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Jak podłączyć się do kanalizacji?

Konkurs „5” z BIELAN

Niebawem na Bielanach
zostaną ukończone inwestycje
budowy sieci kanalizacyjnej.

Nastał maj, zatem czas na
kolejną foto-zagadkę z nagrodami.

J

R

edna, to budowa odcinków
sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic
nieruchomości prywatnych położonych w pasie drogowym ulic:
Arrasowej, Balaton, Gonzagi, Samogłoska, Wóycickiego (na odcinku od ul. Pułkowej do ul. Żubrowej) na terenie Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Natomiast druga to budowa
odcinków sieci kanalizacyjnych od
kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych
w pasie drogowym ulic: Królowej
Jadwigi, Michaliny, Encyklopedycznej, Biograficznej, Radeckiej,
Ostaszewskiej, drodze dojazdowej
do ul. Radeckiej, Pasymskiej, drodze dojazdowej do ul. Kolumbijskiej na terenie Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, Radecka, Ostaszewska, Pasymska, Kolumbijska,
W związku z tym informujemy
mieszkańców z rejonu tych ulic
o możliwości podłączenia się do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Powyższe działania będą miały
wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków

w Warszawie – Faza IV”. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Funduszu Spójności, w zakresie
podłączenia do sieci kanalizacyjnej
nowych użytkowników.
Skrócony opis procedury znajduje się na stronie internetowej –

www.mpwik.com.pl w zakładce
„Dla Klienta” – podzakładce „Budowa/przebudowa PRZYŁĄCZY
wodociągowych lub kanalizacyjnych”.
WIR

az jeszcze krótkie reguły
naszego konkursu, dla
tych, którzy po raz pierwszy próbują swych sił. Co miesiąc
publikujemy tajemnicze zdjęcie
z naszej pięknej dzielnicy. Zadaniem Bielańczyków jest jego rozszyfrowanie. Zadajemy krótkie
pytanie, a Czytelnicy odpowiadają,
dzwoniąc do redakcji pod numer
telefonu (22) 373 33 17 lub wysyłając e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Zagadki bywają z reguły łatwe, ale trafiają się też trudne
i przewrotnie podchwytliwe.
Wskazana jest spostrzegawczość,
a przede wszystkim dobra znajomość historii oraz topografii Bielan.
Pierwszych 5 osób, które
udzielą właściwej odpowiedzi,
otrzyma nagrodę, którą jest ponad 400 stronicowa, bogato ilustrowana książka znanego varsavianisty Jarosława Zielińskiego: „Bielany. Przewodnik historyczny”.
Uwaga, czas na dzisiejsze
pytanie. Gotowi? Start! Jak nazywa się uliczka na zdjęciu

oraz jaki kultowy obiekt znajduje się po jej prawej stronie?
Imiona i nazwiska 5 laureatów opublikujemy w czerwcowym numerze „Naszych Bielan”
pod kolejnym zdjęciem-zagadką do odgadnięcia.
Rozwiązanie konkursu fotozagadki z poprzedniego numeru
„Naszych Bielan”. Prawidłowa
odpowiedź brzmiała: ujęcie
wody oligoceńskiej – Park Olszyna.
Nagrody otrzymują: Alicja
Giera, Ryszard Lis, Pelagia Sobota, Joanna Wenek i Wanda
Wiśniewska. Gratulujemy!
„Piątka” ze znajomości Bielan. „Piątka” z Bielan wygrywa!
Redakcja

Zakończone w październiku
2015 r. konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu
Ochrony Rezerwatu Przyrody
Las Bielański, przedstawionego przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska, uwidoczniły szereg problemów,
ale i oczekiwań mieszkańców
Bielan, związanych z korzystaniem z rezerwatu.

G

łos w sprawie najcenniejszego terenu zielonego
w Warszawie i jednego
z najpopularniejszych miejsc spacerów mieszkańców Bielan zabrało wielu ekspertów, na czele z prof.
M. Luniakiem i prof. S. Miścickim.
Stanowisko w sprawie zajęli także
przedstawiciele organizacji społecznych oraz Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Tym większym zaskoczeniem
było przedstawienie Projektu Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody
Las Bielański przez RDOŚ w kwietniu br., który nie uwzględniał ani
uwag mieszkańców, ani ekspertów,
a podczas konsultacji poprzestawał na przyjęciu celów i form
ochrony L asu Bielańskiego,
w ogromnej części bazującej na

Fot. Arch. Redakcji

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody Las Bielański – od nowa?!

Radna Joanna Radziejewska, Elżbieta Kłos, Wiceprzewodnicząca Rady
Anna Czarnecka, zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski,
prof. Maciej Luniak i zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk

dokumentach będących podstawą
do objęcia Lasu Bielańskiego obszarem NATURA 2000.
Zarząd Dzielnicy Bielany, dostrzegając konieczność opracowania Planu Ochrony Rezerwatu
Przyrody Las Bielański, uwzględniającego zgłaszane na różnych
forach uwagi mieszkańców Bielan,
przeprowadził cykl spotkań z ekspertami i przedstawicielami społeczności lokalnej, łącznie z ich
prezentacją na forum Komisji
Ochrony Środowiska Rady m.st.
Warszawy. Przyjęto przy tym, że
dokument ten jest niezbędny ze
względu na charakter obiektu, którego dotyczy, jego wartość przyrodniczą, wagę dla ekosystemu

miasta, a także jego walory turystyczne i rekreacyjne. Mając powyższe na względzie, Zarząd
Dzielnicy Bielany przedłożył do
Biura Ochrony Środowiska m.st.
Warszawy uwagi do projektu planu, zawierające zapisy o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów na ul. Dewajtis, opracowania
sieci ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz rezygnacji z zakazu
wprowadzania psów do lasu i zamknięcia leśnej ścieżki wzdłuż ul.
Dewajtis.
– To są zastrzeżenia zgłoszone
podczas spotkań z mieszkańcami
i cenionymi ekspertami, które zostały przedłożone Radzie m.st.
Warszawy, opiniującej projekt za-

rządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia Planu
ochrony dla rezerwatu przyrody
Las Bielański – mówi zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski.
Podczas sesji, 12 maja br., Rada
m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia Planu ochrony
dla rezerwatu przyrody Las Bielański, z uwzględnieniem uwag dotyczących utrzymania ścieżki wzdłuż
północnej strony ul. Dewajtis oraz
objęciem ochroną Potoku Bielańskiego przepływającego m.in.
przez rezerwat Las Bielański.
Projekt planu, spełniając w dużej mierze potrzeby ochrony rezerwatu Las Bielański i obszaru Natura 2000, nie uwzględnia szeregu
istotnych problemów ochrony
i wzbogacenia przyrody tego terenu oraz jego wykorzystania rekreac yjnego. Pominięto zapisy
uwzględniające wartości przyrodnicze Lasu jako ostoi najwyższej
bioróżnorodności – bogactwo
grzybów, flory i fauny w Warszawie. Zlekceważono także czynnik
społeczny, którego dotychczasowe

silne zaangażowanie w sprawy
ochrony Lasu jest jednym z warunków pomyślnej realizacji planu
ochrony. Jako ważny dla ochrony
rezerwatu Las Bielański należy
wskazać brak realnych rozwiązań
szeregu problemów istotnych dla
ochrony Las Bielański, w tym sposobów spełnienia postulatów ekspertów i uwag zgłaszanych podczas społecznej dyskusji.
Zarówno otoczenie, rozbudowa infrastruktury wokół Lasu Bielańskiego, jak również ilość osób
korzystających z rezerwatu wpływają na to, że założenia dokumentu określającego formę ochrony
Lasu Bielańskiego znacząco odbiegają od realiów. Jak zauważa Włodzimierz Piątkowski: – Dziś potrzebne jest tak na dobrą sprawę
opracowanie aktu na nowo określającego rzeczywiste przyrodnicze
i społeczne cele i funkcje, jakie ma
pełnić rezerwat Las Bielański – bo
od roku 1973, kiedy powstał (zarządzenie Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania Lasu
Bielańskiego za rezerwat przyrody), zmieniło się bardzo wiele.
Redakcja
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Spotkanie z rodzicami w SP 77

„Policjanci są wśród nas”

21 kwietnia, z inicjatywy
burmistrza dzielnicy Bielany
Tomasza Menciny, odbyło się
spotkanie z przedstawicielami
rodziców i Rady Rodziców ze
SP nr 77 przy ul. Samogłoska 9.

II etap konkursu już za nami

Fot. Arch. SP 77

Burmistrz Tomasz Mencina i pracownicy Urzędu podczas spotkania z rodzicami

wego, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg w formule
zaprojektuj i wybuduj. Następnie
przedstawiono wstępny, zakładany
harmonogram wykonywania robót
budowlanych, które rozpoczną się
z początkiem września br. Została
też omówiona potencjalna możliwość czasowej relokacji części
dzieci na czas remontu do budynków UKSW. Podkreślono, że szkoła w czasie remontu będzie funkcjonować w częściach nieobjętych
remontem. Co również istotne –
przy okazji przebudowy placówki
postawną dodatkowe miejsca parkingowe.
Następnie architekt Tomasz
Król zaprezentował zebranym
wstępne rozwiązania zawarte
w studium wykonalności ze wskazaniem nadbudowy sali gimnastycznej i łącznika w odniesieniu
również do wymagań zawartych
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Podczas spotkania przedstawiciele Wydziału Infrastruktury odpowiadali na liczne pytania przybyłych. Omówiono także, zgłaszaną przez rodziców, propozycję
stworzenia „kontenerowej szkoły”
– niestety nie jest ona możliwa ze
względu na założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W trakcie spotkania Burmistrz
Tomasz Mencina zaproponował
stworzenie zespołu składającego
się z przedstawicieli rodziców
i Wydziału Infrastruktury, tak aby
uwzględnić uwagi i propozycje
rodziców.
Dziękując za kilkugodzinne
spotkanie Burmistrz podkreślił, że
wierzy, iż bliska współpraca
wszystkich stron zaowocuje satysfakcjonującymi rozwiązaniami
i sprawną realizacją przebudowy
szkoły.
Małgorzata Kink

Masztu w spornym miejscu nie będzie
Operator telekomunikacyjny
Orange Polska, uwzględniając
starania Zarządu Dzielnicy
Bielany, zrezygnował z budowy
stacji bazowej przy ul. Conrada.

Fot. M. Domagała

I

nstalacja miała być postawiona
w otoczeniu bloków mieszkalnych, dlatego mieszkańcy Chomiczówki byli przeciwni jej budowie.
Ta kontrowersyjna sprawa toczyła się od 2007 r., gdy została
wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla
inwestycji infrastruktury technicznej polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej przy
ul. Conrada. Przeciwko budowie
masztu protestowało blisko 800
mieszkańców bloków zlokalizowanych przy tej ulicy, których popierał
Przewodniczący Rady Nadzorczej
WSBM Chomiczówka Wojciech
Przybylski. Mieszkańcy zwrócili się
z prośbą o interwencję również do
Zarządu Dzielnicy Bielany.
Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bielany podjęli trudne negocjacje z operatorem. Wielokrotne

Zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany Artur Wołczacki i przewodniczący Rady Nadzorczej WSBM
Chomiczówka Wojciech Przybylski
w miejscu, na którym miał stanąć
maszt telefonii komórkowej

rozmowy z przedstawicielami Zarządu Orange Polska prowadzili
burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina i jego zastępca Artur Wołczacki. W ich efekcie dn. 12 kwietnia br. operator złożył w Urzędzie
Dzielnicy Bielany wniosek o wycofanie zgody na budowę masztu przy

ul. Conrada. Tym samym kwestia
jego budowy w kontrowersyjnym
miejscu została zamknięta.
Jednak, jak podnoszą mieszkańcy osiedla, konieczne jest poprawienie infrastruktury, aby polepszyć sygnał łączności telefonicznej i internetowej na Chomiczówce.
W końcu to właśnie problemy z tzw.
zasięgiem były powodem planów
budowy masztu w tym miejscu.
– Nadal, wspólnie z władzami
WSBM Chomiczówka, będziemy
prowadzić rozmowy z operatorem,
aby poprawić sygnał nadawczy w tej
części Bielan. Mam świadomość, że
dla wielu mieszkańców brak możliwości zadowalającej komunikacji
telefonicznej jest bardzo uciążliwy,
a często wręcz komplikujący życie.
Wierzę, że uda się wypracować satysfakcjonującą wszystkie strony
lokalizację – mówi burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina.
O wszystkich posunięciach,
m.in. na planowanych spotkaniach, mieszkańcy będą informowani na bieżąco.
Małgorzata Kink

wych, podczas których rywalizowali w dwóch konkurencjach.
Podczas konkursu panowały
ogromne emocje, a drużyny biorące udział w finale zaprezentowały wysoki poziom sprawności
i wiedzy.
Tym razem I miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr
289 i to ona będzie reprezentowała podczas finału, który odbędzie
się 9 czerwca, naszą dzielnicę.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 293 przy
ulicy Kochanowskiego, zaś trzecie
miejsce przypadło drużynie ze
Szkoły Podstawowej nr 209 przy
ulicy Reymonta. Nagrody laureatom wręczył Burmistrz Dzielnicy
Bielany Tomasz Mencina.
Małgorzata Kink

Fot. M. Domagała

W

zięli w nim udział również: dyrekcja szkoły,
grono pedagogiczne
i przedstawiciele tutejszych Wydziałów Infrastruktur y oraz
Oświaty i Wychowania. Celem
spotkania było zaprezentowanie
koncepcji przebudowy szkoły
podstawowej i stworzenie zespołu
szkolno-przedszkolnego.
Na początku spotkania burmistrz Mencina przedstawił obecną sytuację inwestycji od strony
ekonomicznej i realizacyjnej oraz
nakreślił schemat działań, jakie
zostały i będą podjęte, żeby doprowadzić do zakończenia przebudowy do końca 2017 r. Podkreślił
również, że bardzo ważne jest
współdziałanie samorządu z lokalną społecznością i przedstawicielami szkoły w tym zakresie.
Omówiono do tej pory podjęte
działania: wykonaną ekspertyzę
konstrukcyjną, opinię geotechniczną i studium wykonalności
zadania. Została również przedstawiona sytuacja od strony projektowej – Wydział Infrastruktury właśnie rozpoczyna przygotowanie
Programu Funkcjonalno-Użytko-
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maja, w gościnnych
progach Szkoły Podstawowej nr 133 przy
ul. Fontany, odbył się II etap V
edycji konkursu „Policjanci są
wśród nas”.
Głównym celem konkursu jest
podniesienie świadomości prawnej dzieci o treści łatwe do przyswojenia na ich poziomie rozwoju
osobowego, a przez to również
spowodowanie zmniejszenia ilości
zdarzeń o charakterze przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłodszych.
W II etapie konkursu wzięło
udział 10 trzyosobowych drużyn
z bielańskich i żoliborskich szkół
podstawowych. Uczniowie mieli
30 minut na rozwiązanie 20 pytań.
Po części teoretycznej uczniowie
przystąpili do testów sprawnościo-

Burmistrz Tomasz Mencina wręcza nagrody laureatom II etapu konkursu

Powstanie nowy
żłobek na Bielanach
Przy ul. Tołstoja 2 powstanie
nowy żłobek publiczny wkomponowany w zieleń terenu
przy Zespole Szkół nr 49.

B

ędzie to nowoczesny obiekt
wykorzystujący w zakresie
ogrzewania, klimatyzacjichłodzenia energię geotermalną.
Przybędzie 150 miejsc dla dzieci w
wieku 1-3 lata – mówi Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany.
Teren zaprojektowano jako
częściowo otwarty, z dodatkowymi
miejscami parkingowymi, z których będą mogli korzystać także

mieszkańcy osiedla. Jednocześnie
trwają rozmowy o możliwościach
inwestycji drogowych na ul. Tołstoja, Goldoniego, Szekspira, które
poprawią komunikację w tym rejonie.
Zostały zakończone prace projektowe, obecnie czekamy na wydawanie decyzji o pozwoleniu na
budowę. Umowa z wykonawcą
zostanie podpisana w wakacje,
który ma czas na realizację do końca 2017 r. Nowa inwestycja kosztować będzie 6 mln zł.
Małgorzata Kink

BUDŻET PARTYC YPAC YJNY
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Szanowni Państwo,
Proces realizacji Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok w Warszawie, w tym i w naszej dzielnicy,
osiągnął moment rozstrzygający.
Nadszedł czas głosowania, które
trwać będzie 11 dni, od 14 do 24
czerwca 2016 roku. Każdy miesz-

kaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na jeden lub kilka projektów, które jego zdaniem są najlepsze bądź najpilniej potrzebne.
Wszystkich mieszkańców Bielan
gorąco zachęcam do głosowania
na projekty zgłoszone w naszej
dzielnicy.
Pierwsze dwie edycje pokazały ogromne zaangażowanie
mieszkańców Bielan, wyzwoliły
ich potencjał i obudziły potrzebę
współpracy. W głosowaniu nad
projektami, zgłoszonymi w latach 2014 i 2015 przez naszych
mieszkańców, wzięło udział 20
698 osób. Wybrano do realizacji
łącznie 57 projektów, 9 na rok
2015 i 48 na rok 2016. Sprawią
one, że nasza dzielnica będzie
lepsza, piękniejsza i bardziej
przyjazna dla mieszkańców.
W edycji budżetu partycypacyjnego na 2017 rok nasza dzielnica

została podzielona na osiem obszarów lokalnych oraz poziom
ogólnodzielnicowy. Mogą Państwo
oddać swój głos na projekt lub projekty w jednym, wybranym obszarze lokalnym oraz na poziomie
ogólnodzielnicowym. Koszt realizacji projektów, które Państwo wybiorą nie może przekraczać całkowitej dostępnej kwoty przeznaczonej na dany obszar, w którym
Państwo głosują. Wybór ułatwi lista projektów na stronie www.
twojbudzet.um.warszawa.pl; pod
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tym adresem mogą Państwo głosować za pomocą Internetu. Oczywiście możliwa jest także tradycyjna forma głosowania – na karcie
papierowej, którą można będzie po
wypełnieniu wrzucić do urny w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29.
W czerwcu br. po raz trzeci będą
Państwo współdecydować o tym,
na co zostaną wydane pieniądze
z budżetu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy. Tym razem mamy do

rozdysponowania 7 527 000 zł. To
ponad dwa razy więcej niż w roku
2016 i prawie pięć razy więcej niż
w roku 2015. Do głosowania skierowanych zostanie 137 pozytywnie zweryfikowanych projektów.
Budżet Partycypacyjny to budżet obywatelski!
Mając przekonanie o wysokiej
świadomości obywatelskiej mieszkańców naszej dzielnicy, zwracam
się do Państwa z apelem o liczny
udział w głosowaniu nad projektami złożonymi do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok. Mamy
szansę wybrać najlepsze projekty,
które przyczynią się do poprawy
jakości życia mieszkańców Bielan
w wielu aspektach naszej ludzkiej
aktywności.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina

Wyniki weryfikacji szczegółowej projektów zgłoszonych
do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r. w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
I.

