmowała się Pani w Warszawie
pracą pedagogiczną i chce czynić
to dalej. Dlaczego?

Co chciałaby Pani w szczególności przekazywać swoim uczniom?

Po prostu bez pracy życie traci
dla mnie sens. Jak nie pracuję, to
czuję się, jakbym umarła. Całe
życie byłam bardzo aktywna. Pochodzę z rodziny twardej, długowiecznej, a dobrym przykładem
jest moja siostra, która ma 98 lat.
Mam w sobie dużo energii. Moje
dzieci oczywiście absolutnie nie
namawiają mnie do zarobkowej
pracy.

Jakie zajęcie byłoby dla Pani
odpowiednie?

Moje główne motto i struna
w sercu to dzieci kalekie i z ubogich
rodzin, zwłaszcza alkoholików. Pomagałam takim dzieciom już w Janowie Lubelskim. Szukam pracy,
najchętniej z dojazdem do domu

Fot. O.Gajda

Do niezwykłych mieszkańców
Bielan zalicza się pani Maria Kaproń, która choć na emeryturze
– wciąż chce i niesie kaganek
oświaty. Uwrażliwiona na ludzką biedę i niepełnosprawne
dzieci, swą pedagogiczną misję
realizowała w wielu zakątkach
Polski, nawet wśród amerykańskiej Polonii.

Maria Kaproń

Chciałabym nauczyć dzieci
zwłaszcza wrażliwości na krzywdę
drugiego człowieka, na piękno
przyrody. Aby byli w przyszłości
szlachetnymi ludźmi i patriotami.
Chciałabym krzewić w młodych

Maria Kaproń (z domu Mróz) pochodzi z Lubelszczyzny, a na
Bielanach mieszka od 15 lat. To szczęśliwa żona, matka, babcia, jeszcze
nie prababcia. Jest mgr. filologii polskiej i absolwentką kilku studiów
podyplomowych. Jej mąż to emerytowany nauczyciel, który tańczył
w wojskowym zespole. Był tam choreografem. W 2013 r. odznaczona
w Chicago Krzyżem Kawalerskim Zasługi dla Polski. Ma uprawnienia
reżyserskie zespołów amatorskich. Otrzymała liczne nagrody za występy na ogólnopolskich festiwalach zespołów amatorskich dzieci
i seniorów. Przez wiele lat była społecznym kuratorem sądowym oraz
przewodniczącą Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Janowie Lubelskim. Napisała około 200 artykułów na temat nauczania oraz dzieci
i młodzieży, a kilka z nich zostało nagrodzonych na ogólnopolskich
konkursach.
e-mail: mariakapron6@gmail.com

ludziach szacunek i takt dla ludzi
starszych, aby wiedzieli, że starość
to też ich przyszłość. Umiałbym
też przekazać, co robić, by być kochaną w swoim domu.
W jakim zakresie pracowała
Pani dotychczas w Warszawie?

Pracowałam w Warszawie jako
społeczny kurator sądowy. Na zastępstwach prowadziłam lekcje
w takich warszawskich liceach, jak
m.in. im. płk. L. Lisa Kuli czy Bolesława Chrobrego. Uczyłam też
na ul. Konwiktorskiej, w Szkole
Mistrzostwa Sportowego. Udzielałam również indywidualnych
korepetycji. W ciągu mojego życia
byłam nauczycielką w: starych
wiejskich chałupach na wsi, przystosowanych na potrzeby szkolnictwa; małych miastach; Warszawie,
a w końcu w USA. Naprawdę nie
dostrzegam specjalnie różnicy, bo
uczeń to uczeń.

W trakcie pracy pedagogicznej
udało się Pani wygrać kilka ogólnopolskich konkursów. Proszę podać
jakiś przykład.

Komitet do spraw Radia i Telewizji ogłosił konkurs „Dobra
Robota”. Napisałam tekst i zajęłam
drugie miejsce (nagroda w wysokości 2,5 tys. zł). Praca dotyczyła
zawodu nauczycielskiego. Wyja-

śniałam w niej, jak należy pomagać uczniom, którzy mają problemy, i jak współpracować z rodzicami.
A jak mogłaby pani wykorzystać na Bielanach swoje kwalifikacje reżyserskie?

Między innymi mogłabym
z seniorami bielańskimi zagrać
montaż słowno-muzyczny poświęcony męczeństwu dzieci Zamojszczyzny i Warszawy.

Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie. Czym zajmują się dzieci?

Mieszkam razem z synem,
który pracuje na Politechnice
Warszawskiej. Prowadzi tam zajęcia sportowe. Często wyjeżdża za
granicę, bo jest trenerem kickboxingu. Skończył Akademię Wychowania Fizycznego. Ma medali
więcej niż Breżniew. Mam 3 synów i 1 córkę. Córa wyszła za mąż
i wyjechała do USA. Najstarszy
syn jest z wykształcenia anglistą,
a kolejny syn muzykiem. Skończył
konserwatorium w Warszawie.
Gra na trąbce. Razem z żoną
mieszkają nad Zalewem Zegrzyńskim.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Olga Gajda
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Kultura ma swój dom na Goldoniego – razem od 40 lat
40 lat temu powstało Dzielnicowe Centrum Kultury Robotniczej na Bielanach, którego po wielu przemianach prawnych,
organizacyjnych i merytorycznych kontynuatorem i spadkobiercą został Bielański Ośrodek Kultury. Jako dyrektor placówki,
wraz z całym jego Zespołem postanowiłem, by obecny rok był rokiem szczególnym w naszych artystycznych i kulturalnoedukacyjnych działaniach. Chcielibyśmy, aby Państwo – nasi odbiorcy i partnerzy odczuli, że jubileusz BOK-u trwa cały rok
– mówi Jarosław Bobin, dyrektor BOK-u.

K

Fot. Arch. BOK

orzenie ośrodka przy Goldoniego 1 sięgają 1950 r.
Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy podjęło decyzję o utworzeniu Parku Kultury
w Lesie Bielańskim. Zbudowano
estrady koncertowe i parkiety taneczne, powstała m.in. czytelnia
książek, urządzono tereny sportowe oraz plac zabaw dla dzieci.
Przez wiele lat od 1 maja do końca września Park Kultury był czynny we wszystkie wolne od pracy dni. Imprezy rozpoczynały się
o godz. 14.00 i trwały do zmierzchu.
Park Kultury przez 30 lat był
ośrodkiem życia kulturalnego.
Zamierało ono jednak, gdy przychodziły chłodniejsze miesiące.
Dlatego w tej dzielnicy odczuwano potrzebę znalezienia stałego
miejsca na prowadzenie całorocznej działalności kulturalnej. Powstawało nowe osiedle Wawrzyszew. Właśnie w tej części ówczesnego Żoliborza przeznaczono
część wybudowanego pawilonu
handlowego na placówkę kulturalną. Działalność parku wygaszono ostatecznie w październiku
1986 r.

Bielański Ośrodek
Kultury

Fot. Arch. BOK
Fot. Arch. BOK

Fot. Arch. BOK

Na Goldoniego
Uroczyste otwarcie Dzielnicowego Centrum Kultury Robotniczej na Bielanach odbyło się 1 marca 1980 r. Znalazł tu swoje miejsce
powstały rok wcześniej Robotniczy Klub Pracy Twórczej. Zrzeszał
on robotników uzdolnionych
w różnych dziedzinach – malarzy,
rzeźbiarzy, poetów, pisarzy. Równolegle z utworzeniem Centrum
Kultury Robotniczej w różnych
osiedlach żoliborskich powstawały świetlice i pracownie dla dzieci.
Pod egidą Centrum działały: pracownia plastyczna przy ul. Potockiej 35, pracownia rzeźby przy ul.
Cieszkowskiego 3/5, pracownia
modelarstwa przy Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono
9, pracownia fotograficzna przy ul.
Wrzeciono 2 oraz Żoliborska Orkiestra Młodzieżowa przy SP nr
247. Przez pierwsze 2 lata dyrektorem placówki była Mieczysława
Jagodzińska. Od czerwca 1983 r.
do 1993 r. dyrektorem była Halina
Karbowiak-Szerszeń.
W maju 1987 r. uchwałą Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Żoliborz została zmieniona
nazwa placówki na Dzielnicowy

Dom Kultury na Goldoniego
z wytyczonymi zadaniami: upowszechniania kultury, wychowania i wszechstronnej edukacji.
W maju 1993 r. władze Dzielnicy
Żoliborz ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora placówki przy
ul. Goldoniego 1. Został nim Marian Zabiegałowski. W styczniu
1994 r. nastąpiła kolejna zmiana
nazwy z Dzielnicowego Domu
Kultury na Dzielnicowy Ośrodek Kultury. Systematycznie był
rozszerzany cel działalności.
W 1993 r. powołano Klub Środowisk Twórczych przy Dzielnicowym Domu Kultury przy ul. Goldoniego. Cyklicznie (raz w miesiącu) odbywała się prezentacja
różnych dziedzin sztuki, w której
uczestniczyły znane osobistości
życia artystycznego. Duży wkład
w działalność wniosła znana aktorka Alina Janowska. Od marca
do września 1995 r. funkcję p.o.
dyrektora sprawowała Krystyna
Borowiec, a od września 1995 r.
do czerwca 1996 r. p.o. dyrektorem była Mariola Góralska.

