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Znamy laureatów pierwszej Bielańskiej Gali Kultury
20 kwietnia podczas Bielańskiej Gali Kultury poznaliśmy
laureatów wyłonionych przez
Kapitułę. Nagrodzeni zostali
artyści działający na Bielanach oraz osoby i instytucje,
których działalność wpływa
na rozwój i jakość życia kulturalnego w dzielnicy.

Fot. Arch. Redakcji

U

Tomasz Mencina – Burmistrz, Józef Wilkoń, Ewa Błaszczyk, ks. Wojciech Drozdowicz, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza

Dokończenie na str. 4-5

Fot. Arch. Redakcji

roczystość uświetnił
koncert Krzysztofa Zalewskiego „Zalewski
śpiewa Niemena”. Organizatorami wydarzenia byli Dzielnica
Bielany m.st. Warszawy oraz
Bielański Ośrodek Kultury.
Bielany to dzielnica przywiązująca wagę do rozwoju
kultury. Może pochwalić się
ciekawą historią i kilkoma znaczącymi zabytkami. Mieszka tu
wielu artystów i miłośników
kultury. Na terenie dzielnicy
znajduje się doskonale zorganizowana sieć obiektów kulturalnych. Dwie prężnie działające instytucje kultury to: Bie-

lański Ośrodek Kultury oraz
Biblioteka Publiczna im. St.
Staszica z jej wieloma filiami.
W ostatnich latach powołane
zostały też dwa Miejsca Aktywności Lokalnej działające przy
Bielańskim Ośrodku Kultury,
których działalność skupia się
wokół edukacji kulturalnej i integracji mieszkańców.
– Życie kulturalne na Bielanach kwitnie. Nie tylko dzięki
naszym instytucjom, ale przede
wszystkim dzięki lokalnej społeczności. Dlatego postanowiliśmy uhonorować pracę ludzi
zaangażowanych w rozwój szeroko pojętej kultury. Doceniliśmy
zarówno pomysłodawców nowatorskich projektów, jak i twórców
od lat zakorzenionych w naszej
dzielnicy oraz tych, bez których
wsparcia nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu ważnych przedsięwzięć artystycznych – mówi
Tomasz Mencina, Burmistrz
Dzielnicy Bielany.

Laureaci Gali, członkowie kapituły i organizatorzy
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11 kwietnia 2018 r. w murach
CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. I. Domeyki przy ul.
Staffa 3/5 odbył się jubileusz
50-lecia szkoły.

W

u ro c z y sto ś c i w z i ęl i
udział: ambasador Chile
Julio Bravo Yubini;
Burmistrz Tomasz Mencina,
a także jego zastępcy – Magdalena
Lerczak i Grzegorz Pietruczuk;
radni – Ilona Popławska, Wojciech Borkowski i Ryszard Zakrzewski; zarząd Towarzystwa
Szkół Twórczych, dyrektorzy szkół
bielańskich, nauczyciele seniorzy
i nauczyciele obecnie pracujący
w szkole oraz uczniowie.
Uroczystość poprzedziła Msza
św. koncelebrowana przez Jego
Ekscelencję Ks. Biskupa Piotra
Jareckiego w asyście księży parafii
Zesłania Ducha Świętego i księży
absolwentów szkoły.
Wszyscy goście podkreślali

Zmiana numerów
telefonicznych
w Bielańskim Ratuszu

ważną rolę szkoły w środowisku
lokalnym. Podsumowano sukcesy
szkoły – liczba laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych,
artystycznych i sportowych są znaczącym elementem życia szkoły.
Oprócz pracy dydaktycznej ważne
miejsce zajmuje praca charytatywna pod auspicjami Domeyko Dzieciom oraz działalność telewizji
szkolnej Ignaś TV.
Zwieńczeniem uroczystości
był spektakl podsumowujący historię szkoły. Ponadto przygotowano wystawę 50 lat Szkół Domeykowskich.
W czasie uroczystości dokonano otwarcia obiektów sportowych
(boiska, bieżni).
12 kwietnia 2018 r. odbył się
koncert wspomnieniowy dla absolwentów Szkół Domeykowskich.
Na scenie wystąpili absolwenci
oraz chór szkolny.

Fot. P. Hołubiec

50-lecie Szkół Domeyki

CXXII LO

Drugi od lewej: Julio Bravo Yubini – ambasador Chile, Tomasz Mencina – Burmistrz i Zofia Gajewicz – naczelnik WOW

Zmiana adresu placówki Urzędu Pocztowego
na Bielanach
Szanowni Państwo

Informujemy, że od 9 maja
2018 r. nastąpi zmiana numerów
telefonów Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Numer do
centrali telefonicznej Ratusza będzie następujący: 22 443 47 00.
Po wyłączeniu obecnej centrali
osoby dzwoniące na poprzednie
numery otrzymają informację
o nowych numerach.

Poczta Polska – Region Sieci Warszawa-Miasto informuje, że
grupa listonoszy obsługujących dzielnicę Bielany z UP Warszawa 86
przy ul. Broniewskiego 2 (Żoliborz) została przeniesiona do placówki UP Warszawa 14, przy ul. Gwiaździstej 27 (Bielany). Celem tej
zmiany organizacyjnej jest usprawnienie pracy służby doręczeń
i przyspieszenie procesu dostarczania korespondencji do mieszkańców. Dzięki temu klienci będą mogli wcześniej odbierać przesyłki z
placówki, co spowoduje skrócenie czasu oczekiwania na odbiór korespondencji.

Redakcja

Redakcja

Bielany dla Biznesu
Z inicjatywy Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany oraz
Krajowej Izby Gospodarczej
19 kwietnia w Bielańskim
Ratuszu odbyło się kolejne
bezpłatne szkolenie.

T

ym razem na spotkaniu Bielany dla Biznesu gościliśmy
ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
W ramach szkolenia omówio-

ne zostały dwa tematy. W pierwszym z nich e-ZLA tj. elektronicznych zwolnień lekarskich omówiono m.in. najważniejsze regulacje w przepisach.
Drugim tematem były sposoby
pozyskania dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Dowiedzieliśmy się o możliwości wsparcia na
założenie i rozwój istniejącej działalności gospodarczej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
WDG

SAMORZĄD
ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY DZIELNICY...

Tomasz Herbich – Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej.
roczne sprawozdanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz będziemy wyrażali swoje
zdanie na temat budżetu naszej
dzielnicy w zakresie wydatków
związanych z polityką lokalową
oraz z gospodarowaniem zasobem
mieszkaniowym miasta stołecznego Warszawy.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez Komisję Mieszkaniową jest opiniowanie wniosków kierowanych przez mieszkańców Bielan, które dotyczą
przede wszystkim: udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobie miasta stołecznego
Warszawy, zamiany lokali, ponownego zawarcia umowy najmu po
wygaśnięciu wcześniejszej umowy,
regulacji tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy oraz weryfikacji listy osób oczekujących na

Fot. Arch. Redakcji

Zacznijmy od pytania wprowadzającego – czym zajmuje się Komisja Mieszkaniowa? Jakie sprawy
podejmują Państwo podczas swoich
posiedzeń?

Tomasz Herbich

przyznanie lokalu. W tej kadencji
Rady Dzielnicy członkowie Komisji Mieszkaniowej zdecydowali
ponadto, że będziemy opiniowali

Dlaczego wybrał Pan tę komisję?

Polityka mieszkaniowa z pewnością należy do najważniejszych
zadań, jakimi zajmuje się dzielnica, w tym bowiem zakresie kompetencje dzielnic są rzeczywiście
znaczne (jestem zresztą przekonany, że należy poszerzać zakres

kompetencji dzielnic oraz ich podmiotowość w innych dziedzinach,
takich jak choćby tworzenie budżetu czy uchwalanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego). Na moją chęć zaangażowania się w prace Komisji
Mieszkaniowej wpłynęło jednak
przede wszystkim to, że jej działania mają bardzo duże znaczenie
społeczne. Jestem przekonany, że
szeroko rozumiana polityka społeczna, której ważną częścią jest
pomoc mieszkaniowa, to w gruncie rzeczy najistotniejsze zadanie
realizowane przez samorząd.
Wszystkie zmiany ustrojowe i polityczne wprowadzane w samorządach powinny zmierzać do tego,
aby były one bardziej solidarne.

Jak dużo wniosków kierowanych przez mieszkańców rozpatrują
Państwo w ciągu roku?

W zeszłym roku zaopiniowaliśmy 339 wniosków. Liczby zbliżone do tej powtarzają się co roku
– średnio opiniujemy między 300
a 400 wniosków rocznie. Wiąże się
to z bardzo dużym nakładem pracy członków komisji, każdy
z wniosków wymaga bowiem indywidualnego rozpatrzenia i potraktowania. Poczucie dobrze
spełnionego obowiązku daje jednak każda sprawa, w której mogliśmy przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia wniosków kierowanych do nas przez mieszkańców
Bielan.
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Umowa na trzecie przedszkole modułowe podpisana
17 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Bielany została podpisana
umowa na budowę przedszkola przy ul. M. Dąbrowskiej
5a. To trzecie przedszkole
na Bielanach, które zostanie
zrealizowane w technologii
modułowej.

Fot. P. Hołubiec

W

marcu br. zostały podpisane umowy na budowę
dwóch przedszkoli: przy
ul. Przy Agorze 12 i Conrada 10a,
a teraz na 3. placówkę – przy ul.
M. Dąbrowskiej 5a. Przedszkola
zbudowane zostaną w technologii
modułowej w konstrukcji stalowej
i zastąpią istniejące w tych lokalizacjach przedszkola wybudowane
w latach 70. w technologii drewnianej, tzw. „ciechanowskie”.
– Przed nami duże wyzwanie.
Po raz pierwszy na Bielanach będziemy budować w systemie modułowym. Ta metoda pozwoli nam
w bardzo krótkim czasie, w porównaniu do metody tradycyjnej, wybudować trzy przedszkola. Czas
realizacji skraca z 2 lat do ok.
6 miesięcy, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na tę technologię
– mówi Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy Bielany.
System modułowy jest nowy
na naszym rynku, ale już sprawdzony na zachodzie i północy Europy.
W tym systemie z powodzeniem budowane są m.in. biura,

Paweł Sondij – naczelnik WIR, Ilona Popławska – Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Tomasz Mencina – Burmistrz i Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza

hotele, szpitale i obiekty edukacyjne.
Na popularność tej technologii
mają wpływ krótki czas realizacji
i mała uciążliwość w miejscu montażu, gdyż na miejsce dostarczane
są gotowe moduły. Istotnym elementem jest także wysoka jakość
budynku, który powstaje w kontrolowanych warunkach produkcyjnych. Nie należy mylić systemu
modułowego ze znanym do tej
pory w Polsce i słabszym jakościowo systemem kontenerowym.
W nowych przedszkolach nie
tylko będą lepsze warunki, ale
przybędzie również ok. 200 dodatkowych miejsc dla najmłodszych
– w sumie będzie ich 600. Ponadto zostaną także kompleksowo
zmodernizowane place zabaw
w tych placówkach
– Czas zastąpić stare, wysłużone placówki nowymi. Będą w nich
równie dobre warunki, jak placówkach budowanych w tradycyjnej
technologii. Ponadto technologia
modułowa pozwoli w przyszłości
w dość prosty sposób rozbudować
istniejące przedszkola o nowe moduły, jeśli będzie taka potrzeba –
mówi Artur Wołczacki, Wiceburmistrz Dzielnicy Bielany.
Łączny koszt wszystkich
trzech inwestycji wynosi około 31
mln zł. Inwestycję realizuje firma
Climatic.

Wizualizacji przedszkola przy ul. Conrada 10a

Małgorzata Kink

Zespół Szkół nr 49 wzbogaci się o kompleks boisk
19 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Bielany została podpisana
umowa na budowę kompleksu
boisk przy Zespole Szkół nr 49
przy ul. Tołstoja 2.

Fot. P. Hołubiec

P

przy ZS nr 49 na Wawrzyszewie powstanie boisko
wielofunkcyjne do piłki
nożnej, ręcznej i koszykówki
o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko do piłki siatkowej
i tenisa o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto zostanie wybudowana bieżnia okólna – trzytorowa z wbudowaną bieżnią czterotorową do biegów na 60 m
(z nawierzchnią poliuretanową)
oraz rozbieg wraz z zeskocznią
do skoku w dal. Będą też zamontowane urządzenia do street workout.
– Obiecaliśmy boisko na
Wawrzyszewie i dotrzymujemy
słowa. Na terenie szkoły kończymy właśnie budowę żłobka, na

Wykonawcy kompleksu, Tomasz Mencina – Burmistrz, Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza
i Paweł Sondij – naczelnik WIR

którą zgodzili się okoliczni
mieszkańcy. Jednocześnie prosili nas o wybudowanie boiska, na
które od lat czekali. Realizujemy
naszą obietnicę – mówi Tomasz
Mencina, Burmistrz Dzielnicy
Bielany.
W ramach prac przewidziane
jest także wykonanie oświetlenia,
ogrodzenie kortów, zamontowanie
piłkochwytów, a także odwodnienie boisk i bieżni.
– Boiska realizowane będą
w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Około miesiąca potrwa projektowanie, a następnie realizacja. Z nowoczesnego kompleksu boisk
dzieci i młodzież będą mogły korzystać już od początku nowego
roku szkolnego – dodaje Artur
Wołczacki, Wiceburmistrz Dzielnicy Bielany.
Koszt inwestycji to 1,65 mln
zł.
Małgorzata Kink
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Znamy laureatów pierwszej
Bielańskiej Gali Kultury

LAUREACI
1. Kategoria:
BIELAŃSKIE MIEJSCE KULTURY

Dokończenie ze str. 1

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

Nagrodę otrzymała:
Pracownia Rodziny Jarnuszkiewiczów – pierwsza
Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna

Fot. Arch. Redakcji

Agata Passent

Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Bielany w dziedzinie
promocji działań kulturalnych oraz upowszechniania kultury w Dzielnicy Bielany jest wyróżnieniem honorowym,
nadawanym osobom lub instytucjom (stowarzyszeniom,
firmom, grupom nieformalnym), promującym działalność
kulturalną i artystyczną, bądź artystom związanym z Dzielnicą Bielany, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego oraz promocji Dzielnicy Bielany.

Autorem statuetki dla laureatów jest, nagrodzony za
całokształt pracy artystycznej i rozwój kultury w naszej
Dzielnicy, artysta Józef Wilkoń.
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości,
w tym m.in. posłowie Joanna Fabisiak i Rafał Trzaskowski,
senator Barbara Borys-Damięcka, radni m.st. Warszawy:
Piotr Mazurek i Dariusz Figura, Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy – Małgorzata Poręba, Anna Czarnecka
i Jan Zaniewski oraz radni: Joanna Radziejewska, Renata
Banasiak, Anna Neska, Daniel Pieniek, Wojciech Borkowski, Ryszard Zakrzewski, wiceburmistrzowie Dzielnicy

Piotr Kornobis, Marcelina Jarnuszkiewicz,
Michał Krasucki i Magdalena Ulejczyk

Rodzinną historię artystyczną na Bielanach rozpoczął
prof. Jerzy Jarnuszkiewicz – m.in. twórca rzeźby „Małego
Powstańca”, który od lat 60-tych tworzył w pracowni plastycznej w bloku przy ul. Magiera 30. Pracownię po ojcu
przejął jego syn – reżyser i profesor sztuk plastycznych
Marcin Jarnuszkiewicz. Obecnie przy Magiera pracuje
ilustratorka Marcelina Jarnuszkiewicz – wnuczka Jerzego.
Marcelina Jarnuszkiewicz jest stypendystką Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rektora ASP.
Marcelina Jarnuszkiewicz wraz ze swoim mężem
Piotrem Kornobisem, ocalili pracownię Jerzego Jarnuszkiewicza i prowadzą dziś w niej działalność artystyczną.
Dorobek trzech pokoleń artystów z rodziny Jarnuszkiewiczów tworzących przy ul. Magiera został doceniony i wyróżniony. Pracownia, jako pierwsza w dzielnicy Bielany,
otrzymała niedawno tytuł Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej.

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

2. Kategoria:
ANIMACJA KULTURY
Nagrodę otrzymał projekt:
Bielańska Akademia Umiejętności

Krzysztof Zalewski

Fot. Arch. Redakcji

Nagrody zostały przyznane w ośmiu kategoriach. Została też wręczona nagroda specjalna za całokształt wieloletniej pracy twórczej.
– Mieszkając na Bielanach od urodzenia poznałam
wielu mieszkających i tworzących tutaj artystów. Dziś nie
wyobrażam sobie Bielan bez kultury, która stała się wizytówką naszej dzielnicy. Cieszy mnie duże zainteresowanie
mieszkańców ofertą kulturalną, a z rozmów z nimi wiem,
że jesteśmy na Bielanach spragnieni dostępu do kultury
lokalnej.
Chcemy kultury nowoczesnej, angażującej, ale pamiętamy też o naszej bielańskiej historii i tożsamości. W proponowanej przez nas ofercie staramy się odpowiedzieć na
te potrzeby, równocześnie podjęliśmy też prace nad stworzeniem Planu Rozwoju Kultury na Bielanach.
Dziś mamy w dzielnicy wspaniałych pracowników samorządowych, którzy we współpracy z artystami i organizacjami pozarządowymi tworzą wyjątkowe projekty – mówi
Magdalena Lerczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Fot. Arch. Redakcji

Rafał Trzaskowski, ks. Wojciech Drozdowicz i Tomasz Mencina

Paulina i Natalia Przybysz

Bielany: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski
oraz Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki.
Po oficjalnej części uroczystości odbył się znakomity
koncert Krzysztofa Zalewskiego „Zalewski śpiewa Niemena”. Wydarzenie poprowadziła Agata Passent.

