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Bielański Integrator
Przedsiębiorczych już działa!
Dzielnica Bielany w znaczący sposób dołączyła do
miejskiego ekosystemu
wspierającego przedsiębiorczość. 19 czerwca w
al. Zjednoczenia otwarto
Bielański Integrator Przedsiębiorczych, który stworzy przyjazne warunki
dla rozwoju biznesu oraz
generowania innowacji.

Czytaj więcej str. 3

Rozmowa z Katarzyną Potapowicz,
zastępcą burmistrza Dzielnicy Bielany

Fot. um.warszawa

W

arszawa coraz częściej pojawia się
w rankingach
miejsc przyjaznych dla biznesu i na mapie nowych
technologicznych centrów
innowacji. Odbywa się tu 17
tys. spotkań biznesowych
rocznie. W mieście funkcjonuje ponad 100 przestrzeni
co-workingowych, wśród
nich Centrum Przedsiębiorczości Smolna, które przeszkoliło już 10 tys. przedsiębiorców. Do tego miejskiego
ekosystemu dołączają teraz
Bielany, które uzupełnią go
o cenny wymiar lokalny –
powiedział podczas otwarcia Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.
Z kolei Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan podkreślił, że Integrator to miejsce dla ludzi przedsiębiorczych niezależnie od tego,
czy mają własną firmę, szukają inspiracji, wspólnika,
czy też mają dopiero wstępny pomysł na biznes.
– Misją integratora jest
zacieśnienie wzajemnych
relacji, wsparcie przedsiębiorców na poziomie dzielnicy w załatwianiu spraw
urzędowych i rozwiązywaniu problemów oraz stworzenie otwartego i przyja-

Włodzimierz Piątkowski, Grzegorz Pietruczuk i Robert Soszyński

znego miejsca spotkań i integracji na styku urząd,
przedsiębiorcy, mieszkańcy
– wylicza Burmistrz.

Przestrzeń do pracy
Integrator oferuje bezpłatnie użytkownikom ok.
350 m2 przestrzeni, w tym:
salę integracji – przestrzeń
wyposażoną w 24 biurka
w systemie hot-desk, salę inspiracji – dużą modułową salę
konferencyjną (do 50 osób),
salę spotkań – dwie małe sale
konferencyjne 4-osobowe
oraz pokój konsultacji.
Integrator posiada również oddzielne wejście, windę dostosowaną dla osób
niepełnosprawnych oraz
pokój relaksu.

Laboratorium
edukacji
przedsiębiorczej
Oprócz miejsca do pracy
w integratorze dodatkowo
będą prowadzone zajęcia
z zakresu edukacji przedsiębiorczej dla uczniów i na-

uczycieli szkół bielańskich,
a także dostępne w trybie
otwartym dla rodziców
z dziećmi.
Po d c z a s w a k a c j i –
w trakcie akcji w trakcie akcji „Lato w Mieście” – wychowawcy i uczniowie szkół
będą uczestniczyć w pilotażowych zajęciach prowadzonych według STEAM (skrót:
Science, Technology, Engineering, Art, Math) – jednej
z najwyżej cenionych metod
edukacyjnych wprowadzanych do systemów oświaty
w krajach o strategicznym
i długofalowym podejściu
do edukacji.
Polega ona na łączeniu
w procesach dydaktycznych
pięciu głównych obszarów:
nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, łączących myślenie naukowca
lub technologa z koncepcją
artysty lub projektanta.

Rozwój biznesu i
innowacji
Na Bielanach, zgodnie z
danymi Głównego Urzędu

Statystycznego za 2018 r.,
zarejestrowanych jest około
17 tys. jednoosobowych
działalności gospodarczych
oraz nieco ponad 7 tys. podmiotów posiadających osobowość prawną.
– Działania Integratora
jasno wpisują się w tworzenie przyjaznych warunków
dla rozwoju biznesu oraz
generowania innowacji stanowiących cele operacyjne
strategii #Warszawa2030,
ale również wiele innych
m.in. dotyczących budowania odpowiedzialnej wspólnoty, tworzenie wygodnej
lokalności i twórczego środowiska – mówi Katarzyna
Potapowicz, wiceburmistrz
Bielan nadzorująca Wydział
Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń.
Więcej informacji oraz
możliwość internetowej rezerwacji wizyty są dostępne
na stronie: www.integrator.
naszebielany.pl.
Więcej na str. 4-5

BF/UM Warszawa
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Więcej środków
na środowisko, oświatę i sport
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Studenckie wizje na Wawrzyszew
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Rozmowa z Dorotą Łobodą,
radną Rady m.st. Warszawy
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X Sesja Rady Dzielnicy

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy
23 maja 2019 r. odbyła się X
Sesja Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

R

ada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przychyliła się do
stanowiska Komisji Rewizyjnej i podjęła uchwałę, w której
uznała za bezprzedmiotowe wystąpienie ……………, z dnia
07.06.2018 r. złożone z upoważnienia Grupy Inicjatywnej Osiedla
Mieszkaniowego RUDA, dotyczące wezwania Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do usunięcia
naruszenia prawa w związku
z uchwałą nr 219/XLV/2018 Rady
Dzielnicy Bielany z dnia 23 kwietnia 2018 r., z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu stanowiącym integralną część uchwały.
Aktualne brzmienie art. 101
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) nie przewiduje
już instytucji uprzedniego wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa. Skoro wezwanie takie
skierowane zostało przez ……..
bezpośrednio do Rady Dzielnicy,
to w takiej sytuacji Rada powinna
zająć stosowne stanowisko w formie uchwały, traktując wezwanie
jako bezprzedmiotowe, po uprzednim skierowaniu sprawy do Komisji Rewizyjnej.
Ponadto wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie daje podstaw do uruchomienia dalszego
trybu instancyjnego. Tym samym
ocena prawidłowości prowadzenia
postępowania skargowego nie
podlega kognicji sądów administracyjnych.
Komisja Rewizyjna Rady
Dzielnicy Bielany uchwałą Nr
6/2019 z dnia 8 maja 2019 r. uznała jako bezprzedmiotowe wystąpienie ……., złożone z upoważnienia Grupy Inicjatywnej Osiedla
Mieszk. RUDA z dnia 7.06.2018 r.,
stanowiące wezwanie Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do
usunięcia naruszenia prawa
w związku z uchwałą nr 219/
XLV/2018 Rady Dzielnicy Bielany
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę,w której przedstawiła Radzie m.st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian
w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.
W planie dochodów proponuje się zwiększenie planu dochodów
o kwotę:
– 270 000 zł, w związku ze
zwiększającą się liczba podatników;
– 36 000 zł, z tytułu wniesionej
opłaty adiacenckiej;
– 100 000 zł, w związku z wypowiedzeniem dotychczasowej
wysokości opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości niemieszkalnej i ustaleniu od dnia 1 stycznia 2019 r. opłaty rocznej w nowej wysokości;
– 100 000 zł, w związku z zawartą umową ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPWiK
na nieruchomości położonej przy
ul. Podleśnej;
– 100 000 zł, w związku z zintensyfikowaniem działań mających na celu egzekwowanie należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
– 274 000 zł, w związku z zapłaceniem przez firmę CLIMATIC
Sp. z o.o. kar umownych za zwłokę
w realizacji inwestycji dotyczących
budowy Przedszkola nr 334 przy
ul. Przy Agorze 12 oraz Przedszkola nr 327 przy ul. Conrada 10A.
– 6 637 699 zł, w tym: środki
w kwocie 3 336 699 zł, pochodzące z Biura Edukacji m.st. Warszawy z przeznaczeniem na dotacje
dla szkół i placówek niepublicznych; środki w kwocie 5 300 zł,
pochodzące z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
z przeznaczeniem na na realizację
„Programu rozwoju wolontariatu
w domach kultury m.st. Warszawy” oraz wsparcie miejsc aktywności lokalnej w działaniach
z młodzieżą, środki w kwocie 303
000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Opracowanie
Założeń Funkcjonalnych i Wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego”; środki w kwocie 2 992
700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty
przejęte pod budowę ul. Encyklopedycznej.
Zmiany wydatków bieżących
w układzie zadań na rok 2019 to:
– zwiększenie o kwotę 2 992
700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte
pod budowę ul. Encyklopedycznej;
– zwiększenie o kwotę 20 000 zł,
z przeznaczeniem na operaty szacunkowe oraz koszty sądowe związane z przygotowaniem nierucho-
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mości komunalnych do zbycia lub
zamiany;
– zwiększenie o kwotę 70
000 zł, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe związane z przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
oraz koszty sądowe związane z regulacją stanów prawnych;
– zwiększenie o kwotę 60
000 zł, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe oraz koszty sądowe związane z zarządzaniem pozostałymi nieruchomościami;
– zmniejszenie o kwotę 99
000 zł, w związku z łagodną zimą.
Środki proponuje się przesunąć do
zadania „Likwidacja dzikich wysypisk”;
– zwiększenie o kwotę 100
000 zł, z przeznaczeniem na wymianę elektroodpadów na sadzonki, w dwóch lokalizacjach: osiedle
Chomiczówka i Park Olszyna
w ramach akcji „Bielany segregują
odpady”;
– zwiększenie o kwotę 60
000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę butelkomatu w ramach akcji edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy;
– zwiększenie o kwotę 1 150
000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych.
Środki pochodzą z Biura Edukacji
m.st. Warszawy;
– zwiększenie o kwotę 130 000
zł, z przeznaczeniem na dotacje
dla niepublicznych placówek
w związku ze zwiększeniem liczby
dzieci uprawnionych do otrzymania dotacji oraz zwiększenie wysokości stawki dotacji na jedno
dziecko;
– zwiększenie o kwotę 40 000,
z przeznaczeniem na dotację dla
placówek niepublicznych. Środki
pochodzą z Biura Edukacji m.st.
Warszawy;
– zwiększenie o kwotę 600 000
zł, z przeznaczeniem na dotację
dla placówek niepublicznych.
Środki pochodzą z Biura Edukacji
m.st. Warszawy;
– zmniejszenie o kwotę 130
000 zł, ze środków przeznaczonych
na dotacje dla niepublicznych placówek oraz przemieszczenie jej do
zadania „Prowadzenie oddziałów
„0” w szkołach podstawowych”;
– zwiększenie o kwotę 126 699
zł, z przeznaczeniem na dotację
dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. Środki pochodzą z Biura Edukacji m.st.
Warszawy;
– zwiększenie o kwotę 1 390
000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych.
Środki pochodzą z Biura Edukacji
m.st. Warszawy;
– zwiększenie o kwotę 30
000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych.

Środki pochodzą z Biura Edukacji
m.st. Warszawy;
– zwiększenie o kwotę 150
000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne;
– zwiększenie o kwotę 185
000 zł, z przeznaczeniem na organizację „Bielańskich Dni Seniora”
w ramach programu „Warszawa
Przyjazna Seniorom na lata 20132020”;
– zmniejszenie o kwotę 500
000 zł, ze środków przeznaczonych
na dodatki mieszkaniowe;
– zwiększenie o kwotę 150
000 zł, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych m.in.: inscenizację bitewną związaną z rocznicą
wybuchu II wojny światowej,
otwarcie galerii artystycznej w Ratuszu, realizację wydarzeń z okazji
zakończenia warsztatów artystycznych związanych z kulturą żydowską oraz organizację koncertu na
pikniku „Dzień Chomika”;
– zwiększenie o kwotę 5 300 zł,
z przeznaczeniem na realizację
„Programu rozwoju wolontariatu
w domach kultury m. st. Warszawy” oraz realizację projektu
„zMALuj coś!” – zaaranżowanie
przestrzeni młodzieżowej w MAL
Studnia we współpracy z młodzieżą w ramach wsparcia miejsc aktywności lokalnej w działaniach
z młodzieżą. Środki pochodzą
z Centrum Komunikacji Społecznej;
– zwiększenie o kwotę 150
000 zł, z przeznaczeniem na remont i utrzymanie systemu wentylacji oraz klimatyzacji w Mediatece Start-Meta;
– zwiększenie o kwotę 55
000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pucharów i medali na
zawody i turnieje współorganizowane przez Urząd Dzielnicy Bielany, wynajem urządzeń pneumatycznych, zakup konkurencji
sprawnościowych oraz dotacje dla
organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w trybie
tzw. „małych grantów”;
– zwiększenie o kwotę 84 000 zł,
z przeznaczeniem na organizację
wystaw plenerowych, otwarcie murali na Starych Bielanach i Stawach
Brustmana oraz realizację filmów
i obsługę fotograficzną w związku
z planowanym otwarciem Bielańskiego Centrum Współpracy
i Przedsiębiorczości (Bielańskiego
Integratora Przedsiębiorczości) oraz
wydarzeń związanych ze 100 leciem
„Naszego Domu” domu dziecka;
– zwiększenie o kwotę 75 000 zł,
z przeznaczeniem na wykonanie
materiałów promocyjnych budżetu
obywatelskiego oraz reklamy zewnętrzne wydarzeń plenerowych
organizowanych na terenie Dzielnicy Bielany;
– zwiększenie o kwotę 303
000 zł, z przeznaczeniem na wy-

nagrodzenia osobowe i pochodne
w związku ze zwiększenie liczby
etatów pomocy administracyjnej
w ramach zadania dotyczącego
Centrum Obsługi Podatnika;
– zwiększenie o kwotę 150
000 zł, z przeznaczeniem na opłatę za wywóz odpadów oraz zakup
usług sprzątania, kserograficznych
i poligraficznych;
– zwiększenie o kwotę 15 000 zł,
z przeznaczeniem na stworzenie
dedykowanej zakładki dla przedsiębiorców na stronie www.naszebielany.pl w związku z Bielańskim
Integratorem Przedsiębiorczości;
– zmniejszenie o kwotę 24
000 zł, ze środków przeznaczonych
na zakup usług pozostałych oraz
przemieszczenie jej do zadań
„Promocja krajowa” oraz „Zapewnienie prawidłowego działania
Urzędu”.
Zmiany wydatków majątkowych w układzie zadań na rok
2019 to:
– zwiększenie o kwotę 100
000 zł, w związku ze wzrostem cen
materiałów i robocizny (Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od
ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272);
– zmniejszenie o kwotę 380
000 zł, z uwagi na konieczność
zaniechania czynności realizacyjnych do czasu protokolarnego
przekazania gruntu Miastu (urządzenie terenu rekreacyjnego przy
ul. Lekkiej);
– zwiększenie o kwotę 160
000 zł. Rewitalizacja placu zabaw
przy ul. Skalbmierskiej;
– zwiększenie o kwotę 20
000 zł, z przeznaczeniem na zakup
i montaż butelkomatu;
– zwiększenie o kwotę 60 000 zł,
z przeznaczeniem na ustawienie
stacji do zbiórki elektroodpadów;
– zwiększenie o kwotę 60
000 zł, z przeznaczeniem na siłownię przy ul. Brązowniczej;
– zwiększenie o kwotę 60
000 zł, z przeznaczeniem na Street
workout w Parku Chomicza.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę,w której przedstawiła Radzie m.st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian
w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.
Proponuje się zmniejszenie
planu wydatków o kwotę 1 681
198 zł, w związku z przejęciem
realizacji zadania inwestycyjnego
przez Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych.
Teksty uchwał i stanowisk Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
są dostępne w wersji elektronicznej
na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.
Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

WYWIAD “NB”
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Wierzę, że dzięki kulturze będziemy lepsi
– Bardzo zależy mi na integracji środowiska animatorów i organizatorów życia kulturalnego dzielnicy i artystów z Bielan. Z wzajemnych
kontaktów, wymiany wiedzy o swoich zasobach i możliwościach, mogą powstawać nowe, fascynujące pomysły na rozwój kultury w naszej dzielnicy – mówi Katarzyna Potapowicz, wiceburmistrz Bielan i jedna z najważniejszych osób kreujących kulturę w dzielnicy.

Dzielnica dla wielu osób to
mała ojczyzna. W takich okolicznościach łatwiej o budowanie relacji bazującej na zaufaniu i otwartości. Łatwiej również o pobudzanie aktywności i poczucia sprawczości. Integrator to miejsce otwarte na ludzi i przyjazne do działania.
Naszym celem jest udrożnienie
relacji przedsiębiorców z urzędem
na poziomie dzielnicy. Szczególnie
zależy nam na udzielaniu wsparcia
w załatwianiu spraw urzędowych
i rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców. Ważne jest to, że Integrator to dla ludzi przedsiębiorczych niezależnie od tego, czy mają
własną firmę, szukają inspiracji,
wspólnika, czy też mają dopiero
wstępny pomysł na biznes.
Oprócz wsparcia ekspertów
i urzędników, na co jeszcze może
liczyć osoba zainteresowania korzystaniem z Integratora?

Przede wszystkim bezpłatna
przestrzeń do pracy. W sali integracji do dyspozycji są 24 biurka
do pracy. Jest też sala inspiracji,
gdzie mogą być organizowane
konferencje, dwie małe sale spotkań oraz pokój konsultacji. Obiekt
posiada również oddzielne wejście
i windę dostosowaną dla osób
z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w dwóch salach Laboratorium Edukacji Przedsiębiorczej
Integrator będzie starał się przybliżać najnowsze trendy i innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji przedsiębiorczej i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych,
zarówno wychowawcom, nauczycielom, jak i uczniom i ich rodzicom. Pierwsze takie spotkania
zaplanowano w wakacje podczas
akcji „Lato w mieście”.

Ukierunkowanie na ludzi przedsiębiorczych to jeden z dwóch obszarów wyraźnie nakreślonych w Pani
zadaniach. Drugi to kultura. Miła
odmiana zawiłych ekonomicznych
i biznesowych tematów?

Oprócz Wydziałów Działalności Gospodarczej, Obsługi Mieszkańców i Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
nadzoruję pracę Wydziału Kultury

Fot. M. Sokół

19 czerwca przy al. Zjednoczenia 25 otwarto Bielański Integrator
Przedsiębiorczych. Tym samym
dzielnica dołączyła do miejskiego
ekosystemu wspierającego przedsiębiorczość. Uwagę zwraca nastawienie na integrację urzędu,
mieszkańców i przedsiębiorców.
Dość nietypowe połączenie.

i Promocji, a także odpowiadam za
współpracę z Bielańskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną. Obszar kultury jest mi szczególnie bliski. Byłam menagerem kultury. Zajmowałam się organizacją
wydarzeń kulturalnych dla różnych
grup społecznych i wiekowych. Poznałam więc tę pracę od podszewki.
Wiem ile wysiłku, nerwów i zaangażowania potrzeba do dobrego
przygotowania eventu. Zawodowo
od 10 lat związana jestem z bielańskimi instytucjami kultury. Pracowałam również w warszawskich
bibliotekach na Pradze Południe
i Śródmieściu. Wcześniej zdobywałam wiedzę i doświadczenie zawodowe, pracując w Warszawskim
Centrum Demokracji Lokalnej oraz
w lokalnych mediach.
Nadzór nad kulturą daje możliwość jeszcze większej aktywności,
jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami. Mam tutaj na myśli udział
w różnych wydarzeniach organizowanych przez dzielnicę.

Powiem więcej, to również odskocznia od codziennej pracy.
Szczególnie mam tutaj na myśli
wydarzenia kierowane do dzieci.
Ponieważ w swojej karierze zawodowej nie raz sama organizowałam
dla nich zajęcia i dziś zdarza mi się
włączyć w prowadzenia takich
spotkań np. w czasie Bielańskiej
Piaskownicy Umiejętności wspólnie z dzieciakami wykonaliśmy
mnóstwo dzwonków wietrznych,
a na piknikach malowaliśmy fantastyczne obrazy. Zresztą wielką
radoś ć spraw i a mi kont a kt
z wszystkimi mieszkańcami naszej
dzielnicy, bez względu na wiek. To
doskonała okazja do poznania ich
potrzeb i oczekiwań, tym bardziej,
że propozycje kulturalne jakie
przygotowujemy są kierowane do
różnych grup odbiorców i dzięki
bezpośredniemu kontaktowi mo-

Katarzyna Potapowicz

żemy coraz lepiej ukierunkowywać
nasze działania. Dużym przeżyciem są dla mnie spotkania z bielańskimi kombatantami, wyjątkowi
ludźmi, którzy bardzo prężnie
działają na rzecz zachowania pamięci historycznej. Z równą radością spotykam się z naszymi seniorami, którym energii mógłby pozazdrościć niejeden nastolatek.
Skoro mowa o nastolatkach. Na
niedawnej Bielańskiej Gali Kultury
Pani Anna Michalak-Pawłowska,
pełnomocnik Prezydenta Warszawy
ds. edukacji kulturalnej pozytywnie
wypowiadała się na temat obecnej
ale i przyszłej współpracy z dzielnicą. Jakie są plany?

