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Wspólnie rozwijamy Bielany
Wywiad z Tomaszem Menciną, Burmistrzem Dzielnicy Bielany.

Wysoka ocena wystawiona przez mieszkańców
bardzo mnie cieszy, ale też
stawia poprzeczkę jeszcze
wyżej i mobilizuje do wytężonej pracy. Koncentrujemy
się nad tym, aby poprawić
jakość usług gorzej ocenionych przez mieszkańców.
Bielańczycy różnie postrzegają dzielnicę w zależności
od rejonu, w którym żyją.
Dlatego moim zadaniem jest
dbanie o zrównoważony
rozwój dzielnicy, np. po-

osobiste spotkania w bielańskim Ratuszu, w jedną z nadchodzących sobót. W najbliższym czasie podamy
więcej szczegółów.

Fot. Arch. Redakcji

Ostatnie badania dotyczące jakości życia mieszańców, wykonane na zlecenie
m.st. Warszawy, pokazały,
że aż 95% mieszkańców
Bielan zadowolonych jest
z życia w stolicy i 93% z życia w dzielnicy. Jak Pan
skomentuje te – jedne z najwyższych w Warszawie –
wyniki?

Burmistrz Tomasz Mencina

przez uzupełnienie i zróżnicowanie oferty kulturalnosportowej w tych rejonach,
gdzie jest tego typu przedsięwzięć za mało.
Co się podoba Bielańczykom, co chcieliby zmienić
i o nurtujących ich problemach będzie wkrótce okazja
do rozmowy. Ponieważ nie
wszyscy mieszkańcy mają
czas w tygodniu, planuję

Co udało się zrobić przez
półtora roku – od kiedy jest
Pan Burmistrzem Bielan
i jakie są plany na najbliższe
lata?

Cieszę się z tego, co
wspólnie osiągnęliśmy.
W zeszłym roku zadbaliśmy
m.in. o rekultywacje wielu
terenów zielonych i stworzenie atrakcyjnych miejsc do
wspólnego spędzania czasu
z rodziną czy przyjaciółmi.
Przeprowadziliśmy I etap
gruntownej modernizacji
Stawów Brustmana, a w tym
roku będziemy realizować II
etap – głównie prace będą
trwać w rejonie dużego stawu. Rekultywacje zostały

wykonane również w trzech
innych lokalizacjach: Kępa
Potocka, Stawy Kellera oraz
przy ul. Perzyńskiego. Na
terenie AWF powstał Park
Trampolin, został rozbudowany plac zabaw przy ul.
Lindego, ponadto powstał
plac zabaw na polanie w Parku Młocińskim w ramach
I edycji budżetu partycypacyjnego.
W tym roku kontynuujemy ten trend. Przy współpracy z Pełnomocnikiem
Prezydenta m.st. Warszawy
ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły, Markiem Piwowarskim, powstała Przystań Młociny. Planujemy też
kolejne modernizacje terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. generalną odnowę Parku Herberta.

Wszystkim Czytelnikom „Naszych Bielan”
życzymy wspaniałych wakacji.
Redakcja

dokończenie na str. 3
Czytaj więcej str. 5

„Witaj Lato – Karuzela na Bielanach”

Gala VII Festiwalu Osiągnięć Bielańskich
Placówek Oświatowych

Czytaj więcej str. 4

Fot. P. Hołubiec

Czytaj więcej str. 17

Medalowe sukcesy
karateków z BKKK
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XVIII i XIX Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

W

dniu 18 maja 2016 r. odbyła się XVIII Sesja Rady
Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, podczas której Rada
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
● podjęła uchwałę w sprawie
odwołania Pani Ilony Soja-Kozłowskiej z funkcji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy,
● pozytywnie zaopiniowała
wniosek o zmiany w załączniku
dzielnicowym Nr III do budżetu
m.st. Warszawy na 2016 r.,
● pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
za rok 2015 oraz sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2015.

● pozytywnie zaopiniowała
dwa projekty uchwał Rady Miasta
Stołecznego Warszawy w sprawie
nadania nazwy ulicy w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy – dotyczącą al. gen Marii Wittek oraz
w sprawie nadania nazwy ulicy
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – dotyczącą ul. Hefajstosa,
● powołała w skład Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa
i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, radnego Ryszarda Zakrzewskiego,
● podjęła czternaście uchwał
nadających nowe statuty jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy,
● podjęła uchwałę sprawie
uchwalenia Regulaminu Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy,
● rozpatrzyła ponowną skargę
Pana A. S. na działania Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 56 z Oddziałami
Integracyjnymi w Warszawie
z dnia 20.03.2016 r., uznając ją
w częściach za zasadną oraz bezzasadną.
Rada Dzielnicy Bielany przyjęła plany pracy Komisji na 2016 r.:
● Architektury, Panowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
● Budżetu i Inwestycji.

Konkurs „5” z BIELAN

Ponadto Rada Dzielnicy Bielany zapoznała się ze sprawozdaniem z kontroli w zakresie wydatkowania środków na przygotowanie realizacji inwestycji budowy
przedszkola przy ul. Samogłoska
wraz z wnioskiem mniejszości
w przedmiocie złożenia zdania
odrębnego do ww. sprawozdania.

* * *
W dniu 15 czerwca 2016 r.
odbyła się XIX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, podczas której Rada Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady
m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Fortu
Wawrzyszew.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przedstawił sprawozdanie z analizy
oświadczeń majątkowych radnych
za 2015 r.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Witamy serdecznie w kolejnej
edycji konkursu ze znajomości
naszej dzielnicy.

N

ie ukrywamy, że cieszy się on
wielką popularnością wśród
Czytelników miesięcznika
„Nasze Bielany”. Choćby dlatego, że
można wykazać się wiedzą i wygrać
wartościową nagrodę: bogato ilustrowaną książkę varsavianisty Jarosława Zielińskiego „Bielany. Przewodnik historyczny”.
W rozszyfrowaniu foto-zagadki potrzebny jest także refleks i łut szczęścia, gdyż wygrywa pierwszych 5 osób. Takie są
reguły konkursu, o czym informujemy za każdym razem. Najwyższy czas na zagadkowe emocje. Ponieważ jest czerwiec, za
nami już Dzień Dziecka, a przed
nami wakacje, więc... Dzisiejszy
konkurs odbędzie się w nieco
lżejszym, baśniowym nastroju.
Oto pytanie: przy jakiej ulicy
znajduje się sfotografowany
fragment muralu i jakiej bajkowej postaci dotyczy?
Z odpowiedzią prosimy
dzwonić do redakcji pod numer
telefonu: (22) 373 33 17 lub wysyłając e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Pierwszych 5 osób, które poprawnie rozszyfrują dzisiejszą

foto-zagadkę, otrzyma nagrodę
- książkę, o której wspomnieliśmy powyżej.
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy w podwójnym,
wakacyjnym numerze (VII–
VIII) „Naszych Bielan” pod koniec sierpnia.
Rozwiązanie konkursu fotozagadki z poprzedniego numeru
„Naszych Bielan”. Prawidłowa
odpowiedź brzmiała: ulica Wergiliusza – Bazar Wolumen.
Nagrody otrzymują: Maciej
Cichecki, Lech Kaniowski, Urszula Mrówczyńska, Maria
Tunk, Katarzyna Żmijewska.
Gratulujemy!
„Piątka” ze znajomości Bielan. „Piątka” z Bielan wygrywa!
Redakcja

Inwestycje i remonty na Bielanach
Remonty ulic

Nowe zebry i znaki
Fot. Arch. WIR

15 czerwca rozpoczął się remont ul. Kwitnącej (na odcinku
Conrada – Bogusławskiego), który
planowo ma potrwać do 15 sierpnia br. Zakres prac będzie obejmował: rozbiórkę istniejącej drogi
wraz z podbudową, wymianę i regulację krawężników, remont
miejsc parkingowych i chodników,
ułożenie warstw konstrukcyjnych
nowej podbudowy, ułożenie nowej
nawierzchni asfaltowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz
rekultywację trawników przylegających do jezdni zniszczonych
podczas robót.
W związku z prowadzonymi
pracami, w terminie od 15 czerwca do 15 sierpnia br., zawieszone
zostanie kursowanie autobusu linii
203.
Trwa również remont zatok
postojowych i chodników na ul.
Wolumen w okolicach ujęcia wody
oligoceńskiej. Prace polegają na
wymianie zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę
betonową wraz z wymianą podbudowy.
W pierwszych dniach lipca

padkach zostanie wymieniona
nawierzchnia jezdni wraz z podbudową i krawężników oraz naprawione zostaną progi zwalniające.
Na czas realizacji robót drogowych we wszystkich przypadkach
pojawią się utrudnienia drogowe
i czasowa zmiana organizacji ruchu.

Paweł Sondij, naczelnik WIR i Artur Wołczacki, zastępca burmistrza
na placu budowy ZSS Nr 50

rozpocznie się remont ul. Encyklopedycznej (na odcinku Heroldów-Pasymska) i ul. Książąt Mazowieckich (na odcinku Zgrupowania AK „Kampinos” i Heroldów). Prace rozpoczną się od
przebudowy sieci wodociągowej.
W związku z tym wprowadzona
zostanie czasowa organizacja ruchu, która została omówiona na
czerwcowym spotkaniu przedstawicieli Wydziału Infrastruktury
i wykonawcy z Samorządem Młocin i zainteresowanymi mieszkańcami.

– Modernizację ul. Encyklopedycznej i Książąt Mazowieckich
planujemy zakończyć do końca br.
Ulica będzie miała nową nawierzchnię, powstaną też miejsca parkingowe, a Bielańczycy zyskają kolejne
ścieżki rowerowe – mówi Artur
Wołczacki Wiceburmistrz Bielan.
Na przełomie czerwca i lipca
planowany jest remont jezdni ul.
Papirusów (od ul. Pułkowej do
posesji nr 9), natomiast w sierpniu
rozpocznie się remont jezdni ul.
Opalin (od ul. Arkuszowej do kanału Zaborowskiego). W obu przy-

Aby poprawić bezpieczeństwo
na bielańskich drogach, co roku
wykonywane są prace związane
z odnawianiem przejść dla pieszych
i wymianą oznakowani, w miejscach, które tego wymagają. Zostały już pomalowane pasy na ulicach:
Heroldów, Samogłoska, Balaton,
Trylogii, Gonzagi, Klaudyny, Niedzielskiego i Galla Anonima.
Obecnie tr wa malowanie
przejść dla pieszych na ulicach
Kochanowskiego i Literackiej. Kolejno będą malowane ulice w rejonach: Wrzeciono, Stare Bielany,
Marymont, Ruda, Wawrzyszew,
Wólka Węglowa, Placówka oraz
część Młocin.
Odnawianie oznakowania poziomego ulic realizowane jest wraz
z wymianą znaków drogowych.

Dla części dróg gminnych
opracowywane są, na wniosek
mieszkańców i samorządów
mieszkańców, projekty zmian
w stałej organizacji ruchu. Ich
wdrożenie również wiąże się z odnawianiem pasów i wymianą znaków drogowych.
Zwracamy się z prośbą do
mieszkańców o nieparkowanie
pojazdów w miejscach gdzie są
prowadzone prace związane z malowaniem ulic.

Kapitalny remont ZSS
na Lindego
Trwa remont kapitalny części
dydaktycznej Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 przy ul. Lindego 20.
Poza remontem i ociepleniem
budynku dydaktycznego, przebudowany będzie także łącznik między szkołą a budynkiem specjalnym, wymienione instalacje:
elektryczna, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna oraz
przebudowane łazienki. Koszt
prac, które planowo mają zakończyć się 10 października br., to 3,7
mln zł.
Małgorzata Kink
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Wspólnie rozwijamy Bielany

Wywiad z Tomaszem Menciną, Burmistrzem Dzielnicy Bielany.
Koncentrujemy się też na infrastrukturze drogowej – przeprowadziliśmy remonty ulic: Pruszyńskiego, Osikowej, Słonecznikowej, Bogusławskiego, Odysei i Aspekt. Zakończyliśmy prace przygotowawcze
i już w te wakacje startujemy z generalnym remontem ul. Książąt Mazowieckich na odcinku Zgrupowania
AK „Kampinos” – Heroldów i ul.
Encyklopedycznej na odcinku Heroldów-Pasymska. Remont zakończy
się w 2017 r. i pochłonie 15 mln zł.
Właśnie rozpoczął się remont ul.
Kwitnącej, a niebawem wyremontujemy ul. Sieciechowską oraz wykonamy oświetlenie na ulicach: Arrasowej, Księżycowej i Radeckiej.
Dbamy też o poprawę warunków w jakich uczą się nasi najmłodsi mieszkańcy. Szkoła przy ul.
Arkuszowej 202 zyskała nowe boisko, a w Przedszkolu Nr 422 przy
ul. Brązowniczej 17 wydzieliliśmy,
na potrzeby najmłodszych, nową
salę dydaktyczną. Trwa remont
kapitalny budynku dydaktycznego
Zespołu Szkół Sportowych Nr 50
przy ul. Lindego 20. W tym przypadku realizujemy pełną przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły, z budową
boiska i ogrodzenia szkoły. I etap
remontu zaplanowaliśmy do końca 2016 r. Jesteśmy także w trakcie
rozbudowy Przedszkola Nr 182
przy ul. Nałkowskiej 3, która potrwa do końca tego roku.
Przy ul. Tołstoja 2 powstanie
nowy żłobek publiczny wkomponowany w zieleń terenu przy Zespole Szkół Nr 49. Będzie to nowoczesny obiekt wykorzystujący
w zakresie ogrzewania, klimatyzacji-chłodzenia energię geotermalną. Przybędzie 150 miejsc dla dzieci w wieku 1-3 lata. Inwestycję

Fot. Arch. Redakcji

dokończenie ze str. 1

zrealizujemy do końca 2017 r.
i kosztować będzie 6 mln zł.
Na co zostaną przeznaczone
pozyskane właśnie 8,6 mln zł na ten
rok i 16,6 mln zł na kolejne 2 lata?
Czy uda się zrealizować plany budowy nowych przedszkoli?

Trzeba podkreślić, że pozyskane kilka dni temu na Sesji Rady
m.st. Warszawy pieniądze na ten
rok skutkować będą zwiększeniami
budżetu również w latach 2017–
2018 – stąd te 16,6 mln zł. Dzięki
dodatkowym pieniądzom faktycznie uda nam się wybudować m.in.
dwa przedszkola w zamian za tzw.
„ciechanowskie”: Nr 318 „Zielony
Zakątek” ul. Kochanowskiego 9A
na Piaskach oraz Nr 340 „Kasztanowego Ludka” ul. Bogusławskiego
8A na Chomiczówce. Budynki z lat
70-tych nie nadają się już do kolejnych remontów, co wykazały wykonane przez nas ekspertyzy
w marcu br. Na terenach wokół
istniejących przedszkoli powstaną
dwa nowe obiekty – na każdy
z nich przeznaczymy w sumie po

Burmistrz Tomasz Mencina w Przedszkolu Nr 327 „Kolorowa Kraina”

7 mln zł. Budowa przewidziana jest
na lata 2017–2018. Nowe budynki
oznaczają nie tylko lepsze warunki,
ale także więcej miejsc dla najmłodszych. Obecnie w obu przedszkolach uczy się po 100 dzieci.
Nowe placówki pomieszczą: 200
dzieci na Bogusławskiego oraz 150
dzieci na Kochanowskiego. Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać działalność placówek w czasie
realizacji inwestycji.
Pozyskane pieniądze pozwolą
zrealizować nam też wiele innych,
oczekiwanych przez mieszańców
zadań, m.in. jeszcze w tym roku
zostanie ocieplony budynek oraz
wymienione okna w sali gimnastycznej w SP Nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A. Rozpoczniemy
też budowę ul. Jamki na odcinku
ul. Wóycickiego – Las Młociński,
która zakończy w 2017 r. Ponadto
w tym roku rozpocznie się również
gruntowna modernizacja Parku
Herberta, o której już wspominałem, a która potrwa do 2018 r.
Na edukację przeznaczymy dodatkowo ponad 3 mln zł, za które

uda nam się zakupić dla wielu placówek oświatowych m.in. wyposażenie sal lekcyjnych czy gimnastycznych, pomoce dydaktyczne,
książki, sprzęt komputerowy, zabawki ogrodowe na place zabaw
itp., a także zrealizować programy
edukacyjne i kolejne mniejsze remonty. 1 milion złotych zostanie
przeznaczony na kulturę czyli m.
in. na poszerzenie oferty kulturalnej w naszej dzielnicy i uczczenie
przypadającej w tym roku 100.
rocznicy przyłączenia do Warszawy części Bielan – osiedli Ruda,
Marymont i Piaski.
Zrealizujemy również programy aktywizujące seniorów, których
celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także wiele
wydarzeń sportowych na terenie
dzielnicy czy wykonamy bieżące
remonty obiektów sportowych.
A co może zaproponować dzielnica Bielany mieszkańcom, którzy
nie wyjadą na wakacje lub tym,
którzy przyjadą do nas w sezonie
letnim?