Sebastian Świerszcz, Joanna Grabowiecka,
Piotr Mazurek i Małgorzata Poręba

Laureaci w tej kategorii to projekt, którego celem jest
inspirowanie mieszkańców Bielan do aktywnego udziału
w życiu kulturalnym. Jego inicjatorami są aktor i animator
kultury Sebastian Świerszcz oraz reżyserka Joanna Grabowiecka. Ideą projektu jest chęć przybliżenia bielańskiej
społeczności wybitnych i ważnych osobowości ze świata
kultury poprzez cykl inspirujących spotkań. Mieszkańcy Bielan mają też możliwość wzięcia czynnego udziału
w interdyscyplinarnych warsztatach rozwojowych prowadzonych przez artystów i specjalistów z danej dziedziny.
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BIELAŃSKIEJ GALI KULTURY
3. Kategoria:
EDUKACJA KULTURALNA

5. Kategoria:
MECENAS KULTURY

Nagrodę otrzymał projekt:
Rozśpiewane Smyki w Świecie Muzyki

cą, scenarzystą i pierwszym prowadzącym programu telewizyjnego Ziarno, za który otrzymał nagrodę Wiktora.
W 2002 r. założył, piwnicę artystyczną Podziemie Kamedulskie, gdzie organizowane są spektakle teatralne,
koncerty i wystawy. Współpracuje z aktorką Ewą Błaszczyk
w fundacji Akogo? pomagającej dzieciom w śpiączce. Jest
wielkim przyjacielem artystów i środowisk twórczych. Od
lat nie tylko wspiera kulturę, ale również promuje, dzięki
swojej działalności kulturalnej, Dzielnicę Bielany. To prawdziwy Ambasador Bielan i wielki lokalny patriota.

Nagrodę otrzymała firma Veolia Energia Warszawa
S.A. za wieloletnie wsparcie projektu
Jazz w Podziemiach Kamedulskich

8. Kategoria:
BIELAŃSKI CYKL

Jacky Lacombe, Anna Czarnecka i Grzegorz Pietruczuk

Laureat w tej kategorii to autorski program umuzykalniania i edukacji kulturalnej skierowany do najmłodszych
mieszkańców Bielan. Realizowany od 2017 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Pomysłodawczynią muzycznych poranków jest Kamila Lewicka, która razem z Marzeną Białobrzeską przygotowuje i prowadzi każde spotkanie.

6. Kategoria:
BIELAŃSKI AUTOR
Nagrodę otrzymał: Jarosław Zieliński
Hanna i Artur Dutkiewiczowie, Rafał Trzaskowski i Iwona Dolecka

Cykl koncertów istnieje nieprzerwanie od 2006 r. i jest
jednym z najważniejszych stałych wydarzeń kulturalnych
na Bielanach. Opiekę artystyczną sprawuje Artur Dutkiewicz – wybitny pianista jazzowy. Managerem i dobrym
duchem całego przedsięwzięcia jest Hanna Dutkiewicz.

4. Kategoria:
KULTURALNA ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA

Nagrodę otrzymał:
artysta i przyjaciel Bielan Józef Wilkoń

7. Kategoria: AMBASADOR BIELAN
Nagrodę otrzymał: ksiądz Wojciech Drozdowicz

Fot. Arch. Redakcji

Działania Fundacji sprawiają, że dzieci i dorośli na
moment przystają w biegu, by cieszyć się twórczym działaniem. Animatorki starają się wyzwalać kreatywne myślenie, wspierać artystyczne pasje i bawić się sztuką. Rodzicom i nauczycielom proponują warsztaty rozwojowe,
wspierające ich umiejętności i wiedzę psychologiczną
pomocną w budowaniu relacji z dziećmi. Działają w duchu
rodzicielstwa bliskości, pedagogiki zabawy i przygody.
Fundacja właśnie obchodziła swoje 10. urodziny. Przez te
10 lat działalności zrealizowała liczne projekty kulturalne,
edukacyjne i profilaktyczne – wiele z tych projektów powstawało na Bielanach. Fundacja otrzymała liczne nagrody m.in. I Nagrodę Warszawską za najlepszy projekt
w kategorii Organizacje pozarządowe przyznaną w ramach
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej za projekt
Twórcze Dzieciaki.
Założycielki fundacji to siostry: Anna Olczyk-Grabowska i Monika Olczyk.

9. Kategoria:
NAGRODA SPECJALNA za całokształt
wieloletniej pracy twórczej

Absolwent Wydziału Historycznego UW, historyk
Warszawy, pisarz i publicysta. Rodowity warszawianin.
Autor licznych publikacji. Za opracowanie „Bielany, przewodnik historyczno-sentymentalny” otrzymał drugi w karierze literackiej dylom honorowy Varsavianum Roku.
W 2008 r. został wyróżniony przez Radę m.st. Warszawy
odznaczeniem Zasłużony dla Warszawy.

Józef Wilkoń, Tomasz Mencina i Magdalena Lerczak

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

Jarosław Zieliński, Włodzimierz Piątkowski i Jarosław Bobin

Fot. Arch. Redakcji

Nagrodę otrzymała:
Fundacja Przystanek Twórczość

Monika Olczyk, Joanna Fabisiak i Daniel Pieniek

Fot. Arch. Redakcji

Kamila Lewicka, Marzena Białobrzeska,
Dariusz Figura i Jan Zaniewski

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

Nagrodę otrzymał: Jazz w Podziemiach Kamedulskich

Ks. Wojciech Drozdowicz, Barbara Borys-Damięcka i Witold Kon

Doceniony proboszcz najmniejszej warszawskiej parafii bł. E. Detkensa, założyciel Podziemia Kamedulskiego.
Pod koniec lat 80. rozpoczął współpracę z Telewizją Polską
przy programach dla dzieci o tematyce religijnej. Był twór-

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów i scenografii teatralnych. Zilustrował ponad 200 książek dla dzieci i dorosłych w kraju i za granicą oraz sam napisał teksty
do kilkunastu książek dla dzieci. Otrzymał wiele nagród
i wyróżnień: m.in. Nagrodę Ministra Kultury za całokształt
Twórczości, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał Złote Berło Fundacji Kultury Polskiej.
W roku 2016 został uznany Człowiekiem Roku przez
Magazyn Literacki. Dziś trudno wyobrazić sobie Bielany
i teren Kościoła Pokamedulskiego bez słynnych rzeźb:
Karuzeli i bożonarodzeniowej Szopki.

W YDA R Z E N I A
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Poniedziałek
Mazurkowy
W Poniedziałek Wielkanocny,
tradycyjnie już, wokół kościoła
pokamedulskiego odbył się Poniedziałek Mazurkowy – otwarta impreza organizowana przez
Zarząd Dzielnicy Bielany.

W

Redakcja

Fot. Arch. Redakcji

wydarzeniu wzięli udział
Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Bielany: Magdalena Lerczak, Włodzimierz
Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk.
Oprawę muzyczną Mszy św.
odprawianej przez ks. Wojciecha
Drozdowicza zapewnili Janusz
i Kaja Prusinowscy, Piotr Piszczatowski i Szczepan Pospieszalski. Zaśpiewali tradycyjne pieśni
wielkanocne, zaczerpnięte z żywej

tradycji i starych śpiewników. Po
mszy na placu przed kościołem
można było zatańczyć do muzyki
na żywo.
W tym roku do tańca zagrała
Orkiestra Taneczna Bonanza.
Wszystko w młodej formule i z dziką energią! Tańcom, jak co roku,
towarzyszył poczęstunek – można
było skosztować mazurkowych
wypieków przygotowanych przez
ochotników z parafii.
W podziemiach kościoła przy
muzyce na żywo odbyło się wspólne śpiewanie pieśni wielkanocnych oraz wielkanocnych kolęd
życzących, z północno-wschodniej
Polski.

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza i ks. Wojciech Drozdowicz

Miło nam poinformować, że
bielański kalendarz książkowy na rok 2018 znalazł
się wśród wąskiego grona
nominowanych podczas
Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy
Zoom Art.

T

en prestiżowy, organizowany od czterech lat, konkurs
ma na celu docenienie pracy
m.in. grafików, fotografów, ilustratorów czy artystów. 6 kwietnia br.
odbyła się gala finałowa podczas,

której nagrodzone zostały najlepsze realizacje.
Bielański kalendarz na 2018 r.
został stworzony z myślą o mieszkańcach naszej dzielnicy. Tworząc ten kalendarz chcieliśmy
wyeksponować cechy wyróżniające naszą dzielnicę. Z jednej strony zaprezentować otwarcie na
artystów, ludzi kultury, twórców,
którzy na Bielanach znajdują doskonałą przestrzeń do realizacji
swoich przedsięwzięć. Z drugiej
strony pragnęliśmy pokazać Bielany jako ekologiczną dzielnicę,

dbającą o środowisko naturalne,
w której stawiamy na zrównoważony rozwój. Jesteśmy dzielnicą,
w której wielkomiejskość spotyka
się z lokalnością, a innowacje
i nowoczesność z tradycją i naturalnością.
Kolor miętowy ze swoją świeżością ma inspirować i dodawać
energii. Chcieliśmy, aby przywoływał na myśl wiosnę i lato, które
na Bielanach są szczególnie wyjątkowe.
Redakcja

Fot. Arch. Redakcji

Bielański kalendarz na
Międzynarodowym Festiwalu ZoomArt

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza,
Paweł Hołubiec i Katarzyna Białczyk – WKP

W YDA R Z E N I A
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Jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu Parku Olszyna
22 marca Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna.

J

est to teren o powierzchni
15,1 ha, położony w południowej części Bielan, ograniczony ulicami: ul. W. Broniewskiego, ul. Z. Romaszewskiego
(dawna ul. T. Duracza), ul. Gąbińską oraz al. Armii Krajowej.
Charakterystyczną cechą obszaru planu jest występująca na
jego przeważającej powierzchni
zieleń parkowa i leśna (Park Olszyna), z terenami zieleni urządzonej, obiektami sportowymi
oraz placami zabaw. W zachodniej, południowo-zachodniej
i północno-wschodniej części planu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzyszącą jej zabudową usługową oraz
parkingami.
W granicach planu wyznaczone zostały granice terenów
rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym, do których zaliczone zostały tereny: dróg publicznych
(1. D-L – ul. Z. Romaszewskiego,

2.KD-D - ul. Gąbińska, 3.KD-D
- ul. projektowana, 4.KD-D - ul.
projektowana) oraz tereny ziele-

ni urządzonej, park miejski
(9. P).
Zgodnie z ustaleniami planu,

Koncert Orkiestry
Kameralnej Filharmonii
Narodowej

przewidziana jest na jego obszarze
budowa dwóch odcinków ulic:
3.KD-D i 4.KD-D oraz niewielkie

Rok z Samogłoską
21 kwietnia Miejsce Aktywności
Lokalnej Samogłoska obchodziło swoje pierwsze urodziny.

S

przekształcenia w obrębie istniejących ulic: ul. Z. Romaszewskiego
i ul. Gąbińskiej. Wydzielone w planie ulice wymagają na fragmentach uregulowania stanu ich własności.
W zakresie infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej istniejące
na obszarze planu przewody zapewniają odpowiednie rezerwy na
pokrycie pełnego zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków.
W związku z pełnym uzbrojeniem obszaru planu w sieć infrastruktury wodno-kanalizacyjną
nie przewiduje się kosztów związanych z budową lub modernizacją elementów sieci infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
– Cieszę się, że dzięki wspólnym staraniom – naszych radnych
i zarządu – udało się uchwalić miejscowy plan dla Parku Olszyna. Pozwoli to uchronić ten zielony teren
przed zabudową, a były na to zakusy developerów, więc temat był
pilny – mówi Artur Wołczacki,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany.
Suma oszacowanych kosztów
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych m.st. Warszawy wyniesie około 1 mln zł.
Redakcja

Ugla, która zaczarowała publiczność
swoim głosem, dźwiękami klarnetu
i kalimby. Kolejną atrakcją był winylowy koncert życzeń prowadzony
przez DJ’a Janusza – zasłużonego
sąsiada Samogłoski. Każdy mógł
zatańczyć na parkiecie w rytm wybranej przez siebie piosenki. Wiele
emocji wywołało rozbijanie piniaty,
która przybrała kształt ananasa,
wypełnionego słodkościami i confetti. Przygotowaną przez mieszkańców wystawę wspomnień z pierwszego roku działalności Samogłoski
można oglądać do końca maja.
Anna Płachecka

25 marca w kościele św. Marii
Magdaleny na Wawrzyszewie
odbył się wyjątkowy koncert
Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Wypełniona
po brzegi świątynia rozbrzmiała muzyką Jana Sebastiana
Bacha, Carla Reinecke oraz
Wojciecha Kilara.

P

odzielony na dwie części
koncert był okazją do przypomnienia najpiękniejszych
utworów zarówno muzyki klasycznej jak i filmowej, w tym motywów
z filmów takich jak: Pan Tadeusz,

Ziemia Obiecana, Pianista czy Rodzina Połanieckich.
Do wysłuchania koncertu zaprosił Burmistrz Dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina. W koncercie
wzięli również udział wiceburmistrzowie: Magdalena Lerczak,
Grzegorz Pietruczuk oraz Włodzimierz Piątkowski. Obecni byli
także bielańscy radni: Joanna Radziejewska i Daniel Pieniek.
Muzyczne widowisko zakończyło się owacjami na stojąco
i dwukrotnym bisowaniem.
Redakcja

Fot. Arch. Samogłoski

Fot. Z. Morawski

ąsiedzka domówka została
zorganizowana przy ogromnym wsparciu mieszkańców,
którzy razem z animatorkami Samogłoski wieszali wystawę sąsiedzką, przygotowywali scenografię i mnóstwo smakołyków na
urodzinowy stół. Gośćmi na imprezie byli Zastępcy Burmistrza:
Magdalena Lerczak, Włodzi-

mierz Piątkowski, Grzegorz Pietruczuk i Artur Wołczacki, a także radny Piotr Ślaski.
Impreza rozpoczęła się projekcją filmu z udziałem mieszkańców.
Opowiedzieli w nim, czym jest dla
nich Samogłoska oraz czego życzą
jej na kolejny rok działalności. Wypowiedzi przeplatane były fotografiami z wydarzeń, spotkań oraz
warsztatów, które odbyły się przez
ostatnie 12 miesięcy. Po pokazie
wysłuchaliśmy nastrojowego występu Magdaleny Sowul z zespołu
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Sprzątanie Lasu Bielańskiego
z okazji Światowego Dnia Ziemi

Solidny pracodawca
rekrutuje
Huta ArcelorMittal Warszawa
po raz czwarty otrzymała tytuł
„Solidny Pracodawca Roku”.
Określenie „solidny” oznacza,
że wzorowa polityka personalna jest stałym – właśnie „solidnym” – fundamentem firmy.

Fot. Arch. Redakcji

W

Od lewej, na pierwszym planie: Joanna Radziejewska – radna, Tomasz Mencina – Burmistrz,
Rafał Trzaskowski – poseł na Sejm RP, Jerzy Kropacz, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza,
Wojciech Borkowski, Ilona Popławska i Anna Neska – radni

mieszkańcy, poseł Rafał Trzaskowski, Zastępcy Burmistrza: Magdalena Lerczak, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski,
Wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy: Małgorzata Poręba i Anna
Czarnecka oraz bielańscy radni:
Joanna Radziejewska, Ilona Popławska, Anna Neska, Natalia
Krupa, Iwona Walentynowicz,
Wojciech Borkowski i Daniel Pieniek.

22 kwietnia przypadał Światowy Dzień Ziemi.

Z

tej okazji, promując proekologiczne postawę, Burmistrz Dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina zaprosił lokalną
społeczność do sprzątania Lasu
Bielańskiego.
Były worki na śmieci i rękawiczki. Bielany nie zawiodły! W
sprzątanie Lasu zaangażowali się

Bierzmy przykład i pamiętajmy, aby dbać o czystość nie tylko
od święta, ale i na co dzień. Bielany słyną z tego, że mają wiele terenów zieleni – jest o co dbać. Śmieci w lesie to nie tylko sezonowy
problem po zimie. Pamiętajmy,
aby w letnie dni odpoczywając na
łonie natury nie pozostawiać po
sobie śmieci.
Redakcja

„Wszyscy wygramy,
gdy smog pokonamy”
13 kwietnia w Przedszkolu z
Oddziałami Integracyjnymi Nr
309 odbyło się podsumowanie
dzielnicowego konkursu plastycznego pt. „Wszyscy wygramy, gdy smog pokonamy”.