Wraz z powstaniem Gminy
Warszawa-Bielany nasz Ośrodek
przy ul. Goldoniego 1 stał się instytucją gminną. Uchwałą Rady
Gminy Warszawa-Bielany z dnia
26 sierpnia 1995 r. została zmieniona nazwa na Bielański Ośrodek
Kultury (BOK). W latach 1996–
2009 Ośrodkiem kierowała Wanda
Ścieżyńska. W 2001 r. przeprowadzony został kapitalny remont
i rozbudowa Ośrodka. Zwiększenie powierzchni o 300 m2 umożliwiło zwiększenie oferty proponowanych zajęć i wydarzeń artystycznych. Po wejściu w życie w roku
2002 tzw. Ustawy Warszawskiej i
wprowadzeniu nowego podziału
miasta organizatorem Ośrodka
został Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy. Od marca do lipca
2009 r. z-cą dyrektora była Ewa
Perlińska, a od sierpnia do października 2009 r. z-cą dyrektora
– Paweł Sobczak. W listopadzie
2009 r. konkurs na dyrektora wygrał Piotr Wojewódzki i kierował
Ośrodkiem do 2013 r. W tym czasie w 2010 r. miał miejsce kolejny
remont Ośrodka. Wnętrza zostały
dostosowane i zaadaptowane do
projektu „Teatr na Bielanach”.
W 2013 r. dyrektorem Bielańskie-
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go Ośrodka Kultury został Jarosław Bobin.
Z biegiem lat Ośrodek doczekał się placówek filialnych, które
w innych częściach Bielan i w inny
sposób zagospodarowały przestrzeń do działań kulturalnych.
Pierwsza, bo we wrześniu 2003 r.
dla mieszkańców Wólki Węglowej
powstała Filia BOK na ul. Estrady
112, w pobliżu Puszczy Kampinoskiej. W latach 2003–2007 kierownikiem tej placówki była Agata
Gąsiorowska. Od 2007 r. kierow-

nikiem była Krystyna Gzula, a od
stycznia 2017 r. Iwona MirosławDolecka. Najmłodszą placówką,
która powstała w 2017 r., jest Miejsce Aktywności Lokalnej na ul.
Samogłoska 9a. Koordynatorem tego miejsca jest Anna Płachecka.
Ośrodek kontynuuje kierunki
działalności podejmowane wcześniej. Organizowane są różnego
rodzaju imprezy, działają sekcje
stałe i zespoły. Bardzo dobrze rozwija się współpraca ze środowi-

skiem twórczym. Koncertom
i spotkaniom z twórcami towarzyszą wystawy, a oprócz znanych
i utytułowanych osób pojawiają
się ciekawi młodzi twórcy działający w różnych dziedzinach sztuki.
Odbywają się prezentacje i promocje twórców amatorskich. Niektóre z cykli zyskują odświeżoną
szatę i cieszą się niezmiennym
zainteresowaniem. Powstają nowe
projekty własne i we współpracy
z pasjonatami działalności animacyjnej i artystycznej. Każdy nowy

Życie bielańskich kamedułów
Odziani w białe habity zakonnicy wiedli pustelniczy
żywot, wypełniony nie tylko
modlitwą, kontemplacją i studiowaniem ksiąg, ale także
pracą fizyczną. Na Bielanach
kameduli mieszkali przez
około 260 lat. Przyjrzyjmy się
życiu (i śmierci) za klasztorną
furtą.

Fot. polona.pl

Z

akon kamedułów powstał
dziesięć wieków temu we
Włoszech. Jego organizatorem był święty Romuald, który
zakładał klasztory-pustelnie, zwane po łacinie eremami, w których
mnisi doskonalili się duchowo.
Erem zwany Camaldoli dał nazwę
nowemu zakonowi. Z czasem kameduli podzieli się na kilka różnych odłamów, niektóre zgromadzenia porzuciły nawet pustelnictwo. W XVI wieku ojciec Paolo
Giustiniani dokonał reformy zakonu, wyodrębnił kongregację
kamedułów Monte Corona i zaostrzył regułę zakonną, wracając
do ściśle pustelniczej religijności.
Eremy kongregacji projektowano
według podobnego wzoru, z trzema głównymi elementami: foresterium (domem pielgrzyma), świątynią oraz strefą zamkniętą z eremitoriami, czyli pustelniczymi
domkami.
W dawnej Rzeczypospolitej powstało siedem eremów kamedulskich, wszystkie kongregacji Monte
Corona. Trzecim w kolejności – po
Krakowie i Rytwianach – był klasztor na Górze Polkowej pod Warszawą, założony z inicjatywy króla
Władysława IV na początku lat 40.
XVII wieku. Monarcha, jego następcy oraz magnaci hojnie sponsorowali podwarszawski klasztor, finansując budowę murowanych eremitoriów oraz świątyni. Ponadto pustelnicy otrzymali od królów specjalne dotacje, między innymi prawo
do czynszów z kilku okolicznych
wsi. Kameduli nie mogli oczywiście
posiadać własnych pieniędzy, funduszami zarządzał ojciec prowadzący księgi, a dochody szły na utrzymanie klasztoru.

Ojciec Florian Marczewski, ostatni przeor bielańskich kamedułów

Zgodnie z tradycją zakonu, sięgającą czasów świętego Romualda,
kameduli nosili białe habity z grubego sukna, dlatego potocznie nazywano ich „bielanami”. Strój składał się z dwóch części – długiej
tuniki i naszytego na niej szkaplerza (prostokątnego płatu materiału
z otworem na głowę) z kapturem.
Habit przewiązywano sukiennym
paskiem. Gdy kameduła udawał się
do kościoła na modlitwy, zakładał
na wierzch pelerynę. Bracia zapuszczali długie brody i podgalali głowy, zostawiając na czubku tylko
cienkie kółko z włosów. W habitach
kameduli kładli także się do snu.
Sypiali krótko, na prostych łożach,
przykrytych siennikami. Kiedy zaś
mnicha zmorzył sen wieczny, jego
ciało układano na desce i zamurowywano w niszy w ścianie krypty

pod kościołem. Na grobie umieszczano tablicę z imieniem zakonnym zmarłego, rokiem śmierci,
latami życia oraz latami spędzonymi w klasztorze. Ksiądz Jędrzej
Kitowicz, słynny pamiętnikarz czasów saskich, w swoim opisie zakonu kamedułów zauważył: „Groby
są u nich tak czyste, że żadnego
zaduchu ani wilgoci nie wydają”. Do
dziś w podziemiach kościoła na
Bielanach zachowały się liczne pochówki pustelników. Jeśli w krypcie
brakowało miejsca, otwierano najstarsze groby i przenoszono kości
do ossuarium. Ponoć kameduli
przechowywali w swoich eremitoriach czaszki dawnych współbraci, by kontemplować majestat
śmierci...
Reguła kamedulska kategorycznie zabraniała kobietom wejścia na

rok kulturalny to nowe doświadczenia i wyzwania w zmieniającej
się rzeczywistości. Ośrodek współpracuje z osiedlowymi Klubami
Mieszkańców (5 placówek) oraz
klubami seniorów, organizując
zajęcia artystyczne w coraz odleglejszych od ul. Goldoniego miejscach. W ciągu ostatnich 10 lat
liczba uczestników zajęć stałych
zwiększyła się o 100%, a liczba
sekcji artystycznych o 60%. Roczna liczba wydarzeń artystycznych
(w tym koncerty, spektakle, wy-

stawy, warsztaty, konkursy itp.)
sięga 360, a w konsekwencji systematycznie przybywa uczestników wydarzeń.
Wszyscy dyrektorzy i pracownicy Ośrodka pozostawili swój
ślad w działalności merytorycznej
instytucji, a także część swojego
życia.
W roku 40-lecia dziękujemy za
ten osobisty wkład, który ukształtował naszą instytucję.

teren eremu. Specjalnie dla nich
zbudowano kaplicę przed zewnętrznym murem bielańskiego klasztoru.
Wyjątek stanowił dzień odpustu, na
który zjeżdżały się tłumy, wówczas
białogłowy mogły wejść tylko do
kościoła. Do strefy pustelniczej,
odgrodzonej dodatkowym murem,
nikt poza zakonnikami nie miał
prawa wstępu. Każdy mnich-pustelnik mieszkał w oddzielnym eremitorium. Na terenie klasztoru na
Bielanach wzniesiono 13 takich
domków, wszystkie przetrwały do
naszych czasów. Niewielkie budynki miały identyczne rozplanowanie.
Przez środek wiodła sień, po lewej
stronie znajdowały się cela (izba
mieszkalna) i schowek na narzędzia
ogrodnicze, po prawej kapliczka
z ołtarzem i drewutnia. W celi stały:
prosty stół, łoże i szafka na książki.
Choć mnisi żyli skromnie, standard
mieszkania był wygodny, ponieważ
każdy domek został wyposażony
w piec oraz ustęp.
Podstawą jadłospisu bielańskich
kamedułów były kasza, warzywa
i owoce. Dietę urozmaicano rybami
i nabiałem. Odrobiny słodyczy
w życiu pełnym wyrzeczeń dostarczał miód z zakonnej pasieki. Bracia
okazjonalnie raczyli się piwem jęczmiennym z klasztornego browaru,
przy czym przełożeni pilnowali, by
zachowywano rozsądny umiar. Surowa reguła zakonna stanowczo
zakazywała spożywania mięsa. Zakonnicy otrzymali od króla Władysława IV specjalny przywilej, zezwalający na połów ryb w Wiśle
w pobliżu Góry Polkowej, posiadali też własny staw rybny. Co ciekawe, reguła dopuszczała spożywanie
innych stworzeń wodnych: kaczek,
bobrów (ogon tego gryzonia był
dawniej istnym przysmakiem!),
wydr, a nawet... żółwi błotnych.
W staropolskiej tradycji tych zwierząt nie uznawano bowiem za pokarm mięsny. Jak wyjaśniał ksiądz
Kitowicz: „te zwierzęta według naturalistów mają więcej przyrodzenia wodnego niż ziemnego”, a więc
razem z rybami zaliczały się do
potraw postnych. Posiłki przygotowywano w kuchni klasztornej, znajdującej się wraz z refektarzem (jadalnią) w oficynie gospodarczej,
która stała w miejscu dzisiejszego