Wiele będzie się działo w te
wakacje na Bielanach. 30 czerwca
startujemy z projektem „Filmowa
Stolica Lata – Filmowe Bielany
2016”. Kolejne seanse prezentowane będą w każdy czwartek lipca
i sierpnia na terenie przy stacji
Metra Słodowiec. Z kolei w każdy
piątek sierpnia zapraszam na cykl
pokazów filmowych „EkoLato przy
Stawach Brustmana” – do obejrzenia będą filmy fabularne poruszające szeroko pojętą tematykę ekologiczną oraz przyrodniczą.
15 lipca odbędzie się impreza
plenerowa na terenie zielonym przy
Urzędzie Dzielnicy Bielany – „Kolacja na 12 tadżinów”. Liczne warsztaty, występy i koncerty przybliżą
naszym mieszkańcom oraz gościom
kulturę i kuchnię afrykańską.
Mamy też atrakcje dla osób,
które lubią spędzać aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu. Na
Przystani 525 na Młocinach –
trwają już od 18 czerwca zajęcia.
W każdą kolejną sobotę będzie
można wziąć udział w bezpłatnych
zajęciach jogi i karate. Oczywiście
na przystani nie może zabraknąć
promu – w wakacje zapraszam na
rejsy po Wiśle.
Lato tradycyjnie zakończymy
wspólnie z mieszkańcami podczas
pikniku, który odbędzie się 10
września w Parku Olszyna.
Szczegóły dotyczące naszych
wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Bielany, profilu na facebooku oraz
www.bielanypogodzinach.pl.
Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez nas przedsięwzięciach i życzę naszym Mieszkańcom
udanych wakacji.
Rozmawiała Małgorzata Kink
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„Witaj Lato – Karuzela na Bielanach” Warszawa
w kwiatach i zieleni
„Karuzela, karuzela, na Bielanach, co niedziela…” śpiewała
niegdyś Maria Koterbska w
jednym ze swoich szlagierów.
My tę karuzelę postanowiliśmy
ponownie rozkręcić! Udało się
to zrobić w sobotę, 4 czerwca!

Po raz 33. ruszył konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni.

A
Fot. P. Hołubiec

O

godz. 13.00 spod stacji metra Stare Bielany ruszyła
barwna parada, w której
udział wzięły bielańskie szkoły, wolontariusze i zespoły taneczne. Na
platformie podążającej w kierunku
„Serka Bielańskiego” znaleźli się
m.in. członkowie zarządu Dzielnicy Bielany. Nie zabrakło także roztańczonego Bielańskiego Słonia.
Korowód prowadzony przez
zabytkowe jeepy, cadillaki oraz
szczudlarzy z Teatru AKT dotarł
na Słodowiec, gdzie na „Dechach”
czekała już Orkiestra Kameralna
Filharmonii Narodowej. W repertuarze koncertu nie zabrakło znanych i lubianych utworów muzyki
klasycznej i filmowej.
Po koncercie każdy mógł znaleźć coś dla siebie w kilku strefach
tematycznych. Strefa EKO oferowała m.in.: warsztaty „String Gardens”, w trakcie których uczestnicy mogli samodzielnie zrobić
kwietne kule. W strefie SPORTU,
chętni mogli się zmierzyć z młodymi zawodnikami z bielańskiego
klubu piłkarskiego Hutnik, strzelać do celu z wiatrówki czy sprawdzić swoje umiejętności w konkurencjach lekkoatletycznych. Na

najmłodszych czekały dmuchańce,
nieco starsi mogli spróbować swoich sił na na „wystrzałowych” gumach – Eurobangee.
Bielańskie placówki oświatowe
zaprezentowały się w strefie EDUKACYJNEJ oferując m.in.: warsztaty plastyczne i techniczne oraz
gry planszowe.
Dla najmłodszych mieszkańców
Dzielnicy została przygotowana
strefa MALUCHA, w której każde
dziecko mogło pomalować sobie
twarz, zagrać w przeróżne planszówki, czy sprawdzić swoje siły w
konkurencjach zręcznościowych.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także barwne karuzele.
Wszystko przeplatane było
atrakcjami w strefie wokół „Dech”,
na których roztańczyła się grupa
„ShimSham”.
Wieczorem uwaga uczestników przeniosła się na dużą scenę.

Koncet Kayah

Tuż przed godz. 20.00 na scenie
pojawiła się Marika. Dopełnieniem
był występ gwiazdy wieczoru –
Kayah, która śpiewając swoje największe przeboje porwała, wypełniony po brzegi „Serek Bielański”.
Na zakończenie wydarzenia
odbyło się Silent Disco, czyli dyskoteka w słuchawkach dla blisko
500 osób.
Organizatorami wydarzenia
byli: Dzielnica Bielany m.st. Warszawy i Stołeczna Estrada
Partnerzy: Coimpex, Huta ArcelorMittal Warszawa, Szybka Kolej Miejsca, Galeria Młociny i Matexi, WSDJ Studio.
Patroni medialni: Radio Pogoda, Mini Mini +, Informator Stolicy, TeleToon+, CzasDzieci.pl,
Nasze Bielany, MetroCafe.pl,
TVP3 Warszawa
Paweł Hołubiec

kcję ukwiecenia Warszawy
rozpoczęto, z inicjatywy
prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, w 1935 r. Akcję przerwała II wojna światowa i
dopiero w 1971 r. wskrzesiło ją
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy,
najpierw na Powiślu, później w
Wilanowie, a następnie konkurs
stał się ogólnowarszawski. Tradycyjnie organizatorami konkursu są
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
oraz Miasto Stołeczne Warszawa.
Tak jak przed wojną, konkurs
polega na zgłaszaniu swoich ukwieconych okien, balkonów, loggii,
przydomowych ogródków, budynków i terenów ogólnodostępnych
(parków, placów, zieleńców, ukwieconego otoczenia, szkół, przedszkoli, kościołów, restauracji, instytucji
kultury, centrów handlowych i biurowych itp.) do nagród: Prezydenta
m.st. Warszawy oraz Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy. W konkursie
może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy, firmy, parafie, instytucje publiczne i niepubliczne,
wspólnoty mieszkaniowe działające
na terenie Warszawy.
Jak zgłosić ukwiecony obiekt do
konkursu? Po pierwsze należy zapoznać się z regulaminem konkursu i
wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny z regulaminem na stronach

internetowych www.warszawawkwiatach.pl oraz www.tpw.org.pl lub
w punkcie obsługi mieszkańców
Urzędu
Dzielnicy Bielany m.st. War
szawa i wypełniony formularz wraz
ze zdjęciem w formacie JPG (dłuższy
raz
33.
ruszył
konkurs
bokPo
min.
1600
pikseli)
i opisem
zdję- Warsza
ciaWarszawy
przesłać elektronicznie
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rozpoczto,
e-mail:
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przerwała
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Powilu, póniej w W
zdjęciami obiektu, na płycie CD lub
organizatorami
konkursu
DVD (dopuszcza się załączenie
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przesłać doWarszawy.
17 lipca 2016 W
r. konkurs
Ogłoszenie
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konkursu
instytucje
publiczne
i niepubliczne
oraz przyznanie dyplomów i nagród
28 sierpnia
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Zgłoszenia do konkursu mona pr

Spotkanie na Wawrzyszewie Kolacja na dwanaście tadżinów
przyznaniem dyplomów i nagród o
24 maja 2016 r. na Wawrzyszewie odbyło się spotkanie.

N

Zofia Paderewska

Fot. M. Kink

a zaproszenie Samorządu
Mieszkańców Wawrzyszewa (Bogdan Czaplarski,
Maciej Lasota, Zygmunt Morawski, Zofia Paderewska, Anna Sobczak) na Wawrzyszew przybyli
zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, a także pani
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Mirosława Włodek.
Najpierw miała miejsce wizja
lokalna Osiedla Wawrzyszew, a następnie odbyło się spotkanie w sali

konferencyjnej Rady Osiedla. Spotkaniu przewodniczył zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski. W trakcie
spotkania omówiono miejsca będące przedmiotem wizji, które wymagają realizacji: budynek, elewacja sali gimnastycznej oraz plac
zabaw na terenie podwórka SP Nr
209 oraz chodnik wzdłuż jej ogrodzenia; budowa żłobka publicznego
przy ul. Tołstoja 2; plac zabaw
w Przedszkolu „Króla Maciusia”;
pomost nad Stawami Brustmana;
mostek od strony ul. Petofiego 2.

W środku – zastępcy burmistrza: Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk

Pamiętacie „Bollywood Bielany” w 2015 r.? Wtedy bawiliśmy
się przy hinduskiej muzyce a
wieczorem, na deser obejrzeliśmy film „Smak Curry”.

W

tym roku 15 lipca o godz.
17:00 teren w okolicy
Urzędu Dzielnicy Bielany
przy ul. Żeromskiego 29 zamieni się
w miejsce, gdzie królować będzie
afrykańska kultura. Zapraszamy
wszystkich na imprezę „Kolacja na

konkursu. Wicej informacji na str
dwanaście
tadżinów”.
Będą telefonu
animalub pod
numerem
– 22 25

cje dla dzieci, afrykańskie baśnie
połączone
warsztatami, wspólne
Maria zWiro-Kiro
przygotowywanie tradycyjnego maPrezes TPW
oliborz-Bie
rokańskiego
posiłkuOddział
w tadżinach
oraz występ zespołu, który przyleci
do nas prosto z marokańskiej Sahary, „Chigaga Group”. A wieczorem
znów zaprosimy Was do kina letniego! Przybywajcie!!! Więcej informacji www.tadziny.wordpress.com.
S.Ś.

Podziękowanie
15 czerwca podczas XIX Sesji
Rady Dzielnicy Przewodniczący Samorządu Osiedla
Wawrzyszew Zygmunt Morawski podziękował Zarządowi
Dzielnicy Bielany za wykonane
inwestycje na terenie Osiedla
Wawrzyszew.
Redakcja

Zygmunt Morawski i zastępcy burmistrza:
Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk
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Warszawa z bielańskiej stali

W

szystkie trzy inwestycje
realizowane są przy użyciu stali żebrowanej, wyprodukowanej w Hucie ArcelorMittal Warszawa. W sumie prawie
10 tys. ton.

Centrum Koneser
Zacznijmy od Pragi, gdzie
trwają prace przy budowie Centrum Koneser. To niezwykłe miejsce położone w kwartale ulic Ząbkowskiej, Markowskiej, Białostockiej i Nieporęckiej na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek. Projekt polega na rewitalizacji i adaptacji starych budynków fabrycznych i budowie nowych, wkomponowanych w przestrzeń postindustrialną. Autentyczne elementy
fabryki, która powstała w 1897 r.,
poddawane są renowacji i przeznaczane na cele mieszkaniowe,
handlowe, biznesowe i kulturalne.
Kompleks będzie posiadać własny
parking podziemny i system monitoringu.
Na terenie Centrum Praskiego
Koneser, w zabytkowym budynku
Rektyfikacji powstanie nowoczesne, multimedialne Muzeum Wódki. Odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak przebiegają poszczególne
etapy produkcji i z jakich surowców
powstaje polska wódka, która ma
ponad 600-letnią tradycję.
W Centrum praskim Koneser
będzie także ponad dwadzieścia
restauracji, kawiarni i barów. Duże
przestrzenie publiczne pomiędzy
budynkami, wyłączone z ruchu
kołowego, stworzą przestrzeń dla
spacerowiczów. Dzięki restauracyjnym ogródkom, strefom odpoczynku oraz wydarzeniom kulturalnym odbywającym się na publicznych placach, powstanie tu
jeden z najbardziej atrakcyjnych
obiektów w Warszawie.
Przy budowie fundamentów
oraz infrastruktury podziemnej
dla zaplanowanych loftów mieszkalnych i biur znajdzie zastosowanie około 2,8 tys. ton prętów żebrowanych naszej produkcji.
Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał
2017 r., a jej koszt szacuje się
wstępnie na 460 mln zł.

West Station

Wspólne zdjęcie uczestników Gali

Teraz przenosimy się na lewy
brzeg Wisły, na Ochotę, w Aleje
Jerozolimskie. W grudniu 2015 r.
otwarto tu po gruntownej przebudowie nowy Dworzec Zachodni.

Obok, na terenach należących do
PKP, powstaje nowoczesny kompleks biznesowy West Station.
Dwa 14-piętrowe budynki biurowe zaoferują najemcom łącznie
blisko 68,5 tys. metrów powierzchni. Pierwszy biurowiec jest już
prawie gotowy. Drugi – który zostanie otwarty w początku 2018 r.
- będzie zawierał ok. 4 tys. ton
prętów żebrowanych wyprodukowanych w ArcelorMittal Warszawa.

Obwodnica Marek
I znowu przeskakujemy na
prawy brzeg Wisły. Na wschodnich obrzeżach Warszawy trwa
budowa inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców wiecznie zakorkowanych Marek: obwodnica.
Obwodnica Marek będzie drogą ekspresową. Kierowcy będą
mieli do dyspozycji 2 jezdnie po 3

pasy ruchu. Planowane są także
m.in. ekrany akustyczne, zbiorniki
retencyjne oraz przejścia i przepusty dla zwierząt. Zakończenie prac
na pierwszym, ok. 8-kilometrowym
odcinku od Marek do Kobyłki,
przewidywane jest na koniec wakacji 2017 r. Wykonawca drugiej
części inwestycji - od Kobyłki do
Radzymina, ponad 7 km długości
- na swoje prace ma 32 miesiące
od dnia rozpoczęcia kontraktu,
czyli 28 listopada 2014 r. Trasa
odblokuje wyjazd ze stolicy w stronę Białegostoku, Mazur i Suwalszczyzny.
Cała obwodnica Marek o długości 15,4 km będzie kosztować
ok. 737,5 mln zł. Na jej budowie
wykorzystanych zostanie ok. 3 tys.
ton prętów żebrowanych z naszej
Huty.
Mirosław Czub
miroslaw.czub@arcelormittal.com

Dzień Otwarty w Hucie
Ponad 180 osób w siedmiu
grupach odwiedziło Hutę
ArcelorMittal Warszawa 11
czerwca b.r. podczas Dnia
Otwartego.

P

ierwsza grupa weszła do
Huty o godzinie 9:00. Ostatni goście wyszli o godzinie
18:00. Byli pod wrażeniem stalowni i walcowni, uprzejmości i życzliwości przewodników, sprawności
organizacyjnej.
– Nie sądziłem, że będziemy
mogli tak dużo zobaczyć, proces
produkcji w Hucie robi ogromne
wrażenie – podkreślał pan Krzysztof, mieszkaniec Bielan. – Widać,
że dzisiejsza Huta jest bardzo nowoczesna, to zupełnie inna technologia niż kiedyś – mówił pan
Stanisław, który lata temu pracował w Hucie Warszawa.
Kiedy żegnaliśmy kolejne wychodzące po wyciecze grupy –

Fot. Arch. Huty

WOW

Fot. R. Tkaczyk

W

ychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół
po raz kolejny mieli okazję zaprezentować swoje talenty.
Tegoroczna Gala rozpoczęła się od
wręczenia uczniom szkół podstawowych, którzy uzyskali maksymalny wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty, pamiątkowych statuetek, listu gratulacyjnego Burmistrza i kuponu upominkowego.
W tym roku tytułem „Bielańskiego
Orła” mogło poszczycić się aż 9
uczniów z 6 szkół podstawowych:
● 3 uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 53 (Barbara Gutowska, Anna Klimaszewska, Julia
Ptasińska)
● 2 uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 80 (Martyna Berdzik,
Nadia Serafin)
oraz uczniowie:
● ze Szkoły Podstawowej nr 77
(Jan Sobczak)
● ze Szkoły Podstawowej nr
133 (Jakub Artur Stoń)
● ze Szkoły Podstawowej nr
289 (Urszula Papiernik)
● ze Szkoły Podstawowej nr
293 (Krzysztof Białka).
Jak co roku, dzieci i młodzież
mieli okazję zaprezentować swoje
talenty. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała najwyżej ocenione przedstawienia. W pierwszej
części oglądaliśmy przedstawienia
przedszkolaków, którzy zabrali
widzów w „Bielańską podróż dookoła świata”. Nie zabrakło piosenek i tańców z różnych krajów
europejskich, a nawet krain tak
egzotycznych jak Ameryka Połu-

dniowa czy Afryka. W drugiej
części koncertu występowali
przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacji
kulturalnej. Zgodnie z konwencją
tegorocznego przeglądu, wykonawcy śpiewali piosenki, wykonywali utwory instrumentalne oraz
zaprezentowali inscenizację i różnorodne tańce. Wśród piosenek
były przedwojenne polskie szlagiery, zagraniczne standardy, utwory
musicalowe oraz znane współczesne przeboje, a na scenie mogliśmy
podziwiać solistów, duety i zespoły wokalne. Wszyscy wykonawcy
reprezentowali wysoki poziom.
Nagrody – statuetki i dyplomy –
wręczyli Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany oraz Zofia
Gajewicz, naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany wraz z radnymi: Iloną
Popławską, Renatą Banasiak, Ryszardem Zakrzewskim, Wojciechem Borkowskim i Sławomirem
Umińskim. Niebagatelną rolę
w całym przedsięwzięciu odegrała
konferansjerka – Eliza Czachorowska – na co dzień nauczycielka
rytmiki w bielańskich przedszkolach oraz towarzyszący jej w pierwszej części Gali Andrzej Bielecki
– pracownik Przedszkola nr 287
„Piotrusia Pana” – jako odziani w
stroje łowickie Handzia i Kaziuk.
Wszyscy bawili się świetnie, a tegoroczna Gala znów była źródłem
wspaniałych emocji i niezapomnianych wrażeń.
Na zakończenie uroczystości
Anna Martin –dyrektor Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej – już teraz zaprosiła wszystkich na kolejną Galę VIII już festiwalu osiągnięć bielańskich placówek oświatowych.

Co łączy tak różne warszawskie obiekty, jak Centrum
Praskie Koneser, kompleks
biurowy West Station przy
Dworcu Zachodnim i obwodnicę Marek?

Fot. Arch. Huty

Gala VII Festiwalu
Osiągnięć Bielańskich
Placówek Oświatowych
15 czerwca w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy
ul. Szegedyńskiej 9a odbyła się
Gala VII Festiwalu Osiągnięć
Bielańskich Placówek Oświatowych.