U

Redakcja

bez kwalifikacji lub chcącym podnieść kwalifikacje. Każdy może
ubiegać się o sfinansowanie lub
dofinansowanie kursu, szkoły
średniej, studiów wyższych lub
podyplomowych. Pracownicy
mogą zdobywać nowe kwalifikacje, gdyż bardzo wspieramy wielofunkcyjność. Oferujemy też nieodpłatną naukę angielskiego na
różnych poziomach. Organizujemy wiele szkoleń z rozwoju kompetencji miękkich, w tym dla pracowników fizycznych.
Kolejne punkty, stanowiące
kryterium oceny przedsiębiorstwa,
dotyczyły zasad awansu w firmie,
systemów motywacyjnych oraz
zakresu świadczeń socjalnych.
W Hucie te ostatnie obejmują prywatną opiekę zdrowotną, dofinansowanie wypoczynku, możliwość
otrzymania zapomóg losowych
lub korzystanie z niskooprocentowanych pożyczek, bony okolicznościowe, paczki dla dzieci pracowników, dofinansowanie posiłków oraz aktywności sportowej,
hotele pracownicze itp.
W ankiecie przekazaliśmy też
informacje na temat ograniczenia
oddziaływania Huty na środowisko i działań, jakie podejmujemy
na rzecz społeczności Bielan,
wspierając przedsięwzięcia sportowe, edukacyjne i kulturalne.
Cieszymy się, że po raz czwarty oceniono nasze działania pozytywnie, przyznając nam tytuł Solidnego Pracodawcy. Stanowi on
potwierdzenie tego, że Huta ArcelorMittal Warszawa prowadzi
wzorową politykę personalną
i plasuje nas w gronie najbardziej
wiarygodnych i rzetelnych pracodawców w Polsce.
Alina Bielecka

Naszej Koleżance

Agacie Nowotarskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Ojca

Fot. P. Hołubiec

dział w konkursie wzięło 20
przedszkoli. Jury oceniło,
iż wszystkie prace dzieci są
wyjątkowe i otrzymują I miejsce.
Dyplomy oraz nagrody wręczali Burmistrz Dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina, jego Zastępca
Grzegorz Pietruczuk oraz Przewodnicząca Komisji Oświatowej
Dzielnicy Bielany Ilona Popławska. Do każdego przedszkola trafiły budki lęgowe dla ptaków oraz
dyplomy, ponadto dzieci otrzymały upominki o tematyce ekologicznej i zdrowe przekąski.

związku z rozwojem
i modernizacją wydziałów pro du kc yjnych
w Hucie ArcelorMittal Warszawa
trwa nabór nowych pracowników.
Zakład poszukuje przede wszystkim operatorów na produkcję.
Najchętniej osób ze średnim wykształceniem technicznym lub
takich, które gotowe są na zdobywanie kwalifikacji technicznych w
czasie pracy.
Kryteria, jakimi organizator
programu „Solidny Pracodawca
Roku” kieruje się przy wyborze
laureatów, to: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery, dynamika zatrudnienia, działalność w zakresie
odpowiedzialności społecznej oraz
zewnętrzne i wewnętrzne opinie
o firmie (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, środowisk lokalnych).
W ankiecie, która stanowi
podstawę do oceny w procesie
przyznania tytułu, każda ubiegająca się o niego firma musi przedstawić informację na temat prowadzonej polityki zatrudnienia.
Znajdują się w niej odrębne pytania dotyczące zatrudniania osób
w wieku 50+, kobiet w ciąży czy
młodych matek.
Ankieta zawiera także pytania
o staże i praktyki, które w naszym
zakładzie organizowane są co
roku. Obecnie trwa nabór chętnych. Huta przyjmuje na staże
i praktyki zarówno uczniów szkół
średnich jak i studentów kierunków technicznych.
Starając się o tytuł „Solidnego
Pracodawcy Roku”, musieliśmy
pokazać jakie możliwości indywidualnego rozwoju, podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i szkoleń
oferujemy naszym pracownikom.
Mamy się czym pochwalić; oferujemy szkolenia zawodowe osobom

Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy i Ilona Popławska – Przewodnicząca
Komisji Oświaty wręczają przedszkolakom dyplomy i nagrody

składają Naczelnik i Pracownicy
Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany
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Wręczenie certyfikatów
WARS i SAWA

„Wierszyki łamiące języki”
Od trzech lat, wraz z początkiem wiosny, w SP nr 187 im.
A. Mickiewicza przy ul. L. Staffa 21 odbywa się Dzielnicowy
Konkurs Recytatorski dla
uczniów klas I-III pt. „Wierszyki
łamiące języki”.

Fot. P. Hołubiec

Z

W tegorocznej edycji zostały
wyróżnione:
● Szkoła Podstawowa Nr 352
im. Jerzego Huberta Wagnera –
bezterminowo
● Szkoła Podstawowa Nr 53
im. Mariusza Zaruskiego
● Szkoła Podstawowa Nr 370
w Zespole Szkół Nr 49
● Szkoła Podstawowa Nr 293
im. Jana Kochanowskiego – bezterminowo
● Szkoła Podstawowa Nr 209
im. Hanki Ordonówny
● Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 214
im. Stanisława Skrypija – bezterminowo
● Szkoła Podstawowa Nr 77
im. Wandy Zieleńczyk
● Szkoła Podstawowa Nr 263
im. Powstańców Wielkopolskich

P

rzyznawany jest na czteroletni okres realizacji szkolnego programu wspierania
uzdolnionych. Po upływie tego
okresu szkoły mogą ubiegać się o
jego bezterminowe przedłużenie,
składając wyciąg z systematycznie
prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu
wspierania uzdolnionych. Wśród
15 szkół, które otrzymały to zaszczytne wyróżnienie, 5 uzyskało
certyfikat bezterminowo. Warto
nadmienić, że bielańskie szkoły
biorą udział w programie już od
jego pierwszej edycji.

● Szkoła Podstawowa Nr 273
im. dr. Aleksandra Landy
● Szkoła Podstawowa Nr 369
im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego – bezterminowo
● LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w
Zespole Szkół Nr 49
● LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława
Reymonta w Zespole Szkół Nr 18
● CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
– bezterminowo
● Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr
10 im. Stanisława Staszica
● Technikum Księgarskie im.
Stefana Żeromskiego w Zespole
Szkół Nr 18

adaniem uczestników jest
recytacja utworu literackiego bogatego w trudne do
wymówienia słowa. Uczniowie
oceniani są za dykcję, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się dziesięć bielańskich szkół
podstawowych. Niemal pięćdziesięcioro uczniów prezentowało
swoje umiejętności recytatorskie
nie tylko przed komisją konkursową, ale także przed licznie
zgromadzoną publicznością –
rodzicami, dziadkami, babciami,
opiekunami i nauczycielami.
Nadmienić należy, że poziom
wystąpień był bardzo wysoki, o

czym świadczą choćby miejsca ex
aequo w obu kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa w składzie: Monika Sówka-Cychner, kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 26; Justyna Błaszkowska,
logopeda ze SP nr 80; Marta Jakubowska, nauczyciel-bibliotekarz ze
SP nr 187 obradowała pod przewodnictwem Jacka Gałkiewicza,
dyrektora SP nr 187.
Każdy uczestnik konkursu
otrzymał imienny dyplom, a finaliści również nagrody książkowe,
sfinansowane przez współorganizatora konkursu Burmistrza Dzielnicy Bielany Tomasza Mencinę.
Z apraszamy do kontaktu
wszystkich zainteresowanych
współpracą i udziałem w kolejnych edycjach konkursu. Dotychczasowym uczestnikom serdecznie
dziękujemy i mamy nadzieję do
zobaczenia wkrótce!
KR

Fot. Arch. SP 187

Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy z dyrektorami szkół, które otrzymały certyfikat WARS i SAWA

6 kwietnia Tomasz Mencina,
Burmistrz Dzielnicy Bielany
spotkał się z dyrektorami bielańskich szkół, które otrzymały
certyfikat WARS i SAWA.
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Laureaci konkursu „Wierszyki łamiące języki”

Redakcja

„Poznaj Stare Bielany” – rajd pieszy Warszawska Giełda
Kolekcjonerska
na Bielanach
Reprezentacje bielańskich
przedszkoli złożona z dzieci
w wieku 5 lub 6 lat wraz z
nauczycielem i dyrektorem
placówki miały przyjemność
rozwiązywać zadania o najstarszej części Bielan.

To był dzień pełen kolekcjonerskich wrażeń. Wystawcy
z całej Polski i zagranicy
wzięli udział w Warszawskiej
Giełdzie Kolekcjonerskiej,
która odbyła się 14 kwietnia
w hali Centrum RekreacyjnoSportowego Bielany przy ul.
Lindego 20.

Fot. P. Hołubiec

P

rzedszkolaki wraz z nauczycielami przemierzając wytyczoną trasę poznawali historię o miejscach, ludziach i obiektach związanych z dziejami tej
części miasta. Wyposażeni w zestaw informacyjny samodzielnie
uzupełniali stworzone specjalnie
dla dzieci zadania.
Po wykonaniu zadań i uzupełnieniu kart pracy wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się przy pomniku Józefa Piłsudskiego, który znajduje się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie Bur-

Burmistrz Tomasz Mencina z uczestnikami rajdu pieszego

mistrz Tomasz Mencina wręczył
dzieciom dyplomy i książki o Warszawie.
Rajd pieszy „Poznaj Stare Bielany” organizowany był przez Urząd
Dzielnicy Bielany, Przedszkole nr

318 „Zielony Zakątek w Warszawie,
Przedszkole nr 240 im. „Polskich
Olimpijczyków” i Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy.
Redakcja

J

uż od godz. 9.00 przed wejściem zbierali się pasjonaci
przedmiotów z historią!
Warszawska Giełda Kolekcjonerska była znakomitą okazją do znalezienia wyjątkowych, niepowtarzalnych przedmiotów, m.in. numizmatów, antyków, pocztówek,
znaczków, porcelany, militariów,

obrazów, grafiki, książek i komisów, akcesoriów oraz wielu, wielu
innych walorów kolekcjonerskich.
Podczas giełdy można było
również spotkać się z innymi kolekcjonerami, podzielić się wiedzą
i doświadczeniami oraz zasięgnąć
porad ekspertów. Hasło, które przyświeca twórcom WGK od samego
początku to „Ludzie z pasją to ludzie szczęśliwi!”. Mamy nadzieję, że
Warszawska Giełda Kolekcjonerska
będzie odbywała się na Bielanach
cyklicznie i jeszcze nie raz będziemy mieli okazję do uzupełnienia
tam swoich zbiorów.
Paweł Hołubiec
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Nasze Bielany nr 4/2018

1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (2)
Pierwszy przewodnik bielański

W

kłe wieżyczki. To kościół bielański.
Godzina drogi piechotą, lub pół
końmi, a jesteśmy na Bielanach”.
Dziś trudno nawet wyobrazić sobie możliwość dostrzeżenia tych
szczegółów z perspektywy okolic
Dworca Gdańskiego, w sytuacji,
gdy na pustyni przedpola fortecznego w ciągu ostatnich niespełna
stu lat wyrosły dwie dzielnice
mieszkaniowe!
Książeczka została w całości
poświęcona historycznym pamiątkom świątyni i eremu, natomiast
bardzo krótko traktuje o najnowszych dziejach zabytkowego zespołu po roku 1904, w który ks.
Michał Pogorzelski z Wawrzyszewa przystąpił do remontu kościoła (zakończonego dopiero
w 1913 r.) i przekształcenia go

w ośrodek parafialny. Anonimowy
autor ubolewał nad dewastacją
eremitoriów kamedulskich, w których w tym czasie rosyjski Czerwony Krzyż umieścił inwalidów
wojennych. Uległ wtedy zniszczeniu ogród ozdobny, część kamiennych portali i herbów fundacyjnych, w ogródkach przydomowych
wystawiono komórki wstrętne,
a we wnętrzach brzydkie, okrągłe
piece żelazne, na zielono pomalowane. W 1916 r. niemieccy okupanci wyekspediowali rosyjskich
inwalidów do schroniska św. Józefa na Marymoncie. Bliżej nieustalone zabudowania w Lesie Bielańskim (może stare baraki koszarowe) zostały przejęte na szpital
polowy, jeden z licznych zakładanych przez Niemców w Warszawie
i jej okolicach. Zachowały się amatorskie fotografie wykonane w le-

sie przez wojskowego pacjenta,
najwyraźniej flirtującego z jedną
z pielęgniarek. Szpital był niewielką placówką o raczej rekonwalescencyjnym profilu i nie mógł
zajmować budynków dawnego
eremu, skoro w 1915 r. ulokowano
w nim schronisko da bezdomnych
dzieci, założone przez ojców marianów, a zarządzane przez siostry
Najświętszego Imienia Jezus. Miało ono siedzibę w foresterium,
czyli nieistniejącym już dziś domu
n o cl e gow y m , z bu d ow any m
w XVIII w. dla gości zakonu kamedułów. W 1918 r. w schronisku,
które zajęło też część eremitoriów,
zamieszkiwało ok. 150 dzieci. Kolejnym dziełem marianów było
seminarium założone w 1916 r.
Funkcjonująca przy schronisku
szkoła powszechna w roku szkolnym 1918/1919 została przekształ-

Pielęgniarka sfotografowana w Lesie Bielańskim
przez żołnierza niemieckiego 6 października 1918 r.

Fot. ze zbiorów autora

Fot. z kolekcji R. Marcinkowskiego

roku 1919 ukazała się
zaledwie kilkunastostronicowa broszurka pt.
„Przewodnik po Bielanach pod
Warszawą”. Pod pojęciem „Bielany” kryła się oczywiście historyczna pustelnia pokamedulska, ponieważ dzielnica o tej nazwie była
jeszcze pieśnią przyszłości. Ówczesny wygląd tych terenów oraz
całego Żoliborza lapidarnie ukazuje wstępne zdanie w przewodniku. „Gdy z placu Muranowskiego,
zmierzając ku linii kolejowej wyjrzymy poza ostatni szereg szarych
kamienic, wzrok nasz, minąwszy
puste pola forteczne, oprze się na
okalającym widnokrąg paśmie
lasu i przy niewielkim wysiłku
dojrzy wystrzelające spoza rąbka
jego dwie obok siebie stojące smu-

Erem i kościół pokamedulski – niemieckie zdjęcie z 1916 r.

cona w ośmioklasowe, filologiczne
gimnazjum męskie z prawami
gimnazjum państwowego. Jego
pierwszym dyrektorem był prof.
Robert Wierzejski, a uczniami
początkowo niemal wyłącznie wychowankowie schroniska w liczbie
120. Byli oni utrzymywani z zasiłków ufundowanych przez zarząd
miejski. Nie były one wysokie i nie
zawsze terminowo wypłacane, toteż zakład naukowy ciągle borykał
się z kłopotami finansowymi. Dla
nielicznych uczniów spoza ośrodka urządzono płatny internat
o trzydziestu miejscach. Do szkoły
doprowadzono wodociąg, splantowano cmentarz przykościelny, a w
parowie między klasztorem i lasem
urządzono sad. Całą Górę Polkową
ogrodzono drutem dla zabezpieczenia przed szkodnikami. Ciekawe, kogo lub co miał na myśli autor
przewodnika. Gimnazjum koegzystowało ze schroniskiem i internatem w tym samym budynku foresterium, który musiał dosłownie
pękać w szwach, toteż kilka lat po
wojnie przystąpiono do jego rozbudowy.
„Temi kilkoma danemi o naszych Bielanach służymy osobom
zwiedzającym dla łatwiejszego
orientowania się przy zwiedzaniu
[…]. Dochód ze sprzedaży [przewodnika] przeznaczony [jest] na
rzecz ubogich dzieci, wychowującym się i kształcącym w zakładzie
tutejszym”.
Jarosław Zieliński

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
zapraszają na uroczystość patriotyczną z okazji 73. rocznicy Dnia Zwycięstwa oraz zakończenia II wojny światowej
która odbędzie się 8 maja 2018 r.
***
Program uroczystości
godz. 12.00 – uroczysta Msza Święta w kościele św. Marii Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64
godz. 13.00 – uroczystość patriotyczna przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim

maj

09

2018
bielany
po godzinach

07

06

godz. 17.30

godz. 17.45

Biblioteka Publiczna, ul. Z. Romaszewskiego 19

Koncert
„Matko moja ja wiem”
godz. 18.00

„WIEDŹMIKOŁAJ” Terrego Pratchetta. Wstęp
wolny
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a

Regeneracja z jogą twarzy, sesją jogi i technikami
oddechowymi. Partner projektu Fundacja Life

Ładysz (bas). Wstęp wolny

Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych
godz. 17.30

Spotkanie, w czasie którego omawiane będą
pozycje: „Zamknięte drzwi” Magdy Szabo oraz
„Muza” Jessie Burton. Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6

10
godz. 17.00

Akcja
Regeneracja
godz. 18.00

Wystąpią Natalia Kovalenko (sopran) i Aleksander
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

Wstęp wolny

Kolejne spotkanie, na którym omawiana będzie

Maciejewskim – krytykiem filmowym i teatralnym.
maja – „Atlas chmur”. Wstęp wolny

Spektakl w wykonaniu aktorów teatru Wariacja.

Dyskusyjny
Klub Książki
dla Młodzieży

„Porady na zdrady” + spotkanie z Łukaszem
Kolejne filmy 16 maja – „Czerwony kapitan” i 23

„Księżniczka
na ziarnku grochu”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Z. Romaszewskiego 19

08

godz. 17.00

Kino za Rogiem
w Bibliotece

„O pchle,
co manier nie miała”
Teatrzyk interaktywny z elementami języka angielskiego w wykonaniu Teatru TAK. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6

„Jaś Wędrowniczek”
godz. 18.00

Przedstawienie w wykonaniu aktorów z Teatru

Change. Kolejna akcja 22 maja. Koszt 30 zł. Zapisy

Parandyk. Wstęp wolny

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Wrzeciono 48

Rozśpiewane SMYKI
w świecie MUzyki

Zrozumieć
sztukę współczesną
godz. 19.00

To kolejny poranek muzyczny z cyklu „Rozśpiewane SMYki w

Wstęp wolny

ment - ksylofon. W świat dźwięków tego instrumentu wprowadzi
Sinfonia Iuventus oraz Filharmonii Dowcipu. Nie zabraknie bohatera ze świata zwierząt, tym razem będzie to piękny rudy lis. Zaśpiewamy autorską piosenkę, wspólnie stworzymy rysunek i zagramy
razem w orkiestrze! Zabawa, wspólne muzyczne działania i radość
- to lubimy w SMYkach najbardziej! Wstęp wolny. Zapraszamy
serdecznie! Godz.11.00.
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, sala widowiskowa (wejście od ul.
Jarzębskiego)

painting, abstrakcję, konstruktywizm, kubizm
i body painting. Prowadzenie Marta Caban.

świecie MUzyki”. Tym razem bohaterem będzie cudowny instrunas Karol Krasiński - pierwszy perkusista i kotlista Polskiej Orkiestry

Warsztaty o tym, jak czytać i rozumieć acting

11
godz. 17.00

Studnia MAL, ul. Estrady 112

„Dziecko widzem
i aktorem”
Projekt edukacyjno-teatralny w wykonaniu Teatru
Złoty Dukat. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, al. Zjednoczenia 19

13

Piosenka autorska
w Podziemiach
Kamedulskich
W ramach bielańskiego cyklu Piosenka autorska w Podziemiach Kamedulskich rozpocznie się recital Katki Koteckiej.