Projekty zweryfikowane pozytywnie (zakwalifikowane do głosowania)

Obszar
ogólnodzielnicowy
– 1 227 000 zł
– ESOG 668 – Narysowana
Warszawa – 33 413,00 zł
– ESOG 291 – Nowa hala na
Bielanach – 799 500,00 zł
– ESOG 229 – Uzupełnienie
sieci tras rowerowych na Bielanach
– 251 000,00 zł
– ESOG 884 – Skwer bielańskiSalonik Reymontowski – 255
000,00 zł
– ESOG 1364 – Zewnętrzna
ścianka wspinaczkowa – 421
650,00 zł
– ESOG 1376 – Biblioteka dla
seniora – mówiące i powiększone
książki – 96 270,00 zł
– ESOG 1457 – Chodź na spacer! – audioprzewodnik po Bielanach – 17 500,00 zł
– ESOG 1463 – Projekt 50+
Kurs języka angielskiego dla dorosłych – 14 511,97 zł
– ESOG 1230 – Jak rozpoznać
zagrożenie? – profilaktyka raka na
Bielanach – 10 000,00 zł
– ESOG 1531 – Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ulicy Wólczyńskiej od Sokratesa do ronda Zdzisława Peszkowskiego (skrzyżowania z Arkuszową) – 530 000,00 zł
– ESOG 1591 – Rewitalizacja
terenu przy budynku Straży Pożarnej – 158 500,00 zł
– ESOG 1680 – Aktywni i kreatywni – 44 400,00 zł
– ESOG 1800 – Życie zaczyna
się po 60-ce – 153 400,00 zł

– ESOG 1814 – „Słowowskazy” na Bielanach. Obiekty małej
architektury wprowadzające element kulturalny w przestrzeń
dzielnicy – 214 000,00 zł
– ESOG 1150 – Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży dla
mieszkanek Bielan – 2 900 zł
– ESOG 2040 – Dofinansowanie zakupu książek, audiobooków
i czytników dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany – 137
500,00 zł
– ESOG 2094 – Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu
metra ze stacji Słodowiec na przystankach autobusowych i tramwajowych – 72 000,00 zł
– ESOG 581 – Plac zabaw dla
młodszych dzieci – Dantego 7/
Szekspira 4 – 300 000,00 zł
– ESOG 2247 – Sportowe Bielany – 151 200,00 zł
– ESOG 2329 – Kompleks boisk G75 – 1 001 170,00 zł
– ESOG 1024 – Młodzi Bielańczycy – 47 697,00 zł
– ESOG 1083 – Aktywny Kibic
Piłkarski – 60 000,00 zł
– ESOG 1340 – Słoń Bielański
przy Stawach Brustmana – 63
000,60 zł
– ESOG 1077 – Film – Warszawa, historia i kultura na przestrzeni wieków – 45 000,00 zł
– ESOG 1081 – Hutnik w służbie dzielnicy – obchody 60-lecia
– 46 000,00 zł
– ESOG 1321 – „Zjednoczenia
25” – oddolna bielańska inicjatywa
społeczna – 299 000,00 zł

– ESOG 598 – rewitalizacja
placu zabaw dla dzieci przy Stawach Brustmana na Wawrzyszewie – 851 000,00 zł
– ESOG 2326 – „Ruch to zdrowie” – zajęcia sportowe dla osób
50+: fitness; aquaareobik, siłownia
oraz wykłady – profilaktyka prozdrowotna – 145 130,16 zł
– ESOG 2328 – Telewizja Bielany – 286 284,96 zł
– ESOG 298 – Bezpieczne
przejście na ul. Estrady – 250
000,00 zł
– ESOG 1018 – Zestaw boisk
do mini golfa 18 stanowisk – 375
100,00 zł
– ESOG 102 – Las bielański –
miejsce rodzinnej rekreacji – 50
000,00 zł
– E S O G 2 9 9 – Ki n o b bezpłatne, w bibliotece na Bielanach – 45 120,00 zł
– ESOG 1532 – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wólczyńskiej od Ronda Peszkowskiego (skrzyżowania Wólczyńskiej
z Arkuszową) do Wóycickiego –
1 175 000,00 zł
– ESOG 1114 – Doświetlenie
przejścia dla pieszych ul. Sokratesa x Balzaka – 39 300,00 zł
– ESOG 846 – Powstańcze
śpiewanie – Bielany pamiętają
i śpiewają dla nich – 40 000,00 zł
– ESOG 1104 – Doświetlenie
przejścia dla pieszych ul. Sokratesa nr 9 – 39 300,00 zł
– ESOG 1067 – Badanie sprawności fizycznej i cech postawy ciała dzieci – 280 000,00 zł

– ESOG 1035 – Boisko „D” Hutnik Warszawa – 1 000 000,00 zł
– ESOG 876 – Wygodniej rowerem między Marymoncką i
Twardowską – 13 000,00 zł
– ESOG 874 – Gimnastyczna
Ścieżka Zdrowia – 72 200,00 zł
– ESOG 869 – Niebieski Skatepark – 120 000,00 zł
– ESOG 850 – Wolna wola –
nauka odpierania manipulacji dla
mieszkańców Bielan – 44 500,00 zł
– ESOG 782 – Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim –
90 000,00 zł
– ESOG 749 – Miejsce rekreacji
– Przystań Młociny – 10 000,00 zł

Obszar 1
– Chomiczówka
– 1 200 000 zł
– ESOG 217 – Nie chcę znów
wdepnąć w kupę – 70 000,00 zł
– ESOG 215 – Bezpłatny fitness na Chomiczówce – 17
900,00 zł
– ESOG 214 – Piaskownica to
nie kuweta – 169 400,00 zł
– ESOG 245 – Uzupełnienie
sieci tras rowerowych na Chomiczówce – 288 000,00 zł
– ESOG 2280 -Świat pod lupą
– 68 609,00
– ESOG 1824 – Warsztaty czytelniczo-multimedialne – 115
757,30 zł
– ESOG 1852 – BEKON –
gazetka Bez Konkretnej Nazwy
dla mieszkańców Bielan – 101
303,00 zł

– ESOG 1948 – Projekt teatralno-muzyczny – 240 150,00 zł
– ESOG 1161 – Akademia
Twórczej Aktywności Seniora
„Pogodna jesień” – 66 500,00 zł
– ESOG 1158 – Organizacja
wyjazdowych imprez kulturalnych
– 29 800,00 zł
– ESOG 2276 – Artystą być.
Warsztaty plastyczne – 63
812,00 zł

Obszar 2
– Wrzeciono, Młociny
– 1 300 000 zł
– ESOG 2208 – Okno na świat
– 48 800,00 zł
– ESOG 2185 – Mamo, tato
podaruj mi to co najważniejsze,
swój wolny czas. Sportowa Rodzina – 26 000,00 zł
– ESOG 2152 – Świat w zasięgu ręki. Bezpłatne zajęcia językowe
dla mieszkańców okręgu z dostosowaniem i doposażeniem sal –
122 280,00 zł
– ESOG 303 – Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10 – 95
000,00 zł
– ESOG 1146 – Szkolny plac
zabaw i rekreacji – 350 000,00 zł
– ESOG 86 – Fitness z elementami tańca – 20 179,00 zł
– ESOG 49 – Kino plenerowe
„Młociny” – 49 080,00 zł
– ESOG 622 – Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr
10 – 76 436,00 zł
– ESOG 334 – Uzupełnienie
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sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach – 490 000,00 zł
– ESOG 1239 – Street Workout na Jordanku – 36 478,00 zł
– ESOG 301 – Parking przy ul.
Wrzeciono 54 – 75 000,00 zł
– ESOG 1153 – Rewitalizacja
boiska szkolnego przy SP 247, ul.
Wrzeciono 9 – 470 400,00 zł
– ESOG 1247 – Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole – modernizacja boiska przy na Wrzecionie – 250 000,00 zł
– ESOG 1091 – Mały kibic – 38
600,00 zł
– ESOG 1086 – Aktywny kibic
koszykarski – 38 600,00 zł
– ESOG 585 – Wybieg dla
psów „Polana Hutnik” – 58
700,00 zł
– ESOG 1488 – Boisko na
Kampusie UKSW – 280 000,00 zł
– ESOG 490 – Nowe latarnie
na urokliwych ulicach Młocin –
190 990,00 zł

Obszar 3
– Piaski
– 900 000 zł
– ESOG 239 – Równo na Reymonta rowerem – 500 000,00 zł
– ESOG 29 – Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy
Lucjana Rudnickiego (przystanek
Kochanowskiego 01 dla linii 103,
122, 180, 197, 409) – 30 000,00 zł
– ESOG 1185 – Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22 – 98 000,00 zł
– ESOG 1188 – Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A
– 40 000,00 zł
– ESOG 1193 – Program „Słowo i obraz – czytam i rysuję” – 13
400,00 zł
– ESOG 1020 – Zestaw boisk
do gry w mini golfa 18 stanowisk
– 69 000,00 zł
– ESOG 588 – Rewitalizacja
placu zabaw o pow. 650 m kw. –
257 338,88 zł

Obszar 4
– Stare Bielany
– 800 000 zł
– ESOG 2038 – Dopuszczenie
ruchu rowerów pod prąd na 7 ulicach jednokierunkowych dzielnicy Bielany – 150 500,00
– ESOG 2198 – Letnia Scena
Teatralna na Bielanach – 96 000 zł
– ESOG 416 – Rewitalizacja
terenu przy budynku Marymoncka 93/97 – 107 413,00 zł
– ESOG 414 – Pracownia Językowo-multimedialna – 64
500,00 zł
– ESOG 962 – Renowacja zieleni osiedlowej na Piechotkowie
– 231 903,95 zł
– ESOG 1427 – Eko-parking
przy Fukierów – 180 000,00 zł
– ESOG 1511 – Placyk zabaw
Bieluś „Wesoły” – doposażenie,

wzmocnienie trawiastego podłoża
górki, naprawy – 15 000,00 zł
– ESOG 1568 – Fabularyzowany film dokumentalny o Akademii
Wychowania i Fizycznego i jej znaczeniu dla dzielnicy Stare Bielany
– 330 000,00 zł
– ESOG 1952 – Skwer miejski
„Integrator” w al. Zjednoczenia –
700 000,00 zł
– ESOG 1345 – Żłobkowo –
246 000,00 zł
– ESOG 1343 – Rewitalizacja
podwórka przy ul. Lisowskiej 29
– 175 200 zł
– ESOG 300 – Uporządkowanie otoczenia budynku przy ul.
Marymonckiej i Kasprowicza, wybudowanie parkingu i siłowni pod
chmurką – 204 900,00 zł
– ESOG 933 – Placyk zabaw
FUKIERKA – 180 000,00 zł
– ESOG 1167 – Okrąglak przyjazny jak niegdyś – In memoriam
Piechotkom – 58 800,00 zł
– ESOG 1119 – Doświetlenie
przejścia dla pieszych Skrzyżowanie Żeromskiego x Płatnicza – 39
300,00 zł
– ESOG 1093 – Doświetlenie
przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego skrzyżowanie z ulicą
Lisowską – 39 300,00 zł
– ESOG 940 – Wygodna trasa
przez Las Lindego dla rowerzysty
i pieszego – 40 000,00 zł
– ESOG 745 – Modernizacja
terenu sportowo-rekreacyjnego,
budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133 – 489 488,00 zł

Obszar 5
– Wawrzyszew
– 700 000 zł
– ESOG 630 – Dobry startlepsza przyszłość – 80 480,00 zł
– ESOG 628 – Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc – 15
400,00 zł
– ESOG 82 – Zakup książek
„Duże litery” – doposażenie Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży nr 65 ul. Petofiego – 6
000,00 zł
– ESOG 83 – Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w
Wypożyczalni przy ul. Petofiego 3
– 14 400,00 zł
– ESOG 88 – Zakup sprzętu
fotograficznego oraz programu
komputerowego dla kursantów
zajęć fotograficznych ul. Petofiego
3 – 6 900,00 zł
– ESOG 505 – Bezpieczna ul.
Sokratesa i uzupełnienie sieci tras
rowerowych na Wawrzyszewie –
395 000,00 zł
– ESOG 58 – Street Workout
– Miejska Ścieżka Zdrowia – 49
800,00 zł
– ESOG 1527 – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wólczyńskiej od Andersena do Czechowa – 475 000,00 zł
– ESOG 593 – Budowa placu

zabaw przy Reymonta „Ruch to
zdrowie – każdy maluch ci to powie” – 198 000,00 zł
– ESOG 1199 – Bielańska Akademia Rapu – 200 000,00 zł
– ESOG 1330 – Rzeźba granitowa foki szarej w Parku Stawy
Brustmana – 200 000,00 zł
– ESOG 704 – Przebudowa
placu zabaw przy ul. Andersena 4
– 260 000,00
– ESOG 590 – Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego „Ja śpiewam piosenki” – 25 000,00 zł
– ESOG 409 – Miejsca parkingowo-postojowe przy ul. Wergiliusza – 34 000,00 zł

Obszar 6
– Słodowiec
– 650 000 zł
– ESOG 1325 – Wystawa obrazów malarza Grzegorza Piecyka –
ekspresja geometrii – 1 300,00 zł
– ESOG 1237 – Droga do ratusza bez utrudnień – 3 000,00 zł
– ESOG 1028 – Nasz Wesoły
Ogród – nowy plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 187
– 500 000,00 zł
– ESOG 1219 – Doświetlenie
ścianki wspinaczkowej w parku
Olszyna – 29 950,00
– ESOG 1141 – HYDROFUN:
Rewitalizacja hydroforni przy ul.
Gąbińskiej – 280 000,00 zł
– ESOG 85 – „Książek nigdy
dość!” – dofinansowanie zakupu
książek dla biblioteki przy ul.
Perzyńskiego 3 – 14 400,00 zł
– ESOG 817 – Rewitalizacja
chodników i podjazdów oraz wymiana latarni oświetleniowych
wzdłuż ulicy Staffa między Perzyńskiego i Duracza – 467 800,00 zł
– ESOG 63 – Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta – 254 000,00 zł

Obszar 7
– Ruda/Marymont/
Las Bielański
– 550 000 zł
– ESOG 84 – Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków i wróbli
na budynku przy ul. Podleśnej 50
– 1 840 zł
– ESOG 1208 – Boisko do piłki ręcznej i koszykówki – Szkoła
Podstawowa nr 53 im. Mariusza
Zaruskiego – 523 840,00 zł
– ESOG 1213 – Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy –
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego – 19 339,00 zł
– ESOG 1393 – Modernizacja
placu zabaw przy budynkach
Klaudyny 30 i 32 – 185 000,00 zł
– ESOG 1833 – Maczek I 1.
Polska Dywizja Pancerna – ekspozycja muzealna – 42 063,00 zł
– ESOG 1580 – Disc Golf Bie-

lany – Pierwsze warszawskie pole
do gry w disc golfa – 38 500,00 zł
– ESOG 2301 – Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej na
odcinku Klaudyny – Gdańska –
152 000,00 zł
– ESOG 2200 – Uzupełnienie
brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie
ul. Rudzkiej – 114 000,00 zł
– ESOG 2176 – Jazz na Kępie
Potockiej – 96 000,00 zł
– ESOG 23 – Zadaszony stały
przystanek autobusowy ZTM
Rudzka 03 (w kierunku Osiedla
Potok) – 35 900,00 zł
– ESOG 1183 – Świetlica Językowa i Zaruskiego – 250 340,00 zł
– ESOG 1327 – Rewitalizacja
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cyklów wydarzeń kulturalnych w
sferze muzycznej, teatralnej, filmowej i oświatowej – 93 980,00 zł
– ESOG 1059 – Plac zabaw dla
przedszkolaków – 350 000,00 zł
– ESOG 844 – Zazieleńmy Marymoncka i Podleśną – 32 930,00 zł

Obszar 8
– Radiowo/Wólka
Węglowa/Placówka/Huta
– 200 000 zł
– ESOG 319 – Plac zabaw –
199 999,00 zł
– ESOG 1228 – Wiaty na przystankach „Księżycowa” – 35
900,00 zł