5

oprócz zdania – „było super” słyszeliśmy najczęściej pytanie: „kiedy
zorganizujecie kolejny Dzień
Otwarty”? Zadawano je w imieniu
tych, którzy się nie dostali, bo miejsca na stronie www.hutawrszawazaprasza.com wyczerpały się w ciągu
1,5 godziny. Mamy nadzieję, że uda
nam się po wakacjach ponownie dać
warszawiakom możliwość odwiedzenia naszego zakładu.
Ewa Karpińska

6
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Finał konkursu „Bądź EKO na Bielanach” Dzień Dziecka na

Chomiczówce za nami!

Podczas pikniku Dzień Dziecka na Chomiczówce odbył
się uroczysty finał III edycji
konkursu plastycznego „Bądź
EKO na Bielanach” pod hasłem:
„Zwierzęta Bielan”.

29 maja na terenach rekreacyjnych przy ul. Nerudy 1, jak co
roku, mieszkańcy Bielan bawili
się na pikniku zorganizowanym
dla najmłodszych i nie tylko…

Fot. Z. Morawski

O

P

Zastępcy burmistrza: Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk
wraz z laureatami konkursu

ni Maksymiuk. Kategoria wiekowa
13-15 lat: Ola Płaza.
Wszystkim bardzo serdecznie
dziękujemy za udział w konkursie,
a nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Nagrodą dla laureatów jest pobyt na plenerze plastycznym „Wakacje z pasją - Artystyczne inspiracje”, organizowanym przez Fundację Żyj z pasją w dniach 3-16
lipca 2016 r. w Zakopanem. W programie dwutygodniowych wakacji
jest m.in.: malowanie na jedwabiu,
doskonalenie różnych technik plastycznych, projektowanie biżuterii
(prowadzenie Karina Królak),
warsztaty filcowania, warsztaty
z savoir-vivre (prowadzenie Zofia
Czernicka), warsztaty aktorskie
(prowadzenie Halina Rowicka
i Krzysztof Kalczyński), warsztaty
dziennikarskie (prowadzenie Jakub Porada), konwersacje w języku angielskim, happeningi, spotkania z kulturą Podhala (wieczór
góralski, atrakcje turystyczne Zakopanego i okolic), zajęcia sportowe i rekreacyjne, dyskoteki, ogniska – jednym słowem – moc atrakcji!

Nagrody (dyplomy, książki
przyrodnicze oraz upominki od
Dzielnicy Bielany, a także vouchery na „Wakacje z pasją”) na piknikowej scenie wręczali zastępcy
Burmistrza Dzielnicy Bielany –
Grzegorz Pietruczuk oraz Włodzimierz Piątkowski i wiceprezes
Fundacji Żyj z pasją – Elżbieta
Lasocka. Upominkami książkowymi – „Porada na Europę” Jakuba
Porady z autografem autora – zostali również uhonorowani opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu.
Wystawę prac Laureatów i Wyróżnionych będzie można oglądać
jesienią w Urzędzie Dzielnicy Bielany w godzinach pracy urzędu.
Już dziś gorąco zapraszamy!
Sponsorami nagrody głównej
są firmy: AG COMPLEX Sp. z o.o.,
BYŚ-Wojciech Byśkiniewicz, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o, Toyota
Bielany Autoryzowany Dealer Toyoty Motor Poland Sp. z o.o.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za wspieranie talentów
dzieci i młodzieży!

ubliczność powitali ze sceny
członkowie Zarządu Dzielnicy
Bielany na czele z burmistrzem
Tomaszem Menciną oraz zastępcami: Grzegorzem Pietruczukiem i
Włodzimierzem Piątkowskim. Na
imprezie obecni byli również Radni
Dzielnicy Bielany: Ilona Popławska,
Daniel Pieniek i Ryszard Zakrzewski. Publiczność powitał również
gospodarz terenu imprezy Prezes
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Edward Młynarczyk.
Najmłodszych do zabawy zachęcali: DJ Miki oraz Fruktaki.
Poza sceną czekały na mieszkańców liczne atrakcje sportowo-rekreacyjne takie jak dmuchańce
oraz miasteczko sportowe. Swoje
stoiska wystawiły również: Biblioteka Publiczna im. Stanisława Sta-

Małgorzata Kink

Fot. M. Kink

rganizatorami konkursu
był Urząd Dzielnicy Bielany oraz Fundacja Żyj z pasją. Temat konkursu to plakat edukacyjno-informacyjny promujący
faunę Bielan. Celem konkursu
było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej dzieci
i młodzieży. Konkurs skierowany był do dzieci z Bielan w wieku
6-15 lat.
Na konkurs wpłynęło ponad
150 prac! Wszystkie charakteryzowały się oryginalnym ujęciem tematu „bielańskich” zwierząt, zarówno w formie prezentacji, jak i
w treści. Dominowały dziki; a także ptaki. Las Bielański – jak zawsze
– to inspiracja do pokazania dzięcioła czarnego, saren, wiewiórek,
lisów czy łosi. Ponadto, jako temat
prac pojawiły się także zwierzęta
domowe - głównie koty.
Komisja konkursowa w składzie: Halina Piwowarska (przewodnicząca) oraz członkowie:
Mirosława Włodek, Elżbieta Lasocka, Dariusz Piwowarski, Karina
Królak i Paulina Szczuczko-Jędruszak, spośród nadesłanych 155
dzieł wyróżniła 24 prace oraz wyłoniła następujących laureatów:
Kategoria wiekowa 6-9 lat:
Lena Szyszkiewicz, Zofia Mańkowka, Magdalena Żurek, Jan Golimowski. Kategoria wiekowa 1012 lat: Wiktoria Piszczelska, Julia
Kędzierska, Elżbieta Pyrka, Anto-

szica, Bielański Ośrodek Kultury,
Fundacja Żyj z Pasją, CRS Bielany,
Stowarzyszenie Taoistyczne Rai
Chi, Straż Miejska, Policja, Straż
Pożarna, TKKF Chomiczówka,
Fundacja Dzieci Afryki, Moc Aloha oraz przedszkole „Mały Odkrywca”. Ponadto, na stoisku Honorowych Dawców Krwi „Dar
Serca” aż 113 osób zarejestrowało
się jako potencjalni dawcy szpiku
oraz komórek macierzystych.
Wysłuchaliśmy koncertu laureatów XV Konkursu Wokalnego „Mikrofon dla Każdego”. Ponadto, Burmistrz Tomasz Mencina wraz z Radnymi Dzielnicy Bielany wręczyli
nagrody i dyplomy laureatom XXII
Bielańskiego Przeglądu Zespołów
Tanecznych „Taneczny Krąg 2016”.
Piknik zakończył się koncertem grupy Brooklyn Band, która
porwała mieszkańców Bielan do
tańca w rytmie największych przebojów muzyki rozrywkowej.

Burmistrz Tomasz Mencina witał dzieci na pikniku

Fundacja Żyj z pasją / WOŚ

Niepełnosprawni dzieciom na Bielanach
„Mam takie marzenie, że
pewnego dnia czworo moich
małych dzieci będzie żyło w
społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru
skóry, lecz wedle ich charakterów” – powiedział dawno temu
Martin Luther King.

Fot. Arch. BŚDS

P

odobne marzenie mają żyjący
współcześnie ludzie, ludzie
mieszkający obok nas.
„My mamy takie marzenie, aby
świat nie osądzał nas wedle naszej
niepełnosprawności” – mówią
uczestnicy Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi.
Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną często postrzegane
są jako osoby żyjące na marginesie

społeczeństwa, nieustanni biorcy,
wymagający całodobowej opieki i
wsparcia. Nie zawsze to jednak jest
prawdą.
Pracownicy Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, na co dzień zajmujący się terapią i rehabilitacją dorosłych osób

z niepełnosprawnością intelektualną, kierując się próbą przełamania w/w schematu myślenia zrealizowali projekt „Niepełnosprawni
Dzieciom”. W ramach wewnętrznego projektu, na motywach znanej wszystkim baśni, zostało przygotowane przedstawienie teatralne

„Kopciuszek”. Ponadczasowa opowieść o dyskryminacji, próbie wyjścia naprzeciw własnym marzeniom i w efekcie o spełnieniu tych
marzeń, okazała się niezwykłą
okazją do zaprezentowania lekcji
tolerancji, miłości i wybaczenia.
W przedstawieniu zagrało 10
osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi. Jest ono efektem wielomiesięcznej pracy uczestników
zajęć teatralnych realizowanych
w ramach programu placówki.
Przedstawienie zostało przygotowane z myślą o dzieciach z zaprzyjaźnionych przedszkoli: na
Bemowie oraz Bielanach. 9 czerwca w ogrodzie BŚDS przedstawienie obejrzało ponad 100 dzieci
z Przedszkola nr 97 „Leśna Polanka” na Twardowskiej, a 10 czerwca
dzieci z Przedszkola przy SP nr 357

na Bemowie. Dzieci reagowały
w niezwykle naturalny, spontaniczny sposób. Były oklaski, chwile wzruszenia i bardzo dużo radości. Przedstawienie zostało przygotowane w taki sposób, że również widzowie mogli przez chwilę
wejść na scenę i poczuć się aktorami. Wspaniale przygotowane
stroje, scenografia, muzyka, ale
przede wszystkim fantastyczna gra
aktorska zrobiła również wrażenie
na dorosłych. Dzięki życzliwości
i wsparciu Zarządu Dzielnicy Bielany planujemy ponownie zaprezentować przedstawienie, tym
razem na Bielańskiej Scenie Kameralnej budynku dzielnicy Bielany
jesienią tego roku, o czym będziemy Państwa informować po wakacjach.
Karolina Tarazewicz
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Ks. Stefan Wyszyński – nasz spowiednik
nego. Pomagał rannym, namaszczał umierających i przygotował
na śmierć 15-letniego Bogdana
Grygorcewicza, najmłodszego ułana kawalerii przybyłego z Puszczy
Nalibockiej. Już po wojnie,
w 1960 r. prymas Polski Stefan
Wyszyński, przebywając na terenie
byłego szpitala powstańczego, mówił: „Spowiadałem zazwyczaj tych,
którzy szli na operacje, tutaj, w tej
kaplicy. Przynoszeni byli na noszach albo na jakimś kocu. Dużo
krwi wsiąkło w podłogę, na której
teraz siedzimy”.

28 maja minęła 35. rocznica
śmierci Prymasa Tysiąclecia
– Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

T

en patron uniwersytetu na
Bielanach jest także dobrym
duchem kombatantów Armii Krajowej. To właśnie On
wspierał, spowiadał i namaszczał
żołnierzy Grupy Kampinos walczących podczas Powstania Warszawskiego.
Z powodu swych wcześniejszych publikacji o hitleryzmie, po
wybuchu II wojny światowej ks.
Stefan Wyszyński unikał kontaktu
z niemieckimi żołnierzami. Za
radą przychylnych mu duchownych najpierw wyjechał do Kozłówki, potem znalazł się w Żułowie i w końcu udał się do podwarszawskich Lasek. We wspomnianych miejscowościach opiekował
się zakonnicami i niewidomymi
dziećmi. Jak podaje miesięcznik
katolicki Civitas Christiana, ks.
Stefan Wyszyński na wiosnę
1944 r. stał się zaprzysiężonym
członkiem Armii Krajowej o pseudonimie „Radwan III”. W czasie
Powstania Warszawskiego był kapelanem szpitala powstańczego,
który znajdował się na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (obszar Kampinoskiego Parku Narodowego). Ponadto był kapelanem wojskowym
na terenie VIII Rejonu, VII Obwodu „Obroża” AK i przyjmował
przysięgi od pierwszych żołnierzy
AK. Przez ten czas wykonywał
swoje zadania duszpasterskie
i w kaplicy Zakładu odprawiał
Msze św. Było tak i 24 września
1944 r., gdy podczas ostrzału artyleryjskiego odłamki spadły na
dach kaplicy. We wspomnianych
posługach uzupełniali się z ks.
kapelanem Jerzym Baszkiewiczem
ps. „Radwan II”.

Spowiadałem się
u Radwana III
- Księdza Stefana Wyszyńskiego widywałem na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach, ponieważ uczęszczałem podczas okupacji na organizowane komplety gimnazjalne
w Laskach. Chodziliśmy wtedy
także do kościółka, gdzie spotykałem przyszłego prymasa – wspomina Stanisław Skrzyniarz, kombatant Grupy Kampinos. Z kolei
Marcin Biegas (członek Grupy
Kampinos z młodszego pokolenia)
wspomina także, co słyszał od innych księży. – Podobno ks. kapelan
Stefan Wyszyński odprawiał msze
polowe w ruinach kościoła w Lipkowie, by nie narażać Zakładu
Niewidomych w Laskach na nie-

Wspomnienia
Jerzego Koszady

Kard. Stefan Wyszyński

mieckie odwety – mówi. Podczas
Powstania spowiadał się natomiast
u ks. Stefana Wyszyńskiego Zygmunt Duchnowski ps. „Buk”, który do Zgrupowania Kampinos
przeprawił się z Legionowa przez
Wisłę w składzie batalionu por.
„Znicza”. Walczył tam w 3. plutonie 6. kompanii 3. batalionu. –
Spowiadałem się u księdza Wyszyńskiego przed wyjściem w akcję
– wspomina kombatant. Inny żołnierz AK z Kampinosu, dobrze
znany bielańczykom śp. Tadeusz
Budzyński napisał wiersz, w którym wspomina Kapelana:
… „Broń i amunicję ludzie pozbierali,
także swym działaniem leśnicy
wspierali.
Tu „Szymon” Krzyczkowski powstańców werbował,
to był nasz kapitan i broń
z nami chował.
Coraz większe grupy wojsk tu
przybywało,
coraz więcej broni, ale wciąż za
mało.
Z nami Ksiądz Wyszyński to
osoba boska,
właśnie tak powstała Armia
Kampinoska”...
Ranni z Bielan
Z opracowania Jerzego Koszady (uczestnik walk w Kampinosie)
dowiadujemy się, że jeszcze przed

wybuchem Powstania Warszawskiego ks. Stefan Wyszyński przygotowywał duchowo i pomagał
w organizacji powstańczego szpitala w Laskach, który następnie
poświęcił. Gdy 1 i 2 sierpnia 1944 r.
trafili tam pierwsi ranni z walk na
lotnisku bielańskim, „Radwan III”
rozpoczął pracę kapelana szpital-

Pan Jerzy Koszada informuje,
że „Radwan III” współpracował
z dowódcą VIII Rejonu kpt. Józefem Krzyczkowskim „Szymonem”.
Pan Jerzy w czasie okupacji zamieszkiwał w Izabelinie (nieopodal Lasek) i spotykał ks. Stefana
Wyszyńskiego w Zakładzie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
– Często w intencji oddziałów
Dywersji Bojowej ks. kapelan organizował w kaplicy w Laskach
nocne adoracje. Modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem rozpoczynał słowami: „Dzieci, przystępujemy do akcji”. Ten cytat
pochodzi z opracowania pana Koszady zatytułowanego „Ks. Stefan
Wyszyński «Radwan III» Kapelan
Armii Krajowej”.
Wieczorami ks. Stefan Wyszyński spowiadał partyzantów na
skraju lasu (w czasie powstania
„Grupa Kampinos” liczyła około 3
tys. partyzantów). Obchodził także miejsca walk, gdzie szukał ran-

nych i zabitych. Pewnego dnia
natknął się na ciężko ranną łączniczkę, która przekazała księdzu
rozkaz dla kapitana „Szymona”. Po
doręczeniu rozkazu, na plecach
przeniósł łączniczkę do szpitala.
Zaangażowany był również w działania wywiadowcze. Opieką duszpasterską otaczał sanitariuszki
i łączniczki, które miały siedzibę
w Towarzystwie Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach. W publikacji „Kamienie wołać będą”
prymas Stefan Wyszyński napisał
o tych dzielnych kobietach: „Jedno
wiedziałem, zdolne są do każdej
ofiary, przekonane, że pełnią świętą powinność. (…) Padały niewątpliwie. Grzebaliśmy je w polskiej
ziemi. (…) Ale były jak ziarno
pszenicy, które pada w ziemię, aby
obumarłszy przynieść owoc stokrotny”…
Jerzy Koszada w broszurze
„Ks. Stefan Wyszyński «Radwan
III» Kapelan Armii Krajowej” cytuje wspomnienia zakrystianki
Jadwigi Szachno: „Od jesieni
1944 r. do końca okupacji, w kaplicy zakładowej (wyjaś. aut. – Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach) odprawiali Mszę
św. dwaj katoliccy księża niemieccy”. Zakrystianka wspominała, że
wyczuwała jakąś więź kapłańską
między niemieckimi duchownymi
a ks. Stefanem Wyszyńskim oraz
jednocześnie – bardzo delikatny
dystans.
Ks. Stefan Wyszyński opuścił
Laski w marcu 1945 r. Nigdy o nich
nie zapomniał.
Olga Gajda

Konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
Kilkuset uczniów z całej Polski
wzięło udział w konkursie organizowanym przez katolickie
gimnazjum przy ul. Dewajtis,
poświęconym bł. ks. Jerzemu
Popiełuszce.