13
godz. 12.30

Dwie Godziny
dla Rodziny
Spektakl „O rybaku i złotej rybce”. W spektaklu
wystąpią aktorzy oraz lalki. Po przedstawieniu zapra-

Katka Kotecka od ponad ośmiu lat wykonuje piosenkę autorską, choć sporo tekstów i

szamy na zajęcia plastyczne. Dla dzieci od 3 lat. Bilety

melodii powstało znacznie wcześniej. Od czterech lat regularnie koncertuje w Polsce

10 zł dziecko, 10 zł opiekun, przedsprzedaż od 08.05

(ale także za granicą: Praga, Wilno, Lwów, Ostrawa, Brno, Budapeszt…). Śpiewa/pisze

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

zarówno po polsku, jak i po angielsku - raczej na smutno, ale zawsze z serca.
Pisze o sobie: „Piosenki są dla mnie fotografiami ciągłego szukania odpowiedzi, oswaja-

Folk miasta,
folk w mieście

nia rzeczywistości, mojego mikro-chaosu. Fotografiami ruchu. Poruszonymi, niekiedy
prześwietlonymi obrazkami chwil, pozamykanymi w słowach, w ramki dźwięków”.
Godz. 17.00. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

godz. 17.00

11
bielany po godzinach

godz. 18.00

sprzedaż od 8.05
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

„Studium z natury”
Otwarcie wystawy zbiorowej rysunku
i malarstwa z pracowni BOK Jacka Barszcza
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 3 czerwca

15
godz. 17.00

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

Healing, Gongs,
Drums and Cymbale
– Bogdan Halicki solo
godz. 19.00

Koncert zespołu Dzikie Jabłka. Bilety 15 zł, przed-

Koncert, w czasie którego improwizujący kompozytor i doświadczony muzykoterapeuta gra autorską

Teatr dla dzieci
Przedstawienie teatralne dla dzieci „Milutka w
Malachitowym Borze” w wykonaniu Teatru TAK.
Wstęp wolny
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a

16

Muzyczne Qui pro Quo
– kalejdoskop myśli
i melodii

muzykę wibracyjną na etnicznych instrumentach
perkusyjnych o okrągłym źródle dźwięku, pochodzą-

godz. 10.30

Koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej.

cych z różnych rejonów świata: chińskich, tybetań-

W programie tanga i utwory hiszpańskie na flet,

skich, hinduskich gongach, afrykańskich, brazylijskich,

akordeon, gitarę i kontrabas. Bilet 4 zł/osoba

arabskich bębnach, tureckich talerzach perkusyjnych

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

i kubańskich dzwonkach krowich. Partner projektu
Fundacja Life Change. Bilet 15 zł. Zapisy

12
godz. 10.00

Wieczór
afrykański

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

Teatrzaki
– najmłodsze nutki

godz. 18.00

oraz wystawa fotografii Ryszarda Czajkowskiego
„Góry Siemen - Etiopia”, pokaz afro dance w

Warsztaty teatralne dla dzieci od 1,5 roku życia.

wykonaniu tancerzy ze Szkoły Tańców Karaibskich,

Dzieci 1,5 -2,5, godz. 10.00 - 11.00. Dzieci od 2,5 do

degustacja przekąsek regionalnych, quiz z nagro-

3,5 lat, godz. 11.00 - 12.00. Wstęp wolny. Zapisy

dami. Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 8.05

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

Koncert
„Majówka na Bielanach”
godz. 15.00

W programie: prelekcja, prezentacja multimedialna

Czytane środy
„ale SZTUKA”

Usłyszymy znane i lubiane piosenki o urokach naszej
dzielnicy. Zapraszają społeczni animatorzy kultury
Jan Marczak i Zbigniew Grądziel. Wstęp wolny
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

godz. 17.00

Zajęcia z cyklu (dzieci 5-8 lat) – teatr. Kolejne
zajęcia 23 maja – opera. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6

maj

19
godz. 11.00

2018
17

godz. 18.00

Wernisaż IX Przeglądu
Gobelinów
Pasja Tworzenia

Mobilna czytelnia i strefa relaksu w Kampinoskim Parku Narodowym. Kolejna akcja
26 maja. Wstęp wolny
Studnia MAL, ul. Estrady 112

Noc Kina Offowego
– Niezwykłe Spotkania/
Niezwykłe Noce
godz. 20.00

Z okazji ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów – zapraszamy na Noc z kinem Offowym. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

Celem przeglądu jest prezentacja i popularyzacja

Wiosenny
Bielański Dancing

unikatowej twórczości jaką jest tkactwo artystyczne oraz aktywizacja i integracja środowiska

bielany
po godzinach

Książki na Hamaku

osób zajmujących tkaniem. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

18
godz. 15.00

Cmentarzysko
Zapomnianych
Książek
Kiermasz książek pochodzących z darów Czytelników (18.05 - godz. 15:00-19:00, 19.05 - godz. 10:0016:00, 21 i 22.05 godz. 9:00-19:00). Biletem wstępu jest

godz. 17.00

21
godz. 17.00

17

godz. 17.00

Młodzieńcza energia, szaleństwo i kreatywność - w tych słowach można opisać polsko-izraelski
projekt perkusisty Adama Zagórskiego, saksofonisty Macieja Kądzieli oraz izraelskiego kontrabasisty Ehuda Ettuna. Na Bielanach w cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” zaprezentują
fuzję amerykańskiego i europejskiego jazzu z elementami polskiej i żydowskiej muzyki folkowej. Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Podziemia

wadzi Łukasz Maciejewski oraz projekcję filmu
Biblioteka Publiczna, ul. Z. Romaszewskiego 19

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

Adam Zagórski - perkusja, Maciej Kądziela - saksofon, Ehud Ettun - kontrabas

Spotkanie z Joanną Trzepiecińską, które popro„Młynarski. Piosenka finałowa”. Wstęp wolny

duce, Reuse, Recycle. Koszt 25 zł. Zapisy

Młody Jazz. ZAGÓRSKI / KĄDZIELA + EHUD ETTUN

Polskiego Centrum Origami Małgorzatę Spilare-

Kino B

odpadów i śmieci z uwzględnieniem zasady 3R – Re-

Jazz w Podziemiach
Kamedulskich
na Bielanach

Zajęcia origami prowadzone przez trenera

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19

Akademia Einsteina
– Recycling
Pokazy naukowe i warsztaty z wykorzystaniem

„Moja mama
ukochana”

wicz. Wstęp wolny

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a

godz. 10.30

sprzedaż od 15.05
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

minimum jedna pozycja książkowa wydana po 2013 r.

19

Bilety 15 zł. Następny Dancing 20 maja, przed-

23

„Na końcu świata...
przygody Misia
i Kacpra pirata”

godz. 17.30

Przedstawienie teatralne w wykonaniu teatru

23

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43, ul. Perzyńskiego 3

godz. 18.00

Maska. Zapisy

„Teatralia 2018”
Finał Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych

Kamedulskie oraz Agencję Koncertową Pianoart. Partnerem koncertu jest Veolia Energia

Zespołów Teatralnych „Teatralia 2018” i konkursów

Warszawa S.A. Godz. 19.00. Wstęp wolny

recytatorskich. Wstęp wolny

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

20

Odpust w Lesie
Bielańskim

27

Parafia pw. bł. E. Detkensa, Katolickie Centrum Kultury
Dobre Miejsce oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany

godz. 17.00

zapraszają na Odpust parafialny z okazji uroczystości
Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) w Lesie

Drogi ku Niepodległej
Pokaz filmu niemego „Ponad śnieg” (z 1929 r) z muzyką na żywo w wykonaniu Waldemara Rychłego
z zespołem. Wstęp wolny

Bielańskim - tradycyjne Święto Bielan od XVII wieku,

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

sięgające królów Władysława IV i Jana Kazimierza.
Odpust na Bielanach odbył się po raz pierwszy w 1673.

Dzień Sąsiada
– piknik sąsiedzki
na tarasie

Świętowanie rozpocznie się o 10:30, kiedy to wyruszy procesja znad Wisły, gdzie przypłynie tratwa z warszawskiej Archikatedry św. Jana Chrzciciela z obrazem św. Brunona z
Kwerfurtu. Po procesyjnym przeniesieniu obrazu, ok godz. 11:00 rozpocznie się Msza św. w
Kościele Pokamedulskim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP parafii pw. bł. Edwarda
Detkensa spośród Stu Ośmiu Męczenników. Dzięki uczestnictwu we Mszy i spełnieniu
warunków przewidzianych w liturgii możemy uzyskać odpust! Oprawę muzyczną zapewni
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec pod dyrekcją Kapelmistrza Cezarego Celiana.

godz. 14.00
– 19.00

W programie: warsztaty kuchni meksykańskiej,
sąsiedzkie muzykowanie z zespołem The Mleko,

W godzinach 10:00-15:00 zapraszamy na kiermasz rękodzieła nowoczesnego i ludowego

Klub Gier Planszowych, warsztaty upcyklingowe,

oraz swojskiego jadła na terenie parafialnym i Dobrego Miejsca. Atrakcje dla dzieci: m. in.

sąsiedzkie gotowanie i śpiewanie. Wstęp wolny

ok 13:00 na scenie plenerowej przedstawienie z cyklu Niedzielne Bajeczki wystawi Teatr

Studnia MAL, ul. Estrady 112

Pod Orzełkiem, dmuchana zjeżdżalnia, plenerowy bufet/grill.

bielany po godzinach

Podziemia Pokamedulskie, ul. Dewajtis 3

25
godz. 18.00

„Aleppo
– życie w mieście ruin”

Arcydzieła
Kameralistyki
godz. 18.30

ralny, który się odbędzie w kościele św. Zygmunta.
Solistką będzie znakomita sopranistka młodego

Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Grzy-

pokolenia - Bogumiła Dziel-Wawrowska, która

waczewskim. Wstęp wolny

wystąpi z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego
fundacji.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

Koło Godziny
– Dyskusyjny Klub Książki
godz. 18.00

Fundacja Art Connection zaprasza na koncert kame-

W programie koncertu znajdą się przede wszystkim
utwory kompozytorów polskich, w tym piękne,
romantyczne pieśni Mieczysława Karłowicza w
opracowaniu na sopran i kwartet smyczkowy.
Wstęp wolny.

Spotkanie autorskie z Anną Sakowicz. Pisarka, która

Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55

specjalizuje się w powieściach z gatunku obyczajowych. Wstęp wolny

26
godz. 12.00

Arcydzieła
Muzyki Kameralnej

Studnia MAL, ul. Estrady 112

Fiesta
Rodzinna

godz. 19.00

W Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ul. Conrada 7 odbędzie się niezwykły

W ogrodzie MDK „Bielany”, jak co roku odbędzie się

koncert w wykonaniu: Włodzimierza Promińskiego

Fiesta Rodzinna. W tym roku będziemy rozwijać

- skrzypce, Andrzeja Kordykiewicza - skrzypce, Natalii

swoje umiejętności manualne.

Reichert - altówka i Rafała Kwiatkowskiego - wiolon-

www: http://fiesta.czterywymiary.org/

czela.

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 34

W programie znajdą się utwory następujących
kompozytorów: Reinhold Glière - 8 utworów na

Kocham teatr
– Kot w Butach

skrzypce i wiolonczelę, Op. 39; Jean Sibelius - Duo
C-dur na skrzypce i altówkę; Antonin Dvořák - Terzetto C-dur op. 74 na dwoje skrzypiec i altówkę
Organizatorami koncertu są Wydział Kultury i

godz. 12.00

Spektakl Teatru Barnaby. Wszystkim znana baśń

Promocji dla Dzielnicy Bielany oraz Biuro Koncertowe

H. Perrault o przebiegłym i mądrym kocie w bu-

Haliny Promińskiej.

tach. Bilet 5 zł/osoba

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

Kościół Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ul. Conrada 7
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Kulturalne urodziny Lelewela

W

Monika Natkaniec

Fot. Arch. SP 209

SP nr 209 realizowane są
zajęcia komputerowe
dla najmłodszych dzieci
(w wieku 7–9 lat) finansowane ze
środków budżetu partycypacyjnego 2018. Projekt, którego autorem
jest Krzysztof Natkaniec, nazywa
się „Młodzi informatycy na start!
Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych” i odpowiada na zapotrzebowanie obszaru zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności najmłodszych
w dobie cyfrowej cywilizacji.

Uczniowie programują i sterują ulubionymi bohaterami znanymi z gier i bajek m.in. Angry Birds,
Star Wars i Minecraft. Podejmują próby tworzenia pierwszych,
własnych projektów graficznych
i animacyjnych. Projekt realizuje
innowacyjne metody nauczania,
rozwija umiejętności logicznomatematyczne uczniów.
W programie przewidziano
zajęcia z zakresu bezpiecznego
korzystania z Internetu, podstaw
programowania, grafiki i animacji
komputerowej oraz prezentacji
multimedialnych.
Projekt odbywa się w 7 grupach, uczestniczy w nim łącznie
105 dzieci. Projekty związane
z bezpieczeństwem w sieci i programowaniem wśród najmłodszych wpisane są do priorytetów
edukacyjnych m.st. Warszawy.

Pierwsza bielańska
inicjatywa lokalna
Czy wiecie, że na Bielanach
odbyła się Bielańska Wymiana
Umiejętności, realizowana
w ramach Inicjatywy Lokalnej?

T

ak, po raz pierwszy na Bielanach wykorzystaliśmy
jedną z form współpracy
samorządu z mieszkańcami jaką
jest Inicjatywa Lokalna, która służy wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Autorem inicjatywy jest
aktor teatralny, filmowy, serialowy,
mieszkaniec warszawskich Bielan
Sebastian Świerszcz, który na
pierwszym spotkaniu przeprowadził warsztat spójnego mówienia
i podstaw z przemowy publicznej.
Zajęcia przebiegały w sposób dy-

namiczny i atrakcyjny, co zadecydowało o tym, iż przeniosły się one
na korytarz. Kolejne warsztaty
poprowadzą mieszkańcy, którzy
uczestniczyli w uprzednich zajęciach. Tematy rozmów są naprawdę ciekawe: „Terapia śmiechem”,
„Jak znaleźć hobby i je rozwijać”
czy „Kompostowanie resztek roślinnych przy pomocy dżdżownic
(wermikompostowanie)”.
Jeżeli macie Państwo pomysł
na konkretne, ważne dla swojego
otoczenia działania i chcecie zaangażować się w ich wykonanie zachęcamy do złożenia wniosku
o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Olga Książek

W

szystko nabrało większego rozmachu po tym jak
uczennica (wtedy pierwszej klasy XLI LO) Ula Królik napisała projekt w ramach budżetu
partycypacyjnego na 2018 r. Po
spełnieniu wszelkich formalności
projekt został poddany pod głosowanie i zwyciężył. To była świetna
wiadomość nie tylko dla uczniów
Lelewela, ale również dla okolicznych mieszkańców.
Ciąg wielu wydarzeń rozpoczął
się 19 marca ceremonią otwarcia,
którą swoją obecnością uświetnili
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy
Bielany – Magdalena Lerczak
i Grzegorz Pietruczuk. Następnie
rozpoczęła się część warsztatowa.
W ciągu tygodnia przeprowadzonych zostało ponad 40 zajęć i spotkań z bardzo różnych dziedzin
(historia, podróże, biologia, gwara
warszawska, media, marketing,
kuchnia, improwizacja i inne).
Warto wymienić tak znakomitych
gości jak dr Paweł Boguszewski
z Instytutu Nenckiego, Joannę
Szyndler – redaktor naczelną magazynu Podróże, Bartka Jędrzejaka – prezentera TVN, Piotra Barańskiego – coacha i członka zespołu teatru improwizowanego
Bez Klepki, Michała Klimaszew-

Fot. Arch. Lelewela

Młodzi informatycy na Bielanach podejmują już pierwsze próby programowania.
Dzielnie pomaga im w tym
interaktywny robot edukacyjny Photon. Niektóre dzieci
jeszcze nie czytają, nie piszą,
a już kodują!

Patron bielańskiego liceum
przy ul. Kiwerskiej, Joachim
Lelewel, z pewnością byłby
dumny z obchodów jego 232.
urodzin, które przypadają
22 marca. Wieloletnią tradycją
szkoły było organizowanie
uroczystych obchodów. W tym
roku miały one jednak szczególny charakter.

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza przygląda się warsztatom

skiego – wicemistrza świata w szybownictwie, Sebastiana Karasia,
który jako pierwszy przepłynął
Bałtyk wpław, czy Michała Gołkowskiego – pisarza fantasy. Gośćmi honorowymi byli uczniowie
z zaprzyjaźnionego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Głuchych w Warszawie.
W ramach projektu odbyło się
również spotkanie sąsiedzkie, na
którym mistrz kuchni pan Richter
opowiadał o alternatywnych formach sushi, a potem uczestnicy
mieli możliwość przyrządzenia
potraw samodzielnie. Na chętnych
czekał kącik zdrowia, gdzie można
było uzyskać porady medyczne
i wykonać podstawowe badania
lekarskie, m.in. BMI.
Ogromną uwagę skupił teatr
improwizowany Bez Klepki. Artyści praktycznie od początku wciągnęli publiczność do wspólnej
zabawy.
Na niwie artystycznej również

wydarzyło się wiele. W gościnnych
progach Bielańskiego Centrum
Edukacji Kulturalnej wystąpili
uczniowie i absolwenci Lelewela
– Agnieszka i Tomasz Markaniczowie, Inga Molesztak, Maria
Piotrowska, Monika Turek wraz
z Natalią Napiórkowską i Darią
Nowikowską, Anna Przeździeckiej, Roksana Skwirut oraz Karolina Żurek przy akompaniamencie
Alicji Niździńskiej. Bardzo nastrojowy koncert poprowadzili
uczniowie klasy 2e – Ola Zdzieszek i Staszek Michalski.
W dniu 232. urodzin Joachima
Lelewela pojawił się wielki tort.
Odbył się też tradycyjny quiz wiedzy o szkole i patronie.
Gospodarzami i organizatorami Kulturalnego Lelewela byli
uczniowie szkoły i nauczyciel, koordynator projektu Bartosz Karaśkiewicz.
Bartosz Karaśkiewicz

Matuj z nami!
„Nauczcie dzieci grać w szachy,
a o ich przyszłość możecie być
spokojni” – mawiał amerykański szachista Paul Morphy.