gmachu rektoratu UKSW. Kameduli jedli wspólnie tylko kilkanaście
razy w roku, podczas najważniejszych świąt. Nie wolno im było korzystać ze szklanych naczyń, używali glinianych kubków, dzbanków
i misek. Na co dzień każdy brat
otrzymywał posiłek z dostawą do
swojego eremitorium i spożywał go
w samotności. W dniach ścisłego
postu pustelnicy żyli jedynie o chlebie i wodzie.
Kameduli siedem razy dziennie
uczestniczyli w zakonnych modlitwach w swojej świątyni. Nie prowadzili działalności duszpasterskiej
wśród wiernych. W bielańskim kościele dawniej nie było organów,
ponieważ kameduli nie wykorzystywali muzyki instrumentalnej
w swojej liturgii. Co pewien czas
bracia gromadzili się w kapitularzu,
czyli pomieszczeniu w kościele (po
lewej stronie od ołtarza), w którym
obradowała kapituła zakonna, podejmująca decyzje w bieżących
sprawach klasztoru; dokonywano
tam również wyznawania przewin.
Na co dzień kameduli zachowywali milczenie. Oprócz prowadzenia
bogatego życia duchowego pracowali w klasztornych ogrodach warzywnych i owocowych, a także
utrzymywali erem w należytym
porządku.
Według Ludwika Zarewicza,
znawcy dziejów kamedułów,
w XIX wieku nieco osłabła surowość życia zakonnego w bielańskim klasztorze. Władze rosyjskie
w ramach represji po powstaniu
styczniowym zakazały przyjmowania nowicjuszy do eremu na
Bielanach, toteż zakonnicy zaczęli
stopniowo wymierać. Około 1900
roku ostatnich trzech pustelników
odwiedził podróżnik i etnograf
Zygmunt Gloger. W książce „Dolinami rzek” opisał rozmowę
z przeorem Florianem Marczewskim. To bodaj ostatnie świadectwo kamedulskiego bytowania na
Bielanach. Swoją gawędę o klasztorze Gloger zakończył spostrzeżeniem: „Owa dawna cisza uroczysta cisza i niezamącony nigdy niczym spokój klasztorny należą już
także do podań”.

BOK

Mateusz Napieralski
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Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa?

P

rzed dwudziestoma laty
przedsiębiorczy bielańczycy
postanowili zarabiać na
utrzymanie własnych rodzin, podejmując działalność gospodarczą
w kioskach warzywnych przy ul.
Żeromskiego. Niełatwa to praca.
Zaopatrzenie w świeże warzywa
i owoce robi się w nocy. Potem
przez cały dzień stoi się za ladą,
a wieczorem wypełnia papiery.
Każda praca ma jakieś swoje niedogodności, więc całe rodziny włączały się i włączają w pomoc
w sklepikach, by zarobić na chleb
powszedni. Jak policzyłam, jest
tych rodzin dwanaście. Ciężko pracujących, ale godnie żyjących ze
swojego małego biznesu. Tak było
przez lata, ku zadowoleniu okolicznych mieszkańców i właścicieli
sklepików. Niestety z dniem 31
grudnia 2019 roku wygasła umowa
na zajęcie pasa drogowego, a Zarząd Dróg Miejskich postanowił
tym razem jej nie przedłużyć. Swoją decyzję uzasadnił postanowieniem Biura Architektury m.st.
Warszawy i Zarządu Zieleni Miejskiej. Nie pomogło ani odwołanie
sklepikarzy, ani list poparcia dla
nich sygnowany przez ponad tysiąc
mieszkańców Bielan i przekonują-

Fot. Arch. Redakcji

Jedna z bajek Ignacego Krasickiego, poety i ciętego krytyka
XVIII-wiecznego społeczeństwa polskiego, tak się właśnie
zaczyna. No i co z tego, spyta
czytelnik? Gdzie związek
z dniem dzisiejszym, a cóż dopiero z Bielanami? Otóż, moim
zdaniem, bajka nic nie straciła
na aktualności. Nie wierzycie,
no to posłuchajcie.

cych, że warzywa są im tam potrzebne. No i zaczęła się „ścieżka
zdrowia”, czyli odsyłanie właścicieli kiosków od urzędu do urzędu,
od urzędnika do urzędnika.

Tu należy postawić
pierwsze pytanie.
Czy urząd, biuro i urzędnik nie
powinni, po przeanalizowaniu
sprawy i ustaleniu drogi postępowania z innymi jednostkami, poinformować interesanta, co powinien zrobić i jakie dokumenty
zgromadzić ? Brak urzędniczego
widzenia celu, czyli rozwiązania
problemu, prowadzi do nękania
mieszkańca i traktowania go jak
intruza, przed którym piętrzy się
coraz to nowe przeszkody. Z moich poselskich doświadczeń wynika, że nawet przez rok, okrągły rok
mieszkaniec jednej z naszych pięknych dzielnic na polecenie urzędnika gromadził dokumenty, możliwe do zebrania w ciągu tygodnia.
A to wcale nie oznaczało zakończenia jego sprawy. No ale wracajmy do bielańskich kiosków warzywnych. Urząd Dzielnicy Biela-

ny w piśmie skierowanym do
Dyrekcji ZDM i sygnowanym
przez burmistrza wskazał, że „nie
ma przeszkód do pozostawienia
przedmiotowych obiektów w omawianym terenie”, czyli na Żeromskiego, po spełnieniu wymagań
Biura Architektury m. st. Warszawy, to jest demontażu elementów
dołączonych, jak na przykład daszek z pleksi, i pomalowaniu kiosków na jednolity kolor. To z kolei
było słusznym zaleceniem Wydziału Estetyki. Właściciele sklepików szybko spełnili postawione
warunki, ale ponieważ umowy
wygasły, wystąpiły nowe i groźne
dla nich trudności.

Tu postawmy
drugie pytanie.
Dlaczego władze samorządowe
tak niemrawo wspierają małą
przedsiębiorczość ? Przecież podatki płacą wszyscy. Czy nie lepiej
pomagać w utrzymaniu miejsc
pracy niż likwidować je, by potem
wydawać pieniądze na zasiłki?
Warto dodać, że w Rzymie,
Paryżu, Londynie czy Wiedniu

Młodzież wbrew stereotypom
Młodzi ludzie w dzisiejszych
czasach często są uważani za
egoistów, osoby bezduszne
i cyniczne, jednak jest to opinia mocno przesadzona.

Z

apewne w gronie nastolatków znajdziemy wiele osób,
które są gotowe podjąć wyzwanie, jakim jest pomoc innym.
Sposobów na okazanie empatii jest
wiele, począwszy od zwykłego
wniesienia ciężkich zakupów starszej sąsiadce czy też wsparcia finansowego schroniska, aż po pełną działalność w wolontariacie. To
ważne, aby dorastających ludzi nie
postrzegać wyłącznie przez pryzmat wybryków pojedynczych
jednostek.
Przykładem społecznego zaangażowania młodzieży była zorganizowana w XXXIX LO im. Lot-

nictwa Polskiego akcja krwiodawstwa „Krew za krew”. Założeniem
tego wydarzenia było uczczenie
w ten niezwykły sposób Dnia Niepodległości, a także oddanie hołdu
bohaterom, którzy w walce o ojczyznę polegli lub zostali ranni.
W czasie zmagań niepodległościowych na ziemiach Polski była przelewana krew wielu rodaków, dlatego też każdy chętny pełnoletni
uczeń oraz spełniający określone
normy ochotnik mógł oddać krew
w specjalnie przygotowanej do
tego celu stacji na terenie naszej
placówki. Co ciekawe, wydarzenie
to spotkało się z dość dużym odzewem. Łącznie oddano 10 litrów
krwi. W akcji wzięło udział wielu
uczniów LO im. Lotnictwa Polskiego wraz z uczniami innych
bielańskich liceów (m.in. LO im.
J. Kusocińskiego i LO im. I. Do-

meyki). To już kolejne działanie
XXXIX LO na rzecz chorych czy
potrzebujących. Po raz pierwszy
uczniowie mieli okazję oddać swoją krew w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
oprócz tego społeczność liceum
posiada własny oddział WOŚP-u,
uczestniczy w akcjach związanych
z ochroną klimatu, a także chętnie
wspiera schroniska dla zwierząt.
Chyląc czoła w kierunku szkolnych Opiekunów wolontariatu,
mam głęboką nadzieję, że akcje
tego typu będą miały jeszcze nie raz
miejsce w naszej placówce. Może
wówczas ci, którzy wierzą w stereotypy związane z dzisiejszą młodzieżą, przekonają się dzięki takim
przedsięwzięciom, że współczesna
młodzież wcale nie jest taka zła.
Ewa Rocka

pawiloniki, bazary i bazarki mają
prawo obywatelstwa i nikomu do
głowy nie przychodzi, by je likwidować. Wręcz przeciwnie, społeczeństwa tych, bogatszych od Polski, krajów z atencją odnoszą się
do handlujących w ten sposób, bo
wiedzą, że zarabiając na własne
utrzymanie, nie sięgną do ich kieszeni po zapomogi i wsparcie. Dodać wypada, że także wspomniany
wcześniej Zarząd Zieleni Miejskiej
wykazał gotowość do rozmów
i kompromisowego rozwiązania
problemu kiosków. W tej sytuacji
władze Dzielnicy podjęły mediację
z Zarządem Dróg Miejskich, który,
w moim odczuciu, raczej szukał
przeszkód, zamiast szukać rozwiązania problemu możliwego prawnie i oczekiwanego przez mieszkańców i właścicieli kiosków.
Tu trzeba wspomnieć inną
sprawę, w której ZDM był jak „nos
dla tabakiery”. Pani Bożena, mieszkanka Bielan, handlowała warzywami z furgonetki, a marzyła, by
po czterdziestu latach takiej udręki mieć swój kiosk. Idąc za radą
Biura Architektury m.st. Warszawy, za blisko sześć tysięcy oszczędności życia wykonała projekt estetycznego kiosku. Niepotrzebnie.
Tam, gdzie miał stanąć pawilon
pani Bożeny, u zbiegu ul. Kasprowicza i al. Zjednoczenia usytuowano stojaki na rowery, choć tuż
obok, przy stacji metra Stare Bielany, jest podobne stanowisko. Pani
Bożena poddała się i nie da się już
nigdy przekonać, że samorząd warszawski to jej mała ojczyzna.
Wróćmy jednak do tytułowego
pytania i postarajmy się na nie
odpowiedzieć. Proszę nie myśleć,