Jednym z zadań, które stawiam
przed sobą jest wprowadzenie Indeksu Kultrualnego IQ. To sposób
walidacji pozaszkolnych osiągnięć
uczniów w zakresie edukacji kulturalnej. Chcemy, aby udział młodych
ludzi w różnorodnych wydarzeniach pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje
oraz kształcących umiejętności był
w określony sposób certyfikowany
i akceptowany przez szkołę. Mam
również nadzieję, że współpraca
jaka do tej pary miała miejsce z panią pełnomocnik zaowocuje kolejnymi fantastycznymi projektami.
Na Bielanach z jej udziałem obyła
się II Giełda Projektów Kulturalnych, która była pierwszym krokiem do integracji środowiska artystów i ludzi kultury na Bielanach.
Mam nadzieję, że efektem tego spotkania będzie utworzenia bazy informacji o instytucjach kultury na
Bielanach, o zasobach jakie mają
i potrzebach.

A jak wyglądają kontakty ze
środowiskami artystów?

Pod koniec maja miałam okazję
uczestniczyć w wyjazdowym posiedzeniu dzielnicowej Komisji Kul-

tury i Promocji. Wspólnie z radnymi odwiedziliśmy artystów i rzemieślników w ich pracowniach.
Dzięki takim i innym spotkaniom
można lepiej poznać i wykorzystać
potencjał naszych artystów, opracowując ofertę dla mieszkańców.
Czynię również starania, aby artyści mogli pokazywać swoją sztukę
tam, gdzie często przebywają
mieszkańcy dzielnicy, czyli w Ratuszu. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie jej otwarcie. Ponadto bardzo zależy mi na integracji środowiska animatorów i organizatorów życia kulturalnego dzielnicy i artystów z Bielan. Z wzajemnych kontaktów, wymiany wiedzy
o swoich zasobach i możliwościach
mogą powstawać nowe, fascynujące pomysły na rozwój kultury na
Bielanach. Na przykład zaczęliśmy
rozmowy w ramach zarządu
o współpracy z grupą bielańskich
artystów, którzy chcą swoje pasje
realizować w jednym miejscu. To
ciekawa inicjatywa i sądzę, że będziemy chcieli ją wspierać na miarę naszych możliwości.
Przywołała Pani temat Zarządu Dzielnicy. Jak ocenia Pani
współpracę z Burmistrzem i pozostałymi zastępcami?

Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że wręcz modelowo. Przede
wszystkim, co warto podkreślić,
wszyscy mamy doświadczenie
pracy w samorządzie, a większość
z nas była już związana z Bielanami zawodowo. To daje poczucie
wzajemnego zrozumienia i pewność, że określone przez Radę
Dzielnicy kierunki rozwoju dzielnicy będą skutecznie realizowane.
Myślę też, że stanowimy zgrany
zespół, który mimo oczywistych
różnic, wszak tworzymy koalicję,
mamy jeden, jasno określony cel,
do którego dążymy.
Jaki to cel?

Rozwój Bielan. To jest dla nas
najważniejsze. Chcemy, żeby Bielany w każdej dziedzinie w rankingach dzielnic były najwyżej.
Bycie burmistrzem to duża
odpowiedzialność, zaangażowanie.
W jaki sposób Pani odpoczywa,
jakie ma Pani hobby?

Podróże, jeśli czas pozwoli,
dobra książka, spacer, a kiedyś
uwielbiałam gotować, tak bardzo,
że prowadziłam bloga kulinarnego, ale na podstawie przepisów
z ubiegłego wieku. Posiadam kolekcję dawnych książek kuchar-

skich i starłam się odtwarzać możliwie jak najwierniej dawne przepisy. Czasem wychodzi potrawy
pyszne, a innym razem lepiej zapomnieć o efektach mojej pracy.
Podróż do kuchni XIX-wiecznej
to było przede wszystkim wkroczenie w świat ówczesnych kobiet,
bo wbrew pozorom w zmianach
sposobów gotowania odbijała się
rewolucja feministyczna. Sam fakt
powstawania książek kucharskich,
mających ułatwić prowadzenie
domu, opisywane w nich nowinki
techniczne jest tego odzwierciedleniem. Postacie autorek książek
kucharskich również są fascynujące. Słynna Ćwierciakiewiczowa to
jedna z pierwszych bizneswomen,
Maria Ochorowicz-Monatowa to
postępowa autorka walcząca
o wprowadzanie zasad higieny
i wszelkich ułatwień w codziennym życiu.
Jakie cele stawia sobie Pani na
całą kadencję, jako najważniejsza
osoba od kultury na Bielanach?

Człowiek sam niewiele zdoła
zrobić. Kieruję świetnym zespołem, dla którego najważniejsze jest
podnoszenie z każdym rokiem
naszej oferty kulturalnej. Mam to
szczęście, że trafiłam na ludzi z pasją i chęcią pracy dla innych. Myślę
również, że podzielamy w większości podobne przekonanie, że kultura tworzy człowieka. Literatura,
sztuka, architektura, rzeźba czy
muzyka budują nasz kulturowy
kręgosłup. Im silniejszy, tym sami
stajemy się lepsi. Dlatego zachęcam
do obcowania z bielańską kulturą.
Odwiedzania naszych placówek,
wystaw, bibliotek, uczestniczenia
w wydarzeniach, które organizujemy. Chciałabym też, aby twórcami
bielańskiej kultury byli nie tylko
wybitni artyści, ale każdy mieszkaniec Bielan. Wierzę, że dzięki kulturze będziemy lepsi. A chyba o to
chodzi w życiu. Być każdego dnia
lepszym. Uważam, że szeroko rozumiana kultura ma ogromny
wpływ i znaczenie w życiu człowieka, gdyż obejmuje ona wiele dziedzin, takich jak: literatura, sztuka,
architektura, rzeźba i muzyka. Obcowanie z kulturą to zarówno wizyta w bibliotece, jak i oglądanie
wystawy, słuchanie koncertu.
Chciałabym, aby twórcami bielańskiej kultury były nie tylko wybitne
jednostki, autorzy wielkich dzieł,
ale także ogół naszego społeczeństwa.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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Jak zacząć korzystanie z Integratora?
przybliżać najnowsze trendy
i rozwiązania w zakresie edukacji
zarówno wychowawcom, nauczycielom jak i uczniom i rodzicom.
W ramach akcji „Lato w mieście” planujemy dla szkół bielańskich uatrakcyjnić czas spędzany
przez dzieci w szkołach poprzez
zajęcie STEAM-owe i innowacyjne
metody kształcenia rozwinięte
przez polskie marki Musicon oraz
Photon.

W Bielańskim Integratorze
Przedsiębiorczych chcemy
współtworzyć społeczność
lokalnych osób przedsiębiorczych z pasją i misją zmieniania dzielnicy i miasta. Działamy na styku urzędu miasta,
przedsiębiorców i mieszkańców.

Dla kogo jest
Integrator?

Co muszę zrobić
by dołączyć do
Integratora?
Zapisz się do nas na pierwszą
wizytę – wtedy zarezerwujemy
czas i opowiemy dokładnie jak
wygląda przestrzeń, a Ty opowiesz
nam jakie są Twoje potrzeby.
Zastanowimy się wspólne, jak
możemy Ci pomóc i zaplanujemy
ścieżkę wsparcia. Dodatkowo
otrzymasz dostęp do Internetu,
drukowania i systemu rezerwacji
biurek. Oczywiście możesz do
nas przyjść bez rezerwacji, ale
wtedy nie możemy zagwarantować, że będziemy mieć czas dla
Ciebie.

Co można otrzymać
w ramach Integratora?

Fot. S. Korzeniewski

wiedzy czy doświadczeń oraz inspiracji dla osób przedsiębiorczych
z Bielan, i nie tylko.
Dodatkowo bierz udział
w otwartych, bezpłatnych wydarzeniach w ramach Integratora.

#Startuj #Rośnij
#Transformuj się na
Bielanach
To wydarzenia w ramach ścieżek wsparcia dla przedsiębiorców
i osób planujących założyć działalność w zależności od etapu rozwoju i potrzeb. Oprócz wydarzeń na
określone tematy dla korzystających z Integratora, planujemy regularne spotkania integrujące i networkingowe, np. „Modele biznesowe przy kawie” – dla osób, które
chcą zgłębić temat dobrze dopracowanego modelu biznesowego
i poznać narzędzie, jakim jest kanwa biznesowa Osterwaldera.

#Ścieżki_urzędowe
Planujemy też promować wiedzę o inicjatywach miasta oraz
o optymalnych ścieżkach urzędo-

wych rozwiązywania problemów
dręczących przedsiębiorców na
styku z urzędem.
W tym celu będziemy zapraszać ekspertów z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Projektów
Unijnych, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, Krajowej Izby
Gospodarczej, urzędników odpowiednich wydziałów Urzędu
Dzielnicy Bielany oraz Biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Będą dostępne indywidualne konsultacje z wybranymi ekspertami
i urzędnikami.

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
Oprócz zapraszania ciekawych
gości i przedsiębiorców, transmisji
ciekawych wydarzeń i codziennych Pigułek Wiedzy chcemy byś
współtworzył Bielański Integrator
Przedsiębiorczych, dlatego jeśli
będziesz chciał podzielić się wiedzą lub swoim doświadczeniem
możesz nam zgłosić propozycje
tematu na spotkanie. My udostępnimy przestrzeń i zaprosimy
uczestników.

Rozwiązywanie wyzwań
dzielnicy i miasta
Gdzie powinny być nowe miejsca handlu? Czy Bielany powinny
mieć swoje centra lokalne i gdzie?
Jakie lokale są dostępne dla przedsiębiorców?
Będziemy organizować spotkania i debaty dotyczące kluczowych spraw dzielnic i miasta. Jeśli
zechcesz, będziesz mógł uczestniczyć w grupach roboczych wypracowujących rozwiązania tych wyzwań: BielanyLab.
Jeśli masz pomysł, którzy może
zmienić Bielany lub Warszawę,
pomożemy go dopracować i skonsultować z ekspertami z Urzędu
Miasta w ramach BielanyLab.

Laboratorium Edukacji
Przedsiębiorczej
Chcemy pomagać kształtować
postawy przedsiębiorcze wśród
dzieci i młodzieży oraz podnosić
poziom edukacji przedsiębiorczej. Dlatego w dwóch salach Laboratorium Edukacji Przedsiębiorczej – będziemy starać się

Fot. um.warszawa

Fot. um.warszawa

Oprócz bezpłatnej przestrzeni
do pracy, dostępu do Internetu,
możliwości druku i aneksu kuchennego, w którym można się
napić kawy, Integrator to przede
wszystkim miejsce spotkań, integracji, sieciowania się, wymiany

Realizujemy strategię
#Warszawa2030

Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy i Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy oglądają nowe pomieszczenia Integratora

Fot. um.warszawa

Integrujemy ludzi przedsiębiorczych na każdym etapie rozwoju, zatem niezależnie od tego
czy szukasz inspiracji, wspólnika,
czy masz dopiero wstępny pomysł
na biznes lub masz już firmę i szukasz pomysłów na rozwój, skalowanie lub transformację swojego
obecnego biznesu – to jest miejsce
dla Ciebie.

Bielański Integrator Przedsiębiorczych jest częścią miejskiego
programu wsparcia przedsiębiorczości pionierską w tej formie na
poziomie dzielnicy.

Realizujemy
następujące cele
strategii Warszawa2030:
– budowanie warunków przyjaznych dla rozwoju biznesu poprzez rozwijanie systemu wsparcia
osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju
firm bielańskich, tak aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnicy oraz stymulować lokalne
rynki pracy (cel 2.4);
– generowanie innowacji, poprzez zapewnienie warunków do
tworzenia, testowania i rozwijania
pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych, wykorzystując współpracę
między różnymi organizacjami
(cel 4.2);
– rozwijanie usług blisko domu
(cel 2.3);
– zapewnienie warunków do
przyciągania talentów i liderów
z kraju i zagranicy, pomysłów, inwestycji i przedsięwzięć wzbogacających potencjał twórczy dzielnicy i miasta (cel 4.3).
Redakcja
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Studenckie wizje
na Wawrzyszew

Z

aprezentowany na jesieni
ubiegłego roku projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wawrzyszew Nowy wzbudził wiele emocji.
Mieszkańcy stanowczo opowiedzieli się za utrzymaniem funkcji
handlowej na terenie bazaru, a ich
postulat poparł Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Zarząd
Dzielnicy.
– Uznałam, że to będzie ciekawy
temat projektowy do podjęcia przez
studentów. Z jednej strony mamy
projekt planu, który spotkał się
z dużym protestem ze strony mieszkańców i kupców, a z drugiej strony
mamy bardzo atrakcyjną przestrzeń,
która wymaga uporządkowania –
mówi Agnieszka Cieśla, adiunkt
Katedry Gospodarki Przestrzennej
i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej.

Zespoły studentów skupiły się
na utrzymaniu funkcji handlu na
terenie bazaru. Starano się, aby
przestrzeń Wawrzyszewa Nowego
była uzupełniona o funkcje, których brakuje, np. ośrodka zdrowia.
Studenci zrezygnowali również
z dużego dogęszczania zabudowy
mieszkaniowej, w zamian proponując zabudowę punktową i spełniającą wymogi osób starszych.
Prace nad koncepcjami trwały
od lutego. W pierwszej kolejności
wykonano szereg analiz, np. powiązań komunikacyjnych i przyrodniczych. Drugi etap stanowiły prace
projektowe, zaś trzeci poświęcony
był wykonaniu wizualizacji i dopracowaniu całości.
Zaprezentowane koncepcje nie
są wiążącymi ustaleniami, ale mogą
stanowić ważny głos w dalszej dyskusji nad zagospodarowaniem obszaru Nowego Wawrzyszewa. – Dla
nas, jako Zarządu Dzielnicy bardzo
ważna jest odpowiedzialna polityka
przestrzenna – podkreśla Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz
Bielan.
BF

Na koniec maja Rada Warszawy przegłosowała zmiany w
budżecie. Na Bielany trafią dodatkowe środki na inwestycje.

N

ajważniejsze zwiększenia
to prawie 1,3 mln zł na budowę węzłów cieplnych
w budynkach komunalnych przy
ul. Palisadowej 5D i ul. Pęcickiej
23. Kolejne pół miliona złotych
trafi na budowę placu zabaw na
terenie Przedszkola nr 340 przy ul.
Bogusławskiego na Chomiczówce,
a 300 tys. zł zasili adaptację hali
sportowej w CXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staffa.
Z kolei w Parku Trampolin na
terenie Akademii Wychowania
Fizycznego przy ul. Marymonckiej za 200 tys. zł zostanie zamontowany monitoring. Ponadto
o 160 tys. zł został zwiększony
budżet modernizacji placu zabaw
przy ul. Skalbmierskiej. Inwestycja nietypowa, bo ma w najmniejszych detalach odwzorować plac
zabaw zapamiętanych jeszcze
z lat 60.
Kolejne pieniądze trafią również na budowę siłowni plenerowej przy ul. Brązowniczej, montaż
urządzeń street workout w Parku
Chomicza, budowę chodnika

Fot. Arch. Redakcji

Studenci Politechniki Warszawskiej przygotowali swoje
wizje zagospodarowania Nowego Wawrzyszewa, uwzględniając bazar Wolumen. Konkurs prac zorganizowano przy
współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany.

Więcej środków
na środowisko, oświatę i sport

w Parku Olszyna oraz likwidację
dzikich wysypisk. Z działań proekologicznych (z inicjatywy Razem dla Bielan) udało się również
przyznać środki finansowe na zakup i obsługę butelkomatu oraz
trzech stacji do zbierania elektroodpadów. Dodatkowo na jesieni
na Chomiczówce i w Parku Olszyna zostaną zorganizowane dwie
akcje wymieniania elektroodpadów na sadzonki.
Dzielnica przeznaczy również
ponad 400 tys. zł na pierwszy etap
modernizacji Młodzieżowego

Koncepcja elewacji MDK

Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej. Jeszcze w tym roku uda się
przeprowadzić termomodernizację
budynku oraz wymienić dach.
Oprócz pieniędzy przyznanych
przez Radę Warszawy, kolejne 1,3
mln zł udało się pozyskać dzielnicy dzięki rozporządzeniu Prezydenta Warszawy. Dzięki temu zastrzykowi gotówki uda się wyremontować łazienki w czterech
Szkołach Podstawowych nr 53,
247, 289 i 293.
BF

Fot. Arch. Redakcji

I miejsce i wyróżnienie za najlepszą przestrzeń publiczną. Zespół studentów: Jan Cholewiński,
Aleksandra Kozdrój, Patrycja Krzyżanowska, Monika Piotrkowska i Emilia Żeromska

Fot. Arch. Redakcji

Wyróżnienie w kategorii wielofunkcyjność. Zespół studentów: Maciej Kołacz,
Patrycja Stacherska, Ewelina Suska, Weronika Rawska i Joanna Wilkołek

Wyróżnienie w kategorii tożsamość lokalna. Zespół studentów: Alicja Czaplicka, Patrycja
Gańko, Paulina Warchoł, Anna Mamełka, Przemysław Markowski i Krystian Cyganek

Zarząd Dróg Miejskich
rozstrzygnął przetarg na
przebudowę al. Zjednoczenia, a Stołeczne Centrum
Sportu „Aktywna Warszawa”
na modernizację Hutnika.
Umowy z wykonawcami
prac budowlanych mają być
podpisane w najbliższych
tygodniach.

W

przypadku Hutnika
modernizacją zajmie
się konsorcjum firm Interhall oraz Gardenia Sport.
Pierwsza z nich budowała bazę
treningową dla Jagielloni Białystok. Druga z firm jest odpowiedzialna m.in. za remont boiska
przy ul. Miedzyparkowej w Warszawie.
Rozstrzygnięcie przetargu było
możliwe, po tym jak Rada Warszawy zwiększyła budżet inwestycji
o 32 mln zł. Pierwotnie na modernizację przeznaczono 16 mln zł.
Ogłaszane kolejno postępowania
przetargowe szybko zweryfikowały przyjęte założenia. Oferty składane przez firmy i konsorcja bu-

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

Znamy wykonawców modernizacji
Hutnika i przebudowy al. Zjednoczenia

dowlane opiewały na kwoty od 35
do 45 mln zł.
Rewitalizacja Hutnika zakłada
stworzenie całorocznej bazy treningowej dla piłkarzy z możliwością organizowania meczów piłkarskich do III ligi włącznie. Powstanie m.in. boisko główne i dwa
treningowe oraz cztery korty do
tenisa ziemnego.
– Dla Bielan to kluczowa inwestycja sportowa. Przy bardzo
dużym wsparciu Wiceprezydent
Warszawy Renaty Kaznowskiej
udało się pozyskać dodatkowe
pieniądze na inwestycję – pod-

kreśla burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Remont
al. Zjednoczenia
Przebudowę al. Zjednoczenia
wygrała firma Mabau, która wyceniła swoje prace na blisko 7 mln zł.
Na całym, niemal kilometrowym
odcinku pojawi się m.in. nowa nawierzchnia wraz z podbudową,
chodniki z płyt betonowych, oświetlenie, a ścieżka rowerowa zostanie
przedłużona do ul. Żeromskiego.
BF
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Edukacja dzieci i młodzieży to nasze najważniejsze zadanie
Rozmowa z Dorotą Łobodą, radną Rady m.st. Warszawy

Myślę, że przede wszystkim to,
że znają mnie od lat. Mieszkam
i pracuję na Żoliborzu, moje córki
tutaj chodziły do przedszkola
i szkoły. Od wielu lat angażuję się
w działalność społeczną. Przewodniczę radzie rodziców w Szkole
Podstawowej nr 267, działam na
rzecz integracji lokalnej społeczności, organizowałam festiwal teatralny dla młodzieży i zbiórki
przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Jako mama córki,
która jest pierwszym rocznikiem
„zreformowanej” przez Annę Zalewską szkoły, od początku angażowałam się w protest przeciwko
zmianom w oświacie. Chociaż nie
wiem, kto na mnie głosował, to
mogę podejrzewać, że były to
głównie osoby związane z edukacją – rodzice i nauczyciele.

Po raz pierwszy na łamach „Naszych Bielan” mamy przyjemność
rozmawiać z Panią. Proszę więc powiedzieć kilka słów o sobie – życiu
zawodowym, prywatnym, o swoich
pasjach i zainteresowaniach?

