Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Czytelnikom „Naszych Bielan”
składamy życzenia zdrowia,
spokoju i serdecznej atmosfery
przy wigilijnym stole.
Niech nowo narodzona
Boża Dziecina niesie Państwu
nadzieję i wszelkie dobro
na każdy dzień Nowego Roku 2017.

bielany.waw.pl
Pismo dla Mieszkańców ukazujące się od 1999 r.
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Pełnych radości, spokoju

Świąt Bożego Narodzenia

Czytaj więcej str. 5

oraz wiele pomyślności i sukcesów

Podział dzielnicy na obszary
w budżecie partycypacyjnym na 2018 r.

w nadchodzącym Nowym Roku
Mieszkańcom Bielan
życzą

Rada i Zarząd

Dzielnicy Bielany

Słowo od Zarządu
Drodzy Mieszkańcy,
Kolejny rok wspólnych
prac na Bielanach za nami.
Wszystkie decyzje i działania, które podjęliśmy, były
podyktowane myślą o poprawie Państwa jakości życia i
bezpieczeństwa. Ważne, aby
Mieszkaniec w każdym wieku czuł się dobrze w naszej
Dzielnicy, dlatego dbamy o
jej zrównoważony rozwój.
W tym roku zakończyliśmy gruntowne modernizacje i remonty w wielu placówkach oświatowych, wyremontowaliśmy boiska
szkolne, powstały kolejne,
nowe place zabaw. Wszystko
z myślą o naszych najmłodszych Mieszkańcach, którym
stwarzamy jak najlepsze warunki do rozwoju i nauki.

Dzięki kolejnym renowacjom terenów zielonych,
wyremontowanym drogom
i chodnikom tworzymy
przyjazną przestrzeń dla
Państwa. Stale pracujemy
nad poszerzaniem oferty
kulturalnej i sportowej dla
osób w każdym wieku. Nie
zapominamy o naszych zacnych seniorach i osobach
potrzebujących.
Pragniemy także podziękować Państwu za zaangażowanie i wszystkie lokalne inicjatywy. Podobnie jak w poprzednim roku, zrealizowaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć. Kolejny już rok Dzielnica Bielany jest w czołówce
realizowanych w Warszawie
projektów w ramach budżetu
partycypacyjnego.
Dziękujemy Państwu za

Rusza
Bieg Chomiczówki!

Czytaj więcej str. 17

Od lewej: Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza,
Tomasz Mencina – Burmistrz, Artur Wołczacki
i Włodzimierz Piątkowski – Zastępcy Burmistrza

ten wspólny rok i zapraszamy
do zapoznania się z wybranymi przedsięwzięciami, zrealizowanymi w 2016 r. przez
wydziały Urzędu Dzielnicy
Bielany i placówki z nami
współpracujące, zaprezentowanymi w specjalnym dodatku dołączonym do tego numeru „Naszych Bielan”.

Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych,
a w nadchodzącym Nowym
Roku 2017 wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.
Zarząd Dzielnicy Bielany

Czytaj więcej str. 3

Zakończona modernizacja
budynku i boiska ZS Nr 35
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Fot. Arch. Redakcji

XXIV Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

W

dniu 14 grudnia 2016 r.
odbyła się XXIV Sesja
Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Podczas obrad, Rada Dzielnicy Bielany pozytywnie zaopiniowała trzy wnioski o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do
budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie zniesienia nazwy ulicy

w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (dotyczy ul. Kamedulskiej).
Rada podjęła również uchwałę dotyczącą zarządzenia w dniu
28 marca 2017 roku, wyborów do
Rady Samorządu Mieszkańców
Ruda – jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Ponadto Rada podjęła stanowisko w sprawie planowanej likwidacji Oddziału Chirurgicznego
dla Dzieci Szpitala Bielańskiego
im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, w którym wyraża swój sprzeciw wobec planów
likwidacji tego Oddziału.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

UCHWAŁA Nr 148/XXIV/2016
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda - jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1438), § 6 ust. 1 pkt 8
Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do
uchwały nr LXX/2182/2010 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania
statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2016 r. poz. 420) oraz § 19 ust. 1 i § 20
ust.2 Statutu Samorządu Mieszkańców
Ruda - jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
116/XVIII/2016 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr 701/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 25 maja
2002 r. w sprawie: statutu Samorządu
Mieszkańców Osiedla Ruda oraz
zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Ruda, a
także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Ruda – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Biela-

ny m.st. Warszawy, uchwala się, co
następuje:
§1
1. Zarządza się wybory członków
Rady Samorządu Mieszkańców Ruda jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 15 osób.
2. Termin wyborów wyznacza się
na dzień 28 marca 2017 r.
Pierwszy termin o godz. 18.00,
drugi termin o godz. 18.15.
3. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu
Mieszkańców Ruda - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy ustala się w lokalu Szkoły
Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej
6 w Warszawie.
§2
Powołuje się Komisję Wyborczą dla
przeprowadzenia wyborów członków
Rady Samorządu Mieszkańców Ruda
- jednostki niższego rzędu w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy w składzie:
Teresa Renata Banasiak, Barbara Bo-

gumił, Stefan Kulesza, Ewa Łukomska-Godzisz, Grzegorz Marciniuk,
Anna Neska, Daniel Pieniek, Łukasz
Jan Świderski, Henryk Turlejski, Iwona Walentynowicz, Jan Zaniewski.
§3
Wykonanie uchwały powierza się
Przewodniczącemu Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia w
prasie lokalnej, na tablicach Urzędu
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
usytuowanych na terenie Samorządu
Mieszkańców Ruda - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, najpóźniej na 30 dni przed
dniem 28 marca 2017 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy
Robert Wróbel

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
mieszkańcom Bielan składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
oraz uśmiechów losu na każdy dzień Nowego Roku 2017.
Boże Narodzenie 2016

Wszystkim
mieszkańcom
naszej Dzielnicy
pragniemy
złożyć życzenia
radosnych
i spokojnych, pełnych ciepła
oraz nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i owocnej współpracy
w nadchodzącym 2017 roku.
Radni Klubu
Platformy Obywatelskiej

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony...

Z okazji
Świąt Bożego
Narodzenia
składamy Państwu
życzenia zdrowia,
spokoju, przyjacielskiej
i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole,
a w Nowym 2017 Roku
pomyślności i radości.
Radni Klubu
Prawo i Sprawiedliwość

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Zdrowych
i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz radości i pomyślności
w Nowym Roku
życzą

Radne
Niezrzeszone
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Remonty ulic na Bielanach Kolejne zrealizowane projekty w ramach
Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r.

Ul. Sieciechowska

Zakończył się remont ul. Sieciechowskiej na odc. Brązownicza
– Sieciechowska 4. Została ułożona nowa nawierzchnia jezdni wraz z wymianą podbudowy, wykonano także obustronne
chodniki z kostki brukowej oraz wymieniono oświetlenie. Koszt
remontu wyniósł 827 300 zł.

Projekt realizowany przez Wydział Oświaty i Wychowania dla
Dzielnicy Bielany, w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016
rok. Zajęcia odbywają się w Szkole
Podstawowej nr 209 im. Hanki
Ordonówny, al. Reymonta 25.
Projekt skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych. Jego celem
jest nauka właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. Zajęcia pozwalają zdobyć
wiedzę i umiejętności związane z
udzielaniem pierwszej pomocy.

Fot. Arch. WOW

Fot. P. Hołubiec

„Nasze bezpieczeństwo
– pierwsza pomoc”

Ul. Kolektorska

Zakończyła się również przebudowa ul. Kolektorskiej. W ramach
prac ułożono nową nawierzchnię wraz z podbudową, wykonano
obustronne chodniki z kostki brukowej, przebudowano istniejące
zjazdy, zamontowano nowe słupy i oprawy oświetleniowe, wybudowano wyniesione skrzyżowania oraz wykonano włączenie
w ul. Zabłocińską. Została wprowadzona także nowa organizacja
ruchu. Koszt przebudowy wyniósł 2 200 000 zł.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy w ramach budżetu
partycypacyjnego na 2016 rok
zrealizował m.in. dwa projekty
dotyczące stworzenia azylów dla
kotów wolnożyjących. Pierwszy
z nich znalazł się w rejonie ul.
M. Dąbrowskiej 19, w wybudo- styropianem budki. Drugi azyl Celem projektu jest zapewnienie
wanej w tym celu altanie wypo- powstał na ogrodzonym terenie schronienia kotom wolnożyjąsażonej w drewniane, ocieplone zielonym przy ul. Conrada 4. cym.

Fot. Arch. WOŚ

Fot. P. Hołubiec

„Azyl dla kotów
wolnożyjących piwnicznych oś.
Chomiczówka”

Zakończona modernizacja
budynku i boiska ZS Nr 35

W ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok Wydział
Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany zrealizował projekt
„Ławki i zieleń w Parku Wawrzyszew”, który zakładał ustawienie
ławek wzdłuż ciągów pieszych oraz
posadzenie drzew iglastych. Celem projektu było stworzenie przyjaznej przestrzeni, umożliwiającej
odpoczynek mieszkańcom zwłaszcza w czasie upalnego lata.

Fot. Arch. WOŚ

„Ławki i zieleń
w Parku Wawrzyszew”

WIR

Sylwia Lacek

Fot. P. Hołubiec

Zakończone właśnie roboty budowlane obejmowały kompleksową modernizację wszystkich pomieszczeń, w tym: wymianę
posadzek wraz z podłożami i izolacjami, drzwi i przegród wewnętrznych, tynków wewnętrznych i okładzin ściennych oraz
parapetów wewnętrznych, osłon, balustrad, krat, itp. elementów.
Została również przebudowana instalacja centralnego ogrzewania i węzła cieplnego. Koszt modernizacji to 3 330 000 zł.

Wydział Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Bielany zrealizował
projekt „Zagospodarowanie zieleni
SP Nr 53”, złożony w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok.
W ramach projektu przed szkołą
zakupiono i zamontowano dwa stojaki na rowery, a także zagospodarowano teren zielony poprzez posadzenie krzewów, trawy, utworzenie
skalniaka oraz rabatek z roślinami.

Wnętrze budynku ZS Nr 35 po modernizacji

Fot. Arch. WOŚ

„Zagospodarowanie
zieleni SP nr 53”
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Odmieniamy Bielany!
Rozmawiamy z Piotrem Mazurkiem bielańskim Radnym m.st. Warszawy o tym, jak nasze dzisiejsze działania wpłyną na
otoczenie w perspektywie kilku lat oraz jak widzi Dzielnicę Bielany w niedalekiej przyszłości.
względu na poprawę bezpieczeństwa i odkorkowanie dzielnicy.
Warto wspomnieć, że w planach
na 2017 r. jest także remont ul.
Podleśnej, co jeszcze poprawi sytuację w przyszłości.
A co do remontu Hutnika, to
mogę zapewnić, że będę nad tym
czuwał.

– Od lat możemy obserwować
Pana zaangażowanie w rozwój
naszej dzielnicy. Domyślam się, że
ma na to wpływ fakt, że mieszka
Pan na Bielanach?

– Wiele lat temu przeprowadziłem się na Bielany i była to znakomita decyzja. Jest to moje miejsce
na ziemi, dlatego cieszę się, gdy
mogę niejako odwdzięczyć się dzielnicy i poprzez swoją pracę w Radzie
Miasta dać jej coś od siebie.

– Zdradzi nam Pan swoje ulubione miejsca na Bielanach?

– Jest wiele pięknych, zielonych
miejsc w naszej dzielnicy, ale
szczególnie lubię Stawy Kellera
oraz Las Bielański. I może nie będą
zbyt oryginalny, ale Stare Bielany
z ulicą Płatniczą czy Placem Konfederacji mają dla mnie niepowtarzalny klimat. Inne dzielnice mają
nam czego zazdrościć.
– Przechodząc do konkretów.
Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy zapadły kluczowe decyzje
dotyczące budżetu, w tym również
inwestycji na Bielanach.

– Jako radny pracowałem nad
kształtem budżetu Warszawy, dlatego byłem bardzo usatysfakcjonowany, gdyż udało mi się przeforsować potężne środki na modernizację terenu wokół stadionu
Hutnika i remont samego stadionu. Od lat walczyliśmy o to wspólnie z bielańskimi radnymi. Dla nas
było to coś więcej niż tylko kolejna
pozycja w budżecie miasta, bo
kiedy spotykamy się na stadionie,
widzimy, jak wiele jest do zrobie-

– Zapadły też pozytywne decyzje dla Szpitala Bielańskiego.

Piotr Mazurek

nia. Jako radni wiele razy podejmowaliśmy kroki, by te potrzeby
zaspokoić, jako kibice nakręcaliśmy się wzajemnie do działania.
To zaowocowało ponad 16 mln zł,
które zostaną wydane na generalną przebudowę Hutnika. Powstaną
2 nowe boiska, istniejące zostanie
wyremontowane, wszystkie będą
oświetlone, powstanie też nowe
zaplecze z szatniami i sanitariatami oraz zadaszone trybuny – póki
co na 1200 miejsc, ale z możliwością rozbudowy.
– Mamy nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana szybko
z korzyścią dla klubu i mieszkańców
Bielan, a nie będzie się przeciągała
jak przebudowa ul. Marymonckiej.

– Przeciągający się remont ul.
Marymonckiej rzeczywiście był
mocno uciążliwy dla mieszkańców. Wielokrotnie w tej sprawie
interweniowałem. Cieszę się, że
udało się go zakończyć, bo była to
niezwykle potrzebna inwestycja ze

T

o oznacza, że będziemy mieli więcej czasu, by poczynić
starania o jak najmniejszy
wpływ inwestycji na Bielańskie
Lasy – mówi Daniel Pieniek, Radny Dzielnicy Bielany. GDOŚ
stwierdził, że nie można przeprowadzić tak ogromnej inwestycji
bez przeprowadzenia oceny jego
wpływu na środowisko. Uchylenie
decyzji jest efektem zgłoszonych

– To ambitne plany, o które
warto walczyć, miejmy nadzieję że
będzie Pan równie skuteczny jak w
przypadku działki przy ul. Perzyńskiego i ul. Magiera – dzielnica
przymierzała się do jej sprzedaży.

– To nieporównywalne kwestie, ale słusznie mieszkańcy zwrócili uwagę na przestrzeń publiczną.
Oczywiście zmiany są potrzebne,
ale dla mnie nie musi ona oznaczać
wybudowania wysokich bloków w
każdym możliwym miejscu. Ważne też są funkcje społeczne, przywiązanie mieszkańców do ich ulubionych miejsc, a często i wygoda
w codziennym życiu. Dlatego
z radnym Wojciechem Borkowskim zabiegaliśmy o wycofanie się

Urząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy informuje

Gazociąg?
Nie za wszelką cenę
W ostatnim czasie dotarła do
nas informacja, że Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
uchylił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
gazociągu na Bielanach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– Od wielu lat stoję na czele
grupy samorządowców, którzy
przekonują o konieczności inwestowania w Szpital Bielański. Na
ostatniej sesji zapadła decyzja
o przyznaniu pieniędzy na opracowanie projektu obejmującego
jego rozbudowę i modernizację,
powstanie m.in. nowa sala operacyjna. Obecnie szacujemy koszty
tej modernizacji na 120 mln zł.

zażaleń przez osoby pokrzywdzone planowanym przebiegiem trasy
m.in. właścicieli działek, samorządy oraz organizacje ekologiczne.
Bartosz Chojnacki

W związku z inwentaryzacją, w dniu 30 grudnia 2016
roku kasy Urzędu będą nieczynne.
W dniach 28 i 29 grudnia
2016 roku, kasa będzie przyjmować płatności tylko gotówką.

Dzielnicy z planów sprzedaży tego
gruntu. Skutecznie.
Od lutego 2015 r. zabiegałem
o wsparcie dla kupców z rejonu
Chomiczówki, którym spółdzielnia podniosła znacząco czynsz po
aktualizacji wartości gruntu
i wzroście opłaty za użytkowanie
wieczyste. Odbyłem w tej sprawie
wiele spotkań. Dzięki przychylności Zarządu i Rady Dzielnicy przyjęto w tej sprawie stosowne uchwały z propozycją zmniejszenia stawki z 5% na 3%. Teraz pilotuję sprawę w Radzie Miasta.
– A co Pan myśli o przebiegu
gazociągu przez Las Młociński?

– Projektowana budowa budzi
wiele obaw i kontrowersji, które
podzielił również GIOŚ wstrzymując proces budowy. Główną
przesłanką do tego był fakt, iż inwestor stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Nie zgadzam się z tym
i obiecuję, że wykorzystam wszystkie dostępne środki, by Las Młociński jak najmniej ucierpiał przy
realizacji tej inwestycji. Będę jednak stał na straży zieleni, by miejsce, które jest wizytówką Bielan nie
zostało odarte ze swojego uroku.
– Jakie ma Pan jeszcze plany
związane z Bielanami?