że zawzięłam się na ZDM i przedstawiam go jak Czarnego Luda.
Nic podobnego. Staram się jedynie
udowodnić na przykładzie, w którym ZDM jest głównym bohaterem, że gubimy gdzieś, a może już
zagubiliśmy sens i istotę samorządności i rzeczona tabakiera
stała się ważniejsza od nosa, bez
którego nie ma przecież racji
bytu.
Przed trzydziestu laty, rozpoczynając przygodę z samorządem,
miałam głowę nabitą ideałami.
Jesteśmy po to, aby służyć. Ludzkie
problemy są naszymi problemami.
Nie odpychać ludzi, zbywając ich
zdawkowymi słówkami i nieszczerymi uśmiechami. Razem żyjemy
w naszej małej ojczyźnie, więc
ponad wszystko pomagajmy sobie
wzajemnie. Przez lata życie odzierało mnie z naiwnego, jak się okazuje, idealizmu, ale nadal nie mogę
pogodzić się z tym, co obserwuję.
Mieszkaniec za często słyszy:
przepisy nie pozwalają, to trzeba
uzgodnić, a tam uzyskać zgodę, tu
jest plan, a tam postanowienie.
Jestem legalistką i szanuję prawo.
Znam jednak wiele sytuacji, w których problem dało się jakoś prosto
i zgodnie z prawem rozwiązać,
a potrzebna była tylko dobra wola
i empatia decydentów. Ponieważ
nadal jestem niepoprawną optymistką, wierzę, że także sprawa
sklepików warzywnych z Żeromskiego zakończy się happy endem.
Trzymam kciuki
i bacznie obserwuję rozwój
wydarzeń.
Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP

Informacje
o wykazie nieruchomości
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, działając na
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicach ogłoszeń w urzędach dzielnic m.st. Warszawy oraz
siedzibie Biura Mienia Miasta i Skrabu Państwa Urzędu
m.st. Warszawy wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do
zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub
użyczenie.
Bielańska Galeria Sztuki „Art – Kresy” prezentuje ekspozycję malarstwa autorstwa artystki plastyka Agi Rytel pt.
„Nenufary wg Moneta” w lokalu Galerii przy ul. Marymonckiej 77. Przedstawione obrazy stanowią wybrane
elementy słynnego cyklu „Claude Monet – Nenufary”
eksponowanego w Oranżerii Tuileries w Paryżu jako
„Ikony Impresjonizmu”. Zapraszamy codziennie w godz.
12.00-17.00, w soboty do godz. 15.00
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Dni otwarte bielańskich szkół ponadpodstawowych
To szkoła, która przyciąga do
siebie ambitnych uczniów oraz
świetnych nauczycieli. Cała społeczność liceum była dumna
z awansu na 17. miejsce w „Rankingu Liceów Perspektywy 2020”.
Kandydaci do naszego liceum
mają wybór spośród wielu klas
o różnych profilach, niezależnie od
tego, czy są zainteresowani naukami ścisłymi, historią czy językami
obcymi. W szkole działa zespół
muzyczny JoséGlee. Organizowane są wycieczki do Hiszpanii i Anglii. Nasza szkoła organizuje konkurs piosenki obcojęzycznej „JoséSong”. Liceum ma wielu znanych
absolwentów, m.in. Andrzeja Saramonowicza, Dariusza Rosatiego,
Martynę Wojciechowską czy Magdę Gessler. XXII LO to świetne
miejsce dla ambitnych i pracowitych osób, dla których rozwój jest
nieodłącznym elementem codzienności.
Ul. L. Staffa 111, tel. 22 834 03
57, 22 834 31 64

XLI LO im. Joachima
Lelewela
To szkoła sukcesu. W r. szk.
2018/19 pięcioro finalistów z olimpiad: Literatury i Języka Polskiego,
Filozoficznej, Fizycznej, Biologicznej, Losy Żołnierza i Dzieje
Oręża.
We wrześniu 2020 r. będziemy
obchodzić jubileusz 100-lecia. Panuje to przyjazna atmosfera, mamy
doskonałe zaplecze do uprawiania
sportu oraz łatwy i szybki dojazd
W r. szk. 2020/21 otworzymy
klasy dla humanistów: klasę humanistyczną z rozszerzeniami
(polski, historia i filozofia); klasę
dwujęzyczną z rozszerzeniami
(polski, historia i angielski); dla
przyszłych prawników rozszerzenia (historia i WOS); dla matematyków klasę mat.-fiz., klasę dwujęzyczną z matematyką i geografią,
klasę matematyczną z biologią; dla
przyszłych lekarzy, weterynarzy,
ekologów i dietetyków klasę przyrodniczą z rozszerzeniami (biologia, chemia i matematyka).
Dzień otwarty dla kandydatów: 31.03.2020 r. godz. 18:00.
Ul. Kiwerska 3, tel.: 22 833 13
33.

CXXII LO
im. Ignecego Domeyki
Motto szkoły: „Żyjąc, być użytecznym dla innych, inaczej bowiem nie żyć”.
Obowiązuje ceremoniał szkolny, hymn, sztandar, strój galowy
oraz indeksy uczniowskie.

Fot. Arch. Redakcji

XXII LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi
im. José Martí

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczy.
100% zdawalności matur i przyjęcia na wybrane kierunki studiów.
W r. szk. 2018/19 4. miejsce egzaminu maturalnego z matematyki
w Warszawie. Uczniowie Liceum
są laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad. Placówka zdobyła tytuł Złotej Szkoły nadawany
przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY. W szkole są bogato
wyposażone pracownie, biblioteka
z czytelnią, klubik szkolny i stołówka oraz hala z dużą salą gimnastyczną, siłownią, salami do
gimnastyki i aulą. To miejsce,
w którym nie tylko się uczy, ale
także pracuje na rzecz innych. Ciekawe projekty to akcja charytatywna „Domeyko Dzieciom”, chór
szkolny oraz telewizja szkolna
Ignaś TV. W r. szk. 2020/2021 planowany jest nabór do 4 oddziałów:
dwa profile matematyczno-fizyczne, matematyczno-przyrodniczy
i biologiczno-chemiczny.
Ul. L. Staffa 3/5, tel. 22 834 58
54, 22 864 08 91, 22 834 63 42

LIX Liceum
Mistrzostwa
Sportowego
im. J. Kusocińskiego
Dzień Otwarty dla kandydatów do klas I LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 21 marca (sobota) 2020 r.
godz. 10:00 (spotkanie z dyrektorem szkoły, nauczycielami i trenerami).
Szkolenie sportowe realizowane jest w dyscyplinach: piłka nożna, fitness, kulturystyka, trójbój
siłowy, strzelectwo sportowe oraz
w dyscyplinach finansowanych ze
środków FRKF Ministerstwa Sportu i Turystyki: pływanie, lekkoatletyka, triathlon, boks, szermierka,
judo, taekwondo olimpijskie, pięciobój nowoczesny, piłka ręczna,
piłka siatkowa, zapasy.
Baza dydaktyczna to nowocześnie wyposażone budynki szkoły
połączone z internatem, stołówką
szkolną oraz z kompleksem spor-

towym CRS Bielany (kryta pływalnia, hala sportowa, siłownia, sala
boksu i sala fitness). Dodatkowo
posiadamy stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej,
siatkówki i koszykówki.
Ul. S.B. Lindego 20, tel. 22
834 21 57

XCIV LO im. gen.
Stanisława Maczka
Szkoła z tradycjami, przyjazna
uczniom. Młodzież czuje się w niej
bezpiecznie. W tegorocznym rankingu Perspektyw „Maczek” zajął
37. miejsce, dzięki czemu otrzymał
„Złotą tarczę”. Szkoła kształtuje
postawę patriotyczną, współpracując ze Stołecznym Środowiskiem
1. Polskiej Dywizji Pancernej.
„Maczkowcy” są częstymi gośćmi
w szkole.
Uczniowie mogą zdobywać
wiedzę przekazywaną przez doświadczonych nauczycieli i rozwijać swoje zainteresowania, biorąc
udział w zajęciach sportowych,
przedmiotowych, wycieczkach
oraz projektach realizowanych
podczas wyjazdów naukowych.
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką
Warszawską oraz SGGW (warsztaty, wykłady).
Od kilku lat w szkole organizowany jest sztab WOŚP. Prężnie
działa wolontariat.
Ul. Gwiaździsta 35, tel. 22 833
02 58

XXXIX LO im. Lotnictwa
Polskiego
Szkoła o niepowtarzalnym klimacie, położona w doskonale skomunikowanej części Bielan. Zapewniamy bogatą ofertę wycieczek, warsztatów, zajęć dodatkowych i ciekawych wydarzeń kulturalnych. Wyjazdy integracyjne dla
młodzieży na początku każdego
roku szkolnego pozwalają lepiej
poznać nauczycieli, którzy będą
prowadzili z Państwa dziećmi zajęcia. Współpracujemy z wieloma
warszawskimi instytucjami, takimi
jak FINA, BIOCEN, POLIN. Szkoła posiada certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia: WARS

i SAWA, Szkoła z pomysłem czy
Szkoła Demokracji.
OFERTA EDUKACYJNA
2020/2021:
Profil HUMANISTYCZNY
– jęz. polski, jęz. angielski, historia
– 60 osób;
Profil SPORTOWY – piłka
siatkowa, biologia, geografia, jęz.
angielski – 30 osób;
Profil BIOLOGICZNO-CHEMICZNY – biologia, chemia, jęz.
angielski – 30 osób.
Zapraszamy na Dzień Otwarty
2.04.2020 r. o godz. 18:00.
Z nami rozwiniesz skrzydła!
Ul. B. Zuga 16, tel. 22 834 60
33.