II. Projekty zweryfikowane negatywnie
– ESOG 634 – Boisko szkolne
przy SP 77 ul. Samogłoska 9 – obszar 2 – 650 000,00 zł
– ESOG 2025 – Przedłużenie
ścieżki rowerowej w ul. Kasprowicza od al. Zjednoczenia do ul.
Sacharowa – obszar 4 – 380
000,00 zł
– ESOG 1151 – Kładka nad
kanałkiem pieszo-rowerowa – obszar ogólnodzielnicowy – 610
000,00 zł
– ESOG 1220 – Usprawnienie
ruchu na ul. Kochanowskiego w
rejonie skrzyżowań z ul. Galla
Anonima i Reymonta – obszar 3
– 0 zł
– ESOG 657 – Rekreacja zdrowotna, marsze i joga śmiechu
wraz z edukacją prozdrowotną –
obszar ogólnodzielnicowy – 30
008,00 zł
– ESOG 608 – Bezpieczne
szkoły w dzielnicy Bielany, bezpieczne dzieci – obszar ogólnodzielnicowy – 183 016,10 zł
– ESOG 627 – Budowa wjazdu/wyjazdu na teren Wóycickiego
1/3 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu (w
szczególności pieszych) – obszar 2
– 120 000,00 zł
– ESOG 216 – Ekoskwerek2.0
z torem rowerowym i skateparkiem – nowoczesny i tętniący życiem – obszar 1 – 260 000,00 zł
– ESOG 1191 – Toaleta w Parku Olszyna – obszar ogólnodzielnicowy – 150 000,00 zł
– ESOG 1209 – Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych Młociny, ul. Dzierżoniowska – obszar ogólnodzielnicowy – 50 553,70 zł
– ESOG 1335 – Niewidomi są
wśród nas i razem z nami – II edycja. Dotknij Stawów Brustmana
– obszar ogólnodzielnicowy – 65
400,00 zł
– ESOG 591 – Boisko do piłki
siatkowej na Wawrzyszewie – obszar 5 – 100 000,00 zł

– ESOG 1526 – Mural dla
Chomiczówki – obszar 1 – 17
000,00 zł
– ESOG 1561 – Lepsza szkoła!
Ocenianie kształtujące dla rodziców – Bielany – obszar ogólnodzielnicowy – 18 360,00 zł
– ESOG 2032 – Windą do
kultury – platforma dźwigowa
zewnętrzna przy pawilonie użyteczności publicznej, ul. Bogusławskiego 6a – obszar 1 – 180
000,00 zł
– ESOG 2148 – Rewitalizacja
ul. Marymonckiej (Podczaszyńskiego – Zjednoczenia, strona zachodnia) – nowe drzewa i ścieżka
rowerowa – obszar ogólnodzielnicowy – 376 800,00 zł
– ESOG 1245 – Stacja rowerowa Veturilo przy ul. Klaudyny 7
– 60 000,00 zł
– ESOG 1295 – Rozwój Młocin
dzięki nowej infrastrukturze na
Bielanach – obszar ogólnodzielnicowy – 1 227 000,00 zł
– ESOG 1023 – Winda zewnętrzna budynku do administracji osiedla WSM i Klubu Mieszkańców Broniewskiego 71 – obszar
3 – 150 000,00 zł
– ESOG 413 – Renowacja boiska do piłki nożnej przy ul. Sokratesa – obszar 5 – 103 080,00 zł
– ESOG 1016 – Zagospodarowanie wąwozu wzdłuż ulicy opatowskiej – obszar ogólnodzielnicowy – 800 000,00 zł
– ESOG 1211 – Remont boiska szkolnego Młociny, SP 77 –
obszar ogólnodzielnicowy – 229
444,20 zł
– ESOG 1039 – Boisko do siatkówki plażowej Gajcego 7A – obszar ogólnodzielnicowy – 55
000,00 zł
– ESOG 887 – Modernizacja
stadionu Hutnika – obszar ogólnodzielnicowy – 903 200,00 zł
Sylwia Lacek
Witold Strzeszewski
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„Nasz ogród” w gimnazjum nr 72 – pierwszy ogród edukacyjny
W gimnazjum nr 72 im. A. Dobrowolskiego przy ul. Przybyszewskiego od ponad roku
realizowane są warsztaty „Nasz
Ogród”, współorganizowane
przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany.

Fot. WOŚ

I

ch celem jest stworzenie wokół
szkoły nowego ogrodu, który
będzie pełnił funkcje edukacyjne i ekologiczne, nie zaniedbując
estetyki i ekonomiczności utrzymania.
Warsztaty rozpoczęły się
w 2015 r. od etapu testowego, w
którym pod okiem prowadzącego
warsztaty dr. Piotra Mędrzyckiego
oraz nauczyciela biologii, mgr
Małgorzaty Tatarewicz, sprawdzano, które rośliny rosnące wokół
szkoły da się wykorzystać podczas
zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej: jesienią na
przykład uczniowie badali owoce
przyszkolnych drzew, a wiosną
przyglądali się na szkolnym boisku
kwitnącym kwiatom i przywabionym przez nie owadom zapylającym. W drugim etapie – jesienią
2015 r. udało się przy udziale młodzieży z klas pierwszych przeprowadzić inwentaryzację drzewostanu otaczającego szkołę.
Obecnie w ramach etapu trzeciego tworzony jest program funkcjonalno-przestrzenny, będący
analizą potrzeb i preferencji użyt-

kowników obiektu oraz uwarunkowań lokalnych. W tym celu
uczniowie ze szkolnego koła architektonicznego w trakcie kolejnych spotkań warsztatowych pod
kierunkiem prowadzącego warsztaty, przygotowali ankietę złożoną
z szesnastu pytań, określili grupy
docelowe, o których należy zdobyć informacje (nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie,
rodzice), przeprowadzili ją wśród
uczniów i nauczycieli w kilkunastu klasach oraz wśród rodziców
w trakcie dni otwartych. Pomagali również przy wpisywaniu i analizie odpowiedzi. Owocem tego
etapu jest ustalenie i pełne opracowanie potrzeb użytkowników

Naszemu Prezesowi

Marcinowi Biegasowi
najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają
Koleżanki i koledzy ze Środowiska:
„Grupa Kampinos”
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Marcinowi Biegasowi
Prezesowi Środowiska
„Grupa Kampinos” AK

Prezesowi Środowiska
„Grupa Kampinos” AK

Marcinowi Biegasowi

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

serdeczne
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Ojca

składa
Bielański Klub Kombatanta

składa
Ośrodek Wsparcia
dla Seniorów Nr 2

oraz określenie możliwości ich
realizacji.
Dzięki takim wytycznym, przy
wsparciu merytorycznym architektów i projektantów zieleni,
możliwe będzie tworzenie koncepcji rozwiązań projektowych
przez członków społeczności
szkoły. W realizacji tego celu pomagać będą zajęcia poświęcone
różnorodności roślin, nowoczesnym trendom w projektowaniu
zieleni czy pomysłom na nowoczesne przestrzenie edukacyjne.
Mamy nadzieję, że dzięki temu
ogród stanie się przedłużeniem
szkoły, a jednocześnie będzie stanowił dla uczniów, nauczycieli

i gości ich nowe, naturalne środowisko pracy i wypoczynku.
To pierwsze na taką skalę zakrojone działanie w zakresie tworzenia
przyszkolnego ogrodu edukacyjnego na terenie naszej dzielnicy –
mówi Grzegorz Pietruczuk – zastępca burmistrza dzielnicy Bielany
odpowiedzialny między innymi za
przedsięwzięcia ekologiczne. Cieszymy się, że udało się rozszerzyć
szkolny projekt edukacyjny o działania i warsztaty realizowane wspólnie z przedstawicielami środowiska
naukowego oraz profesjonalnymi
wykonawcami projektów zieleni.
WOŚ
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Dwa krajobrazy

Odpust parafialny na
Zesłanie Ducha Świętego

Odwiedziłam niedawno
wystawę plakatu. Różnorodna
problematyka pogrupowana
była tematycznie.

Zielone Świątki w Lesie Bielańskim, to już ponad czterowiekowa tradycja sięgająca
czasów królów Władysława IV
i Jana Kazimierza.

L

Fot. P. Hołubiec

O
aby w pokojach miały dużo kwiatów, bo to łagodzi zdenerwowanie
i zmniejsza przemęczenie. Nie jest
to jakaś magiczna rada. Rośliny
oczyszczają bowiem powietrze,
pochłaniając do 85% osiadających
na nich spalin i kurzu. Mało kto
też wie, że drzewa wykazują działania bakteriobójcze, a niektóre
rośliny uszkadzają strukturę wirusów lub powstrzymują ich rozwój.
Dlatego od zawsze człowiek otaczał się roślinami żywymi lub artystycznie przedstawianymi na
używanych przedmiotach.
Motywy roślinne i kwiatowe
towarzyszyły sztuce i każdemu jej
rodzajowi. Starożytni Grecy lubowali się w motywie liścia palmy
i akantu. Szczególnie motywy
kwiatowe upodobał sobie renesans, a barok rozwinął to zamiłowanie do rozmiarów przepychu.
Girlandy kwiatowe otaczały kolumny, spuszczały się z sufitów,
okalały okna i wykusze. Były po
prostu wszechobecne. Do tego
bogactwa kwiatowego wróciła
w XX wieku secesja. Były to jednak
motywy kwiatowe przefiltrowane
przez wyobraźnię artysty, która nie
zna przecież granic w modyfikacji
tworzywa. Niektóre rośliny towarzyszyły twórcom od setek lat.
Winorośl to najczęściej występujący motyw. Roślinnym symbolem
Polski jest dąb. Inne to: oset, maki,
wierzba i cedr. Motywy tych roślin
obecne były w malarstwie, rzeźbie,
a także sztuce użytkowej i ludowej.
Piękny haft kaszubski zawiera ich
niemal pełną reprezentację.
Ale człowiekowi nie wystar-

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

„O-ES-HA”

al. Wł. Reymonta 8,
tel. 22 663 72 31, 22 663-89-38, www.oesha.pl

● Sale konferencyjna na 35 osób
● Sprzęt multimedialny
(projektor, ekran, DVD)
● Pokoje gościnne – 45 miejsc
● Wyposażenie standardowe

czały wzory odtwarzane. Chciał
otaczać się pięknem natury, tworzył więc parki i ogrody.
Rozkwit sztuki ogrodniczej
przypada na II wiek p.n.e., a pierwsze drzewa to sykomora, mirt
i cedr. Wiszące ogrody Semiramidy należały do siedmiu cudów
świata. Starożytni Grecy nie stworzyli sztuki ogrodowej, za to zakładali ogrody użytkowe. Sadzili
drzewa owocowe: jabłonie, grusze,
granaty, figi. Na grzędach wysiewali zioła i rośliny ozdobne. Rzymianie nie ustępowali w tworzeniu
pełnych przepychu ogrodów,
w których koncentrowało się życie
rodzinne i towarzyskie.
Kraje śródziemnomorskie, ale
także kraje o chłodniejszym klimacie wzbogacały ogrody o parki
prywatne i publiczne, zapewniające miejsce wypoczynku dla mieszkańców większych skupisk ludzkich. Znów można by opowiadać
o rodzajach i typach architektury
parkowej. Nie to jest jednak przedmiotem rozważań. Mają one służyć umocnieniu czytelnika w postanowieniu jak najczęstszego
kontaktu z przyrodą i to w wybranej, najdogodniejszej formie.
Dla wielu osób będzie to działka, czyli własny mały „rajski ogród”.
Kto inny wybierze dziką naturę:
lasy, piachy i bagniste łąki. Wielu
osobom przyrodę przybliży balkon
pełen kwiatów, ziół i traw. Widziałam w Warszawie takie balkony.
Proszę mi wierzyć, są zachwycające. Innych cieszą przydomowe
mniejsze lub większe ogródki.
Wszyscy możemy zanurzyć się
w zieleni Parku Łazienkowskiego.
Nikt natomiast nie powinien
wzgardliwie patrzeć na ten niezwykły wybuch wiosny, jaki obserwujemy zawsze w maju, by nie pozbawiać się witalności i radości,
której nic nie
może zastąpić.
Joanna
Fabisiak,
Poseł na
Sejm RP

byczaj ten rozpoczął się
w dniu, w którym z obecnej
Bazyliki Archikatedralnej
św. Jana przypłynął na Bielany na
tratwie spławionej Wisłą obraz św.
Brunona z Kwerfurtu. Od tego momentu każdego roku obchodzony
jest przy Kościele Pokamedulskim.
15 maja po raz kolejny byliśmy
świadkami tej podniosłej uroczystości. O godz. 11.00 na wiślany brzeg
przypłynął obraz świętego, który
odebrał ks. Wojciech Drozdowicz
razem z burmistrzem dzielnicy Bielany – Tomaszem Menciną. Po pro-

cesyjnym przeniesieniu obrazu odbyła się Msza św. w oprawie muzycznej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OPS z Jońca pod dyrekcją
kapelmistrza Cezarego Celina.
Dużą atrakcją było przedstawienie „Pana Wołodyjowskiego” oraz
„Opowieści starego kredensu” Teatru
Pod Orzełkiem z Białegostoku.
Wydarzeniu towarzyszył kiermasz rękodzieła nowoczesnego
i ludowego oraz swojskiego jadła
na terenie parafialnym i Dobrego
Miejsca. Przy „schodach do Nieba”
odbyły się warsztaty plastyczne dla
dzieci, które prowadzili artyści
malarze z Podlasia.
Jak zawsze dopisali mieszkańcy
Bielan i innych dzielnic Warszawy.
Paweł Hołubiec

Fot. P. Hołubiec

ubię naturę, więc skierowałam się do sali nazwanej
„Krajobraz”. Z wielkiej ilości, czasami bardzo dziwnych, prac
wybrałam sobie dwie do pewnego
namysłu estetycznego i nie tylko.
Jedna przedstawiała miasto widziane z lotu ptaka, w promieniach
zachodzącego słońca i nadciągających ciemnych chmur. Szarość
budynków przechodząca w czerń,
monotonne słupy wieżowców na
tle ponurego nieba napawały lękiem i grozą. Artysta osiągnął zamierzony efekt. Ja jednak zamiast
podziwu dla skuteczności wyrazu
artystycznego zaczęłam bezwiednie szukać wzrokiem antidotum
tej szarości. Z daleka dostrzegłam
plakat nasycony zielenią i słońcem.
Nie widziałam jeszcze, co przedstawia, ale już zrobiło mi się weselej i raźniej na sercu. To była górska łąka pełna ziół i polnych kwiatów, taka zwyczajna, naturalna
i piękna w swej prostocie. Wówczas poczułam, jak mieszkaniec
wielkiej aglomeracji miejskiej potrzebuje kontaktu z naturą. Jak
powinien szukać odskoczni od
betonu i asfaltu.
Człowiek zaprogramowany
jest do życia w przestrzeni naturalnej. Ta konkluzja towarzyszyła
mi przez dłuższy czas po obejrzeniu wystawy. Przyroda działa przecież uspakajająco, wręcz kojąco na
ludzki organizm. Badania psychologów środowiska wykazują niezbicie, że 99% historii ludzkości to
społeczeństwa myśliwsko-zbierackie, całkowicie uzależnione od
świata przyrody. Zatem społeczności miejskie w tej historii dziejów ludzkości stanowią bardzo
mały jej wycinek. Wpływ przyrody
na człowieka naukowcy wykazują
na konkretnych przykładach. Udowodniono, że chorzy po operacjach dochodzą szybciej do zdrowia, jeśli przebywają w pokojach
z widokiem na zieleń. Nasze babcie, przekazując dobre rady młodym gospodyniom, zalecały im,
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Burmistrz Tomasz Mencina i ks. Wojciech Drozdowicz niosą obraz św. Brunona

„Bielany majówkami stoją”
Bielany mogą pochwalić się
ciekawą historią majowych
wydarzeń, które wzbudzały
podziw i zainteresowanie nawet najbardziej wymagających
mieszkańców Warszawy.

M

ajówka to szczególny czas,
w którym można odpocząć od problemów dnia
codziennego, a wszelkie obowiązki
schodzą na dalszy plan. Poprzez
wypoczynek w gronie rodziny i znajomych podziwiamy uroki wiosny,
która co roku zaskakuje pięknem
przyrody i ma w sobie niesamowitą
magię. Wszelkie formy spędzania
czasu podczas „Majówki” stały się
tradycjami, które wywodzą się
z Bielan, dzielnicy położonej w lewobrzeżnej części miasta.
Na Bielanach już od połowy
XVII w. organizowano odpusty i festyny w Lesie Bielańskim, przy

klasztorze kamedulskim. Urządzano też wielkie polowania na żubry,
jelenie, sarny czy dziki, które były
wypuszczane do lasu na czas łowów.
W połowie XIX w. spędzanie „Majówki” na Bielanach było nadal bardzo popularne, ponieważ przyciągało wieloma atrakcjami. Dla mieszkańców Warszawy i okolic przygotowywane były przekąski i napoje,
a na straganach można było kupić
m.in. pańską skórkę, watę cukrową,
obwarzanki czy lemoniadę.
Liczne odpusty, festyny i zabawy majowe na Bielanach organizowane były przez blisko 300 lat,
dlatego stały się tradycjami i przetrwały do dzisiaj. Bielańczycy spędzając czas w majowe dni mogą
tworzyć nowe tradycje i wydarzenia, które będą wspominać kolejne
pokolenia w przyszłości.
Kamil Dębski
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Dzień Zwycięstwa na Bielanach

Aleja Zasłużonych (4)

Zainicjowała go uroczysta
Msza św. w kościele pw. św.
Marii Magdaleny, celebrowana przez proboszcza parafii
ks. prałata dr. Piotra Fołtyna.

W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy kolejną sylwetkę sławnego Polaka, który
spoczywa na cmentarzu na Wólce Węglowej. Tym
razem przypominamy postać Marcina Kołodyńskiego, telewizyjną gwiazdę schyłku ubiegłego
wieku.