T

ak więc pozostaje nam tylko
zaprosić Państwa na zajęcia
organizowane w ramach projektu „Matuj z nami. Nauka gry
w szachy”, w SP nr 352, ul. Conrada
6. Ta królewska gra rozwija i wzmacnia: pewność siebie, przewidywanie
konsekwencji swoich działań, logiczne myślenie, pamięć, uproszczone rozwiązywanie problemów
czy też zwiększenie koncentracji
nad danym problemem. Są jeszcze
wolne miejsca na zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz seniorów! Zapisy – tel.
(22) 669 75 81, wew. 106.
Sylwia Lacek

Fot. Arch. SP 352

Młodzi informatycy
na Bielanach

Szach i mat...
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Piloci i pielęgniarki
pierwszego Hospicjum św. Łazarza. Cicely Saunders można więc
chyba nazwać patronką także polskiego ruchu hospicyjnego. Zmarła w 2005 r. w Londynie. W czerwcu tego roku w Krakowie środowisko opieki paliatywnej będzie obchodziło jej 100. rocznicę urodzin.
Od czasu powstania pierwszego hospicjum minęło ponad dwie
dekady i ruch opieki nad osobami
chorymi terminalnie bardzo się
rozwinął. Przede wszystkim powstały tak zwane hospicja domowe, będące najdoskonalszą formą
pomocy pacjentom.
Przed kilkoma dniami media
podały, że Barbara Bush, kochana
przez Amerykanów Pierwsza
Dama, odmówiła uporczywego
leczenia w szpitalu i postanowiła
wrócić do domu. Uzasadniała swą
decyzję chęcią spędzenia ostatnich dni tylko z bliskimi. Powiedziała dziennikarzom: „Chcę być
otoczona ich modlitwą i miłością”.
Zacytowałam tę wypowiedź, uważając ją za główny argument uzasadniający wartość hospicjów
domowych. Rodzina zaopatrzona
w środki uśmierzające ból, przeszkolona przez personel medyczny hospicjum nie czuje się bezradna i zalękniona trudnościami

Spektakl „Piloci” grany od
kilku miesięcy z powodzeniem
w Teatrze Muzycznym Roma
to opowieść o romantycznej,
a tragicznie zakończonej
miłości polskiego pilota Jana,
biorącego udział w Bitwie
o Anglię i piosenkarki Niny.

O

znajomości Cicely Saunders i Davida Taśmy, twórców idei i ruchu
hospicyjnego na całym świecie.
Umierający w angielskim szpitalu
Polak żydowskiego pochodzenia
David Taśma godzinami rozmawiał z Cicely, pielęgniarką tego
szpitala, o potrzebie zorganizowania domowej, nie szpitalnej opieki
dla pacjentów chorych terminalnie. Młoda pielęgniarka była zauroczona Davidem i jego wizją
opieki paliatywnej. Teoretyczne
rozważania David poparł konkretem, przekazał wszystkie swoje
oszczędności na planowane hospicjum londyńskie. Darowizna nie

Zabezpiecz swój rower
przed kradzieżą
W okresie wiosennym wzrasta liczba kradzieży rowerów.
Aby zapobiec utracie naszych
„dwóch kółek” warto zadbać
o ich właściwe zabezpieczenie.

K

ażdego roku w okresie wiosennym policjanci otrzymują więcej zgłoszeń dotyczących kradzieży rowerów.
W wielu przypadkach osoba zawiadamiająca o kradzieży tłumaczy, że zostawiła go „na chwilę”
przed sklepem, urzędem, przed
blokiem... Prawidłowe zabezpieczenie ochroni nasze dobro i pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego stresu.
Warto więc do zaparkowania
roweru wybierać miejsca monitorowane, a sam pojazd wyposażyć
nawet w kilka dodatkowych zabezpieczeń. Najlepsze zabezpieczenie
przed kradzieżą stanowi zapięcie
typu U-LOCK, to pręt ze stali hartowanej z zamkiem na kluczyk.
Sposobem, który może chronić
przed kradzieżą, ale przede wszystkim pozwala na późniejszą identyfikację roweru lub jego właściciela jest jego oznakowanie.

była wielka, raczej symboliczna i
wystarczyła na zakup jednego
okna, które Cicely umieściła we
frontonie powstałego po latach w
Londynie, pierwszego Hospicjum
św. Krzysztofa, działającego do
dziś, jako wzorcowe. Angielska
pielęgniarka, a potem lekarka w
latach 60-tych wyszła za mąż za
polskiego malarza Mariana Szymona Bohusza i kilkakrotnie odwiedzała Polskę, rozbudzając zainteresowanie opieką paliatywną.
Pierwsze kontakty nie były zbyt
owocne. Jednak zaszczepiona idea
żyła w ludziach i zaowocowała wybudowaniem w Krakowie w 1989 r.

Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP

10 kotów do przekazania

Komenda Rejonowa Policji
Warszawa V informuje, że znakowanie rowerów odbywa się
w budynku komendy przy ul.
Żeromskiego 7 w środy w godz.
12.00-17.00 po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod
numerami 22 603-10-17 lub 60395-21.
Uwaga !
Rejestracja w komputerowej
bazie danych odbywa się na podstawie:
● dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
● dowodu zakupu (paragon
lub faktura, umowa kupna-sprzedaży).
Prosimy o zabranie ze sobą
stosownych dokumentów.
Każdy właściciel, zainteresowany taką formą oznakowania
roweru może zgłosić się do jednostki Policji, aby skorzystać
z „engravera”. Następnie informację o znakowanym rowerze wprowadzi policjant do specjalnie
utworzonego elektronicznego systemu znakowania rowerów.
ek

Jest około 10 kotów do przekazania w dobre ręce! Do
wyboru, do koloru. Umaszczenie różnorodne: typowo
europejskie, czyli szaro-tygrysie z czarną pręgą na grzbiecie,
czarno-białe i czarne. To koty,
którymi opiekują się na Bielanach społeczni opiekunowie
kotów.

D

wa wykastrowane kocury
o umaszczeniu europejskim szukają domu
z ogrodem. Są ze sobą zaprzyjaźnione, dlatego ich opiekunka
chciałaby oddać je razem. Koty te
są bardzo towarzyskie, czyściutkie, zdrowe i od dawna załatwiają się do kuwety. Ich opiekunka
znalazła je na działkach i przygarnęła do domu w zimę, kiedy te
ciepłolubne zwierzęta narażone
były na zamarznięcie. Beta ma 11
lat, a Malutki – 6. Pomóżmy sąsiadce, bo ona ma w domu jeszcze
kilka kotów. Zainteresowani proszeni są o kontakt tel. (22) 89613-72.
Śnieżynka również poszukuje
nowego lokum na Bielanach. Ta
wysterylizowana kocica jest naprawdę kochana. Ma 6 lat, toleru-

Fot. O. Gajda

powieść ta wbudowana jest
w losy międzywojennego
społeczeństwa polskiego,
a potem w wojenne dzieje Europy.
Sentymentalny klimat lat trzydziestych zostaje zburzony wybuchem
II wojny światowej i jednoczesnym
powikłaniem losów bohaterów.
Spektakl wart jest polecenia choćby z powodu doskonałej scenografii, wykorzystującej możliwości
techniczne w sposób zniewalający
widza. Napięcie dramatyczne libretta nie nadąża, szczególnie
w pierwszym akcie, za rozpędzoną
techniką, ale sporo dobrego humoru i bohaterstwo polskich pilotów
dostarczają widzowi wiele sympatycznych wrażeń.
Moją uwagę zatrzymała na czas
dłuższy scena w londyńskim szpitalu polowym i ciepłe relacje polskiego pilota i angielskiej pielęgniarki. Przypomniała mi ona inną
historię, która zmieniła los osób
chorych terminalnie. To historia

opieki nad chorym. Pacjent otoczony domownikami, sprzętami i
pamiątkami, tworzącymi klimat
domu rodzinnego, czuje się szczęśliwy i dużo spokojniej przyjmuje
swoją sytuację. Z badań wynika,
że 75% chorych terminalnie chciałoby ostatnie chwile życia spędzić
w domu rodzinnym, nie w szpitalu. Nie jest to jednak możliwe, bo
hospicjów domowych jest za mało,
a przecież obowiązkiem społeczeństwa jest zapewnienie osobie
chorej terminalnie warunków
godnego przejścia na tę drugą,
lepszą stronę życia. Nasze bielańskie Hospicjum Domowe od dwudziestu lat jest z chorymi terminalnie i ich rodzinami. Jego dyrektor ks. Władek Duda ze smutkiem
mówi, że od pewnego czasu nie są
w stanie odwiedzać wszystkich
pacjentów. Powstaje kolejka oczekujących na wsparcie i pomoc.
Piszę o tym, bo jeszcze można
swój jeden procent podatku przekazać może właśnie na nasze
bielańskie hospicjum.

je wszystkie koty i jest najsłodszym
kotkiem spośród przygarniętych.
Ona z pewnością ogrzeje komuś
kolana, zamruczy słodko i odwzajemni okazane uczucia. Kontakt
w sprawie przekazania tel. (22)
896-13-72.
Z kolei w piwnicach plebanii
na Dewajtis, gdzie mieszka ks.
Wojciech Drozdowicz (proboszcz parafii bł. Edwarda Detkensa) nowych właścicieli wypatruje kilka kotków. To kilkumiesięczne mruczki, odrobaczone,
zaszczepione i bardzo pozytyw-

nie nastawione do ludzi. Część
maluchów została znaleziona na
terenie Huty Warszawa. Codziennie opiekuje się nimi pan Stanisław Karkocha, którego kocha
cały tamtejszy zwierzyniec. Przy
kościele są przecież m.in.: 2 osły,
owca i kilka wolno żyjących kotów oraz jeże, które wyjadają kotom z misek. Chcesz mieć kota
i poznać moc oraz tajniki kociej
natury, zadzwoń tel. 695-738078.
Olga Gajda
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Na dobrą starość pracujemy całe życie
Opowieści prezes Vis Major Renaty Banasiak wysłuchała Beata Sarencka.
Prof. Stanisława Golinowska
w przygotowanym przed wieloma
laty raporcie dla Biura Programu
Narodów Zjednoczonych (UNDP)
tak określa jego sytuację: średnio
wykształcony, żyje w rodzinie, poupada na zdrowiu, pomaga dzieciom w opiece nad wnukami
a większość czasu spędza samotnie
w swoim domu.
Zdaniem radnej Teresy Renaty Banasiak, założycielki i prezesa
Stowarzyszenia Vis Major, które
od już 17 lat pomaga ludziom starszym i niepełnosprawnym, nasi
seniorzy stopniowo się zmieniają;
przede wszystkim wydłuża się długość ich życia dzięki odpowiedniej
diecie, aktywności fizycznej oraz
osiągnięciom medycyny.
Statystyczny Polak żyje dziś do
72,5 roku życia . Nadal jednak
trudno dostać mu się do lekarza
lub rehabilitanta, bądź na operację. Terminy oczekiwań się wydłużają. Z ok. 10 mln liczby polskich
emerytów i rencistów większość
otrzymuje niskie emerytury, pomniejszone o niezasadne opodatkowanie.
Na konferencji w Wiedniu zorganizowanej przez Europejskie
Stowarzyszenie Pomocy Seniorom
(EURAG), której Vis Major jest
członkiem, podano, że Polska znalazła się na przedostatnim miejscu
przed Ukrainą pod względem
działań pomocowych na rzecz seniorów. Dodajmy tutaj, że Vis Major nie może wyręczać rządu w pomocy finansowej dla tej grupy
społecznej, ponieważ jest Instytucją Pożytku Publicznego. Robi
natomiast wszystko, aby starość
nie kojarzyła się z samotnością
i zniedołężnieniem.

Fot. Arch. Vis Major

Jaki jest polski senior?

dzież-Seniorom, Seniorzy dla
Młodzieży” to program, który od
początku powstania Organizacji
opiera się na pracy wolontariuszy,
organizowaniu wspólnych imprez
kulturalnych i artystycznych oraz
wymianie doświadczeń obu pokoleń. Stąd bielańscy kombatanci
brali udział w tzw. „Żywej lekcji
historii” w Szkole Podstawowej
nr 53 i przy aktywnym zainteresowaniu uczniów opowiadali o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim, jak np. nieżyjący już Witold
Guzikowski, który przeżył gehennę wcielenia do tzw. Verbrennungskommando Warschau.
Myślimy także o przedszkolakach: „Przyszywany dziadekprzyszywana babcia” – to program
Vis Major, w ramach którego starsze osoby samotne spotykają się w
bielańskich przedszkolach z dziećmi, jak np. ostatnio w Przedszkolu
„Pod Kasztanem” lub „Pod Tęczą”
przy ul. Gwiaździstej i biorą udział
w uroczystościach, takich jak konkurs dla dzieci nt. znajomości
Warszawy. Maluchy okazały się tu
doskonałymi przewodnikami po
naszej stolicy. Współpraca z najmłodszymi dziećmi będzie kontynuowana od maja br. i dalej rozwijana w programie „Cała Polska
czyta dzieciom” oraz we wspólnych z seniorami zajęciach florystycznych, organizowanych przez
Vis Major w Szkole Podstawowej
nr 53. Tutaj tworzone są prawdzi-

na bielańskim osiedlu RUDA,
który spełnia również rolę placówki kultury.
Celem Stowarzyszenia, jak
podkreśla jego wieloletnia Prezes,
jest głownie wyciąganie ludzi,
szczególnie tych osamotnionych,
wycofanych, żyjących w zapomnieniu, z ich domów, włączenie
ich do organizowanych imprez
i przede wszystkim integracja międzypokoleniowa. Także w ramach
kontaktów międzyludzkich seniorzy wzajemnie się wspierają w programie „Złota Rączka”, pomagając
sobie w życiu codziennym.
Takie nasze akcje, jak „Mło-

Fot. Arch. Vis Major

Po kilkuletnich
staraniach udało nam
się zorganizować klub
seniora BARKA

we dzieła plastyczne, ku radość
zarówno dzieci, jak i „przyszywanych babć i dziadków”.
Nie możemy pominąć faktu, iż
w Klubie BARKA prowadzimy
wykłady i spotkania ze specjalistami na następujące tematy:
Zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiednia dieta dla seniora,
zapobieganie chorobom cywilizacyjnym dzięki stosowaniu kwasów
Omega 3 i in.
Bezpieczeństwo: spotkania
z Policją, Strażą Miejską i psychologiem w programie „Seniorze nie
daj się oszukać”.
Wsparcie psychologiczne: spotkania z psychologami dla osób po
stracie kogoś bliskiego.
Kulturalne: wyjścia wspólnie z
młodzieżą (wolontariuszami) do
muzeów, kin, Zamku Królewskiego, Zamku w Wilanowie i in., odczyty i promocje książek znanych
pisarzy. Z uwagi na duże zainteresowanie gościliśmy kilkakrotnie
Aleksandrę Ziółkowską, sekretarkę Melchiora Wańkowicza i pisarkę, która prezentowała swoją
twórczość.
W klubie BARKA organizujemy wieczorki literackie z udziałem
naszych utalentowanych seniorów
– poetek: Krystyny Radeckiej,
Barbary Rusteckiej oraz najstarszej seniorki – pani Elżbiety, recytującej z pamięci swoje długie
i piękne wiersze.
Koncerty artystyczne w Klubie

BARKA: promujące młodych wykonawców.
Wycieczki krajoznawcze i zagraniczne: wyjazdy pn. „Piękna
nasza Polska cała”.
Sportowe: w ramach programu
„Senior starszy, sprawniejszy”, który jest już od 7 lat organizowany
przez m.st. Warszawa, nasi podopieczni z Vis Major uczęszczają
na bezpłatne zajęcia na basenie,
gimnastykę w pobliskiej szkole
oraz zajęcia taneczne, prowadzone
przez wspaniałego mistrza tańca
pana Krzysztofa, które cieszą się
nadzwyczajną popularnością, bo
wyzwalają wśród uczestników endorfiny szczęścia. Seniorzy aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych, jak np. Nordic Walking,
marsze po Lasku Bielańskim, pingpong, tenis oraz wycieczki rowerowe.

Już od 17 lat możemy
poszczycić się
organizacją imprez dla
osób samotnych:
Kolacje Wigilijne czy Śniadania Wielkanocne, połączone z bogatym programem artystycznym,
w którym uczestniczyła utalentowana młodzież szkolna, m.in. z 46.
Liceum im. Stefana Czarnieckiego,
Szkoły Podstawowej nr 53., zespoły artystyczne z całej Polski, jak np.
Chór „Kujawy Bachorne” oraz
Chór SURMA z Warszawy z solistą
– znanym profesorem medycyny
Krzysztofem Bieleckim.
Bardzo ważne miejsce w naszym programie działalności zajmuje impreza z okazji Odzyskania
Niepodległości 11 Listopada z bogatą oprawą literacką i muzyczną.
Wszystkie te działania, jak np.
kursy pamięci, lektoraty jęz. obcych, a także spotkania i porady
prawne, mają na celu włączenie się
do Programu Aktywizacja Seniorów a także Warszawa Przyjazna
Seniorom – czyli wyszukiwanie i
nagradzanie miejsc bez barier ar-

chitektonicznych dla seniora, gdzie
czuje się on bezpiecznie.
Pomoc osobom poszkodowanym przez los: nasi podopieczni
zorganizowali w Klubie BARKA
pomoc rzeczową i żywnościową i
dostarczyli ją powodzianom z Gąbina i Sandomierza, natomiast VIS
MAJOR otrzymało w zamian dyplomy-podziękowania za pomoc.
Prezes Stowarzyszenia nie
ogranicza się do działalności na
rzecz samego Stowarzyszenia, ale
rozumie swoją misję dużo szerzej
i poważniej. W tym celu działa
czynnie w Warszawskiej Radzie
Seniorów oraz Sejmowej Komisji
Polityki Senioralnej.
Komisja ta utworzyła niedawno Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
a ostatnio zostały przyjęte pakiety
programów senioralnych, w tym
założenia polityki senioralnej do
roku 2020. Ważną sprawą w polityce senioralnej jest propagowanie
w społeczeństwie systemów wartości, czyli nauka poszanowania
dla starszego pokolenia, z dorobku
którego korzystają dziś młodzi.
Będziemy zwracać się do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie
lekcji szkolnych poświęconych
poszanowaniu godności osób starszych.
W ubiegłym tygodniu odbyła
się uroczystość zorganizowana
przez Jerzego Mądrego z Warszawskiej Rady Seniorów - nadania Skwerowi przy ul Paca, nazwy
SKWER SENIORA. Jest to drugi
Skwer Seniora po Lublinie.
Zdrowotne: Vis Major doskonale zdaje sobie sprawę z trudnej
sytuacji w dziedzinie opieki medycznej oraz wysokich kosztów
leków, które senior musi pokryć ze
swojej często niewielkiej emerytury. W związku z tym, w wyniku
starań grupy osób, w tym: posłanki Joanny Fabisiak, przewodniczącego Komisji Zdrowia dr. Wojciecha Borkowskiego, radnego m.st.
Warszawy Piotra Mazurka, radnej
Renaty T. Banasiak i in. na ul.
Klaudyny 28 powstała nowa Przychodnia Zdrowia. Działamy, aby
na osiedlu zamieszkałym przez
seniorów można było korzystać z
porad gerontologa. Jest to jednak
spore wyzwanie, gdyż w całym
województwie mazowieckim pracuje jedynie 20 lekarzy tej specjalności. T. R. Banasiak podejmuje
również starania, aby w nowej
przychodni można było korzystać
ze wsparcia wykwalifikowanego
rehabilitanta, refundowanego
przez NFZ.
Zgodnie z hasłem „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”
najlepszym remedium na przeciwdziałanie samotności jest aktywność i włączanie się we wspólne
przedsięwzięcia Stowarzyszenia.
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Impresje (po)wielkanocne
Prakaczka zniosła siedem jaj
i wykluł się z nich cały świat:
ziemia, niebo, słońce, księżyc,
gwiazdy, nawet chmury, Pozostaje pytanie – z czego wykluła
się prakaczka.

Fot. P. Hołubiec

M

ity mitami, a święcone
jajka na stole są symbolem odżywania życia
i zwycięstwa życia nad śmiercią:
zmartwychwstawania. W Mediatece Start-Meta rosły też na stołach
palmy, pleniła się rzeżucha, a przy
nakryciach czekały na gości prezenty: pisanki od podopiecznych
Ośrodka Wsparcia Nr 2 i woreczki zapachowe od Ośrodka Wsparcia Nr 1 – organizatora tegorocznego „jajeczka”. W tym miejscu
wasza redaktorka musi pochwalić
się publicznie, że dostała dodatkowy prezent: przepiękny kołnierzyk
z kordonku od Janeczki z Ośrodka
Nr 1. Wystawę rękodzieł tej naszej
artystki – kołnierzyków, serwet itp.
podziwialiśmy swego czasu w sali
widowiskowej bielańskiego Ratusza. Na wielkanocne spotkanie
seniorów zapraszali Burmistrz
Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina i pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Spychalska. Przybyło ponad 200 osób,
a z gości oficjalnych – pani poseł
na Sejm RP Joanna Fabisiak („Sił
życzę tyle, ile ma kurczak – malutki a przebija skorupę!”), Burmistrz
Tomasz Mencina („Pogodnych
świąt, pełnych miłości”), Zastępcy Burmistrza: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski,
radni.
Potem, jak na Jare Gody przystało, odbył się Sąd, Skazanie
i Zmartwychwstanie. Pasja pt.
„Wybory na całą wieczność”,
w ykonaniu seniorów z Ośrodka
Nr 1, została uwspółcześniona.
Przeciwko Zbawicielowi zeznawała firma farmaceutyczna i lekarka

Płk. Ryszard Sobierajski – prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP, por. Stanisław Lipiński,
Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy, Marcin Domagała – Główny specjalista WKP,
Tadeusz Sienkiewicz, Łukasz Świderski – radny i por. Józef Kassyk – przewodniczący BKK

– zarzucając, że Jezus bezprawnie
leczy ludzi. Dziennikarka zastrzegła sobie wyłączność reportażu
z egzekucji, a diabeł porwał cały
sąd do piekła. Po spektaklu Ewa
Szemińska-Morsakowska zadeklamowała swój tradycyjny wiersz
i ksiądz poświęcił dary Boże.
Ten sam zespół, równie gorąco
oklaskiwany, wystąpił z Pasją na
„jajeczku” w Vis Major, które odbyło się w zaprzyjaźnionej Szkole
Podstawowej nr 53. Jak podkreśliła Renata Banasiak, dzięki sympatii dyrektora szkoły Jacka Grzybowskiego do seniorów, już od 17
lat Stowarzyszenie organizuje tu
imprezy, których inaczej nie byłoby gdzie urządzać. A przybyło ponad 100 osób. Składali życzenia
nasi niezawodni Zastępcy Burmistrza: Artur Wołczacki, Grzegorz
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, radni dzielnicy i m.st.
Warszawy.
Była gawęda o symbolice jaja,
koncert popularnych przebojów,

zaś wolontariuszom Vis Major
wręczono książki o Bielanach
z podziękowaniem za pomoc
w działalności Stowarzyszenia.
Wielkanocne spotkanie kombatantów w Bielańskim Ośrodku
Kultury uświetniło wielu znamienitych gości – pani poseł Joanna
Fabisiak, ks. prałat mjr Bogusław Pasternak, władze Zarządu
Dzielnicy Bielany, radni m.st.
Warszawy i Bielan; przedstawiciele Zarządu Głównego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, Komendy Policji, Straży
Miejskiej, Huty ArcelorMittal
Warszawa. Mieszkaniec Bielan
gen. dyw. Adam Joks – pierwszy
zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – przybył
wraz z małżonką. Licznie stawili
się przedstawiciele wszystkich
bielańskich środowisk kombatanckich.
Tradycją okołoświątecznych

spotkań kombatantów jest uroczyste wręczanie odznaczeń. W tym
roku prezes Zarządu Głównego
ZKRPiBWP „Za Wybitne Zasługi”
dla Związku przyznał „Komandorię” por. Stanisławowi Lipińskiemu, a Medale „Za Zasługi” Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Magdalenie Lerczak, radnemu Łukaszowi Świderskiemu, Tadeuszowi
Sienkiewiczowi oraz „Kombatancki Krzyż Zwycięstwa” Henrykowi Radeckiemu. Wśród odznaczonych Medalem „Za Zasługi”
znalazł się pracownik Wydziału
Kultury i Promocji – dr nauk społecznych Marcin Domagała.
„Pod Podłogą z Jadłem” odbyły się – jak zawsze – dwa „jajeczka”:
przed świętami dla mieszczącego
się tam Klubu Seniora „Bratek”
i w wielkanoc dla osób samotnych.
Tradycyjnie już, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą u wejścia
do restauracji wisi skarbonka. Wyjęto z niej 498,75 zł – seniorzy
i Zbyszek Dolecki dziękują ofia-

„Szukać Boga, to szukać dróg do ludzkich serc”
Przypomnijmy, jak Polacy
oddają Mu cześć. 23 kwietnia
obchodziłby przecież imieniny.

J

edną z form kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest stała
warta przy Jego grobie na
dziedzińcu żoliborskiego kościoła
św. Stanisława Kostki. Strażnicy
grobu to tysiące osób zrzeszonych
w Kościelnej Służbie Porządkowej
i innych służbach: pomocniczej,
zespole dekoracyjnym, grupie
ppoż., grupie „Asysta”, grupie obsługi pielgrzymów. W sumie kil-

kadziesiąt grup parafialnych i środowiskowych, także spoza Warszawy. Ich działalność koordynuje
Rada KSP, a informacje o funkcjonowaniu tych służb i o ich członkach zawarto w książce pt. „Czuwamy”.
Z wielką przyjemnością informujemy, że współorganizatorem
i koordynatorem służby wartowniczej przy grobie, inicjatorem
wielu akcji w celu przekazania pokoleniom pamięci o ks. Jerzym
i żarliwym jej krzewicielem jest
bielańczyk Jan Edward Marczak
z Zespołu Animatorów Kultury.

Jak mówią koledzy – Główny
Strażnik Grobu Księdza Jerzego.
Rodzajem hołdu dla ks. Jerzego
są też pielgrzymki. Przez 34 lata od
męczeńskiej śmierci odbyło się ich
kilkadziesiąt. W 1992 r. pielgrzymka do Paryża na odsłonięcie pomnika ks. Jerzego. W 2 lata potem
– dla uczczenia 10. rocznicy śmierci – w dniu Jego imienin wyruszyła wieloetapowa pielgrzymka z
krzyżem na Górę Krzyży w Szawłach. Potem kolejne pielgrzymki
z krzyżami ruszały do miejsc,
w których za życia bywał ks. Jerzy.
Pomnik ks. Jerzego powstał też

w Norwegii. W 30. rocznicę śmierci zorganizowano 70-osobową
pielgrzymkę z udziałem brata ks.
Popiełuszki, jego żony, wnuka
i dwóch sióstr. W katedrze św. Olafa w Oslo pątnicy przekazali relikwie Błogosławionego, a potem
połączyli się z polonijną pielgrzymką do Matki Bożej z Enebakk
w Mariaholm. Norweska Polonia
co roku wyrusza bowiem na pątniczy szlak, aby dać świadectwo swojej wiary i jednoczyć się z Polakami
wędrującymi na Jasną Górę. Wśród
osób z Polski byli pielgrzymi od lat
związani z kultem ks. Jerzego,

rodawcom, a także sponsorom:
Firmie „Putka” – szczególnie pani
Zuzannie; WSS „Społem” – pani
Jadwidze Rowickiej; „Makro-Bielany” – pani dyrektor; Cukierni
„Ziółek” z ul. Potockiej.
W spotkaniach uczestniczyło
ok. 60 osób, a chorym leżącym
członkom Klubu dostarczono
świąteczny poczęstunek do domów. Było suto i smacznie: wędliny, sałatka, jajka, biały barszcz,
biała kiełbasa, bigos, ciasta, owoce.
Każdy gość dostał paczkę z okazałą babką wielkanocną i łakociami.
Wszystko przygotowali i elegancko podawali: Danusia, Artur, Mirek, Marcin i Mateusz.
W uroczystym spotkaniu seniorów w Klubie Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka” uczestniczyło 120 osób. Byli także obecni:
Zastępcy Burmistrza – Grzegorz
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski oraz przedstawiciele Rady
i Zarządu Spółdzielni. Prezes
Edward Młynarczyk życzył seniorom zdrowia, miłości bliskich
i spokoju.
Gości witali Jacek Bączkowski i Jarosław Bobin. Jadło sponsorował Urząd Dzielnicy, a koncert – Bielański Ośrodek Kultury.
Koncertowali Izabela Wardak –
solistka Teatru Wielkiego i Jan
Kierdelewicz z Centralnego Zespołu Wojska Polskiego (akompaniament Paulina Stateczna).
Aranżował i prowadził część artystyczną Cezary Szczygielski.
Repertuar był piękny, świątecznie
podniosły, a zakończony akcentem wzruszającym: artyści zaproponowali wspólne odśpiewanie
„Barki”, bowiem 2 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny mijała 13
rocznica śmierci św. Jana Pawła
II. Śpiewaliśmy
na stojąco trzymaj ąc się za
ręce.
Irma
WieczorkowskaBednarek

wspomniana już rodzina, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”,
Komitetu Katyńskiego i kapłani.
Prócz relikwii ks. Popiełuszki, siostry z Łagiewnik ofiarowały norweskim katolikom relikwie św.
Faustyny Kowalskiej.
Szczególnie uroczyście obchodzony jest dzień imienin i rocznica śmierci. Przywoływane są wówczas Jego myśli i przesłania z Jego
nauk: „Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie zniewolić”. „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości”. „Nie można uśmiercić nadziei”. „Szukać Boga, to szukać
dróg do ludzkich serc”.
Redakcja
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Choroba wieńcowa
to stan zmniejszonego napływu krwi czyli niedokrwienia mięśnia sercowego wywołany zwężeniem tętnic wieńcowych. Krew
napływająca do mięśnia sercowego
przez tętnice wieńcowe jest dla
niego jedynym dostawcą tlenu
oraz składników odżywczych, dlatego jej niedobór powoduje to, że
komórki mięśnia sercowego pracują nieprawidłowo lub jeśli naczynie wieńcowe zamyka się całkowicie umierają. Ilość krwi, jaką
mięsień sercowy potrzebuje do
prawidłowej pracy, jest zależna od
tego jak bardzo jest obciążony.
Jeśli serce kurczy się rzadziej, zużywa mniej tlenu i składników
odżywczych, dlatego nawet przy
znacznym zwężeniu tętnicy wieńcowej w spoczynku zwykle nie
pojawiają się bóle. Przy zdenerwowaniu lub w czasie wysiłku, kiedy
serce pracuje szybciej, potrzebuje

więcej tlenu. Podobnie zapotrzebowanie na tlen rośnie przy zwiększeniu ciśnienia tętniczego, ponieważ lewa komora serca musi wykonać większą pracę żeby pompować krew do aorty. Jeśli naczynie
wieńcowe jest zwężone nie może
dostarczyć do serca zwiększonej
objętości krwi, w związku z czym
dochodzi do niedokrwienia i pojawiają się bóle wieńcowe, tzw.
stenokardialne. Zwężenia w tętnicach wieńcowych są najczęściej
spowodowane przez blaszki miażdżycowe zbudowane z cholesterolu, który się odkłada w ścianie
naczynia. Blaszki tworzą się tym
łatwiej, im więcej tzw. czynników
ryzyka choroby wieńcowej występuje u danej osoby.
Osoby otyłe prowadzące siedzący tryb życia z wysokim ciśnieniem tętniczym, zwiększonym
stężeniem tzw. „złego cholesterolu” LDL, z cukrzycą i palące papierosy mają największe ryzyko rozwoju blaszek miażdżycowych.
Blaszka miażdżycowa nie tylko
zwęża naczynie, ale może także,
zwłaszcza gdy pęka, pobudzać
płytki krwi, czego skutkiem jest
tworzenie się zakrzepu w świetle
naczynia wieńcowego. Przy dużym
pobudzeniu płytek zakrzep taki
może w bardzo krótkim czasie

Fot. Arch. Redakcji

Choroba wieńcowa (2)

Wojciech Borkowski

spowodować całkowite zamknięcie naczynia, które powoduje zawał serca. To jedna z postaci choroby niedokrwiennej serca. I w
jednym i w drugim przypadku do
serca nie jest pompowana dostateczna ilość krwi.
Najczęściej zdarza się stabilna
postać choroby wieńcowej. Typowym jej przejawem są bóle w klatce piersiowej, zlokalizowane z reguły za mostkiem, określane przez
chorych jako dławienie, gniecenie,
rozpieranie albo pieczenie czy palenie, nigdy kłucie, przeszywanie.
Bóle z reguły promieniują do gardła, szyi, lewego lub prawego barku z uczuciem drętwienia rąk.
Towarzyszą im niepokój, czasem
duszność i kołatanie serca, niekiedy nudności i zawroty głowy. Dla
stabilnej choroby niedokrwiennej
typowe jest to, iż ból najczęściej
występuje w czasie wysiłku fizycznego i szybko ustępuje po jego
zaprzestaniu. Ból w tej postaci

choroby często pojawia się rano,
po wstaniu z łóżka, podczas wymagających energii codziennych
czynności porannych. W stabilnej
chorobie wieńcowej czynnikami
wyzwalającymi bóle bywa duży
stres, chłód (zimny wiatr), czasem
mniej lub bardziej obfity posiłek.
Bardzo charakterystyczne jest
szybkie ustępowanie bólu po podjęzykowym zażyciu nitrogliceryny. Kobiety nieco inaczej niż mężczyźni odczuwają napady bólów
wieńcowych. Często nie wskazują
one ani typowej lokalizacji zamostkowej, ani typowego promieniowania. Kobiety dość często
określają swoje dolegliwości jako
duszność. Jeśli mówią o bólu, to
często nie są w stanie dokładnie
określić jego charakteru. Ten fakt
m.in. bywa powodem pomyłek
diagnostycznych i terapeutycznych.

Zapobieganie
chorobom serca
to przede wszystkim higieniczny tryb życia. Istnieje zależność
pomiędzy masą ciała a ciśnieniem
krwi (prawidłowe ciśnienie: skurczowe 120-129 mmHg, rozkurczowe 80-84 mmHg).
Aby zredukować masę ciała
należy się prawidłowo odżywiać.
Prawidłowe odżywianie polega na
znacznym ograniczeniu ilości spożywanych tłuszczów zwierzęcych
i zastąpieniem ich olejami roślin-

nymi oraz pokarmami bogatymi
w skrobię, takimi jak wszystkie
gatunki kasz, ciemne pieczywo,
owoce i warzywa. Zalecane jest
spożywanie m.in. chudego mięsa,
chudych wędlin, chudego twarogu,
wszystkich gatunków kasz, dużych
ilości białego mięsa (ryb), owoców,
warzyw, olejów roślinnych Zaleca
się dietę niskokaloryczną z ograniczeniem tłuszczów i węglowodanów w zależności od rodzaju
wykonywanej pracy, wieku i aktualnej wagi. Dieta powinna zawierać 80-120 g białka, 25-35 g tłuszczu oraz 50-150 g węglowodanów.
Czerwone wino zawiera polifenole, które są korzystne dla układu
krążenia i zapobiegają miażdżycy,
a także zwiększają ilość tzw. dobrego cholesterolu (HDL). Zalecany
jest nie więcej niż jeden kieliszek
dziennie.
Regularne uprawianie sportów
również redukuje nadwagę, zapobiega zawałowi serca, poprawia
sprawność mięśnia sercowego
oraz zmniejsza wszelką zachorowalność (nie tylko serca). Każdy
rodzaj wysiłku fizycznego u osób
zdrowych jest dopuszczalny. Osoby, u których praca zawodowa nie
powoduje zmęczenia fizycznego,
nie powinny unikać nawet drobnych wysiłków fizycznych w czasie
dnia.
Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

Centrum Pomocy Dzieciom
Wystartował Ośrodek
Terapii przy Nocznickiego FDDS na Bielanach otwarte

Magdalena Lerczak i Grzegorz Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza
i Elżbieta Osowiecka – prezes Stowarzyszenia przecinają symboliczną wstęgę

11 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Terapii
przy ulicy Nocznickiego 13a.

O

środek powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”. – Cieszy mnie, że na
Bielanach powstała przestrzeń,
gdzie dzieci i młodzież będą mogły
korzystać z fachowej opieki
i wsparcia terapeutycznego – podkreśliła Magdalena Lerczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy.