Jak już wspomniałam jestem
związana z Żoliborzem, chociaż
wcześniej przez wiele lat mieszkałam na Bielanach. Prowadzę prywatny żłobek, jestem prezeską
fundacji „Rodzice mają głos” oraz
warszawską wicepełnomocniczką
Kongresu Kobiet. Od kilku lat
mocno angażuję się w walkę o dobrą edukację, byłam jedną z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, organizowałam
protesty przeciwko reformie oraz
byłam jedną z inicjatorek zbiórki
podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy. Mam
dwie nastoletnie córki. Jedną, która jest już w liceum i drugą –
ósmoklasistkę – z którą wspólnie
odczuwamy koszmar kumulacji
roczników. Mamy też psa i kota ze
schroniska na Paluchu. Z wykształcenia jestem teatrolożką
i miłość do teatru trwa we mnie
od czasu studiów.

Co z tych licznych przedsięwzięć sprawiło Pani największą
radość i jest dla Pani największym
sukcesem?

Bardzo jestem dumna z rady
rodziców, której od wielu lat przewodniczę. Razem z grupką entuzjastów udało nam się wiele zrobić
dla szkoły, m.in. wprowadziliśmy

Jak na tle innych dzielnic Warszawy sytuują się Bielany w tych
dwóch obszarach i jaki był mijający
rok szkolny dla oświaty bielańskiej?

Fot. Arch. Redakcji

W ubiegłorocznych wyborach
samorządowych zdobyła Pani
mandat do Rady m.st. Warszawy
z okręgu nr 5 (Bielany i Żoliborz).
Co Pani zdaniem zadecydowało, że
mieszkańcy tych dzielnic obdarzyli
Panią tak wielkim zaufaniem?

Dorota Łoboda

lekcje etyki jako jedna z pierwszych szkół na Żoliborzu, skutecznie zabiegaliśmy o niezbędne remonty, co roku organizujemy
wielki piknik rodzinny, przeprowadzamy grę miejską z okazji
święta 11 listopada, reagujemy
i wspieramy rodziców we wszystkich trudnych sprawach, z którymi ich dzieci spotykają się w szkole. Zorganizowaliśmy także rodzinne zajęcia sportowe, podczas
których dzieci i rodzice korzystają ze szkolnej bazy sportowej, jak
również odciążyliśmy tornistry,
kupując dodatkowe komplety
podręczników i tablice multimedialne.
Bardzo ważnym doświadczeniem był dla mnie również ruch
Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Nie udało nam się zatrzymać
złych zmian w szkole, ale zainicjowaliśmy ogólnopolską dyskusję
o edukacji. Wspólnie z ekspertami, nauczycielami, uczniami i samorządowcami wskazaliśmy nie
tylko błędy obecnego systemu, ale
również przedstawiliśmy szereg
pomysłów na zmiany.
Przechodząc do Pani działalności w Radzie m.st. Warszawy,
chciałem zapytać w jakich komisjach Pani pracuje, jakie funkcje
Pani w nich pełni i jak wykorzystuje
swoje doświadczenia w pracach
tych komisji?

Jestem przewodniczącą Komisji Edukacji, w pełnieniu tej funkcji pomaga mi zarówno doświadczenie prowadzenia rady rodziców
w szkole mojej córki, jak i związane z działalnością aktywistki edukacyjnej. Przez ostatnie lata współpracowałam z wieloma środowiskami zaangażowanymi w edukację i zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w pracy dla naszego miasta. Działam również

w Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny. Tu głównie angażuję się
w projekty dotyczące praw i zdrowia kobiet oraz rozszerzania
w Warszawie opieki nad dziećmi
do lat trzech. W pracach tej komisji pomaga mi wieloletnia działalność w Kongresie Kobiet.
Co według Pani, jako fachowca
od edukacji i spraw społecznych,
jest największym sukcesem Urzędu
m.st. Warszawy w ostatnich latach
na polu edukacji i spraw społecznych?

Jest nim bez wątpienia budowa
nowych przedszkoli, szkół i rozbudowa już istniejących. Warszawskie szkoły są przepełnione,
dlatego moim największym marzeniem jest likwidacja zmianowości albo przynajmniej jej znaczące ograniczenie. Wielkim sukcesem jest zapewnienie miejsca
w przedszkolach wszystkim dzieciom Od dwóch lat każde dziecko
w wieku od 3 do 6 lat ma zapewnione miejsce w publicznym
przedszkolu.
Możemy się też pochwalić wysokim poziomem warszawskich
szkół, bo nasze licea są w czołówce
prestiżowego rankingu miesięcznika „Perspektywy”, a nasi gimnazjaliści w ostatnich badaniach PISA
okazali się najlepsi w Europie.
Systematycznie zwiększamy
również liczbę miejsc w żłobkach,
a dzięki ostatnio ogłoszonym konkursom bezpłatne miejsca w żłobkach znajdzie dodatkowo ponad
2000 maluchów. Finansujemy procedurę in vitro, której odmówiło
państwo. Dzięki temu programowi
w Warszawie urodziło się już 275
dzieci. W ostatnich latach odchodzimy od dużych domów dziecka
na rzecz kameralnych placówek,
w których może przebywać maksymalnie 14 wychowanków.

Bielany otworzyły w ostatnim
roku 4 nowe przedszkola wybudowane w miejsce starych, tzw. ciechanowskich, piąte przedszkole
właśnie przeprowadza się do nowego budynku. Dzięki inwestycjom przybyło 225 nowych miejsc
dla przedszkolaków. Otworzono
nowy żłobek przy ul. Tołstoja na
180 miejsc. Zarząd dzielnicy dba
również o bieżące remonty i podnoszenie standardu dzielnicowych
szkół.
Na pewno Bielany będą również, jak każda warszawska dzielnica, zmagać się z kumulacją roczników w szkołach średnich,
zwłaszcza że mamy tu bardzo popularne i oblegane licea, np. Lelewel, Domeyko czy Jose Marti. Żal
gimnazjów, które działały przy
dwóch pierwszych liceach, bo miały wysoki poziom i znakomitą kadrę. Moja starsza córka skończyła
gimnazjum Lelewela, więc znam
tę szkołę dobrze.

Na co Urząd i Rada m.st. Warszawy kładzie szczególny nacisk
w przygotowaniach do nowego roku
szkolnego?

Przede wszystkim musimy
stawić czoła problemowi wywołanemu przez reformę edukacji,
czyli kumulacji roczników.
W ubiegłym roku o miejsce
w szkole średniej ubiegało się 19
tys. kandydatów. W tym roku
przygotowaliśmy ponad 43 tys.
miejsc, ale i to okazało się za
mało. W tej chwili mamy zgłoszonych o 7 tys. więcej młodych ludzi
niż miejsc w szkołach. Głównym
problemem nie są jednak budynki, ale brak nauczycieli. Największy nacisk władze miasta będą
kładły na pozyskanie nowych nauczycieli. Kryzys został pogłębiony przez strajk. Słuszny protest
nauczycieli został stłumiony, nie
tylko nie wywalczyli wzrostu wynagrodzeń, ale zostali przez rząd
upokorzeni, co skutkuje tym, że
odchodzą z zawodu. Staramy się
zrekompensować to, czego nie
zapewnił im rząd. W Warszawie mamy najwyższe dodatki
motywacyjne w całej Polsce, a ponadto ostatnio wprowadziliśmy
podwyżki dla nauczycieli najmłodszych stażem. Wciąż myślimy, co jeszcze możemy zrobić,
aby zachęcić młodych ludzi do
wyboru zawodu nauczyciela oraz
zatrzymać w naszych szkołach
doświadczoną kadrę.

W jaki sposób dotychczasowa
działalność w Radzie m.st. Warszawy zweryfikowały Pani plany, wizje
przedwyborcze?

To moja pierwsza kadencja
i wielu rzeczy się uczę, ale swoją
funkcję traktuję jako wyzwanie.
Jako działaczka społeczna doszłam
do momentu, w którym zdałam
sobie sprawę, że jeśli chcę działać
na większą skalę i wcielać w życie
swoje plany dotyczące zmian
w edukacji, muszę znaleźć się
w miejscu, w którym podejmuje
się decyzje i ma się moc sprawczą.
Tym miejscem jest Rada m.st.
Warszawy. Oprócz Komisji Edukacji prowadzę też zespół ds. edukacji, są w nim zarówno radni
miejscy jak i dzielnicowi. Planujemy pilotażowy program dotyczący
zmiany sposobu zadawania prac
domowych. Chcielibyśmy, aby
było ich mniej, żeby dzieci rozumiały ich sens i były w stanie wykonywać je samodzielnie. Rozmawiamy też o możliwości powołania
Rzecznika Praw Ucznia.

Czego nowego w najbliższym
czasie mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, w tym i Bielan,
w zakresie edukacji i spraw społecznych?

Oczywiście budowy nowych
szkół i przedszkoli. W tej kadencji
planowanych jest 14 szkół i 25
przedszkoli. Będziemy również
modernizować i rozbudowywać
istniejące już placówki. Mam nadzieję, że niedługo uda się przebudowa przedszkola przy Klaudyny
o co bardzo zabiega burmistrz
Grzegorz Pietruczuk. Rozwijamy
program 100 zł na ucznia na kulturę, sport lub rekreację, który rozpoczął się w tym roku szkolnym,
ale będzie kontynuowany w kolejnych latach. Rozszerzamy na kolejne dzielnice program „Szkoła
przyjazna prawom człowieka”, który ma na celu przeciwdziałania
przemocy i dyskryminacji.
Ogłosiliśmy kolejne konkursy
na stworzenie nowych miejsc
w żłobkach prywatnych, co spowoduje skrócenie kolejek do żłobków.
Uruchamiamy program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Wielkie nadzieje wiążę
z powołaniem pełnomocniczki
i rady ds. kobiet. Sądzę, że dzięki
nim szybciej i skuteczniej będzie
wdrażany program Warszawa dla
kobiet, z którym do wyborów szedł
prezydent Rafał Trzaskowski.
Dziękuję za rozmowę i życzę
udanych wakacji.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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Święto Starych Bielan 2019
9 czerwca pl. Konfederacji
oraz ul. Płatnicza zapełniły się
mieszkańcami Bielan, artystami, miłośnikami warszawskich klimatów oraz po prostu
mieszkańcami Warszawy,
którzy przybyli w to miejsce na
Święto Starych Bielan.

Fot. S. Korzeniewski

T

Fot. S. Korzeniewski
Fot. S. Korzeniewski

niepowtarzalny klimat, który łączy
ze sobą słoneczne leniwe po południe i sąsiedzką integrację – mówi
Ewa Turek (Razem Dla Bielan).
W tym roku imprezę prowadził Sebastian Świerszcz. Wielkie
zainteresowanie budziła gra miejska zatytułowana „Odkryj Zdobycz”. Gra była wirtualno-rzeczywista, bowiem aby w nią zagrać
należało najpierw zeskanować
kod lub wpisać na smartfonie
odpowiedni link, a następnie,
kierując się otrzymanymi elektro-

Fot. S. Korzeniewski

iska m.in. doskonale znanej mieszkańcom Bielan Księgarni im. K.K.
Baczyńskiego oraz miesięcznika
„Stolica”). Jest także coś dla miłośników sztuki – wystawy, koncerty i pokazy. Są zabawy dla najmłodszych i możliwość porozmawiania z włodarzami dzielnicy.
Innymi słowy – na Święcie Starych
Bielan po prostu nie można się
nudzić.
– Impreza na dobre zadomowiła się na kulturowej mapie naszej dzielnicy. Impreza ma swój

Fot. S. Korzeniewski

a część dzielnicy ma swój
wyjątkowy klimat i koloryt.
Zachowała się w niej unikatowa zabudowa z czasów przedwojennych i tuż powojennych, a także wciąż znakomicie działające
latarnie gazowe. Nie bez kozery
ten fragment Bielan zwany jest
niekiedy „Bielańską Starówką”. To
naprawdę miejsce wyjątkowe!
Nic więc dziwnego, że Święto
Starych Bielan na stałe już wpisało
się w kulturalny kalendarz dzielnicy i całego miasta. Można tu
porozmawiać z sąsiadami i znajomymi. Można spróbować smakołyków i napojów przygotowywanych pieczołowicie na ministoiskach przez okolicznych mieszkańców. Można kupić lub sprzedać
różne drobiazgi, bo imprezie towarzyszy wyprzedaż garażowa,
a swoje punkty wystawiają także
księgarnie i redakcje (w tym roku
przy ul. Płatniczej znalazły się sto-

nicznie wskazówkami, już całkiem nie wirtualnie ruszyć uliczkami Starych Bielan, by na końcu
otrzymać nagrodę. O stronę muzyczną zadbali znakomity DJ Jerry oraz zespół „Retrospektakl”,
który – w czterech wejściach –
zaprezentował swoją muzykę, jak
określili to sami artyści „z pogranicza przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości”. Liczną publiczność
miał także Jarosław Zieliński. Bielański varsavianista poprowadził
chętnych na spacer po ulicy Płat-

niczej, racząc uczestników opowieściami o tajemnicach pięknej
zabudowy Starych Bielan. Była
także fotobudka, zabawy dla dzieci oraz miejsce do tańca. Chętnych do pląsów nie brakowało.
Dzieci natomiast najbardziej interesowały się rozdawanymi balonikami i krówkami oraz maszyną produkującą bańki mydlane.
Wszyscy bawili się doskonale aż
do końca imprezy – do godz.
22.00.
Imprezę odwiedzili: burmistrz
Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrzowie Katarzyna Potapowicz i Włodzimierz
Piątkowski, a także radni: Natalia
Krupa, Sylwia Lacek, Joanna Radziejewska, Ewa Turek oraz Marcin Włodarczyk. Burmistrz Pietruczuk w swoim krótkim przemówieniu podsumował działania,
które dotychczas przyczyniły się
do poprawy wyglądu Starych Bielan, a także podziękował tym, którzy swoją pracą doprowadzili do
tych zmian na lepsze i zapowiedział remont Alei Zjednoczenia
oraz inne planowane prace. Wiceburmistrzowie oraz radni także
zabierali głos, dziękując wszystkim, którzy zorganizowali Święto
Starych Bielan i zachęcając do
wspólnej zabawy.
Rafał Dajbor
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Na Bielany zawitało lato!
sportu i strefę animacji dla dzieci.
Można było skorzystać z nadmuchiwanej ścianki wspinaczkowej,
albo nauczyć się strzelania z łuku,
zasięgnąć porad zdrowotnych
i społecznych, nauczyć się jak prawidłowo przekazać do utylizacji
elektrośmieci, co ma jak wiadomo
niebagatelne znaczenie dla środowiska naturalnego. Chętni mogli
też porozmawiać z włodarzami
dzielnicy, bo na imprezie obecni
byli: burmistrz Dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrzowie Katarzyna Potapowicz,
Włodzimierz Piątkowski i Marek
Sitarski oraz liczni radni. Bez żakietów, garniturów i krawatów,
wyluzowani i rozbawieni z przyjemnością rozmawiali z mieszkańcami Bielan.
Wieczorny koncert w sobotę
na dużej scenie poprowadził znów
Roman Czejarek. Powiedzieć, że
była to impreza udana – byłoby
truizmem. Jakże bowiem mogłoby
być inaczej, skoro na bielańskiej
estradzie występowali tacy wykonawcy, jak Maria Sadowska, Natalia Nykiel oraz Voo Voo. Marię
Sadowską znają doskonale melomani i kinomani w różnym wieku,
jest ona bowiem artystką, która
karierę zaczęła jako piosenkarka
dziecięca. Dzisiaj z powodzeniem
para się także reżyserią. Jej filmy
– „Dzień kobiet” i „Sztuka kochania” były sukcesami i pokazały
Sadowską jako artystkę prawdziwie wszechstronną. Wciąż jest
także znakomitą i cenioną wokalistką, bo zostając filmowcem nigdy nie pożegnała się z muzyką.
Natalia Nykiel to gwiazda młodego pokolenia, niezwykle popularna, uwielbiana wręcz przez nastolatków piosenkarka. Pełna energii,
utalentowana i z pewnością mająca przed sobą jeszcze wiele lat
błyskotliwej kariery, którą rozpoczęła w 2014 roku. Zespół Voo
Voo rekomendacji nie potrzebuje.
Założona w 1985 roku grupa roc-

Fot. S. Korzeniewski

Fot. S. Korzeniewski

Włodzimierz Piątkowski, Renata Niewitecka, radna Rady m.st. Warszawy,
Renata Kaznowska, Grzegorz Pietruczuk, Katarzyna Potapowicz,
Ewa Turek i Monika Szadkowska – radne Dzielnicy Bielany, Marek Sitarski

Natalia Nykiel

Fot. S. Korzeniewski

Jazz Band Młynarski-Masecki

Fot. S. Korzeniewski

N

ie inaczej było w tym roku.
Impreza zaczęła się w piątek 14 czerwca koncertem
na scenie, usytuowanej tradycyjnie
na Serku Bielańskim. Ten wieczór
(bo koncerty rozpoczęły się o godzinie 20.00) upłynął pod znakiem
jazzu. Występy Moniki Borzym
oraz zespołu Jazz Band MłynarskiMasecki zachwyciły publiczność.
Nic w tym dziwnego – wszak jazz
to gatunek muzyczny szczególnie
na Bielanach ceniony. Koncert
prowadził Roman Czejarek. A potem rozpoczęło się Silent Disco,
czyli impreza taneczna, której
uczestnicy tańczą w rytm muzyki
płynącej z rozdanych im słuchawek. Pomysł jest genialny w swojej
prostocie; umożliwia zabawę praktycznie do białego rana – bez zakłócania ciszy nocnej.
Dzień drugi, czyli sobota, rozpoczął się o 14.00. O tej godzinie
wystartowały jednocześnie: mała
scena i wielki, rodzinny piknik.
Wydarzenia na małej scenie prowadził Sebastian Świerszcz. Odbył
się tu pokaz umiejętności tanecznych Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa, a także pokaz
tańców dawnych, w tym poloneza.
Wręczono nagrody w konkursie
fotograficznym zorganizowanym
przez Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy oraz odznaki dla Honorowych Dawców Krwi. Swoje
umiejętności prezentowali także:
seniorzy z chóru Bielańskie Głosy,
Karolina Kierońska i Patryk Urban
(śpiew musicalowy), Julka Janeczka (taniec hip-hop), seniorzy
z klubu RONDO oraz dzieci z Klubu Piaski (taniec). Wystąpili także
DJ CPT. SPARKY oraz zespół SINGIN’ BIRDS. Choć z nieba lał się
najprawdziwszy żar, wszystkie wydarzenia z małej sceny przyciągały
tłumy widzów. Wielkie zainteresowanie budziły także foodtrucki.
Ich rola jest nie do przecenienia.
Umożliwiają one zaspokojenie
pragnienia i głodu bez opuszczania imprezy. Kolejka ustawiła się
też do beczkowozu z warszawską
kranówką. Woda serwowana gratis wszystkim chętnym była smaczna i chłodna. Nic więc dziwnego,
że zainteresowanych nie brakowało ani przez chwilę.
W części piknikowej było
w czym wybierać! Miejsce to podzielono na różne strefy, m.in.
strefę eko, strefę edukacji, strefę

Fot. S. Korzeniewski

„Witaj Lato na Bielanach” –
te słowa zawsze wywołują
uśmiech na twarzach mieszkańców dzielnicy. Oznaczają
za każdym razem moc atrakcji.
Przede wszystkim muzycznych, ale także towarzyskich,
kulinarnych, kiermaszowych…

9

kowa, czerpiąca w swojej twórczości także z takich gatunków, jak
folk i jazz jest dziś prawdziwym
gigantem polskiego rocka, a jej
lider Wojciech Waglewski to człowiek-instytucja.
Pomiędzy występami Natalii
Nykiel i Voo Voo miało miejsce
wyjątkowe wydarzenie – licytacja
płyty Kory z jej autografem na
rzecz Archidiecezjalnego Zespołu
Domowej Opieki Paliatywnej mającego swoją siedzibę przy kościele św. Zygmunta, w którego sąsiedztwie, przy ul. Płatniczej, przez
wiele lat mieszkała Kora. Płytę
specjalnie na ten cel podarował
szefującemu Hospicjum ks. Władysławowi Dudzie Kamil Sipowicz. Licytację prowadził Roman
Czejarek, a wspierali go swoją
obecnością na scenie ks. Władysław Duda, wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska oraz burmistrz Grzegorz Pietruczuk. Płyta
została wylicytowana za czterokrotność ceny wywoławczej!
Mieszkańcy Bielan udowodnili, że
nawet w piknikowej atmosferze
letniej zabawy można okazać wielkie serce.
Organizatorem „Witaj Lato na
Bielanach 2019” byli już tradycyjnie Urząd Dzielnicy Bielany oraz
Stołeczna Estrada, zaś wśród patronów medialnych, obok gazety
naszemiasto.pl oraz MeloRadia
znalazły się oczywiście także „Nasze Bielany”. Podczas trwania imprezy wszyscy chętni mogli wziąć
egzemplarz bielańskiego miesięcznika ze stoiska dzielnicy.
Lato na Bielanach rozpoczęło
się radośnie, wesoło – a przy tym
na wysokim poziomie artystycznym, co w czasach, gdy na tego
rodzaju imprezach króluje niekiedy disco polo warto podkreślić
w sposób szczególny. Podobnie jak
fakt, że wszyscy uczestnicy bielańskiej imprezy doskonale się bawili i nie dali sobie popsuć tej zabawy
nawet wszechobecnym w tym roku
komarom.
Rafał Dajbor
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„Samowarkiem” do Młocin
Mistrz Mieczysław Fogg
śpiewał przed laty: „Ile statków zasapanych, na Młociny,
na Bielany, kogo wiozły na te
randki, kto by zgadł…”. Jednak
oprócz słynnych statków, do
Młocin i Bielan przed wojną
przez pewien czas kursowały
sapiące pociągi, żartobliwie
zwane „samowarkami” od
gęstego dymu z kominów
lokomotyw.