LII LO im. Władysława
Stanisława Reymonta
Dni otwarte: 17.03.2020 godz.
17:30 i 7.04.2020 godz. 17:30.
Prowadzimy nabór do klas:
angielski, hiszpański, geografia;
angielski, polski, biologia; angielski, matematyka, geografia.
Języki obce: angielski, hiszpański, niemiecki.
Technikum Księgarskie im.
S. Żeromskiego
Dni otwarte: 17.03.2020 godz.
18:30 i 7.04.2020 godz. 18:30.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: obsługa programów do
obróbki fotografii i tekstu, prowadzenie procesów drukowania cyfrowego oraz 3D.
Technik księgarstwa jest to idealny kierunek dla humanistów, którzy nie lubią przedmiotów ścisłych:
przygotowywanie do sprzedaży
asortymentu księgarskiego; opracowywanie informacji bibliograficznej
i katalogów księgarskich; prowadzenie księgarni internetowej.
Technik reklamy: planowanie
i organizacja kampanii reklamowych; tworzenie tekstów, sloganów
reklamowych; obsługiwanie programów graficznych.
Języki obce: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.
Przedmiot rozszerzony – jęz.
angielski.
Ul. S. Żeromskiego 81, tel. 22
834 69 67, 22 834 72 01

ZS nr 35 im. Zofii
Jaroszewicz „Kasi”
To kuźnia talentów, w której
nauczyciele, oprócz praktycznego
przygotowania do wykonywania
przyszłego zawodu, dbają o wszechstronny rozwój młodzieży. Nasi
uczniowie aktywnie uczestniczą
w życiu kulturalnym miasta – oglądają sztuki teatralne, zwiedzają wystawy, przygotowują także autorskie
spektakle, realizują humanistyczne
projekty, komponują piosenki, biorą udział w konkursach recytatorskich, literackich, wokalnych, fil-

mowych i plastycznych oraz chętnie
działają na rzecz dzielnicy, np. włączając się jako wolontariusze w promocję czytelnictwa w szkołach
podstawowych.
Społeczność Technikum Ekonomicznego nr 5 stale współpracuje z różnymi podmiotami zewnętrznymi, m.in. z ogólnopolskim miesięcznikiem „Cogito”.
Ul. S. Żeromskiego 22/28, tel.
22 834 32 64.

Technikum nr 25
w ZS nr 10 im.
Stanisława Staszica
Kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik organizacji
turystyki, technik ekonomista
i technik spedytor. Język angielski
jest obowiązkowy. Dodatkowo
w klasie turystycznej jest hiszpański, a w pozostałych niemiecki. Oferujemy praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (Berlin,
Drezno, Cork czy Dublin).
Zapraszamy do naszej szkoły
na Dni O t war te 18.03.2020
i 01.04.2020. Zaczynamy jak zwykle
o godz. 17:30 spotkaniem wszystkich zainteresowanych z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej.
Podczas tego spotkania przedstawimy Państwu grono pedagogiczne,
opowiemy o naszej wizji szkoły
i odpowiemy na pytania. Zapraszamy też do kontaktu z sekretariatem
szkoły tel/fax 22 833 28 68.
Ul. W. Perzyńskiego 10, tel.
22 833 28 68.

LX LO im.
Wojciecha Górskiego
Zapewniamy bardzo dobre warunki nauki, bogaty program zajęć
pozalekcyjnych, przyjazną, życzliwą atmosferę, uczymy pracy w grupie, motywujemy do działania
i twórczej pracy, wykorzystując
nowoczesne technologie we współpracy szkół (wymiana międzynarodowa). Wykwalifikowana, przyjazna kadra zapewnia wysoki poziom nauczania i wychowania, indywidualizację pracy z uwzględnieniem możliwości i chęci. W r. szk.
2020/2021 oferujemy klasy:
1PA – językowa – przedmioty
rozszerzone: j. angielski i j. hiszpański;
1PB – społeczna – przedmioty
rozszerzone: historia i WOS;
1PC – biznesowa – przedmioty rozszerzone: geografia i j. angielski.
Dni otwarte: 11.03.2020 (środa), godz. 17:30 i 18.04.2020 (sobota), godz. 10:00.
Ul. L.Tołstoja 2, tel. 22 835 95
58
Redakcja
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Gwiazdy też miewają wnuki

Szafing,
czyli z szafy do szafy

Dodajmy – z naszej do cudzej
i odwrotnie. Pomysł trzech
członkiń Stowarzyszenia „Razem dla Bielan” zaowocował
bowiem… giełdą wymiany
ubrań wśród bielańczyków.

Ż

eby nie wyrzucać, gdy coś
jest za małe, za duże, nie
dość trendy, dzieci powyrastały; niech długo służy człowiekowi. Bo odzież to niemała część
milionów ton śmieci zasypujących
planetę Ziemia.
„Zero Waste” (nie marnować) to
wręcz styl życia, zgodnie z którym
ludzkość ma wystrzegać się generowania odpadów i co się tylko da,
używać wielokrotnie, by nie zanieczyszczało wody, ziemi i powietrza.
Wymyślił go swego czasu dr Daniel
Knapp z Kalifornii. Ma na świecie
coraz więcej zwolenników, zwłaszcza wśród uczulonej na cywilizacyjny brud młodzieży. Także na Bielany
idea trafiła dzięki ekologicznym pasjom Beaty Niedomagały, Agaty
Mikołajczyk i Marty Frankowskiej.
Niespełna rok temu założyły na Facebooku grupę społeczną „Bielany
Less Waste” (mniej marnować)
i gdzie się da namawiają do niewyrzucania. A grupa ma już 1100
członków i wciąż się rozrasta!
Z pomysłem na wspomnianą
giełdę przyszły do pani prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Perzyńskiego 14. Krystyna Żebrowska przyklasnęła, bo
i jej coś takiego chodziło po głowie. Zaś nasz burmistrz objął im-

prezę patronatem, firmował plakaty („Burmistrz dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk zaprasza na
Szafing na Bielanach”) i 25 stycznia
osobiście na nią przybył.
Większość podopiecznych
PKPS to ludzie starsi, ale tego dnia
wyraźnie odmłodniał. Przychodziły dziewczyny, naniosły siaty
ciuchów, przebierały, wybierały,
przymierzały – spodnie, bluzy,
spódnice, sweterki etc. etc. Przychodziły mamy z dziećmi po
odzież dla maluchów, dla starszaków, przynosząc zbędną do wymiany. Prócz stoisk z ubraniami,
posortowanymi przez organizatorki z pomocą wolontariuszek PKPS
Jadwigi Borkowskiej i Ewy Roguskiej, było stoisko z porcjami zdrowej żywności oraz z próbkami
domowego mydła, proszku do prania i ekologicznymi woreczkami
na śniadania.
Odwiedziło giełdę dwoje bielańskich radnych – Ewa Turek
i Marcin Włodarczyk, a Krystyna
Żebrowska podkreślała, że PKPS
otwarty jest na wszelkie nowe formy pracy w środowisku. Swoją
drogą, prócz pożytku z wymiany
odzieży, imprezy takie integrują
lokalną społeczność w epoce pacyfikowania ludzi w mrowiskowcach. A nie pierwsze to spotkanie
ekologiczno-integracyjne na Bielanach – przypomnijmy choćby
ubiegłoroczne pikniki czy rodzinne wyprawy do lasu.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Podziękowanie
Zarząd Społeczno-Charytatywnego Klubu Seniora „Bratek” z prezesem Zbigniewem Doleckim oraz członkowie serdecznie dziękują za
życzliwość i efektywne wspieranie działalności Klubu:
Sponsorom – pani prezes WSS „Społem” Jadwidze Rowickiej, Cukierni Ziółek z ul. Potockiej, Cukierni Krzyżanowscy, Cukierni Bon-Bon,
firmie Putka – Bielany, panu dyrektorowi Hali MakroBielany;
Wolontariuszom – Danucie Oleksin, Jackowi Mańdziukowi, Mateuszowi Orłowskiemu, Anecie Wyrzykowskiej, Jolancie Mórawskiej.