P

Marcin Kołodyński
Fot. Z. Morawski

odobnie jak w liturgii Mszy
garnizonowej, przed rozpoczęciem celebry wprowadzono do kościoła sztandar Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych oraz sztandar Środowiska „Grupa Kampions”
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. Obecne były
poczty sztandarowe Zespołu Szkół
Nr 49, Gimnazjum Nr 73 i Szkoły
Podstawowej Nr 247.
Kombatanci w galowych mundurach, młodzież na biało-granatowo w szarfach i rękawiczkach, a patriotyczną modlitwę powszechną
poprowadził prezes Bielańskiego
Klubu Kombatanta por. Józef Kassyk. Po Mszy wszyscy uczestnicy
przeszli na Cmentarz Wawrzyszewski, pod pomnik 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na dalszą część
obchodów 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Posterunek honorowy wystawił
Batalion Reprezentacyjny Wojska
Polskiego. Trębacz batalionu odegrał
hymn narodowy, a potem Jarosław
Bobin, prowadzący uroczystość,
witał gości, wczytując się w długą

Zastępca burmistrza Artur Wołczacki, Wiceprzewodnicząca Rady
Anna Czarnecka i zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski składają wieniec

listę. Stawili się przedstawiciele
kombatantów wszystkich ugrupowań zrzeszonych w Bielańskim Klubie Kombatanta; Radę i Zarząd
Dzielnicy Bielany reprezentowali
zastępcy burmistrza Artur Wołczacki i Włodzimierz Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Anna Czarnecka oraz czternaścioro radnych
z PO i PiS; byli przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa
V, Polskiego Czerwonego Krzyża
Warszawa Bielany, Związku Strzeleckiego; poczty szkolne też przydefilowały pod pomnik i odbyło się
składanie wieńców i kwiatów.
„... Stojąc tutaj, pod pomnikiem
30. Pułku Strzelców Kaniowskich,
składamy hołd nie tylko żołnierzom z bielańskiego oddziału, którzy walczyli w pierwszych dniach

kampanii wrześniowej. Symbolicznie przywołujemy także pamięć
wszystkich polskich żołnierzy walczących na wielu frontach, na różnych kontynentach. Wspominamy
również wysiłek zbrojny państwa
podziemnego” – podkreślił zastępca burmistrza Artur Wołczacki.
„... Dla żołnierzy Armii Krajowej wojna nie skończyła się 8 maja
1945 roku, a przez dziesięciolecia
w Dzień Zwycięstwa maszerowali
tylko żołnierze z orzełkami bez korony” – przypomniał prezes „Grupy
Kampinos” AK Marcin Biegas. Zaś
Józef Kassyk skomentował miniony
czas: „Był to Dzień Zwycięstwa dla
wielu krajów, ale nie dla Polski –
u nas zmienił się tylko okupant”.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Ta ziemia do Polski należy…
Nikt już nie gra „Czerwonych
maków” i odchodzą ostatni
świadkowie.

N

iedawno zmarł mjr Piotr
Roch Kalinowski – wówczas dowódca Shermana.
Swego czasu państwo Kalinowscy
wrócili do kraju z Londynu i osiedlili się na Bielanach – a ja miałam
zaszczyt poznać naszego bohatera
spod Monte Cassino.
18 maja minęła kolejna rocznica heroicznego szturmu Polaków.
Walki o wzgórze, którego zdobycie
było nieodzownym warunkiem
otworzenia drogi na Neapol – Rzym
toczyły się od stycznia 1944 r.,
Niemcy bronili go zaciekle – trzy
kolejne natarcia wojsk alianckich
zostały odparte. 11 maja ruszyło
czwarte natarcie – Drugiego Korpusu Polskiego. Po tygodniu bardzo
ciężkich walk nasi żołnierze zdobyli ów kluczowy bastion obronny
Linii Gustawa, ponosząc ogromne
straty: łącznie prawie 4200 poległych, rannych i zaginionych.
Cmentarz polski na stoku
Monte Cassino wznosi się łagodnie
z płaskiego siodła, zwanego w czasie walk doliną śmierci. Tamtędy

szli, Pan Kalinowski, wówczas podporucznik, nacierał wśród owych
legendarnych „Skorpionów” w ich
wspaniałych maszynach, czyli jako
czołgista Pułku Czwartego Pancernego „Skorpion” Drugiego Korpusu. Pytałam, co najbardziej zapamiętał z dni szturmu. Odpowiedział z humorem, że pragnienie.
No i to, że przestali liczyć czas, czuć
zmęczenie – liczyło się tylko blokowanie ogniem bunkrów i umocnień podgórza. W pewnym momencie dostrzegli na szczycie, nad
gruzami klasztoru, biało-czerwoną
flagę i on jako dowódca wydał rozkaz: „Przerwać ogień”!
Jak nasz czołgista trafił do armii
gen. Władysław Andersa? Podobnie
jak inni zesłańcy – po amnestii
ogłoszonej przez Stalina. Pochodził
z Kalinowa pod Łomżą. Gdy wrócił
z kampanii wrześniowej Łomża była
pod okupacją sowiecką i NKWD
wiedziało wszystko o rodzie Kalinowskich, także to, że ojciec pana
Piotra był żołnierzem armii Hallera.
Aresztowanie całej rodziny – deportacja do Archangielska… Dwa lata
wycinał tajgę, pochował w tej tajdze
rodziców. Gdy gen. Anders rozpoczął organizowanie armii w Buzu-

Mjr Piotr Roch Kalinowski

łuku, dotarł tam brudny, zagłodzony przez Morze Kaspijskie, Kair,
Persję, Irak – gdzie skończył szkołę
podchorążych i dostał przydział do
broni pancernej.
Pan Kalinowski opowiedział
mi też, jak powstała Ich pieśń. Słowa są pióra Feliksa Konarskiego,
żołnierza-poety spod Monte Cassino. Dwie pierwsze zwrotki napisał on w nocy z 17 na 18 maja, gdy
jeszcze trwała bitwa. Trzecią
zwrotkę – 18 maja już po bitwie:
„Ta ziemia do Polski należy/ Choć
Polska daleko jest stąd / Bo wolność krzyżami się mierzy…”.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Marcin Kołodyński (ur.
17.04.1980) należał do najjaśniejszych młodzieżowych gwiazd
schyłku ubiegłego wieku. Od najmłodszych lat pracował w telewizji, miał w swoim dorobku role
filmowe, a także liczne grono
wielbicielek i fanów, którzy na
początku 2001 roku z szokiem
i niedowierzaniem przyjęli informację o jego śmierci.
Przed kamerą stanął po raz
pierwszy w 1988 roku prowadząc
legendarny program młodzieżowy „5-10-15”. Następnym, nie
mniej lubianym programem,
który prowadził (od roku 1997,
od pierwszego odcinka) był „Rower Błażeja”. Był także prezenterem „Kolejki – listy przebojów”
oraz realizowanego przez TVN
programu „Tenbit.pl”. Swoją
przyszłość wiązał z dziennikarstwem – po maturze rozpoczął
studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
Oprócz pracy prezenterskiej
zajmowało go aktorstwo. Zagrał
wiele ról w filmach, serialach
i przedstawieniach Teatru Telewizji. Najbardziej znaną jego rolą
jest Darek z „Rodziny zastępczej”.
Jako aktor debiutował w 1995
roku, grając Czonakosza w telewizyjnym spektaklu „Chłopcy
z placu broni” Ferenca Molnara
w reżyserii Macieja Dejczera.
W Teatrze Telewizji zagrał także
w „Szarej róży” Lecha Borskiego
(reż. Tomasz Dettloff ), „Ustach
Micka Jaggera” Domana Nowakowskiego (reż. Michał Kwieciński) oraz w „Siedemnastolatku”
Bootha Tarkingtona (reż. Teresa
Kotlarczyk). Wystąpił w trzech
filmach kinowych: „Sarze” Macieja Ślesickiego”, „Ajlawju” Marka Koterskiego i „Chłopaki nie
płaczą” Olafa Lubaszenki, a także
w pojedynczych odcinkach seriali „Na dobre i na złe” oraz „M jak
miłość”.
– „Był przesympatycznym,
zawsze uroczo uśmiechniętym,
aż do przesady dobrze wychowanym człowiekiem i prawdziwym
dzieckiem telewizji. Chłopakiem,
który zaczynał od statystowania
i stopniowo dochodził do tego,
co udało mu się osiągnąć. Poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy na
planie „Na dobre i na złe”, gdzie

Marcin Kołodyński

Marcin grał w jednym z pierwszych odcinków. Fascynował się
wówczas fotografią. Cały czas
nosił ze sobą aparat – prawdziwy
aparat, nie tak zwaną „idiot-kamerę” – i zrobił mi na planie zdjęcie, które już nazajutrz mi przyniósł. Od tego zaczęła się nasza
przyjaźń. Najfajniej wspominam
jednak nie sprawy zawodowe, ale
towarzyskie spotkania z Marcinem, bo on był najprawdziwszą
duszą towarzystwa. Takim „dobrym duszkiem” każdej grupy
ludzi, w której się znalazł” –
wspomina dziś Kołodyńskiego
jego przyjaciółka, Karolina Borkowska.
Marcin Kołodyński poniósł
śmierć 1 lutego 2001 roku w Gliczarowie Górnym niedaleko Zakopanego. Zjeżdżając wieczorem
na snowboardzie zderzył się
z pracującym na stoku ratrakiem.
Zginął na miejscu.
W latach 2001–2006, przyznawana była nagroda jego
imienia. Nagradzano nią młodych ludzi, którzy według kapituły jury „są wzorem do naśladowania dla rówieśników oraz
z uporem i pasją poszukują swojej życiowej drogi”. W gronie
laureatów znaleźli się m.in. aktor Maciej Stuhr, rysownik, animator i reżyser Tomasz Bagiński, poeta, dramaturg, pisarz
i aktor Marcin Cecko, podróżnik i działacz na rzecz niepełnosprawnych Jan Mela oraz malarz, performer i publicysta Karol Radziszewski.
Rafał Dajbor
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REFERAT KULTURY
Ul. Żeromskiego 29, TEL. 22 373 33 98 www.bielany.waw.pl
KONCERT PIEŚNI HISTORYCZNYCH W KOŚCIELE NA CHOMICZÓWCE
22 maja 2016 r. odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Muzyka Kameralna na Bielanach”. O godz. 19.00 w Kościele
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przy ul. Conrada
7 w Warszawie wystąpi, pod dyrekcją prof. Katarzyny Sokołowskiej, Chór mieszany oraz zespół instrumentalny
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

TOMASZ STEŃCZYK W
PODZIEMIACH KAMEDULSKICH
Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Piosenka Autorska w Podziemiach Kamedulskich”, który odbędzie
się w niedzielę 22 maja o godz. 17.00 po podziemiach
Kościoła Pokamedulskiego przy ul. Dewajtis 3.
Tym razem na scenie wystąpi Tomasz Steńczyk, zdobywca wielu nagród na najważniejszych festiwalach
piosenki artystycznej w Polsce. Artysta jest charyzmatycznym wokalistą posiadającym niesłychane predyspozycje wokalne pozwalające mu na śpiew z amplitudą
od liryki do stricte rockowej dynamiki. Interpretacje Tomasza Steńczyka są nieco rockowe, miejscami jazzowe.
Artysta wystąpi z zespołem w składzie:
Tomasz Steńczyk – gitara, śpiew
Szymon Zuehlke – saksofon barytonowy
Artur Jurek – instrumenty klawiszowe
Adam Golicki – perkusja
Wstęp wolny.

Program koncertu wypełnią powszechnie znane pieśni
o tematyce historycznej i patriotycznej m.in.: Hymn do miłości Ojczyzny (sł. I. Krasicki, muz. W. Sowiński), popularna
pieśń Powstania Listopadowego Piękna nasza Polska cała
(sł. W. Pol, muz.-autor nieznany), Pieśń wolności – na uroczystość 11 listopada (sł. St. Studziński, opr. muz. J. Węcowski).

Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory ludowe, które mają trwałe miejsce w kulturze naszego narodu – Gronie nasze, gronie (Śląsk cieszyński),
Na nowej górze (Wielkopolska), Wesół i szczęśliwy (Krakowskie).
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

10 w w w.bielanyp o go dzinach.pl
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul.
Duracza 19

PRIME IMAGE. Autorka książki „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość” / wstęp wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 103, al. Reymonta 6

 1, 8, 15, 22, 29 czerwca (środy) godz. 11.30–12.00
Zajęcia MUZYKA DLA SMYKA.
Zapraszamy dzieci w wieku 2 lat na cykl zajęć (8 spotkań). Obowiązują zapisy: bibld.26@bibliotekabielany.
waw.pl lub 22 639 88 51

 25 czerwca o godzinie 11:00–15:00
Pierwsza w tym roku Letnia Czytelnia, czyli wakacyjne
sobotnie spotkanie z Czytelnikami, zarówno tymi najmłodszymi, jak i dorosłymi / wstęp wolny
W sprawach związanych z wydarzeniami prosimy o
bezpośredni kontakt z Wypożyczalnią Nr 65: tel. 22 835
69 44.

 15 czerwca o godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Wstęp wolny

 3, 10, 17 czerwca (piątki) godz. 17.00
Zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE.
Zapraszamy dzieci od 5–tego roku życia / wstęp wolny
 7, 14, 21, 28 czerwca (wtorki) godz. 17.00–
17.45
Zajęcia MUZYKA DLA SMYKA.
Zapraszamy dzieci w wieku 3–4 lat / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 26: tel. 22 639 88 51.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, al.
Zjednoczenia 19
 3 i 17 czerwca o godz. 17:00
Zajęcia literacko–plastyczne “Piątek w Bibliotece”.
Zajęcia dla dzieci od lat 6 / wstęp wolny
 W każdy czwartek o godz. 17:30
Zajęcia literacko–plastyczne “Czwartek w
bibliotece”.
Czytanie i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku 3–6 lat
/ wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 27: tel. 22 834 01 81

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65, ul. Petöfiego 3
 Od 1 czerwca do 15 lipca w godzinach otwarcia Wypożyczalni.
Wystawa fotografii kursantów warsztatów fotograficznych
prowadzonych przez Szymona Dederko. Wernisaż wystawy odbędzie się 1 czerwca o godz. 18:00 / wstęp wolny
 13 czerwca o godzinie 18:00
Pierwsze spotkanie w ramach warsztatów interpersonalnych z Alexem Barszczewskim.
Od ponad 20 lat międzynarodowy coach i konsultant
pracujący z prezesami i członkami zarządów międzynarodowych korporacji zarówno w Polsce, jak i kilku innych
krajach Europy. Pracuje też z kobietami aspirującymi do
najwyższych stanowisk w biznesie i działalności społecznej, jak też z kluczowymi zespołami ważnych klientów.
 20 czerwca o godzinie 18:00
Spotkanie autorskie z Renatą Wroną – trenerką rozwoju osobistego i biznesu.
Akredytowany Life & Business Coach ICF (International
Coach Federation), PR managerka, właścicielka firmy

Kino za Rogiem w Bibliotece, ul. Duracza 19

 Od 20 czerwca do 27 lipca w godzinach otwarcia Wypożyczalni
Wystawa mandali p. Jacka Dittwalda. Wernisaż
wystawy odbędzie się 24 czerwca o godzinie
17:30 / wstęp wolny

Dziecięce Poranki Filmowe
 3 czerwca o godz. 10:00
Bajka „Ups! Arka odpłynęła”. Zapisy

 9 czerwca o godz. 17.00–18.30
Pokaz kulinarny „Smaki świata” – na podstawie lektur / zapisy

 10 czerwca o godz. 10:00
Bajka „Fru”. Zapisy
W sprawach dotyczących projekcji prosimy o bezpośredni kontakt z Kinem: tel. 22 663 83 14.

 2 czerwca o godz. 17.00
Zajęcia z cyklu Zrób to sam – Łapacze Snów /
wstęp wolny
W sprawach związanych z wydarzeniami prosimy
o bezpośredni kontakt z Wypożyczalnią Nr 103: tel. 22
663 73 85.

Komunikat o planowanym zamknięciu ulic
w związku z piknikiem
„Witaj Lato – Karuzela na Bielanach 2016”
W sobotę, 4 czerwca 2016 r., w związku z organizacją bielańskiej parady, rozpoczynającej piknik „Witaj Lato – Karuzela na Bielanach 2016”, w godzinach od 11.00 do 15.00
planowane jest zamknięcie lewej jezdni ulicy J. Kasprowicza na odcinku od ul. A. Jarzębskiego do ronda AWF.
Parada rozpocznie się o godz. 13.00 i trwać będzie do
ok. godz. 14.00. W tym dniu od godz. od 11.00 do godz.
19.00 wyłączona z ruchu samochodowego będzie również cała ulica A. Sacharowa.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w barwnej
i kolorowej paradzie, rozpoczynającej największą imprezę dla mieszkańców Bielan!
Przepraszamy za potencjalne utrudnienia.