Fot. M. Napieralski

L

as Bielański od czasów króla
Jana Kazimierza przyciągał
liczne grono odwiedzających,
zaś u schyłku XIX w. warszawiacy
na nowo „odkryli” Młociny – do
lasu nad Wisłą (późniejszego Parku Młocińskiego) również zaczęły
przybywać tłumy wycieczkowiczów, spragnionych odpoczynku
od zaduchu miasta. Entuzjaści
podmiejskich wypadów przybywali z Warszawy głównie statkami,
opiewanymi później w znanych
piosenkach. Kapryśna Wisła nie
zawsze jednak łaskawie pozwalała
na żeglugę, czasem trzeba było
wybrać się w „naziemną” podróż.
Pomysłowy przedsiębiorca Władysław Krauze w 1899 r. przedstawił władzom Warszawy projekt
szeregu nowych, podmiejskich
linii kolejek wąskotorowych. Jedna
z nich miała startować z ulicy Pokornej przy Dworcu Nadwiślańskim (zwanym później Gdańskim)
i prowadzić właśnie do Młocin,
z odnogą do starego klasztoru na
Bielanach. Wizjonerskie koncepcje Krauzego odrzucono, ale kiedy
kilka lat później ratusz planował
założenie podmiejskiego Parku
Młocińskiego, w 1906 r. pojawił się
projekt tramwaju konnego do
Młocin. Niebawem urzędnicy postanowili iść z duchem czasu i rozważali budowę linii tramwajowej
o trakcji elektrycznej.
Warianty projektowanych połączeń szynowych Warszawy
z Młocinami zmieniały się jeszcze
kilkukrotnie, aż wreszcie sprawy
w swoje ręce wzięli właściciele majątku Młociny, Aleksander Nowiński i pułkownik Zygmunt Łempicki. Obaj panowie mieli niezły dryg
do interesów. Wydzielili część swoich gruntów pod projektowane
Miasto-Ogród Młociny (zielone
miasteczko o willowej zabudowie)
i pragnęli zapewnić nowemu osiedlu dogodną komunikację z Warszawą. Latem 1913 r. Łempicki
wystarał się u władz carskich o oficjalne pozwolenie na budowę linii
kolei elektrycznej z Warszawy
przez Młociny do Łomianek. Prace
miały ruszyć jeszcze tego samego
roku, lecz nastąpiły – skąd to znamy? – nieprzewidziane opóźnienia
budowlane, a w związku z wybu-

chem I wojny światowej całe przedsięwzięcie zostało wstrzymane.
Łempicki, wróciwszy z wojennej zawieruchy jako weteran armii
carskiej i I Korpusu Polskiego oraz
awansowawszy na stopień generała, kontynuował wspomniane inwestycje. We wrześniu 1919 r. wraz
z prezydentem stolicy Piotrem
Drzewieckim, ministrem kolei
Julianem Eberhardtem i innymi
znamienitymi osobistościami
uczestniczył w poświęceniu budowy pierwszego odcinka normalnotorowej kolei elektrycznej Warszawa-Młociny-Łomianki, zwanej
potocznie koleją młocińską. Jak
komentował tę uroczystość „Tygodnik Ilustrowany” (nr 39, 27 IX
1919 r.) – Warszawa dusi się (…).
Danie przeto mieszkańcom rozsiedlenia się jest jednem z najważniejszych zadań chwili. W tym właśnie
celu rozpoczęto budowę kolei z tem
aby w lecie roku przyszłego kolej
mogła być już uruchomiona. Inwestycję wkrótce przejęła spółka akcyjna „Kolej Elektryczna Warszawa-Młociny-Modlin”, która zgodnie ze swoją nazwą, w dalszych
etapach planowała poprowadzenie
linii do odległego Modlina, co jednak nigdy nie nastąpiło.

Stary mostek kolejowy w Lesie Młocińskim

Przyszli pasażerowie musieli
uzbroić się w cierpliwość, ponieważ
z powodu trwającej wówczas wojny
z bolszewikami nastąpiły przerwy
w pracach budowlanych. Pierwszy
pociąg, przystrojony w gałązki
i kwiaty, uroczyście wjechał do
Młocin 5 sierpnia 1922 r. Wbrew
oficjalnej nazwie linii, ruch obsługiwały parowozy. W założeniu tylko tymczasowo, bowiem w przyszłości zostałyby zastąpione przez
lokomotywy elektryczne, sprowadzone aż ze Stanów Zjednoczonych. Jak jednak powszechnie wiadomo, prowizorka zawsze wytrzymuje najdłużej. Kolei młocińskiej
nigdy nie zelektryfikowano, pozostała „elektryczną” tylko na papierze, do końca funkcjonowania linii
kursowały na niej wyłącznie składy
o napędzie parowym.
Trasa kolejki rozpoczynała się
na stacji przy ulicy Pokornej obok
Dworca Gdańskiego. Linia okrążała od zachodu Żoliborz, następnie przejeżdżała przez Słodowiec,
później zrównywała się z ulicą
Marymoncką. Dalej biegła równolegle do zachodniej części jezdni.
Potem tory wiodły wzdłuż ul. Pułkowej, lekko skręcały w lewo w pobliżu skrzyżowania z obecną ul.

Farysa, po czym biegły w kierunku
Lasu Młocińskiego dzisiejszą ulicą
Balaton. W początkowym okresie
funkcjonowania kolei, poza stacją
początkową na trasie znajdowały
się trzy przystanki – Słodowiec,
Bielany i Młociny.
Podróż z Warszawy do Młocin
trwała pół godziny. Pasażerowie
jadący z początkowej stacji do
Parku Młocińskiego latem 1922 r.
musieli zapłacić za bilet 200 marek
polskich, co wówczas może nie
stanowiło bardzo dużego wydatku, jednak rejs parostatkiem był
znacznie tańszy. Rozkład jazdy
ulegał zmianom w zależności od
pory roku. Pociągi osobowe odjeżdżały do Młocin przeważnie
kilka razy dziennie, z nieco większą częstotliwością w niedziele
i święta.
Wbrew założeniom inwestycji,
kolej do Młocin nie cieszyła się
spodziewaną frekwencją pasażerów i warszawska Dyrekcja Kolei
Państwowych w sierpniu 1924 r.
musiała wstrzymać ruch pociągów
osobowych. Niewykluczone, że
preferowano podróże statkami,
które kursowały znacznie częściej
niż pociągi. Zastój na kolei młocińskiej trwał kilka lat. Dopiero
w maju 1929 r. wznowiono ruch
pasażerski, tory przedłużono wówczas do Łomianek. Na trasie powstało kilka nowych przystanków.
Rozwój osiedli położonych nieopodal kolei (m.in. Zdobyczy Robotniczej, Młociny-Parku i Placówki) sprawił, że popularność
linii młocińskiej znacznie wzrosła.
Poza podróżnymi z linii kolejowej
korzystały także okoliczne instytucje i zakłady przemysłowe. Po-

ciągi towarowe woziły opał, surowce i różne produkty. Przy CIWF-ie (późniejszym AWF-ie) powstała bocznica kolejowa. Ponadto w Puszczy Kampinoskiej, nieopodal wsi Palmiry, w 1929 r.
rozpoczęto budowę pilnie strzeżonych wojskowych magazynów
amunicji, do których później doprowadzono kilkanaście bocznic.
Dobra passa kolejki młocińskiej nie trwała długo, ponieważ
wkrótce wyrósł poważny konkurent. Pewien prywatny przewoźnik
autobusowy, obsługujący tą samą
marszrutę, oferował tańsze ceny
biletów i częstsze kursy. Pasażerowie „zagłosowali” portfelami, wobec czego w sierpniu 1933 r. zarząd
kolei młocińskiej, nie wytrzymawszy rywalizacji o klienta, znów
zawiesił ruch pociągów osobowych. Prywatną komunikację autobusową przejął państwowy przewoźnik. Pociągi osobowe wróciły
na krótko w latach 1935–1937,
kiedy na czas remontu szosy modlińskiej wstrzymano kursowanie
autobusów. Później linia kolejowa
Warszawa-Łomianki zniknęła
z rozkładów i informatorów. Spółka akcyjna uległa likwidacji, a po
torach sporadycznie jeździły odtąd
już tylko składy towarowe.
Podczas wojny obronnej
1939 r. koleją młocińską wożono
do Warszawy z palmirskich magazynów skrzynie z amunicją, której
używali nasi żołnierze, walczący
w obronie stolicy. Niemcy zbombardowali wojskową składnicę
w połowie września, przerwali
także połączenie kolejowe w rejonie Młocin. W czasach okupacji
niemieckiej linia mogła być wykorzystywana do zaopatrywania lotniska bielańskiego, na którym
stacjonowały samoloty Luftwaffe.
Tory kolei młocińskiej zostały rozebrane około 1943 r. Resztki szyn
leżały gdzieniegdzie jeszcze w latach 50.
Choć kolej młocińska nie istnieje już od blisko 80 lat, pozostały po niej pewne ślady. Liczne
pozostałości dawnych bocznic kolejowych znajdziemy w okolicach
cmentarza palmirskiego. Echa kolejki pobrzmiewają w nazwach ulic
Stary Tor i Kolejowa w Łomiankach. Jeśli wytężymy wzrok, dawny nasyp kolejowy dostrzeżemy
pod dzisiejszą ul. Spartakusa na
Młocinach. W Lesie Młocińskim
zachował się natomiast ponadkilometrowy odcinek dawnego nasypu (tzw. „czarna droga”), a także
solidny, betonowo-kamienny mostek (przepust) nad starym kanałem melioracyjnym. Wraz z Samorządem Młocin postaramy się
objąć ową konstrukcję ochroną
konserwatorską, by zachować ten
relikt lokalnej historii.
Mateusz Napieralski

lipiec

2019

01

03
godz. 18.00

ZPAMiG-u, dostępna będzie wystawa malarstwa do 31
lipca 2019 r., a w sierpniu wystawa grafiki, technik
cyfrowych, technik autorskich, rysunku, pasteli, kolażu.

„Między
dwoma światami”

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29,
foyer sali widowiskowej, wejście od ul. A. Jarzębskiego, tel. 22 443
47 00 wew. 42 398

03

bielany
po godzinach

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

04

Malarzy i Grafików będzie prezentował prace swoich
W lipcu, z okazji 35-lecia istnienia i działalności

godzinach pracy biblioteki. Wstęp wolny

02

Spektakl „Krawiec
Niteczka”, Teatr Malutki

godz. 11.00

Od 5 lat. Dziecięce Lato Teatralne – Obwodnica 2019,

godz. 17.30
– 19.00

03

projekt Stowarzyszenia Scena 96. ”Krawiec Niteczka” to
barwny, rozśpiewany spektakl lalkowy, który powstał
w oparciu o opowiadanie Kornela Makuszyńskiego.
Miejsce: Plac pod Topolą pomiędzy blokami Szekspira 2 i Dantego 3 (w razie niepogody zapraszamy do

godz. 18.00

Bielańskiego Ośrodka Kultury. Grupy zorganizowane,

Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki
dla dorosłych
Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

Tybetańczycy,
muzułmanie i chiński
multikulturalizm
Jak wygląda współżycie i codzienna rzeczywistość
mniejszości etnicznych zamieszkujących prowincję
Qinghai? Czy potrafią ze sobą koegzystować i jak

zgłoszenia sekretariat@bok-bielany.eu, ilość miejsc

wyglądają ich relacje wobec mainstreamowej kultury

ograniczona). Wstęp wolny

Chińczyków Han? Wykład Moniki Kołodziej, dokto-

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

godz. 18.00

W tym roku dwukrotnie Związek Polskich Artystów
członków w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Wystawa Lamda Murrieta czynna do 26 lipca w

03

Wernisaż wystawy
malarstwa z okazji 35-lecia
działalności ZPAMiG

rantki UJ, która przez 1, 5 roku poznawała środowisko
młodych muzułmanów w Chińskiej Republice

Spotkanie autorskie
Spotkanie z Iloną Adamską i Małgorzatą Penkalą.
Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, tel.
22 835 69 44

Filmowa Stolica Lata
Film „Solaris”- zrealizowany przez nagrodzonych Oscarami twórców: Stevena Soderbergha (2000 – Najlepszy Reżyser, „Traffic”)
i Jamesa Camerona (1997 – Najlepszy Film, „Titanic”).

11 lipca – film „Interstellar” . Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych.
Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego
domu…
18 lipca – film „Gra Endera”. Rok 2070. Ludzkość zagrożona inwazją obcych szkoli dzieci na
kosmiczną elitę wojenną. Wśród nich jest wyjątkowo uzdolniony Ender.
25 lipca – film „Moon”. Sam Bell od trzech lat przebywa na stacji kosmicznej na Księżycu. Gdy jego
misja dobiega końca, mężczyzna odkrywa, że nie jest sam. Wszystkie filmy startują o godz. 21.30.
Teren przy stacji metra Słodowiec, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

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

04

Spektakl „Czerwony
Kapturek”, Teatr Bajlandia

godz. 11.00

Od 5 lat. Dziecięce Lato Teatralne – Obwodnica 2019,
projekt Stowarzyszenia Scena 96. Kto nie zna opowieści o małej dziewczynce, która wędrując przez las
do chorej babci spotyka na swojej drodze groźnego
wilka? Chyba nie ma takiej osoby! CZERWONY
KAPTUREK to klasyczna bajka w całkowicie nowej
odsłonie – opowiedziana lekko, barwnie i z humorem. Dzięki pięknym kostiumom, radosnej muzyce
i fantazyjnej leśnej scenografii, Dzieciom nie jest
straszny nawet groźny acz uroczy Wilk!
Miejsce: Plac pod Topolą pomiędzy blokami Szekspira 2 i Dantego 3 (w razie niepogody zapraszamy do
Bielańskiego Ośrodka Kultury. Grupy zorganizowane,
zgłoszenia sekretariat@bok-bielany.eu, ilość miejsc
ograniczona). Wstęp wolny
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

05

Grające Podwórka
Koncert zespołu Wisła Hot 5. Lokalizacja: skwer między budynkami przy
ul. Skalbmierskiej 3 i 4.
6 lipca – koncert zespołu Polski Piach. Lokalizacja: skwer między budynkami przy ul. Reymonta 21 a Andersena
12 lipca – koncert Orkiestry Tanecznej Bonanza. Lokalizacja: skwer
pomiędzy budynkami Przy Agorze 8 i Przy Agorze 10

05
godz. 17.30

13 lipca – koncert zespołu Caci Vorba. Lokalizacja: boisko do koszykówki

IV Letnie Koncerty
na Wawrzyszewie
„Muzyka na wodzie”
Magdalena Tunkiewicz & Przyjaciele (śpiew - sopran,
klarnet, instr. klawiszowy). Następne koncerty:
12 lipca – Czardasz Trio (skrzypce, gitara, akordeon)

na tyłach budynku Bogusławskiego 20. Wszystkie koncerty zaczynają się

Zespół wykonuje z powodzeniem muzykę klezmer-

o 19.30. Wstęp wolny

ską. Głęboka więź między artystami pozwala na

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

swobodne i twórcze muzykowanie. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory znane, lubiane

04
godz. 19.00

z kręgu muzyki klasycznej, w tym operetkowo-musicalowej;

Kino żydowskie
na Bielanach

19 lipca – Dinilo (śpiew, akordeon, kontrabas).
Artyści popularyzują muzykę cygańską, łącząc
tradycję i kulturę romską z elementami muzyki
polskiej. Efektem współpracy muzyków jest duża

Pokaz filmu „Polowanie”. W środku śnieżnej zimy

dawka emocji wychodząca z głębokich przeżyć

młoda dziewczyna Lena, pozorując wypadek,

i muzycznej wrażliwości;

dostaje się do położonego na odludziu domu

26 lipca – Kapela z Targówka (klarnet - banjo -

91-letniego Anselma Rossberga, byłego strażnika

śpiew, akordeon - śpiew, kontrabas - śpiew). Zespół

w obozie Auschwitz. Thriller psychologiczny o pra-

wykonuje folklor warszawski. W ich repertuarze znaj-

gnieniu zemsty, winie i karze. Festiwale, Nagrody:

dują się szlagiery Stanisława Grzesiuka – największe-

bielany po godzinach

Atlanta JFF 2018, Boston JFF 2018, UK JFF 2018

go Barda powojennej Warszawy, a także własne

11 lipca – pokaz filmu „Kto napisze naszą historię”.

kompozycje utrzymane w klimacie folkloru miejskie-

Amerykańsko-polski fabularyzowany dokument

go. Bez tańca się nie obędzie....

o powołanej w warszawskim getcie przez Emanuela

Miejsce: Stawy Brustmana (w razie niepogody – sala

Ringelbluma konspiracyjnej grupie historyków

widowiskowa Bielańskiego Ośrodka Kultury. Ilość

i społeczników Oneg Szabat, której celem było

miejsc ograniczona). Wstęp wolny

dokumentowanie wszelkich aspektów życia w get-

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

cie, a później również sytuacji Żydów w okupowanym kraju i masowej zagłady narodu. Historia
Archiwum Ringelbluma to historia desperackiej walki
o prawdę historyczną i o prawo do pisania własnej
historii. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

05
godz. 20.00

06
godz. 21.30
– 23.00

KINO PLENEROWE
Film pt. „Atomic Blonde”, a 19 lipca film pt. „Jutro
będziemy szczęśliwi”. Wstęp wolny
Park Chomicza, tel. 22 663 83 14

Kino Plenerowe
Młociny
Film pt. „Król rozrywki”. Projekty realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019. Historia
amerykańskiego artysty P.T. Barnuma, założyciela
cyrku z trzema arenami, który przyniósł mu sławę.
W rolach głównych Hugh Jackman, Michelle Williams
i Zac Efron.
13 lipca – film „Nice Guys”. Los Angeles, lata 70.
Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki
porno para prywatnych detektywów wpada na trop
dużego spisku… W rolach głównych Russell Crowe
i Ryan Gosling.
20 lipca – film „Top Gun”. Film wszedł na ekrany kin

06
godz. 11.00
– 15.00

Zaproszenie
do Letniej Czytelni
i zabawy podwórkowe

w 1986 roku. Opowiada o szkole lotniczej Top Gun
w Stanach Zjednoczonych oraz o życiowych i zawodowych zmaganiach pilotów marynarki wojennej.
W rolach głównych Tom Cruise, Kelly McGillis i Val
Kimler.