U

czestnicy w dość nietypowy sposób, na przykład
poprzez komiks, mieli za
zadanie przemycić wartości, którym wierny był kapelan Solidarności.
Pomysł na konkurs zrodził się
w 2014 r. Dyrekcja katolickiego
gimnazjum przy ul. Dewajtis
chciała w nietypowy sposób
uczcić 30. rocznicę męczeńskiej
śmierci swojego patrona – bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Nauczyciele
wpadli na pomysł zorganizowania ogólnopolskiego konkursu
literacko-plastycznego. Jego ce-

lem jest, aby uczniowie z całej
polski poznali wartości, którym
wierny był bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Każdej edycji konkursu towarzyszy hasło, którym uczniowie
inspirują się w swoich pracach.
W tym roku było to zdanie „Człowieka zdobywa się otwartym sercem”. Nawiązuje ono to słynnego
cytatu ks. Jerzego „ludzi zdobywa
się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią”. To zdanie bł. Jerzy
Popiełuszko wypowiedział 30
stycznia 1983 r. podczas Mszy św.
za Ojczyznę.
W konkursie wzięło udział
kilkuset uczniów z całego kraju.
Sam konkurs składał się z dwóch
etapów. W pierwszym uczniowie
mieli za zadanie napisanie opowiadania i reportażu lub narysowanie komiksu oraz plakatu (gimnazjum). Do drugiego etapu,

który polegał na rozwiązaniu testu poświęconego życiu i działalności ks. Jerzego, zakwalifikowało
się 133 uczestników m.in. ze
Szczecina, Tarnowa, Nowego Sącza i Wrocławia. Finałową część
konkursu zakończyła Msza św.,
której przewodniczył Kardynał
Kazimierz Nycz, Metropolita
Warszawski oraz ks. dr Marek
Przybylski – dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Warszawskiej, ks. dr Sylwester Jeż – dyrektor Centrum
Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej, ks. Bogusław Jankowski
– dyrektor Centrum Kultury „Dobre Miejsce” oraz ks. Józef Naumowicz - postulator procesu
kanonizacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki.
opr. R
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Aleja Zasłużonych (5)

Hołd poległym żołnierzom
AK „Grupy Kampinos”
5 czerwca 2016 r. – modliliśmy
się w intencji Ojczyzny do NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
OPIEKUNKI NIEPODLEGŁOŚCI.
Taki nadany tytuł ma obraz
NMP w miejscowości Wiersze,
stolicy byłej Niepodległej
Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Fot. Arch. NRK

U

roczystość patriotycznoreligijna zgromadziła kombatantów, żołnierzy AK
„Grupy Kampinos”, miejscową
ludność i licznie przybyłych gości.
Mszę św. koncelebrowali – bp
Józef Zawitkowski, ks. infułat kpt.
Mieczysław Józefczyk – kapelan
Niepodległej Rzeczpospolitej
Kampinoskiej; ks. Ksawery Kujawa misjonarz Krwi Chrystusa, ks.
prof. dr hab. Józef Mandziuk.
Proboszcz parafii w Wierszach
ks. Kanonik Krzysztof Kłosiewicz
po krótkim powitaniu gości, zgodnie z tradycją uroczystości patriotyczno-religijnych w Wierszach,
poprosił o uroczyste zapalenie
Znicza Miłości Ojczyzny dostojnych gości: poseł Anitę Czerwińską i ministra, współorganizatora
uroczystości Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radcę Generalnego Koordynatora MON Krzysztofa
Sikorę i Ryszarda Dorf sekretarza
Zarządu Głównego Światowego
Związku Żołnierzy AK.
W genezę święta i partyzanckiej parafii w Wierszach, wprowa-

Józef Kasprzyk odznacza bp. Józefa
Zawitkowskiego medalem ProPatria

dził zebranych ks. kapelan kpt.
Mieczysław Józefczyk, żołnierz AK
„Grupy Kampinos”, wspominając
tamte dni 1944 r. i powstańcze
Msze św. tu na placu apelowym,
gdzie dziś w wolnej Polsce mamy
kościół, postawiony w trudnych
czasach komuny. Mocno szczypały serca słowa bp. Józefa Zawitkowskiego w wygłoszonym kazaniu – o wolnej Polsce, o niepodległości, o walce, o złożonej daninie
krwi żołnierskiej, o tragedii miejscowej ludności. O tym miejscu
uświęconym modlitwą i walką o
niepodległość Ojczyzny. Piękną
oprawę muzyczną zapewnił chór
„Ballada” z Leszna. Na zakończenie Mszy św. tradycyjnie Modlitwę
za Ojczyznę odmówiła Urszula
Przymus, Prezes Rady Pamięci
Niepodległej Rzeczpospolitej
Kampinoskiej.

Minister Jan Józef Kasprzyk za
kultywowanie patriotycznej tradycji odznaczył bp. Józefa Zawitkowskiego i ks. infułata kpt. Mieczysława Józefczyka – Medalem
ProPatria. Związek Oficerów Rezerwy RP uhonorował Urszulę
Przymus Prezesa Rady Pamięci,
nadając jej Honorowe Członkostwo Związku i odznaczając związkową odznaką.
Kombatantów, zasłużonych
żołnierzy AK „Grupy Kampinos”,
ppłk Józef Koleśnicki, Prezes Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalem 70-lecia
Zwycięstwa: Jadwigę BałabuszkoSławińską, Zenona Bartosińskiego,
Witolda Grzybowskiego, Józefa
Jabłońskiego, Stanisława Lipińskiego – żołnierzy AK „Grupy
Kampinos”.
Na zakończenie uroczystości
odbył się przemarsz pocztów
sztandarowych i Kompanii Honorowej 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia, Apel Pamięci
i składanie kwiatów przed pomnikiem Męczeństwa Narodu Polskiego, gdzie wiązankę kwiatów złożyli m.in. radni Dzielnicy Bielany.
Uroczystość zakończył partyzancki piknik.
Na najbliższą uroczystość zapraszamy do Wierszy – tradycyjnie w 3 niedzielę sierpnia – czyli
21 sierpnia 2016 r. o godz: 12.00
przy Cmentarzu Partyzanckim.
Urszula Przymus

„A na tej fladze biel jest i czerwień…”

Ś

więto Flagi obchodzimy
między świętami: 1 maja –
Świętem Pracy i 3 maja –
Świętem Konstytucji 3 Maja.
Aby uczcić Dzień Flagi 29
kwietnia 2016 r. uczniowie naszej
szkoły wraz z nauczycielami, personelem oraz najbliższymi członkami rodzin utworzyli „żywą flagę” na boisku szkolnym. Ustanowiliśmy nowy rekord. Było nas aż

Fot. Z. Morawski

Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych wprowadzonym na mocy
ustawy z 20 lutego 2004 r. o
zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego powinno
się je propagować i jak najwięcej o nim mówić, przecież „w
każdym z nas bije biało-czerwone serce”.

704 osoby - z klas I-III wzięło
udział 439 osób, a z klas IV-VI 265.
We wtorek 3 maja w audycji Programu Pierwszego Polskiego Radia pt. „Jedynka Dzieciom” można
było wysłuchać relacji z naszej
akcji. Wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu ser-

decznie dziękujemy i liczymy na
pomoc i jeszcze liczniejszy udział
lokalnej społeczności w realizacji
przyszłorocznego projektu. Zamierzamy znowu pobić rekord!
Redakcja
Koła Dziennikarskiego w SP 209

W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy kolejną sylwetkę sławnego Polaka, który
spoczywa na cmentarzu na Wólce Węglowej. Tym
razem przypominamy postać Emila Ochyry, wybitnego szermierza-szablisty.
Emil Ochyra

Emil Ochyra

Jakże krótka, a przy tym nieraz
ulotna jest sportowa sława! Oczywiście – są sportowcy, którzy nawet po śmierci trwają w zbiorowej
pamięci kibiców. Organizowane
są memoriały ich imienia, a dziennikarze wciąż powołują się na ich
wyczyny, komentując bieżące wydarzenia. Ale są i ci, którzy pomimo niezaprzeczalnych osiągnięć
odchodzą po śmierci w mrok zapomnienia. Do tych drugich należy Emil Ochyra.
Urodził się 12 lipca 1936 roku
w Rozborzu niedaleko Przeworska. Był wybitnym szermierzemszablistą. Miał dwadzieścia lat,
gdy zdobył mistrzostwo Polski
juniorów i czwarte miejsce na
mistrzostwach świata w Luksemburgu. Jego kariera natychmiast
nabrała rozpędu. Trzykrotnie sięgał po tytuł indywidualnego mistrza Polski (w 1959, 1960 i 1964
roku) i dwukrotnie (1967, 1971)
był mistrzem w rozgrywkach
drużynowych. W 1963 roku zdobył w mistrzostwach Polski medal
brązowy, a w 1968 – srebrny.
Czterokrotnie był drużynowym
mistrzem świata (1959, 1961,
1962, 1963). Walcząc drużynowo
był także pięciokrotnie drugi
(1956, 1961, 1962, 1966, 1972),
a dwa razy zdobył wraz z drużyną
brąz (1958, 1960). W 1961 roku
został ponadto indywidualnym
wicemistrzem świata. Był sportowcem warszawskim – występował w barwach klubów „Ogniwo”
(tu zaczynał swoją przygodę ze
sportem) i „Warszawianka”.
Brał udział w trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich.
W Rzymie w 1960 roku zdobył
srebrny medal drużynowo (wraz

z M. Kuszewskim, J. Pawłowskim,
A. Piątkowskim, W. Zabłockim
i R. Zubem). Cztery lata później
w Tokio zajął piąte miejsce indywidualnie, zaś wraz z drużyną
(E. Ochyra, J. Pawłowski, A. Piątkowski, W. Zabłocki i R. Zub)
wywalczył medal brązowy.
W 1968 roku, na igrzyskach
w Meksyku w 1968 drużyna szablistów, w której składzie znów
był Emil Ochyra, zajęła niemedalowe, ale także wysokie piąte
miejsce.
Uchodził za tytana pracy.
„Szalenie zaangażowany we
wszystko co robił, potrafił do
końca przeprowadzić najtrudniejszą akcję z tzw. zimną krwią.
Umiał rzucić wszystko na jedną
szalę i zwyciężyć. Lubił być podziwiany i miał zawsze swoje
zdanie, nawet wtedy, kiedy walczył w jednej drużynie z Jerzym
Pawłowskim, który oponentów
pod żadną postacią nie cierpiał.
Toteż często dochodziło do konfliktów, ale narodowa drużyna
szablistów, mimo wszystko miała się dobrze i na początku lat
sześćdziesiątych, była często poza
zasięgiem wielkich rywali” – napisano o Emilu Ochyrze w jednym z artykułów. W latach swoich największych sukcesów był
doceniany, m.in. dwukrotnie nagrodzono go Złotym Medalem za
Wybitne Osiągnięcia Sportowe.
Zmarł 26 maja 1980 roku
i spoczął na Cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce
Węglowej. Jego grób można rozpoznać już z daleka po zdobiących go olimpijskich kołach. Nie
zmienia to faktu, iż jest dziś sportowcem niemal nieznanym. Słabe, zamglone, niemal nie pozwalające rozpoznać rysów twarzy
zdjęcie, które stanowi ilustrację
niniejszego artykułu to jedyne,
jakie udaje się odnaleźć w tak
zwanej domenie publicznej. Nawet ludzie znający się na polskim
sporcie, pytani o przyczynę jego
przedwczesnej śmierci, nie są
w stanie odpowiedzieć. Pamiętają jedynie, że był taki szablista
i faktycznie zmarł niedługo po
zakończeniu sportowej kariery.
Emil Ochyra pozostawił trwały
ślad w historii polskiego sportu.
Mimo to pozostaje sportowcem
zapomnianym. Niesłusznie zapomnianym.
Rafał Dajbor
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OBCHODY 72. ROCZNICY
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
NA BIELANACH
W tym roku obchodzimy 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji, w dniu 1 sierpnia br. o
godz. 11.00 bielańscy kombatanci oraz młodzież złożą
w ramach „Lata w Mieście” kwiaty oraz zapalą znicze w
Bielańskich Miejscach Pamięci.
W niedzielę 7 sierpnia o godz. 11.00 zapraszamy na uroczystość patriotyczną przy pomniku ku czci walk o lotnisko bielańskie przy ul. Michaliny 10. Po uroczystości,
o godz. 12.00, zostanie odprawiona msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju na Młocinach przy
ul. Dzierżoniowskiej 7.
Dodatkowo, w tym dniu, po Mszy św. (godz. 12.30) w
kościele św. Zygmunta przy pl. Konfederacji, ok. godz.
13.30 odbędzie się uroczysty koncert pn. „Pieśni Wolności – koncert pieśni Powstania Warszawskiego” organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Warszawy,
Edukacji Studentów i Tolerancji „WEST”. Osoby uczestniczące w uroczystości przy ul. Michaliny będą mogły
po jej zakończeniu udać się na koncert w kościele św.
Zygmunta.

RUSZA
FILMOWA STOLICA LATA –
FILMOWE BIELANY 2016!

C

W czwartek 30 czerwca zapraszamy na pierwszy pokaz
w ramach projektu „Filmowa Stolica Lata – Filmowe
Bielany 2016”. O godz. 21.45, na placu przy stacji metra
Słodowiec, do obejrzenia będzie film „Hotel Marigold”.
Kolejne seanse prezentowane będą w każdy czwartek
lipca o godz. 21.45 oraz w czwartki sierpnia o godz.
21.15. Ostatni pokaz odbędzie się w dniu 1 września o
godz. 21.15. Podobnie jak w latach ubiegłych, dla Państwa wygody, podczas każdego seansu będą dostępne
leżaki.
Terminy i tytuły prezentowanych filmów:
● 30 czerwca – „Hotel Marigold”,
● 7 lipca – „Drugi Hotel Marigold”,
● 14 lipca – „Kwartet”,
● 21 lipca – „Lepiej późno niż później”,
● 28 lipca – „Dziś jestem blondynką”,
● 4 sierpnia – „Nietykalni”,
● 11 sierpnia – „Samba”,
● 18 sierpnia – „Przypadek Harolda Cricka”,
● 25 sierpnia – „Kochankowie z księżyca”,
● 1 września – „Sekretne życie Waltera Mitty”.
M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Z kolei w każdy piątek sierpnia zapraszamy na cykl pokazów filmowych „EkoLato przy Stawach Brustmana” –
do obejrzenia będą filmy fabularne poruszające szeroko pojętą tematykę ekologiczną oraz przyrodniczą.
Serdecznie zapraszamy!
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
ul. Duracza 19
 7 lipca (czwartek) godz. 17.30
Spektakl teatru Wariacja SPOSÓB NA WIERCIPIĘTKA / wstęp wolny
 13 lipca (środa) godz. 17.00
Zajęcia MORSKIE OPOWIEŚCI prowadzone
przez trenera Polskiego Centrum Origami Małgorzatę Spilarewicz / wstęp wolny

26 lipca (wtorek) godz. 10.30-11.30

Zajęcia WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ / wstęp wolny
 18 sierpnia (środa) godz. 17.00
Zajęcia SPOTKAJMY SIĘ W WAKACJE / wstęp
wolny
 24 sierpnia (środa) godz. 17.00
Zajęcia OSTATNIE WAKACYJNE DNI prowadzone przez trenera Polskiego Centrum Origami
Małgorzatę Spilarewicz / wstęp wolny
 31 sierpnia (środa) godz. 17.30
Spektakl teatru Wariacja PRZYGODY RYCERZYKA / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 26: tel. 22 639 88 51.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
al. Reymonta 6
Czytane Środy o podróżach (dla dzieci w wieku
5-8 lat):
 6 lipca, godz. 17:00

Egipt - malowanie piaskiem, robienie z pudełek – piramidek / wstęp wolny

 13 lipca, godz. 17:00
Holandia - malowanie tulipanów, robienie wiatraków /
wstęp wolny
 27 lipca, godz. 17:00
Australia – robienie opaski papuga i kolorowej rafy koralowej / wstęp wolny
na Czytane Środy o podróżach (dla dzieci w
wieku 5-8 lat):
 3 sierpnia, godz. 17:00
Grecja - malowanie greckich obrazków, talerzyk pirata
/ wstęp wolny
 24 sierpnia, godz.17:00
Włochy – robienie obrazów z makaronu / wstęp wolny
 31 sierpnia, godz. 17:00
Botswana – struś / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 49: tel. 22 663 73 85.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

„PRZEZ OKULARY
HENRYKA SIENKIEWICZA”
Zakończyła się V Edycja Bielańskiego Konkursu Literackiego „AD FONTES” organizowanego przez ZS Nr 55 im.
gen. Maczka. Gimnazjaliści bielańskich szkół nadesłali
ponad 50 prac, które były oceniane w dwóch kategoriach. Poziom prac był niezwykle wysoki i wyrównany,
o czym zaświadczał honorowy przewodniczący jury –
dziennikarz i pisarz, Jerzy Wlazło, autor cenionej i nagradzanej książki „Biesłan. Pęknięte miasto”. Wyniki:
KATEGORIA: SŁOWA – KLUCZE
I MIEJSCE – Zuzanna Kiewel (G Nr 78 im. Powstańców
Wielkopolskich, opiekun – Aleksandra Kolasińska-Jahn)
„Wszystko zaczyna się od niczego”.
II MIEJSCE – Bartłomiej Pacho (ZS Nr 51 im. Domeyki,
opiekun – Ewa Rutkowska) „Tajemnica Korna”.
III MIEJSCE – Dominika Jędruszak (G Nr 72 im. Dobrowolskiego, opiekun – Monika Wawrzonowska) „Rude
warkocze i beżowy fotel”.
WYRÓŻNIENIA:
1. Marta Romańczuk (ZS Nr 51 im. Domeyki, opiekun –
Hanna Cibora) „Dziewczyna o szmaragdowych oczach”.
2. Anna Węclewska (Gimnazjum Sportowe nr 79, opiekun – Monika Lesisz ) „Samotny w ciemności”.
3. Katarzyna Kisielińska (ZS Nr 51 im. Domeyki, opiekun
– Ewa Rutkowska) „Śniąc o przeznaczeniu”.
KATEGORIA: CYTAT
I MIEJSCE – Barbara Adamczuk (ZS Nr 51 im. Domeyki,
opiekun – Elżbieta Drózd) „Tama”.
II MIEJSCE – Alicja Grzyb (ZS Nr 51 im. Domeyki, opiekun – Gabriela Kraszewska) „Nazwisko zobowiązuje”.
III MIEJSCE – Jan Galiński (ZS Nr 51 im. Domeyki, opiekun – Elżbieta Drózd,) „… Człowiek jest jak morze…”
WYRÓŻNIENIA:
1. Kamila Szymańska (ZS Nr 55 im. gen. Maczka, opiekun
– Małgorzata Brudzińska) „Błogosławieństwo Posejdona”.
2. Michalina Retman (Gimnazjum Sportowe nr 79, opiekun – Monika Lesisz) „Gdy nadchodzi śmierć”.
3. Weronika Tkaczyk (ZS Nr 51 im. Domeyki, opiekun –
Ewa Rutkowska) „Byłeś kiedyś w psychiatryku?”
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Agnieszka Kobus