PRZYŁĄCZ SIĘ! ŚWIATOWE DNI
MŁODZIEŻY – JUŻ BLISKO!
W lipcu tego roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w dniach: 26- 31 lipca 2016 r. Tydzień
wcześniej, czyli w dniach: 20- 25 lipca 2016 r. odbędą
się „Dni w Diecezjach” także u nas, na Bielanach.
Wszystkie potrzebne informacje - znajdziesz pod linkami:
ŚDM w Krakowie: www.krakow2016.com
Warszawskie „Dni w Diecezjach”: www.sdm2016.
waw.pl. Informacja dla mieszkańców Bielan: www.wolontariusze.waw.pl
Emilia Romanik
twoja.radna@gmail.com
Radna Dzielnicy Bielany

BIELAŃSKI FESTIWAL KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ
Urząd Dzielnicy Bielany wraz ze Stowarzyszeniem
„Mamy Czas” zaprasza wszystkich mieszkańców Bielan
na pierwszy Bielański Festiwal Książki Dziecięcej.
Festiwal odbędzie się w 18 czerwca 2016 r. w godz.
10:00–13:00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29 – wejście od ul. Jarzębskiego.
Na wszystkie wydarzenia Festiwalu wstęp bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

Mediateka START–META, ul. Szegedyńska 13a
 4.06 godz. 18:00 – 23:00
Kryminalna Noc Bibliotek – „Zbrodnia w bibliotece. Odważysz się przyjść?”. Impreza dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W programie m.in. kryminalne spotkania autorskie, bieg
patrolowy, gry i zabawy, pokazy filmów kryminalnych.
 8.06 godz. 17:30
Spotkanie autorskie – Michał Cessanis autor książki:
„Opowieści z pięciu stron świata”. Podróżnik, dziennikarz National Geographic.
 9.06 godz. 17:00
Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży – Druss Legenda
– Pierwsze Kroniki
 13.06 godz. 17:00
Kultowe Gry Na Dużym Ekranie – Super Mario
 15.06 godz. 13:30
„W rytmie lata” – Zabawa taneczna dla seniorów
 15.06 godz. 17:00
Dyskusyjny Klub Książki
 22.06 godz. 17:00
Spektakl teatralny dla dzieci – „Magiczna księga” w wykonaniu Teatru Fantazja
 24.06 godz. 17:00
Bielańska Akademia Filmowa dla Wymagających
 4, 11, 18, 06 godz. 10:00
Bielańska Akademia Filmowa dla Dzieci
Zajęcia otwarte:
4, 11, 18.06 – Rodzinne soboty w MultiCentrum
10:00–11:00 – Zajęcia komputerowe
12:30–14:00 – Czas pracy twórczej
14:30–16:00 – LogiKit Klub Konstruktora
Gry Bitewne
3, 10, 17, 24.06 – godz. 16:15–18:45
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
KINO ZA ROGIEM W CZERWCU
Czerwiec w naszym kinie jest poświęcony wybitnej reżyserce Magdalenie Piekorz.
Ukończyła reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego i zajmowała się głównie produkcją
filmów dokumentalnych. W 2004 wyreżyserowała swój
pierwszy film fabularny „Pręgi” i od razu podbiła nim
serca publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie film zdobył nagrodę główną –
Złotego Lwa.

 1 czerwca, godz. 17:00 – „Pręgi”
Wojciech wychowywany jest tylko przez ojca – matka
umarła, gdy chłopiec był malutki. Ojciec bije Wojtka i
wciąż go poniża. W zasadzie chce dla syna jak najlepiej,
tylko że niestety nie ma pojęcia, jak to osiągnąć. Więc
bije go pejczem, krzyczy, wyzywa, terroryzuje. Podświadomie zdaje sobie sprawę, że syna krzywdzi...
Dorosły Wojciech jest człowiekiem okaleczonym wewnętrznie, w sytuacjach kryzysowych reaguje jak znienawidzony ojciec – krzykiem i biciem. Dla Wojciecha
jest jednak szansa – bezinteresowna, prawdziwa, głęboka miłość pięknej Tani może go wyrwać z kręgu przemocy. Ale przed obojgiem długa i trudna droga.
 8 czerwca, godz. 17:00 – „Zbliżenia” i spotkanie z reżyserką Magdaleną Piekorz oraz krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim
Marta (Joanna Orleańska) ma 37 lat. Bez przerwy odzywający się sygnał telefonu: „Martusiu, odbierz tu
mama!” nie pozwala jej czuć się swobodnie nawet w
najbardziej intymnych chwilach. Lata, które spędziła z
matką (Ewa Wiśniewska) pod jednym dachem i ich bliska relacja sprawiają, że kobieta nie potrafi rozpocząć
życia na własny rachunek. Mimo że prawie każda wizyta
u mamy kończy się awanturą, Marta wciąż do niej wraca. Kobiety nie potrafią bez siebie żyć, dłuższa rozłąka
jest dla nich cierpieniem. Tej sytuacji próbuje sprostać
Jacek, który chce stworzyć z Martą prawdziwy dom…
 15 czerwca, godz. 17:00 – „Senność”
„Senność” to opowieść o ludziach, którym życie zaczęło
przeciekać przez palce, którzy zapadli w rodzaj emocjonalnego letargu i choć żyją, nie żyją naprawdę. Znakomity młody pisarz dokonał niewłaściwego wyboru
życiowej drogi, brnąc w emocjonalną pułapkę, z której
nie umie znaleźć wyjścia. Utalentowana aktorka cierpiąca na narkolepsję zamknięta w swym luksusowym
domu podejrzewa męża o zdradę. Wreszcie początkujący lekarz nie potrafi wydobyć się spod opiekuńczych
skrzydeł rodziców i zacząć żyć na własny rachunek.
Zbieg okoliczności sprawia, że drogi tych wszystkich ludzi przecinają się. Każdy pod wpływem impulsu budzi
się na nowo do życia, podejmuje kolejną próbę pójścia
własną drogą, na której znów może zdarzyć się miłość,
nienawiść, zdrada, śmierć… wszystko.
Na wszystkie nasze pokazy obowiązuje wstęp wolny.

16 CZERWCA, GODZ. 19.00 – JAZZ W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH NA BIELANACH
 ANTONI „ZIUT” GRALAK YeShe
Antoni Gralak - trąbka
Piotr Pawlak - gitara
Darek Makaruk - sampling
oprawa multimedialna / v-dj - jasnachmura
ANTONI GRALAK - trębacz, kompozytor muzyki filmowej i teatralnej.
Od lat uznawany jest za jednego z najbardziej kreatywnych muzyków w kraju. Sławę zdobył jako współtwórca
potęgi jazz-rockowej formacji Tie Break, która zalicza się
do wąskiego grona kultowych polskich grup muzycznych. Swoją trąbką nadał szlif najważniejszej ścieżce
polskiego off jazzu lat 80. Nazwisko Gralaka odsyła do
legendarnych formacji: Free Cooperation, Young Power.
Prowadzi dwa autorskie projekty Graal i YeShe.
Ceniony muzyk sesyjny, współpracuje z czołówką jazzowej sceny i wieloma gwiazdami muzyki pop m.in.:
Twinkle Brothers, Voo Voo, Automatik, Stanisław Soyka,
Justyna Steczkowska, Raz Dwa Trzy, Anna Maria Jopek,
Nick Cave, De De Bridgewater, Andrzej Smolik, Waglewski, Maleńczuk.

Projekt YESHE Antoniego „Ziuta” Gralaka,
współtwórcy legendarnej formacji Tie Break,
to bardzo udane połączenie muzyki etno, nujazzu oraz współczesnej
muzyki improwizowanej.
Koncerty są widowiskiem z wyjątkową oprawą multimedialną, inspirowaną malarstwem
i kulturą wschodu. Koncert organizowany jest
przez Urząd Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz
Agencję Koncertową Pianoart.
Patronem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A.
Patroni medialni: Katolickie Centrum Kultury „Dobre
Miejsce”, RadioJazz.Fm

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
„Piknik z Tatą” z okazji Dnia Ojca

VIII edycja kultowego festynu rodzinnego 19.06.2016 godz. 10:00-16:00
Festyn rodzinny „Piknik z Tatą” z okazji Dnia Ojca to
wyjątkowy czas na poczucie smaku męskiej przygody
w gronie rodzinnym.
Ojciec to charakter, wola walki, odwaga, zdecydowanie,
wiara, wytrwałość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo
i wszystkie inne przymioty, które prowadzą wprost do
sukcesu. Dlatego Katolickie Centrum Kultury „Dobre
Miejsce” z Dzielnicą Bielany i naszymi Partnerami zachęca do świętowania Dnia Ojca w gronie rodzinnym podczas kolejnej VIII edycji „Pikniku z Tatą” w Lesie Bielańskim 19 czerwca A.D. 2016 startujemy o godz. 10:00.
Świętujemy w kompleksie Dobrego Miejsca i parafii pw.
Bł. E. Detkensa przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie.
W tym roku tradycyjnie już zwracamy uwagę na znaczenie zaangażowanego uczestniczenia Ojców w życiu
rodzinnym. 11:00 – Msza św. w Kościele Pokamedulskim
z uroczystym ślubowaniem, zobowiązaniem ojców zaczerpniętym z filmu
„Odważni” (Courageous).
Męską cześć piknikowiczów pochłonie zapewne
możliwość zapoznania się
z imponującymi wozami
strażackimi oraz całym
asortymentem gaśniczym,
sprzętem
oczyszczania
miasta jak bezpyłową śmieciarką, czy elektrycznym
pojazdem
specjalnym.
Najmłodsi będą jeździli na
kucykach i elektrycznym
autku oraz bawić się na
dmuchanym zamku. Będą
też zabawy, gry i warsztaty

dla dzieci. Atrakcją pikniku będzie tradycyjnie muzyka,
będziemy śpiewać jak rok temu „Karuzela na Bielanach”.
Obejrzymy rodzinnie plenerowy spektakl teatralny
zawodowego Teatru Urwis pt. „Pipi Wędrowniczka” na
podstawie powieści Astrid Lindgren.
Będzie też smacznie i kolorowo. Przyciągną liczne stoiska z rękodziełem ludowym oraz nowoczesnym i swojskim jadłem. Podczas festynu będzie działał bufet/griil
z ciepłymi daniami i zimnymi napojami prowadzony
przez rodzinę wielodzietną. Do samego miejsca piknikowania będzie można dojechać bezpłatnie konną
bryczką przez Las Bielański. Weźcie ze sobą zabawki
i koce, by świętować z nami cały dzień.
Prosimy przybyć bryczką, rowerem lub pieszo, a auta
pozostawić poza lasem !
Więcej na www.dobremiejsce.org
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

17.06 (piątek), godz. 18.00

Wernisaż wystawy „Malarskie nastroje” sekcji
rysunku i malarstwa BOK pod kierunkiem Renaty
Szymanowskiej. Wystawa czynna do 11 września.
Wstęp wolny

25.06 (sobota), godz. 18.00

Koncert z cyklu „Scena Młodych”, pt. „W zaczarowanym świecie bajek” w wykonaniu wokalistów
z sekcji śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej BOK pod kierunkiem Maryli Gralczyk.
Wstęp wolny

26.06 (niedziela), godz. 19.00

„Nowa energia w piosence – Katarzyna Dąbrowska”. Koncert w ramach obchodów 80. urodzin
Agnieszki Osieckiej organizowany we współpracy z Fundacją Okularnicy im. A. Osieckiej.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK
od 20 czerwca w godz. 9.00-17.00. Kasa BOK czynna:
pon, śr, czw, pt 16.00-19.00, wt 10.00-13.00.

BOK, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
06.06 (poniedziałek), godz. 17.00

Koncert uczestników zajęć nauki gry na gitarze i skrzypcach prowadzonych przez Roberta
Bielaka (lekcja pokazowa). Wstęp wolny

19.06 (niedziela), godz. 14.00

Bielański Piknik nad Stawami Brustmana
Bielański Ośrodek Kultury zaprasza 19 czerwca na tereny rekreacyjne nad Stawami Brustmana na Osiedlu
Wawrzyszew na Piknik, doroczną imprezę podsumowującą rok kulturalny 2015/2016. Zaczynamy o godz. 14.00
a bawić się będziemy do 21.00.
Na scenie plenerowej będą tańczyć i śpiewać dzieci i młodzież uczęszczający na zajęcia artystyczne do
Ośrodka na Goldoniego, ale również goście.
Dla dzieci i opiekunów przygotowaliśmy program działań animacyjnych plastycznych i rekreacyjno-ruchowych. Będą dmuchane zjeżdżalnie oraz tor przeszkód
na wesoło.
O godz. 18.00 zagrają „gitarowo” i „bigbitowo” Dariusz
Bernatek w repertuarze Czesława Niemena i Czerwonych Gitar oraz zespół The Postman z przebojami Beatlesów i polskiego bigbitu.
Zapraszamy mieszkańców Bielan w ten niepowtarzalny
dzień na Wawrzyszew.

8.06 (środa), godz. 19.00

Lubelska Federacja Bardów w BOK-u

09.06 (czwartek), godz. 18.00

Spotkanie z Łukaszem Tulejem „Śladami Tony’ego
Halika”. Wstęp wolny

11.06 (sobota) 10.00-16.00
Piknik na Estrady

W programie m.in: bajka „Żabi Król” oraz animacje dla
dzieci, otwarcie wystawy gobelinów sekcji Tkactwa Artystycznego BOK Estrady, kiermasz rękodzieła. Wstęp wolny.

15.06 (środa), godz. 10.45

Koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej
„W salonach XIX-wiecznej Europy. Czy mogą
być pieśni bez słów?” Bilety: 4 zł.

16.06 (czwartek), godz. 17.00

Warsztaty witrażu techniką Tiffany’ego

Prowadzenie: Lidia Kostrzyńska.
Koszt: 90 zł. Zapisy do 11 czerwca tel. (22) 835-54-44

19 maja (czwartek) o godz. 18.00

Wernisaż i wręczenie nagród laureatom VII
edycji Przeglądu Gobelinów „Pasja tworzenia”

Wstęp wolny. Wystawa czynna do 3 czerwca.
Gobelin to tkanina dekoracyjna jednostronna, naśladująca obraz, może zawierać motywy m.in. figuralne, pejzażowe traktowane podobnie jak w malarstwie to znaczy z
uwzględnieniem kompozycji, perspektywy i gamy kolorystycznej. W tym roku odbyła się VII edycja i podobnie jak
tkanina, Przegląd też miał swoje wzloty i upadki, mimo dużego zainteresowania zniknął z kalendarza imprez na 3 lata
(tj 2012- 2014 ). Reaktywowany w roku ubiegłym, okazał
się wielkim sukcesem. Podobnie jak tegoroczny Przegląd.
Zgłoszone prace zgłoszone prezentowały bardzo wysoki
poziom artystyczny i wykonawczy – obrady jury były burzliwe – a wybór zwycięzców naprawdę trudny.
Krystyna Gzula, Bielański Ośrodek Kultury

8 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy na koncert oryginalnej formacji estradowej proponującej własne rozumienie rozrywki. Sposobem organizacji pracy przypo-

mina piwnice artystyczne, gdzie jest wielu autorów,
kompozytorów i wykonawców. Czerpie wzorce z folkloru Kresów, muzyki klasycznej; nawiązuje do ambitnych
nurtów rocka i popu. Charakteryzuje się niespotykaną
potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością o stronę
muzyczną i tekstową. Warte podkreślenia jest, że zarówno muzyka jak i tekst są przeważnie dziełem członków
zespołu. Najważniejsze występy w charakterze gwiazdy zanotowała podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, II Festiwalu Piosenki Prawdziwej (Sopot – Opera
Leśna), Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy
poezję”. Swoje płyty grupa nagrywała (m.in.) w studio
pr. III PR im. Agnieszki Osieckiej i w studio PR Kraków.
Zespół stworzyli i tworzą laureaci najważniejszych festiwali piosenki artystycznej.
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 30 maja.

11.06 (sobota), godz. 19.00

Koncert UNPLUGGED 2016 w wykonaniu Tomka Lipińskiego
Legenda polskiej sceny muzycznej zagra w Bielańskim
Ośrodku Kultury już 11 czerwca
(sobota) o godz. 19.00.
Koncert UNPLUGGED 2016 w
wykonaniu Tomka Lipińskiego
z zespołem: Maciej Dłużniewski
(gitara), Piotr Leniewicz (bas),
Karol Ludew (perkusja) w ramach trasy promującej najnowsza płytę „To czego pragniesz”.
Tomek Lipiński – współzałożyciel i lider zespołów Brygada Kryzys, Fotoness i Tilt.
W latach 80’ współpracował również przez pewien czas
z zespołem Izrael. Występował na słynnym jarocińskim
festiwalu, po raz pierwszy z zespołem Tilt (1986 r.),
a później z Brygadą Kryzys (1993 r.). Znany jest również

jako autor ścieżek dźwiękowych do polskich produkcji filmowych, m.in. „Słodko gorzki”, „Psy2”, oraz „Reich”.
W 2015 roku, po dwudziestoletniej przerwie wydał płytę pt. „To czego pragniesz”. Dobrą i mądrą płytę. Może
trochę niedzisiejszą w swym tradycyjnym brzmieniu
i pozytywnym przekazie – ale przez to wyróżniającą
się z reszty polskiej produkcji muzycznej, celebrującą
w udany sposób klasyczne wartości rockowego buntu
w stonowanej formie. Na takie szlachetne piosenki jak
te z płyty „To czego pragniesz” zawsze będą chętni.
Bilety: 30 zł, przedsprzedaż od 30 maja.
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Zabawa buduje relację
Zabawa z dzieckiem to najprostszy, a zarazem bardzo
skuteczny sposób na budowanie mocnych, opartych na
zaufaniu relacji w rodzinie,
a także na to, by dowiedzieć
się, co słychać u dziecka.