– Z samorządowcami forsujemy pomysł utworzenia centrum
lokalnego właśnie na Młocinach,
którego tematem przewodnim byłaby edukacja ekologiczna. Podobne centrum istnieje już na Kaba-

tach i jest bardzo popularne wśród
mieszkańców – szczególnie wśród
dzieci i młodzieży. To świetlna
alternatywa dla szkół, aby przeprowadzać lekcje dotyczące ekologii
w plenerze.
– W przyszłym roku obchodzimy święto 60-lecia istnienia Huty
Warszawa. Jak Pan postrzega ten
jubileusz?

– Trzeba przyznać, że nie jest
to łatwe ocenić 60 lat istnienia
Huty. Pewne jest jednak, że prawie
60 lat temu powstał duży zakład
przemysłowy, który dał ogromny
impuls do rozwoju obszaru dzisiejszych Bielan. Jak grzyby po deszczu powstawały osiedla mieszkaniowe, za nimi szkoły i przedszkola. Właśnie dzięki Hucie na Bielany wprowadzali się nowi mieszkańcy, z których część mieszka tu
do dziś. Chętnie zakładali tu rodziny, bo miejsce im sprzyjało,
Huta dawała pracę, a Bielany dawały całą resztę. Myślę, że żaden
z przybyłych pracowników nigdy
nie żałował swojej decyzji. Mam
nadzieję, że mieszkańcy Bielan
mający w sercu historię tego miejsca, chętnie będą bawić się razem
z hutnikami podczas jubileuszu. Ja
będę na pewno !
Korzystając z okazji, chciałbym za Państwa pośrednictwem
złożyć Mieszkańcom Bielan życzenia zdrowych i radosnych
Świąt oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku.
Rozmawiał Bartosz Chojnacki

Podziękowanie dla burmistrza
Tomasza Menciny
Mieszkańcy Osiedla RUDA (ul. Klaudyny, Gwiaździsta) oraz
ul. Kiwerskiej serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Dzielnicy
Bielany Tomaszowi Mencinie za zorganizowanie kursu tańca
w Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6. Zajęcia te pomagają nam – seniorom w utrzymaniu kondycji zdrowotnej, poprawie
stanu kręgosłupa i mięśni oraz poprawie ogólnego samopoczucia,
także zapobiegają depresjom. Pozwalają nam równocześnie nawiązać i utrzymać regularne kontakty towarzyskie oraz spędzić przyjemnie czas przy dźwiękach muzyki. Jest to niezmiernie ważne,
zwłaszcza dla osób samotnych. Traktujemy je jako doskonałą terapię. Wszystko to potwierdza liczna grupa osób korzystających
z zajęć (ok. 60 osób).
Dlatego też, mając na względzie ogólne dobro, jakie z tego
wynika, będziemy wdzięczni za umożliwienie kontynuacji tych
zajęć również w roku 2017.
Jesteśmy także niezmiernie wdzięczni naszej radnej, pani
T. Renacie Banasiak, za wspaniałą inicjatywę, która wywołuje
entuzjazm i uśmiech na wszystkich twarzach. Rzadko które pomysły cieszą się taką dobrą energią i wyzwalają endorfiny szczęścia.
Grupa wdzięcznych bielańskich seniorów
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Składamy projekty do budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
nych. Dostępny jest również poziom ogólnodzielnicowy.
Obszary lokalne to obszary
zamknięte wzdłuż osi następujących ulic:
Obszar I - CHOMICZÓWKA: Księżycowa, Wólczyńska,
Reymonta, Kalinowej Łąki oraz
granica gmin Bielany i Bemowo.
Obszar II - WRZECIONO,
MŁOCINY: Dziwożony (Parkowa), Estrady, Improwizacji, Książąt Mazowieckich, Zgrupowania
AK Kampinos, Kasprowicza,
Lindego, Marymoncka, Most
Marii Skłodowskiej-Curie, brzeg
Wisły, granica administracyjna
Dzielnicy Bielany z Gminą Łomianki.
Obszar III - PIASKI: Reymonta, Broniewskiego, Al. Armii Krajowej, Powązkowska, Gen. Stanisława Maczka.
Obszar IV - STARE BIELANY: Lindego, Marymoncka, Żeromskiego, Jarzębskiego, Broniewskiego, Reymonta, Oczapowskiego, Kasprowicza.
Obszar V – WAWRZYSZEW:
Kasprowicza, Oczapowskiego, Reymonta, Wólczyńska, Nocznickiego.
Obszar VI – SŁODOWIEC:
Żeromskiego, Al. Armii Krajowej,
Broniewskiego, Jarzębskiego.
Obszar VII - RUDA, MARYMONT, LAS BIELAŃSKI: Most
Marii Skłodowskiej – Curie, gra-

Ruszyła 4. edycja Budżetu
Partycypacyjnego na 2018
rok. Od 1 grudnia 2016 roku
do 23 stycznia 2017 roku
można zgłaszać swoje pomysły. Poniżej pozwalamy sobie
przedstawić kilka wskazówek, które ułatwią złożenie
poprawnie przygotowanego
projektu:
● Projekt musi spełniać warunek ogólnodostępności, co oznacza, że z jego efektów będzie mogła korzystać jak najszersza grupa
odbiorców. Projekty zakładające
realizację zadań np. w określonej
placówce, na zamkniętym podwórku itp., do których dostęp ma
ściśle określona, wąska grupa odbiorców, mogą zostać odrzucone;
● Projekt musi mieścić się
w zakresie zadań własnych m.st.
Warszawy przypisanych do realizacji Dzielnicy Bielany lub jej jednostkom;
● Projekt musi być zlokalizowany na terenie Dzielnicy Bielany;
● Czas realizacji projektu nie
może przekroczyć jednego roku
budżetowego. Zadanie musi zostać
zrealizowane między styczniem
a grudniem 2018 roku (w 2017
roku dopuszczalne są wyłącznie
proste prace przygotowawcze);
● Projekt musi być zgodny
z przepisami prawa np. miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego itp.;
● Wartość projektu nie może
przekroczyć, w zależności od obszaru terytorialnego, kwoty ogółem przeznaczonej na dany, wyodrębniony obszar Dzielnicy Bielany
lub kwoty przeznaczonej na projekty ogólnodzielnicowe;
● Projekt, co do zasady musi
być zlokalizowany na nieruchomościach pozostających we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonych na rzecz osób trzecich.
Zarząd Dzielnicy Bielany zadecydował, że możliwe będzie również
zgłaszanie projektów zlokalizowanych na terenach niebędących
we władaniu miasta, warunkiem
jest uzyskanie pisemnej zgody
właściciela bądź dysponenta terenu;
● Każdy mieszkaniec może
zgłosić i poprzeć więcej niż jeden
projekt;
● Jeden projekt może zostać
zgłoszony przez maksymalnie
trzech mieszkańców Warszawy;
● Każdy zgłaszany projekt
musi być poparty przez minimum
30 osób mieszkających w Warszawie, do tej grupy nie wlicza się
projektodawców;

● Projekt musi być zgłoszony
na specjalnym formularzu.
Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdują się na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.
pl oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany www.bielany.waw.pl
w zakładce „Budżet Partycypacyjny”;
● Projekt musi być zgłoszony
zgodnie z obowiązującym terminem wskazanym w harmonogramie poniżej, na trzy możliwe sposoby:
– Elektronicznie poprzez stronę: www.twojbudzet.um.warszawa.pl;
– Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Bielany w Wydziale Obsługi
Mieszkańców, w poniedziałki
w godzinach 8:00–18:00, w kolejnych dniach, wtorek–piątek, w godzinach 8:00–16:00;
– Pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, ul. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa z dopiskiem:
„Budżet Partycypacyjny 2018”.
Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.
W 2018 roku Bielany zostały
podzielone na 8 obszarów lokal-

nica administracyjna Dzielnicy
Bielany z Dzielnicą Białołęka
(wzdłuż brzegu Wisły), Most
Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Al. Armii Krajowej, Marymoncka.
Obszar VIII - RADIOWO,
WÓLKA WĘGLOWA, PLACÓWKA, HUTA: Improwizacji,
Książąt Mazowieckich, Zgrupowania AK Kampinos, Kasprowicza, Nocznickiego, Wólczyńska,
Kalinowej Łąki, Księżycowa,
Kampinoska, Estrady, Rękopis,
Kampinoski Szlak Rowerowy,
granica administracyjna Dzielnicy Bielany z Gminą Izabelin, granica administracyjna Dzielnicy
Bielany z Gminą Łomianki, Estrady, granica Lasu Młocińskiego, granica Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dęby Młocińskie.
W celu zapewnienia pomocy
w przygotowaniu projektów, koordynator w trakcie trwania etapu zgłaszania projektów organizuje dyżury konsultacyjne, podczas których obecni są pracownicy urzędu dzielnicy oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego gotowi udzielić
pomocy. Obok lista dyżurów
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Sylwia Lacek
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W niedzielę, 18 grudnia, w
Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przy
Conrada 7 odbył się koncert
Chóru Filharmonii Narodowej,
w którym licznie zgromadzona publiczność usłyszeć
mogła specjalny świąteczny
program. Złożyły się na niego
utwory Händla, Rossiniego i
Verdiego, a także najpiękniejsze i najpopularniejsze polskie
kolędy.

Witamy Czytelników „Naszych
Bielan” w świątecznym wydaniu gazety i kolejnej odsłonie
„5 z Bielan”. Boże Narodzenie
tuż, tuż, więc i zagadka na
temat.

Ś

piewacy z warszawskiej Filharmonii jak zawsze zapewnili rozrywkę i duchowe
przeżycia na najwyższym poziomie. W wypełnionym po brzegi
kościele panowała wspaniała atmosfera. Czuło się, że święta tużtuż. Pięknym świątecznym akcentem było także wspólne dzielenie
się opłatkiem, do którego zaprosił
burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina. Wcześniej zaś
wszyscy, niezależnie od wieku,
w skupieniu słuchali muzyki, by na
koniec nagrodzić wybitnych stołecznych filharmoników długo niemilknącymi brawami na stojąco.
Chór Filharmonii Narodowej

wystąpił pod kierunkiem dyrektora i dyrygenta Henryka Wojnarowskiego (prowadzącego chór od
1978 r.) w blisko czterdziestoosobowym składzie. Wystąpili m.in.:
Magdalena Dobrowolska (sopran), Justyna Jedynak-Obłoza
(sopran), Samitra Sunnawarit
(sopran), Kinga Jaskowska (sopran), Anna Fijałkowska (alt),
Tomasz Warmijak (tenor),
Krzysztof Chalimoniuk (bas),
Przemysław Żywczok (bas), Ewa
Wilczyńska (przy fortepianie).
Koncert poprowadził Paweł
Sztompke.
Gospodarzem miejsca jest ks.
proboszcz Jan Szubka Dziekan

Chór Filharmonii Narodowej

Dekanatu Bielańskiego. W wydarzeniu wzięli również udział m.in.
zastępy burmistrza Dzielnicy Bielany Artur Wołczacki i Włodzimierz Piątkowski oraz radny Sławomir Umiński, a także prezes
Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” Edward Młynarczyk.
W kończącym się roku nie brakowało na Bielanach i innych wydarzeń artystycznych. Koncert
Świąteczny Chóru Filharmonii
Narodowej okazał się wspaniałym
zwieńczeniem kulturalnego roku
2016 w naszej dzielnicy.
Rafał Dajbor

Bielańska Gwiazdka
18 grudnia, w naszym Ratuszu
odbyła się Bielańska Gwiazdka
- klimatyczna impreza nawiązująca do polskich tradycji
Świąt Bożego Narodzenia.

W

wającego w szopce, a także imię i
nazwisko artysty plastyka, który
ją stworzył.
Z odpowiedzią na zagadkę
prosimy dzwonić do redakcji pod
numer telefonu: (22) 373 33 17 lub
wysłać e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Imiona i nazwiska laureatów
dzisiejszego konkursu opublikujemy w styczniowym numerze miesięcznika „Nasze Bielany”.
Uwaga! Rozwiązanie konkursu
„5 z Bielan” z poprzedniego numeru „Naszych Bielan”. Prawidłowa
odpowiedź brzmi: ulica Kasprowicza róg Przy Agorze – Bar
„Hutnik”.
Nagrody otrzymują: Adam Arkuszewski, Dorota Jamka, Marcin
Lempke, Wojciech Rozwadowski,
Paweł Rytel. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy po odbiór
książki.
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„Piątka” z Bielan wygrywa!
Redakcja

Zadanie dla najmłodszych!
Drodzy Rodzice, drodzy najmłodsi mieszkańcy Bielan!

Fot. Z. Morawski

ydarzenie zorganizowane było przy współudziale Fundacji Wszystkie
Mazurki Świata, Państwowego
Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Fundacji ZwalczNudę,
Bielańskiego Ośrodka Kultury
oraz Biblioteki Publicznej im. St.
Staszica.
Tego dnia można było wybierać w przeróżnych atrakcjach i zabawach. Od godz. 14.00 w bielańskim Ratuszu odbywały się warsztaty wytwarzania ozdób świątecznych, które prowadziły twórczynie
ludowe z Podlasia oraz pracownicy
BOK i bielańskiej Biblioteki. Natomiast pracownicy Państwowego
Muzeum Etnograficznego, opowiadali o tradycjach bożonarodzeniowych z różnych regionów Polski
i świata. Przez cały dzień zespół
Pauli Kinaszewskiej i Patrycji
Kuczyńskiej prowadził też dawne
gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych. Część artystyczną wydarzenia zapewnił Teatr Słuchaj Uchem
- Kai i Janusza Prusinowskich.
Zaprezentowali przedstawienie
kolędnicze „Herody”.

T

eraz przypomnienie reguł
konkursu dla osób, które
pierwszy raz próbują swych
sił. Co miesiąc, publikujemy na
łamach gazety zdjęcie fragmentu
Bielan oraz zadajemy pytanie. Należy na nie prawidłowo odpowiedzieć.
Oprócz wiedzy, potrzebny jest
również łut szczęścia, gdyż wygrywa pierwszych 5 osób, które właściwie rozszyfrują zagadkę.
Dla zwycięzców przygotowaliśmy cenną nagrodę. Jest nią bogato ilustrowana książka, opracowanie historii dzielnicy, autorstwa
varsavianisty Jarosława Zielińskiego – „Bielany. Przewodnik historyczny”.
Zamieszczane zdjęcia wraz z
pytaniem mają różny stopień
trudności. Warto zdać się na
własną wiedzę. Konkurs „5 z
Bielan” ma cechy poznawczej
zabawy, jak również walor edukacyjny.
Dla mieszkańców, którym nie
udało się wygrać w konkursie „5
z Bielan” jest dobra wiadomość.
Jego kolejna edycja już za miesiąc, w styczniowym numerze
„NB”.
Czas na grudniowe pytanie:
prosimy podać imię osiołka, by-

Fot. Arch. Redakcji

Konkurs „5” z BIELAN

Fot. P. Hołubiec

Koncert na Chomiczówce

Burmistrz Tomasz Mencina na Bielańskiej Gwiazdce

Obecny na wydarzeniu Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina nie tylko złożył przybyłym Mieszkańcom życzenia, ale
rozdawał również jemiołę, którą
tradycyjnie ozdabia się domy na
święta. Nie można jednak zapominać, że jest ona bardzo szkodliwa
dla drzew i szybko się rozprzestrzenia, dlatego zorganizowano
jej wycinkę wokół Ratusza.
W tym samym czasie, gdy w
Ratuszu odbywały się zabawy i
przedstawienia, trwała gra miejska
„Akademia Elfów Świętego Mikołaja. Uczestnicy musieli dotrzeć do
sześciu punktów rozmieszczonych

na terenie Bielan oraz rozwiązać
zadania związane z bożonarodzeniowymi tradycjami. Nagrody 5
drużynom, które w najkrótszym
czasie pokonały trasę i prawidłowo
rozwiązały wszystkie zadania, wręczyli Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk.
Na zakończenie dnia odbył sie
koncert kolęd i pieśni adwentowych w wykonaniu zespołu Janusz
Prusinowski Kompania, który od
przeszło 20 lat zajmuje się rewitalizacją polskiej muzyki ludowej.
Małgorzata Kink

J

eśli chcecie otrzymać książkę
„Bielański wehikuł czasu”, zapraszamy Was do wspólnej
zabawy. Do 10 stycznia br. czekamy na prace plastyczne na temat
„Moje ukochane miejsce na Bielanach”.
Prace w formacie A4 w dowolnej technice (ale takiej, która
pozwoli nam później pracę zeskanować) prosimy przesyłać na
adres Redakcji z dopiskiem
„Moje ukochane miejsce na Bielanach”.
Do pracy prosimy dołączyć
kartkę z następującymi danymi:
Imię i nazwisko autora pracy,
wiek, tytuł pracy oraz adres zwrotny, na który będziemy mogli odesłać książkę*.
Redakcja zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranych
prac w następnych numerach Naszych Bielan.

* Wysłanie nam prac z powyższymi
danymi traktujemy jako Państwa zgodę na ich przetwarzanie w celu przekazania nagrody.
Redakcja
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Spotkanie Wigilijne Bielańskiego
Klubu Kombatanta

Sportowe Mikołajki
dla Seniorów

Tradycyjnie już Bielański Klub
Kombatanta przed Świętami
Bożego Narodzenia spotyka się
z przedstawicielami licznych środowisk weteranów m.in. ze Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręgu Warszawa i
„Grupy Kampinos”, by wspólnie
podzielić się opłatkiem i złożyć
sobie świąteczne życzenia.