prawie 250 prac, nagrodzone oglądaliśmy na wystawie w holu sali.
Nazwiska laureatów i opiekunów
wyświetlano na planszy.
Przypatrując się in vivo hrabiance Ponimirskiej z „Kariery Nikodema Dyzmy”, księciu Wiśniowieckiemu z „Ogniem i mieczem”
oraz innym obecnym tu sławom
znanym z estrad i ekranów, Wasza
redaktorka uświadomiła sobie, że
ich wnuki na pewno starzeją się
z upływem lat – ale nie gwiazdy!
Tymczasem babcia Barszczewska
ma dwie wnuczki w wieku 8 lat i 5
lat, zaproszona do zwierzeń, jaką
jest babcią wyznała, że jest głównie
pogotowiem opiekuńczym. Grała
już ponad 200 ról, od romantycznych po komediowe, ale uważa, że
największą zawodową porażką była
próba zagrania św. Mikołaja w rodzinnym gronie. Dziadek Seweryn
ma aż pięcioro wnucząt, troje to
dzieci jego córki, dwoje to wnuczki

obecnej żony. Uczy wnuczęta, żeby
nie kłamały, sam uczy się, co to za
świat oni reprezentują.
Zapytani, co chcieliby przekazać artystycznej młodzieży, odpowiedzieli: Ona – „Nie ma co starać
się być we wszystkim najlepszym,
ostatnim był Leonardo da Vinci!”.
On – „Największą Waszą siłą jest
wyobraźnia!”.
Gośćmi opiekowało się dziesięcioro wolontariuszy ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr
13 przy ul. Conrada 7. W imieniu
organizatorów i Zarządu Dzielnicy
serdecznie dziękujemy nauczycielom, młodzieży i szkole, zaś uczestnikom gali wielkie dzięki za rzęsiste brawa dla bielańskiej władzy.
„Pan Bóg chciał mieć pomocników, więc stworzył babcię
i dziadka” – podsumował nasze
istnienie Stefan Friedmann.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Wspomnienie o Edmundzie Jóźwiku
O, przyszła Gabrysia z mężem!
– mawiało się, i tak Go zapamiętaliśmy. Zawsze elegancki,
taktowny, opiekuńczy, zawsze
przy naszej artystce od obrazów i gobelinów: na imprezach,
spotkaniach, wernisażach.

A

le w kościele pw. Matki
Bożej Wspomożycielki
Wiernych żegnali Go nie
tylko liczna rodzina, bielańscy seniorzy, koledzy z pracy – również
znajomi ze świata kultury i sztuki.
Bo Edmund Jóźwik też był, rzec
można, artystą – w swoim zawodzie mistrza krawiectwa.
Urodzony w 1931 r., dorastał
w wielodzietnej rolniczej rodzinie
w miejscowości Wierzchowisko.
„Codzienne trudy i kłopoty życia
okraszane były dziecięcą zabawą,
która – wobec braku wielkomiejskich atrakcji – nauczyła gromadkę dzieci kreatywności i twórczego
myślenia” – pisze syn. Dwóch starszych braci było w AK, siostra
– sanitariuszka w partyzantce.
Druga siostra, wywieziona na roboty do Niemiec – poznała tam

Fot. Arch. Rodziny

Fot. Arch. Redakcji

T

radycyjną już, coroczną galę
pt. „Dla mojej babci, dla mojego dziadka”, w bielańskim
ratuszu zorganizowała Fundacja
„Żyj z Pasją” i Astra S.A., a partnerem i gospodarzem był Urząd
Dzielnicy Bielany. Z urzędu uczestniczyli w imprezie: burmistrz Grzegorz Pietruczuk („Serdecznie witam w gościnnych progach...”),
wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski („Dziadek robił mi gwizdki
z gałęzi wierzby – zapewnijcie Waszym wnukom równie piękne
wspomnienia...”), radni, Bielańska
Rada Seniorów. Zapełniło salę wielu przyjaciół Fundacji, goście specjalni. Babcie i dziadkowie poprzybywali z wnuczkami. Przyjechały
dzieci i młodzież szkolna z opiekunami, bo podczas imprezy, jak co
roku, wręczone zostały nagrody
laureatom kolejnej, tym razem kujawskiej edycji ogólnopolskiego
konkursu plastycznego. Nagrody
oraz statuetki i dyplomy „Człowieka z Pasją” wręczali honorowi babcia i dziadek. Na konkurs wpłynęło

Fot. Arch. Redakcji

Na scenie Grażyna Barszczewska – honorowa babcia
i Andrzej Seweryn – honorowy dziadek. A na widowni
Magdalena Zawadzka, Halina
Kunicka, Stefan Friedmann,
Andrzej Strejlau i cała plejada
sław, czyli babcie i dziadkowie
z poprzednich lat.

Edmund z żoną i wnuczką

Francuza i po wojnie wyjechała
z nim do Francji. Dzieciństwo
i wczesna młodość przypadły więc
na czas wojenny, natomiast po
wojnie Edmund ukończył z wyróżnieniem szkołę krawiecką i Jego
małą ojczyzną stały się BielanyChomiczówka. „Na swej drodze
życia spotkał Gabrielę z Grabowskich, a ponieważ narzeczona od
lat związana była (i jest nadal –
JWB) z ruchem Rodziny Rodzin,
młoda para w dniu ślubu otrzymała szczególne błogosławieństwo od
kardynała Stefana Wyszyńskiego”
– pisze syn.
Przeżyli ze sobą 61 lat. Wychowali dwóch synów, rosła im gromadka wnucząt. Czterdziestolecie
małżeństwa obchodzili w Kanie

Galilejskiej, na 50-lecie otrzymali
list gratulacyjny od Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego, a w 61. rocznicę ślubu – gratulacje od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Żeby osiągnąć sukces zawodowy, trzeba mieć talent i pasję tworzenia. Miał jedno i drugie. W pracowni krawieckiej Wojskowej
Centrali Handlowej tworzył mundury – generalskie, oficerskie, galowe. Sporo czasu przepracował
w Chicago (osiedlił się tam starszy
syn), w ekskluzywnym salonie krawieckim, komponując urokliwe
sukieneczki do Chrztu i Komunii,
kostiumy dla zespołów tanecznych
i teatrów, a także uniformy dla
Amerykańskich Linii Lotniczych.
„Życie – proste, ale jakże piękne. Bogate w życzliwość dla ludzi,
pełne miłości, uśmiechu, czułości”
– pisze syn Jan.
Edmund Jóźwik długo zmagał
się z chorobą. Zmarł 15 listopada
2019 r. w wieku 88 lat.
Oprac. IWB – na podstawie
materiałów udostępnionych przez
Jana Jóźwika
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Jastrzębski i Stelmach najlepsi na Bielanach
Kamil Jastrzębski i Dominika
Stelmach zwyciężyli w XXXVII
Biegu Chomiczówki. Na trzykrotnie dłuższym dystansie,
w Biegu o Puchar Bielan po raz
kolejny zwyciężył Arkadiusz
Gardzielewski. Wśród kobiet
najlepsza była Ewa Jagielska
(na zdjęciu).

Fot. S. Korzeniewski

Fot. S. Korzeniewski

W

szyscy zwycięzcy bielańskich biegów zwyciężyli
ze sporą przewagą. Bardzo wysoki poziom sportowy miał
bieg na 15 kilometrów. Na dwóch
pętlach Chomiczówki po 7,5 kilometra aż 17 biegaczy złamało granicę 50 minut.
Dopisała pogoda. Warunki, jak
również trasa pozwalały na szybkie bieganie, co zaowocowało rekordem trasy, jaki ustanowił Kamil
Jastrzębski. W rywalizacji na 5 kilometrów świetną formę pokazała
młodziutka Eliza Galińska. Urodzona w 2004 roku zawodniczka
była druga. Tradycyjnie w święcie
biegowym dzielnicy Bielany nie
zabrakło lokalnych sportowców.
Wielu z nich miało okazję wywal-

czyć miejsca na podium w kategoriach wiekowych w zmaganiach na
5 kilometrów.
– Impreza przeszła do historii
i bardzo się cieszę, że po raz kolejny zebrała pozytywne opinie organizacyjne. Cieszę się, że rywalizacja nie była w tym roku zbyt uciążliwa dla mieszkańców. Nie odnotowaliśmy większych incydentów.

Kamil Jastrzębski wbiega na metę

Wszystko przebiegało spokojnie.
Gratuluję wszystkim zwycięzcom
i uczestnikom. Dopisała frekwencja, która, z tego co wiem, była
najwyższa w ostatnich latach – nie
krył zadowolenia burmistrz Grzegorz Pietruczuk, który rywalizował na dystansie 5 kilometrów.
Organizatorzy biegu zapewnili sporo darmowych pakietów dla

Bielańscy mistrzowie w ratuszu

zły się wysokiej jakości koszulki
techniczne, czapki i folder pokazujący bogatą historię biegu. O tej
biegacze mogli dowiedzieć się także od zaproszonego na biegowe święto Bielan Ryszarda Drypsa – zwycięzcy pierwszej edycji
zmagań.
MG

XX Plebiscyt
Sportowców Warszawy
– Bielany wysoko

Maciej Mazur z Bielańskiego
Klubu Kyokushin Karate i Michał Bławdziewicz z Palestry
Warszawa spotkali się z burmistrzem dzielnicy Bielany
Grzegorzem Pietruczukiem.
W trakcie rozmowy sportowcy
zdradzili swoje plany na 2020
rok.

Poznaliśmy najlepszych
sportowców Warszawy 2019
roku. Tradycyjnie nie zabrakło bielańskich akcentów. Aż
dwa miejsca na podium zajęli
przedstawiciele AZS AWF Warszawa. W głosowaniu na najpopularniejszego sportowca
minionego roku sukces odniósł
karaterka – Maciej Mazur.