Reguluje i leczy
Odpowiednia dawka zabawy
i czasu na swobodną aktywność jest
czynnikiem wspierającym zdrowie
psychiczne dzieci. Pierwszą osobą,
która z mocą zwróciła uwagę na
rolę zabawy w życiu dziecka, była
w Polsce psycholog Hanna Olechnowicz. W swoich książkach
i w pracy z dziećmi z trudnościami
rozwojowymi podkreślała, że dzieci mają zdolność do przepracowywania swoich trudności poprzez
zabawę. Olechnowicz zachęcała do
tego, by zaakceptować zabawę taką,
jaką dziecko ją stwarza. Czasem
dorosłym wydaje się, że ich pociechy powinny bawić się inaczej, niż
to robią, a treści dziecięcych zabaw
są dla nich niepokojące. Jeśli pobyt
w szpitalu był dla dziecka trudnym

Fot. Arch. Fundacji

T

ylko zabawa mu w głowie”,
„Nic, tylko by się bawił”,
„Mógłby się zająć czymś
pożytecznym” zdarza się myśleć
dorosłym – czy swobodna zabawa
to rzeczywiście jedynie niewiele
znacząca czynność, którą dzieci
podejmują w wolnym czasie? Psychologia wskazuje, że jest wręcz
odwrotnie. Poprzez zabawę dzieci
uczą się, radzą sobie z trudnościami, nawiązują relacje oraz zdobywają kompetencje potrzebne
w dorosłym życiu. I nie chodzi tu
wcale o czas spędzany nad wymyślnymi, świecącymi czy grającymi zabawkami edukacyjnymi,
ale o zabawę wyobrażeniową, dowolną, realizowaną samodzielnie
lub wraz rówieśnikami, a także
w parze z najbliższą osobą. Korzyści płynących z zabawy nie sposób
przecenić. Warto mieć ich świadomość, bo w dzisiejszych czasach,
ze względu na przeładowany plan
dnia, dzieci mają znacznie mniej
przestrzeni na swobodną zabawę
niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Peter Gray, badacz zabawy i procesów uczenia się, wskazuje, że codzienność uczniów w ciągu ostatnich 30 lat stopniowo została
zdominowana przez szkołę, dodatkowe zajęcia edukacyjne i pracę
domową (P. Gray, „Wolne dzieci”,
MiND 2013). Co więc wybrać?
Wspieranie procesu socjalizacji,
rozwoju fizycznego czy poznawczego? Zabawa w sposób naturalny pozwala realizować wszystkie
te cele równocześnie. Na dodatek
nic nie kosztuje i nie trzeba dzieci
do niej namawiać.

przeżyciem, po powrocie do domu
jeszcze przez długi czas będzie
chętnie będzie się ono bawiło z rodzicem „w szpital”, by odreagować
nagromadzone emocje i oswoić
przebyte doświadczenia. Olechnowicz przekonywała, by nie traktować takich zachowań jako zaburzenie czy jakiś problem, ale jako
strategię poradzenia sobie z trudnością. Zachowanie dziecka informuje nas o tym, co ono przeżywa
w środku. Aby zabawa rzeczywiście
była terapeutyczna, musi być autentyczna i wypływać z potrzeb
dziecka. Działania, które podejmuje ono podczas swobodnej zabawy
nie są przypadkowe, ale sensowne
i celowe. Pomagają w rozładowaniu
napięć, zredukowaniu stresu, poradzeniu sobie ze strachem, w oswojeniu się z tym, co nowe i trudne,
w skrajnych sytuacjach także
w zmierzeniu się traumą. Amerykański terapeuta Lawrence Cohen,
autor książki „Rodzicielstwo przez
zabawę” zauważa, że dorośli mają
wiele strategii na to, by poradzić
sobie z trudnościami i napięciem
– mogą o tym rozmawiać, pójść do
terapeuty, zapytać kogoś o radę lub
poprosić o pomoc. Dzieci nie przegadują problemów. One w takiej
sytuacji bawią się same lub zwracają się do rodzica i pytają: „Pobawisz
się ze mną?”. Dorosły, który ma
problemy, potrzebuje się wygadać,
natomiast dzieci robią to w sposób
naturalny przez zabawę.

miało takich wzorców, bo nikt się
z nami nie bawił, gdy byliśmy
mali. Tego można się jednak nauczyć. Nie potrzeba zabaw wymyślnych. Wystarczy wspólne
wygłupianie się, granie w gry albo
podążanie za scenariuszem wymyślonym przez dziecko. Cohen
przekonuje, że czasami potrzebujemy jedynie pierwszego bodźca,
by oddać się zabawie i czerpać
z niej radość wspólnie. Bliskość
z dzieckiem, jaka się wtedy rodzi,
okazuje się być wystarczającą motywacją. A gdy uświadomimy sobie jeszcze, że wspólna zabawa
pomaga mu zbudować poczucie
własnej wartości, zaradność i zaufanie do siebie i innych, potrafimy przezwyciężyć pojawiające się
czasem uczucie znużenia, gdy po
raz piętnasty odgrywamy rolę obłożnie chorego pacjenta lub konduktora na trasie Warszawa-Kraków.

w cyklu wykładów i warsztatów
realizowanych w ramach Programu PRACOWNIA RODZINY.
Spotkania adresowane są do rodziców, którzy chcą rozwijać swoje
umiejętności wychowawcze i pogłębiać wiedzę psychologiczną,
która pozwoli im lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju. W bezpiecznej atmosferze, pod okiem
doświadczonych psychologów
i pedagogów rodzice będą mogli
dowiedzieć się, jak radzić sobie
z dziecięcą złością, jak wspierać
poczucie własnej wartości oraz jak
budować dobrą relację opartą na
szacunku i zrozumieniu.
Zapraszamy rodziców, którzy
chcą:
– lepiej rozumieć swoje dziecko,
– rozwijać swoje umiejętności
rodzicielskie,
– dowiedzieć się, jak ciekawie
spędzić czas w rodzinnym gronie.
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych:
– wykładach,
– warsztatach rozwojowych.
Organizator: Fundacja Przystanek Twórczość
Partner i miejsce realizacji: Biblioteka Publiczna im. S. Staszica,
ul. Duracza 19
Program PRACOWNIA RODZINY realizowany jest dzięki
dofinansowaniu przez Dzielnicę
Bielany m. st. Warszawy
Więcej informacji: www.tworczosc.org.pl
Małgorzata Stańczyk

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Szkoây Podstawowej nr 273
Szkoây Filialnej im. Zygmunta Sokoâowskiego przy ul. Arkuszowej 202
serdecznie zapraszajċ na

Piknik Rodzinny
11 czerwca 2016 r., w godz. 11.00-15.00
na terenie szkoây przy ul. Arkuszowej 202
W programie miĐdzy innymi:
- wystĐp taneczny dzieci
z przedszkola „ģpiewajċce Brzdċce”

Zabawa buduje relację
W ujęciu L. Cohena zabawa
jest sposobem na kontakt, drogą
komunikacji. Nie jest więc wszystko jedno, kto się z dzieckiem pobawi, bo poprzez zaangażowanie
w zabawę buduje się z nim relację.
Nie wszyscy dorośli mają łatwość
ze znalezieniem w sobie zapału
lub odwagi do autentycznej, szczerej zabawy. Przytłoczeni codziennymi obowiązkami i odpowiedzialnością zapominamy, jak to
jest oddać się zabawie i czerpać z
niej przyjemność. Wielu z nas nie

Wśród dorosłych bardzo częste jest lekceważące podejście do
zabawy i przeciwstawianie jej pracy zawodowej lub uczeniu się, jako
czynnościom pożytecznym, rozwijającym. Korzyści, które z niej
płyną powinny skłaniać nas do
traktowania jej o wiele poważniej.
Maria Montessori zwykła nazywać
zabawę dziecka jego pracą, sposobem gromadzenia wiedzy o otaczającym świecie i umiejętności
niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania. Warto podjąć
refleksję na temat tego, czy nasze
dziecko ma wystarczająco wiele
czasu na odpoczynek i zabawę?
Czy nie jest przeciążone? Czy jego
grafik zajęć nie przeraziłby niejednego dorosłego? Może gdy oddaje
się zabawie, moglibyśmy z cierpliwością i szacunkiem poczekać, aż
skończy, zamiast przypominać mu
wtedy o domowych lub szkolnych
obowiązkach? A gdy mówi: „Pobawisz się ze mną”, przyjąć to jako
zaproszenie do jego świata, do
dzielenia tym, co dla niego ważne.
„Wspólna zabawa daje rodzicowi
możliwość zanurzenia się w świat
dziecka i czerpania radości z bycia
razem. Dla mnie momenty, w których bawię się z moimi dziećmi, to
też chwile, w których najwięcej się
dowiaduję o ich marzeniach, pragnieniach i trudnościach” – mówi
Anna Olczyk-Grabowska, prowadząca warsztaty w ramach projektu PRACOWNIA RODZINY.
Rodziców, którzy chcą lepiej
rozumieć zachowania swoich dzieci i prawidłowości rządzące ich
rozwojem, zapraszamy do udziału

- zwiedzanie wozu straİackiego
- warsztaty z ceramiki
- dmuchana zjeİdİalnia
- spacery konne
- przejaİdİki samochodzikiem elektrycznym
- kawiarenka, grill
- malowanie twarzy, skrĐcanie balonów, pokaz baniek mydlanych
- zawody sportowe dzieci, rodzice kontra nauczyciele
- stoiska z rĐkodzieâami
- wiele innych atrakcji i niespodzianek

Prosimy Wszystkich o przybycie w stroju sportowym oraz parkowanie
samochodów poza terenem szkoây.
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Pasje Marianny Welik

Z

ięć dr Mirosław Lesyszak,
były rektor Wyższej Szkoły
Artystycznej, pięknie mówił o entuzjazmie tworzenia,
a Grażyna Rudzińska napisała
sześć uroczyście odczytanych limeryków sławiących mnogość
talentów benefisantki: „Tka, rysuje, akryluje, co zobaczy namaluje…”.
Po wernisażu bywalcy Klubu
podziwiali obrazy i fotografie artystyczne do końca kwietnia. Była
to pierwsza wystawa indywidualna
pani Marianny – w sumie ponad
sześćdziesiąt płócien i rycin. Wcześniej miała ekspozycje w wystawach zbiorowych – w Bibliotece

Publicznej przy ul. Reymonta,
w Bielańskim Ośrodku Kultury
i jego filii przy ul. Estrady, w Domu
Kultury „Kadr” na Mokotowie,
w Urzędzie Dzielnicy Bielany,
Domu Kultury „Wola” i na Chomiczówce. Wszyscy goście wernisażu otrzymali mini katalog prac
wybranych, w kolorycie zaproszeń,
z pięknym zdjęciem autorki i refleksją, że marzenia się spełniają.
Pisze w niej pani Marianna, że od

Dzień Otwarty w Hucie
11 czerwca br. w hucie ArcelorMittal Warszawa zostanie
zorganizowany Dzień Otwarty.
Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcieliby zobaczyć jak
w XXI w. produkuje się stal. Zapisy od 6 czerwca na stronie www.
hutawarszawazaprasza.com

T

rasa wycieczki obejmuje
stalownię i walcownię, która obecnie jest jedną z najnowocześniejszych linii walcowniczych w Europie. W jej budowę
koncern ArcelorMittal, największy
na świecie producent stali, zainwestował 85 mln euro.
Łącznie od czasów sprywatyzowania w modernizację Huty
Warszawa zainwestowano ponad
200 mln euro. W latach 1995–1997
powstała nowa stalownia. W 2008
uruchomiono nową walcownię

drobną. Modernizacja i restrukturyzacja dały Hucie Warszawa przepustkę do XXI w.
Dziś warszawska huta jest nowoczesnym producentem stali,
z powodzeniem konkurującym jakością produktów na rynku Unii
Europejskiej. Huta produkuje stal
na potrzeby przemysłu maszynowego, samochodowego, łożyskowego,
śrubiarskiego oraz budownictwa.
Liczba miejsc na Dzień Otwarty w Hucie jest ograniczona ze
względu na bezpieczeństwo zwiedzających. Uczestnicy muszą mieć
ukończone 15 lat. Wstęp do huty
tylko w długich spodniach i pełnym obuwiu na płaskim obcasie.
Wszyscy zwiedzający otrzymają
kaski i strój ochronny oraz zostaną
zapoznani z przepisami BHP.
Ewa Karpińska

najmłodszych lat inspirowała Ją
sztuka. Ilustrowała pamiętniki koleżanek, kroniki szkolne, czerpała
natchnienie z krajobrazów… Ale
zawód pielęgniarki, dom i wychowanie dzieci wypełniły prawie
czterdzieści lat życia.
Aż przyszedł czas, gdy mogła
wrócić do kreatywności tworzenia
– w sekcji malarskiej Klubu Mieszkańców „Chomiczówka” pod
skrzydłami Kingi Berłowskiej . Tu
spędza dni przy sztalugach.
A w Bielańskim Ośrodku Kultury,
pod kierunkiem Marzenny Kustry,
na warsztacie tkackim „maluje”
gobeliny. Prócz tego fotografuje,
rysuje i rzeźbi.
Jest jedną z naszych seniorek,
które na emeryturze, w bielańskich
kołach zainteresowań, odnalazły
siebie.

U

rodził się 4 sierpnia 1932 r.
W roku 1963 rozpoczął
pracę w Hucie „Warszawa”
jako starszy planista w Dziale Planowania Produkcji, potem był
kierownikiem ds. osobowych, kierownikiem ośrodka rehabilitacji
przemysłowej. Prowadził też dzia-

łalność społeczną w wielu dziedzinach. Dzięki jego inicjatywie powstało lodowisko dla dzieci z osiedla Wrzeciono i korty tenisowe dla
pracowników Huty. Był współzałożycielem Klubu Motorowego
„Marten”, potem jego długoletnim
kierownikiem. Po przejściu na
emeryturę w 1991 roku przez dwie
kadencje był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa.
Działał też w komitecie osiedla na
Chomiczówce.
Pani Hanna, która 54 lata temu

Zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk w towarzystwie Jubilatki i jej rodziny

Dzień 10 kwietnia był szczególną okazją do składania życzeń zdrowia i uśmiechu Pani
Helenie Jodełce, która tego
dnia obchodziła 100. urodziny.

M

Irma
WieczorkowskaBednarek

ieszkanka Bielan czuje się
bardzo dobrze, co widać
na załączonym zdjęciu!

W dniu urodzin zacną Jubilatkę oraz jej liczną rodzinę odwiedził zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.
Pani Helenie życzymy wielu lat
w zdrowiu!
Redakcja

Hutnicze Święto na Bielanach
10 maja b.r. z okazji Dnia Hutnika (przypadającego w dniu
św. Floriana, czyli 4 maja) grupa ponad 80 byłych i obecnych
hutników spotkała się na Rondzie Hutników Warszawskich,
przy stacji metra Wawrzyszew.

W

śród nich znaleźli się
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
Warszawa, byli i obecni pracownicy Huty, przedstawiciele hutniczych organizacji związkowych.
Władze Dzielnicy reprezentowali:
przewodnicząca Rady Dzielnicy
Bielany Anna Czarnecka, burmistrz Tomasz Mencina i zastępca
burmistrza Włodzimierz Piątkowski. To oni, wraz z prezesem Huty
ArcelorMittal Warszawa Markiem
Kempą i przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warsza-

Pożegnanie Zbigniewa Karpińskiego
4 maja rodzina i przyjaciele
pożegnali i odprowadzili na
miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Północnym
Zbigniewa Karpińskiego.

Fot. P. Hołubiec

Na otwarcie jej wystawy
w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” przyszły koleżanki
z miejscowej sekcji malarskiej,
sekcji tkactwa artystycznego przy Bielańskim Ośrodku
Kultury, rodzina i wnuki, różni
zaproszeni goście.

100. urodziny Pani Heleny!

została żoną Zbigniewa Karpińskiego, powiedziała: „To było
ponad pół wieku
bardzo udanego
małżeństwa… Ostatnio cierpiał, ale
zachował pogodę”. Córka Katarzyna
dodaje: „Kiedy tylko mógł, to pomagał”. Tak będą pamiętać pana Zbigniewa również wnuki: Przemysław
i Bartłomiej oraz prawnuk Mikołaj.
ZK

Na zdjęciu m.in.: zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski, burmistrz
Tomasz Mencina, prezes Marek Kempa i Wiceprzewodnicząca Rady Anna Czarnecka

wa Jerzym Trześniewskim, złożyli
na rondzie wiązankę kwiatów
z okazji hutniczego święta. Towarzyszyli im pracownicy Huty w
galowych strojach. Przypomnijmy:
nazwa Rondo Hutników Warszawskich została nadana w listopadzie
2014 roku, aby w sposób symboliczny oddać cześć pokoleniom
byłych i obecnych pracowników
Huty Warszawa.
Potem hutnicy uformowali pochód, który przemaszerował do Stacji Metra Młociny. Tu rozdano ulotki, postulujące zmianę nazwy metra
na „Młociny – Huta”, o co społeczność hutników zabiega od lat. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem – walcarką przy bramie Huty.

– Przeszliśmy dziś drogę, którą
prawie 60 lat temu pokonywały
codziennie pieszo pierwsze pokolenia pracowników Huty Warszawa. Wtedy jeszcze autobusy nie
docierały pod bramę zakładu, końcowy przystanek znajdował się
właśnie tam, gdzie dziś mamy swoje hutnicze rondo. Naszym zadaniem, przy pomocy władz dzielnicy Bielany i Miasta, jest zapewnić,
by warszawska Huta nadal się rozwijała i dawała pracę kolejnym
pokoleniom hutników warszawskich – powiedział prezes Marek
Kempa, dziękując wszystkim obecnym za udział w uroczystości.
Ewa Karpińska
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W maju otwórz się na UKSW!

Współpraca UKSW i ZUS

12 maja na kampusie UKSW
przy ul. Wóycickiego 1/3
odbyła się trzecia edycja Dnia
Studenta UKSW, tym razem
połączona z Dniem Otwartym.

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego podpisał umowę o współpracy z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.