Wiele działo się 3 grudnia
w CRS Bielany przy ul. Lindego.

B
Fot. P. Hołubiec

T

Wasiewicz, Wanda Szafran, Kazimierz Krajewski i Edward Królewiecki.
Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznał również dwa odznaczenia za wybitne zasługi – Komandoria, które otrzymali: Witold
Krupowicz – żołnierz 77. Pułku
Piechoty Armii Krajowej Okręgu
Nowogródek i Kazimierz Gutowski żołnierz „Grupy Kampinos”
Armii Krajowej.
Miłym akcentem było także
wręczenie dyplomów dla komba-

Odznaczeni kombatanci

tantów jubilatów, wśród których
znalazł się 102-letni Andrzej Rak.
Uczestnikom spotkania życzenia złożyli m.in.: senator RP Anna
Maria Anders, burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina oraz
kapelan harcerzy ks. Rafał Łaskawski. W spotkaniu wzięli udział także m.in.: zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany Anna
Czarnecka oraz bielańscy radni.
Do wspólnego kolędowania
zachęcał zespół Viva la Musica.
Paweł Hołubiec

Fot. CRS Bielany

egoroczna uroczystość odbyła się w środę, 14 grudnia
w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1, gdzie
mieści się siedziba Klubu. Gości
przywitał przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef
Kassyk oraz dyrektor BOK – Jarosław Bobin.
Tradycją wigilijnych spotkań
jest przyznawanie odznaczeń za
zasługi przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
W tym roku odebrali je z rąk admirała Henryka Leopolda Kalinowskiego m.in.: bielański radny
Michał Świderski, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Magdalena Ulejczyk, a także Waldemar

ielańskie Sportowe Mikołajki dla Seniorów były wręcz
nasycone atrakcjami. Zaczęło się od tańców i konkursów z
nagrodami. Konkursy towarzyszyły również projekcjom filmów o
tematyce zdrowotnej. Była też
możliwość poćwiczenia jogi oraz
fitness. Po przerwie przeznaczonej
na poczęstunek powrócono do
zajęć fitness. Tym razem jednak w
odmianie aqua fitness.
Organizatorzy, którymi byli
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, CRS Bielany oraz
TKKF „Chomiczówka” zadbali,

7

aby uczestnicy Mikołajek mogli
skorzystać z badania ciśnienia tętniczego, badań tkanki tłuszczowej
oraz z porad dietetyka. Znalazł się
również czas na profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego.
W inauguracji uczestniczyli
m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas,
prof. dr. hab. med. Zbigniew Gaciong i prezes warszawskiej Izby
Aptekarskiej Michał Byliniak. Ze
strony CRS Bielany obecna była
dyrektor Anna Szymczak-Gałkowska, a ze strony zarządu dzielnicy zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski.
CRS Bielany
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Niezapomniane rozmowy
z Jerzym Wojciewskim ps. „Strzała”

N

a warszawskiej Chomiczówce przygotowania do
Dni w Diecezjach, poprzedzających ŚDM w Krakowie, rozpoczęły się na wiele miesięcy przed
lipcem 2016. Chcieliśmy naszym
gościom przybliżyć nie tylko duchowość, kulturę i tradycje naszego kraju, ale także odrobinę jego
historii. I tak zrodził się pomysł
projektu „Oni zmienili bieg historii...”, w ramach którego miałam
ogromny zaszczyt i przyjemność
poznać pana Jerzego Wojciewskiego ps. „Strzała”, kombatanta,
uczestnika Powstania Warszawskiego, ale przede wszystkim niezwykłego człowieka.
Na pierwsze spotkanie umówiliśmy się telefonicznie. Nie wiedziałam, czego się spodziewać nigdy nie przeprowadzałam z ni-

li występ wokalno-taneczny.
Przedstawili w nim historię swojego patrona Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, a także najważniejsze wartości, jakimi kierowała
się szkoła przez ostatnich 50 lat.
Burmistrz Tomasz Mencina,
w imieniu Zarządu Dzielnicy Bielany, złożył na ręce dyrekcji podziękowania dla wszystkich pedagogów, życzył uczniom licznych
sukcesów w następnych latach
oraz przekazał drobne upominki.

sierpnia ‘44 roku, gdy został pojmany przez patrol własowców, a
następnie w przestrzeni do obozów w Dachau i Meinheim, gdzie
nie tylko był więziony, ale i niewolniczo pracował. Wspólnie przeżyliśmy radość wyzwolenia obozu i
powrotu do upragnionej Polski, a
potem koszmar twardego lądowania w powojennej, komunistycznej
rzeczywistości i prześladowań ze
strony SB. Snując wspomnienia
rodzinne powróciliśmy do czasów
współczesnych.
Podczas tej niezwykłej podróży w czasie poznałam historię ryngrafu, który pan Jerzy otrzymał od
matki przed wojną, a który udało
mu się przemycić zarówno do obozu, jak i później z powrotem do
kraju, pomimo licznych rewizji
osobistych. Doświadczyłam trudów życia w powojennej Warszawie, ale i radości z wyjazdów na
grzyby czy potańcówek w Kołobrzegu. Uroniłam łzę nad bliskimi
pana Jerzego, którzy odeszli za
wcześnie, i poczułam dumę z wnuków, dla których dziadek jest największym autorytetem.
Ale przede wszystkim miałam
niepowtarzalną okazję poznać
człowieka, który chociaż doświadczył piekła na ziemi, pozostał niezwykle pogodny, otwarty i życzliwy. Który każdą chwilę swojego
życia przeżywa w pełni, z energią
i uśmiechem. My młodzi, nieustannie zabiegani, przejęci naszymi sprawami, zatopieni nosem
w ekranach telefonów, możemy się
wiele nauczyć od pana Jerzego.
A raczej zarazić jego radością i entuzjazmem – tak jak mi się, mam
nadzieję, to udało.
Z tych spotkań pozostała mi
jeszcze jedna bezcenna pamiątka
– broszura o Powstaniu Warszawskim na Bielanach z dedykacją od
pana Jerzego „Ku wspólnej przyjaźni, aby nie utonąć w zapomnieniu”. Będziemy pamiętać! My
i przyszłe pokolenia.

Małgorzata Kink

Agnieszka Badeńska

Fot. Arch. Autorki

To, że podczas Światowych Dni
Młodzieży można przenieść
się w przestrzeni - nie ruszając
się z własnego kraju - to nic
nowego. Jest to bowiem czas
trwania w modlitwie i radości
z Kościołem Powszechnym
w osobie młodych z całego
świata. Ale czy przy okazji
Światowych Dni Młodzieży
można przenieść się również w
czasie? Okazuje się, że tak!

Agnieszka Badeńska i Jerzy Wojciewski

kim wywiadu, dotychczas również
nie miałam okazji poznać naocznego świadka wydarzeń II wojny
światowej – denerwowałam się
więc już od paru dni czy podołam
temu zadaniu i szłam nieco zestresowana. Rozpoznałam pana Jerzego natychmiast – jak obiecał – po
krótkiej białej lasce, nieodłącznej
towarzyszce osób niewidomych i
już po kilku minutach wszelkie
niepokoje znikły. Była to oczywista
zasługa niezwykłego uroku osobistego, uśmiechu i przyjacielskiej
postawy pana Jerzego.
Po wspólnej kawie i krótkiej
rozmowie, podczas której mieliśmy okazję nieco lepiej się poznać,
pan Jerzy opowiedział mi niezwykłą historię swojego życia. Zabrał
mnie najpierw w czasy swojego
dzieciństwa i młodości, potem
partyzantki, swojej działalności w
ruchu oporu, udziału w Powstaniu
Warszawskim i innych walkach.
Przenieśliśmy się w czasie do

8 grudnia odbyły się uroczystości związanych z 50-leciem
Szkoły Podstawowej nr 247
im. Kazimierza Lisieckiego
”Dziadka”.

W

tak wspaniałym dla
szkoły momencie nie
mogło zabraknąć pedagogów z pierwszych lat funkcjonowania placówki, którzy poza
kwiatami otrzymali gorące podziękowania od dyrekcji i samorządowców.
Uczniowie szkoły przygotowa-

Fot. B. Chojnacki

To było wspaniałe 50 lat!

Projekt „Oni zmienili bieg historii… – cykl wydarzeń kulturalno-historycznych w ramach Światowych Dni Młodzieży” realizowany przez Rzymskokatolicką Parafię
Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych jest współfinansowany
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
W ramach projektu odbywały
się spotkania wolontariuszy z kombatantami.
Koordynatorem projektu jest
Radna Dzielnicy Bielany - Emilia
Romanik.

Aleja Zasłużonych (10)
W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy
kolejną sylwetkę twórcy, który spoczywa na cmentarzu na Wólce Węglowej. Tym razem przypominamy postać aktora Mariusza Gorczyńskiego.
Mariusz Gorczyński
Podczas studiów w szkole aktorskiej w Łodzi uchodził za wielki, samorodny aktorski talent.
Pedagodzy i koledzy przepowiadali mu wspaniałą aktorską przyszłość. Karierę filmową zaczął już
jako student, grając jedną z głównych ról w filmie „Koniec nocy” u
boku m.in. Zbigniewa Cybulskiego, Romana Polańskiego i Ryszarda Filipskiego. W późniejszych latach wiodło mu się gorzej,
choć występy w kabarecie Wagabunda Lidii Wysockiej i rola w
legendarnym przedstawieniu
„Drzewa umierają stojąc” u boku
Mieczysławy Ćwiklińskiej przyniosły mu sporą popularność.
Przez wiele lat po swojej przedwczesnej śmierci był aktorem
kompletnie zapomnianym, jednak
moda na produkcje filmowe z lat
PRL-u (zwłaszcza filmy Barei i
serial „07 zgłoś się”) sprawiły, że
kinomani przypomnieli sobie o
aktorze z niezapomnianą twarzą i
charakterystycznym głosem.
Mariusz Gorczyński urodził
się w Warszawie w 1933 roku. Wojna odcisnęła na jego życiu straszne
piętno – został wywieziony wraz z
ojcem na roboty przymusowe w
głąb Niemiec, gdzie na jego oczach
ojciec zginął rozstrzelany przez
hitlerowców. Po samotnym powrocie do Polski ukończył najpierw liceum teatralne w Bydgoszczy (występował także w bydgoskim Pomorskim Teatrze Młodego
Widza), a następnie wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Łodzi. Jego kolegami
z roku byli m.in. tak znani aktorzy,
jak Jadwiga Barańska, Andrzej
Kopiczyński, Andrzej May czy
Helena Norowicz. „Mariusz szybko doczekał się już na pierwszym
roku opinii niezwykle uzdolnionego, niemal aktorskiego geniusza”
– zapamiętał zmarły niedawno
Andrzej Kopiczyński. Zaś Helena
Norowicz wspomina: „Pamiętam
scenki, które robiliśmy w szkole, a
wśród nich scenę z „Miesiąca na
wsi” którą grałam z Mariuszem.
Dostaliśmy za nią najlepsze oceny
z całego rocznika. Mariusz miał
łatwość grania komediowego, był
poza tym bardzo plastyczny ruchowo. Bardzo interesująco pokazywał także postaci dramatyczne,
zawsze to wszystko było psychologicznie pogłębione”.
Z biegiem lat Mariusz Gorczyński coraz bardziej oddalał się

Mariusz Gorczyński

jednak od teatrów dramatycznych
na rzecz estrady. Współpracował
z Zespołem Artystycznym Wojsk
Lotniczych „Eskadra”, zaś w latach
1974-88 występował w znanym z
lekkiego, kabaretowo-muzycznego
repertuaru Teatrze Syrena najpierw za dyrekcji Zdzisława Gozdawy i Wacława Stępnia, następnie zaś Witolda Fillera.
Jednak to nie role teatralne czy
występy estradowe stały się tym, co
sprawiło, że twarz Mariusza Gorczyńskiego została zapamiętana, a
on sam doczekał się po latach nawet poświęconej mu strony internetowej. Tym, co pozwoliło mu
zapisać się w pamięci widzów były
grane przez niego znakomicie („po
amerykańsku”, jak nazywają to dziś
ci, którzy mieli okazję z Gorczyńskim pracować) filmowe role drugoplanowe i epizody. To właśnie
Mariusz Gorczyński jako niejaki
Wisiorny wsławił się „zdanżaniem
na czas” w „Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz” Stanisława Barei, a następnie próbą podniesienia Fiata
125p za dach, co skończyło się
efektowną zamianą limuzyny na
kabriolet. To Gorczyński wystąpił
w aż czterech różnych rolach w
pięciu spośród dwudziestu jeden
odcinków kultowego dziś serialu
kryminalnego „07 zgłoś się” tworząc sylwetki mówiących „z warsiawska” drobnych przestępców. To
on w wielu polskich filmach i serialach grał role i rólki barmanów,
kelnerów, pijaczków i cwaniaczków, które zapadały w pamięć niejednokrotnie znacznie bardziej, niż
role główne.
W środowisku aktorskim nie
było tajemnicą, że aktor przez lata
zmagał się z chorobą alkoholową.
I że nałóg powoli go zabija… Mariusz Gorczyński zmarł 15 grudnia 1990 roku. Miał 57 lat.
Rafał Dajbor
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14
(ul. Bogusławskiego 6a), 22 669 69 52
 wtorki, godz. 11:00 – zajęcia edukacyjno-plastyczne, grupa wiekowa 2-3 lata (zapisy, ilość
miejsc ograniczona)
 czwartki, godz. 16:30 – zajęcia edukacyjnoplastyczne, grupa wiekowa 4-6 lata (zapisy, ilość
miejsc ograniczona)

 25 stycznia, godz. 17:00 - PANI WIOSNA/LATO ubieramy panią wiosnę w tren i wianek z kwiatów,
czytamy fragmenty „Calineczki”, robimy motyle
(wstęp wolny)

 11 stycznia, godz. 17:00 – „Carte blanche”

 poniedziałki o godz. 15:00 – na warsztaty teatralne z p. Aleksandrą Nieśpielak (aktorką filmową i teatralną) (obowiązują zapisy)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
 piątki, godz. 17:00 – zajęcia edukacyjno-pla- Nr 22 (ul. Rudzka 12/14), tel. 22 833 40 09
styczne, grupa wiekowa „wiek szkolny” (zapisy,
ilość miejsc ograniczona)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
(ul. Duracza 19), tel. 22 639 88 51
 4, 11, 18, 25 stycznia (środy), godz. 11:30-12:00
- zajęcia z cyklu MUZYKA DLA SMYKA dla dzieci w
wieku 2 lat (zapisy, ilość miejsc ograniczona)
 13, 20, 27 stycznia (piątek), godz. 17:00 - zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE (wstęp wolny)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27
(al. Zjednoczenia 19), tel. 22 834 01 81
 piątki o godz. 17:00 – zajęcia literacko-plastyczne PIĄTEK W BIBLIOTECE dla dzieci w wieku
od lat 5 (zapisy, ilość miejsc ograniczona)
 Teatrzyk obrazkowy KAMISHIBAI – seans głośnego czytania dla grup przedszkolnych i szkolnych (klasy I – III). Terminy do indywidualnego
ustalenia osobiście lub telefonicznie

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
(ul. Perzyńskiego 3), tel. 22 835 18 43
 wtorki, godz. 11:00 – zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami ruchowymi BIBLIOTEKA NA
CIEBIE CZEKA skierowane do młodszych dzieci
(od 2 do 3 lat, wstęp wolny)
 każda środa i czwartek, godz. 10:00 – Kino
Młodego Widza (zapisy). Zapraszamy grupy zorganizowane z przedszkoli oraz szkół podstawowych (klas I-III)

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
(al. Reymonta 6), tel. 22 663 73 85
Czytane Środy – „ŚWIĄTECZNIE”
(dla dzieci w wieku 5-8 lat):
 11 stycznia, godz. 17:00 - PANI ZIMA - robimy
wspólne igloo, czytamy zimowe opowieści, robimy bałwanki (wstęp wolny)
 18 stycznia , godz. 17:00 - PANI JESIEŃ - bawimy się w drzewa, robimy wielkie drzewo z imionami, ozdabiamy parasole, czytamy wiersze o jesieni robimy kolorowe drzewa z wacików (wstęp
wolny)

 4, 11, 18, 25 stycznia (środa), godz. 16:30 –
warsztaty rękodzieła DIY DLA DOROSŁYCH. Ilość
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65 (ul. Petofiego 3), 22 835 69 44
 20 stycznia (piątek), godz. 17:00 – warsztaty
fotograficzne zorganizowane we współpracy z Instytutem Fotograficznych Technik Szlachetnych,
prowadzący: Greg Ostrowski i Łukasz Gietka (zapisy, ilość miejsc ograniczona)

 18 stycznia, godz. 17:00 - „Dwa dni, jedna
noc”

 każdy piątek, godz. 17:00-18:30 – CAFE CON
LIBROS (wstęp wolny)