B

K
Fot. Arch. Redakcji

ielańscy zawodnicy pod koniec ubiegłego roku zdobyli
tytuły wicemistrzów świata
– Michał Bławdziewicz w kickboxingu na zawodach w Sarajewie,
a Maciej Mazur w karate kontaktowym na zawodach w Tokio. Dodatkowo Mazur na początku lutego zdobył tytuł Najpopularniejszego Sportowca Warszawy. Dla obu
zawodników kolejne mistrzowskie
tytuły to ukoronowanie wielkiego
wysiłku i pracy, na którą stać tylko
nielicznych.
Mazur do finały trafił po stoczeniu siedmiu pojedynków.
W finale starł się z aktualnym
mistrzem świata Yuiji Shimamoto. – Walka była niezwykle zacięta. Obaj zawodnicy pokazali niesamowity hart ducha, a wypełniona po brzegi hala, w tym spora
grupa kibiców z Polski, przeżywała niebywałe emocje. Po trzech
minutach sędziowie wskazali
zwycięzcę. Tytuł mistrza świata
pozostał w Japonii. Dla Polski
i dla naszego klubu to niesamo-

Zawodnicy z medalami po skończonych zawodach

sportowców z Bielan, co zaowocowało ich bardzo wysoką frekwencją i niezłymi wynikami sportowymi. Dzięki sponsorom Biegu, jak
Veolia, Szybka Kolej Miejska, Fundacja Lotto, Stacje Paliw Moya,
Dom Dewelopment i Compensa,
organizatorzy mogli zapewnić
wszystkim uczestnikom bogate
pakiety startowe, w których znala-

wity sukces – powiedział trener
Mariusz Mazur.
Jak dodał, dla Polski to pierwszy historyczny sukces, a bielański
zawodnik dołączył do elitarnego
grona karateków. MŚ odbywają się
nieprzerwanie od 1975 r., wygrywa tylko jeden bez względu na
wagę i wzrost, nagradzanych jest
8 zawodników.
Z kolei Bławdziewiczowi drogę do finału utorowały zdecydo-

wane zwycięstwa z zawodnikami
z Chorwacji i Turcji. W finale
pokonał go brązowy medalista
Mistrzostw Europy z 2018 r.
Ukrainiec Roman Holovatiuk.
Pod koniec lutego zawodnik
z Bielan startuje w Pucharze Świata w Bratysławie, a w połowie
marca na Mistrzostwach Polski
w Płocku.
UD Bielany

ibice docenili sukcesy karaterki Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin, który w minionym roku udowodnił swoją
przynależność do absolutnej światowej czołówki w tej dyscyplinie
sportu. Plebiscyt, którego finał tradycyjnie odbył się w hali Ursynów
Arena, był również udany dla środowiska AZS-AWF Warszawa, które cieszyło się z pięciu wyróznień.
2019 był w Warszawie rokiem wioślarzy, a miejsca na podium o numerach dwa i trzy powędrowały do
Akademików z Bielan. Drugie miejsce powędrowało do Agnieszki Kobus-Zawojskiej, trzecie do duetu
Dominik Czaja – Szymon Pośnik.
Dwójka Akademików odnotowała
tym samym awans o pięć pozycji.
Najlepszą zawodniczką spoza wioślarstwa była czwarta Magdalena

Piekarska-Twardochel – reprezentantka szermierki.
Trenerem roku został, inaczej
być chyba nie mogło, szkoleniowiec wioślarzy – Adam Skwarski.
W takiego obrotu sprawy nie kryła radości Agnieszka KobusZawojska, która we wpisie podsumowującym galę podkreślała swoją radość z docenienia uprawianej
przez nią dyscypliny sportu.
Niepełnospawnym sportowcem roku została tenisistka stołowa bielańskiego IKS AWF Warszawa – Katarzyna Marszał.
Gala była okazją do spotkania
wielu osobistości świata sportu,
działającym na rzecz propagowania kultury fizycznej na terenie
stolicy.
MG
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Jak postrzegają naszą dzielnicę jej mieszkańcy? Od zawsze
mnie to intrygowało. Dlatego
przygotowałem pytania ankietowe, które zadałem Bielańczykom: 1. Za co lubisz Bielany? 2. Za co nie lubisz Bielan?
3. Co byś zmienił/a na Bielanach? Przedział wiekowy objął
młodzież licealną, studentów,
osoby dorosłe oraz seniorów.
Prezentuję najciekawsze odpowiedzi respondentów, oto
one. Przeczytajcie.

D

ariusz J., lat 55, inżynier
mechanik: Bielany lubię za
zieleń, Lasek Bielański,
parki, starą zabudowę na Płatniczej z latarniami gazowymi i bliskość Puszczy. Nie lubię Bielan za
istnienie huty oraz wysypisko.
Zmieniłbym też otoczenie metra
(Młociny).
Katarzyna G., lat 18.5, uczennica: Bielany lubię za zieleń i bezpieczeństwo. Mieszkam tu od dziecka,
więc wiąże się z nimi wiele wspomnień. Uwielbiam je za urocze i tajemnicze uliczki, którymi spaceru-

DAM PRACĘ

• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym zatrudni Pracownika sprzątającego. Oferujemy:
umowę o pracę, narzędzia pracy, środki czystości, terminową wypłatę. Oczekujemy: sumienności i dokładności. Mail rekrutacja@szpitaldziekanow.pl, kontakt: tel. 22 765 71 07
• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym zatrudni „Pielęgniarkę/Pielęgniarza”. Główne zadania:
Sprawowanie bezpośredniej opieki nad pacjentami przebywającymi w Oddziale, Realizacja kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w oparciu
o aktualną wiedzę i kwaliﬁkacje. Oczekujemy: Wykształcenia min średnie pielęgniarskie, Doświadczenia w zawodzie w tym pracy z dziećmi. Oferujemy: Zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
Pracę w zespole profesjonalistów, Możliwość rozwoju zawodowego, CV i list motywacyjny należy
przesłać na: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl, w
tytule wiadomości proszę wpisać „Pielęgniarka /
Pielęgniarz”, kontakt: tel. 22 765 71 07.
• Dziewczyna z liceum albo studentka do odbierania telefonów we własnym dwa razy w
tygodniu od godz. 17.00 do 21.00, tel. 739 580
874, dzwonić po godz. 19.00.
• Poszukuję osoby do pomocy i towarzyszeniu
starszemu panu, kilka godzin dziennie( najlepiej rano i wieczorem) kilka razy w tygodniu.
Pomoc w zakupach, ogarnięcie mieszkania,
wyjście na spacer, ROZMOWA I BYCIE. Tel.kontaktowy 501320938 lub 502813635.
• Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych „O-ES-HA”, al. Wł. Reymonta 8, tel.
22 663 72 31 DAM PRACĘ: pokojowa (serwis
sprzątający), malarz - glazurnik, elektryk, pracownik porządkowy.

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 - Bielany, Bemowo, Żoliborz z dojazdem. Dzieci, młodzież - korepetycje, przygotowanie do egzaminów, konwersacje. Doświadczona lektorka/korepetytorka j. angielskiego,
tel. 506 430 084.
• 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.
• W zamian za pomoc w angielskim – pomoc
we francuskim, tel. 601 305 984.

Fot. L. Rudnicki

Moje Bielany czyli ankieta Waszego felietonisty

ję wieczorami z przyjaciółmi. Ja
wszystko lubię na Bielanach. Żałuję, że brakuje w dzielnicy niektórych ośrodków kultury, jak np.
stały teatr z prawdziwego zdarzenia.
Witold K., lat 62, zegarmistrz:
Lubię Bielany za inwestycje, które
spowodowały, że z szarego blokowiska, jak moje osiedle, stało się
kolorowe i zadbane. Natomiast
drażni mnie handel uliczny. Co
bym zmienił? Uważam, jak zresztą

i większość mieszkańców, że istniejące bazary powinny pozostać.
Joanna F., lat 18, uczennica:
Bielany lubię za to, że jest to najbardziej zielona dzielnica Warszawy, podobają mi się też kolorowe
budynki.:) Nie lubię Bielan za to,
że nie można czuć się do końca
bezpiecznie. Co bym zmieniła?
Uruchomiłabym więcej linii autobusowych, otworzyłabym więcej
placów zabaw dla dzieci, a zlikwidowałabym stare brudne piaskow-