P

Dzień Otwarty / Dzień Studenta

denci Koła Naukowego Turystyki
Krajów Biblijnych zapraszali do
podróży śladami św. Pawła a Samorząd Doktorantów UKSW
w konkursie pytał po prostu, za co
lubimy UKSW?
Wszyscy uczestnicy imprezy
mogli skorzystać z wielu atrakcji
plenerowych a nawet rozegrać
mecz piłki siatkowej.
Dzień Studenta zakończył występ gwiazdy wieczoru – Maleo
Reggae Rockers.
UKSW

UKSW w Oksfordzie o cyberbezpieczeństwie
Rektor UKSW ks. prof. dr hab.
Stanisław Dziekoński oraz ks.
mgr lic. Jarosław Dąbrowski,
dyrektor Kancelarii Rektora
uczestniczyli w Forum Cyberbezpieczeństwa, które miało
miejsce w Wielkiej Brytanii.

T

ematem forum, które odbywało się w dniach 25-26
kwietnia, był stan cyberbezpieczeństwa oraz współpraca
międzynarodowa w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Poszczególne dyskusje w ramach forum miały
miejsce w Londynie i Oksfordzie.
Kwestie współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń zostały omówione podczas
wizyty w Ministerstwie Gospodarki z reprezentacją Departamentu
Rozwoju Gospodarczego i Innowacji. Panel dotyczący innowacji
technologicznych odbył się natomiast w Cyber Security Capacity
Centre Uniwersytetu Oksfordzkiego. W dyskusji i prezentacjach
udział wzięli przedstawiciele Cyber Security Oxford. W ramach
forum zaprezentowano także

funkcjonujące już rozwiązania
oparte na współpracy na linii: akademia – przemysł – rząd.
Wzrost poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni będzie
zagwarantowany dzięki rozwojowi
współpracy międzynarodowej pomiędzy akademickimi ośrodkami
kompetencji. Współpraca jest niezbędna, ponieważ umożliwi rze-

telną analizę trendów oraz wypracowanie odpowiednich rozwiązań
w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, a także rozwoju gospodarczego w skali makro
i mikroregionów.
UKSW

Człowiek w cyberprzestrzeni
UKSW otwiera interdyscyplinarny kierunek studiów,
oparty o potencjał Wydziałów: Prawa i Administracji,
Nauk Historycznych i Społecznych oraz MatematycznoPrzyrodniczego. Szkoła Nauk
Ścisłych.

K

ierunek pn. „Człowiek w cyberprzestrzeni” to studia
interdyscyplinarne I stopnia, oparte na czterech filarach:
– prawa,
– informatyki,
– socjologii,
– biznesu.

UKSW

Program studiów oferuje dwie
„ścieżki edukacyjne”:
– prawno-biznesową,
– informatyczno-techniczną.
Ścieżki edukacyjne są ukierunkowane na zdobycie doświadczenia praktycznego i umiejętności
uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się
projektami z zakresu nowych technologii.
Szczegółowe informacje:
http://wpia.uksw.edu.pl/czlowiekw-cyberprzestrzeni
UKSW

Podpisanie umowy pomiędzy UKSW i ZUS

Naukowcy UKSW
dla młodzieży szkolnej

W

ydział Filozofii Chrześcijańskiej i Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy zapraszają młodzież z trzecich klas gimnazjum oraz liceum
na popularyzujące wiedzę interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny
biologii, chemii, ekologii i etyki.
Warsztaty będą odbywać się
w laboratoriach Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych
UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.
Kontakt:
a.pawlak@uksw.edu.pl

Fot. Arch. UKSW

będzie pełniła obowiązki prorektora ds. studenckich. Na zakończenie części oficjalnej przewodniczący Samorządu Studentów UKSWwręczył władzom pamiątkowe
koszulki.
Od godz. 10.00 do 17.00
w miasteczku studenckim na zwiedzających czekały stoiska kół naukowych i organizacji studenckich. Większość z nich prowadziła
ciekawe konkursy. Np. sekcja Hydrobiologii Koła Naukowego Sozologów UKSW szukała imion dla
Aksolotlów meksykańskich, stu-

orozumienie podpisali rektor
UKSW ks. prof. Stanisław
Dziekoński oraz prezes ZUS
prof. Gertruda Uścińska w obecności minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.
– Jako Uniwersytet prowadzimy badania naukowe i dydaktyczne, ale chcemy być też użyteczni
społecznie, otrzymywać informacje ważne dla nas jako obywateli
– powiedział ks. prof. Stanisław
Dziekoński, rektor UKSW.
UKSW i ZUS będą współpracowały w dziedzinie dydaktycznej,
naukowej i rozwojowej. Umowa
obejmuje współpracę na polu badawczym, wzajemną wymianę
doświadczeń, inicjowanie wspólnych projektów naukowych oraz
możliwość odbywania przez studentów staży i praktyk w ZUS.

Fot. Arch. UKSW

Fot. Arch. UKSW

P

odczas Dnia Otwartego
kandydaci na studia zapoznali się z ofertą naukowodydaktyczną uczelni, zaprezentowaną przez Wydziały oraz inne
jednostki m.in. Dział Kształcenia,
Dział Współpracy Międzynarodowej, Biuro Rekrutacji oraz Biuro
Informacji i Promocji.
Uczniowie z warszawskich liceów wraz z opiekunami skorzystali z oferty wykładów otwartych
i lekcji pokazowych, przygotowanych przez pracowników naukowych naszego Uniwersytetu.
Symbolicznego otwarcia Dnia
Studenta dokonał rektor UKSW,
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. W swym przemówieniu
podziękował organizatorom tego
wydarzenia: Władzom Dzielnicy
Bielany, które reprezentowali z-cy
Burmistrza: Grzegorz Pietruczuk,
Włodzimierz Piątkowski i Artur
Wołczacki, Samorządowi Studentów UKSW oraz pani kanlcerz.
Następnie ksiądz Rektor przedstawił zgromadzonym studentom
panią prof. UKSW dr hab. Annę
Fidelus, która od września 2016 r.

Do jej przedmiotu odniosła się
minister Rafalska: – Im szybciej
będziemy ten system poznawali,
nawet w obszarze badań naukowych, to będzie nie tylko z korzyścią osobistą dla nas samych, ale
dla wypracowywania rozwiązań
systemowych – podkreśliła.
Prezes ZUS zwróciła uwagę na
kontekst, w jakim zawierana jest
umowa. Jest nim potrzeba edukacji o działaniach, które dają Polakom gwarancję bezpieczeństwa
materialnego.
Skalę tej potrzeby uświadomił
zebranym film z sondą uliczną,
pokazującą stan wiedzy naszych
obywateli o ubezpieczeniach społecznych. Spotkanie zakończyło się
dyskusją z udziałem studentów
i pracowników UKSW. Na pytania
odpowiadali prezes ZUS, rektor
UKSW oraz podsekretarz stanu
w MRPiPS dr Elżbieta Bojanowska,
która jest pracownikiem UKSW.

Lekcje pokazowe
w laboratoriach UKSW

Nowi Prorektorzy UKSW

Kolegium Elektorów w kwietniu br. wybrało Prorektorów UKSW
na kadencję 2016- 2020.
Prorektorami zostali:
Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, obecnie prorektor ds. studenckich i kształcenia,
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, obecnie prodziekan ds. nauki
i finasów Wydziału Teologicznego UKSW,
Pani prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, obecnie prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.
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Naukowa Baza Sportu
– Sport Polski

Drugi Nocny Bieg Sztafetowy
Janusza Kusocińskiego 4x2500 m
21 czerwca br. w Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
odbędzie się 2. Nocny Bieg
Sztafetowy Janusza Kusocińskiego 4x2500 m. Start sztafety o godz. 21.06.

Uprzejmie informujemy, że na
stronie internetowej Biblioteki
Głównej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie została
udostępniona Naukowa Baza
Sportu – Sport Polski

C

elem wydarzenia jest upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca, absolwenta CIWF-AWF Warszawa, promocja sportu i zdrowia,
a także popularyzacja biegania jako
aktywnej formy wypoczynku.
Do udziału zapraszamy czteroosobowe zespoły sztafetowe. Każdy
z zawodników musi pokonać jedną
pętlę 2500 m po terenie kampusu
AWF Warszawa. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: drużyna mieszana, drużyna
kobiet, drużyna mężczyzn.
Szczegóły 2. Nocnego Biegu
Sztafetowego Janusza Kusocińskiego 4x2500 m oraz zapisy niebawem na www.awf.edu.pl

http://sportpolski.awf.
edu.pl/index.html
O Januszu Kusocińskim
21 czerwca 2015 r. przypada 76.
rocznica śmierci lekkoatlety Janusza
Kusocińskiego, absolwenta CIWFAWF Warszawa, złotego medalisty
olimpijskiego z Los Angeles w biegu
na 10 000 m, srebrnego medalisty
pierwszych mistrzostw Europy na
dystansie 5000 m, wielokrotnego
mistrza oraz rekordzisty Polski
w biegach średnich i długich.
Postać Janusza Kusocińskiego
jest nierozerwalnie związana
z Uczelnią. Tutaj studiował i tre-

nował. Hala Lekkoatletyczna AWF
Warszawa nosi nazwę Janusza Kusocińskiego. Pomiędzy stadionem
lekkoatletycznym, a dalej leżącym
stadionem rugby, znajduje się pomnik Janusza Kusocińskiego
(1907–1940) rozstrzelanego przez
okupanta niemieckiego w Palmirach w 1940 r. Pomnik, wg projektu Witolda Korskiego i Józefa Potępy, został odsłonięty w 1979 r. Na
kolumnie w kształcie walca przedstawiono płaskorzeźbę biegaczy.
Ewa Bujalska

Baza Sport Polski gromadzi
i porządkuje rozproszone w internecie informacje biograficzne,
faktograficzne i bibliograficzne
dotyczące pracowników naukowych związanych ze sportem,
szeroko pojętą kulturą fizyczną,
turystyką i rekreacją oraz pomocniczymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak np. psychologia, socjologia, ekonomia i medycyna sportowa. Wielu prezentowanych w bazie naukowców
jest jednocześnie wybitnymi polskimi sportowcami, znakomity-

mi trenerami lub działaczami
sportowymi.
Projekt zrealizowano dla potrzeb nie tylko środowiska naukowego, ale dla wszystkich osób interesujących się sportem w jak
najszerszym aspekcie. Zachęcamy
dziennikarzy sportowych do korzystania z naszej bazy. W bazie
znajdziecie Państwo wiele ciekawych i trudno dostępnych informacji charakteryzujących sylwetki ważnych postaci z polskiego
sportu.
Projekt jest uzupełniany i rozwijany na bieżąco.
Violetta Perzyńska
Dyrektor Biblioteki
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Świetne wyniki Bielan

Marzenia się spełniają

Warszawska Olimpiada Młodzieży

Ciężka praca pod okiem wybitnych fachowców, poświęcenie
i zaangażowanie przynoszą
efekty.

karki XLI LO im. J. Lelewela, które po zdobyciu mistrzostwa dzielnicy Bielany, na szczeblu Warszawy zdobyły dla naszej dzielnicy
srebrny medal.
– Cieszy mnie dobra passa szkół
w rozgrywkach WOM. Jak widać są
powody do zadowolenia na każdym
szczeblu. Sukcesy odnoszą szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, co jest istotne
szczególnie po kilku słabszych rezultatach na początku roku. Będziemy robili wszystko, aby zaangażowanie placówek oświatowych na
Bielanach w sport i rozgrywki Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
rosło, bo to wspaniała, wieloletnia
idea, ucząca młodzież sportowej
rywalizacji – podsumował zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany –
Grzegorz Pietruczuk.

Fot. Arch. ZS

MG

Zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk
w towarzystwie Mistrzów Warszawy i Mazowsza oraz organizatorów

Postęp prowadzący do złota?

P

łynąc w załodze czwórki
podwójnej sięgnęła w maju
po wicemistrzostwo Starego Kontynentu.
Tegoroczne mistrzostwa Europy
w wioślarstwie odbyły się w Brandenburgu, a polska osada w składzie
Agnieszka Kobus, Joanna Leszczyńska, Maria Springwald i Monika
Ciaciuch jechała tam jako liderki
Pucharu Świata. W finale olimpijskiej konkurencji czwórki podwójnej Polki prowadziły po pięciuset
metrach rywalizacji. Pomiar czasu
na tysięcznym metrze pokazał, że
prowadzenie objęły Niemki i to one
ostatecznie triumfowały z czasem
7:14.31. Polska osada na mecie 2000
m była w czasie 7:18.53.
Dla Agnieszki Kobus, podopiecznej Adama Skwarskiego, były

to trzecie mistrzostwa Europy seniorek z rzędu, które kończy z medalem. Na dwóch poprzednich sięgała po brązowe krążki. Tym razem
srebro. Czy możemy spodziewać się
walki o złoto podczas zbliżających
się Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro? Trzymamy kciuki.
DH

Fot. Arch. AZS AWF Warszawa

Agnieszka Kobus, wioślarka
AZS AWF Warszawa, może na
swojej szyi zawiesić kolejny
medal mistrzostw Europy
seniorek.

Agnieszka Kobus

P

rzekonała się o tym drugoligowa siatkarka AZS AWF
UKSW Warszawa, która
otrzymała niedawno powołanie do
reprezentacji Polski seniorek!
Małgorzata Jasek, która na Bielany trafiła przed 4 laty ma powody do dumy. Pod okiem trenera
legendy warszawskiej siatkówki –
Andrzeja Ojrzanowskiego co roku,
dzięki swojemu zaangażowaniu
i determinacji, robiła ogromne
postępy. Od dwóch lat, pełniąc
funkcję kapitana drużyny AZS
AWF UKSW Warszawa jest wyróżniającą się zawodniczką na
drugoligowych parkietach.
Dostrzegły to już inne drużyny,
na co dzień występujące na parkietach Orlen Ligi, ale co najważniejsze dostrzegł jej talent trener reprezentacji Polski – Jacek Nawrocki. Małgorzata Jasek to młoda,
utalentowana i bardzo perspektywiczna zawodniczka, która deklaruje, że w nadchodzącym sezonie
nigdzie się nie wybiera i zamierza
pomóc drużynie AZS AWF UKSW
Warszawa w walce o awans do I
ligi, na który ten klub czeka już
bardzo długo. Warto przypomnieć,

że siatkarki klubu AZS AWF Warszawa to najlepszy zespół w historii polskiej siatkówki. Dziewczyny
z Bielan aż 11-krotnie były mistrzyniami Polski seniorek, a łącznie 18 razy stawały na podium.
Czasy świetności tej drużyny to
jednak odległa przeszłość, ale dzięki wspólnemu zaangażowaniu

przede wszystkim Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Marymonckiej budowany jest potencjał, by spełnić
marzenia o powrocie do siatkarskiej elity.
DH

Udany start młodych karateków z Bielan!
30 kwietnia w Szwajcarii w
Stans reprezentanci BKKK
walczyli w otwartych Mistrzostwach Szwajcarii Dzieci i Juniorów Karate Kontaktowym.

W

zawodach udział wzięło ponad 300 zawodników z 15 państw i 53
klubów. Tradycją Mistrzostw
Szwajcarii jest rywalizacja klubowa. Bielany reprezentowało 11
zawodników: Piotr Bis, Jan Sitnik,
Henryk Kępa, Mateusz Mazur,
Wiktor Żmuda, Maciej Sitnik, Kamil Wróblewski, Grzegorz Olszewski, Mateusz Dyniewicz, Barbara Owczarz, Adam Sperling.
Wszyscy zawodnicy byli bardzo
dzielni, jednak nie wszystkim udało się zdobyć miejsce medalowe.
Pierwsze miejsca wywalczyli
Henryk Kępa i Kamil Wróblewski.
W tym dniu chłopcy byli w doskonałej dyspozycji i bardzo trudno
było odebrać im zwycięstwo. Henryk stoczył dwa pojedynki, ponieważ otrzymał wolny los w obydwu
walkach, pokonał doskonale wyszkolonych zawodników z Izraela.
Kamil stoczył cztery pojedynki
z zawodnikami z: Izraela, Niemiec,

Fot. Arch. BKKK

P

o słabszym początku roku,
kwiecień i maj należą do
Bielan w rywalizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Świetnie spisali się badmintoniści,
tradycyjnie nie zawiedli pływacy,
w zmaganiach siatkarek dobrze
wypadły licealistki.
Nowa dyscyplina w kalendarzu
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży – badminton – okazała się
szczęśliwa dla Bielan. Duet Jakub
Mikołajczyk i Aleksander Zieleniewski, reprezentujący barwy
Filii Szkoły Podstawowej 273 zdobył Mistrzostwo Warszawy i Mazowsza. Równie dobrze poszło
pływaczkom i pływakom, którzy
trenują w UKS G-8 Bielany. Reprezentując swoje szkoły – Szkołę
Podstawową numer 263 i Gimnazjum numer 78, nie mieli sobie
równych w rywalizacji WOM.
Bardzo dobrze spisały się siat-

Bułgarii i Iranu. Warto dodać, że
jego pojedynki były bardzo skuteczne i widowiskowe.
Świetnie walczył również Mateusz Dyniewicz, który w drodze
do półfinału wyeliminował zawodników z Litwy i Izraela. W pojedynku półfinałowym umożliwił
zdobycie punktu rodakowi Patrykowi Kujawskiemu i tym samym
mimo dużej przewagi w całym pojedynku nie znalazł się w finale.
Dobrze zaprezentował się Mateusz Mazur, brat Macieja Mazura,
który stoczył trzy pojedynki z zawodnikami z: Francji, Iranu i Litwy. Niestety mimo olbrzymiej
determinacji uległ zawodnikowi
z Litwy.
Bardzo niewiele do zdobycia

medalu zabrakło Grzegorzowi Olszewskiemu, który stoczył trzy
walki z zawodnikami z: Iranu,
Izraela i Litwy.
Start zawodników należy uznać
za bardzo udany, dla każdego z zawodników było to niezwykle cenne doświadczenie. Miłym akcentem okazał się rejs statkiem po
jeziorze Thunersse i zwiedzanie
miasta Interlaken, wycieczka do
Doliny 72 Wodospadów i oglądanie największego z nich wewnątrz
alpejskich skał Trümmelbach.
Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział w tak wartościowym Turnieju. To niezapomniane
chwile dla karateków z Bielan.
MM
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„Odchudzamy Bielany,
żyj zdrowo i sportowo”
19 maja ruszyły zajęcia
„Odchudzamy Bielany, żyj
zdrowo i sportowo”, przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną zadbać o swoją
sylwetkę, a nie wiedzą, jak się
do tego zabrać.