Zapraszamy dorosłych na aromatyczną kawę
serwowaną w otoczeniu książek, a dzieci na zabawy
podwórkowe. Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, tel.
22 835 69 44

27 lipca – film „Sąsiedzi”. Małżeństwo mające małe
dziecko natrafia na nieoczekiwane problemy z
sąsiadującym obok studenckim bractwem… W rolach
głównych Seth Rogen i Zac Efron. Wstęp wolny
Ul. Samogłoska 9, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

lipiec

2019
bielany
po godzinach

08

06

godz. 19.30

09
godz. 11.00

Spektakl „Cmok. Smok”
Od 4 lat. Dziecięce Lato Teatralne – Obwodnica 2019,
projekt Stowarzyszenia Scena 96. Spektakl, to
autorska wersja popularnej bajki o wawelskim
smoku, przystosowana do percepcji najmłodszego
widza.
Miejsce: Plac pod Topolą pomiędzy blokami Szekspira 2 i Dantego 3 (w razie niepogody zapraszamy do

„Pędzlem po mapie”

Bielańskiego Ośrodka Kultury. Grupy zorganizowane,
zgłoszenia sekretariat@bok-bielany.eu, ilość miejsc
ograniczona). Wstęp wolny

16 wakacyjnych warsztatów plastycznych z najcie-

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

kawszych technik świata – „Pędzlem po mapie”, dla
rodzin, dzieci, dorosłych oraz seniorów w foyer sali
widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, Warszawa. Wszystkie
warsztaty będą odbywały się dwa razy dziennie
w godz. 11.00-12.30 i 17.00-18.30, w dniach 8-11 lipca
oraz 15-18 lipca, w tym:
8 lipca, Turcja – Ebru –– malowanie na wodzie,

11
godz. 11.00

9 lipca, Nowa Zelandia – odlew gipsowy - maska z

ra 2 i Dantego 3 (w razie niepogody zapraszamy do

11 lipca, Włochy – malowanie na szkle-pejzaż lub

Bielańskiego Ośrodka Kultury. Grupy zorganizowane,

kompozycja miniatura,

zgłoszenia sekretariat@bok-bielany.eu, ilość miejsc

15 lipca, Wyspy Wielkanocne – rzeźba w mydle –

ograniczona). Wstęp wolny

głowy inspirowane Moai (glina dla młodszych),

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

16 lipca, Łowicz – wycinanki ludowe w nowoczesnej

18 lipca, USA – taszyzm – Jackson Pollock.
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 22
443 47 00 wew. 42 398

Festiwal
Sztuka Ulicy

projekt Stowarzyszenia Scena 96. Na podstawie
Miejsce: Plac pod Topolą pomiędzy blokami Szekspi-

10 lipca, Malezja – batik- kompozycja roślinna,

17 lipca, Australia – sztuka aborygeńska,

Od 5 lat. Dziecięce Lato Teatralne – Obwodnica 2019,
wierszowanej opowieści Jana Brzechwy.

tatuażem,

odsłonie,

Spektakl „Taka Pchła”,
Teatr Malutki

21
godz. 18.00

„Największy dar”
Głośna produkcja, która zaistniała w blisko 40
krajach, pełne sale kinowe i będąca pod ogromnym
wrażeniem publiczność. Najnowszy film Juana
Manuela Cotelo, któremu sławę przyniosła kultowa
już „Ziemia Maryi”, zaskakuje, oczarowuje i dostarcza

Teatr Ewolucji Cienia - Rozpoznani Nierozpoznani. To spektakl odwołują-

widzom wielu emocji.

cy się do dzieła Magdaleny Abakanowicz – do jej najbardziej monumen-

Spotkanie filmowe poprowadzi o. dr Marek Kotyński

talnej plenerowej instalacji rzeźbiarskiej, zatytułowanej Nierozpoznani,

CSsR, filmoznawca, teolog duchowości, wykładowca

ulokowanej w poznańskim parku na Cytadeli.
Praca przedstawia grupę 112 odlanych z żeliwa postaci, pozbawionych głów oraz indywidualnego

PWTW.

charakteru. Ponad dwumetrowe figury zmierzają w różnych kierunkach, tworząc wrażenie bezimien-

dobremiejsce.org. Dla wspólnoty Sychar, uczestni-

nego, bezładnego tłumu. Gromady anonimowych, niemal identycznych postaci były stale powraca-

ków warsztatów 12 kroków oraz posiadaczy Karty

jącym motywem w twórczości artystki, budziły grozę oraz niepokój, stanowiły wstrząsającą egzy-

Dużej Rodziny bilety zniżkowe w cenie 13 zł.

stencjalną metaforę. Godz. 21.30

Stacjonarnie bilety dostępne w dniu wydarzenia na

7 lipca, godz. 21:00 - 22:00 Teatr OGNIA I PAPIERU - Relikwiarz. Spektakl zrealizowany w autorskiej

godzinę przed pokazem w kasie biletowej (Dobre

konwencji Teatru Ognia i Papieru. Scenografię, obiekty, lalki wykonano z różnego rodzaju preparo-

Miejsce, wejście A)

wanego papieru, tektury, kartonu i blachy stalowej poddanej działaniu rdzy o różnej intensywności.
Niezwykle ważnym środkiem ekspresji jest tu ogień, tak destruktor jak też konstruktor teatralnej
rzeczywistości. Symbolika kolorów, ognia, stalowej i papierowej materii tworzy uniwersalną opowieść o imponderabiliach, o rzeczach i sprawach najważniejszych. Godz. 21.30-22.00. Wstęp wolny
Teren przy stacji metra Słodowiec, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Bilety - w cenie 15 zł dostępne on-line na www.

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, wej. B, Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki,
tel. 22 561 01 23, 512 011 482
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SAM Bielański, czyli sztuka zakupów sprzed półwiecza
Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku na
terenie dzisiejszych Starych
Bielan próżno było szukać dużych i nowoczesnych sklepów
spożywczych.

Fot. G. Rutkowska, Narodowe Archiwum Cyfrowe

S

zczytem luksusu na miarę
epoki gomułkowskiej były
„Delikatesy” przy ul. Kasprowicza 52 – sklep względnie
duży, ale tradycyjnie urządzony,
wąski jak kiszka, ponieważ naprzeciw frontowych witryn ciągnął się
rząd lad sprzedażowych, który
pozostawiał tylko ciasne przejście.
Jak na „Delikatesy” przystało, towar bywał tam ciut lepszej jakości
niż w zwykłych spożywczakach, co
dla takiego smarkacza, jakim wtedy byłem, oznaczało np. kupienie
kapslowanej Mandarynki za 2 złote, będącej luksusem wobec zwykłej oranżady w butelce z zatrzaskiem za 1,60 zł. Inne bywały tu
także gatunki pieczywa, czasem
można było poczuć woń cytryn
i pomarańczy albo wedlowskiej
czekolady, ale częściej królował
upojny zapach kawy Marago, mielonej na miejscu w hałaśliwym
młynku. Po wszystkie te frykasy
ustawiała się karna kolejka, a „kobieta zza lady” była panią i władczynią losu pokornego klienta.
Gdy w 1962 r. w pawilonie przy
ul. Kasprowicza 16 został otwarty
pierwszy sklep samoobsługowy,
czyli SAM, my tu na „Zdobyczy
Robotniczej” nie bardzo odczuliśmy tę epokową zmianę – za daleko było od naszych starych, poczciwych sklepików. Sytuacja zmieniła
się dwa lata później, wraz z otwarciem pawilonu ze Sklepem nr 125

SAM Bielański w 1974 r.

Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, który szybko zaczęto swojsko nazywać Samem Bielańskim. Blaszany pawilon wyrósł
na posesji niedoszłego kina przy
ul. Kasprowicza 45. Jego ówczesne
rozmiary mogą dziś wywołać
uśmieszek politowania (obecnie
jest znacznie rozbudowany), ale jak
na tamte czasy była to przestrzenna rewolucja na miarę pierwszych
hipermarketów po upadku PRL.
SAM miał o tyle pecha, że w tym
samym roku otwarł swe podwoje
żoliborski Dom Handlowy „Merkury”, opisywany i fotografowany
przez wszystkie gazety i warszawskie czasopisma, wskutek czego
mniejszy bielański „brat” chyba nie
wzbudził zainteresowania dziennikarzy. W każdym razie nie udało
mi się odnaleźć w prasie z tamtych
lat żadnej wzmianki, ani fotografii.
Ci, którzy nie znali sklepu samoobsługowego na bielańskim „Ser-

ku”, musieli nauczyć się całkiem
nowego ceremoniału podczas zakupów. Już przy wejściu nowość
– trzeba pobrać koszyk, wcześniej
wystarczyło przyjść z własną siatką
i ładować do niej, to co obywatelka
sprzedawczyni raczyła podać, odważyć czy odmierzyć. O ile pamiętam, te najwcześniejsze koszyki
były wiklinowe, a dopiero później
pojawiły się druciane. Zaopatrzeni w koszyk wchodziliśmy między
rzędy regałów, które ciągnęły się
przez całą długość sklepu, trochę
podobnie, jak i dziś, ale wtedy szokiem kulturowym była sama możliwość wzięcia produktu do ręki
bez narażania się na zbesztanie,
a czasem wręcz wrzaski sprzedawczyni. Zamiast krzykliwych reklam
– ręcznie malowane szyldy z rzeczowymi napisami: napoje, słodycze, mąka, kasza. Zamiast wszechobecnie panującego dziś słowa
„promocja” – po prostu: „nowości”.

Bielańskie ślady Marka Hłaski
14 czerwca minęła 50. rocznica
śmierci Marka Hłaski (19341969).

Fot. J. Hebel

O

d pewnego czasu można
obserwować wśród młodych ludzi wyraźny renesans zainteresowania twórczością
i postacią autora „Pięknych dwudziestoletnich”. Na warszawskich
Bielanach znajduje się ulica imienia tego legendarnego pisarza pokolenia lat 50. minionego wieku.
W czasach PRL-u Hłasko bywał
określany jako „młody gniewny”,
„buntownik bez powodu” czy
„polski James Dean”.
Marek Hłasko urodził się
w Warszawie; dopóki nie dostał
własnego mieszkania przy ul. Częstochowskiej (Ochota), początkowo mieszkał z matką i ojczymem
przy Mickiewicza 17 (Żoliborz).

Grób Marka Hłaski

Marymont jest jednak obecny
w jego twórczości. Andrzej Czyżewski, brat cioteczny i biograf
pisarza, wiązał to z umiłowaniem
przez Marka Hłaskę dzikiej przyrody, z którą przyszły pisarz,
mieszkając we Wrocławiu, czuł się
blisko związany, zwłaszcza gdy
przebywał na peryferiach miasta.

Akcję swojego głośnego opowiadania „Pierwszy krok w chmurach” pisarz umiejscowił właśnie
na Marymoncie. Pośród gąszczy
krzaków para młodych kochanków
zostaje nakryta, wyśmiana i upokorzona przez zawistnych pijaków.
Utwór ten został zekranizowany
przez Zuzannę Sławińską w jede-

Brak konkurencji w handlu owocował jednorodnością produktów,
a więc był tylko jeden rodzaj majonezu pod nazwą majonez, kasza
jaglana pod nazwą kasza jaglana
itd. Życie było proste i wybór też.
Słoiki z dżemem czy „pancerne”
puszki z np. konserwą tyrolską
układano w przemyślne sterty,
tworząc wrażenie obfitości oferty.
To co nam wydaje się dziś oczywistością, począwszy od szprotek
w oleju, a kończąc na bananach,
wtedy było rarytasem widywanym
najwyżej kilka razy w roku i zdobywanym po iście epickich bataliach kolejkowych.
W latach siedemdziesiątych
powiało Zachodem – naród mógł
bez problemu zakupić licencyjną
Coca Colę albo Mirindę, a z krajowych nowości – Mazowszankę
w szklanych, litrowych butelkach.
W tak dużych flaszkach wcześniej
sprzedawano tylko mleko ze złotym, albo srebrnym kapslem
z cienkiej folii aluminiowej, ale i tu
weszły w obieg „zachodnie” nowinki – kartonowe, foliowane piramidki oraz plastikowe woreczki.
Skrzynki z colą stały na lewo od
szklanego wiatrołapu wejściowego,
dalej zaś, wzdłuż lewej ściany ciągnęły się tradycyjne lady z działami rybnym, warzywno-owocowym, z serami, kawą i bodaj alkoholami. Przecież takich towarów
klient nie mógł, o tak sobie po
prostu macać paluchami!
Ciąg regałów, w których macać
było wolno (głównie słoiki, butelki,
puszki i torebki), kończył się ladą
poprzeczną, a w jej tle wyłożoną
kafelkami ścianą z hakami. Sanktuarium mięsa i wędlin – przed-

miot niemal religijnej czci obywateli PRL. Tu niezmiennie funkcję
„kapłana” pełniła chmurna dama
w stroju służbowym – białym fartuchu i koronkowym czepku. Za
Gomułki i Gierka pojawiał się także towar, który jednak za Jaruzelskiego znikł w tajemniczych okolicznościach, co nie przeszkadzało
ludziom stać godzinami w długich
kolejkach. Może coś rzucą? Na co
dzień w ofercie był tylko asortyment „japoński”, czyli „nagie haki”,
czasem wszakże też świńskie ogony,
albo racice (sprzedawane bez kartek żywnościowych!), co kazało
podejrzewać, iż świnia z żadnych
innych części ciała się nie składa.
Szynka jako byt autonomiczny, owszem, sporadycznie się objawiała,
ale zazwyczaj tylko przed świętami,
co gwarantowało uczestnictwo
w scenach zbiorowych dziś dla ludzi młodszych wiekiem niewyobrażalnych. Ostatnim etapem boju
było udanie się do kas, które różniły się od obecnych siermiężną technologią, ale po za tym procedura
wykładania zakupów do sprawdzenia i obliczenia należności nie różniła się od dzisiejszej. No może
tylko pod tym względem, że nikt
sobie nie wyobrażał, że można płacić inaczej, jak gotówką! Na koniec
pakowanie zdobyczy do siatek na
tyłach kas, na długim, skleconym
z prętów blacie. Tu właśnie można
było liczyć na atrakcję w postaci
sturlania się nieopatrznie położonej butelki, zakończone wielkim
„bach!”, a chwilę potem krzykami
polanych i posypanych szkłem
klientów! Ech, to były czasy…

nastominutowej etiudzie fabularnej „Pierwszy krok w chmurach”
(2012). W nazwie utworu pisarza
Marymont znalazł się także w jego
„Sonacie”, jednak opublikowanej
dopiero po śmierci Marka Hłaski,
staraniem jego matki. W drugiej
połowie lat 80. Jerzy Ridan zekranizował „Sonatę marymoncką”,
w którym to filmie z powodzeniem
wystąpił młody Olaf Lubaszenko.
Tak Hłasko pisał w „Sonacie”
o przedwojennym Marymoncie:
„Uliczka była brudna, przycupnięta drewnianymi domkami, jak
inne ulice Marymontu: błotniste
i krzywe, tak jakby je ktoś pijanymi
krokami wyznaczał. Parę anemicznych, zakurzonych drzewek, trochę cherlawej zieleni, połamane
spróchniałe płotki, z których już
dawno spełzła farba, sklep z warzywami i piwem, na rogu krzywa
latarnia. To wszystko. Nawet nie
można napisać, że bruk był wyboisty i dziurawy. Wcale go nie było.

Podczas jesiennych deszczów ulica
zamieniała się w czarną kałużę, po
której puszczało się łódki zrobione
z gazety”. W „Wilku”, sensacyjnie
odnalezionym przez Radosława
Młynarczyka i wydanym przez
Wydawnictwo Iskry w 2015 r.,
pisarz zobrazował panującą na
Bielanach przeraźliwą nędzę okresu dwudziestolecia międzywojennego. Akcja tej debiutanckiej powieści Hłaski rozgrywa się na
Marymoncie pośród środowiska
lumpenproletariatu – złodziei
i bezrobotnych. Rysiek Lewandowski – główny bohater „Wilka”
– żyjąc pośród lichych marymonckich zabudowań, nędznych chałup
przepełnionych fetorem, błotem
i często umierającymi na gruźlicę,
śni o „lepszym życiu”, przeżywając
jednocześnie etap zafascynowania
Kenem Maynardem, amerykańskim aktorem westernów.

Jarosław Zieliński

Jarosław Hebel
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Wdzięczna i zmotywowana Młodzieżowa Rada planuje
Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy w ramach cyklu „Spotkanie z absolwentem” zaprosiła Andrzeja
Saramonowicza, aby powrócił
do swojego liceum – XXII LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. José Martí.

Fot. Arch. MRDB

A

Andrzej Saramonowicz w José Martí

Fot. Arch. Redakcji

ndrzej Saramonowicz jest
reżyserem, scenarzystą,
pisarzem, dramaturgiem
i dziennikarzem oraz autorem największych polskich hitów komediowych w XXI w. (m.in. „Ciało”,
„Testosteron” i „Lejdis”). Podczas
wizyty w szkole nasz miał okazję
powspominać czasy licealne, opisać początki swojej kariery oraz
opowiedzieć kilka ciekawych historii. Spotkanie poprowadził nasz
radny oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego XXII LO –
Piotr Chęciński. Wizyta Andrzeja
Saramonowicza w liceum wywołała ogromne zainteresowanie
uczniów oraz nauczycieli. Nie zabrakło również wspólnego zdjęcia,
pamiątkowego wpisu do kroniki
szkolnej oraz autografu w jego
najnowszej książce pt. „Pokraj”.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bielany nie zwalnia tempa i planuje
kolejne części cyklu „Spotkanie z
absolwentem” w pozostałych bielańskich szkołach.

Młodzieżowa Rada Bielan w bielańskim ratuszu

Sukces uczennic z liceum Domeyki
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Box of Socks z CXXII
LO im. Ignacego Domeyki
zdobywcami trzeciego miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie
na najlepsze Młodzieżowe
Miniprzedsiębiorstwo PRODUKICIK 2019.

Fot. Arch. CXXII LO

B

ox of Socks to młodzieżowe
miniprze dsiebiorst wo,
w którego skład wchodzi
sześć licealistek z CXXII LO im
Ignacego Domeyki w Warszawie.
Firma zajmuje się projektowaniem
unikatowych skarpetek dla klientów indywidualnych, ale i spersonalizowanych skarpetek wraz
z pudełkiem dla firm w ramach
materiałów reklamowych.
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to jeden z wielu programów edukacyjnych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Pozwala on doświadczyć nam prowadzenia własnej, realnie działającej firmy. Uczniowie mają za
zadanie napisać biznesplan, pozyskać kapitał, stworzyć, a następnie
wypromować dany produkt lub
usługę. Do tego obowiązkowe jest
prowadzenie dokumentacji finan-

sowej z każdego miesiąca działalności. Spośród blisko 300 miniprzedsiębiorstw do finału wybierane jest jedynie 20. Zwycięzcy
mają zaszczyt reprezentować Polskę w konkursie europejskim
Company of the Year Competition, który w tym roku odbywa się
we Francji.
Celem miniprzedsiębiorstwa
Box of Socks jest rozpowszechnienie i sprzedaż projektowanych

przez nas skarpetek z oryginalnymi wzorami. Dzięki zaangażowaniu i dostosowaniu się pod potrzeby rynku oraz klienta indywidualnego, tworzymy unikatowe produkty.
Pomysł na biznes zrodził się
w szkole podczas jednej z lekcji
ekonomii. Stwierdziłyśmy, że chcemy spróbować swoich sił jako młodzi przedsiębiorcy. W związku z
pasją do projektowania oraz mody

Jednak to niejedyne działanie
Młodzieżowej Rady. W ostatni
piątek maja 2019 r. MRDB zorganizowała „Międzypokoleniowe
Bielańskie Pląsy i Balety” również
w XXII LO im. José Martí. Dyskoteka przyciągnęła do siebie kilkudziesięciu mieszkańców Bielan,
którzy przez kilka godzin bawili
się do muzyki z lat 70. oraz 80.
Młodzieżowi Radni zapewnili
posiłek dla gości oraz strefę leżakową. Na pewno będą planowane
kolejne, jeszcze większe edycje
bielańskich potańcówek.
Czerwiec rozpoczęliśmy w cudownym towarzystwie studentów
UKSW, z którymi współorganizowaliśmy wydarzenie „Przystanek
Pasja”. To były dla nas świetne dwa
dni (1-2.06), podczas których dostaliśmy niesamowity zastrzyk
energii od pasjonatów z całej Polski! Opowiadali oni o swoich zainteresowaniach i zachęcali do działania. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, od warsztatów teatralnych
po modę na wspinanie. Możliwości
było wiele, tak samo jak chętnych!
Liczymy, że w przyszłym roku będziemy bawić się jeszcze lepiej i w
jeszcze większym gronie.
7 i 8 czerwca nasi radni Aleksandra Talarek i Michał Wilk mieli okazję uczestniczyć w II Ogólnopolskim Kongresie Młodzieżowych
zdecydowałyśmy się właśnie na
d z i a ł a l n o ś ć n a s t aw i on ą n a
produkcję skarpetek.
Aby nasza firma mogła się
rozwijać konieczne było zgromadzenie pieniędzy na pierwszą partię skarpetek. Nasz wkład własny,
uzyskany sponsor oraz sprzedaż
ciast na terenie szkoły pozwoliła
nam na zrealizowanie tego celu.
Nasza firma zwraca uwagę na bliskie relacje i dobry kontakt
z klientem. Regularnie badałyśmy
rynek szkolny oraz pozaszkolny
poprzez ankiety papierowe i internetowe pozwalające określić
konkretne potrzeby jakie mamy
spełnić. Zanim jednak zaczęłyśmy tworzyć wzory wykonałyśmy
analizę konkurencji pod względem cen jakie proponują, opakowania i jakości.
Skarpetki powstają na zasadzie
współpracy z firmą Tomadex. Projektujemy wzory w programie graficznym i wysyłamy producentowi
do wykonania wizualizacji. Po jej
akceptacji skarpetki są już gotowe
do produkcji. Pudełka natomiast
projektujemy i zamawiamy za pośrednictwem sklepu internetowego. Po odebraniu produktów robimy sesję zdjęciową do plakatów
promujących nowy model skarpetek. Dodatkowo do każdego wzo-

Rad i Sejmików we Wrocławiu.
Podczas wydarzenia wymieniali
poglądy i integrowali się z radami
z całej Polski! Dyskusje dotyczyły
różnych ważnych tematów dotyczących młodzieży, między innymi
idei powstania Młodzieżowej Rady
Europy, o zmianach klimatycznych
i jak im przeciwdziałać oraz otrzymali rady dotyczące zdobywania
funduszy na nasze działania. Udało im się nawiązać wiele nowych
znajomości i zdobyć dużo nowego
doświadczenia, które wykorzystamy w nowym roku.
12 czerwca odbyła się nasza
ostatnia sesja przed wakacjami, na
której gościliśmy burmistrza Grzegorza Pietruczuka i radnych: Monikę Szadkowską, Sylwię Lacek
oraz Jana Strzeżka.
– Entuzjazm i otwartość rady
powoduje, że chce się z nią współpracować i wspierać na każdym
kroku – mówi Monika Szadkowska (Razem Dla Bielan).
Na spotkaniu podsumowaliśmy nasze ostatnie akcje i omówiliśmy pomysły na przyszłą kadencję. Podziękowaliśmy burmistrzowi za jego ogromne wsparcie, bez
którego nie udałoby nam się zrealizować naszych planów. Jesteśmy
również szczęśliwi, że zauważono
nasze starania, a słowa uznania od
naszych gości zmotywowały nas do
dalszego działania. Dziękujemy!
MRDB

ru tworzymy limitowaną ulotkę,
którą dorzucamy do pudełka ze
skarpetkami.
Naszą strategię promowania
opieramy na ciągłym reklamowaniu się w mediach społecznościowych, na założonych przez nas
wcześniej kontach. Udało nam się
również nawiązać współpracę
z influencerami. Dodatkowo
wspieramy akcje charytatywne,
stałyśmy się partnerem XIII koncertu charytatywnego Domeyko
Dzieciom, który odbył się 30 marca 2019 r. w Forcie Sokolnickiego
w Warszawie.
Podczas całej działalności udało nam się sprzedać ponad 300 par
skarpetek. Uważamy, że nasza firma odniosła sukces. Końcowy dochód jest zadowalający, poprawiły
się nasze relacje w grupie i w całej
społeczności szkolnej. Nasza firma
kojarzona jest z dobrą jakością
produktów, otwartością na pomysły, niebanalnymi wzorami i ceną
dopasowaną do możliwości klientów. Zachęcamy wszystkich do
wzięcia udziału w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
oraz w konkursie. Zdobyte doświadczenie na pewno zaowocuje
w przyszłości.
Diana Surman
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Jak żyć z Zespołem Aspergera

Rusza program dla
pacjentów POZ Plus

Tolerancja i wzajemne zrozumienie były motywami
przewodnimi „I Dnia Dziecka z Zespołem Aspergera”.
Wydarzenie pod patronatem
burmistrza Bielan Grzegorza
Pieturczuka, zorganizowała Fundacja ALEKlasa i LIX
Liceum Ogólnokształcące im.
Janusza Kusocińskiego.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
jako jeden z dwóch podmiotów leczniczych w Warszawie
wygrał w 2018 r. konkurs na
pilotaż modelu opieki koordynowanej w podstawowej
opiece zdrowotnej (POZ Plus),
opracowany przez Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia, a współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej.

Trudno dokładnie stwierdzić
dlaczego mózg osób z ZA inaczej
przetwarza bodźce i dlaczego akurat właśnie te nacechowane społecznie bywają dla nich najtrudniejsze. Zdarza się, że zarówno
dzieci jak i dorosłe osoby w spektrum doświadczają braku akceptacji, wyśmiewania, a czasem też
wrogości, przemocy i braku zrozumienia. Często jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy i świadomości
w społeczeństwie o spektrum autyzmu.
Dzięki działaniom naszej Fundacji ALEKlasa wspierającej rozwój i edukację dzieci z ZA, wiele
może się zmienić na lepsze, gdy
pokażemy, że ZA i autyzm to tylko
jedna z cech człowieka, coś co go
może czasem wyróżnia, ale nie
definiuje i na pewno nie umniejsza
jego wartości.
Bardzo często podkreślamy
fakt, że tak naprawdę wszyscy się
od siebie różnimy, każdy „coś ma”
i właśnie ta różnorodność jest
czymś, co paradoksalnie łączy nas
wszystkich i sprawia, że jesteśmy
do siebie podobni.
– Jako rodzice dziecka ze szczególnymi potrzebami wiele razy
przekonaliśmy się, że jedynie przy

odrobinie dobrej woli ze strony
„reszty świata”, nasze dzieci i dorośli w spektrum są w stanie osiągnąć
dosłownie wszystko – tłumaczy
Hnidziuk-Machnica, jedna z założycielek Fundacji ALEKlasa.
Niestety czasem ten „cały
świat”, szkoły, czy rówieśnicy, nawet mimo chęci, nie potrafią wesprzeć osób, które w inny sposób
odbierają otaczający ich świat.
Inny, ale wcale nie znaczy gorszy.

Jak w dwóch słowach
opisać Zespół
Aspergera?
„WIĘCEJ I BARDZIEJ!”. Dzieci i dorośli w spektrum dużo więcej słyszą i czują, o wiele bardziej
czegoś chcą i czymś się interesują,
odczuwają dużo więcej emocji
i o wiele bardziej przeżywają odtrącenie i brak akceptacji.
Środowisko szkolne jest dla
dzieci z ZA szczególnie trudne,
ponieważ jest przepełnione trudnymi dla nich w odbiorze bodźcami, na przykład hałas, specyficzne
światło, „wybuchające dzwonki”,
liczne klasy i brak elastyczności
w kwestii panujących w szkole
zasad. Uczniowi z ZA byłoby
o wiele łatwiej wytrwać kilka godzin w szkole, gdyby w sytuacji dla
niego trudnej mógł na przykład
wstać z ławki, usiąść na podłodze,
czy wręcz wyjść do innej sali, w
której mógłby się wyciszyć.
Zdarza się, że dzieci z ZA postrzegane są jako „niegrzeczne”, bo
uderzą, bo krzykną, bo się zdenerwują. Czasem powodem takich
zachowań, zarówno w szkole jak
i poza nią, może być z pozoru błaha dla nas przyczyna, na przykład
spontaniczny pisk koleżanki w zabawie, niespodziewany dotyk, ale
też nieumiejętnośc wyrażenia
swoich emocji w zabawie z rówieśnikami.
Dzieci z ZA potrzebują akceptacji i zrozumienia ich potrzeb,

dlatego tak ważne jest edukowanie
rówieśników. Bo przecież gdyby
dzieci wiedziały, że ich kolega,
bądź koleżanka cierpi z powodu
sprawiającego mu ból krzyku, mogliby wspólnie zainicjować inny
rodzaj zabawy, a w momencie gdy
jednak dojdzie do trudnej sytuacji,
będą wiedzieli jak zareagować
i pomóc.
Okres wakacji bywa dla dzieci w spektrum autyzmu dość
trudnym czasem. Doświadczają
wielu nowych sytuacji, spotykają
nowe osoby, jest głośno, tłoczno,
upał i słońce, czasem nowe miejsca, na dodatek są bez rodziców,
czy rodzeństwa. Warto wtedy pamiętać o szczególnych potrzebach
dzieci i otoczyć je „podwójną
dawką tolerancji, empatii i zrozumienia”.

Specjalistyczna terapia
Z drugiej oczywiście strony
dzieci z ZA objęte są przeważnie
szeroką i wielospecjalistyczną terapią mającą na celu ułatwienie im
funkcjonowania w grupach rówieśniczych – uczą znaczenia pewnych sytuacji, tłumaczą zachowania i reakcje innych.
Dzięki terapiom dzieci z ZA
stopniowo wkraczają w ten trudny
i czasem niezrozumiały dla nich
świat. Potrzebują jedynie trochę
więcej wsparcia, cierpliwości i zrozumienia. Brak wiedzy w społeczeństwie o ZA często wywołuje
strach, niechęć lub poczucie zagrożenia i dlatego właśnie powstała Fundacja ALEKlasa – aby pomagać innym zrozumieć te wyjątkowe dzieci i dorosłych, ale także
ich rodziny.
Wbrew pozorom ZA nie różni
się niczym od neurotypowego
świata, gdzie wszystko ma swoje
jasne i ciemne strony. Mamy jednak świadomość, że barwy ZA są
zdecydowanie bardziej wyraziste.
IHM/Fundacja ALEKLasa

P

rogram obejmuje pacjentów
między 20. a 65. rokiem życia, którzy mogą być zagrożeni chorobami przewlekłymi.
Pilotaż obejmuje poza świadczeniami podstawowej opieki
zdrowotnej, profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej, program
zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu
leczenia. Jednym z ważniejszych
narzędzi programu są wykonywa-

Redakcja

„Pola Nadziei”

Fot. M. Sokół

Brak akceptacji

Fot. M. Sokół
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hcemy pokazać, że wszyscy
jesteśmy jacyś, i choć każdy
z nas jest trochę inny, to tak
naprawdę jesteśmy do siebie podobnie – mówił podczas pikniku
burmistrz Pietruczuk.
Jak tłumaczy Izabela Hnidziuk-Machnica z Fundacji ALEKlasa, Zespół Aspergera (ZA) nie
jest chorobą. Jest to całościowe
zaburzenie rozwoju ze spektrum
autyzmu, ale chyba najtrafniej go
określimy mówiąc, że jest to inny
wzorzec rozwoju w obszarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
– Bardzo często dzieciom i dorosłym w spektrum towarzyszą
duże nadwrażliwości, bądź niedowrażliwości natury sensorycznej,
które powodują u nich ogromny
dyskomfort, często wręcz fizyczny
ból na trudny dla nich dźwięk,
zapach czy innych bodziec sensoryczny – wyjaśnia Hnidziuk-Machnica.

ne regularnie bilanse zdrowia oraz
szeroko zakrojone działania edukacyjne z zakresu profilaktyki.
Wszystko pod nadzorem specjalnego koordynatora.
Pacjent otrzymuje szybką diagnostykę, umożliwiającą postawienie rozpoznania i podjęcie bezzwłocznego leczenia oraz kompleksową usługę medyczną, szczególnie
istotną w chorobach przewlekłych,
w przypadku których występują
schorzenia współistniejące
Jednym z założeń programu
jest również edukacja, uświadomienie pacjenta oraz jego aktywacja w procesie dbania o własne
zdrowie. Więcej informacji tel.
532 414 540 lub osobiście przychodnia Szajnochy 8, gabinet 115
(poziom 2), poniedziałek, środa,
czwartek 7.30-18.00 oraz wtorek,
piątek 7.30-14.30.

Grzegorz Pietruczuk z uczestnikami akcji „Pola Nadziei”

W ramach akcji „Pól Nadziei” 10
czerwca uczniowie ze SP nr 187
im. Adama Mickiewicza uczestniczyli w apelu poświęconym
problematyce choroby nowotworowej i społecznej pomocy
osobom zmagającym się z nią.

U

czniowie klas IV-VIII zaprezentowali wzruszający
spektakl pt. „Mama Zosi
jest chora”, podczas którego widzom przybliżony został problem
choroby w rodzinie, roli i pracy
hospicjum oraz udziału wolontariuszy i grupy rówieśniczej we
wspieraniu członków rodziny.
Specjalnym gościem uroczystego apelu był Wojciech Perkowski, koordynator „Pól Nadziei”
w dzielnicy Bielany. Apel przygotowany został przez nauczycielki:
Paulinę Piasecką-Bartczak, Sylwię
Bobrowską i Agnieszkę Grzesik.
Z kolei 12 czerwca w sali widowiskowej Ratusza Bielańskiego odbyła się gala wieńcząca I edycję
naszych „Pól Nadziei”. Na uroczy-

stości obecne były władze dzielnicy
z burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem na czele, dyrektorzy szkół
podstawowych biorących udział w
akcji (SP 53, SP 80, SP 133, SP 187,
SP 214, SP 289), pracownicy naszego hospicjum z ks. dyrektorem
Władysławem Dudą i silna reprezentacja młodzieży szkolnej wraz
ze swoimi nauczycielami i opiekunami wolontariatu. Gospodarzem
uroczystości była Zofia Gajewska,
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Było to piękne i prawdziwe święto młodych ludzi, dla których słowa pomoc, życzliwość,
pamięć są na porządku dziennym.
Młodzież z rąk burmistrza
i księdza dyrektora dostała nagrody, podziękowania i dyplomy.
W spotkaniu uczestniczyło
około 150 dzieci. Uroczystość była
wzbogacona o występy młodzieżowych zespołów wokalnych będących muzyczną wizytówką
dzielnicy.
W.P.
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Koszenie traw na Bielanach

Ekouczniowie w akcji

Ruszyło koszenie traw na terenie całych Bielan. W tekście
przypominamy o częstotliwości wspomnianych prac.

Działania proekologiczne nie
są obce uczniom ze SP nr 209,
którzy wzięli udział w akcji „Moje
miasto bez elektrośmieci”. W ramach programu brali udział w zajęciach edukacyjnych oraz zorganizowali zbiórkę elektroodpadów.
Redakcja

Uczniowie przez kilka godzin
zebrali ponad 30 worków śmieci

Misja Kampinos – rajd rowerowy

Z okazji Dnia Dziecka na Wawrzyszewie odbyły się zawody
wędkarskie dla dzieci z całego
osiedla, gdzie gospodarzami
byli fundujące nagrody dla
najlepszych o osiedla, Samorząd Wawrzyszew oraz sekcja
wędkarska Koła 32.

mianek i Ożarowa, a było kolorowo
i rowerowo. Z trzech torb w upale
zostało rozlosowane 200 nagród
w postaci gadżetów rowerowych
i sprzętu turystycznego oraz literatury historycznej. Organizatorzy
zadbali o strudzonych turystów
dostając na metę rajdu wodę oraz
katering (kiełbaski i karkówkę
z grilla z ogóreczkami).
Zadowoleni z wyprawy i wylosowanych nagród uczestnicy około godz. 15.00 wrócili na zasłużony
obiad do domu. Byli tam również
zasłużeni i dostojni goście oraz
sponsorzy. Nie będę ich wymieniał, bo to zbyt trudne, ale bardzo
im dziękujemy i prosimy o nas
pamiętać na przyszły rok.
Adrian Gawerski

D
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Każdy przejazd wnosi nową
wiedzę o naszej historii ukrytej
wśród tego wielkiego kompleksu
leśnego, z którą staramy się zapoznawać jej uczestników, a szczególnie młodzież szkolną. W tym roku
w rajdzie Towarzystwa KPN uczestniczyło 274 rowerowych miłośników puszczy. Wystartowali z ośmiu
położonych wokół puszczy miejsc,
aby dojechać na historyczną polanę
w Lipkowie. Podobno w tym miejscu odbył się historyczno-literacki
pojedynek Wołodyjewskiego z Bohunem w powieści H. Sienkiewicza,
a może nie tylko?
Do Lipkowa na zakończenie
rajdu zdążali turyści rowerowi
z okolic Warszawy – Bemowa i Bielan, ale także ze Starych Babic, Czosnowa, Izabelina, Kampinosu, Ło-

turalne łąki kwietne (Park Kępa
Potocka, Park przy Lesie Bielańskim,
Skwer im. J. Jarnuszkiewicza, Ekoskwer przy ul. Bogusławskiego, Park
Harcerskiej Poczty Polowej PW).
Sprzątanie tych miejsc odbywa
się minimalnie trzy razy w tygodniu, lub częściej.
Nieco inaczej wygląda sytuacja
na terenach zarządzanych przez
miejski Zarząd Zieleni. Koszenie
odbywa się dwa razy na przełomie
czerwca i lipca oraz trzy raz na
przełomie sierpnia i września.
Sprzątanie na terenach będących
w administrowaniu Zarządu Zieleni
(113 ha) odbywa się w poniedziałki,
środy i piątki.
Redakcja

Zawody wędkarskie dla
dzieci na Wawrzyszewie

Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego już od 20 lat po wytyczeniu
szlaków w puszczy tradycyjnie
organizuje rajdy rowerowe.
e imprezy maja swoich stałych uczestników, głównie
mieszkańców z otoczenia
naszego parku kampinoskiego.
Uczestniczą oni kilka razy w roku
w tych zbiorowych imprezach turystyki rowerowej po wytyczonych
szlakach rowerowych w KPN.
Takie imprezy mają nie tylko
charakter rekreacyjny, ale również
zapoznają uczestników z przyrodą
i historią tego wielkiego kompleksu leśnego położonego tuż przy
granicy stolicy państwa. Historia
ta jest niezmiernie bogata w wydarzenia militarne, których 80. rocznica mija w br. Pamięć o tych wydarzeniach na trasie rajdu jest
stale przypominana uczestnikom.
Takich miejsc, gdzie się zatrzymujemy na krótki odpoczynek jest
wiele. Przecież jedziemy nie tylko
dla rekreacji, ale również dla edukacji. Jadące grupy są prowadzone
licznymi ścieżkami przez przewodników znających nie tylko trasy
przejazdu, ale również miejsca historyczne znajdujące się w lesie.

Fot. Arch. Redakcji

W

Sadzonki z
elektroodpady

pasach drogi zarządzanych przez Wydział Infrastruktury Dzielnicy Bielany odbywa się cztery razy w roku
(20 ha), a sprzątanie dwa razy w tygodniu (22 ha) w poniedziałki
i piątki. W rezerwach drogowych
zarządzanych przez Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany
koszenie odbywa się trzy razy
w roku (36 ha), sprzątanie ulic raz
w miesiącu (77 km ulic i 50 tys. m2
chodników). W przypadku parków,
skwerów i zieleńców (56 ha) koszenie odbywa się kilka razy w roku.
Częstotliwość koszenia jest zależna m.in. od charakteru przestrzeni, czynników atmosferycznych oraz liczby imprez organizowanych na danym terenie. Pierwsze
koszenie odbywa się w drugiej połowie maja, po przekwitnięciu
mniszka lekarskiego. Podyktowane
jest to potrzebą zwiększenia bioróżnorodności trawników miejskich.
Bioróżnorodność w parkach
sprzyja w walce z kleszczami, dlatego zostawione są niekoszone przestrzenie, na których tworzą się na-

Fot. Arch. Redakcji

M

łodzież zainspirowana przez
działania proekologiczne
wdrażane przez Urząd
Dzielnicy Bielany zorganizowała
akcję sprzątania #LasyiLaskiBielan
oraz zbiórkę elektroodpadów.
– Bardzo brudni, spoceni i pogryzieni przez komary. Udało nam
się zebrać 33 worki śmieci – podsumowała tuż po sprzątaniu Teresa Święćkowska inicjatorka akcji
#LasyiLaskiBielan. R azem z
uczniami szkoły przy ul. Gwiaździstej sprzątała niezagospodarowany
teren nieopodal Park and Ride
Metro Młociny, które zamieniło się
w dzikie wysypisko. Pomysł jego
sprzątnięcia pojawił się u uczniów
po przeczytaniu tekstu w majowym wydaniu „Naszych Bielan”,
relacjonujący sprzątanie przez
mieszkańców Lasu Lindego.
Warto wspomnieć, że Dzielnica Bielany zwiększyła ostatnio o 99
tys. zł budżet na likwidację tzw.
dzikich wysypisk. – Butelki po
piwie i wódce. Paczki po papierosach, plastikowe torebki, a nawet
opony. Widok ten wywołał w nas
bezsilność, smutek i strach. To

przerażające jak ludzie potrafią się
zachować – mówi Święćkowska.
Inicjatorka akcji ma nadzieję,
że widok ilości zebranych śmieci
przemówi do rozsądku osobom,
które zamiast oddać do recyklingu,
wolą wyrzucić odpady do lasu.

Fot. Arch. Redakcji

Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Taką zasadą kierują się
uczniowie z bielańskich szkół.

zieci młodsze: I m – Sobczyk Wikola, II m – Malinowski Maks, III m – Pawłowski Paweł.

Dzieci starsze: I m – Otoczko
Mikołaj, II m – Wojan Jakub, III m
– Kokieł Dominik.
Nagrody młodym zwycięzcom
wręczali: Przewodniczący Rady
Osiedla Wawrzyszew Robert Orlik, Przewodniczący Sekcji Koła
32 Michał Bożyk i Tadeusz Balcerzak.
Na zakończenie był słodki poczęstunek i gratulacje.
Zygmunt Morawski
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Mapa dobrych miejsc przyjazna bielańskim seniorom
Wypada przypomnieć, że pomysłodawczynią akcji była przewodnicząca Rady Krystyna Żebrowska.
W 2016 r. wpłynęło od respondentów 685 ankiet, które analizował zespół powołany z Rady Seniorów. W efekcie przyznano trzy
certyfikaty: Ośrodkowi Wsparcia
dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A, Salonowi Fryzjerskiemu
przy ul. Conrada 18 i Aptece
„Miro” przy ul. Broniewskiego 65
– uroczyście wręczone na wielkiej
Gali w sali widowiskowej naszego
Ratusza.
W 2017 r. wpłynęło aż 1625
ankiet. Przez kilka miesięcy analizował je ten sam zespół i certyfikaty zdobyli:
• Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13
(447 głosów). Respondenci podkreślili, że można tu znaleźć pomoc i wsparcie oraz rozwijać zainteresowania na profesjonalnie
prowadzonych zajęciach.
• Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”

Sami je wybraliśmy i nie na
chybił-trafił – każde rzetelnie zasłużyło na zaszczytny
certyfikat. W sumie przez trzy
lata w ankietach rozprowadzanych przez naszą Radę Seniorów wytypowano trzynaście
„Miejsc przyjaznych bielańskim seniorom”.

W

łaściwie jest ich czternaście, bo należy doliczyć…
Urząd Dzielnicy Bielany.
Nie każdy pamięta, że jeszcze
w 2015 r. został on uhonorowany
tym tytułem w ramach warszawskiego programu Fundacji „Zaczyn”
i Urzędu m.st. Warszawy. Sprawiedliwie! – nie ma w stolicy drugiej
władzy tak hołubiącej seniorów.
Natomiast akcję typowania
przez seniorów miejsc im przyjaznych w naszej dzielnicy (instytucji, placówek handlowych, przychodni itp.) zainicjowała Bielańska
Rada Seniorów pierwszej kadencji,
opracowując i rozprowadzając
w środowisku stosowne ankiety.

przy ul. Pabla Nerudy 1 (244 głosy).
Pisano, że TKKF organizuje zajęcia
ruchowe, profilaktyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne dla seniorów; od kilku lat realizuje program
„Senior starszy, sprawniejszy”
z gimnastyką i pływaniem.
• Warszawskie Stowarzyszenie
Amazonek przy ul. Żeromskiego
55 (102 głosy). Zrzesza ok. 50 kobiet, głównym celem jest pomoc
przed i po leczeniu raka piersi oraz
edukacja prozdrowotna w ramach
profilaktyki onkologicznej.
• Restauracja „Pod Podłogą
z Jadłem” przy ul. Płatniczej 35/37
(95 głosów). Właściciel Zbigniew
Dolecki stworzył przy restauracji
Klub Seniora „Bratek” i jest jego
prezesem. Lokal służy za miejsce
klubowych spotkań, personel społecznie przygotowuje poczęstunki.
Odbywaja się imprezy okolicznościowe nie tylko dla seniorów, ale
i dla osób samotnych.
• „Sady Żoliborskie” Rodzinny
Ogród Działkowy przy ul. Gwiaździstej 50A (70 głosów). Jest to je-

den z najstarszych ogrodów w Warszawie, założony przez żonę marszałka Aleksandrę Piłsudską, gdzie
w enklawie zieleni seniorzy czują
się bezpieczni i zrelaksowani.
• Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Haliny Szwarc przy ul. Marymonckiej 99/103 (62 głosy). Założony przez Halinę Szwarc jako
pierwszy w Polsce i trzeci na świecie, ma wieloletnie doświadczenie
w pracy na rzecz ludzi starszych.
Wykładowcami są wysokiej klasy
specjaliści. Zajęcia pozwalają „rozwinąć skrzydła”.
• Klub Mieszkańców WSBM
„Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy
1 (37 głosów). Prowadzi działalność społeczno-wychowawczą,
warsztaty plastyczne, taneczne,
kabaretowe, chór i wykłady dla
seniorów, urządza spotkania okolicznościowe.
Na Gali w bielańskim Ratuszu
wyróżnieni otrzymali dyplomy,
kwiaty i symboliczne statuetki.
Finałem trzeciej edycji przyznawania tych tytułów, na podstawie

ankiet z 2018 r., była uroczystość
w Mediatece-StartMeta. Certyfikaty otrzymali: Ośrodki Wsparcia dla
Seniorów Nr 1 i Nr 2 – powtórnie
oraz Sklep Spożywczy „BA-RO”
przy ul. Conrada 9, Stowarzyszenie
Pomocy dla Starszej Generacji „Vis
Major” przy ul. Klaudyny 18 i Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bielany przy
ul. Lindego 20.
Taka jest, jak na dziś, bielańska
mapa dobrych miejsc dla seniorów.
Ich klimat tworzą ludzie: grono
wspaniałych, profesjonalnych, kreatywnych animatorów proseniorskiej kultury, na Bielanach, z długoletnią tradycją, wręcz owianej
legendą. Dobrze znani środowisku,
skupieni w zespołach
tych placówek,
codzienną pracą
dodają nam życia do lat.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Taniec to zabawa i zdrowie!

Powitaliśmy lato!

Turniej taneczny „A w sercu
zawsze maj” za nami. Poziom
był bardzo wyrównany, więc
uczestnicy zajęli ex aequo
1 miejsce. Wszyscy byli szczęśliwi, tym bardziej że od
września ruszy kolejny kurs
prowadzony przez Krzysztofa
Sułowskiego.

14 czerwca na festynie „Witaj
lato na Bielanach” zorganizowanym przez władze dzielnicy,
z wielką galą – na „Skwerku”
(przy stacji metra „Słodowiec”)
nie zabrakło stoiska Bielańskiej Rady Seniorów.

Ani Miedzińskiej
pracownikowi Wydziału
Ochrony Środowiska,
wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Dzielnicy Bielany

nieco przestraszeni. W kolejnych
turniejach dodamy kolejne tańce.
Na początek tango. Na razie staramy się organizować zabawę tanim
kosztem. Obiecują jednak wsparcie finansowe, jak się rozkręcimy
– powiedział „Naszym Bielanom”
trener Krzysztof Sułowski.
Turniej odbył się w gościnnych
murach Szkoły Podstawowej nr
53, przy ul. Rudzkiej, dokładnie
tam, gdzie odbywały się zajęcia
z tańca. W zabawie udział wzięli
sympatycy Klubu Seniora „Barka”,
który siedzibę ma na osiedlu
„Ruda”, przy ul. Klaudyny 18a.
Kieruje nim prezes Stowarzyszenia Vis Major Renata Banasiak. Co
warto podkreślić, Krzysztof Sułowski włączył się w organizację
turnieju nieodpłatnie. Podczas
próby parkietu, czyli turniejowej
rozgrzewki, wszyscy kursanci ćwiczyli układ western country. Następnie godnie zaprezentowali się
w polonezie i po kilku minutach

rozpoczęła się rywalizacja. Na
parkiecie pojawiły się trzy pary.
Zatańczyły jive’a w stylu western
country, a sędziowskim okiem
oceniła to Katarzyna Faryna. Brała pod uwagę: wariacje taneczne,
wrażenie artystyczne i muzykalność. Konferansjerkę prowadził
Krzysztof Sułowski, który podkreślał, że jive jest tańcem: dzikim,
nieujarzmionym, szybkim i pełnym energii. Właśnie tak prezentowali go: Elżbieta z Andrzejem,
Magda z Bogdanem oraz Elżbieta
z Tadeuszem. Z kolei tańce pokazowe wykonali dla publiczności
Jola z Romanem. W organizacji
tanecznej zabawy społecznie pomagało wiele osób, m.in. Wiesia
Osińska, Wiesia Tejszerska oraz
Majka Jarek. Tańcom towarzyszyło dużo radości, śpiewu oraz
wdzięczności w postaci kwiatów
i lizaków.
Olga Gajda

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Fot. K. Żebrowska

Drogiej koleżance

W

Fot. O. Gajda

O

d 3 lat uczę tutaj tańca towarzyskiego, natomiast
zajmuję się nim od 30 lat.
Byłem wicemistrzem akademickim Polski. Turniej zorganizowaliśmy we współpracy z Renatą
Banasiak. To pierwsze wydarzenie
tego rodzaju. W efekcie wcześniejszych eliminacji, do finału doszły
3 pary. To kategoria wiekowa 50+.
Zatańczyły jive’a. Uczestnicy byli

żarze lejącym się z nieba,
dyżurowali w nim członkowie Rady: przewodnicząca Krystyna Żebrowska, wiceprzewodniczący: Grażyna Lewiń-

ska i Zygmunt Morawski oraz Jadwiga Borkowska, Alicja Rybicka,
Jolanta Wójcikiewicz.
Stoisko cieszyło się dużym powiedzeniem. Odwiedzali je seniorzy, poznając osobiście swoich
radnych. Zgłaszali uwagi – o komunikacji, służbie zdrowia, bezpieczeństwie oraz wypełniali opracowaną przez radę ankietę, typując
miejsce przyjazne seniorom.

Członkowie Bielańskiej Rady Seniorów na pikniku
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Olimpiada Przedszkolaków
Centrum Rekreacyjno-Sportowe (CRS) Bielany było
gospodarzem Bielańskiej
Olimpiady Przedszkolaków,
która odbyła się 30 maja
w hali sportowej przy ul.
Lindego. Udział w imprezie
wzięli uczniowie 20 bielańskich przedszkoli.

Fot. Arch. CRS Bielany

I

Andrzej Malina i Anna Szymczak-Gałkowska z uczestnikami Olimpiady Przedszkolaków

Fot. M. Sokół

mprezę otworzył burmistrz
dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk w towarzystwie zastępcy Andrzeja Maliny i dyrektor CRS
Bielany Anny Szymczak-Gałkowskiej.
– To moje ulubione zawody –
powiedział burmistrz Grzegorz
Pietruczuk. – Zapał z jakim rywalizują najmłodsi jest imponujący
i może stanowić przykład dla
wszystkich sportowców.
Każda ze startujących drużyn
liczyła dwunastu uczniów plus
ośmiu pozostających w rezerwie.
Do punktacji decydującej
o końcowych lokatach liczone były
wyniki 6 dziewcząt i 6 chłopców.
Zespół składał się bowiem z trzech
dziewcząt i trzech chłopców w wieku czterech i pięciu lat.
Nie zabrakło oczywiście kibiców. Swoich reprezentantów do
wysiłku zachęcali inni uczniowie

ze startujących przedszkoli hasłami, piosenkami i transparentami.
Krótko mówiąc panowała atmosfera niczym na zawodach o najwyższe trofea. Celem zawodów
była między innymi popularyzacja lekkoatletyki i promowanie
atrakcyjnych zajęć ruchowych.
Określało to w sposób oczywisty
charakter konkurencji. Był bieg
sprinterski przez bezpieczne
piankowe płotki, rzut piankowym
oszczepem, skoki, bieg przez
płotki plus slalom oraz bieg wytrzymałościowy po obwodzie
prostokąta polegający na przenoszeniu gumowych piłek o średnicy 4 cm.
Organizatorem imprezy był
Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy. Młodzi olimpijczycy
przystępowali do każdej z konkurencji z ogromnym przejęciem. Za
zaangażowanie i sportowego ducha otrzymywali puchary, statuetki, medale i dyplomy.
Po podliczeniu wyników okazało się, że najlepiej spisali się
uczniowie z Przedszkola 421. Tuż
za nimi uplasowali się „Mali Optymiści” z Przedszkola 306, a trzecie
miejsce przypadło Przedszkolu nr
39 „Pod Topolami”.
W.A.

Zumba po raz drugi w CRS Bielany przy ul. Lindego 20

O

całym świecie. Odbywają się one
w 180 krajach.
W CRS Bielany także było czuć
ten wyjątkowy klimat, który roztacza Zumba. Zaczęło się od zajęć dla
najmłodszych. Godzinę później
rozpoczęła się Zumba dla początkujących oraz dla osób starszych.
Najwięcej uczestników zgromadził
jednak dostępny dla wszystkich
Zumba Maraton. Otworzył go Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz
Pietruczuk, wywołując entuzjazm,

Fot. Arch. CRS Bielany

statecznie udział wzięło
około 400 osób. Zabawę,
która odbyła się 8 czerwca
zorganizowało CRS Bielany oraz
Stowarzyszenie „Zawsze w Formie”. Patronat nad wydarzeniem

objął burmistrz dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk. Impreza
miała charakter otwarty. Uczestniczyć mógł każdy bez względu na
wiek, kondycję czy doświadczenie.
Zumba, czyli połączenie elementów tańca oraz elementów
fitness cieszy się coraz większą
popularnością. Według danych
pochodzących z Wikipedii w cotygodniowych zajęciach Zumby
uczestniczy ponad 15 mln osób na

Grzegorz Pietruczuk wita uczestników Zumby

Fot. Arch. CRS Bielany

Po raz drugi w CRS Bielany
przy ul. Lindego 20 odbyła
impreza z cyklu „Rusza mnie
Zumba”. Zainteresowanie
imprezą przeszło najśmielsze
oczekiwania.

gdy wraz z uczestnikami odtańczył
Zumbę. Hala sportowa CRS Bielany był wówczas wypełniona do
ostatniego miejsca.
– Zumba staje się stałym elementem aktywności sportowej
w naszej dzielnicy – powiedział
burmistrz. – Będziemy wspierać
takie wydarzenia.
Zabawę nakręcali doświadczeni instruktorzy. Nie zabrakło też
gości specjalnych oraz dodatkowych atrakcji i niespodzianek.

– Celem cyklu jest promowanie aktywności fizycznej i integracji międzypokoleniowej – podsumował burmistrz Grzegorz Pietruczuk. – To niezwykle radosny widok, gdy tak wiele osób włącza się
do wspólnej zabawy.
Uczestnicy liczą już dni do kolejnej Zumby, która odbędzie się
najprawdopodobniej latem w plenerze.
W.A.
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Lekkoatleci z medalami
w Warszawie i na Mazowszu

Sport szkolny

Bielany znów poprawiają wynik

Fot. MG

Przetrzebiona kontuzjami
i zielonymi szkołami reprezentacja Bielan wzięła udział
w lekkoatletycznym WOM,
zorganizowanym na stadionie
warszawskiego Orła. Nasza
Dzielnica zaprezentowała się
z niezłej strony, zdobywając
także medale indywidualne.
Nie zabrakło także krążków w
rozegranych kilka dni później
zmaganiach mazowieckich.

P

o raz pierwszy od kilku lat
bielańskim szkołom, które
po zdobyciu mistrzostwa
Bielan reprezentowały naszą Dzielnicę na WOM, udało się przekroczyć granicę 500 punktów. Najprawdopodobniej wynik bielańskich szkół, a co za tym idzie
dzielnicy, będzie oscylował w okolicy 510 oczek. Nie można jeszcze
powiedzieć, które miejsce Bielany
zajmą w klasyfikacji wszystkich 18
dzielnic Warszawy.
Poprawa rezultatów nastąpiła
w zmaganiach najmłodszej i najstarszej kategorii wiekowej. Dzieci
i licealiści poprawili się w stosunku do minionego roku, zdobywając odpowiednio o około 20 punktów mniej w przypadku dzieci (nie
znamy wyników zmagań szachowych) oraz aż o 48 punktów
w przypadku liceów. Warto jednak
zaznaczyć, że licea zyskały 3 nowe
konkurencje, jednak i bez nich
wynik Bielan byłby lepszy. Młodzież, czyli kategoria 7 i 8 klas
podstawowych oraz wygaszanych
gimnazjów, spisała się na takim
samym poziomie jak w minionych
latach.
Najbardziej zacięta rywalizacja wewnątrz Dzielnicy, miała
miejsce w klasyfikacji liceów. Trwa
obecnie zliczanie punktów ze
wszystkich konkurencji, aby
sprawdzić czy nie wkradły się żadne błędy w kalkulacjach, jednak
wszystko wskazuje na to, że wzorem lat ubiegłych, 41 LO im. J. Lelewela wyprzedziło o punkt 59 LO
im. J. Kusocińskiego. Wszystko
dzięki ostatniej konkurencji WOM

– piłce nożnej kobiet, w której licealistki Lelewela były 4 zdobywając tym samym 10 punktów WOM.
Do wyprzedzenia Kusego musiały
zdobyć... 9.
Zacięta rywalizacja do końca
trwała także w zmaganiach dzieci,
gdzie SP 80 wyprzedziła o kilka
punktów SP 263. Mniej emocji
było w zmaganiach młodzieży SP
369 wypracowała sporą przewagę
nad resztą stawki.
– Cieszę się, że tegoroczny
WOM okazał się dla nas najlepszy
od lat. Jeszcze nie wiemy jak przełoży się to na medale w klasyfikacjach dzieci, młodzieży, liceów
oraz generalnej, ale liczę na to, że
zwiększymy swój stan posiadania.
W tym miejscu podziękowania dla
całej wspaniałej rodziny nauczycieli wychowania fizycznego z Bielan. Bez nich i bez dzieci, które
rywalizowały przez cały rok na
dzielnicowych obiektach sportowych, jak również w WOM, nie
byłoby tego progresu. Z niecierpliwością czekamy na oficjalne wyniki i rezultaty WOM – gratuluje
uczestnikom rywalizacji Burmistrz
Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Bielany odnotowały również
progres w klasyfikacji medalowej.
W zeszłym roku nasza Dzielnica
wywalczyła 5 złotych, 7 srebrnych
i 4 brązowe krążki. W tym roku
jest to 12 złotych, 3 srebrne i 2
brązowe medale. Choć ich liczba
zwiększyła się zaledwie o jeden,
tych z najcenniejszego kruszcu jest
dużo więcej.
Za każdą konkurencję w ramach MD Bielany szkoły otrzymywały punkty – liczba punktów
dostosowana była do liczby szkół,
mających prawo startu w danej
kategorii. Za reprezentowanie Bielan na WOM szkoły otrzymywały
dodatkowe punkty, zgodne z punktacją WOM.
Wstępne wyniki rywalizacji
sportowej szkół na Bielanach
(pierwsze dziesiątki)

Klasyfikacja MD Bielany
dzieci:
1. SP nr 80 – 496 pkt.
2. SP nr 263 – 489 pkt.
3. SP nr 209 – 465 pkt.
4. SP nr 77 – 376 pkt.
5. SP nr 289 – 314 pkt.
6. SP nr 293 – mini. 207 pkt.
7. SP nr 352 – 206 pkt.
8. SP nr 13 Lotników Amerykańskich – 203 pkt.
9. SP nr 133 – 195 pkt.
10. SP nr 53 – 189 pkt.

MG

Klasyfikacja MD Bielany
młodzieży:
1. SP nr 369 – 582 pkt.
2. SP nr 263 – 543 pkt.
3. 59 LO im. J. Kusocińskiego
– 533 pkt.
4. SP nr 289 – 468 pkt.
5. SP nr 352 – 428 pkt.
6. 41 LO im. J. Lelewela – 423
pkt.
7. 122 LO im. I Domeyki – 298
pkt. (więcej medali)
8. 94 LO im. gen. Maczka – 298
pkt. (mniej medali)
9. SP nr 293 – 273 pkt.
10. SP nr 209 – 272 pkt.

Klasyfikacja MD Bielany
liceów:
1. 41 LO im. J. Lelewela – 197
pkt.
2. 59 LO im. J. Kusocińskiego
– 196 pkt.
3. 22 LO im. J. Marti – 129
pkt.
4. 122 LO im. I. Domeyki – 112
pkt.
5. ZS 18 im. W.S. Reymonta
– 104 pkt.
6. KLO im. ks. Archutowskiego
– 86 pkt.
7. ZS 10 im. S. Staszica – 80 pkt.
8. 94 LO im. S. Maczka – 74 pkt.
9. ZS 35 im. Z. Jaroszewicz – 70
pkt.
10. 39 LO im. Lotnictwa Polskiego – 59 pkt.
Redakcja

Fot. MG

Znamy wstępne wyniki rywalizacji sportowej w szkołach,
w roku szkolnym 2018/2019.
Nie brakowało emocji,
a miniony rok szkolny był dla
Bielan najlepszy od lat, jeśli
chodzi o zmagania Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Które szkoły okazały się
najlepsze?

C

hoć skład reprezentacji Bielan, spowodowany wyjazdami na zielone szkoły,
kontuzjami, jak również warunkami atmosferycznymi w trakcie
trwania dzielnicowych eliminacji,
nie był optymalny, nasza Dzielnica
zaprezentowała się z dobrej strony.
W zmaganiach chłopców Bielany
były ósme, zdobywając 7 punktów
WOM. Dziewczyny uplasowały się
tuż za podium, gromadząc na swoim koncie 10 punktów WOM.

Spośród szkół najlepiej wśród
chłopców poszło SP 263 (10 miejsce), a wśród dziewcząt 59 LO Kusocińskiego (7 pozycja).
W zmaganiach indywidualnych nie brakowało medali:
1. Sztafeta Olimpijska (Tyndzik, Grabowska, Lis, Malinowska) – 59 LO
1. Olga Grabowska (59 LO) –
800 m
1. Maria Śliwka (SP 77) – 100 m
2. Tomasz Dudziński (SP 263)
– 200 m
2. Urszula Malinowska (59 LO)
– 200 m
3. Ida Lis (59 LO)– 100 m.
W rozegranych kilka dni później zawodach na szczeblu Mazowsza medale dla Bielan zdobywali:
Urszula Malinowska (srebro),
sztafeta olimpijska (Tyndzik, Malinowska, Kowalczyk-Skap, Lis),
Maria Śliwka (brąz).

Zawodniczki Sztafety Olimpijskiej
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9 cennych punktów
w ringo

Na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
po raz kolejny zorganizowano
zawody 1 mila, czyli Amatorskie Mistrzostwa Polski
w biegu na 1 milę. W upalne,
niedzielne popołudnie rywalizowano w biegach indywidualnych i sztafetach.

Tradycyjnie już w ostatnich
latach SP nr 352 udowadnia
swoją wyższość nad innymi
szkołami w rywalizacji ringo.
Nie inaczej było i tym razem.
Mistrzowie Dzielnicy reprezentowali Bielany na WOM,
gdzie spisali się dobrze,
zajmując wysokie piąte
miejsce.

P

omimo niedużego stażu, impreza wyrobiła sobie swoją
sporą renomę i organizatorzy – Tomasz i Ada Smokowcy, bez
problemu przyciągają na imprezę
gwiazdy zarówno sportu, jak i mediów, które sprawdzają się na dystansie nieco ponad 4 okrążeń
stadionu lekkoatletycznego.
Kibice, którzy zdecydowali się
oglądać rywalizację na stadionie,
mogli oglądać dziennikarzy sportowych z czołowych stacji telewizyjnych, piłkarza – Sebastiana
Milę, Joannę Jędrzejczyk czy zwycięzcę światowego Wings For Life
– Bartosza Olszewskiego.
Ponieważ zawodników i zawodniczki klasyfikowano w wielu
kategoriach, podajemy jedynie
czasy reprezentantów Bielan:

Fot. MG

1 mila ponownie przebiegła
przez Bielany

Konrad Kobiałka – RK Athletics – 4:50.79
Adam Zając – Naprzód Młociny – 5:18.72
Michał Obukowicz – AZSAWF Warszawa – 5:25.54
Cezary Kmieć – Naprzód Młociny – 5:33.52
Michał Maciopa – Naprzód
Młociny – 5:41.62
Joanna Cieśluk – Adidas Runners Warsaw – 5:55.05
Sławomir Dobrowolski – Naprzód Młociny – 5:55.50
Maciej Hartfil – AZS-AWF
Warszawa 6:56.45
Organizatorzy zadbali także o
biegi dzieci, które odbyły się

przed główną częścią imprezy. –
Cieszę się, że jako Dzielnica Bielany mamy swój drobny wkład
w tym wydarzeniu, które staje się
bardzo ważną lekkoatletyczną
imprezą w kraju. Miło, że organizatorzy wybrali właśnie Bielany
na lokalizację, w której bieg na
1 milę się odbywa. Wierzę, że to
dopiero początek długiej przygody w rywalizacji na tym dystansie,
odbywającej się na Bielanach.
Serdecznie gratuluję organizatorom – nie kryje uznania Burmistrz Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Redakcja

W

zmaganiach ringo, gdzie
startują drużyny mieszane chłopców i dziewcząt,
od lat drużyna SP 352 plasuje się
w górnej części tabeli zmagań najlepszych szkół Warszawy. Nie inaczej było także tym razem. Bielańska szkoła z Chomiczówki była
piąta, zdobywając 9 punktów
WOM na konto swoje i Dzielnicy
Bielany.
– Już dziś wiemy, że będzie to
najlepszy od lat rok szkolny, jeśli
chodzi o sportową rywalizację Bielan na tle innych Dzielnic, co bardzo cieszy. Gratuluję dobrego wyniku SP 352, ale gratuluję także
wszystkim medalistom i punktującym w tegorocznej edycji WOM.
Na szczegółowe podziękowania

przyjdzie jeszcze czas na Bielańskiej Gali Sportu Szkolnego w hali
CRS Bielany – komentuje zmagania ringo, jak i całoroczną sportową postawę bielańskich szkół burmistrz dzielnicy – Grzegorz Pietruczuk.
1. SP nr 46 (Mokotów) – 16
pkt.
2. LXXVII LO im. Dąbrowskiego (Targówek) – 14 pkt.
3. SP nr 364 (Bemowo) – 12
pkt.
4. CLIX LO im. Króla Jana III
Sobieskiego (Włochy) – 10 pkt.
5. SP nr 352 (Bielany) –
9 pkt.
6. SP nr 384 (Ursynów) –
8 pkt.
7. SP nr 152 (Ochota) –
7 pkt.
8. SP nr 388 (Wola) 6 pkt.
9. SP nr 195 (Wawer) – 5 pkt.
10. SP nr 173 (Wesoła) –
4 pkt.
11. SP nr 48 (Śródmieście) –
4 pkt.
12. LXIV LO im. St. I. Witkiewicza (Żoliborz) – 4 pkt.
MG

Nie ma mocnych na bielańskich pływaków
ski, Filip Orlicz, Jakub Mościcki,
Kacper Piotrowski, Adrian Jaśkiewicz, Jan Karolczak); Mistrzostwa
Świata Juniorów (Krzysztof Radziszewski, Filip Orlicz, Jakub Mościcki, Jan Karolczak); Uniwersjada (Kacper Stokowski, Bartosz
Piszczorowicz); EYOF – Europen
Youth Olimpic Festival (Paweł
Uryniuk, Stanisław Żołądź).

UKS G-8 Bielany został wyróżniony przez Ministra Sportu i
Turystyki za 10 miejsce w klasyfikacji generalnej Systemu Sportu
Młodzieżowego. Dodatkowo dostał się do grona 10 najlepszych
klubów w Polsce, a klasyfikacja
obejmuje ponad 3 000 klubów.

W

sportowym świecie krąży anegdota o dyrektorze sportowym jednego
z pływackich klubów na południu
Polski. Po tym, jak przyjechał na
zawody do Lublina powiedział:
„Gdybym wiedział, że startuje G-8
to nawet nie przyjeżdżalibyśmy
tutaj, oni zgarną wszystko”.
Coś w tym jest, bo każdego miesiąca zawodnicy zdobywają trofea.
Najważniejsze sukcesy to I miejsce
na Mistrzostwach Polski Szkół
Sportowych w pływaniu oraz
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i Młodzieżowców w pływaniu.
Zawodnicy klubu zdobyli również kwalifikacje na zawody mistrzowskie.

Triathlon

Fot. MG

Mistrzostwa Świata Juniorów
w Triathlonie (Magdalena Sudak),
Mistrzostwa Europy Juniorów:
(Magdalena Sudak, Zuzanna Sudak).
Władze dzielnicy i klubu z młodymi zawodnikami

Mistrzostwa Europy Kadetów
(Justyna Kowalkowska).

Pięciobój nowoczesny

Fot. M. Sokół

Fot. M. Sokół

Pływanie
Mistrzostwa Europy Juniorów
w Pływaniu (Krzysztof Radziszew-

Taekwondo olimpijskie

Mistrzostwa Europy U19 (Jakub Rogowicz, Igor Wójcik); Mistrzostwa Europy U17 (Olaf Paradowski).
Dodatkowo w minionym roku
szkolnym ponad 20 zawodników
klubu zdobyło tytuły mistrzowskie
w pływaniu, taekwondo olimpijskim i biathlonie.
BF
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Dylematy bielańskiego felietonisty
Od razu przejdę do rzeczy.
Często bywa tak, że coś planujemy, mamy na przykład
ciekawy temat na felieton, ale
życie szybko weryfikuje nasze
zamierzenia.

T

trybie awaryjnym za pomocą odpowiedniego klawisza, ale gdzie
tam! Nic z tego. Zero reakcji. Dramat.
Bielany to nie pustynia, więc
nastąpiła seria nerwowych telefonów do serwisu, znajomego informatyka itd. Nie wchodząc w techniczne szczegóły, powiem, że diagnoza była jednoznaczna: kaput,
zapomnij. Co robić dalej?
Nie każdy z nas Bielańczyków
ma pod ręką spora sumkę, by polecieć do sklepu i ot tak „z buta”
kupić nowy komputer. To nie kartofle w promocji. A czas uciekał....
Na szczęście z pomocą ruszyła
mi rodzina (syn), pożyczając własnego laptopa, żebym mógł dokończyć rozpoczęte prace. Chwała
mu za to!
Ale wiecie jak to jest: inny
sprzęt, którego nie znacie, inny
system operacyjny, inny interfejs
użytkownika i takie tam. Więc
zamiast pisać materiał, wgryzałem

DAM PRACĘ

Ogłoszenia drobne

• Młoda dziewczyna (licealistka, studentka)
do odbierania telefonów we własnym domu,
dwa razy w tygodniu w godzinach od 17.00 do
21.00, tel. 729 320 855 (dzwonić w sprawie
pracy po godz. 20).
• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni Pracownika sprzątającego. Oferujemy: umowę o pracę, narzędzia pracy, środki
czystości, terminową wypłatę. Oczekujemy:
sumienności i dokładności. Tel. 22 765 71 05,
rekrutacja@szpitaldziekanow.pl
• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni INSPEKTORA DS. PŁAC. Oferujemy:
umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, pracę w życzliwym zespole, możliwość
rozwoju zawodowego. Kontakt tel. 22 76 57
107 lub rekrutacja@szpitaldziekanow.pl
• Poszukuję osoby do pomocy starszemu, w
miarę sprawnemu panu kilka godzin dziennie. Możliwość korzystania z samochodu. Ulica
Wolumen 6, tel. 501 320 938 (córka).
• Gastronomia zatrudni kobietę do prac wszelakich, informacje pod numerem telefonu 602
512 801.
• Na Bielanach do prac domowych 2-3 razy w
tygodniu potrzebna pani rencistka, emerytka,
zgłoszenia na telefon grzecznościowy w godzinach 18.00-20.00, tel. 22 834 94 00

NAUKA

• Hiszpański na Żeromskiego; wszystkie poziomy; prawie jak native speaker (26-letni pobyt w Ameryce Łacińskiej); trzy certyﬁkaty:
UNAM - MEXICO, CERVANTES, SIN FRONTERAS - także korepetycje. Zapraszam: tel. 727
6969 27.
• Angielski - egzamin 8-klasisty, matury, certyﬁkat FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci, tłumaczenia. Wieloletnie
doświadczenie, międzynarodowy certyﬁkat
CAE Uniwersytetu Cambridge w Wlk.Brytanii

Fot. www.google.com

ak się właśnie stało. Piszę te
słowa emocjonalnie nie bez
powodu i nie wstydzę się
tego. Taki jestem i już.
Przyszedł nadspodziewanie
upalny czerwiec: rozgrzane bielańskie ulice, głowy, i oczywiście
sprzęt komputerowy, na którym
właśnie tworzyłem kolejny felieton.
Na termometrze w cieniu
+32oC., trzeci prysznic nie pomaga: trzeba pchać temat do przodu
i nie ma przebacz. W tym czasie,
kot mój ukochany – Lumpek, leżał
na grzbiecie z łapkami do góry,
chłodząc ciało w maleńkim przewiewie przedpokoju. Kto zna się
na kotach, ten wie o czym mówię.
Pot zalewał mi oczy, lecz dzielnie walczyłem z upałem za klawiaturą, aż tu nagle.., bum! Komputer
padł na twarz.
Po prostu. Odmówił posłuszeństwa i wszystko co napisałem
oraz inne moje prace, wyleciało w
kosmos. Zobaczyłem tylko czarny
ekran monitora i tyle tego było.
Ciśnienie mi skoczyło, kląłem jak
woźnica, kombinując nerwowo, co
z tym fantem dalej zrobić? A terminy gonią i nie ma to tamto.
Próbowałem uruchomić zmęczonego upałem komputera w

(poziom zaawansowany), efektywnie, dojazd.
tel. 609-979-485.
• Nauczę każdą osobę języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczącej się, tel. 696 137 381.

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe
i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina,
Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny,
wysoka jakość – osobiście, tel. 502 255 424,
22 835 66 18.

NIERUCHOMOŚCI

• Miły pielęgniarz poszukuje pokoju przy samotnej osobie - możliwość pomocy, tel. 736
869 243.
• Pokój do wynajęcia dla mężczyzny bez nałogów, 600 zł miesięcznie bez dopłat, tel. 729
320 870.
• Małżeństwo z dzieckiem szuka do wynajęcia albo do kupna pokój z kuchnią albo dwa
pokoje z kuchnią, może być zniszczone albo
do remontu, tel. 782 139 953 dzwonić wieczorem.
• Wynajmę pokój dla jednej osoby na Bielanach tuż przy metrze Stare Bielany, warunki
do uzgodnienia, tel. 666 612 783.
• Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2 – Łomianki Dąbrowa Leśna, dużo zieleni, z dala od
ulicy, cena do ustalenia na miejscu, tel. 508
616 156 (dzwonić po godz. 21.00, nawet w
nocy do godziny piątej rano).
• Mężczyzna poszukuje mieszkania do wynajęcia do 30 m2 (pokój z kuchnią) kawalerka,
tel. 511 633 674, 22 834 26 48.

się w niego, poznając wiele rzeczy
od nowa. Żeby było ciekawiej, system operacyjny był w wersji angielskiej, co nie ułatwiało sprawy.
Nie jestem orłem języka english, więc obłożyłem się słownikami i krok po kroku, mozolnie
poznawałem kolejne techniczne
meandry... Innego wyjścia nie
było.
Za oknem szalał afrykański żar
bielański, każdy umykał w cień
albo siedział w domu, ale i tak było
strasznie gorąco. W samej siedzibie redakcji, do której wpadłem,
po prostu nie szło wytrzymać, a już
koło południa to istna Afryka. I
żaden wentylator nie pomagał, ani
picie wody mineralnej, czujecie
ten klimat?
Wracając do dywagacji o sprzęcie. Jeszcze nie tak dawno, nikomu
nie śniło się o komputerach osobistych, które nie są maszynami do
pisania, ale wielonarzędziowym
kombajnem o wielu zastosowaniach oraz możliwościach. Że o

sterownikach, internecie, połączeniach lokalnych nie wspomnę.
Sami spójrzcie jak to jest: byle awaria, wirus czy brak prądu i jesteśmy
w szczerym polu. Bezradni, jak
dzieci we mgle.
Myślę, że kiedyś było jednak
łatwiej. Brało się wyostrzone gęsie
pióro, maczało w inkauście i skrybało mozolnie literki na czerpanym papierze przy świetle świecy
lub lampy naftowej. Potem nastały pióra wieczne i oczywiście maszyny do pisania. To już było coś.
W tym momencie z olbrzymim
sentymentem spoglądam na mój
przedwojenny model „Remingtona”, na którym napisałem wiele
tekstów. Maszyna ta działa do
dzisiaj i prezentuje się bardzo okazale.
Aż przyszedł czas masowo produkowanych komputerów osobi-

stych i wszystko przewróciło się
„do góry nogami”. Olbrzymia wygoda. Lecz by z niej korzystać,
należało się nauczyć, doszkolić w
ich obsłudze, aby zrozumieć choćby podstawy. Bo to jest cała architektura wewnętrzna. Co to jest
system operacyjny? Jak działa, do
czego służy? Co to jest oprogramowanie instalowane z płyty w napędzie? Co to jest pamięć RAM? Co
oznaczają skróty klawiaturowe,
defragmentacja dysków? Poszukiwanie błędów? Temat rzeka na
zupełnie inną okazję.
Mimo to...
Dzięki komputerowi czytacie
właśnie ten tekst, który zostanie
przekonwertowany na inny format, by został umieszczony na
łamach „Naszych Bielan”.
Leszek Rudnicki

• Sprzedam mieszkanie 50,77 m2 trzy pokoje z
kuchnią IX piętro, tel. 515 548 816.
• Sprzedam plac budowlany 1000 m2 (22 x 46
m), Klaudyn koło Warszawy, blisko Puszczy
Kampinoskiej (drugi od ul. Krzyżanowskiego),
360 tys. zł, tel. 503 661 655.
• Sprzedam zadbaną działkę w Szczakach 300
m2 „Elektron” i domek „Krystyna” – pokój z
kuchnią, łazienka – prysznic, zimna i ciepła
woda (bojler), szambo dwukomorowe. Dojazd
autobusem 728 z Okęcia, tel. 528 142 863.

SPRZEDAM

• Sprzedam grobowiec na Starych Powązkach, tel. 508 616 156 (dzwonić po godz.
21.00).
• Sprzedam serwis do herbaty z laki – chiński
na 6 osób oraz lusterko trzyczęściowe, tel. 535
490 200, 22 669 75 61.
• Sprzedam żaglówkę 5,5 m długości z wózkiem
i silnikiem Yamaha, tel. 505 851 035.

KUPIĘ

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

INNE

• Poszukuję pokoju w zamian za posprzątanie, pomoc w uzupełnianiu produktów
spożywczych, naukę języków obcych (jeden
z pięciu, w tym język chiński). Jestem pielęgniarką, nauczycielką i pedagogiem, tel.
696 137 381.
• Oddam kaktusy małe i większe w doniczkach,
miłośnikom przyrody oddam cytryny w doniczkach, tel. 22 722 77 79 dzwonić w czasie
Wiadomości.
• Likwidacja pomieszczeń garażowych. Stoły
warsztatowe, części samochodowe PRL-u i
inne, tel. 602 506 791, 501 775 665.

Wydawca „Naszych Bielan”:
Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa

Redakcja: ul. S. Żeromskiego 29,
pok. 317, tel./fax (22) 443 47 60, e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl
Redaktor naczelny:
Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Magdalena Borek, Bartłomiej Frymus
Korekta: Wojciech Tomkiel
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń i tekstów niezamówionych redakcja
nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

ALICJA CHĘCIŃSKA

Imię, nazwisko i klub

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

Stefan Kulesza
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

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

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

Jan Zaniewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Wojciech
Borkowski
– Koalicja Obywatelska

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 8, 22 lipca,
g. 16.00-17.00.
Kontakt telefoniczny, tel. 601 323 263, e-mail: borkowskiw@op.pl

Natalia Krupa
– Koalicja Obywatelska

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

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

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

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

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

Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna

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

Ryszard Zakrzewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 2 lipca, g. 18.00-19.00
Biblioteka Publiczna, ul. T. Duracza 19, g. 18.00-19.00
e-mail: rzakrzewski@radni.um.warszawa.pl

Maciej
Chmielewski
– Koalicja Obywatelska
Karolina Dłuska
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Krystian Lisiak
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Po wcześniejszym umówieniu terminu drogą e-mail: lisiak.km@gmail.com

Ilona
Popławska
– Koalicja Obywatelska

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

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

Marcin Włodarczyk
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Anna Czarnecka
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Agnieszka Gola
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Sylwia Lacek
– Koalicja Obywatelska

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

MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9a – 1 lipca, g.18.00-19.00
Kontakt telefoniczny, tel. 501 180 098
e-mail: agn.gola@gmail.com, agola@radni.um.warszawa.pl

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

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

e-mail: jlstrzezek@gmail.com

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

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

Lech Chęciński
– Koalicja Obywatelska

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

Joanna
Radziejewska
– Koalicja Obywatelska

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

Radosław Sroczyński
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 13.00-14.30
e-mail: lchecinski@radni.um.warszawa.pl
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, V p., pok. 513 – w pierwszy poniedziałek miesiąca,
g. 15.30-16.30 lub dłużej w zależności od potrzeby
e-mail: j.radziejewska@poczta.onet.pl
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 – 10 lipca g. 15.30-17.00
e-mail: rsroczynski@radni.um.warszawa.pl

Joanna Tomaszewska
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Iwona
Walentynowicz
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzecią środę miesiąca, g. 11.00-12.30
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112 – 9 lipca, g. 18.00-19.00
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl

RADNA DZIELNICTY BIELANY

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

Daniel Pieniek
– Koalicja Obywatelska

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

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

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Miejsce dyżuru, data, godzina i kontakt

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

Ewa Turek
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Okręg nr V

Funkcje

Alicja Chęcińska
– Koalicja Obywatelska

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

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka
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Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29
e-mail: sylwia.lacek@gmail.com