Dzieci i ich rodzice zyskali nowoczesną przestrzeń, gdzie będą
mogli otrzymać kompleksową pomoc. Ośrodek Terapii zlokalizowany jest przy ul. Nocznickiego
13a na osiedlu Wrzeciono.
W uroczystym otwarciu placówki przy Nocznickiego wzięli
udział Magdalena Lerczak i Grzegorz Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy, Elżbieta Osowiecka – Prezeska Stowarzyszenia
„Usłyszeć Świat”.
Redakcja

W

ystrój i wnętrza nowej
placówki powstały po
konsultacjach z podopiecznymi fundacji.
– Otwarcie Centrum to przełomowy moment w historii przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
Marzyliśmy, aby móc pomagać
dzieciom w Polsce tak kompleksowo, jak robi to amerykańskie Child
Advocacy Center czy skandynawskie Barnahus. Dziś to marzenie
się spełnia – mówi dr Monika
Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
– Wielkie podziękowania i gratulacje należą się wszystkim, którzy swoim wysiłkiem przyczynili
się do powstania Centrum. Cieszy
mnie, że to właśnie na Bielanach
powstała przestrzeń, gdzie dzieci i
młodzież, które doświadczyły
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Na Bielanach powstało nowoczesne Centrum Pomocy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ośrodek będzie miejscem wsparcia
dla dzieci, które doświadczyły
przemocy.

przemocy, będą mogły otrzymać
fachowe wsparcie i pomoc – podkreśla Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy Bielany.
W otwarciu placówki 9 kwietnia wzięli udział: Adam Bodnar
– Rzecznik Praw Obywatelskich,
Marek Michalak – Rzecznik Praw
Dziecka, Jens Jorgen Pedersen –
Prezes Fundacji Velux, Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydent m.st. Warszawy, Monika

Centrum Pomocy Dzieciom

Sajkowska – Prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy Bielany
i Grzegorz Pietruczuk – Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany.
Nowe Centrum Pomocy Dzieciom mieści się przy ul. Przybyszewskiego 20/24. Numery telefonów
i godziny dyżurów można znaleźć
na stronie fundacji – fdds.pl.
Redakcja
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Gimnastyczne
emocje w SP nr 80

Pływanie CRS WOM
Świetną formę zaprezentowali pływacy Szkoły Podstawowej nr 263 z Szegedyńskiej,
w pływackiej rywalizacji
Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży.

Nadspodziewanie duże emocje przyniosły Mistrzostwa
Dzielnicy Bielany Szkół Podstawowych w Gimnastyce.

W

świetnie zorganizowanych przez SP nr 80 zawodach najlepsze okazały się gimnastyczki gospodarzy
oraz gimnastycy ze SP nr 209.
W zmaganiach dziewcząt dominowała SP nr 80, która szczególnie mocno zaprezentowała się
w ćwiczeniach równoważnych.
Kroku dotrzymywała jej SP 209,
jednak ostatecznie przegrała rywalizację. Brązowy medal powędrował do filii SP 273.
Rywalizacja chłopców też toczyła się między dwiema szkołami,
które zdominowały rywalizację
dziewcząt. Tym razem lepsza była
SP 209. O wygranej zadecydowały
głównie ćwiczenia na drążku, w
których SP 209 nie miała sobie
równych. Ponownie brąz powędrował do filii SP 273.
– Przyglądałem się zmaganiom
chłopaków i muszę powiedzieć, że
jestem pod wrażeniem. Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że w
kilku szkołach mamy tak wyśmienitych gimnastyków, bo o gimna-

styczkach trenujących w klubach
sportowych tę piękną dyscyplinę
sportu już wiedziałem. Podziwiam
wszystkich uczestników, bo to jedna z najtrudniejszych konkurencji
WOM. Wiadomo, że to jedna
z najrzadziej uprawianych i najbardziej różnorodnych dyscyplin.
Gratuluję organizatorom z SP 80
i sędziom. Widać było, że wszystko
działało perfekcyjnie – podkreślił
Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Medale, dyplomy, puchary
i upominki wręczyła wszystkim
zespołom na podium dyrektor SP
80 – Beata Sinicyn. Warto podkreślić zaangażowanie sędziów,
którzy tłumaczyli niuanse trudnych technicznie ćwiczeń i systemu ocen. Były to pierwsze od lat
MD Bielany w gimnastyce.
Obie zwycięskie szkoły będą
reprezentowały Dzielnicę Bielany
w WOM. Dzięki zwycięstwom SP
80 i SP 209, bardzo zacieśniła się
rywalizacja w klasyfikacji generalnej zmagań sportowych w Dzielnicy Bielany. Na prowadzenie kilkoma punktami wyszła SP nr 80,
która wyprzedziła SP 263.
MG
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Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski – Zastępcy Burmistrza
oraz Anna Szymczak-Gałkowska – dyrektor CRS Bielany

2. Klaudia Jagodzińska – 50
m stylem dowolnym 2006 dzieci
2. Lena Drynkowska – 50 m
stylem klasycznym 2006 dzieci
2. Kacper Wasilewski Dipont
– 50 m stylem dowolnym 2006
dzieci
2. Jakub Mańczak – 50 m stylem klasycznym młodzieży
3. Aleksandra Nowakowska
– 50 m stylem klasycznym 2005
dzieci
3. Piotr Widła – 25 m stylem
dowolnym 2008 dzieci
3. Julia Szczepek – 50 m stylem grzbietowym młodzieży

Fot. Arch. ZSR
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W

zmaganiach chłopców
i dziewcząt w kategoriach dzieci i młodzieży,
bielańscy uczniowie wywalczyli
trzy złote i srebrny medal. Słynące
z dobrego szkolenia pływackiego
Bielany przystępowały do rywalizacji WOM w gronie faworytów
i to się potwierdziło. Drużyna,
składająca się w znacznej większości z zawodniczek i zawodników
UKS G-8 Bielany, wykorzystała
swoje niemałe umiejętności i atut
własnego basenu, pokonując siedemnaście innych dzielnic aż trzykrotnie. Raz, w zmaganiach dziewcząt w kategorii młodzieży, naszą
dzielnicę nieznacznie wyprzedziło
Śródmieście.
Miejsca na podium w poszczególnych konkurencjach bielańskich pływaków:
1. Natalia Brojanowska – 25 m
stylem grzbietowym 2007 dzieci
1. Oliwia Narkiewicz – 25 m
stylem grzbietowym 2008 dzieci
1. Pola Michalska – 25 m stylem dowolnym 2007 dzieci
1. Alicja Łotowska – 25 m stylem dowolnym 2008 dzieci
1. Cezary Kosobudzki – 50 m
stylem dowolnym 2005 dzieci
1. Filip Topp – 50 m stylem
klasycznym chłopców 2006
dzieci
1. Jakub Dublewski – 25 m
stylem grzbietowym 2007 dzieci
1. Borys Wróblewski – 25 m
stylem grzbietowym 2008 dzieci
1. Jakub Cheredis – 50 m stylem dowolnym młodzieży
1. Krzysztof Radziszewski –
50 m stylem grzbietowym młodzieży
2. Alicja Pakuła – 50 m stylem
dowolnym młodzieży
2. Sztafeta dziewcząt w kategorii młodzieży

3. Kacper Kowalczyk – 50 m
stylem dowolnym młodzieży
3. Stanisław Żołądź – 50 m
stylem grzbietowym młodzieży
– Fantastyczna informacja.
Oczywiście liczyliśmy na te medale, wiedząc jak mocna dzięki trenerom i nauczycielom z UKS G-8
Bielany i SP 263 jest reprezentacja
Bielan w pływaniu. Każdy sukces
jednak cieszy, szczególnie jeśli w
czterech konkurencjach trzykrotnie wygrywamy i raz meldujemy
się na drugiej pozycji. To bardzo
cenne punkty dla dzielnicy w
zmaganiach WOM, a przede
wszystkim ogromna radość dla
dzieciaków i potwierdzenie dobrej
pracy dla wszystkich osób odpowiedzialnych za tak wysoką formę
pływaków – ocenia Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, który obserwował zawody na pływalni CRS
Bielany. Obecny na zawodach był
także Włodzimierz Piątkowski
– Zastępca Burmistrza oraz Anna
Szymczak-Gałkowska – dyrektor
CRS Bielany.
MG

SP 293 najlepszą szkołą w szachach

T

urniej otworzył Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk, który życzył wszystkim
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Młodzi szachiści z SP 293
najlepszą drużyną Mistrzostw
Dzielnicy Bielany w tej dyscyplinie sportu. W siedzibie
TKKF Chomiczówka drużyna
SP 293 zdetronizowała SP
133, która w poprzednich
dwóch latach zwyciężała
w Dzielnicy.

powodzenia w zmaganiach. Do
zmagań w szachowej rywalizacji
Mistrzostw Dzielnicy Bielany
przystąpiło w tym roku sześć zespołów. Zawody okazały się bardzo wyrównane. Szkoły rywalizowały systemem „każdy z każdym” i przed ostatnią kolejką
spotkań aż trzy zespoły miały
szansę na złoto. W meczu liderów
SP 293 pokonała SP 80, a potknięcie drużyny z ul. Aspekt
wykorzystała wspomniana wcześniej SP 133.

Rzutem na taśmę czwarte
miejsce wywalczyła SP 209, która
wyprzedziła SP 289. Stawkę zamknęła SP 100 STO.
Uczniowie SP 293 będą reprezentowali Bielany w rywalizacji
Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Szkoła umocniła się również na czwartym miejscu w zmaganiach sportowych w kategorii
dzieci, w zbliżającym się powoli
do końca roku szkolnym.
MG
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Poznaliśmy badmintonowych mistrzów

W

ramach badmintonowych zmagań o mistrzostwo dzielnicy, rozegrano aż 183 mecze. Co cieszy, po raz
kolejny zwiększyła się frekwencja
na zawodach w porównaniu do

Fot. Arch. ZSR

Poznaliśmy najlepsze w szkoły
na Bielanach w rywalizacji
badmintonowej. W tegorocznej edycji MD Bielany w kategorii dzieci, najlepsza okazała
się SP 100 STO w zmaganiach
chłopców i SP 80 wśród dziewcząt. W zmaganiach młodzieży
wśród dziewcząt tryumfowała
SP im J. Verne’a, a w zmaganiach chłopców SP 369.

Mistrzowie ze SP 100 STO

Przedszkolaki
grały w tenisa
W połowie kwietnia na Bielanach rozpoczął się miesięczny
program pilotażowy, dotyczący zajęć sportowych dla
przedszkoli pod nazwą „Miesiąc z tenisem”.

D

MG
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zięki środkom Urzędu
Dzielnicy i zaangażowaniu
Fundacji AM Tenis w pięciu przedszkolach na Bielanach,
rozpoczęły się zajęcia dla dzieci
w tej dyscyplinie sportu.
Programy tenisowe dla najmłodszych są bardzo popularne
poza granicami naszego kraju.
Szczęśliwie teraz, moda na zajęcia
z tej bardzo ogólnorozwojowej
dyscypliny sportu, dotarła również
do Polski, na warszawskie Bielany.
W Przedszkolu nr 39 „Pod Topolami”, Przedszkolu nr 182 „Tajemniczy Ogród”, Przedszkolu nr 272
„Misia Uszatka”, Przedszkolu nr
306 „Mali Optymiści”, i Przedszkolu nr 307 „Wesołe Ekoludki”
między 10 kwietnia, a 15 maja
2018 roku, dzieci pod okiem instruktorów i wykwalifikowanych
trenerów z Fundacji AM Tenis,

mieszczącej się na Bielanach, na
terenie kortów przy ul. Marymonckiej, mogą rozpocząć swoją
przygodę z tenisem. Każde przedszkole czterokrotnie weźmie udział
w zajęciach.
– Z przyjemnością uczestniczyłem w jednych z inauguracyjnych zajęć. Widać było, że zajęcia
sprawiają dzieciom wiele radości,
a program idealnie wpisuje się w
wiek i zainteresowania dzieci.
Wciąż kontynuujemy współpracę
z AZS-AWF Warszawa w zakresie
Dziecięcej Akademii Sportu, a teraz rozpoczęliśmy pilotażowy program tenisowy z Fundacją AM
Tenis. Jak widać najmłodsze dzieci na Bielanach nie mogą narzekać
na brak oferty sportowo-rekreacyjnej, dzięki której oferta naszych przedszkoli jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Tak trzymać relacjonował zastępca burmistrza
Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk, który uczestniczył w zajęciach, odbywających się w Przedszkolu 306 „Mali Optymiści”.

Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza śledzi zmagania przedszkolaków

ubiegłego roku. Jest to najbardziej
widoczne po rywalizacji w kategorii młodzieży. W poprzedniej edycji w zmaganiach dziewcząt
i chłopców uczestniczyły po cztery
szkoły. Tym razem było to 10 zespołów dziewcząt i 11 chłopców.
– Pamiętam pierwsze mistrzostwa rozegrane dwa lata temu
praktycznie przy pustej hali, bo
startowały pojedyncze szkoły.
W jednej z kategorii nie wystąpił
nikt. Rok temu było już dużo lepiej. W tym zmagania trwały wiele godzin, co pokazuje że jest zapotrzebowanie na zmagania badmintonowe, a my jako Dzielnica
Bielany staramy się wyjść naprze-

ciw oczekiwaniom w tej materii.
Oczywiście gratuluję zwycięzcom,
licząc na dobre występy WOM –
opowiada o nieustannym rozwoju
tej dyscypliny sportu na Bielanach
zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach:
Dzieci – turniej dziewcząt:
1. SP 80, 2. SP 293, 3. SP 187
Dzieci – turniej chłopców:
1. SP 100 STO, 2. SP 80, 3. SP 289
Młodzież dziewcząt: 1. SP im.
J. Verne’a, 2. LO 122 im. I. Domeyki, 3. SP 369.
Młodzież chłopców: 1. SP 369,
2. LO 122 im. I Domeyki, 3. SP
352.
MG

22 RO Z RY W K A

Nasze Bielany nr 4/2018

Bielańska krzyżówka

Konkurs „5” z BIELAN

Witamy Czytelników w kolejnej krzyżówce z dzielnicowym
hasłem w tle.

Przed nami kolejny konkurs
ze znajomości naszej pięknej
dzielnicy.

Redakcja

ystarczy spojrzeć na
zdjęcie i prawidłowo
udzielić odpowiedzi
na zadane przez nas pytanie: Na
jakim osiedlu wykonano zdjęcie?
W konkursie „5 z Bielan”
zwycięża pierwszych pięć osób,
które prawidłowo rozszyfrują
naszą zagadkę. Z właściwą odpowiedzią prosimy zadzwonić pod
redakcyjny numer telefonu: (22)
373 33 17 lub wysłać e-mail na
adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Na zwycięzców czeka ilustrowana książka pt.: „Bielany. Przewodnik historyczny” – varsavianisty Jarosława Zielińskiego.
Liczy się wiedza o Bielanach,
refleks i przysłowiowy łut szczęścia. Życzymy powodzenia.
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy w majowym numerze „NB”.

1. Grażyna ... – „Man Behind
The Sun” 2. John ... – „A Love Supreme” 3. Michał ... – „Atma” 4.
Keith ... – „The Köln Concert” 5.
Krzysztof ... – „Astigmatic” 6. Pat
... – „Letter From Home” 7. Stanisław ... – „Blublula” 8. Ella ... –
„Ella Sings Gershwin” 9. Adam ...
– „Live Embers” 10. Stan ... – „Focus” 11. Aga ... – „Picking Up The

Pieces” 12. Miles ... – „Kind Of
Blue” 13. Leszek ... – „Piano” 14.
Erroll ... – „Concert By The Sea” 15.
Zbigniew ... – „Kujaviak Goes Funky” 16. Herbie ... – „Head Hunters”
17. Piotr ... – „Lonely Town” 18.
Stacey ... – „The Boy Next Door”
19. Zbigniew ... – „Man Of The
Light” 20. Coleman ... – „Body And
Soul”

3 po 3. Konkurs dla dzieci
Serdecznie witamy najmłodszych Czytelników „Naszych
Bielan” w kolejnym konkursie
na spostrzegawczość.

W

ystarczy przygotować:
nożyczki, kartonik, klej
i... Następnie wytnijcie
9 kwadracików ze zdjęcia, ułóżcie
w prawidłowej kolejności, po czym
naklejcie na karton.
Całość należy przefotografować aparatem cyfrowym / telefonem komórkowym i wysłać na
adres e-mail: tolechowski@um.
warszawa.pl lub przynieść do redakcji. Nagrodą jest książka: „Legendy warszawskie” – Marty Dobrowolskiej-Kierył z ilustracjami
Anny Batte.
Wygrywa pierwszych pięcioro dzieci. Należy podać imię
i nazwisko dziecka. Listę młodych zwycięzców wydrukujemy
w majowym numerze „Naszych
Bielan”.
Podajemy rozwiązanie kon-

kursu z marcowego wydania gazety. Na prawidłowo sklejonych
9 fragmentach zdjęcia, znajdował
się znany i lubiany osiołek Fran-

Fot. Arch. Redakcji

W

A

by ją rozwiązać, należy wpisać prawidłowe odpowiedzi
w poziomych kratkach. Litery zielonego pola utworzą hasło.
Prosimy je podać, dzwoniąc do
redakcji pod numer telefonu: (22)
373 33 17 lub wysłać e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Wygrywa pierwszych pięć
osób, które odgadną hasło. Na
zwycięzców czekają nagrody, którymi są książki pt. „Bielany – Przewodnik historyczny” varsavianisty
Jarosława Zielińskiego i „Bielański wehikuł czasu” Marty Dobrowolskiej-Kierył z ilustracjami
Agnieszki Korfanty.
Oto wyniki krzyżówki z marcowego numeru „Naszych Bielan”.
Prawidłowe hasło brzmiało: Filmujemy na Bielanach. Nagrody
otrzymują: Małgorzata Jankowska, Marek Jarczewski, Janusz
Piotrowski, Dalia Sójka, Andrzej
Witkowski. Gratulujemy i zapraszamy do siedziby redakcji po odbiór książek.
Czas na dzisiejsze pytania. Kategoria – jazz. Podajemy imię słynnego
jazzmana / jazzmanki i tytuł ich wybitnej płyty. Zadaniem Czytelników
jest prawidłowe wpisanie nazwiska.
Brakujące fragmenty utworzą hasło.
Listę laureatów podamy w majowym
numerze „Naszych Bielan”.

Podajemy rozwiązanie zagadki
i listę zwycięzców z marcowego
wydania gazety. Odpowiedź
brzmiała: ulica Płatnicza.
Jako pierwsze prawidłowo odpowiedziały osoby: Ewa Dratwa,
Katarzyna Jenerowicz, Marcin
Olszyński, Janusz Piotrowski,
Beata Płomińska. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór
nagrody.
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„5 z Bielan” wygrywa!
Redakcja

Konkurs szachowy
Za nami drugi etap rozwiązywania zadań. Okazał się on
trudniejszy od poprzedniego
i wielu uczestników potknęło
się na dość prostym zadaniu
nr 4.

T

ak więc po dwóch etapach
jest tylko jeden zawodnik z
kompletem punktów.
W tym numerze prezentujemy
kolejne dwa zadania. W zadaniu
nr 5 (za 5 punktów) białe zaczynają i dają mata w dwóch posunięciach. Zadanie numer 6 (za
4 punkty) pokazuje sytuację z gry
praktycznej, a mianowicie z partii
turniejowej rozegranej w 1920
roku w Berlinie.
Białe przed chwilą zabiły hetmanem skoczka na f6 i wydaje się,
że czarnym grozi nieuchronny
mat; na g7 a po zabiciu Hetmana
pionem z g7 nastąpi szach wieżą

na g3 i następnie mat gońcem na
f6. Ale ruch przypada na czarne
– czy czarne mogą odeprzeć groźby i w konsekwencji uzyskać wygraną pozycję?
Prawidłowe rozwiązania poprzednich zadań to Wh5 w zadaniu nr 3 i c8S w zadaniu nr 4.
Zwycięzcami drugiego etapu
zostali: Tomasz Zarzycki, Zygmunt Wiktor, Manfred Mannke,
Andrzej Szewczak.
Gratulujemy i zachęcamy do
walki o zwycięstwo w kolejnych
etapach, jak również w całym dziesięcioetapowym cyklu. Przypominamy, że nagrody otrzymują zwycięzcy poszczególnych etapów jak
i całego cyklu.
Rozwiązania prosimy nadsyłać
na adres redakcji: tolechowski@
um.warszawa.pl
Redakcja

ciszek, przebywający obok szopki
na ulicy Dewajtis.
Redakcja

Zadanie nr 5

Zadanie nr 6
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Fot. L. Rudnicki

Bielany wiosną malowane

Przyszła w lekkiej nieśmiałości;
zielona, pachnąca, uśmiechnięta. Wiosna, ach to ty! Więc
wyruszyłem na bielańskie
ulice, parki i skwery, aby ją
podziwiać. Dotknąć.
Pierwszego kwietnia, w święta
wielkanocne (to nie prima aprilis!), nastąpił przełom. Jakby ktoś
siekierą trzasnął. Zima poszła sobie precz. A kysz! W jej miejsce –
hyc, wiosenka wskoczyła. Nie
zmarnowałem tej okazji. Wsiadłem na mój zabytkowy rower,
dokonując inspekcji dzielnicowej,
przyrodniczo-terenowej.
Zacznę od razu w sensacyjnym
tonie, gdyż zobaczyłem coś niezwykłego. Na rogu ulic Reymonta i
Wólczyńskiej pobiły się dwa wróble! Poszło o kawałek drożdżówki
na chodniku. Walka była krótka,
zacięta, zakończona remisem. Korzystając z zamieszania, przyleciała
sprytna kawka, capnęła dziobem
przysmak, po czym dała chodu,
a raczej w skrzydła. Fruuu. I odleciała. Wróble stały ogłupiałe, to
patrząc wzajemnie na siebie, to na
miejsce gdzie jeszcze przed chwilą
leżała przekąska. A tu nie ma nic.
O co chodzi? Co się stało? Reasumując. Sprawdziło się stare polskie
przysłowie: „Gdzie dwóch się bije,
tam trzeci korzysta”. Świadkami
ptasiej bójki byli też pasażerowie

czekający na przystanku autobusu
linii 112. A, że się spóźniał, rozgorzała cudowna, wręcz absurdalna
dyskusja: który ptaszek miał rację?
Słuchałem w zdumieniu wielkim.
Po czym...
Nacisnąłem pedały i jechałem
dalej. Czujnym skosem przemierzałem podwórka na tyłach ulic
Reymonta, Skalbmierskiej itd. Wokoło ptasie radośnie kwiliły z powodu wściekłych pąków, które
wyrzynały się jak szalone na drzewach, krzewach oraz innych roślinkach.
Nagle zza śmietnika wybiegł
ujadający pies i do mnie! Za nim
kroczyła persona płci żeńskiej w
wieku balzakowskim wyraźnie nie
w humorze. Stanąłem i mówię:
proszę pani, pies powinien być na
smyczy oraz w kagańcu. Kobieta,
zamiast przeprosić, od razu wrzasnęła: to mój pies, zrobię co mi się
spodoba. Weź i gadaj z taką. Nie da
rady. Znacie podobne sytuacje?
Znacie, znacie. Awantura wisiała
w powietrzu. Wtedy odwołałem się
do środka ostatecznego, co musiało (z boku) wyglądać nieco zabawnie. Leniwym ruchem ręki sięgnąłem pod siodełko, mówiąc najspokojniej jak mogłem: pani zabierze
pieska, bo go zaraz pompką pogłaszczę. Tutaj nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Poskutkowało.
Wyjęła z kieszeni kurtki smycz,

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Zatrudnię mężczyznę (55-65 lat) do naprawy
drobnego sprzętu AGD. Mile widziane zdolności
manualne i zmysł techniczny. Tel. 516 708 700.

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe i
duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość – osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.
• Cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Naprawy
– solidnie. Tel. 22 633 53 51, 696 790 466.

SPRZEDAM

• Szliﬁerka stołowa dwukamieniowa 150 W.
Wiertarka z udarem dwie prędkości, mocna.
Tel. 505 995 268.

NAUKA

• Angielski – Bielany, Żoliborz, Bemowo korepetycje, konwersacje, egzamin gimnazjalny, matura,
certyﬁkat FCE, konkursy, olimpiady, tłumaczenia.
Magister, międzynarodowy certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), wieloletnie doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
• Korepetycje z matematyki i ﬁzyki – szkoła
podstawowa i gimnazjum. Tel. 667 241 993.
• Matematyka - nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.
• Chemia - nauczycielka udziela korepetycji,
tel. 695 612 825.

NIERUCHOMOŚCI

• Wynajmę lokal 34 m2. Witryna, kanalizacja
w pasażu handlowym na Bielanach. 2600 zł
miesięcznie. Tel. 504 185 841. Dzwonić od
godz. 19.00 do 24.00.
• Sprzedam lokal 34 m2. Witryna, kanalizacja
w pasażu handlowym na Bielanach blisko
supermarketu. 50 tys. zł do negocjacji. Tel.
504 185 841, 729 202 002. Dzwonić od godz.
19.00 do 24.00.
• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe
tel. 511 642 709.
• Młode sympatyczne małżeństwo kupi mieszkanie ok. 55 m2 na Bielanach. Tel. 796 494 497.
• Sprzedam M-4 56 m Starej Baśni Ag. Tel.
22 834 02 10

INNE

• GIMNASTYKA DLA CIEBIE! Poniedziałki i
czwartki od 18.15-19.00. Zespół Szkół nr 49,
ul. Tołstoja 2. Kręgosłup bez bólu, leków, skalpela, ﬁzjoterapii. 15 zł/godz. Tel: 502-133508. Małgorzata Borowska trenerka: „Kto
pierwszy, ten zdrowszy”!
• Oddam małe kaktusy i odnóżki kwiatów kaktusowatych. Tel. 504 185 841, 729 202 002.
Dzwonić od godz. 19.00 do 24.00.
• Oddam małe cytrynki w doniczkach. Tel. 729
202 002 dzwonić po godz. 21.00.
• Potrzebny wolontariusz do karmienia ptaków, tel. 729 202 002. Dzwonić po godz.
21.00

zaczepiła zwierzaka, po czym odeszła jeszcze bardziej ubzdryczona
na cały świat. Hm. Bywa.
Jak spod ziemi zjawił się gospodarz: co, znowu ta obca cuduje? Ona nie tutejsza, z sąsiednich
podwórek przyłazi, inaczej bym
wiedział gdzie mieszka. Odpowiedziałem: sam pan widział. On na
to: panie, ile ja tu miałem awantur,
normalnie głowa mała. Oparł się
dostojnie na grabiach, poprawił
czapkę, zaćmił papierosa, zamyślił,
po czym zagadał z całkiem innej
beczki: krokusy pan widział?, są
tam, zaraz za blokiem na Żeromskiego. Podziękowałem mu za cenną informację i śmignąłem we
wskazanym kierunku.
Faktycznie. Wzdłuż ulicy, na
trawniku rosły prześliczne krokusy: fioletowe, żółte i białe. Posadzono je od ul. Kleczewskiej do
Daniłowskiego. Spodobał mi się
taki pomysł. Od razu poczułem się
prawie jak w Tatrach. Tylko świstaka, kozicy i bacy mi brakowało
w tle. Ale, cóż. Nie można mieć
wszystkiego naraz jak by się chciało. W tych wiosennych okolicznościach przyrody, nie pozostało mi
nic innego jak zrobić zdjęcie. Na
bielańską, wieczną rzeczy pamiątkę, ma się rozumieć.
Będąc w pobliżu, zajrzałem do
sklepu fundacji „Sue Ryder”, o którym pisałem w lutym 2014 r. na
tutejszych stronach. Znajome panie powitały mnie okrzykiem:
„och, jak dawno pana nie było!”
Cóż miałem powiedzieć? Nic sensownego nie przychodziło mi do
głowy: tak jakoś wyszło. Po czym
przejrzałem książki oraz filmy dvd
na regale. W tym czasie dwie
klientki intensywnie przebierały w
gatunkowych ubraniach z pytaniem do personelu: szukamy akuratnej garsonki na wiosnę, w którym miejscu można ją znaleźć?
Ruszyłem dalej na obserwacje,
co ciekawego dzieje się tej wiosny
na Bielanach. Dotarłem do skrzyżowani a u lic y Ż eromsk iego
z Perzyńskiego i oniemiałem.
W miejscu gdzie dawniej były budynki spółdzielni pracy: „Żoliborzanka”, „Elektromoc”, a także poczty Warszawa 82 (+ zakład fotograficzny + sklep), stał płot. Za nim
ujrzałem wielką dziurę w ziemi pod
nowo wznoszony obiekt. Retrospekcja mnie naszła. Przypomnia-

łem sobie to miejsce ze schodkami,
na których siadało się czekając na
ukochaną dziewczynę lub autobus,
bo przystanek – tuż, tuż Tak czy
siak, zostałem zaskoczony.
Naszły mnie ambiwalentne
uczucia i myśli rozmaite. Z jednej
strony powinniśmy się cieszyć, że
Bielany rosną wzdłuż i wszerz.
Taka jest naturalna kolej rzeczy w
mieście.
Z drugiej, współczuję mieszkańcom bloku z końca lat 50. bo
nowy obiekt zabierze im światło
(okna wychodzą na wschód). Pozostając w zadziwieniu, pojechałem dalej.
Odbiłem w lewo na ścieżkę
rowerową wzdłuż ul. Podczaszyńskiego i popędziłem w dół ul. Podleśną. Jazda na maksa „z górki na
pazurki”. Pisałem o tym wrażeniu
na łamach „NB” w październiku
2016 r. Wracając do rzeczy.
Powiem, że trochę za wcześnie
się pojawiłem w Lasku Bielańskim.
Nie ta pora, bo drzewa zaczynały
dopiero wypuszczać liście. Jest taki
okres przejściowy w przyrodzie,
na który mówią – wczesna wiosna.
Jakaś nostalgia, oczekiwanie się
rozpościerało. Nie umiem znaleźć
właściwego słowa.
O! Wiem. Jeśli pamiętacie klimaty z filmu „Brzezina” Andrzeja
Wajdy to właśnie tak wyglądało,
tak się właśnie poczułem. Chwila
gdy wiosna jeszcze nie wybuchła
z całą intensywnością szaleństwa
kolorów, kształtów, zapachów rozmaitych. To czas, gdy ptaki przyleciały z cieplejszych, południowych krajów, nawołując samiczki,
łącząc się w pary i zaczynając budować swoje „mieszkania” na
drzewach.
Wracając z wiosennej obserwacji dzielnicy, zauważyłem kolejną
symptomatyczną rzecz. Wśród
dzieci znów wróciła moda na hulajnogi, którymi zasuwają w chichotach do szkoły, że o podwórkach nie
wspomnę. Młodzież i dorośli wskoczyli na rowery, co jest zdrowe
i godne pochwały. Tym bardziej, że
ścieżek ci u nas dostatek. Natomiast
seniorzy z pasją stukają kijkami
o chodnik, wędrując przed siebie
w stylu nordic walking. I raz i dwa,
i raz i dwa. Tak trzymać bielańczycy. Tak trzymać!
Na koniec – deser, czyli co by
było, gdyby koty umiały pisać.
Szczególnie wiosną. Niemożliwe?
A jednak. Zdarzyło się. Oto cały
tekst.

Szanowny Panie
Redaktorze Naczelny.
Nazywam się Lumpek Rudnicki
i piszę ten list jak kot pazurem.
Okazją jest wiosna, która natchnęła mnie pomysłem, żeby napisać do
redakcji celem publikacji tutaj.
Uprz ejmie infor muję, ż e
w chwili obecnej mam mnóstwo
kocich spraw na głowie do załatwienia. Podam kilka przykładów,
dobrze?
Oto moja lista najbliższych planów. 1. Powyglądać przez okno, co
ciekawego dzieje się na Bielanach,
bo widok mam daleki, gdyż mieszkam na wysokim piętrze. 2. Podrzemać na szafce w kuchni pod sufitem,
ponieważ tam jest ciepło jak na
piecu, i z góry mam oko na wszystko. 3. Pobiegać po mieszkaniu za
kuleczką papieru w ramach zabawy
oraz dbałości o bieżącą kondycję.
4. Schować się za zasłonką w dużym
pokoju i udawać, że mnie nie ma,
a potem wyskoczyć znienacka. Bardzo lubię ten numer z mojej strony.
5. Posępić o dodatkową karmę, ale
domownicy się nie nabierają, mówią, że tylko micha mi w głowie, co
kończy się na moich honorowych
jękach, wtedy odchodzę z godnością
osobistą i podniesionym ogonem
też. 6. Pobawić się zielonym ołóweczkiem z gumką, popodgryzać,
popodrzucać, powąchać i w ogóle.
7. Próbować dostać się do szafy
z ubraniami, co czasami mi się udaje, bo tam jest fajowa kryjówka do
spania. 8. Wyjść na zamykany korytarz z szybą przez którą wyglądam, przechadzam się wąchając
zapachy smażonego mięsa czy ryb,
bo „wali na całego” aż miło i obserwuję sąsiadów, gdy wychodzą
z windy, wyprowadzają psa lub inne
atrakcje, jak to na klatce. 9. Podbiegać do okna i się wkurzać, bo gołębie
gruchają na balkonie u sąsiadów na
górze, a jeszcze inne jakieś fruwają,
jednym słowem mam co robić. 10.
Zwędzić ze stołu kawałek wędliny,
bo jestem szybki jak cię mogę na
pstryknięcie palców, a raczej łapek,
robię cichcem myk i chodu, normalnie heca na cztery fajerki.
Na koniec dodam, że jest ciepło, dlatego leżę na stole i wygrzewam się w promykach wiosennego
słońca.
Czy Panu też tak się zdarza?
Serdeczności i zdjęcia odpowiednie przesyłam.
Miau
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

Imię i nazwisko
Teresa Renata
Banasiak
– PO
Stefan Kulesza
– PiS
Daniel Pieniek
– PO
Małgorzata
Poręba
– PO
Jan Zaniewski
– PiS

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Wojciech
Borkowski
– PO
Emilia Katarzyna
Romanik
– PiS
Natalia Krupa
– PO
Szczepan
Szczepański
– PiS
Ryszard
Zakrzewski
– PiS
Maciej
Chmielewski
– PO
Tomasz Maciej
Herbich
– PiS
Anna Neska
– PO

Nasze Bielany nr 4/2018
Funkcje

Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu
i Promocji; członek Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i
Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i
Pomocy Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej
Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

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

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29 – w
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29 – w
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w czwarty poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy SpoUrząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29.
łecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19 (dawna Duracza),
oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji
I piętro sala konferencyjna
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.
Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.
Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej;
Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34,
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Bezpieczeń- pok. 26.
stwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komi- Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.
sji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19 (dawna Duracza)
Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komi- Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.
sji Rewizyjnej i Komisji Oświaty
Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
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 I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.

Data i godzina
30 maja, g. 18.00-19.00. Po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie
Rady, tel. 22 37 33 510
7, 21 maja, g. 17.30-18.30
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046,
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.
g. 15.00-17.00
g. 16.30-18.00

8, 22 maja, g. 16.00-17.00
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania: tel. 517 170 751, e-mail
twoja.radna@gmail.com
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
8 maja, g. 13.00-14.00
10 maja, g. 18.00-19.00
24 maja, g. 18.00-19.00
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
7, 21 maja, g. 19.00-20.00

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.

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.

Sławomir
Umiński
– PiS

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej 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.

Anna Czarnecka
– Niezrzeszona

Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego

g. 16.15-17.30

Magda Oleś
– PO

Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego oraz członek Wiceprzewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Promocji
Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i
Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29 – w
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek
miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady.
Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c.
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

Jakub Jan
Roszkowski
– PiS
Piotr Cezary
Ślaski
– PO
Michał
Świderski
– PiS
Joanna
Radziejewska
– PO
Łukasz Jan
Świderski
– PiS
Joanna
Tomaszewska
– PiS
Iwona
Walentynowicz
– Niezrzeszona
Robert Wróbel
– PO

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29.

Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail:
Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz kontakt@piotrslaski.pl.
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego;
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85.
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz
Komisji Oświaty
Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Mieszkaniowej
Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu
Społecznego
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Wiceprzewodnicząca Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
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. 513 ul. Żeromskiego 29.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com, tel. 512 437 876.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29 – w ramach
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

9 maja, g. 16.15-17.30.
g. 18.00-19.00 Po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie
Rady, tel. 22 373 35 10
7 maja, g. 17.00-18.00. Po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
g. 15.40-16.20 Po wcześniejszym
uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel.
22 373 35 10
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
8 maja, g. 17.30-18.30 Po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady,
tel. 22 373 35 10
7 maja, g. 17.30-18.30
7 maja, g. 17.40. Po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10
Po wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10
g. 16.00-17.00