Ogłoszenia drobne

sklep spożywczy), tel. 729 320 870, dzwonić
po godz. 20.00.
• Małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia
w dowolnej dzielnicy, tel. 729 320 870, dzwonić po godz. 21.00.
• Małżeństwo z dzieckiem szuka mieszkania
do wynajęcia (nie koniecznie na Bielanach –
możliwie najtaniej na długi okres), tel. 729
320 870.
• Kupię mieszkanie w dowolnej dzielnicy, tel.
508 616 156, dzwonić wieczorem.
• Kupię mieszkanie do remontu, tanio, tel. 508
616 156 (dzwonić późno wieczorem nawet
w nocy).
• Kupię lub wynajmę garaż murowany na Bielanach, tel. 502 255 424.
• Miły pielęgniarz poszukuje pokoju przy samotnej osobie - możliwość pomocy, tel. 736
869 243.
• Sprzedam lub zamienię ładne rozkładowe
mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2 hipoteka I
piętro w IV bloku metro Słodowiec, balkon,
zieleń na mniejsze (Bielany, Żoliborz) w niskim
lokalu (parter, I p) albo na mały domek z działką blisko Warszawy, tel. 798 992 264.
• Sprzedam 910 m2, Stare Bielany. Zapraszam
– ul. Bogumiła Zuga 26.
• Wynajmę garaż na mały samochód lub motocykl, tel. 515 132 684.
• WSBM „CHOMICZÓWKA” z siedzibą w Warszawie przy ul P. Nerudy 1 ogłasza pisemny
przetarg ograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego - prawnie
wolnego Nr 10 o pow. użytk. 59,64 m2 poł.
w Warszawie przy ul. J. Conrada 4. Cena
wywoławcza lokalu wynosi 434.000 PLN.
W przetargu mogą wziąć udział członkowie
Spółdzielni i pełnoletni mieszkańcy WSBM
„Chomiczówka, zameldowani na pobyt stały w
zasobach Spółdzielni oraz pracownicy WSBM
„Chomiczówka”, którzy przepracowali w niej
co najmniej 5 lat. Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłacenie na konto WSBM
„Chomiczówka”, w WBS Nr 71 8015 0004
0022 5474 2001 0003 wadium w wysokości
43.400 PLN. Pisemne oferty należy składać w
zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 23.03.2020 r. do godz. 15.00 z
dopiskiem na kopercie: „Oferta uczestnictwa
w przetargu pisemnym na zawarcie umowy
o ustanowienie i przeniesienie własności
lokalu będącego przedmiotem przetargu”.
Formularz oferty do odbioru w sekretariacie
Spółdzielni pok. 15 wejście A lub do pobrania na stronie: www.wsbm-chomiczowka.pl.
Szczegółowe warunki przetargu znajdują się
w siedzibie Zarządu WSBM “Chomiczówka”,
pok. 21, tel. 669-78-00 wew. 102. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od
przetargu lub jego unieważnienia bez podania
przyczyny przed jego rozstrzygnięciem.

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.
• Usługi ogrodnicze i inne, faktura tel. 739 245
555 biuro-emiko@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza konkurs
ofert na ustalenie wysokości czynszu na najem
lokali użytkowych jak niżej:
ul. J. Conrada 13 o pow. 113,62 m2 - pawilon
- parter
ul. J. Conrada 13 o pow. 494,00 m2 - pawilon
- I piętro
ul. J. Conrada 13 o pow. 182,11 m2 - pawilon
- I piętro
ul. J. Conrada 13 o pow. 37,00 m2 - pawilon pomieszczenie magazynowe
ul. J. Conrada 13 o pow. 70,00 m2 - pawilon pomieszczenie piwniczne
ul. J. Conrada 15 o pow. 66,42 m2 - pawilon pomieszczenie piwniczne
ul. Bogusławskiego 6A o pow. 44,00 m2 - pawilon - parter – wolne od 01.01.2020 r.
ul. Bogusławskiego 6A o pow. 100,00 m2 - pawilon - parter – wolne od 01.02.2020 r.
ul. Bogusławskiego 20 o pow. 18,00 m2 - budynek mieszkalny - parter
Szczegółowe informacje w w/w sprawie można
uzyskać w biurze Zarządu przy ul. P. Nerudy 1
w Warszawie, pok. 12 lub telefonicznie pod
nr 669 78 00 wew. 218.
• Wynajmę lokal na działalność 50 m2 na Bielanach, kanalizacja – był sklep, cena 7 tys. zł
do negocjacji, tel. 729 320 870, dzwonić po
godz. 20.00.
• Kupię teren pod supermarket, albo hipermarket, tel. 729 320 870, dzwonić po godz.
20.00.
• Wynajmę pokój 20 m2 Bielany ul. Marymoncka – 700 zł miesięcznie, tel. 729 450 867,
dzwonić po godz. 19.00.
• Wynajmę pokój 15 m2 na Bielanach ul. Kasprowicza – 650 zł miesięcznie, tel. 729 450
867, dzwonić po godz. 19.00.
• Wynajmę pokój z balkonem u emerytki na
Bielanach ul. Przy Agorze/Sokratesa – cena
600 zł miesięcznie, tel. 729 450 867, dzwonić
po godz. 20.00.
• Wynajmę lokal na Woli ul. Młynarska 50 m2 –
cena ok. 3-4 tys. miesięcznie (poprzednio był

nice. Myślę, że powinien powstać
też jakiś większy park.
Anna O., lat 49, lekarz: Bielany
lubię za specyficzny klimat, spokojny, zadumany, za przestrzeń terenów zielonych, za dzwonki rowerzystów, za liczne miejsca rekreacji,
za godne podejście do ludzi starszych, biednych i niepełnosprawnych, wymagających szczególnej
troski. Nie lubię kolejek na pocztach, urzędach i nieustępowania
miejsca w środkach komunikacji
miejskiej. Zmieniłabym też mentalność, aby właściciele psów poczuwali się do sprzątania po nich.
Łukasz C., lat 26, tłumacz: Jest
coraz więcej inwestycji, są ładnie
odnowione osiedla, jest kolorowo.
Na Bielanach nie lubię tego, że sporo właścicieli psów nie sprząta po
swoich pupilach. Co bym zmienił na
Bielanach? Jeszcze więcej zieleni.
Tomasz S., lat 47, drukarz: Bielany lubię za zieleń. Za co nie? Jest
za dużo psów. Oprócz tego nic
bym nie zmieniał.
Agnieszka C., lat 29, fizjoterapeutka: Dzielnicę Bielany lubię za
zielone tereny, które tworzy, np.
Las Bielański, przez co jest czystsze
powietrze, za tereny rekreacyjne.
Nie lubię wąskich uliczek między
blokami i bezmyślnych słupków
(grodzenia) we wszelkich możliwych miejscach i psich „pamiątek”.
Zmieniłabym w dzielnicy ciągi
komunikacyjno-piesze dla rowerzystów i dla pieszych.
Jadwiga S., lat 57, kucharz: Bielany lubię, bo jest dużo zieleni, rozbudowują się i jest dobre zaopatrzenie. Nie lubię za to, że jest zły stan
jezdni, brudne klatki schodowe i zły
stan wind. Wprowadziłabym więcej

patroli policji i straży miejskiej dla
kontroli młodzieży, która dewastuje mienie społeczne.
Bartosz O., 16,5 roku, uczeń:
Lubię Bielany, bo jest to dzielnica
z wielką ilością zieleni. A nie lubię,
ponieważ jest za dużo widocznych
kontenerów na śmieci. Nie wygląda to za ciekawie. Zmieniłbym
również stosunek kierowców komunikacji miejskiej względem
pasażerów.
Konrad K., lat 22, chwilowo
bez pracy: Bielany lubię za specyficzny urok, którego nie ma w innych dzielnicach: nastrojowe
uliczki, lampy gazowe itp. Za co
nie lubię Bielan? Nie ma czegoś
takiego u mnie. Co bym zmienił
na Bielanach? Nie jestem burmistrzem, więc to nie leży w moich
kompetencjach.
Magdalena Ł., lat 28, anglista:
Nasza dzielnica nie męczy jak centrum miasta, wszędzie stąd blisko,
mieszka tutaj dużo młodych ludzi,
jest wiele ścieżek rowerowych,
poza tym lubię teren AWF, gdzie
można aktywnie wypocząć. Nie
lubię Bielan za różne roboty drogowe i utrudnienia, choć wiem, że
na dłuższą metę to pozytywne
działanie. Uważam, że jest zbyt
mało terenów pod inwestycje nieruchomości. Co bym zmieniła?
Przydałoby się też kilka nowych
klimatycznych kafejek, a także dokończenie remontu stadionu Hutnika.
Stanisław N., lat 45, listonosz:
Lubię Bielany, bo znam tu wszystkie kąty i mam w naszej dzielnicy
wielu znajomych. Poza tym jest
u nas dużo zieleni i przestrzeni,
a mało fabryk. Z kolei nie lubię
Bielan za kolejki w przychodniach
oraz tłok w tramwajach. Poza tym
nic bym nie zmieniał.
Na zakończenie słowo od autora. Jak widać z powyższych wypowiedzi, najczęściej przewijają się
dwa motywy, które charakteryzują naszą dzielnicę: duża ilość zieleni oraz klimat uliczek Starych
Bielan. To niezaprzeczalny fakt,
nasz znak firmowy na mapie Stolicy. Powód do zasłużonej dumy?
Jak najbardziej! I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy
materiał.
Leszek Rudnicki
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

ALICJA CHĘCIŃSKA

Imię, nazwisko i klub

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

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; Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji
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

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.

Ewa Turek
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

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 01-02/2020
Miejsce dyżuru, data, godzina i kontakt
Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – 11, 18 marca, g. 18.15-19.30
Kontakt telefoniczny, tel. 668 744 998 (terminy potwierdzone wcześniej telefoniczne)
e-mail: al.checinska@gmail.com
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
Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046
e-mail: danielpieniek@gmail.com
Szkoła Podstawowa 53, ul. Rudzka 6 (termin uzgadniany telefonicznie lub na e-mail).
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; Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, 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, 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; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

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

Biblioteka Publiczna, ul. Z. Romaszewskiego 19 – 26 marca, 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 (po wcześniejszym umówieniu
terminu drogą 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; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 (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

Po wcześniejszym umówieniu terminu drogą elektroniczną poprzez 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

MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9a, g.18.00-19.00
Kontakt telefoniczny, tel. 501 180 098
e-mail: agn.gola@gmail.com, agola@radni.um.warszawa.pl
Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29
e-mail: sylwia.lacek@gmail.com

Sylwia Lacek
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji; Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji;
Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Oświaty;
Komisja Sportu i Rekreacji

e-mail: jlstrzezek@gmail.com

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

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
Po wcześniejszym umówieniu terminu drogą e-mail lub telefonicznie
Kontakt telefoniczny, 608 551 416
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; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

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, g. 18.00-19.00
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl