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 103 (al. Reymonta 6), tel. 22 663 73 85
 4 stycznia (środa), godz. 17:30 – na spotkanie
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI (wstęp wolny)
 Od 16 stycznia do 17 lutego w godzinach
otwarcia Wypożyczalni – na wystawę malarstwa
Barbary i Janusza Targowskich „ Krajobrazy i architektura” (wstęp wolny)

KINO ZA ROGIEM W BIBLIOTECE

(ul. Duracza 19), tel. 22 663 83 14

 4 stycznia, godz. 17:00 – „Moje córki krowy” i
spotkanie z Łukaszem Maciejewskim – krytykiem
filmowym i teatralnym

 25 stycznia, godz. 17:00 – „Rabusie fistaszków”
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

11.01 środa, godz. 18.00

5, 12, 19, 26.01 czwartki, godz.10.00

sekretariacie od 4 stycznia w godz. 9.00-17.00

miesięczny 40 zł

13.01 piątek, godz. 18.00

10, 17, 24, 31.01 wtorki, godz.10.00

Koncert kolęd i pieśni świątecznych pt . „Białe
Święta” w wykonaniu Natalii Kovalenko i Aleksandra Ładysza. Bezpłatne wejściówki do odbioru w

Otwarcie wystawy poplenerowej sekcji Rysunku i malarstwa pt. „Biecz”. Wstęp wolny

14.01 sobota, godz. 16.00

Karnawałowy Bielański Dancing. Bilety 15 zł.
Przedsprzedaż od 9 stycznia

15.01 niedziela, godz. 12.30

Przyjaciele Misia – warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1,5 - 2,5 lat. Prowadzenie
Izabela Strońska. Zajęcia jednorazowe 15 zł, karnet

Naj Naj Dance – warsztaty taneczne dla dzieci
w wieku 1,5 - 3 lat. Zajęcia jednorazowe 20 zł, karnet

miesięczny 60 zł

10.01 wtorek, godz. 17.00

Zumba Kids – dynamiczne, ekspresyjne,
wyzwalające pozytywną energię warsztaty
taneczne dla dzieci. Zajęcia pokazowe, wstęp wolny

Bal karnawałowy dla dzieci w ramach cyklu
„Dwie Godziny dla Rodziny”. Bilety 10 zł. Przed-

Obowiązują zapisy do 8 stycznia tel. 22 835-54-44, 22
834-40-04

20.01 piątek, godz. 19.00

Gwiazdy na Gwiazdkę w BOK

sprzedaż od 9 stycznia

Koncert „Wieczór bardów” w wykonaniu
Dariusza Rączki z zespołem (ballady własne,
Cohena, Bukartyka, Brassensa, Wysockiego).

Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie od 16
stycznia w godz. 9.00 - 17.00

22.01 niedziela, godz. 12.30

„Podróżniczek w Afryce”, spektakl pt. „Dlaczego księżyc i słońce świecą na niebie” oraz
animacje plastyczne. Spektakl dla dzieci od lat
3. Bilety 10 zł. Przedsprzedaż od 16 stycznia

22.01 niedziela, godz. 17.00

„W saloniku u Goldoniego” koncert dzieci z
sekcji BOK „Klub Frycek”. Wstęp wolny

BOK, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
20 i 27.01 piątek, godz.19.00

Off na Zakręcie – pokaz filmów kina niezależnego. Artystyczne przewrotne komedie z całego świata, niskobudżetowe animacje, poruszające dokumenty,
ekscytujące kino akcji. Artystyczne kino offowe z
całego świata w formule dyskusyjnego klubu filmowego. Wstęp wolny.

 WARSZTATY

3.01 wtorek, godz. 19.00

Zumba dla dorosłych – energetyczne zajęcia
taneczno-fitnessowe, łączące trening cardio
z podstawowymi krokami tańców takich jak:
cumbia, salsa, merengue czy reggaeton. Zajęcia

pokazowe, wstęp wolny. Obowiązują zapisy do 2 stycznia tel. 22 835-54-44, 22 834-40-04

W okresie adwentu kiedy wszyscy przygotowujemy się do najwspanialszych i najweselszych świąt w
świecie chrześcijańskim Świąt Bożego Narodzenia,
Bielański Ośrodek Kultury przygotował dla mieszkańców dzielnicy wiele interesujących wydarzeń kulturalnych. Można stwierdzić, że było to swego rodzaju
działanie w formule „Gwiazdy na Gwiazdkę”.
Gościliśmy znanego satyryka, poetę i pieśniarza Marka Majewskiego oraz kabaret OT.TO. Przy pełnej i
znakomicie bawiącej się widowni artyści kilkakrotnie
bisowali. Szczególnie gorąco publiczność reagowała
na wysmakowane teksty Marka Majewskiego, niektóre powstałe wiele lat temu a jakże pasujące do naszej
obecnej rzeczywistości.
W grudniu odwiedziła nas także artystyczna delegacja
Krakowa w osobach artystów z Piwnicy pod Baranami. Kabaret obchodził w tym roku jubileusz 60-lecia
swego istnienia. Wystąpili pieśniarze, którzy z Piwnicą związani byli od początków jej istnienia: Tadeusz
Kwinta i Mieczysław Święcicki oraz artystki młodego
pokolenia: Beata Czernecka i Agata Ślazyk. Ta dwupokoleniowa reprezentacja Piwnicy spinająca klamrą całą historię znakomitego kabaretu była dobrym
pomysłem służącym uczczeniu jubileuszu. Podczas
koncertu usłyszeliśmy słynne piwniczne hymny oraz
niezapomniane piosenki jak choćby „Jęczmienne
łany” w wykonaniu Mieczysława Święcickiego. Pieśniarzom towarzyszyło dwóch „piwnicznych” muzyków: Tomasz Kmiecik i Michał Chytrzyński .
Na Goldoniego zawitała również znana i lubiana aktorka, posiadająca nieprzebrane zasoby osobistego
ciepła – Anna Seniuk. Okazją do spotkania autorskiego była niedawno wydana książka „Nietypowa Baba
jestem czyli Anna Seniuk w rozmowie z córką Magdaleną Małecką-Wippich”. Artystka w towarzystwie córki
ze swadą i humorem opowiadała o swoim bogatym
artystycznym dorobku a także życiu osobistym.
Ostatnim gwiazdkowym akordem programowym w
BOK będzie spotkanie autorskie-recital Mariana Opani. Piszę „będzie”, bo w momencie pisania tego tekstu
jesteśmy jeszcze przed tym wydarzeniem.
Kończąc zapraszam Państwa do Bielańskiego Ośrodka Kultury i życzę w imieniu własnym oraz zespołu
placówki Wesołych Świąt.
Jarosław Bobin – dyrektor BOK

10,17,24,31.01 wtorek, godz. 18.00

Pracownia Fotografii – warsztaty fotograficzne
dla dorosłych. Cykl dwumiesięcznych spotkań
edukacyjnych dla początkujących miłośników
fotografii. Prowadzenie Stefan Mleczak absolwent Wydziału Fotografii Łódzkiej Szkoły
Filmowej. Karnet miesięczny 100 zł, zapisy tel. 22

835-54-44, 22 834-40-04

11.01 środa, godz. 17.00

Hula Kids – warsztaty tańca hawajskiego dla
dzieci. Zajęcia pokazowe, wstęp wolny. Obowiązują
zapisy do 8 stycznia tel. 22 835-54-44, 22 834-40-04

12.01 czwartek, godz. 17.30

Taniec hawajski dla dorosłych – dynamiczna,
wyzwalająca pozytywną energię forma ruchu
do pięknej, radosnej i słonecznej muzyki.

Warsztaty pokazowe, wstęp wolny. Obowiązują zapisy
do 8 stycznia tel. 22 835-54-44, 22 834-40-04

13.01 piątek, godz. 12.00

Taniec hawajski dla seniorów.

Warsztaty pokazowe, wstęp wolny. Obowiązują zapisy
do 10 stycznia tel. 22 835-54-44, 22 834-40-04

14.01 sobota, godz. 10.30 – 12.00

Akademia Einsteina – doświadczenia i eksperymenty. Pokazy i warsztaty o tematyce
naukowej rozwijające kreatywne myślenie,
zdolności manualne oraz współdziałanie w
grupie. Obowiązują zapisy do 12 stycznia tel. 22

835-54-44, 22 834-40-04. Koszt: 25 zł, zajęcia jednorazowe

19.01 czwartek, godz. 18.00

Zrób sobie grafikę – warsztaty sitodruku. Zrób
oryginalną, unikatową grafikę, którą możesz
odbić na koszulce lub powiesić na ścianie.
Koszt: 30 zł - obowiązują zapisy tel. 22 835-54-44, 22
834-40-04

20.01 piątek, godz. 17.00

Aktywna Wenus – warsztaty usprawniające dla
kobiet. Autorski zestaw ćwiczeń poprawiających wydolność tlenową, wzmacniających siłę
mięśni, poprawiających gibkość, równowagę i
koordynację ruchów. Warsztaty pokazowe, wstęp

wolny. Obowiązują zapisy do 18 stycznia tel. 22 83554-44, 22 834-40-04

24.01 wtorek, godz. 17.00

Mydło i powidło – warsztaty tworzenia naturalnych mydełek glicerynowych. Koszt: 35 zł.

zapisy do 22 stycznia tel. 22 835-54-44, 22 834-40-04

28.01 sobota, godz. 10.00

Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla
dzieci prowadzone metodą Gordona. Warszta-

ty wspomagają naturalny proces rozumienia muzyki,
ułatwiają tworzenie oraz improwizowanie, stymulują
wszechstronny rozwój i pobudzają zdolność komunikowania. Bezpłatne zajęcia pokazowe, liczba miejsc
ograniczona, obowiązują zapisy. Tel. 22 835-54-44, 22
834-40-04
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Izabella Rzeszowska
„Lata 80-te – najlepsze przeboje”

Egzotyczne wyprawy w zimowej
aurze…

Izabella Rzeszowska
przeniesie Państwa w
subtelne i nastrojowe
brzmienie lat 80’. Niezapomniane utwory
sprzed 30 lat usłyszą
Państwo w nowej,
akustycznej aranżacji
autorstwa Michała
Salamona. Pozwólcie Państwo zabrać się w podróż w
czasie, kiedy estradą rządziły prawdziwe Divy, a muzyka miała moc zmieniania świata na lepszy i piękniejszy.
Usłyszycie utwory gwiazd światowego formatu - Whitney
Houston, Barbry Streisand czy zespołu ABBA jak i wspaniałych polskich wykonawców. Zapraszamy 25 stycznia o
godz. 18.00 na Goldoniego 1. Bilety: 20 zł. Przedsprzedaż
od 16 stycznia. Źródło: Izabella Rzeszowska

Z Syberii do Indii trasą polskich uciekinierów z gułagu
albo szlakiem syberyjskiej kolei widmo – dziennikarz
Tomasz Grzywaczewski znany jest z wyjątkowych pomysłów podróżniczych. 18 stycznia g.18.00 w Bielańskim Ośrodku Kultury podczas Spotkania z podróżnikiem – Kamerun - podróżnik opowie o wyprawie
śladami XIX-wiecznego polskiego odkrywcy Afryki, Stefana Szolc-Rogozińskiego. Wyprawa została wyróżniona
flagą prestiżowego The Explorers Club przyznawaną
najciekawszym przedsięwzięciom podróżniczo-badawczym z całego świata. Tomasz Grzywaczewski podczas
spotkania opowie o swojej fascynacji postacią i osobowością Rogozińskiego, który potrafił eksplorować Kamerun w pokojowy sposób. Wstęp wolny
Dla spragnionych dalekich wypraw i egzotycznych klimatów przygotowaliśmy jeszcze jedną propozycję. 29
stycznia o g.18.00 zapraszamy na Wieczór międzynarodowy- MEKSYK. W programie: prelekcja i prezentacja
multimedialna podróżnika Marka Łasisza, występ artystyczny mariachi z meksykańskiego zespołu Los Amigos, quiz z nagrodami, degustacja i sprzedaż wyrobów
regionalnych, wystawa fotografii. Bilety: 15 zł. Przedsprzedaż od 23 stycznia.

„Rodzinne Spotkania ze Sztuką” „Okienko” – spektakl Teatru Lalki i Ludzie,
BOK ul. Estrady 112
Zapraszamy 21 stycznia o godz. 12.00 na
imprezę „Rodzinne
Spotkania ze Sztuką” - „Okienko” –
spektakl Teatru Lalki
i Ludzie. Jest to widowisko
cieniowe
adresowane do najmłodszego widza.
Składa się z ośmiu krótkich historii m.in. Magik, Motyl,
Wieloryb zrealizowanych w różnych technikach cieniowych. Interaktywne przedstawienie w konwencji teatru
współuczestnictwa – aktorzy nawiązują bliski kontakt z
publicznością. W ten sposób uczą młodego widza aktywnego odbioru teatru. Spektakl był prezentowany na
Kids Euro Festiwal w Waszyngtonie (USA) i Festiwalu Teatralne lato w Chauvigny (Francja). Bilety: 5 zł./osoba

Karolina Szadurska, BOK

Goose Bumps w BOK-u
Goose Bumps to sześciu energetycznych i bardzo zdolnych facetów. Każdy z nich to niewątpliwie nietuzinkowa postać. Na scenie stanowią bardzo zgraną grupę.
Muzyka, którą tworzą to przekrój repertuaru Pop, Electronic, Hip-Hop oraz R&B.
Zespół zadebiutował na rynku muzycznym w październiku 2015 roku przedstawiając własną wersję utworu
Sama Smitha „Writings On The Wall”, która promowała
kolejną odsłonę filmu z serii „James Bond”. Wersja zespołu otrzymała mnóstwo bardzo pozytywnych komentarzy także za granicą. W 2016 roku Goose Bumps
wzięło udział w 11 edycji programu Must Be The Music
zbierając fantastyczne recenzje i wyróżnienia między
innymi Radia RMF FM, Interii, Super Expresu czy Onetu. Obecnie zespół pracuje nad debiutancką płytą, która będzie miała premierę w 2017 roku. Zapraszamy 28
stycznia o godz. 18.00 na Goldoniego 1. Bilety: 20 zł.
Przedsprzedaż od 23 stycznia
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Burmistrz Tomasz Mencina wśród funkcjonariuszy KRP V

Dzielnica Bielany przekazała
100 000 zł na wyposażenie komisariatu Komendy Rejonowej
Policji na Bielanach.

B

urmistrz Tomasz Mencina
podkreślił, że środki pomogą w pracy Policji i zapewnią
większy komfort w codziennej
służbie.

Tego samego dnia funkcjonariusze z KRP V odznaczyli Zbigniewa
Żuka – Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego UD
Bielany medalem 25-lecia Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów w podziękowaniu za wieloletnią współpracę.
Małgorzata Kink

Fot. Arch. Autora

Mistrzostwa Polski
Administracji Publicznej

Marek Kuracki, Mariusz Czyżowski, Andrzej Szewczak i Paweł Wielk

9 i 10 grudnia br. w siedzibie
Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyły się II Mistrzostwa
Polski Administracji Publicznej
w szachach błyskawicznych i
szybkich pod patronatem Pani
Premier Beaty Szydło.

P

rowadzono wspólną klasyfikację dla wszystkich uczestników w formule turnieju
open, a także osobno z rozbiciem
na jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Urząd m.st Warszawy w kategorii jednostek samorządowych
reprezentowali zawodnicy z
dzielnicy Bielany (Marek Kuracki, Paweł Wielk, Andrzej Szewczak) i Mokotów (Mariusz Czyżowski).
W turnieju szachów błyskawicznych – tempo gry 3´+2”, trzecie miejsce, zdobywając Puchar
i medale zajęła drużyna Urzędu
m.st. Warszawy!
Marek Kuracki

Podziękowanie
Klub Seniora „Uśmiech” przy Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Estrady 112 składa gorące podziękowania Panu Dyrektorowi
Jarosławowi Bobinowi za życzliwość i zainteresowanie działalnością
Klubu Seniora „Uśmiech” oraz wspieranie wszelkich naszych inicjatyw
co ułatwia integrację i aktywizację środowiska Seniorów Osiedla
Wólka Węglowa.
Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia składa
Zarząd i Członkowie Klubu Seniora „Uśmiech”

Gdzie znaleźć poleconego
szewca? Z kim pójść pobiegać? Jak pomóc choremu
dziecku? Czy łatwo jest zostać
chustującym rodzicem? Gdzie
poznać bielańskich lokalnych
przedsiębiorców i animatorów
kultury? Jak zaangażować
Mieszkańców Bielan w ważne
lokalne sprawy dla Dzielnicy i
Mieszkańców?

W

grudniu odbył się czwarty Mikser Bielański, którego celem było m.in.
zbadanie tematu bielańskich forów
lokalnych i przedstawienie ich
twórców i administratorów. Było
to pierwsze tego typu spotkanie na
Bielanach, na którym mogli oni
poznać swoich Kolegów i Koleżanki, porozmawiać i wymienić się
doświadczeniami. Sam Mikser
Bielański, jak się już Państwo domyśliliście, to nie sprzęt kuchenny,
ale forma tematycznych wydarzeń
networkingowych dla przedsiębiorczych i aktywnych Bielanianek
i Bielanian.
Przygotowując spotkanie dzielnica została zmapowana pod kątem zarejestrowanych na fb forów
i okazało się, że jest ich na Bielanach kilkadziesiąt. Jako forum
rozumiem grupę fb lub „fanpejdż”
budujący społeczność wokół określonej sprawy i angażujący mieszkańców, także poza rzeczywistością internetową.
Trudno podać konkretną liczbę bielańskich forów fb, ponieważ
część z nich nie daje oznak życia
od dawna nie zamieszczając postów, a inne nie były właściwie
oznaczone np. ktoś nie zaznaczał,
że miejscem działalności są Bielany. Tak więc niektóre fora nie były
brane pod uwagę ze względu na
zbyt małą liczbę członków, czy
„stan żywotności”, a inne mogły
łatwo umknąć poszukiwaniom czasem w ich odkryciu pomagał
tylko przypadek albo czyjeś polecenie. Mimo tych wszystkich trudności udało się stworzyć listę blisko 50 bielańskich miejsc na fb.
Przedstawię Państwu kilka z
nich.
Zacznę od dwóch forów ogólnodzielnicowych. Warto wymienić
dwa: Mieszkańcy Bielan i Warszawskie Bielany - Mieszkańcy.
Nazwy są bardzo podobne, tematyka również – to miejsca, gdzie
mieszkańcy mogą wymieniać się
istotnymi dla nich informacjami
na wszystkie możliwe tematy – od
budowy sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych, poprzez
planowane zamknięcie oddziału
szpitala, warte wsparcia projekty

Fot. Arch. Autora

Fot. B. Chojnacki

100 000 zł dla Komendy
Bielańscy Aktywiści
Rejonowej Policji na Bielanach i bielańskie fora lokalne

w budżecie partycypacyjnym, aż
po godziny otwarcia lokalnego
sklepu i wspomnianego szewca.
Pojawiają się też posty informacyjne od moderatorów, którzy obserwując różne bielańskie media i
gremia Dzielnicy, przekazują wybrane informacje i pytają o zdanie
mieszkańców.
Swoje fora facebookowe mają
także osiedla, kompleksy architektoniczne, spółdzielnie, a czasem
pojedyncze budynki. Przykładem
mogą być Nasze Młociny, SSM
Chomiczówka, Piechotkowo, czy
Mieszkańcy Marymontu oraz fora
mieszkańców nowych „apartamentowców” na Młocinach, czy
Słodowcu. Grupy te mają podobny
charakter do tych ogólnodzielnicowych. Uczestnicy zajmują się
zazwyczaj praktycznymi sprawami
związanymi z lepszą organizacją
ich bezpośredniego otoczenia, ale
także polecają sobie wzajemnie
usługi. Bardzo modne jest publikowanie zdjęć okolicy. Ostatnio
rozczulił mnie pewien użytkownik, który zrobił zdjęcia sky-line’u
osiedla Ruda i w poście przyrównał zarysy bloków tonące w świetle
zachodzącego słońca do widoków
Manhattanu. Tak, niektórzy naprawdę kochają swoje osiedle!
Na koniec kilka bielańskich
forów tematycznych, na które warto zwrócić uwagę.
Jeśli jesteście Państwo miłośnikami biegania, nie możecie Państwo przegapić grupy Naprzód
Młociny. Jej członkowie pokonują
swoje lenistwo w sportowym stylu,
biegając i animując do uprawiania
tego sportu. Ich znakiem rozpoznawczym są koszulki z logiem
Dzika. Ogromy wybór różnych
grup mają rodziny i mamy: Mamy
Bielany to forum dla chrześcijańskich mam, które spotykają się raz
w tygodniu na Starych Bielanach.
Chustujący rodzice Bielany, Żoliborz i okolice, to jak sama nazwa
wskazuje miejsce, gdzie można się
nauczyć nosić dziecko w modnej,
wygodnej i jak twierdzi wielu -

najzdrowszej dla dziecka i rodzica
chuście.
Osoby zaangażowane ekologicznie powinny poznać forum
Las Bielański bez betonu, którego
twórcy od lat walczą o dobre rozwiązania, służące ochronie rezerwatu. Natomiast Projekt bazar #
Wolumen to miejsce dla miłośników bazaru Wolumen oraz slow
food i slow life. Jakiś czas temu
można było wybrać się z tą grupą
na spacer z przewodnikiem po
bazarze i poznać lokalnych dostawców i ciekawe bazarowe historie. Mamy też na Bielanach grupy
pomocy sąsiedzkiej – Bielany –
Pomoc Sąsiedzka oraz fora sprzedaży kupna i wymiany – te jest
najłatwiej znaleźć i z pewnością
każdy ma swoje ulubione. Przykładem może być forum Wymiana na
Bielanach. Wreszcie są i Bielańscy
Aktywiści - forum które sama
stworzyłam i prowadzę, którego
celem jest łączenie różnych środowisk dla lepszych Bielan: bielańskich przedsiębiorców i artystów,
animatorów, kuratorów i działaczy
społecznych, sportowych, ekologicznych, polityków, urzędników,
radnych i aktywnych lokalnie
mieszkańców.
Jeśli ktoś jest zainteresowany
politycznie znajdzie na Bielanach
przedstawicieli niemal każdego
ugrupowania: Platformy Obywatelskiej np. forum Kocham Bielany,
Nowoczesnej, Razem, Razem dla
Bielan, Miasto Jest Nasze. Niektóre ugrupowania mają kilka forów
– jedne tworzone są przez członków inne oddolnie przez wyborców – tzw. fora wsparcia.
Mam nadzieję, że na tej liście
znalazło się choć kilka nazw forów
bielańskich, które dotąd nie były
Państwu znane. Jeśli chcieliby się
Państwo dowiedzieć czegoś więcej
o bielańskich forach lokalnych na
Facebooku, zapraszam do przesłania pytań e-mailem na adres bielanscyaktywisci@gmail.com
Katarzyna Homan
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Galeria po sąsiedzku z Hutą

Rozpoczęła się realizacja kolejnych odcinków II linii warszawskiego metra. Huta ArcelorMittal
Warszawa bierze w niej pośrednio udział - przy budowie stacji
Trocka zostanie wykorzystanych
6,5 tysiąca ton prętów żebrowanych, wyprodukowanych
właśnie tu – na Bielanach.

P

Mirosław Czub

Fot. Arch. Huty

ręty żebrowane z bielańskiej
Huty trafiają na budowę metra nie pierwszy raz. Ponad
20 tysięcy ton naszej stali wykorzystano już przy budowie stacji
otwartego w zeszłym roku centralnego odcinka II linii metra.
Teraz ruszyła budowa odcinka wschodnio-północnego na Targówku. Ma on długość 3,2 km
i obejmuje trzy stacje: Szwedzka,
Targówek i Trocka. Największą z
nich jest właśnie stacja Trocka. Ma
450 m długości i kubaturę bliską
230 tys. m3. Głównym dostawcą

stali zbrojeniowej na budowę tej
stacji jest Huta ArcelorMittal Warszawa. Na Targówek trafiają wyprodukowane przez nią pręty żebrowane od fi 10 mm do fi 32 mm.
Bezpośrednim dostawcą jest firma
Stal-Service, która wykonuje zbrojenia.
Uroczyste podpisanie Aktu
Erekcyjnego oraz wmurowanie
kamienia węgielnego odbyło się 15
listopada br. właśnie na budowie
stacji Trocka - u zbiegu ulic Pratulińskiej i Handlowej. Jest to osiemnasta stacja drugiej linii warszawskiego metra. Za nią znajdą się
tory odstawcze i komora do zawracania.
Wschodnio-północny odcinek
II linii metra ma być uruchomiony
w połowie 2019 roku. Inwestycja
zostanie sfinansowana w dużej
części ze środków UE.

W najbliższym sąsiedztwie
Huty ArcelorMittal Warszawa,
na 5-hektarowym terenie, na
którym kiedyś mieściły się
budynek i boisko hutniczej
szkoły, powstaje Galeria Młociny. Budowa ruszyła w sierpniu
2016 r. i potrwa 27 miesięcy.

N

owe centrum handlowe będzie bardzo duże. Na powierzchni 220 tys. m² znajdzie się ponad 220 sklepów,
9-ekranowe kino, klub fitness, kilkanaście restauracji i kawiarni oraz
delikatesy. Inwestorem projektu
jest spółka Master Management
Group, jego generalnym wykonawcą - spółka budowlana Erbud.
Co oznacza dla naszego zakładu tak duża budowa w najbliższym
sąsiedztwie? Z pewnością konieczność stałej współpracy i monitorowania wszystkich aspektów,
które mogą mieć wpływ na działalność Huty.
Już na etapie przygotowań do
realizacji projektu - w porozumieniu z nami - inwestor przebudował
rurociąg, którym do Huty dociera
woda z Wisły oraz kable 6kV zasilające naszą pompownię, w taki
sposób, aby omijały one teren budowy. Dzięki temu unikamy ryzyka uszkodzenia tych instalacji, a co
za tym idzie, ryzyka zakłóceń produkcji Huty.
Jak do tej pory współpraca z
„nowymi sąsiadami” przebiega
dobrze. Staramy się wychodzić
naprzeciw ich potrzebom. Pod
Galerią Młociny będzie się mieścił
trzykondygnacyjny parking podziemny na ponad 2 tys samocho-

ODBLASKuj, czyli świeć przykładem
Mały lub duży, biały, żółty, a
może zielony? Każdy sprawi,
że będziesz lepiej widoczny
na drodze. Każdy ma olbrzymi
wpływ na bezpieczeństwo.
Mowa oczywiście o odblasku.

N

iezbędnym dodatku, który
każdy pieszy poruszający
się po zmierzchu po drodze
poza obszarem zabudowanym, powinien mieć umieszczony w sposób
widoczny dla kierujących. „ODBLASKuj” to kampania społeczna
Komendy Stołecznej Policji, której
spot można będzie zobaczyć między innymi w komunikacji miejskiej i podmiejskich pociągach.
Szczególnie zagrożoną grupą
uczestników ruchu drogowego w
okresie jesienno-zimowym są piesi. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz ogranicza-

ją widoczność. To problem
zwłaszcza w terenie niezabudowanym, nieoświetlonym, gdzie piesi
poruszają się skrajem pasa ruchu.
Warto podkreślić, że po zmroku
pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 m. Natomiast osoba piesza, mająca na
sobie elementy odblaskowe, staje
się widoczna nawet z odległości
150 m. Ta dodatkowa odległość
pozwala kierowcy na bezpieczne
ominięcie pieszego lub wyhamowanie pojazdu.
Zgodnie z nowelizacją Prawa
o ruchu drogowym każdy pieszy,
który porusza się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat do 100 zł.

W przepisach przewidziano
wyjątek: pieszy może poruszać się
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla
pieszych lub na chodniku. Nowy
przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma
pierwszeństwo przed pojazdem.
Elementy odblaskowe bez
względu na formę lub kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie
potrącenia. Pamiętajmy, że prawidłowo noszone odblaski powinny
być umieszczone w taki sposób, aby
znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.
Policjanci garnizonu stołecznego prowadzą działania mające

Fot. Arch. Huty

Metro
z bielańskiej stali

dów. W ciągu pierwszych tygodni
prac wykonawca przygotował głębokie wykopy, w których zostaną
one zbudowane. Teraz trzeba znaleźć miejsce na składowanie wydobytej z nich ziemi. Kilkadziesiąt
tysięcy metrów sześciennych przewieziono ciężarówkami do Huty.
Wykorzystaliśmy je do wyrównania terenu po rozbiórce fundamentów dawnej hali Walcowni
Zimnej Taśm. W ramach dobrosąsiedzkiej współpracy wynajęliśmy firmie Erbud teren dawnego
zakładu Transportu Samochodowego przy ul. Zgrupowania AK
Kampinos. Na powierzchni 3 hektarów powstało tam zaplecze budowy centrum handlowego.
Jednak kluczowym tematem,
podnoszonym nie tylko przez
Hutę ArcelorMittal Warszawa, ale
także przez mieszkańców Bielan i
warszawskie media, jest kwestia
zabezpieczenia sprawnej komunikacji w rejonie powstającego centrum handlowego. Czy samochody
klientów nie zakorkują tej części
Bielan? Huta ArcelorMittal Warszawa musi uzyskać gwarancję, że
ruch samochodów ciężarowych
przyjeżdżających i wyjeżdżających
z naszego zakładu nie zostanie

utrudniony. W tym celu w ramach
projektu konieczna będzie przebudowa ul. Zgrupowania AK Kampinos.
Jesteśmy otwarci na dalszą
współpracę z inwestorem budującym Galerię Młociny, podobnie jak
kilka lat temu współpracowaliśmy
z instytucjami zaangażowanymi w
budowę I linii warszawskiego metra i jego końcowej, północnej stacji. Przypominam, że zgodziliśmy
się wtedy na umieszenie na naszym
terenie wentylatorni oraz torów
odstawczych metra.
Huta stara się być dobrym sąsiadem, nasza działalność jest na
tyle mało uciążliwa, że część
mieszkańców okolicznych nowych
osiedli nie jest świadoma naszego
istnienia (nawiasem mówiąc w tej
nieświadomości utrzymują ich
ochoczo deweloperzy, którzy
sprzedają im mieszkania). Nie zamierzamy utrudniać rozbudowy
Warszawy w sąsiedztwie naszego
zakładu. Jesteśmy otwarci na
współpracę. Jest jednak jeden warunek: zabezpieczenie sprawnego
i bezkolizyjnego funkcjonowania
Huty.

na celu poprawę bezpieczeństwa
pieszych. Ich elementami są zarówno spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć szkolnych,
jak i czynności kontrolno-prewencyjne.
Wsparciem dla tych działań
jest kampania społeczna „ODBLASKuj”, w której ramach powstał
spot filmowy mający zwrócić uwagę osób w każdym wieku, szczególnie zaś dzieci i ich opiekunów
na kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze.
Do udziału w kampanii zaprosiliśmy partnerów, którzy wielokrotnie wspierali nas w działaniach
na rzecz szeroko pojętego bezpie-

czeństwa – Zarząd Transportu
Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie,
Metro Warszawskie, Koleje Mazowieckie oraz Szybką Kolej Miejską.
Dzięki ich zaangażowaniu spot
filmowy będzie można zobaczyć
na ekranach umieszczonych w
autobusach, tramwajach, metrze i
pociągach.
Pamiętaj, że bezpieczeństwo
pieszego zależy zarówno od niego, jak i kierowców. Każdy kierowca będzie mógł skuteczniej
zareagować, gdy pieszy zostanie
wcześniej zauważony.

Edward Koźmik
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Bielańska przyroda
Z sokolimi życzeniami!

Jola, Leśna
z Frankiem…
Dla przypomnienia. Od 2009 r.
na 13 piętrze jednego z bloków

osiedla „Ruda” gnieździły się Jola
i Franek, nazwane od imion właścicieli mieszkania. Ta para w ciągu kilku lat nie doczekała się jednak potomstwa. Podkładano tam
nawet sztuczne jajka, by wywołać
burzę hormonów w ptasiej parze.
Bezskutecznie. Dwa lata temu Jolę
zastąpiła Leśna, ponieważ Jola
prawdopodobnie była ptakiem
zimującym w Polsce i latem odlatywała na daleką północ. W efekcie Leśna wraz z Frankiem odchowali Michała, który wykluł się z
jajka podłożonego do gniazda. Z
kolei rok temu stało się to, czemu
od dawna kibicowało kilkanaście
tysięcy mieszkańców „Rudy”. Na
wiosnę 2015 r. Leśna zniosła 4
jajka, z których wykluły się 3 pisklęta, a na dodatek wszystko działo się na oczach widzów, gdyż w
gnieździe zainstalowana była kamera. Bielańskie sokolęta to samiczka i 2 samczyki: Adadżna,
Argo i Bielan. Ubiegłoroczną akcję
obrączkowanie tych ptaszków opisaliśmy na łamach „Naszych Bielanach”. Na łapki maluchów założono po 2 obrączki, z których niebieska oznacza, że to dziki ptak,
a żółta - że ptak urodził się w mieście.

Zamiast dwóch są trzy
Właśnie te obrączki pozwalają
rozróżniać sokoły wędrowne.
Obecnie po osiedlu „Ruda” lata
kilka sokołów. I mieszkańcom nie
dwoi się, ale co najmniej troi się w
oczach. Sokoły przelatują z dachu
na dach, a co warto podkreślić, te
drapieżne ptaki są najszybszymi
ptakami na świecie. Gdy polują
mogą osiągnąć zawrotną prędkość
300 km/h (informacje z warszawskiego metra). Autorka tekstu zrobiła zdjęcie sokołowi w ten dzień,
gdy grała polska reprezentacja piłki nożnej z Portugalią. Po osiedlu
latają więc na przykład bielańskie:
Adadżna, Argo i Bielan albo sokoły, którym Stowarzyszenie na
Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
zamontowało gniazda na wielkich
kominach Żerania, po prawej stronie Wisły.

Fot. O. Gajda

B

ielańskie sokoły wędrowne
nie dają o sobie zapomnieć.
I szczęśliwie nie opuszczają
gościnnego osiedla „Ruda”. Nastąpiły w ich szeregach jednak poważne przetasowania. Na osiedlu
prawdziwe sokole „show”!
– Od kilku lat, jak tylko wstaję,
to biorę lornetkę i patrzę przez
okno sprawdzając, czy są sokoły.
Pod koniec listopada jeden z sokołów siedział na balkonie nad
gniazdem. Eksperci przekonywali
mnie, że młode ptaki, tak samo jak
ludzie wracają do gniazda, w którym się wykluły. I sprawdziło się
– mówi Franciszek Sypień, właściciel balkonu, na którym jest
sokole gniazdo. W 2013 r. dzięki
wsparciu Urzędu Dzielnicy Bielany na tym balkonie zamontowano
przepierzenie, dzięki któremu ptaki miały więcej intymności, a właściciele mogli korzystać z części
balkonu. Sokoły czuły się tam tak
bezpiecznie, że często nie odlatywały, gdy właściciele wychodzili
zaczerpnąć świeżego powietrza.

Franek z Gigą, Leśna na
Żeraniu
Jednak w 2016 r. w sezonie
godowo-lęgowym, tj. luty-kwiecień Franek z Leśną nie odwiedzali gniazda na osiedlu „Ruda”. Po
prostu przestały przylatywać. Franek, który jest sokołem wyhodo-

Pół wieku Dębu 1000-lecia
Ta historia zdarzyła się dokładnie 50 lat temu, w 1966 r. Małolatem wtedy byłem, chodząc do
SP Nr 209 przy ul. Staffa 111.

Fot. LR

K

tóregoś dnia do klasy weszła
nasza wychowawczyni –
pani Janina Księżopolska,
nauczycielka języka polskiego
i przyrody. Z tajemniczą miną zasiadła przy stoliku. Poczekała chwilę aż zapadnie cisza, po czym oznajmiła: pojutrze lekcji nie będzie...
Krzyknęliśmy: hurra – jak to dzieciaki, nie dając jej dokończyć. Po
chwili ciągnęła dalej: zamiast tego,
lekcja przyrody odbędzie się w Lesie Bielańskim. Zbiórka przed szkołą o 8ej, przyjedzie autokar, pojedziemy razem z klasą B. Zapanowało ogólne poruszenie: ale fajowo,
wycieczka, wycieczka...
Dwa dni później pod szkołę
rzeczywiście zajechał autobus.
Zwyczajny „Jelcz” z MZK, beżowo-czerwony, tyle, że bez numeru
linii, w to miejsce wsunięto tabliczkę z napisem: wycieczka. Pani
sprawdziła listę obecności, zapakowaliśmy się do środka, kierowca
włączył silnik i ruszyliśmy.
Trasa nie była długa. Wpierw
al. Zjednoczenia, potem skręcili-

śmy w lewo w Marymoncką, a następnie w prawo leśną ul. Dewajtis.
Dojechaliśmy do jej końca. Autobus zatrzymał się i wysiedliśmy
bardzo hałaśliwie.
Pani kazała byśmy się nie darli jak stare prześcieradła, bo to
rezerwat przyrody i nie wolno płoszyć zwierząt. Chodziliśmy to tu,
to tam po Lesie Bielańskim, oglądaliśmy różne krzaki, płynący Potok Bielański oraz drzewa, przeważnie bardzo stare dęby.
Następnie poszliśmy na taras
widokowy, skąd widać było Wisłę
oraz drugi brzeg. Wtedy nasza
wychowawczyni powiedziała: a tu,

Bielański Dąb 1000-lecia

pośrodku zasadzono dąb na cześć
1000-lecia państwa polskiego. Faktycznie, za małym ogrodzeniem
z drewna i siatki wyrastało z ziemi
nieduże coś.
To nie wszystko; za chwilę nastąpiła niespodzianka. Weszliśmy
na leśną ścieżkę, a tam już czekał
na nas w zaroślach gajowy. Nie
miał dubeltówki, lecz skórzaną
torbę na ramieniu. Chwilę porozmawiał, czy jesteśmy grzeczni i takie tam, a potem uzgadniał coś
z panią na boku. Okazało się, że za
chwilę będziemy sadzić... dęby.
Na małej polance wyjął zza
drzewa ukrytą saperkę, sięgnął do

Adadżna, Argo i Bielan

wanym w sokolarni na lotnisku
Okęcie (świadczy o tym obrączka
na jego łapce) zajął w 2016 r. gniazdo na szczycie Pałacu Kultury i
Nauki. Jak można dowiedzieć się
ze strony peregrinus.pl z nową
partnerką odchował w tym roku
kolejne 3 sokoły. Jego nową wybranką serca jest Giga, samica urodzona w roku 2013 w Głogowie. Z
kolei Leśna, samica z Bielan, poprzednia „połowica Franka” zajęła
stare gniazdo zamontowane dla
sokołów na kominie EC Żerań. Z

samcem urodzonym najprawdopodobniej w płockim Orlenie, w
2016 r. dochowała się dwóch młodych. Skąd te szczegółowe informacje? Po prostu przy gniazdach
zamontowane są kamery i na bieżąco prowadzony w nich jest monitoring. Reintrodukcja sokoła
wędrownego w Polsce nabrała
więc imponującego rozpędu, bo
skrzydła rozwinęła już na przełomie XX i XXI w.

torby i dał nam po jednym żołędziu, tłumacząc co i jak. Należało
wykopać dołek, wsadzić żołędzia
na jakieś 5–6 cm, i delikatnie zakopać. Wtedy on zaznaczał to miejsce patyczkiem z kolorową wstążeczką, a pani powiedziała: jak
będziecie dorośli i przyjdziecie tu
za wiele lat, wasze dęby, choć wolno rosną, będą już całkiem duże.
No i faktycznie. Stało się dokładnie tak, jak mówiła. Stoję na
tarasie widokowym zerkając
w stronę lasu i przypominając sobie historię sprzed lat. Przede mną
piękni się główna ozdoba: nasz
własny, bielański Dąb 1000-lecia.
Pstryk. Prawda, że śliczny?
Reasumując, czyli krótka lekcja na temat.
Dąb (Quercus). Długowieczne
drzewo (do 1500 lat i 35 m wys.),
rośnie w strefie umiarkowanej
i subtropikalnej, wrębne liście,
owoc zw. żołędziem, w Polsce pospolite, występuje głównie w borach mieszanych jako dąb szypułkowy i bezszypułkowy, drewno
ciężkie, twarde, ponadto dąb korkowy (płd. Europa, płn. Afryka),
kora przerabiana na korek. (Encyklopedia Popularna PWN).
Do najsłynniejszych polskich
dębów mających ponad 600 lat
należą: Dąb Bartek, Dąb Mieszko,
a także Dąb Chrobry. Dendrolo-

dzy do dziś pozostają w sporze,
który jest najstarszy.
Dąb służy nam również w prozaicznych sprawach. Na przykład jego
kora posiada szerokie zastosowania
lecznicze, w tym przeciwzapalne.
Z kolei żołędzie to ulubiony przysmak dzików. Ponadto, po wysuszeniu oraz zmieleniu, służyły (w czasie
wojny) jako substytut kawy.
Dębowe drewno to ceniony,
choć trudny w obróbce materiał
dla stolarzy, dekarzy czy szkutników. Tu, warto wspomnieć jego
wielowiekowe zastosowanie m.in.
do budowy mebli, parkietów, beczek oraz statków.
W sferze niematerialnej także
pojawiają się dębowe akcenty.
Z przysłów, od razu nasuwają się:
chłop jak dąb oraz stanąć dęba.
Wśród książek znane są: „Liście
dębu” – Zbigniewa Nienackiego
czy „Mój ojciec i dęby” – Arkady
Fiedlera. Wreszcie, kino sensacji,
gdzie w serialu „Stawka większa niż
życie” jeden z odcinków nosi tytuł:
„Akcja Liść Dębu”. Na zakończenie,
lekka muza i wielki przebój lat 70.:
Tony Orlando & Dawn – „Zawiąż
żółtą wstążkę wokół starego dębu”.
Tyle na dziś, zaraz zajrzę do
zielnika, w którym liść z Dębu
1000-lecia się suszy...

Olga Gajda
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Bielańska Gala
Wolontariatu

Teraz my
Zapraszali: Rada Seniorów
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany. Dokładnie w tej
kolejności.

Naszej Koleżance
Elżbiecie Mościckiej
wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Mamy
składają
Główna Księgowa, koleżanki
i koledzy Wydziału BudżetowoKsięgowego dla Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Fot. Z. Morawski

W

Grzegorz Pietruczuk i Krystyna Żebrowska wręczają nagrodę Monice
Kowalkowskiej i Monice Krassowskiej, przedstawicielkom Apteki „Miro”

wystaw krajowych i zagranicznych.
Więc nie tylko standardowe dyplomy, ale tak prestiżowe nagrody.
I wiadomo, że laureatów jest troje.
Nad sceną ekran, na nim plansza: „Miejsce przyjazne bielańskim
seniorom 2016”. Po wręczeniu certyfikatów będą się tam ukazywać
fotografie nagrodzonych miejsc.
Kwiaty, światła, podniosły nastrój,
elegancka oprawa imprezy – wszystko to sprzyja refleksji, że umacnia
się znaczenie Rady Seniorów i całego środowiska. Tymczasem konferansjerzy Dorota Gardias i Marcin Janos Krawczyk gorąco wszystkich witają, zaś organizatorów i
gospodarzy uroczystości zapraszają
po kolei na scenę: zastępców burmistrza dzielnicy Bielany – Grzegorza Pietruczuka, któremu podlega Rada Seniorów, Włodzimierza
Piątkowskiego i Artura Wołczackiego. – Macie państwo wyjątkową
Radę Seniorów, jak aktywną widać
po akcjach – podkreśla Grzegorz
Pietruczuk.
Krystynę Żebrowską – przewodniczącą Bielańskiej Rady Seniorów, która – z kolei – zaprasza
na scenę prezydium Rady, opowiada o początkach i przebiegu akcji i
podkreśla, że wielką zaletą naszego
Zarządu Dzielnicy jest rzeczywista
pomoc w pracach Rady, a nie deklaracje, oraz inicjuje „Sto lat!” bo
są Andrzejki i imieniny Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja
Strejlau.
Nadszedł najważniejszy punkt
programu – wręczenie certyfikatów. Przy nieustających brawach
publiczności zastępca burmistrza

Naszej Koleżance
Janinie ZakrzewskiejMasłowskiej
serdeczne wyrazy
współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają
Koleżanki i koledzy
z Rady Seniorów Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Grzegorz Pietruczuk i Krystyna
Żebrowska zapraszali kolejno:
Przedstawicieli laureata tytułu
„Miejsce przyjazne bielańskim seniorom 2016” – Ośrodka Wsparcia
dla Seniorów nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A. Nagrodę odebrała dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa
Flaszyńska i kierownik Ośrodka
Wsparcia Anna Leszczyńska-Suda.
Była to nagroda w kategorii działalność kulturalna, oferta tych zajęć w
Ośrodku jest bardzo bogata.
Przedstawicieli laureata tytułu
„Miejsce przyjazne bielańskim seniorom 2016” – Salonu Fryzjerskiego przy ul. Conrada 18. Nagrodę w
kategorii usługi odebrała szefowa
Zakładu Jadwiga Ślęk. Respondenci podkreślali, że Salon cieszy się
opinią miejsca rodzinnego, a przystępne ceny sprawiają, że seniorki
są mu wierne od lat.
Przedstawicieli laureata tytułu
„Miejsce przyjazne bielańskim seniorom 2016” – Apteki „Miro” przy
ul. Broniewskiego 65. Nagrodę
odebrały mgr Monika Kowalkowska – zastępca kierownika i Monika Krassowska. Respondenci wyróżnili aptekę w kategorii służba
zdrowia – za profesjonalną obsługę,
promocyjne ceny i udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych.
Potem był piękny koncert
utworów z repertuaru Anny German w wykonaniu Joanny Rolewskiej przy akompaniamencie Szymona Kowalczyka, ze wspomnieniami o Annie German, które
przywoływał Bartłomiej Rolewski.
A potem został wydany super
obiad, za który należą się osobne
podziękowania władzom Urzędu.
Przy wejściu do sali i w szatni
opiekowała się seniorami młodzieżowa grupa wolontariuszy w Klubu
„Latarka” na Młocinach: Julia,
Wiktoria, Klaudia, Sandra, Bartosz, Kewin, Hubert, z wychowawczynią panią
Agnieszką.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Z pamięcią o Steni Dąbrowskiej, twórczyni form organizacji
seniorskich na Bielanach.

D

oceniając trud i bezinteresowną pracę – także i młodzieży – na rzecz osób potrzebujących pomocy, Zarząd
Dzielnicy Bielany powołał Kapitułę Nagrody i ustanowił honorową
nagrodę „Bielańskiego Wolontariusza Roku”.
8 grudnia w budynku bielańskiego Ratusza spotkali się ludzie
„wielkiego serca”, których powitali Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina oraz jego zastępca
i jednocześnie przewodniczący
Kapituły Nagrody Grzegorz Pietruczuk. Wolontariuszom za ich
trud podziękowali również poseł
na Sejm RP Joanna Fabisiak, za-

stępca burmistrza Dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski,
wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka,
radni: Teresa Renata Banasiak,
Wojciech Borkowski, Daniel Pieniek oraz prezes Centrum Wolontariatu Dariusz Pietrowski.
W roku bieżącym Kapituła Nagrody zadecydowała o przyznaniu
62 statuetek oraz 6 nagród specjalnych i uhonorowała 3 osoby tytułem ,,Przyjaciel Bielańskiego Wolontariatu”. Uroczystość uświetnił
występ artystyczny Marty Wilk –
mezzosopran i Jakuba Oczkowskiego – tenor.
WSZ
Od Redakcji
Miło nam poinformować, że
wśród „Bielańskich Wolontariuszy
2016” znaleźli się nasi redakcyjni koledzy: Irma Wieczorkowska-Bednarek i Zygmunt Morawski.

Fot. Z. Morawski

ielką Galą w sali widowiskowej naszego Ratusza,
prawdziwie po staropolsku zasponsorowaną przez władze
Urzędu (przy szczególnym staraniu wiceburmistrza Grzegorza
Pietruczuka nękanego w sprawach
seniorów przez Krystynę Żebrowską) zakończyła się akcja „Miejsce
przyjazne bielańskim seniorom
2016”, w całości przygotowana,
przeprowadzona i podsumowana
przez Bielańską Radę Seniorów.
W kwietniu br. Rada zaproponowała bielańczykom wzięcie
udziału w ankiecie, w celu ocenienia instytucji, placówek handlowych, przychodni itp. pod względem możliwości korzystania z nich
przez seniorów, a także wyrażenia
opinii – czego seniorom brakuje w
osiedlach.
Nasi seniorzy jak zwykle nie
zawiedli, nadesłali bowiem i poprzynosili w sumie 685 (!) ankiet
wypełnionych uwagami, dotyczącymi bezpieczeństwa w dzielnicy,
komunikacji, funkcjonowania placówek oraz – oczywiście – propozycjami wyróżnienia miejsc zasługujących na zaszczytny certyfikat.
Analizą ankiet zajął się powołany
w łonie Rady zespół zadaniowy, z
założeniem, że zawarte w nich spostrzeżenia posłużą poprawie potrzeb środowiska. Skrzętnie podliczono opinie pochlebne – i nadszedł 30 listopada: Dzień Gali.
Sala wypełniona gośćmi i publicznością. Na scenie trzy statuetki w drewnie: postać ludzka ze
skrzydłami i sercem w dłoniach –
personifikacja dobroci, samarytanizmu? Potem dowiemy się, że
twórcą jest Krzysztof Zieliński,
sławny artysta łączący drewno z
kamieniem i metalem, szukający
inspiracji w dawnej sztuce ludowej
i rzeźbie starożytnego Egiptu, autor

Od 14 lat tradycją Dzielnicy
Bielany są uroczyste spotkania
związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada na
dzień 5 grudnia.

Od lewej: Anna Czarnecka, Irena Moskal, Grzegorz Pietruczuk, Krystyna
Żebrowska, Tomasz Mencina, Joanna Fabisiak i Włodzimierz Piątkowski

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym seniorom, wśród bliskich, w rodzinie – żeby nikt
nie był samotny, życzy
Bielańska Rada Seniorów
Wszystkim podopiecznym i darczyńcom dużo zdrowia,
pogody ducha, miłych spokojnych świąt Bożego Narodzenia
życzy
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Bielany

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla
Zarządu Dzielnicy Bielany z
Zarządu TKKF Chomiczówka
za wdrażanie i koordynację
programu „Senior starszy,
sprawniejszy”.

P

odziękowania kierujemy także
do Pani Danuty Rozmus –
dyrektor Gimnazjum Nr 72 i
Pani Małgorzaty Szerszeń – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 133 za

nieodpłatne udostepnienie sali gimnastycznej do realizacji ćwiczeń.
Wszystkim Państwu dziękujemy za zaangażowanie i trud
wkładany dla ludzi starszych, z
okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2017 życzymy
zdrowia i dalszej przychylności
dla tej formy rekreacji.
Grażyna Lewińska
z seniorami ze Starych Bielan
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Święto Uczelni
29 listopada 2016 odbyło się
Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie z
okazji Święta Uczelni.

T

Fot. Arch. AWF

ego dnia nasza Uczelnia
obchodziła 87. rocznicę
działalności. JM Rektor
prof. Andrzej Mastalerz zainaugurował Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu powitaniem
gości, członków Senatu, studentów, doktorantów i pracowników
Uczelni.

Ceremonię swoją obecnością
zaszczycili: prof. Aleksander
Bobko Sekretarz Stanu w MNiSW,
Artur Standowicz Wicewojewoda Województwa Mazowieckiego, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Targówek Paweł Michalec, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Rafał Miastowski, Zenon
Dagiel Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów oraz Prezes Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Figurowego, rektorzy uczelni warszawskich i zamiejscowych, przedstawiciele duchowieństwa oraz
przedstawiciele związków sportowych.
JM Rektor został odznaczony
przez Pana Kazimierza Kowalczyka Prezesa Zarządu Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego,
Jubileuszową Złotą Odznakę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym
pracownikom Uczelni oraz wyróżniono trenerów i zawodników za wybitne osiągnięcia
sportowe.

Ważnym punktem obchodów
było wręczenie dyplomów doktora
habilitowanego oraz promocja 20
doktorów nauk o kulturze fizycznej.
Podczas uroczystego Święta
Uczelni nadano dyplom doktora
honoris causa prof. Wiktorowi
Bołobanowi. Prof. Wiktor Bołoban jest profesorem Narodowego
Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy, uczonym i
wykładowcą uczelni wyższych w
kraju i za granicą, twórcą nowoczesnej metodologii badań w sporcie wyczynowym, łączącym pracę
naukową z wdrażaniem innowacyjnych metod treningu sportowego, promotorem kadr naukowych,
człowiekiem oddanym nauce i
praktyce. Laudację na cześć prof.
Bołobana wygłosił prof. Henryk
Sozański.
Oprawę muzyczną wydarzenia
zapewnił chór Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa”. Część artystyczną przygotowali studenci I
roku wydziału wychowania fizycznego Kamila Kwietniewska i Aleksander Kaliński.
Ewa Bujalska,
Biuro Promocji i Marketingu

Ogłoszenia drobne

Polska Liga Walk Rycerskich

USŁUGI

• Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami,
usługi serwisu sprzątającego tel. 603-672-223.
Bielany ul. Magiera 15.
• 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.
• Naprawa okien PCV, regulacja, konserwacja,
klamki, uszczelki, okucia, tel. 796 698 555.
• Kredyty bankowe (gotówka, konsolidacja)
od 4,99%, pożyczki pozabankowe i chwilówki
(także z komornikiem), hipoteki, leasing, faktoring, ubezpieczenia. www.ﬁnansewpigulce.pl
Bielany ul. Magiera 15, tel. 500-723-730.
• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.

W ostatnią sobotę stycznia
(28.01.2017 r.) w obiekcie CRS
Bielany nasi mieszkańcy będą
mogli przenieść się w świat
średniowiecznych turniejów
rycerskich.

W

Dzielnicy Bielany po raz
kolejny Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich zorganizuje turniej ligowy
Sportowych Walk Rycerskich pod
patronatem Burmistrza Tomasza
Menciny, w którym weźmie udział
ponad stu najlepszych polskich
rycerzy oraz zaproszeni przez nich
goście z zagranicy.
Polska Liga Walk Rycerskich na
terenie Dzielnicy Bielany gościła
już trzykrotnie, tym razem rywalizację zawodników walczących w
średniowiecznych zbrojach będzie
można podziwiać od godziny 11
do 18 w hali głównej Centrum
Rekreacyjno-Sportowego przy ul.
Lindego 20. Widzowie będą mogli
podziwiać rycerzy specjalizujących
się w pojedynkach technicznych
(walki 1vs1 z użyciem różnego
rodzaju średniowiecznej broni)
oraz bardzo emocjonujące starcia
grupowe 5vs5 i 16vs16. Zmaga-

NAUKA

niom rycerzy będzie się bacznie
przyglądał selekcjoner Rycerskiej
Kadry Polski, który po zakończeniu sezonu ligowego na wiosnę
powoła reprezentację naszego kraju, która weźmie udział w dwóch
turniejach międzynarodowych o
randze mistrzostw świata – w Da-

nii (Mistrzostwa Świata International Medieval Combat Federation)
i w Hiszpanii („Bitwa Narodów”
organizowana przez Historical Medieval Battle International Association). Wstęp na turniej wolny!
P.H.

Ciepła rodzinnego i cudownych chwil
oraz spełnienia pragnień i samych radosnych
dni w 2017 roku mieszkańcom Bielan
i Wawrzyszewa życzy

Zygmunt Morawski,
Przewodniczący Samorządu Wawrzyszew

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE,
konwersacje, korepetycje, konkursy, olimpiady, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany),
doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609
979 485.
• Niemiecki – każdy poziom, doświadczony lektor, solidnie, skutecznie, tel. 503 118 163.
• Lektorka języków obcych z medycznym wykształceniem uzupełniającym, uczy kilku języków obcych, w tym język chiński. Dojeżdżam
do domu osoby uczącej się. Uczę szybko i
bardzo łatwo, bez prac domowych, tel. 696
137 381.
• Udzielę lekcji języka angielskiego dzieciom
i młodzieży, posiadam doświadczenie w nauczaniu 40 zł za godzinę, tel. 797 954 208.
• Matematyka, nauczyciel udziela korepetycji,
tel. 698 414 705.
• Chemia, nauczyciel udziela korepetycji, tel.
695 612 825.

NIERUCHOMOŚCI

• Pedagog poszukuje pokoju do wynajęcia, w
zamian mogę uczyć języka angielskiego, lub
chińskiego, ewentualnie innego języka zachodniego lub wschodniego, tel. 696 137 381.

• 61m Wrzeciono 3 pokoje parter 339000!
8340210
• Stare Bielany segment 110 m 602360494
• Oferuję do nabycia nieruchomość rolną
położoną w obrębie 7-11-09, gmina Bielany,
powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 38, o powierzchni 0,5379 ha, dla
której Sąd Rejonowy w województwie mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW Nr WA1M/00066763/0.
Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (dz. U. z 2012 r. poz. 803 j.t. ze zm.).
Ogłoszenie jest ważne 14 dni. Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu
501 367 795.
• Zamienię piękne 3 pokojowe 54 m2 w Dzielnicy Rembertów (las) na 2 pokojowe na Bielanach. Tel: 601 179 129.

SPRZEDAM

• Materac leczniczy na kręgosłup jednoosobowy (90 x 200 cm), kolor jasny, tel. 22 664 58
40, 727 257 543.
• Tanio sprzedam dwa materace na pojedyncze
łóżka (sprężynowy i z gąbki). Nie noszą śladów
używania, tel. 603 035 752.
• Zegar niemiecki stary na ścianę, zegar kominkowy niemiecki stary, leczniczą lampę
na podczerwień, dzwonki mosiężne różnej
wielkości, tel. 505 995 268.
• Sprzedam tanio nowe części do Malucha
oraz używany zderzak chromowany i felgi,
tel. 511 744 985.
• Sprzedam tanio za 1300 zł regał, wersalkę
z dwoma fotelami, telewizor 27’, stół i ławę
drewnianą w bardzo dobrym stanie, tel. 501
861 947 (wieczorem).
• Sprzedam materac magnetyczny, tel. 511
744 985.

KUPIĘ

• Kupię garaż na terenie Bielan i Warszawy,
tel. 663 504 936.
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Dziewczęta grały na Syrence

Rusza Bieg Chomiczówki

Na obiekcie CRS Bielany w
Parku Olszyna, rozegrano
turniej piłki nożnej dla zawodniczek ze szkół podstawowych
„Dziewczyny grają w piłkę
nożną – Bielany 2016”. Pod balonem rywalizowało ze sobą 5
zespołów, a najlepsza okazała
się drużyna Szkoły Podstawowej Nr 289.

Już 15 stycznia po raz 34.
biegacze z całego kraju spotkają się podczas XXXIV Biegu
Chomiczówki oraz XII Biegu o
Puchar Bielan.

N
Fot. Arch. ZSR

Z

awodniczki rozgrywały
mecze systemem „każdy z
każdym”. W zmaganiach z
powodu problemów chorobowych nie mogła wziąć udziału
drużyna SP 53, jednak nie zmieniano terminarza i drużyny, które miały z nią wystąpić, za mecz
otrzymywały walkowera. W efekcie zwyciężczynie zgromadziły
na swoim koncie w pięciu meczach 13 punktów (4 wygrane i
remis) dość zdecydowanie wygrywając w zawodach i zdobywając nagrody w postaci pucharów,
medali oraz strojów sportowych.
Turniej organizowany przez
Stowarzyszenie Brzask, przy
współpracy i pomocy CRS Bielany
oraz UD Bielany m.st. Warszawy,
obserwował między innymi trener
futsalistek AZS-AWF Warszawa
– Zbigniew Tyc, który nie krył
zainteresowania sportowym poziomem kilku młodych zawodniczek, które pomimo młodego wieku, bardzo dobrze radziły sobie z
piłką.
Na zakończenie zmagań, medale i upominki najlepszym piłkarkom wręczali zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany – Grzegorz
Pietruczuk oraz Dyrektor CRS
Bielany – Anna Szymczak-Gałkowska. Burmistrz pogratulował
zawodniczkom oraz wyraził nadzieję, że za rok nastąpi kontynuacja zmagań dziewcząt pod balonem w jeszcze liczniejszym gronie.
Dyrektor Szymczak-Gałkowska
przypomniała, że młode piłkarki
uczestniczące w zmaganiach
„Dziewczyny Grają w Piłkę Nożną” były pierwszymi zawodniczkami, które pod balonem na Bielanach wzięły udział w oficjalnych
zawodach.
Przedstawiamy wyniki turnieju:
● SP 289 – SP 53 3:0; SP 209
– SSP 100 1:1; SP 187 – SP 289 II
1:0.
● SSP 100 – SP 289 0:0; SP 289
II – SP 53 3:0; SP 187 – SP 209
2:2.
● SP 53 – SSP 100 0:3; SP 289
– SP 187 3:0; SP 209 – SP 289 II
1:1.
● SP 187 – SP 53 3:0; SP 289 II
– SSP 100 0:2; SP 209 – SP 289
0:2.

● SSP 100 – SP 187 0:0; SP 53
– SP 209 0:3; SP 289 – SP 289 II
4:0.
Najlepsza zawodniczka turnieju: Julia Dymus SP 187. Najlepsza

strzelczyni: Marta Radomska SP
209. Najlepsza bramkarka: Patrycja Zych SP 289.
MG

ajwiększy zimowy bieg w
Warszawie, organizowany
przez Urząd Dzielnicy Bielany i TKKF Chomiczówka, tradycyjnie przyciągnie ponad 2 000
uczestników. Zapisy na wydarzenie ruszyły 20 grudnia i potrwają
do wyczerpania limitu miejsc lub
do 5 stycznia. Prowadzone są one
przez stronę datasport.pl. W przypadku wyczerpania miejsc, najprawdopodobniej, wzorem lat
ubiegłych, będą uruchamiane dodatkowe zapisy, gdy wcześniej za-

rejestrowane osoby nie uiszczą
opłaty startowej.
Organizatorzy tradycyjnie
przewidzieli sporo niespodzianek.
Na biegaczy czekają trzy rodzaje
pakietów startowych, w różnych
cenach i z różną zawartością. Osoby, które interesuje jedynie bieg,
po wpłaceniu 30 zł otrzymają numer z chipem do pomiaru czasu,
medal po biegu oraz możliwość
zjedzenia posiłku regeneracyjnego
oraz wzięcia udziału w losowaniu
nagród.
Za 40 zł do pakietu podstawowego dołączona będzie koszulka
techniczna, natomiast w najdroższym pakiecie VIP, w cenie 50 zł
uczestnicy otrzymają dodatkowo
rękawy osłaniające do biegania,
szczególnie przydatne zimą.
Nowością jest podział biegnących w Biegu Chomiczówki na 3
strefy czasowe, co ma zagwarantować większy komfort biegnących
na trasie.
Jak co roku wykupienie któregokolwiek pakietu wiąże się z możliwością startu zarówno w krótszym biegu o Puchar Bielan na
dystansie 5 km (start o godzinie
10:00) jak również w głównej imprezie – Biegu Chomiczówki, który wystartuje godzinę później.
Biuro zawodów, mieszczące się
w siedzibie TKKF Chomiczówka
przy ul. Pabla Nerudy 1, będzie
czynne 13 stycznia 2017 r. w godz.
14:00–20:00, 14 stycznia w godz.
12:00–20:00 oraz 15 stycznia w
godz. 7:00–9:00 dla biegnących w
Biegu o Puchar Bielan oraz 7:00–
10:00 dla biegnących w Biegu Chomiczówki.
Przewidziano wiele kategorii
wiekowych, w których nagrodzeni
zostaną najlepsi zawodnicy i zawodniczki. Dla zwycięzców czekają naprawdę atrakcyjne nagrody, a
wszyscy uczestnicy imprezy, mogą
wziąć udział w uroczystym zakończeniu, zaplanowanym tradycyjnie
w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6.
– Przyznam, że nie mogę się
doczekać. Postawiliśmy na kontynuowanie dobrych praktyk z ubiegłych lat, za które chwalili nas
uczestnicy. Wprowadziliśmy drobne innowacje, które powinny ucieszyć wszystkich biegnących. Zachęcam do wzięcia udziału w biegach. Zapowiada się świetna zabawa. Uspokajam osoby dojeżdżające na bieg z dalszych miejsc, że w
tym roku zadbaliśmy o to, aby nie
było problemów związanych z parkowaniem samochodów – opowiada o biegu zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.
MG
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Bielany sportową potęgą

Szegedyńska najlepsza
w Warszawie

Poznaliśmy wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2016 r. Przynoszą one
świetne informacje dla Bielan.

Zwycięstwo podczas eliminacji dzielnicowych, pozwoliło
Szkole Podstawowej Nr 263
na wzięcie udziału w półfinale
oraz finale zmagań „Od Zabawy
Do Sportu” na terenie hali AWF.

Fot. Arch. ZSR

W

pierwszej dwunastce
rankingu, w którym
sklasyfikowano 3474
kluby, znalazły się aż dwa zespoły
z Bielan.
AZS-AWF Warszawa zajął
trzecią pozycję w rankingu, natomiast UKS G-8 Bielany został sklasyfikowany na dwunastej pozycji.
Oba wyniki to bardzo duże sukcesy. Akademicy z Marymonckiej
zajęli miejsce na podium, natomiast UKS G-8 Bielany potwierdził
swoją absolutną dominację wśród
uczniowskich klubów sportowych,
będąc nie po raz pierwszy najlepszym tego typu klubem w kraju.
W minionej edycji zmagań,
których klasyfikację prowadzi Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu, AZS-AWF Warszawa
zajął czwarte miejsce, natomiast
UKS G-8 Bielany siedemnaste.
– Wspaniała informacja, która
pokazuje, że kwestie sportowe idą

M

łodzież z Szegedyńskiej
zaprezentowała się fenomenalnie również podczas decydującej rywalizacji, zdobywając tytuł najlepszej szkoły
podstawowej w tegorocznej edycji
zmagań.
Do finałowej rywalizacji w
zmaganiach „Od zabawy do sportu”, w których najmłodsi uczniowie szkół podstawowych rywalizują w grach i konkurencjach
sprawnościowych, awansowało
sześć dzielnic, w tym Bielany.
Szkoła z ulicy Szegedyńskiej, której „opiekunką” była znana sportsmenka - Aleksandra Socha, wy-

Od lewej: Jan Orłowski, Grzegorz PIetruczuk i Sylwia Czerwonka

na Bielanach w dobrym kierunku.
To ogromna zasługa zawodniczek,
zawodników, jak również kierownictw klubów, które doskonale
wiedzą, jak stworzyć sportowcom
odpowiednie warunki do treningów. Cieszę się tym bardziej, że
jako Urząd Dzielnicy bardzo aktywnie współpracujemy zarówno
z AZS-AWF Warszawa, jak również UKS G-8 Bielany. Można powiedzieć, że współpraca układa się
wzorowo i cieszy, że dołożyliśmy
swoją malutką cegiełkę, do tego
ogromnego sukcesu – nie kryje
radości zastępca burmistrza dziel-

nic Bielany – Grzegorz Pietruczuk.
W tegorocznej edycji rankingu
sklasyfikowano 3474 kluby. Warto
dodać, że z dość dużą przewagą
nad resztą stawki zwyciężył CWZS
Zawisza Bydgoszcz.
Podajemy pozycje bielańskich
zespołów:
3. AZS-AWF Warszawa – 1634
12. UKS G-8 Bielany – 685,42
908. MUKS Sparta Warszawa
- 43,5
1138. UKS Tebek Bielany – 31

korzystała atut bielańskiego obiektu i nie miała sobie równych.
Organizatorzy przewidzieli
dwanaście konkurencji sprawnościowych oraz dodatkową rywalizację nauczycieli. W efekcie po rozegraniu wszystkich z nich, zespół
prowadzony przez Ewę Szamocką i
Monikę Gawryjołek nie miał sobie
równych i mógł wznieść okrzyk
radości z tytułu Mistrza Warszawy.
Zmagania obserwował m.in.
zastępca burmistrza dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk. Świetnie zorganizowana impreza.
Rywalizacja na Bielanach, w której
bielańska szkoła zdobywa tytuł, to
dla nas wspaniała informacja. Gratuluję uczniom, gronu pedagogicznemu, dyrekcji oraz organizatorom
tak fantastycznego turnieju - podsumował Grzegorz Pietruczuk.
MG

MG

Młodzież ze Sparty w natarciu
Fot. Arch. ZSR

Doskonale w ostatnim czasie
poczynają sobie siatkarki
ESPES Sparty Warszawa. Młodzież świetnie radzi sobie nie
tylko we własnych kategoriach
wiekowych, ale również „o
klasę wyżej”.

III Nocny Maraton Pływacki
Fot. M.Selerski

W

tym sezonie zarząd klubu podjął decyzję, że
juniorki będą występować w I lidze juniorek i II lidze
seniorek, kadetki zaś w I lidze kadetek i II lidze juniorek. Trzeba
przyznać, że bielańska młodzież
wzorowo radzi sobie ze starszymi
rywalkami.
Powoli dobiega końca faza zasadnicza I ligi juniorek i ekipa z
Bielan plasuje się na drugim miejscu, jedynie stosunkiem setów
ustępując Mistrzyniom Polski z
Legionovii. Podopieczne trenera
Piotra Najmowicza na własnym
parkiecie pokonały legionowianki
po pasjonującym meczu, tym samym zwyciężając je pierwszy raz
od przeszło dwóch lat. Przed zbliżającymi się finałami Mistrzostw
Mazowsza Spartanki są postrzegane w charakterze murowanych
kandydatek do medalu.
W grudniu został dostrzeżony
talent libero Sparty Zuzanny Kucińskiej, która dostała ofertę gry
w występującym w ORLEN Lidze
PTPS-ie Piła. Klub z Bielan, mając
na uwadze dobro zawodniczki i

doceniając daną jej szansę, nie
czynił jej żadnych przeszkód w
podjęciu wyzwania. Tym samym
ESPES Spartę opuściła ostatnia
seniorka – obecnie występują w
niej wyłącznie zawodniczki młodzieżowe.
Na parkietach II ligi seniorek
młode Spartanki radzą sobie nadspodziewanie dobrze. Plasują się
na wysokim czwartym miejscu,
ustępując jedynie klubom zawodowym: AZS AWF, Mazovii i Orłowi Elbląg. Warszawianki wyraźnie zdystansowały w tabeli inne
oparte na juniorkach zespoły:
Ósemkę Siedlce, Volley Płock i
APS Rumia. Zdołały również wyprzedzić znacznie bardziej doświadczone siatkarki z Białegostoku i Włocławka.
Bardzo wyrównane są rozgrywki I ligi kadetek. W momen-

cie powstawania niniejszego artykułu Sparta jest na czwartym miejscu, ale różnice są bardzo małe i o
tym, kto wywalczy kwalifikację do
ścisłych finałów Mazowsza zadecydują ostatnie mecze fazy zasadniczej. Główni pretendenci do
awansu do najlepszej „czwórki” to
obok ESPES Sparty: silne ekipy
LTS Legionovii i MOS-u Wola
Warszawa, a także zawsze groźny
SMS Warszawa oraz Nike Ostrołęka.
Kadetki Sparty walczą też o
awans do I ligi juniorek. Dobiegła
końca faza grupowa, w której uplasowały się na drugim miejscu.
W półfinałach powalczą z rezerwami MOS-u Wola (artykuł powstaje dnia 06.12.2016, a więc
przed kluczowymi meczami).
Piotr Baranowicz

Zakończono III Nocny Maraton Pływacki. Na dystansie
20x25 m w rywalizacji sztafet,
zorganizowanej na pływalni
CRS Bielany przez klub UKS
G-8 Bielany najlepiej spisała
się drużyna „Team Karaś”.

W

zawodach wystartowało
trzynaście zespołów.
Różnica między zwycięzcami z Teamu Karaś, a drugą
na mecie drużyną Fun Active, wyniosła bardzo niewiele, bo zaledwie nieco ponad 6 sekund. Na
najniższym stopniu podium stanął
zespół Academy of Hasten I.
W rywalizacji toczonej na pływalni CRS Bielany przy ulicy Lindego wzięło udział 65 pływaków.
Najszybciej pływał Paweł Rurak z
zespołu Paul Piper’s „A”. Przedstawiamy wyniki wszystkich drużyn,
jak również składy zespołów, które znalazły się na podium:
1. Team Karaś: 9:55,79 (Piotr
Fuliński, Natalia Konwerska, Sergiusz Sobczyk, Hania Kazimierczak, Mateusz Kazimierczak);
2. Fun Active: 10:01,94 (Mar-

cin Siwierski, Adrian Tochwin,
Jędrzej Węgierski, Maria Boćkowska, Piotr Żebrowski);
3. Hasten I: 10:21,27 (Sonia
Bochyńska, Dominik Rutkowski,
Mateusz Szymański, Robert Wieczorek, Jakub Banach);
4. Team Karaś II: 11:11,12; 5.
Paul Piper’s B: 12:21,75; 6. Paul
Piper’s A: 12:39,60; 7. Hasten II:
13:01,18; 8. Hasten III: 13:35,33; 9.
Team Karaś III: 13:50,85; 10. Tri
Negu: 14:15,81; 11. Hasten IV:
14:41,16; 12. Łotsony: 15:12,02; 13.
MTT Team: 15:19,05
– To impreza, która wpisała się
już na stałe do kalendarza naszej
dzielnicy. Pragnę pogratulować
całej załodze UKS G-8 Bielany z
Sylwią i Dariuszem Czerwonkami
na czele, którzy są pomysłodawcami tej imprezy. Świetna zabawa na
zakończenie weekendu na pływalni CRS Bielany, która mam nadzieję, że będzie przyciągała coraz więcej fanów tego sportu - podsumował zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany - Grzegorz Pietruczuk.
MG
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Z Pamiętnika Kwartalnika

Fot. M. Czarna

czyli co piszczy w bielańskiej trawie.

M

inął październik, listopad,
i grudzień już się kończy... Ostatni kwartał. Ba!
Cały rok 2016. Ani się obejrzeliśmy. Bardzo szybko zleciało.
Póki co, z kronikarskiego obowiązku, wspomnijmy bielańskie
wydarzenia, które warte są tego. O
jednych pisaliśmy obficie, inne
zostały odnotowane, kolejne zaś
przeszły jakby boczkiem, boczkiem. Pochylimy się nad nimi.
Zatem; zdarzyło się tak...
Na początku października zorganizowano w Parku Olszyna latającą imprezę pn.: „Bielański
Dzień Ptaków”. Był prawdziwy
sokolnik, a także ornitolog, który
dzielił się wiedzą jak rozróżniać i
dokarmiać ptaki, budować domki
lęgowe etc. Zapewniono liczne
pokazy, konkursy i inne atrakcje.
Przy okazji nasze bystre oczka wypatrzyły w okolicy różne ptasie
gatunki: sikorkę, dzięcioła oraz
sójkę. Więc my, cichutko na paluszkach, dokolutko, dokolutko z
przyczajki – pstryk. Ujawnimy je
kiedy indziej, ok.?
Natomiast warto jeszcze raz
przypomnieć, iż ruszyła czwarta
edycja budżetu partycypacyjnego
na 2018 rok. Do rozdysponowania
mamy niebagatelną pulę ponad 7.5
miliona złotych i jest to największa
kwota w Warszawie. Już można
zgłaszać twórcze pomysły, inicjatywy i oczywiście na nie głosować.
Bo kto, jeśli nie lokalne społeczności wie najlepiej, co jest najbardziej
potrzebne? Zatem – mieszkańcy
do dzieła!
Tymczasem bielańską jesień
mieliśmy absolutnie nadzwyczaj-

ną. Długą, liściastą, kolorową,
skłaniającą do przyrodniczych
zdziwień i sentymentalnych westchnień. Lecz jest również druga
strona medalu. Coś, co dla jednych
stanowi powód do zachwytu, dla
drugich już niekoniecznie. Dlaczego? Ta pora roku jest dla wielu
gospodarzy budynków okresem
wytężonej pracy. W dosłownym
tego słowa znaczeniu: z powodu
spadających liści, które całymi dywanami pokryły bielańskie parki,
skwery i trawniki. Ktoś je musi
przecież sprzątnąć, prawda? Więc
poszły w ruch nie miotły, ale hałaśliwe dmuchawy – vide foto 1 z
perspektywy gołębia. Parafrazując
słowa Pawlaka z „Samych swoich”:
„ot, wymyślili te durackie maszyny, bo siły w rencach nie mieli!”
Taka prawda.
W tym samym czasie... Gdy na
jednym biegunie dozorcy zmagali
się z prawami natury, na drugim
tęgie głowy pracowały intensywnie. W jednej z sal ratusza odbył
się już po raz czwarty turniej dla
młodych szachistów. Przybyło ponad 70 uczestników plus rodzinne
ekipy trzymające mocno kciuki.
Skupienie. Szelest drewna (podbitego filcem) na szachownicach. To
ja go tak, a on mnie – bang - z
drugiej mańki! Tu nie ma żadnych
śmichów-chichów. To gra królewska. Strategia myślenia. Kombinacje elementów gry: debiut dwóch
skoczków, końcówka wież, gambit
hetmański... Szach i mat! Rosną
nam nowe pokolenia szachowych
arcymistrzów na miarę W. Schmidta, G. Kasparowa, B. Spasskiego
czy R. Fischera. Znakomity po-
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mysł, już czekamy na następny,
piąty turniej.
O właśnie! Czekanie. Czynność związana z czasem. Kolejna
jego zmiana, czyli przejście na
porę zimową. Cofanie zegarowych
wskazówek. Też mi wielkie co,
zabrano godzinę wiosną, a teraz
została oddana? Gdzie ona się podziewała w międzyczasie? Do worka ją schowano? Hę? No proszę ja
was, zupełne zawracanie gitary!
Rozwalanie ludziom „zegara biologicznego”. Logika, medycyna,
ekonomia się kłania. I tyle. Czyżby?
A wpływ planet na bielański
naród? – dorzuci ktoś przytomnie.
Słusznie, celny strzał. To również.
Dlatego odnotowujemy kolejne w
tym roku bardzo rzadkie zjawisko
astronomiczne na dzielnicowym
niebie, które nastąpiło w połowie
listopada. Super pełnia Księżyca,
czyli perygeum > jego najbliższa
odległość od Ziemi. Byliśmy zwarci i gotowi, gdyż kolejna okazja
nadarzy się dopiero za 18 lat. Dodatkowo naukowcy NASA podbili „bębenek oczekiwań”, informując, że tego dnia Księżyc będzie ok.
15 % większy i 30 % jaśniejszy niż
zazwyczaj. W ruch poszły satelitarne prognozy pogody, podgląd
chmur, pucowanie teleskopów,
lunet i aparatów fotograficznych.
Pomni doświadczeń z nieudanych
obserwacji (zła pogoda) w poprzednich miesiącach, warowaliśmy już 3 dni przed terminem. A
co! Właśnie wtedy zrobiliśmy
śliczne foto 2. Księżyc w lisiej czapie. Na wieczną rzeczy bielańską
pamiątkę. I dobrze, bo w podanym
medialnie dniu, nie było nic widać.
Gęsta warstwa chmur zakryła niebo. A tu, proszę, ślad. Ha!, mamy
cię :)
Inna niespodzianka, także z
kategorii zjawisk natury, zdarzyła
się trzy dni przed końcem listopada. Meteorolodzy zapowiedzieli nagłe załamanie pogody i nadejście zimy. Ponieważ uwielbiamy

rejestrować Bielany w przełomowych sytuacjach, obserwowaliśmy
niebo, trzymając aparat w ręku.
I stała się rzecz niezwykła. W ciągu kwadransa, między godziną
15:00, a 15:15, aura mieszała się
jak w kalejdoskopie. Totalny przekładaniec. Wpierw, słońce (jakby
żegnając jesień) zabarwiło Bielany
na świetlisty kolor, żywcem wyjęty z obrazów Turnera. Coś niebywałego! Staliśmy w zdumieniu,
robiąc zdjęcia. Oto jedno z nich:
foto 3. Lecz za chwilę, nastąpiła
szybka zmiana w pejzażu. Niebo
przykryte szelfową, postrzępioną
czarną chmurą, wiszącą dosłownie tuż nad ziemią. Po czym nastała kompletna szarość. Wiatr,
deszcz, przechodzący stopniowo
w śnieg. I tak sypało do wieczora,
a potem całą noc. Białe Bielany.
Wreszcie kawałek prawdziwej
zimy.
W takim stanie meteorologicznym zaczął się grudzień.
Oznacza to zakończenie tegorocznego sezonu rowerowego systemu
„Veturilo”. Sprawdziliśmy. Faktycznie. Przed ratuszem puściuteńka stacja bazowa. Hm. Dziwny
widok. Pojazdy poszły do magazynu oraz serwisu. Aby do wiosny.
Ponadto, warto dodać, że nasza
dzielnica mocno poprawiła stołeczny wynik wypożyczeń. Już jest
wiadomo, że mijający rok był pod
tym względem rekordowy. Garść
statystyki. Przybyło ponad 70 000
nowych użytkowników, łączna
ilość korzystających z systemu to
prawie 450 000 warszawiaków,
natomiast suma wypożyczeń przekroczyła liczbę 1 800 000! Chyba
zbliżamy się do poziomu roweryzacji zachodnich krajów. Oby tak
dalej.
Chociaż (szczerze mówiąc) w
zupełnie innej kategorii już je dogoniliśmy. Czy to powód do chwały czy zastanowienia, to inna kwestia. Mowa o przedświątecznym
handlu, ponieważ w dzielnicowych hipermarketach już po-

brzmiewa z głośników: Jingle Bells.
Zajrzeliśmy do jednego z nich,
nazwy nie wymienię, gdyż byłaby
to kryptoreklama. Nastrój – i owszem – choinka, girlandy, świecidełka itp. Półki wręcz zawalone
wszelkim towarem kuszącym oczy
i... nasz portfel. Słodycze w okolicznościowych opakowaniach,
zestawy upominków, Mikołaje,
renifery, czerwone czapeczki z
pomponem i co tam tylko chcecie.
Tu nastąpiła głęboka ambiwalencja
odczuć: gdzie jest granica między
tradycją, a masową komercją? Pozostajemy w nieustającym dylemacie.
Tym sposobem zbliżyliśmy się
do końca obecnego roku. Za nami
minione liczne pikniki, imprezy,
rocznice, wystawy i spotkania. No
właśnie. Przed ratuszem stanęła
już w glorii światełek smukła choina, ku uciesze zgromadzonej na
tę okoliczność bielańskiej ludności. To niechybny znak, że Święta
Bożego Narodzenia dosłownie
tuż, tuż. A potem huczny Sylwester i powitanie nowego, 2017
roku.
Jaki będzie? W dużej mierze
zależy od nas samych. Od naszych
marzeń, postaw, działań. Takie
rozmyślania naszły mnie, zawieszone między zbliżającym się
opłatkiem, a kolędą, karpiem i
bigosem...
W chwili, gdy czytacie te słowa,
trzymając w rękach świąteczny
numer „Naszych Bielan”, życzę
wszystkim Czytelnikom spokojnych, rodzinnych oraz magicznych
Świąt. Ale, ale. Byliście grzeczni?
Na pewno. Więc i prezentów moc
niech będzie.
Cóż to słychać z oddali? Kolęda już nutki srebrzyście rozrzuca:
przybieżeli do Betlejem pasterze,
grają skocznie Dzieciąteczku na
lirze, chwała na wysokości, chwała
na wysokości, a pokój na ziemi...
Kłaniam się pięknie.
Mała Czarna

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 5 stycznia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul.
Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 25 stycznia.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30
– 2 stycznia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 16 stycznia.
3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.30-18.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w
czwarty poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179
ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 3, 17 stycznia.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Biblioteka Publiczna ul.
Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 15.00-16.00 – 18 stycznia, tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady,
tel. 22 373 35 10.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 10 stycznia.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 5 stycznia.

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Nasze Bielany nr 12/2016

Osiedla: Piaski, Olszyna

24 DY Ż U RY R A D NYC H

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 2, 16 stycznia.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury,
Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Sławomir Umiński – PiS, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowe i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady, oraz Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.1517.30 – 4 stycznia.
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
g. 17.00-18.00 – 2 stycznia po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty:
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 4 stycznia po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 2 stycznia.
3. Joanna Tomaszewska – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 2 stycznia.
4. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy
poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