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
Wystawa malarstwa lekarki Małgorzaty Gruszewskiej-Świderskiej

Otwarta dla publiczności od 21 maja do 31 lipca 2016. Codziennie w godz. 8-20
Wystawa składa się z kilkudziesięciu prac z pięciu cyklów STWORZENIA, TWARZE, KRAJOBRAZY, ZABUDOWA i KAŻDY SIĘ CZEGOŚ BOI różnych formatów i technik. Od kartonu po płótno. Jest przekrojem twórczości
lekarki wybitnie uzdolnionej również plastycznie. Ma za
sobą już 10 wystaw indywidualnych – szczególnie ważna była dla niej oprawa plastyczna do wystawy poświęconej twórczości księdza Jana Twardowskiego (Najmniejsze Muzeum Świata w Warszawie, marzec 2006 r.)
Możliwość zakupienia poszczególnych prac z wystawy!
W drugiej połowie maja planowany jest WERNISAŻ z

udziałem lekarki/malarki. Więcej na www.dobremiejsce.org
Małgorzata Gruszewska-Świderska ur. w 1946, mieszka
w Warszawie, jest lekarzem neurologiem. Jako uczennica szkoły średniej uczęszczała na zajęcia do Pałacu
Młodzieży i otrzymała I nagrodę na międzynarodowej
wystawie w Indiach. W czasie studiów brała udział w
wystawach w Klubie Medyka. Po ukończeniu w 1970 r.
Akademii Medycznej pracowała jako lekarz neurolog.
Zaabsorbowana pracą w szpitalu oraz obowiązkami
żony i matki, nie znajdowała już czasu na inne zajęcia.
Do swej pasji powróciła po przejściu na wcześniejszą
emeryturę. Dwie jej prace, obok innych, zostały opublikowane w kalendarzu lekarza-praktyka na 2006 r.
Małgorzata Gruszewska-Świderska w swoich pracach
stosuje różne techniki malarskie. Szczególnie interesująca jest wielka różnorodność jej prac – zarówno jeśli
chodzi o tematykę, jak i o formę oraz znakomite wyczucie koloru. Warto zwrócić uwagę na piękną kolorystykę,
niepowtarzalność, choć prac jest rekordowa ilość: blisko 3 tysiące. Maluje na drewnie, płótnie, tekturze, papierze, stosując różne mieszane techniki. Nie korzysta z
modeli. Również pisze, zwłaszcza wiersze.
DOBRE MIEJSCE wej. A, Galeria Krużganek,
ul. Dewajtis 3, Las Bielański, Warszawa.
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

Lato w BOK
Zapraszamy dzieci do Bielańskiego Ośrodka Kultury
na ul. Goldoniego 1 na filmy w ramach projektu „Dziecięce poranki filmowe”.

 28 czerwca (wtorek), 30 czerwca (czwartek), 5
lipca (wtorek), 7 lipca (czwartek) zawsze o 10.00
Informacje na temat tytułów filmów można uzyskać w
sekretariacie BOK w godz. 9.00 – 17.00 pod nr. 22 83465-47. Wstęp wolny.

BOK - olot
czyli animatorzy w akcji
Zapraszamy dzieci z opiekunami na letnie zabawy z animatorami z Bielańskiego Ośrodka Kultury.
Nasz zespół przygotował dla was zadania plastyczne
i kolorowy plac zabaw m. in. z chustą animacyjną i innymi niespodziankami.
W tym roku będziemy na was czekać na jednym z podwórek osiedla Ruda.

Podwórko przy ul. Klaudyny 18 A (przy budynku administracyjnym Osiedla Ruda).

 27 i 29 czerwca oraz 4 i 6 lipca ( poniedziałek
i środa), zawsze w godzinach 10.00 – 13.00.
Tak bawiliśmy się w ubiegłym roku.

Letnie koncerty na Wawrzyszewie
- Muzyka na wodzie
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz
Stowarzyszenie „Akademia Łucznica“ i Bielański Ośrodek Kultury zapraszają na letnie koncerty, które będą
ralizowane w wyjątkowym miejscu - na pomoście nad
Stawem Brustmana (Osiedle Wawrzyszew).

Harmonogram koncertów:
 8 lipca (piątek), w godz.18.30 - 20.00.
Zespół „Agnieszka Kozłowska & Con Pasione“ (śpiew sopran, skrzypce, gitara, kontrabas).
Spotkanie z muzyką klasyczną w najlepszym wydaniu.
Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory znane, lubiane z kręgu muzyki klasycznej, w tym operetkowo - musicalowej.
 15 lipca (piątek), w godz.18.30 - 20.00.
Zespół „Dromenca“ (śpiew, akordeon, skrzypce).
Artyści popularyzują muzykę cygańską, łącząc tradycję
i kulturę romską z elementami muzyki polskiej. Efektem
współpracy muzyków jest piorunująca dawka emocji
wychodząca z głębokich przeżyć i muzycznej wrażliwości.

 22 lipca (piątek), w godz.18.30 - 20.00.
Kwartet „Klezmersi“ (skrzypce, klarnet, perkusja, akordeon).
Muzyka grana przez klezmerów, a zatem muzyków, którzy potrafią zagrać wszystko. W ich repertuarze znajdują się tematy muzyczne różnych narodowości. Składają
się na nie utwory z różnych stron świata, m.in. utwory
polskie, węgierskie, rumuńskie, żydowskie, bałkańskie,
rosyjskie, niemieckie i inne.
 29 lipca (piątek), w godz.18.30 - 20.00.
Zespół „Kapsell“ (banjo/gitara, akordeon/śpiew, perkusja).
Muzycy wykonują repertuar określany mianem „folklor
miejski“. Przeniesiemy się zatem do czasów starej Warszawy, kiedy to na ulicach przedmieść i w kafejkach królowała muzyka taneczna i piosenki z charakterystyczną
gwarą.
Własne koce, leżaki oraz koszyki z przekąskami mile
widziane! W razie deszczowej pogody spotykamy się w
sali koncertowej Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul.
Goldoniego 1.
Projekt jest dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy.

Warsztaty „Drzewo Życia”
„DRZEWO ŻYCIA” - warsztaty artystyczne (teatr, film, plastyka) dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz seniorów, w każdym wieku!
Warsztaty „Drzewo Życia” oparte na pracy z ciałem, głosem, oddechem, wyobraźnią plastyczną i przestrzenną
są wspaniałą okazją do odkrycia w sobie nowych talentów, wyzwolenia ekspresji twórczej lub pogłębienia doświadczenia artystycznego. Są pretekstem do spotkania
w sferze wyobraźni, przestrzenią swobodnej ekspresji
dla tych, którzy pragną wzmocnić swój potencjał twórczy.
Warsztaty odbędą się w dniach 4-9 lipca br. w Bielańskim
Ośrodku Kultury w godz. 10.00-14.00 (poniedziałek-sobota) na ul. Goldoniego 1 w Warszawie. Zakończą się
pokazem warsztatowym etiud teatralnych i filmowych
w sobotę o godz. 16.00 na Dużej Scenie BOK.
Warsztaty poprowadzą Joanna Grabowiecka, reżyserka
teatralna, krytyk sztuki, animatorka kultury, Anna Sala,
psycholog, arteterapeutka i animatorka kultury (Pracownia Arteterapii „Perspektywy”) oraz Sebastian Świerszcz,
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, animator kultury i
aktywista bielański.
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach osoby,
które chcą odkryć swój twórczy potencjał i lubią ciekawe wyzwania! Juniorzy w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz seniorzy, w każdym wieku, zainteresowani
spotkaniem z samym sobą oraz z tym drugim, PRZYBYWAJCIE!
Udział w warsztatach jest bezpłatny!
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach należy
wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się
na stronie https://warsztatydrzewozycia.wordpress.com/2016/06/01/nr-tel-502-113-589/ lub prosimy wysłać

swoje zgłoszenie na
adres: warsztaty@
sztukadzikosci.com
a w nim następujące informacje: imię
i nazwisko, numer
telefonu, grupa wiekowa (juniorzy, seniorzy), kilka zdań o
sobie wraz z uzasadnieniem.
UWAGA! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość
miejsc jest ograniczona.
Kontakt: tel. 502 113
589 od pon. do pt. w
godz. 9.00-11.00 i 17.00-19.00
Partnerzy: Urząd Dzielnicy Bielany, Africae Deserta Project - Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej,
Bielański Ośrodek Kultury.
Warsztaty realizowane są w ramach programu Realizacja interdyscyplinarnych projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających ofertę kulturalną dla mieszkańców Bielan we wszystkich grupach wiekowych.
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Szacunek dla przyrody przede wszystkim!
Z Jolantą Wolicką, prezesem Koła PZW Żoliborz, Mistrzynią Polski i Wicemistrzynią Świata w wędkarstwie spławikowym rozmawia Rafał Dajbor.

Żoliborskie koło PZW to jedno
z najstarszych kół. Powstało jako
drugie w Warszawie, bardzo już
dawno temu, bo w roku 1950. Żoliborz i Bielany były wtedy jedną
dzielnicą, z tym, że Bielany były
znacznie mniejsze niż są dziś.
Z biegiem czasu wchłaniały podwarszawskie miejscowości, które
z nimi sąsiadowały, rozrastały się
i podczas ostatnich zmian w granicach dzielnic uzyskały niezależność. Ale w strukturach Polskiego
Związku Wędkarskiego pozostało
bez zmian. I tak to trwa.

Pani, prezes Koła Żoliborz,
mieszka zresztą na Bielanach.

Zgadza się. Ponadto w piwnicy
mojego bloku, a więc także na Bielanach, znajduje się siedziba młodzieżowej szkółki wędkarskiej
,,UKLEJA” Koła Żoliborz. Jak więc
widać pod względem wędkarskim
te dwie dzielnice pozostają ze sobą
nierozerwalnie złączone.

Jakie dostępne dla wędkarzy
miejsca mamy na Bielanach?

Fot. Arch. Autorki

Proszę na początek wyjaśnić,
dlaczego Bielany nie mają własnego
koła wędkarskiego i funkcjonują
w strukturach Polskiego Związku
Wędkarskiego razem z Żoliborzem?

Do wyboru są cztery akweny.
Nie wszystkie są pod opieką naszego koła i nie wszystkie są wodami
PZW, ale to mniej ważne, najistotniejsze, gdzie po prostu można
łowić. Są więc położone na Wawrzyszewie Stawy Brustmana, prawdziwe królestwo karasia. Można
tam też złowić płoć, karpia, lina
i szczupaka, było także zarybienie
sumem. Drugie wędkarskie miejsce to fosa Fortu Wawrzyszew,
położona wbrew nazwie na Chomiczówce. Tam królują karp i karaś. Na Bielanach leży północna
część Łachy Potockiej, zwanej powszechnie Kępą Potocką. Granicę

Rowerem nad Zegrze (cz. 1)
Słoneczna pogoda coraz bardziej zachęca nas do różnych
aktywności na świeżym powietrzu. Jedną z nich jest jazda na
rowerze.

B

ielany są doskonałą bazą wypadową do pięknych i urokliwych rejonów Mazowsza. Na
początek proponujemy trasę nad
Zalew Zegrzyński. Odległość z
Warszawy nie powinna przekroczyć
56 km. Rowerową eskapadę zaczynamy przed bramą główną AWF.
Ul. Marymoncką dojeżdżamy do
mostu Północnego i po wjechaniu
na niego dojeżdżamy do ul. Modlińskiej i dalej skręcamy w lewo w
ul. Płochocińską. Na wysokości ul.
Marywilskiej przejeżdżamy na drugą stronę Kanału Żerańskiego i jedziemy szutrową drogę wzdłuż
akwenu. Dopiero na wysokości Kobiałki przejeżdżamy na drugą stronę kanału. Kiedy dotrzemy do Nieporętu tuż przed mostem kolejowym skręcamy w lewo, a potem już
na szosie w prawo i jesteśmy po
chwili na brzegu przepięknego Zalewu Zegrzyńskiego.

Kolejną propozycją jest wycieczka do Twierdzy w Modlinie.
Ul. Pułkową docieramy do Łomianek, a dokładniej do ul. Armii
Poznań i jadąc nią prosto kierujemy się w stronę Wisły. Następnie
jedziemy wzdłuż wału aż do Jeziorka Dziekanowskiego. Po krótkim odpoczynku nad wodą jedziemy dalej wałem wiślanym. Dopiero aż za Czosnowem wał doprowadzi nas do drogi biegnącej
równolegle do trasy na Gdańsk.
Jedziemy nią cały czas prosto aż do
kolejno mostu nad Wisłą i chwilę
później do mostu nad rzeką Narew. Po przejechaniu mostu trafimy na rondo. Musimy na nim
skręcić w lewo i ul. Chłodną dojeżdżamy do Obwodowej i jesteśmy u stóp Twierdzy Modlin. Trasa liczy ok. 50 km. W kolejnych
numerach „Naszych Bielan” przedstawimy zapierające dech szlaki
rowerowe przez przepiękną Puszczę Kampinowską, a także szlaki
po nieznanych zakątkach Mazowsza.
opr. R

Jolanta Wolicka

z Żoliborzem wyznacza Aleja Armii Krajowej, czyli obwodnica
Warszawy. Teraz na tej granicy
stanął też niestety metalowy płot
w poprzek wody… Nasze koło
właśnie na Kępie Potockiej organizuje różne wędkarskie imprezy.
Swego czasu protesty mieszkańców okolicznych apartamentowców nieco odegnały wędkarzy od
tej wody, ale te niesnaski należą już
do przeszłości i wędkarze wracają.
Bo na Kępie jest co połowić: mamy
płoć, jazia, klenia, karpia, okonia,
szczupaka, lina. No i czwarty, największy bielański akwen, piękna,
wielka rzeka – Wisła, która niestety robi się coraz trudniej dostępna
dla wędkarzy, ze względu na rozwijającą się tam turystykę. Wcześniej tych dzikich miejsc na bielańskim odcinku rzeki było wiele.
Dzikich, ale dostępnych wędkarsko. Dziś jest ich coraz mniej, na
co ma też wpływ rozwój biznesu
związanego z wydobyciem piasku
i żwiru. Ale Wisła to nadal przepiękne łowisko, na którym spotkać
można największe egzemplarze
tak wspaniałych ryb jak brzana,
boleń, sandacz czy sum.
Warto przy okazji odkłamać
smak wiślanych ryb. Wędkarze wiedzą dobrze, że ryby z Wisły można
jeść, ale znakomita większość warszawiaków patrzy na zabierających
swój połów „na kuchnię” jak na
szaleńców i samobójców.

Opowieści o tym, że ryby z Wisły są niejadalne, albo wręcz trujące są nieprawdziwe. To zabawne,
że ci sami ludzie, którzy z apetytem
konsumują pangi żyjące w azjatyckich ściekach, brzydzą się ryb
z Wisły. Wisła od dawna już nie
jest rzeką zatrutą. Nie ma nad nią
żadnego przemysłu o charakterze
chemicznym, a kolektor przy Karowej, który zatruwał rzekę szpitalnymi ściekami od lat jest nieczynny. Wszystkie inne ścieki

także płyną teraz do oczyszczalni,
a nie do rzeki. Wisła w ciągu ostatnich lat bardzo się oczyściła,
w czym pomogło też wznowienie
żeglugi (ruch statków po prostu
„wymiata” brud) oraz fala powodziowa z 2010 roku, która – choć
niebezpieczna – zmyła z dna szlam.
Opowieści o tym, że warszawskie
ryby śmierdzą fenolem i są szkodliwe dla zdrowia, to bzdura. Ludzie, którzy tak twierdzą, zatrzymali się w swojej wiedzy na temat
stanu Wisły na etapie sprzed wielu,
wielu lat.
Załóżmy, że mieszkaniec Bielan
chce zostać wędkarzem. Co ma
zrobić?

Koło numer 2, obejmujące Żoliborz i Bielany posiada własną
komisję egzaminacyjną, która co
tydzień, w każdy wtorek od godz.
14.00 do 18.00 na ul. Twardej 42
przeprowadza egzaminy na kartę
wędkarską, oraz pomaga i udziela
wyjaśnień wszystkim, którzy chcą
stać się wędkarzami. Po zdanym
egzaminie idziemy na Plac Starynkiewicza do Wydziału Ochrony
Środowiska m.st. Warszawy i tam
składamy podanie o kartę wędkarską. Po jej otrzymaniu wracamy na
Twardą i po dokonaniu stosownej
opłaty stajemy się wędkarzem.
A jeśli chcemy należeć do Koła
numer 2, to także na Twardej możemy się do niego zapisać. Zresztą
wszystkie te informacje można
znaleźć w internecie. Podobnie jak
Regulamin Amatorskiego Połowu
Ryb, z którego przeegzaminuje nas
komisja.

Jaką ofertę dla wędkarzy ma
Koło numer 2?

Zacznijmy od najmłodszych.
Od ponad trzydziestu lat prowadzimy szkółkę wędkarską dla dzieci. Jej uczestnicy jeżdżą na zawody,
na wędkarskie olimpiady okręgowe i ogólnopolskie oraz na zawody
z cyklu Grand Prix Polski. Dzieci
z naszego koła stawały się już
członkami kadr y narodowej
w dziedzinie wędkarstwa spławikowego i wyjeżdżały na mistrzostwa świata. Oczywiście wędkarstwo sportowe to trochę co innego,
niż zwykłe łowienie. Dla miłośników tego drugiego organizujemy
wyjazdy i pikniki. Uczymy najmłodszych, że komputery, tablety
i smartfony nie powinny wypełniać całego życia, że warto umieć
żyć w zgodzie z naturą. Dla dorosłych wędkarzy także organizujemy zawody (spławikowe, spinningowe, rzutowe, karpiowe i podlo-

dowe), spotkania i konkursy. Czasem odbywają się one na terenie
naszej dzielnicy, a czasem gdzieś
wyjeżdżamy. Teraz planujemy na
Stawach Brustmana Memoriał
Leszka Guza, zasłużonego dla naszego koła wędkarza, który mieszkał w bloku nad samym stawem.
Dzieje się dużo – nasze koło
uczestniczy w jakiejś wędkarskiej
imprezie właściwie w każdy weekend od stycznia do listopada.
Wędkarstwo to kontakt z przyrodą, ale czasem wędkarzy oskarża
się o śmiecenie nad wodą, o złe
traktowanie złowionych ryb…

Szacunek dla przyrody przede
wszystkim! To jest zasada, którą
powinien kierować się każdy wędkarz. Nasze koło od dawna stawia
na odpowiednie zachowanie wobec
natury, czego praktycznym wyrazem jest stały udział członków koła
w akcji Sprzątanie Świata. Jeśli chodzi o ryby – dużo mówi się o tym,
że metoda „złów i wypuść”, czy też
„no kill” staje się coraz bardziej
popularna. Proszę mi jednak wierzyć, że w Polsce wędkarze wypuszczający złowione ryby to wciąż
zdecydowana mniejszość. Ale spór
trwa – ci, którzy łowią, ubijają i jedzą swoje zdobycze, bywają oskarżani, że przyczyniają się do zmniejszenia rybostanu. Ci, którzy wypuszczają wszystko, co złowią – że
męczą ryby dla zabawy. Osobiście
jestem za rozsądkiem i pozostawieniem każdemu wędkarzowi wolności wyboru. Warto wypuszczać,
zwłaszcza największe ryby, by miały okazję jeszcze raz się rozmnożyć,
ale nie wolno mieć pretensji do
wędkarza, który zgodnie z regulaminem zjada to, co złowił. Doradzam tylko wszystkim miłośnikom
metody „no kill” stosowanie haczyków bezzadziorowych. Ryba uwolniona z takiego haczyka wraca do
wody w znacznie lepszej kondycji
niż przy stosowaniu haczyków tradycyjnych.

Na koniec proszę dokończyć
zdanie: „Warto wędkować, bo…”?

Warto wędkować, bo to wspaniała pasja, coś, co zbliża człowieka z naturą. Wędkarstwo pozwala
odpocząć od codzienności, a także
nabrać szacunku dla przyrody.
Ponieważ zaś rzadko łowimy zupełnie sami, na ogół są obok inni
wędkarze, uczy też przyjaznego,
koleżeńskiego kontaktu z drugim
człowiekiem. Wędkarstwo jest po
prostu piękne. Kto raz złapie tego
bakcyla – pozostanie wędkarzem
już na zawsze.
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Duże brawa dla Vis Major Nowe Możliwości

– Warszawska Rada Seniorów

Fot. T. Olechowski

Jesteśmy świadkami zmian demograficznych, wymagających
zbudowania społeczeństwa
aktywnego, które potrafi korzystać z doświadczeń i energii
osób starszych.

Fragment przedstawienia „Tańcowała igła z nitką”

Na straganie w dzień targowy
wystąpiło dwanaście kukiełek
warzywnych. Pan Hilary zgubił
okulary, lokomotywa złożona z
I i II klas sapała uff jak gorąco, a
zgromadzeni Seniorzy chórem
odpowiadali puff jak gorąco!

W

szędobylski Staś Pytalski
otrzymywał od zgromadzonych uczniów i Seniorów natychmiastowe odpowiedzi na
swoje dociekliwe pytania. Trzeba
przyznać, że Seniorzy dzieciom ze
Szkoły Podstawowej Nr 53 zorganizowali piękny Dzień Dziecka.
Złożony z naszych Seniorów
Teatr Simche w reżyserii Katarzyny
Batarowskiej dał wspaniałe widowisko, a przedstawienie „Tańcowała igła z nitką” było bajecznym
tańcem kolorowych wstążek. Radna T.R. Banasiak z pamięci recytowała Pana Hilarego, który znalazł
wreszcie swe okulary. Prawdziwą
niespodziankę babciom i dziadkom zrobili uczniowie dedykując
im „Akademię Pana Kleksa”. Okazuje się, że mimo iż minęło ponad
półwiecze od wydania książki
„Brzechwa Dzieciom” oraz wierszy
Tuwima, oba pokolenia: młodzież
i dorośli doskonale znają je na pamięć. Rewelacyjnie zaśpiewał dzie-

ciom uczestnik i zdobywca nagrody w Programie X – Faktor Krzysztof Rydzelewski - Kaczkę Dziwaczkę i Laleczkę z Saskiej Porcelany.
Pomysłodawca spotkania
z uczniami – Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Vis Major od
lat organizuje imprezy pod nazwą
„Dzieci Seniorom, Seniorzy –
Młodzieży” i okazuje się, że pomysł ten trafia w dziesiątkę.
W szkole w ub. roku odbyła się
żywa lekcja historii – Spotkanie
z kombatantami, uczestnikami
Powstania Warszawskiego, występy dzieci z okazji Wigilii organizowanej przez Vis Major dla osób
samotnych i niepełnosprawnych.
Dobrą tradycją SP Nr 53 jest fakt
iż dzieci w czasie uroczystości
ubrane są w granatowe koszulki
z napisem: „Jestem od Zaruskiego”.
Brawa należą się także Paniom
nauczycielkom – Sylwii Żelewskiej, Beacie Drozd i Marii Walas
z a pr z y got ow an i e w y s t ę pu
uczniów. Dodajmy, że w spotkaniu
uczestniczyli burmistrz dzielnicy
Bielany Tomasz Mencina i Wiceburmistrzowie Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piatkowski
oraz radny Wojciech Borkowski.
Ewa Gutkowska

W

Polsce polityka senioralna była dotąd znana bardziej gerontologom społecznym niż decydentom z rządów
i resortów, pomimo że w 2012 r.
w ówczesnym Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej powstał Departament Polityki Senioralnej,
który m.in. nadzoruje wydatkowanie środków z utworzonego rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Powstała również
Rada Polityki Senioralnej oraz Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem najpierw
posła Michała Szczerby a obecnie
posłanki Małgorzaty Zwiercoń. Na
jej obrady zapraszani są przedstawiciele rządu oraz organizacji senioralnych.
20 październik 2014 r. to data,
która – mam nadzieję – zaznaczy
się w sposób trwały w codziennym
życiu przedstawicieli trzeciego pokolenia. W tym bowiem dniu prezydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz powołała do
życia Warszawska Radę Seniorów.
Wkrótce potem rozpoczął się proces tworzenia Dzielnicowych Rad
Seniorów, których przedstawiciele
dołączyli do Warszawskiej Rady
Seniorów (WRS). W jej skład
wchodzi obecnie 20 osób, wśród
nich są przedstawiciele 12 dzielnic,
które utworzyły już swoje Rady
Seniorów. Przewodniczącą WRS

Szanowni PaĚstwo,
wzorem

lat

ubiegâych

Zarzċd

Dzielnicy

Bielany

zaprasza

Czcigodnych

Jubilatów

–

mieszkaĚców Dzielnicy Bielany obchodzċcych w bieİċcym roku piĐþdziesiċtċ rocznicĐ Ĥlubu do
udziaâu w uroczystoĤci Jubileuszu Dâugoletniego Poİycia MaâİeĚskiego „Zâote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w uroczystoĤci przyjmowane bĐdċ do dnia 22 sierpnia 2016 r.
w Wydziale Spraw Spoâecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, ul. įeromskiego 29, pok. 258-262
w godzinach pracy urzĐdu tj. od poniedziaâku do piċtku w godz. 8.00-16.00.
Przy zgâoszeniu naleİy okazaþ: dowody osobiste maâİonków oraz dokument poĤwiadczajċcy
zawarcie zwiċzku maâİeĚskiego.
Szczegóâowych informacji udzielajċ pracownicy Wydziaâu, pok. 258–260 lub telefonicznie
pod nr. 22 37 33 258-260.

została Anna Nehrebecka a wiceprzewodniczącymi Zdzisław Czerwiński i Marek Bryłowski. 25
kwietnia br. w Krakowie odbył się
I. Kongres Rad Seniorów, w którym wzięli udział przedstawiciele
WRS.
Warszawska Rada reprezentuje
ok. 350.000 stołecznych seniorów
i pełni przede wszystkim funkcję
inicjatywną, opiniotwórczą i doradczą. Nakłada na dzielnicowe
Rady Seniorów obowiązek stałego
monitorowania sytuacji osób starszych, służąc im pomocą w trudnych sytuacjach życiowych i zawiłościach prawno-administracyjnych. Dodajmy, że celem Rady jest
kreowanie nowego wizerunku
osób starszych, które są twórcami
i budowniczymi społeczeństwa
obywatelskiego po 1989 r.
W ramach WRS powołano
Warszawskie zespoły zadaniowe,
takie jak: Zespół ds. Opiniowania
Aktów Prawnych, Infrastruktury
i Barier Architektonicznych,
Zdrowia i Jakości Życia, Zespół
Komunikacji Społecznej, Współpracy z Dzielnicowymi Radami
Seniorów, Szkoleń i Warsztatów
i in. Warszawska Rada popiera
działalność Dzielnicowych Rad
Seniorów, które angażują się m.in.
w poprawę bytu osób niepełnosprawnych. Rada ujęła się za Klubem Seniora „BARKA” Stowarzyszenia VIS MAJOR na bielańskim
osiedlu RUDA, które Zarząd
Spółdzielni chciał zlikwidować.
Dzięki jej pomocy i wsparciu burmistrza Dzielnicy Bielany Klub
został uratowany. Warszawska
Rada Seniorów zawnioskowała do
ZTM o podświetlenie rozkładów
jazdy i powiększenie czcionki
oraz zwiększenie ilości miejsc siedzących na przystankach. Wystąpiła też o „Kartę Seniora”, wprowadzającą zniżki nie tylko komunikacyjne ale także ulgi na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne.
Rada zajęła się także pilotowaniem programu „Koperta Życia”.
Wymyślono ją po to, aby można
było zdążyć z ratunkiem dla chorej starszej osoby. W kopercie
należy umieścić ostatnie wyniki
badań lekarskich i położyć na lodówce. Tam sięgną ratownicy medyczni, kiedy konieczna będzie
interwencja w domu pacjenta.
WRS zwróciła się też do ministra
zdrowia o dopracowanie programu „Darmowe Leki dla Seniorów
po 75. roku życia”. Z dochodzących do nas informacji wynika, że
są to leki tanie, które zalegały półki apteczne. Dodatkowo decyzja
ministerstwa, by bezpłatną recep-

tę po wizycie u specjalisty wypisywał tylko lekarz rodzinny, generuje duże kolejki i długi czas
oczekiwania na wizytę. Warszawska Rada organizuje we współpracy z Biurem Pomocy Społecznej
i Projektów Publicznych konkurs
pt. Miejsca Przyjazne Seniorom.
Jest to promocja takich obszarów
w stolicy, które dostosowały swoją architekturę oraz usługi do najstarszej grupy społecznej.
W sali sejmowej zasiadło w poselskich ławach 460 delegatów
z całego kraju. Hasłem sesji inauguracyjnej posiedzenia było „Seniorzy a przyszłość Polski”. Zabierając głos prof. Janusz Szymborki
powiedział: „Podjęcie i rozwiązanie problemów wynikających
z procesu starzenia się ma wymiar
polskiej racji stanu”. Na posiedzeniu Parlamentu omawiano też rządowy program „SENIOR-WIGOR” (Dzienne Domy Seniora),
mający na celu aktywizowanie
osób starszych. Warto dodać, że
w prezydium Parlamentu Seniorów znalazł się przedstawiciel
Warszawskiej Rady, prof. Ewa
Kozdroń.
W Polsce istnieje prawie 2500
gmin a do końca 2015 r. powstało
zaledwie 90 Rad Seniorów i głownie w woj. śląskim, wielkopolskim
i lubelskim. Jak widać przed nami
jeszcze dużo do zrobienia a czasu
jest bardzo mało.
T. Renata Banasiak
Radna Bielan
Prezes VIS MAJOR
Członek Dzielnicowej
i Warszawskiej Rady Seniorów

]DZV]HĞZLHĪH
darmowa dostawa
QDWHUHQLH%LHODQ
:LĊFHMV]F]HJyáyZQDVWURQLH

www.swojskiejaja.pl
]DPyZLHQLD

tel. 792 012 290
zamawiam@swojskiejaja.pl
www.facebook.com/swojskiejaja
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Wyznaczniki Szlaku i Drogi

Promocja doktorska 86 osób,
dyplomy doktorów habilitowanych dla 14 naukowców,
medale państwowe i resortowe za sukcesy i długoletnią
pracę dla ponad 30 osób – to
główne punkty obchodów
Święta UKSW.

Projekt Jednego Pasa i Jednej
Drogi to strategia współpracy
dla długofalowych relacji Europy i Chin, ale też koncepcja
uczestniczenia w rozwoju dla
państw znajdujących między
nimi i wokół nich.

stycznych i Społecznych, Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana
Pawła II oraz Laboratorium Psychologii Transportu; rozwój oferty dydaktycznej.
Rektor wspomniał o wdrażaniu nowych systemów zarządzania
uniwersytetem i aplikacji mobilnej
dla studentów zintegrowanej z systemem USOS. Mówił też o wyzwaniach: remoncie najstarszego budynku Uniwersytetu i przekształceniu kampusu przy ul. Wóycickiego w nowoczesne miasteczko
akademickie z Centrum Edukacji
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
zapleczem sportowym, centrum
nowoczesnej dydaktyki oraz akademikiem.
Po wystąpieniu Rektora UKSW
odczytano listy gratulacyjne od

Święto UKSW

Prezydenta RP Andrzeja Dudy
i Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Kolejnym punktem programu były odznaczenia państwowe, samorządowe i resortowe.
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc wręczyła Medale Pro Masovia obecnemu
Rektorowi ks. prof. Stanisławowi
Dziekońskiemu oraz ks. prof. Romanowi Bartnickiemu, rektorowi
w latach 1996-2005. Pracownicy
UKSW otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Święto UKSW zakończyło się
piknikiem, w którym uczestniczyli zaproszeni Goście, Studenci oraz
Pracownicy Uczelni.
UKSW

UKSW stawia na innowacyjność
Rozwój innowacyjności
i przedsiębiorczości to jedno z największych wyzwań
stojących przed większością
organizacji, bez względu na
ich wielkość, branżę i formę
prowadzonej działalności.

T

o również wyzwanie w kontekście rozwoju pracowników, bo dzięki ich umiejętnościom i wiedzy mogą rozwijać
się organizacje.
Dlatego UKSW proponuje
dwusemestralne, podyplomowe
studia Projektowanie innowacji,
które uczą praktycznego podejścia do projektowania w organizacji i rozwoju przedsiębiorczości na poziomie strategicznym, rozwoju produktów i usług
oraz własnej działalności (startup).
Nasze studia uczą praktycznego wykorzystania projektowania zorientowanego na potrzeby
ludzi (human-centered design),
tworzenia kreatywnych rozwiązań
i budowy innowacyjnej organizacji. Wspieramy rozwój kompetencji do tworzenia innowacji, których fundamentem jest metoda
myślenia projektowego (design
thinking). Uczymy stosowania tej
metody na poziomie strategii,

rozwoju produktów i usług, komunikacji i poprawy doświadczenia klienta.
Nabyta wiedza, a w szczególności umiejętności praktyczne,
pozwalają na dynamiczny rozwój
pracowników i ich firm. Nasi studenci w trakcie studiów realizują
konkretne i realne wyzwania projektowe, zgłoszone przez firmy
i organizacje zewnętrzne lub przez
samych studentów.
Adresatami są: pracownicy
i menedżerowie firm, sektora usług
publicznych, zajmujący się zarządzaniem produktem i usługami,
obsługą klienta, usługami cyfrowymi i nowymi technologiami, właściciele i pracownicy małych firm,
właściciele firm rodzinnych, programiści szukający nowych metod
wytwarzania oprogramowania,
projektanci, osoby planujące uruchomić własny biznes (startup),
absolwenci studiów humanistycznych, informatycznych i inżynierskich, wszystkie osoby szukające

T

ymi słowami Rektor UKSW
rozpoczął spotkanie inaugurujące Centrum Badania
Szlaku i Drogi na UKSW – inicjatywę naszej uczelni oraz PolskoChińskiego Forum Współpracy.
13 czerwca na UKSW spotkali się
polscy i chińscy naukowcy, dyplomaci i przedsiębiorcy, by przedyskutować kulturowe, gospodarcze
i cywilizacyjne wymiary Szlaku
z Chin do Europy i na cały świat,
odwołując się do idei Jedwabnego
Szlaku łączącego Państwo Środka
z Bliskim Wschodem i Europą już
w III wieku.

bienie motywów, intencji, ale też
i poprzez rzetelną analizę przebiegu realnej współpracy. Zarówno
ze strony Europy, „szesnastki”
i Polski, ale również i Chin. Harmonia winna pojawiać się poprzez wzajemne poznanie, zrozumienie intencji, ale też poprzez
analizę praktycznych skutków
działań. A to właśnie jest sens
naukowej działalności, do której
jest predestynowany nasz Uniwersytet”. Rektor nawiązał do
zbliżającej się wizyty Prezydenta
ChRL Xi Jingpinga w Polsce mówiąc: „wierzę że nasze spotkanie
będzie małym, dostrzeganym
fragmentem w dużym planie tej
wizyty. Liczę również, że spotkanie dzisiejsze zainicjuje możliwość wymiany poglądów w sprawie ważnego dla Polski i regionu
Projektu Szlaku i Drogi pozwalając wielu istniejącym już inicjaty-

Fot. Arch. UKSW

G

łówne uroczystości odbyły się w Auli im. Jana
Pawła II, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof.
Stanisław Dziekoński w powitaniu powiedział, że tegoroczne
Święto Uczelni wpisuje się w obchody 35-lecia śmierci Patrona
oraz 1050-lecie chrztu Polski.
Rocznice te zostały utrwalone
m.in. w konferencjach naukowych, jedna z nich została zorganizowana wspólnie z Senatem RP.
Ksiądz Rektor dużo uwagi poświęcił sukcesom Uczelni wymieniając m.in: pozyskane przez
pracowników i studentów granty
z Narodowego Centrum Nauki,
Narodowego Programu rozwoju
Humanistyki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; uruchomienie Centrum Technologii
Informacyjnych Nauk Humani-

Fot. Arch. UKSW

Nasze Święto

kreatywnych i innowacyjnych metod biznesowych, tworzenia nowych i wartościowych modeli biznesowych.
Więcej informacji: Rafał Kamiński, e-mail: rafal.kaminski@
INNOVELTY.pl, telefon: +48 501
009 901
Agnieszka Pawlak

Centrum Badania Szlaku i Drogi na UKSW

W wystąpieniu pt. „Gospodarka i Kultura– cywilizacyjne wyznaczniki Szlaku i Drogi” Ksiądz
Rektor powiedział m.in. „Mówi
się wiele o wojnie cywilizacji, ale
dobrze, by Jeden Pas i Jedna Droga mogły być spotkaniem cywilizacji, a nie wojną o zasoby, rynki
i inwestycje. Aby było to spotkanie dla budowania harmonii, nie
zaś konfliktu. (…) Umiejętne tworzenie harmonii jest możliwe tylko przez dobre poznanie i zgłę-

wom na znalezienie wspólnego
miejsca, swoistego domu spotkań.
Takie inicjatywy jak Fundacji
Edukacji Polsko-Chińskiej czy
innych ośrodków uniwersyteckich, ale przede wszystkim współorganizatora dzisiejszego spotkania Polsko-Chińskiego Forum
Współpracy, będą mogły być tutaj
na naszym uniwersytecie kontynuowane i rozwijane”.
UKSW

Ruszyła rekrutacja na UKSW
Ruszają zapisy na studia!
Kandydaci mają do wyboru 37
kierunków, w tym trzy nowości:
Człowiek w cyberprzestrzeni,
Muzeologia oraz Philosophy and
Culture of East-Central Europe.
Nasza Uczelnia przyjmie w tym
roku 7305 nowych studentów,
w tym na studiach stacjonarnych
I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – 4730. Proces rekrutacji odbywa się, jak zwykle, drogą
elektroniczną poprzez system IRK
– www.irk.uksw.edu.pl.
UKSW jest uczelnią publiczną,
studia stacjonarne są bezpłatne, ale
tak jak na innych uczelniach obowiązuje opłata rekrutacyjna, na
UKSW wynosi ona 85 zł (drugi

i kolejny kierunek – 60 zł). Szczegóły na stronie www.rekrutacja.
uksw.edu.pl.
Rejestracja na studia stacjonarne trwa do 10 lipca, ogłoszenie
wyników – 15 lipca. Po tym terminie każdy, kto na swoje konto internetowe otrzyma komunikat

o zakwalifikowaniu, od 18 lipca
może składać wymagane dokumenty.
Rejestracja na studia niestacjonarne trwa do wyczerpania limitów.

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

UKSW
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Sposób na agresję
Niektórzy pracują w biurze lub
w zakładzie produkcyjnym. Są
jednak osoby wykonujące swoją pracę w terenie. Do grupy tej
zaliczyć możemy pracowników
pomocy społecznej, pielęgniarki środowiskowe i innych odwiedzających obce mieszkania.

C

zasami okazuje się to dość
niebezpieczne. W ubiegłym
roku głośno było o podpaleniu dwóch pracownic socjalnych. Ktoś mógłby powiedzieć, że
to dramatyczny, aczkolwiek odosobniony przypadek. Rzecz jednak w tym, że agresja nie jest zjawiskiem z którym pracownicy
socjalni stykają się sporadycznie.
– Mój klient groził mi pozbawieniem życia, oblaniem kwasem,
oślepieniem – mówi pracownica
socjalna z 40-letnim stażem.
Sygnały takie powtarzają się
niestety coraz częściej. Znalezienie
rozwiązania tego problemu nie jest
jednak tak beznadziejne, jak by się
mogło wydawać.
Ciekawy projekt zwiększający
bezpieczeństwo pracowników socjalnych zaprezentowano 9 czerwca
w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Firma
Blue Oak Inventions przedstawiła
wówczas pomysł systemu przekazującego automatycznie informacje o
zagrożeniu na jakie może natrafić
pracownik. System w razie niebezpieczeństwa może zostać uruchomiony przez samego pracownika.
Kolejnym etapem po otrzymaniu
przez operatora sygnału o zagrożeniu jest próba kontaktu z pracownikiem. W razie, gdy okaże się nieskuteczna następuje powiadomienie
odpowiednich służb.

System ten będzie pilotażowo
wdrożony i testowany w Ośrodku
Pomocy Społecznej w dzielnicy
Bielany.
– Wychowałem się na Bielanach – mówi zastępca burmistrza
dzielnicy Grzegorz Pietruczuk. –
Znam dzielnicę. Mimo że miesz-

kańcy Bielan czują się tutaj bezpiecznie nie zwalnia nas to z obowiązku dbałości o zwiększanie
bezpieczeństwa. Będziemy pierwszymi w kraju, którzy wprowadzą
i sprawdzą działanie systemu.
W prezentacji projektu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Byli
wśród nich pracownicy socjalni
i dziennikarze. Nie zabrakło również radnych: Anny Czarneckiej,
Ilony Popławskiej oraz Wojciecha
Borkowskiego. Dyrektor OPS
w dzielnicy Bielany Ewa Flaszyńska oceniając system wskazywała,
że nie monitoruje on pracowników
i jest uruchamiany tylko w przypadkach zagrożenia.
– Ryzyko jest wpisane w nasz
zawód, ale należy zrobić wszystko,
aby zachowaniom agresywnym
przeciwdziałać i przed nimi się
bronić – podkreśla Ewa Flaszyńska. – Zależy mi na tym, aby pracownik OPS mógł czuć się bezpiecznie – dodaje. Teraz pozostaje
poczekać na wyniki testu. Z systemu będą mogli skorzystać nie tylko pracownicy Ośrodków Pomocy
Społecznej, ale również leśnicy,
monterzy liczników elektrycznych,
pracownicy gazowni, kuratorzy
sądowi oraz osoby pracujące w odosobnieniu.
W.A.

Światowe Dni Młodzieży w Polsce – to już niedługo!
Dni w Diecezjach 20–25 lipca 2016 – także na Bielanach! Kraków ŚDM 26–31 lipca 2016.
Poszukujemy wolontariuszy do organizacji przyjęcia pielgrzymów w bielańskich parafiach w
czasie „Dni w diecezjach”: 20–25 lipca 2016. Więcej informacji na www.wolontariusze.waw.pl.
Wiek nie gra roli. Czekamy na Ciebie!
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Medalowe sukcesy karateków z BKKK Warsaw Cup Taekwondo
W dniach 13–14 czerwca w
Tbilisi odbyły się Mistrzostwa
Europy Karate Kontaktowego.

4 czerwca odbyła się już 16
edycja Turnieju o Puchar
Burmistrza Bielan Warsaw
CUP 2016. W zawodach wzięło
udział blisko 270 zawodników
z 10 zaprzyjaźnionych klubów.

nym vice Mistrzem Europy Młodzieżowców.
Nasz najbardziej utytułowany
zawodnik Maciej Mazur po raz
drugi zdobył tytuł vice Mistrza
Europy w kat. kumite +85 kg. Aby
walczyć w finale, stoczył cztery
pojedynki z zawodnikami z Ukrainy, Niemiec, Litwy, Danii i na końcu już po raz drugi spotkał się z
bułgarskim multimedalistą Valeri
Dimitrovem. Warto odnotować
fakt, że Maciej był bardzo bliski
zwycięstwa, o przegranej zadecy-

dowała kontuzja, którą skrzętnie
wykorzystał jego przeciwnik.
Ogólnie reprezentacja Polski
zdobyła dwa złote medale w konkurencji kata Aleksandra Bukowa,
Konread Kozubowski, jedno srebro w konkurencji kumite (walka)
Maciej Mazur, trzy brązy kumite
dziewcząt: Sandra Nowak do 50
kg, Marta Lubos do 55 kg, Agata
Winiarska + 65 kg oraz brąz w
kata Paula Malikowska.
BKKK

Wieści z Marymonckiej
PIŁKA NOŻNA: Sezon na IVligowych boiskach dobiega powoli końca, a piłkarze Hutnika Warszawa prezentują doskonałą formę.
Futboliści Łukasza Choderskiego
na wiosnę przegrali jedynie z Mszczonowianką Mszczonów. Obecnie w swoim dorobku mają sześćdziesiąt punktów, osiemnaście
zwycięstw, sześć remisów oraz
osiem porażek. Zajmują 4. miejsce
w tabeli z szansami na dalszy
awans (stan na 8 czerwca br.).
KOSZYKÓWKA 3x3: Koszykarze 3x3 rozegrali kolejne turnieje. Na początku czerwca wystąpili
w turnieju Bemowo Streetball
Challenge 2016. Dzikie Węże odniosły pewne zwycięstwo w całej
rywalizacji. Dzień później, 5
czerwca br., zawodnicy „Dumy
Bielan” wystartowali w Łodzi w
Grand Prix Polski, gdzie ostatecznie uplasowali się na najniższym
stopniu podium.
TRIATHLON: Startująca w
barwach Hutnika Katarzyna Dąbrowska udanie rozpoczęła sezon
triathlonowy. W Piasecznie wystartowała w prestiżowych zawodach GARMIN Iron Triathlon
2016. Z czasem 2:55:43 zajęła 2.
miejsce w kategorii K-25. W klasyfikacji ogólnej kobiet uplasowała się na 24. pozycji.
OBIEKT KLUBOWY: Przy ulicy Wrzeciono, w samym sercu Bielan, otwarto sklep kibica Hutnika
Warszawa. Działający od końca
maja lokal klubowy to jeden z eta-

pów przyjętej strategii rozwoju
Hutnika Warszawa. Obecnie, w
ramach dostępnego asortymentu
można nabyć m.in.: koszulki, bluzy,
szaliki, szorty, zapalniczki, a nawet
frisbee w pomarańczowo-czarnych
barwach. Na miejscu można wykonać nadruk na koszulkę. Obiekt
klubowy to jednak coś więcej niż

tylko sklep. Już teraz służy piłkarzom jako miejsce spotkań i odpraw
przedmeczowych. W przyszłości
ma powstać na jego terenie „Skarbiec Klubowy” – stała ekspozycja
najważniejszych pucharów zdobytych przez zawodników Hutnika.
Przemysław Popek

Badmintoniści
z Filii SP Nr 273 z pucharem
Świetnie spisali się badmintoniści z Filii SP Nr 273 w Mistrzostwach Polski szkół podstawowych, zajmując 6 miejsce
podczas turnieju w Żyrakowie.

P

o zwycięstwie na szczeblu
dzielnicy oraz Warszawy,
dwaj młodzi gracze ze szkoły
przy ul. Arkuszowej 202: Jakub Mikołajczyk i Aleksander Zieleniewski, reprezentowali stolicę i Mazow-

sze podczas zmagań na podkarpaciu. Ostatecznie dwaj gracze z ich
opiekunem Zbigniewem Rybakiem,
wrócili na Bielany z pucharem za
szóste miejsce w turnieju.
Wyjazd na zmagania na szczeblu ogólnokrajowym umożliwił
badmintonistom Urząd Dzielnicy
Bielany. – Aby nasi młodzi zawodnicy czuli się komfortowo i godnie
reprezentowali Bielany, podjęliśmy
decyzję o zakupie strojów dla dwóch
reprezentantów Bielan. Udało się
również znaleźć środki na pokrycie
transportu, hotelu i wpisowego.
Jesteśmy dumni z tak dobrego rezultatu, jaki osiągnęli nasi sportowcy na szczeblu krajowym – podkreśla zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
W rywalizacji zwyciężyła drużyna z Kędzierzyna-Koźla.
MG

Z

awody odbyły się dzięki
współfinansowaniu ich przez
Urząd Dzielnicy Bielany.
Specjalnymi gośćmi Turnieju
byli Burmistrzowie Bielan – Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski. Zawody przebiegały we
wspaniałej rodzinnej atmosferze, a
zawodnicy z BKKK spisali się wyjątkowo dobrze wygrywając - 12 wagowych konkurencji kumite z wszystkich 23 jakie rozegrano w kategoriach wiekowych od 6 do 17 lat.

BKKK

Fot. Arch. BKKK

Fot. Arch. BKKK

W

turnieju wzięło udział
ponad 300 zawodników
z 26 europejskich państw
w tym reprezentacja Polski licząca
20 seniorów.
Bielany reprezentowało 3 zawodników z BKKK: Marek Odzeniak kat. do 85 kg, Mateusz Kaptur
i Maciej Mazur kat. + 85 kg.
Zawodnicy naszego klubu odnotowali bardzo dobry start: Marek wygrał pierwszą walkę przed
czasem w drugiej przegrał z aktualnym Mistrzem Europy po bardzo
wyrównanym pojedynku.
Mateusz również pierwszy pojedynek zakończył przed czasem,
a w drugiej rundzie w pięknym
stylu uległ aktualnemu mistrzowi
kat. ciężkiej 16-krotnemu zdobywcy tytułu Valeremu Dimitrovowi z
Bułgarii. To była najlepsza walka
w karierze Mateusza, który jest
medalistą MP seniorów i aktual-

Bardzo cieszy nas olbrzymie
zainteresowanie karate, a co za tym
idzie chęć podejmowania wyzwań
jakim są niewątpliwie zawody w
karate kontaktowym. Sukcesy starszych zawodników, doskonale
wpływają na motywację dla najmłodszych. Szlachetna walka karate cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Uniwersalne
wartości, szacunek do rodziców,
nauczycieli, nieustający proces
samodoskonalenia i chęć pomagania słabszym, są żywo aktualne.
Coraz bardziej doceniana jest
ta prosta a jakże cenna filozofia
twórcy karate kontaktowego Mistrza Masutasu Oyama.

Maj należał do
taekwondzistów z Bielan
Maj był bardzo pracowitym miesiącem dla taekwondzistów trenujących w bielańskim ośrodku
taekwondo olimpijskiego.

W

trzech kategoriach wiekowych odbyły się Mistrzostwa Polski a seniorzy z startowali w Mistrzostwach
Europy. Bardzo mocnym akcentem
14-15 maja w Giżycku rozpoczęli
kadeci. Na finałach Mistrzostw Polski zdobyli aż 9 złotych medali
(Klara i Anastazja Kłoczyńksie,
Eliza Zbrzezna, Sebastian i Oliwia
Uścimiuk, Szymon Sowiński, Justyna Kowalkowska – wszyscy UKS
G8, Julia Sereda AZS AWF Warszawa oraz Adrian Lech UKS Taebaek
Bielany). Do tego dołożyli jeszcze
dwa srebrne ipięć brązowych.
Potem świetny występ na Mistrzostwach Europy Seniorów w
szwajcarskim Montreux zaliczyli
AZS-iacy. Piotr Paziński, który
zakwalifikował się do Igrzysk
Olimpijskich w Rio zdobył tam
brązowy medal a Aleksandra Krzemieniecka miejsce piąte. Ostatni
weekend maja należał do naszych
juniorów i młodzieżowców.
W Mistrzostwach Polski Juniorów 27 maja w Swarzędzu nasi
zawodnicy zdobyli 3 złote medale
(Dajnowicz Gabriela, Mazurek
Milena - AZS AWF Warszawa i
Hubert Skrzydlewski - SMS) oraz
dwa medale brązowe.

Dzień później na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski cztery
złota (Karol Hołubowicz, Piotr
Wójtowicz i Mateusz Nowak - AZS
AWF Warszawa oraz Bartek Tymoszuk SMS), trzy medale srebrne
i pięć brązowych. Jak widać bielańskie taekwondo ma się świetnie.
Nasz ośrodek jest nadal najlepszym ośrodkiem w Polsce.
TB
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Fot. Arch. “G-8 Bielany”

Pływacy z „G-8 Bielany” W elicie tylko AZS AWF Warszawa
dumą Bielan

Szczecińska arena pływacka
gościła w dniach 27-30 maja
br. podczas Głównych Letnich
Mistrzostw Polski zawodników z
wielu klubów pływackich z kraju.

W

ystępy młodych pływaków zrzeszonych w UKS
„G-8 Bielany” nie przeszły bez echa. Głośno było o nich w
szczególności za sprawą rekordu
Polski i brązowego medalu sztafety
4 x 200 m stylem dowolnym (Kacper
Stokowski, Karol Młynarczyk, Tomasz Dobrzyński, Cezary Butkiewicz) oraz rekordu Polski sztafety 4
x 100 m stylem dowolnym (Karol
Młynarczyk, Kacper Stokowski, Rafał Słowik, Tomasz Dobrzyński).
Kacper Stokowski, będąc juniorem, zdobył w Szczecinie swój
pierwszy medal indywidualnie na
mistrzostwach seniorskich. Dobre
starty zagwarantowały mu aż trzy
kwalifikacje na Mistrzostwa Europy
(srebrny medal na dystansie 50 m
stylem motylkowym, Rekord Polski
17 lat - minimum ME Juniorów; 100
m motylkowym - finał A, 7 miejsceminimum ME Juniorów, 200 m sty-

lem dowolnym- finał A, 8 miejsceminimum ME Juniorów.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła sobie także zawodniczka
Weronika Gotowska, która jako
juniorka wywalczyła dwa finały A
na 200 m stylem motylkowym
oraz 200 m stylem zmiennym.
Wymienieni zawodnicy i zawodniczka trenują pod okiem trenerów Pawła Wołkowa oraz Łukasza Drynkowskiego. Są pośród
nich absolwenci i obecni uczniowie ZS Nr 52. Kacper Stokowski
jest obecnie uczniem bielańskiego
LO im. gen. Maczka.
Tak wspaniałe wyniki nie byłyby
możliwe bez wsparcia władz Dzielnicy Bielany w osobach burmistrza
dzielnicy Bielany Pana Tomasza
Menciny oraz zastępcy burmistrza
Grzegorza Pietruczuka. Sedno wyników tkwi w bardzo dobrej współpracy ZS Nr 52 kierowanego przez
dyrektora Jana Orłowskiego oraz
UKS „G – 8 Bielany”, nad którego
działaniami i dalszym rozwojem
czuwa Prezes Dariusz Czerwonka.
D.Cz.

Kobus i spółka
powalczą o medal

P

olska osada była najszybsza
podczas Pucharu Świata we
włoskim Varese. Dziewczyny płynące w składzie Agnieszka
Kobus, Joanna Leszczyńska, Maria
Springwald i Monika Ciaciuch
minimalnie pokonały znakomite
Holenderki (o 0,13 s) i Ukrainki
(o 1,03 s). Polki jeszcze lepiej zaprezentowały się w Lucernie, gdzie
do rywalizacji włączyła się również
osada niemiecka, będąca do tej
pory wzorem dla naszych wioślarek. W Lucernie nasze nadzieje
olimpijskie prowadziły od startu
do mety i uzyskały czas 6.32,07. Na

Fot. Arch. AZS

Znakomitą formę i aspiracje do
olimpijskiego medalu zdaje się
potwierdzać wioślarska czwórka podwójna z Agnieszką Kobus
(AZS AWF Warszawa) w składzie.

drugim miejscu dopłynęły wspomniane Niemki z czasem 6.34,32,
a trzecie były Holenderki (6.34,70).
Polki są liderkami Pucharu Świata
i aktualnymi v-ce mistrzyniami
Europy. Trzeci start z cyklu Pucharu Świata odbędzie się w Poznaniu
w dniach 17-19 czerwca i będzie
to ostatni sprawdzian przez Igrzyskami Olimpijskimi.
AZS

Podczas I Drużynowych
Mistrzostw Polski w lekkiej
atletyce miały prawo startu
tylko najlepsze kluby sportowe w rankingu PZLA. Nie
mogło oczywiście zabraknąć aktualnego klubowego
mistrza Polski – AZS AWF
Warszawa.

B

ielańska drużyna występowała w tych zawodach
również w roli gospodarza,
bo impreza odbyła się 28 maja na
stadionie AWF. Wśród nieobecnych, którzy mogli przesądzić o
dobrym wyniku akademików,
należy wymienić przede wszystkim Tomka Majewskiego w konkursie pchnięcia kulą i Dominika

Nowaka w biegu na 1500 m.
„W takiej sytuacji nie mogliśmy
włączyć się do walki o najwyższe
podium, ale włączyliśmy się do
walki o medale. Szkoda, bo zabrakło niewiele. Braki kadrowe spowodowały m.in. sytuację taką, że
Asia Jóźwik zamiast biegać swoją
koronną konkurencję tj. 800m,
ścigała się na 200 i 400m. Jestem
dumny z naszych zawodników,
bo dali z siebie wszystko i było
widać, że walczą dla drużyny” –
powiedział po zawodach prezes
AZS AWF Warszawa, Maciej
Hartfil.
Zawody Drużynowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
po raz pierwszy były rozgrywane
w formule przypominającej tę z

Pucharu Europy, gdzie w określonych konkurencjach liczą się
miejsca, nie wyniki, a każdy zespół może wystawić tylko jednego zawodnika. „W tym roku o
wynikach końcowych zdecydowali zawodnicy wypożyczeni z
innych klubów i warto rozważyć
przed przyszłoroczną imprezą,
czy tego w jakiś sposób nie poprawić, żeby nie wpływało to tak
znacząco na miejsca w klasyfikacji drużynowej. Na szczęście
PZLA prowadzi klasyfikację klubową i tu wierzę, że drugi rok z
rzędu będziemy najlepsi w Polsce” – podsumował z uśmiechem
Hartfil.
AZS
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Z Pamiętnika Kwartalnika (2)

Fot. M. Czarna

czyli co piszczy w bielańskiej trawie

W

iosna, wiosna, wiosna,
ach to ty... cieszył się
w piosence Marek Grechuta, a my razem z nim. Tym bardziej, że wokół mocno się zazieleniło, czyli drugi bielański kwartał
już za nami. Informujemy jak zwykle obficie oraz na bieżąco o wydarzeniach na łamach „Naszych Bielan”, stronie www dzielnicy i jej
koncie na Fb. Ale... W życiu bywa
czasem tak, że gdzieś niechcący,
boczkiem, boczkiem, umknie ciekawe wydarzenie, które warto odnotować. Czynimy to jak zwykle
w skondensowanej formie.
Na dobry początek pogratulujmy sobie wzajemnie sędziwego
wieku. Jak to? Ano, tak to! Gdyż
historycznie się złożyło, że dnia 8
kwietnia 1916 roku, Hans Hartwig
von Beseler – gubernator Warszawy, podjął decyzję o włączeniu części dzisiejszych Bielan (Piaski, Marymont, Ruda, Potok) i Żoliborza
w tkankę miasta. Wynika z tego, że
mamy 100 lat. Z tej okazji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przy
ulicy Słowackiego, miało miejsce
uroczyste spotkanie z udziałem
burmistrzów, historyków i mieszkańców obu dzielnic. Był ciekawy
pokaz archiwaliów, wspomnienia,
okoliczności + inne ciekawostki.
W zaistniałej sytuacji, możemy

sobie wręczyć symboliczny bukiet
kwiatów.
Ha! Skoro o roślinach mowa;
warto wspomnieć o ślicznej, tulipanowej imprezie, która odbyła się na
Kępie Potockiej. Co prawda pogoda
nie dopisała, ale co to dla nas. Dla
miłośników / miłośniczek tych zacnych kwiatuszków, przygotowano
liczne atrakcje: pokazy, warsztaty
florystyczne, konkursy oraz inne
pachnące niespodzianki. Szczególnie część żeńska była zachwycona.
Nie dziwimy się. Tuli pan...
Tak się ułożyło, chronologicznie
i lirycznie, że w tym samym czasie
na Bielanach trwała wiosenna akcja
sadzenia kwiecia. W dzielnicowy
teren ruszyły ogrodnicze ekipy, siejąc trawniki różnymi ich gatunkami. Administracje osiedli, a także
sami mieszkańcy, również dorzucili coś od siebie w ramach lokalnych
działań. Tym sposobem pojawiły się
śliczne łany tulipanów, krokusów
czy narcyzów. Kadr 1. Tylko się
trochę martwimy, żeby... dziki nie
przyszły i nie „wrąbały” cebulek, co
się swego czasu zdarzyło na ul.
Nocznickiego. Miejmy nadzieję.
Skoro jesteśmy przy świecie
zwierząt, czyli o florze już było, teraz
o faunie... Z racji braku zimnej zimy
(a w ogóle była?) na terenach zielonych rozmnożyły się kleszcze w ilo-

DAM PRACĘ

Ogłoszenia drobne

USŁUGI

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m, przy al. Wojska
Polskiego, tel. 22 834 02 10.
• Do wynajęcia ładne mieszkanie 84 m2 (3 pokoje z kuchnią i łazienką) przy ul. Kasprowicza,
4 piętro, winda, nowe budownictwo, tel. 602
240 445.
• Zamienię za 50 m2, 2 pokoje z kuchnią widną
i łazienką. Budownictwo ceglane z lat 50-tych
dom 3-piętrowy, podwyższony standard, wnętrza równorzędne lub nieco mniejsze, w zasięgu linii metra (w stronę centrum), najchętniej
na Żoliborzu, tel. 695 361 098.
• Sprzedam działkę własnościową 500 m2 z dużą
altaną w Czarnej Strudze, powiat Nieporęt, tel.
696 240 947.
• Sprzedam dom na Żoliborzu przy ul. Rymkiewicza, dwupiętrowy wybudowany w
2004 r. Położony przy cichej, wewnętrznej
uliczce, ok. 5 minut spacerem od stacji
metra Marymont. Całkowita powierzchnia
domu wynosi 246 m2. Cena 1400000 zł. Tel.
507940057.

• Potrzebna opiekunka do chorej, starszej pani,
tel. 511 744 985.
• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście. 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 gazowe z uprawnieniami. Instalacja
i dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne.
Tel. 602 362 911.
• Usługi hydrauliczne, gazowe i elektryczne –
przeróbki i montaże, tel. 602 351 690.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam 53 m rozkładowe mieszkanie I p.
balkon, zieleń, widna kuchnia, Słodowiec, tel.
798 992 264.
• Sprzedam kawalerkę 27,5 m, ul. Reymonta z
balkonem, tel. 602 360 494.
• Sprzedam dwa pokoje 27,5 m, balkon widna
kuchnia, ul. Magiera, tel. 602 360 494.

ści wręcz nieprzyzwoitej. Tu nie ma
śmichów – chichów, bo rzecz cała
stała się poważna. Do tego stopnia,
że stołeczny Sanepid ogłosił w warszawskich mediach, byśmy byli
czujni i ostrożni. Przy okazji podano mapę najbardziej zagrożonych
miejsc i... Hm, cóż. Jesteśmy (niestety) w czołówce. Na liście znalazły
się m.in.: Las Bielański, Las Młociński i Puszcza Kampinoska. Lasku
Lindego już nawet nie wspominamy, choć to oczywiste. Na skwerach
również bądźmy mądrzy przed
szkodą. Co prawda zieleń to kolor
nadziei, lecz różnie bywa.
Zielono mi... – śpiewał kiedyś
przebojowo Andrzej Dąbrowski.
Nie tylko na ziemi, ale na niebie też.
Jak to możliwe? Wyjaśniamy. Tak
się złożyło, że znów na bielańskim
(i nie tylko) nieboskłonie wystąpiło nadzwyczajne zjawisko astronomiczne. Widzieliśmy na własne
oczy, wydając z siebie zdziwione
okrzyki: ach, och, o jejku jejku. Bo
fruwały nad nami... zielone komety. Takie coś zdarzy się ponownie
dopiero za... 150 lat, więc wykorzystaliśmy niepowtarzalną okazję.
Mówiąc w skrócie: zielony kolor to
emitowany na ich powierzchni gaz
węglowy (fizyka + chemia z podstawówki się kłania). Do tego dochodzą inne elementy rozpadu, ale

NAUKA

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE, konwersacje, korepetycje, konkursy, olimpiady,
tłumaczenia. Magister, międzynarodowy certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji. Tel.
695 612 825.

KUPIĘ

• Kupię garaż na terenie Bielan, tel. 663 504
936.

SPRZEDAM

• Sprzedam wózek inwalidzki – nowy; pieluchy roz. M-2 (4 pacz.), tel. 691 977 577.
• Sprzedam za 20 zł materac sprężynowy na
pojedyncze łóżko, tel. 603 035 752.

INNE

• Poszukuję rodzinę/y z dzieckiem z sierpnia
2015 +-2 miesiące w celu wspólnego opiekowania się dziećmi. Wytyczne: Montessori,
NVC, BLW. e-mail: liza.michaluk@gmail.com,
tel. 669 918 862.

nie będziemy się mądrzyć, bo nie
jesteśmy alfami i omegami. Kto
ciekaw, niech przeczyta księgi
uczone, encyklopedie itp. W poczuciu obowiązku, odnotowujemy
ten historycznie bielański fakt, zaistniały między drugą a trzecią nad
ranem. Warto było!
Natomiast nie warto czekać
z oddaniem PIT-u na ostatnią chwilę do 2 maja. Chyba coś „drgnęło
w temacie”, bo w tym roku kolejek
w Urzędzie Skarbowym na ul. Skalbmierskiej było mniej. To znaczy, że
idziemy z duchem czasu, przerzucając się z analogowej (papier) na
cyfrową (internet) formę składania
deklaracji. I bardzo dobrze.
Następnego dnia w święto konstytucji, hucznie obchodzono kolejną
rocznicę, w przenośni i dosłownie.
A wszystko to, za sprawą pierwszych,
wiosennych piorunów nad Bielanami. Wystąpiły niegroźne grzmoty
oraz deszcz, po których nastąpił odwrót chmur tuż przed zachodem
słońca. Kadr 2. Malowniczy widok.
Równie kolorowo (a nawet bardziej), działo się w ostatnią niedzielę maja podczas pikniku z okazji
„Dnia Dziecka” na Chomiczówce.
Od rana do wieczora trwały liczne
konkursy, igrce, tańce oraz zabawy
w rytm skocznej muzyczki. Tłum
rodziców wraz z pociechami płci
obojga, bawił się radośnie na placu
przed pawilonem handlowym przy
ul. Nerudy. Małe i „duże” dzieci
były bardzo zadowolone.
Niecały tydzień później miała
miejsce kolejna impreza integrująca dzielnicową społeczność. Gdzie?
Na pikniku, przy... kolorowym baloniku. „Witaj lato – Karuzela na
Bielanach” wokół stacji metra Sło-

dowiec, teren „Serka Bielańskiego”.
Frekwencja dopisała, gdyż przygotowano moc atrakcji w myśl zasady: kultura – zabawa – zdrowie –
sport – rekreacja. Były konkursy
z nagrodami, strefa zabaw dla maluchów i karuzela, dla nieco starszych tańce na dechach, a także
dużo dobrej muzyki. Czyli, dla każdego coś miłego. Aczkolwiek, trochę planów pokrzyżowała nam (nie
zapowiedziana) burza. Co jeszcze
działo się na pikniku? O tym, więcej na sąsiednich stronach gazety.
Dla Bielańczyków, którzy z takich lub innych powodów nie mogli uczestniczyć w pikniku, jest
dobra wiadomość. Można sobie
zerknąć także na stronę www Bielan, konto dzielnicy na Fb, a także
instagramie, bo i tam już jesteśmy
od miesiąca. Grunt to pełna informacja. Jeszcze ciepła.
Skoro o temperaturze pory
roku wspomnieliśmy, kończę dzisiejszą, kwartalną relację równie
ciepło i słonecznie. Dlaczego?
W chwili, gdy trzymacie w rękach
ten egzemplarz „Naszych Bielan”,
mamy już astronomiczny drugi
dzień lata. A znaczy to ni mniej, ni
więcej, że wakacje tuż, tuż.
Zatem; bierzemy misia w teczkę, jedziemy na wycieczkę, a nawet
dalej, pakujemy bambetle i udajemy się do urlopowego grajdołka lub
plażowego leżaka. Oczywiście, nie
zapominając o „Naszych Bielanach”. Kadr 3. Jak widać, jesteśmy
z Wami ustawicznie :)
Lato, lato, zostań z nami... –
nucimy wesoło z Haliną Kunicką,
czego Państwu i sobie życzę.
Mała Czarna
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 7 lipca i 4 sierpnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 27 lipca i 31
sierpnia.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 – 4 lipca i 1 sierpnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul.
Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 18 lipca.
3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046,
poczta@danielpieniek.pl.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społeczne: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba
PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 5, 19 lipca i 2, 16 sierpnia.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1, g. 15.00-16.00, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, g. 19.00-20.00, po uzgodnieniu telefonicznym: tel. 517
170 751, twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny
Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 5 lipca i 2 sierpnia.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego:
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 7 lipca i 31 sierpnia.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Nasze Bielany nr 6/2016

Osiedla: Piaski, Olszyna

20 DY Ż U RY R A D NYC H

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 4, 18 lipca i 1 sierpnia.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury,
Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g.
16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady, oraz Klub Seniora
„Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
g. 17.00-18.00 – 4 lipca i 1 sierpnia po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i
Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza
15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 5 lipca i 2 sierpnia.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji, oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 6 lipca i 3 sierpnia, oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 25 lipca i 29 sierpnia.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Filia Bielańskiego
Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 4 lipca i 1 sierpnia.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p.,
pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie
Rady.