C

gą na zgubienie zbędnych kilogramów.
Zajęcia, w których uczestniczą
mieszkanki i mieszkańcy Bielan,
odbywają się w klubie Forest – Fitness & Siłownia przy ul. Staffa 3/5.
Po zapisach przyszedł czas na pracę nad sylwetką. – Mam nadzieję,
że wszyscy uczestnicy naszego
projektu po jego zakończeniu
w połowie lipca będą mogli poszczycić się zadowalającymi dla
siebie efektami. Trzymam kciuki.
Jeśli projekt się powiedzie, będzie-

my go na pewno kontynuowali –
zapewnia zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Projekt jest darmowy. Uczestniczą w nim mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy Bielany. Zajęcia
potrwają do 14 lipca 2016 r. Po
jego zakończeniu planowana jest
wstępnie kontynuacja zajęć
w przypadku pozytywnych opinii
ze strony uczestników.

Hutnik Warszawa w dniach
6-8 maja brał udział w turnieju
finałowym III ligi koszykarzy.

N

iestety z Tarnowa Podgórnego nie udało się przywieźć awansu do II ligi.
W sezonie 2015/16 „Duma
Bielan” zadebiutowała w rozgrywkach koszykówki III ligi mężczyzn.
Pierwszy sezon miał być dla bielańskiej drużyny przetarciem,
zgraniem zespołu i zdobywaniem
niezbędnego doświadczenia, by
w kolejnych latach liczyć się w walce o wyższą klasę rozgrywkową.
Początek sezonu nie zapowiadał
późniejszego sukcesu. Pierwsze
dwa mecze zakończyły się porażkami podopiecznych Marcina Olesińskiego, później było już tylko
lepiej. „Hutnicy” przez rundę zasadniczą przeszli jak „burza”
i ostatecznie wygrali rywalizację
w swojej grupie.
Drugi etap rozgrywek również
nie był zły w wykonaniu bielańskich koszykarzy. Do turnieju półfinałowego awansowali z drugiego
miejsca, plasując się jedynie za

MG

Żubrami Białystok. Turniej półfinałowy to koncertowa gra Hutnika
Warszawa, ich wyższość musiały
uznać takie drużyny jak: Polkąty
Maximus Kąty Wrocławskie, KS
Start Meble Dobrodzień oraz Basket UKS III LO Zamość. Tym
samym „Duma Bielan” do kolejnej
fazy rozgr ywek awansowała
z pierwszego miejsca.
Turniej finałowy w Tarnowie
Podgórnym był już ostatnią prostą
na drodze do II ligi. Choć już sam
awans do tego etapu rozgrywek
należy uznać za spory sukces. Hutnik Warszawa z meczu na mecz
w tym sezonie grał coraz lepiej,
apetyty kibiców rosły, a wielu
sympatyków „Dumy Bielan” widziało już swój zespół w wyższej
lidze. Ostatecznie awansu nie udało się wywalczyć. Koszykarze Olesińskiego przegrali wszystkie trzy
mecze. Do Warszawy nie wrócili
jednak z pustymi rękami, z pewnością są bogatsi o kolejne doświadczenie, które zaprocentuje
w kolejnym sezonie.
Przemysław Popek

Fot. M. Kosim/Hutnik Warszawa

ykl dwugodzinnych zajęć,
prowadzonych przez wykwalifikowanych dietetyków, psychologów i trenerów personalnych, pozwoli wszystkim
osobom zmagającym się z nadwa-

II liga nie tym razem

W Lesie Młocińskim wystartowały biegi Women’s Run. Do
października w każdą sobotę
na polanie w lesie mieszkanki
Bielan będą trenować pod
czujnym okiem Dariusza Wieczorka, jednego z najlepszych
biegaczy w Polsce.

W

ieczorek to legenda. Bieganiem zajmuje się od
30 lat. Jak sam przyznaje, to jego pasja i sposób na życie.
Wieczorek to również niepobity
przez 16 lat rekordzista trasy Biegu
Chomiczówki – po raz pierwszy
w tej impre zie t r yumfował
w 1992 r. Dzisiaj jako trener przekazuje tajniki dyscypliny osobom,
które dopiero wkraczają w świat
biegania. Tak jest też w Lesie Młocińskim, gdzie ruszyły co tygo-

dniowe treningi Women’s Run.
Skąd pomysł na treningi tylko dla
kobiet? Jak informują organizatorzy, wiele lat temu tylko pięć procent pośród wszystkich biegaczy
stanowiły panie. Obecnie ta liczba
wzrosła do 30 procent. Mimo to
wiele fundacji czy stowarzyszeń
wciąż propaguje ten sport wśród
płci pięknej. Tak jest też na Bielanach. - Panie dają z siebie wszystko i dzielnie trenują. Poziom jest
zróżnicowany. Są uczestniczki,
które dopiero zaczynają bieganie
i są panie, które biegają od jakiegoś
czasu i chcą szlifować swoją formę.
Mimo różnic w formie nikt nie
odstaje od grupy – zachwala trener
Dariusz Wieczorek. Z jego wieloletniej kariery trenerskiej wynika,
że bardzo często panie decydują
się na bieganie, bo chcą o siebie

Fot. Arch. Redakcji

Bieg tylko dla kobiet

zadbać. – Treningi traktują jako
drogę do wspaniałej sylwetki, tężyzny fizycznej i dobrego samopoczucia – precyzuje trener. Jak do-

daje, część uczestniczek bielańskich biegów Women’s Run już
zapowiedziała, że jesienią wystartują w ulicznych biegach na dy-

stansie 5, 10 a nawet 15 km. Trzymamy kciuki.
opr. R
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Moja Noc Muzeów

Z

a nami „Noc Muzeów” na
Bielanach. Piszemy o tym w
gazecie oraz dzielnicowym
koncie FB. Jedną z atrakcji było
zwiedzanie schronu pod biurowcem huty. Znam go bardzo dobrze,
bywałem w nim kilkukrotnie. Ale
o tym przy innej okazji. Dziś odwiedzimy miejsce absolutnie niezwykłe, praktycznie nieznane Bielańczykom.
50 lat temu... Jest rok 1966. Na
ekranach (nielicznych jeszcze) telewizorów szalały czołgi, armaty
oraz pies Szarik. Serial „Czterej
pancerni i pies” pobudzał wyobraźnię dzieciaków. Prawie wszyscy na
podwórku bawili się w „wojnę”.
Tymczasem zaczęły się wakacje.
Byłem na koloniach w Radiowie.
Lokalizacja: szkoła podstawowa na
ul. Arkuszowej róg Estrady. Któregoś dnia nasz wychowawca zrobił
dziwny konkurs. Kto wymieni jak
najwięcej jednostek wojskowych
w dzielnicy? Wyliczyłem kolejno: na
terenie Cytadeli, przy ulicy Powązkowskiej, Daniłowskiego, Księżycowej – Fort Wawrzyszew, Marymonckiej, a także ulicy Pułkowej r. Wodewil (Wóycickiego jeszcze wtedy
nie istniała). Jak myślicie, kto wygrał? :) Bang! Trafiony – zatopiony.
W nagrodę dostałem... prawdziwą
łuskę od kałasza. Wszyscy się do
mnie wydzierali: ty, nie bądź żyła,
weź pokaż. Uciekałem w chichotach: pokaż, pokaż, ja nie tokarz! No
dobra, w końcu pokazałem.
Uwaga. Tu zaczyna się moja
„szpiegowska misja” sekretnego
miejsca, o którym wtedy jeszcze nie
wiedziałem. Najstarszą grupą chłopaków poszliśmy na wycieczkę do
Puszczy. Nasz wychowawca co chwilę tajemniczo mówił: zaraz wam coś
pokażę za tym zakrętem, cicho, sza.
Szliśmy sobie spokojnie leśną dróżką, tra la la, grzybki zbieramy, jagódki podgryzamy, aż tu nagle... Zza
krzaków wyjechał wojskowy gazik,

z którego wyskoczyło dwóch żołnierzy. Jeden był nasz, polski, a drugi
jakiś dziwny, w furażerce z gwiazdą
i darli się do wychowawcy, żebyśmy
natychmiast zmykali. Cóż. W tył
zwrot i wracamy. Ale..., zapamiętałem sobie to miejsce, co okaże się
jeszcze bardzo przydatne.
40 lat temu... Jest rok 1976. Kolejne wakacje. Na podwórku spotkałem kumpla Andrzeja. Co robisz?
Nic. Może skoczymy gdzieś rowerami? Jasne, stary. No to myk. Bidon
z wodą i daliśmy ostro z pedała.
Jakoś samo się stało, że pojechaliśmy do Puszczy. Wtedy przypomniałem sobie dziwną historię
sprzed 10 lat i opowiedziałem koledze. Rzekł krótko: ty, sprawdzimy,
co tam jest! Więc pchamy nasze
rowery po piaszczystej drodze, bo
dalej jechać się nie da. Dziwne pagórki, wokół sosny, coraz gęściejsze
krzaki. Wtem doszliśmy do bardzo
wysokiej siatki z drutem kolczastym
i groźną tabliczką, żeby się nie zbliżać. Z kilkuset metrów słychać było
cichy szum. Co to może być? Oparliśmy rowery o pień i wdrapaliśmy
się na drzewo, żeby lepiej widzieć.
Zobaczyliśmy dosłownie kawałeczek betonowego dachu jakiejś budowli oraz maszt – antenę z licznymi drutami. Resztę zasłaniały gałęzie. Zeszliśmy na dół i wtedy...
Z drugiej strony siatki podbiegło
nerwowo kilku żołnierzy z automatami i jeszcze jeden z wilczurem na
smyczy. Lufy prosto na nas, a ten
najbliżej płotu warknął krótko: spadajcie w podskokach, ale już, bo
wygarnę! Mocno wystraszeni wskoczyliśmy na rowery i gazu do domu!
Ale gdzieś, z tyłu głowy, zapisałem
sobie całe zdarzenie, jeszcze tu kiedyś wrócę. Tak też się stało.
Obecnie... Współcześnie. Ciepły, świąteczny dzień. Rodzinną
grupą pojechaliśmy na wycieczkę.
Gdzie? Wiadomo. Do Puszczy.
Wpierw ul. Estrady i dalej ul. Tre-

DAM PRACĘ

Ogłoszenia drobne

• Potrzebna opiekunka do chorej, starszej pani,
tel. 511 744 985.

USŁUGI

• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście.
Solidnie. Tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe
i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina,
Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny,
wysoka jakość – osobiście. Tel. 502 255 424,
22 835 66 18.
• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i
dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne. Tel.
602 362 911.
• Usługi hydrauliczne, gazowe i elektryczne –
przeróbki i montaże, tel. 602 351 690.

NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię własnościowe 2-pokojowe mieszkanie z
kuchnią i balkonem, budownictwo - cegła, piętro 2
przy al. Reymonta, na równorzędne lub mniejsze
w zasięgu metra do centrum. Tel. 695 361 098.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie – parter
70,21 m2 na Gocławku, cena 380 tys. zł, tel.
696 890 637.

• Zamienię ładne rozkładowe 3-pokojowe mieszkanie z widną kuchnią I p. w IV bloku SŁODOWIEC
na mniejsze 40 m w niskim bloku lub domek w
okolicy Warszawy, tel. 798 992 264.
• Sprzedam 53 m rozkładowe mieszkanie I p.
balkon, zieleń, widna kuchnia, Słodowiec, tel.
798 992 264.
• Sprzedam kawalerkę 27,5 m, ul. Reymonta z
balkonem, tel. 602 360 494.
• Sprzedam dwa pokoje 27,5 m, balkon widna
kuchnia, ul. Magiera, tel. 602 360 494.
• Sprzedam mieszkanie 47,5 m, przy al. Wojska
Polskiego, tel. 22 834 02 10.
• Do wynajęcia ładne mieszkanie 84 m2 (3 pokoje z
kuchnią i łazienką) przy ul. Kasprowicza, 4 piętro,
winda, nowe budownictwo, tel. 602 240 445.
• Zamienię za 50 m2, 2 pokoje z kuchnią widną
i łazienką. Budownictwo ceglane z lat 50-tych
dom 3-piętrowy, podwyższony standard, wnętrza
równorzędne lub nieco mniejsze, w zasięgu linii
metra (w stronę centrum), najchętniej na Żoliborzu, tel. 695 361 098.

Fot. L. Rudnicki

czyli jak zostałem szpiegiem

nów do końca. Parkujemy obok ul.
Kampinoskiej przy rezerwacie
Łuże. Cel: wiadomy.
Idziemy niespiesznie. W którymś miejscu wyrósł przed nami
niepozorny zielony szlabanik; minęliśmy go obojętnie. Dawna utwardzona betonem droga dojazdowa
przez lata zamieniła się w dziko
porośnięty trakt. Po kilku minutach
zbliżyliśmy się do obiektu X. Zobaczyliśmy surrealistyczny widok.
W środku lasu stał budynek przypominający nieco szkołę. Ale... to
dawne koszary wojskowe. Są opuszczone i kompletnie zrujnowane,
jakby za chwilę miały runąć. Ujęcie
1. Wybite szyby, powyrywane framugi, we wnętrzu wala się gruz oraz
śmiecie. Przed nim spory plac (wielkości boiska), na którym mógłby
lądować helikopter. Zeszliśmy do
wejścia schronów. Jest na tyle duże,
że bez trudu wjechałaby tam ciężarówka. Ujęcie 2. Dziwna rzecz. Na
zewnątrz jest +20ºC, ale im bliżej
podchodzimy, tym robi się coraz
zimniej i zimniej. Po wielkiej żelaznej bramie pozostał tylko ślad,
okoliczni złomiarze zrobili już swoje. Wewnątrz jest ciemno, w powietrzu czuć wyraźnie zapach smaru,
nafty, oleju napędowego... Kilka
metrów dalej widać wejścia prowadzące do kolejnych pomieszczeń.
Ujęcie 3. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać pod nogi, gdyż żelazne
uchwyty i barierki zostały już rozkradzione. Można łatwo złamać
kończyny lub wpaść w czarną dziurę, która prowadzi gdzieś w dół. Gdy
odwraca się głowę z wnętrza i spogląda w bramę wjazdową, wchodzące osoby wyglądają jak zjawy z innego świata. Ujęcie 4. Apokaliptyczny widok.

NAUKA

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

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

• Sprzedam wózek inwalidzki spacerowy V.TEA
CARE, tel. 501 708 156.
• Sprzedam wózek inwalidzki – nowy; pieluchy
roz. M-2 (4 pacz.), tel. 691 977 577.
• Sprzedam za 20 zł materac sprężynowy na
pojedyncze łóżko, tel. 603 035 752.

INNE

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

Jak się później okaże, wejść do
tajnego, podziemnego labiryntu jest
więcej, m.in. z wnętrza koszar, a także stojących za nim warsztato-garażów. Kompleks jest naprawdę rozległy, wielopoziomowy i ma liczne
rozgałęzienia. Na dobrą sprawę,
żeby gruntownie go spenetrować,
trzeba mieć wiedzę o jego rozplanowaniu i doświadczenie w eksploracji
tego typu obiektów. Nie polecam
zapuszczania się głębiej bez specjalistycznego sprzętu i wyposażenia:
kasków z „czołówką”, latarek, ciepłych kurtek, butów z podeszwą
antypoślizgową, linek asekuracyjnych i tym podobnych akcesoriów.
Do dziś zachowały się (zniszczone przez czas i szabrowników)
tablice rozdzielcze, pulpity sterownicze, resztki agregatów, fragment
sali telefonicznej, instalacje wentylacji, olbrzymia sala taktyczna, pokoje dyżurnych, łazienki i wiele,
wiele innych. Żeby do nich dotrzeć,
trzeba wędrować w ciemnościach
tunelami, trafiając czasem na zamurowane odnogi, mokry grunt,
schodzić żelaznymi drabinkami na
niższy poziom itd.
Najwyższy czas na rozwikłanie
najpilniej strzeżonej tajemnicy Bielan. Jest to tzw. obiekt 7215, który
był zintegrowany z systemem radarowym pobliskiej JW 2333 obrony
przeciwlotniczej. Jego budowę rozpoczęto na początku lat 60 ubiegłego wieku w okresie „zimnej wojny”.
Nie dziwi więc, że miejsce to wizytowali m.in. dowódcy wojsk Układu Warszawskiego; marszałek
ZSRR – W. Kulikow oraz minister
obrony narodowej PRL – gen.
W. Jaruzelski. Łączna kubatura
schronów, bunkrów i obiektów towarzyszących to prawie 19 000 metrów sześciennych, z czego 4 000
metrów kwadratowych przypada
na powierzchnię użytkową. Na całość obiektu składają się: 2-piętrowe
koszary ze stołówką i łaźniami,
3-poziomowy schron dowodzenia
odporny na atak ładunków nuklearnych oraz olbrzymi podziemny
schron (garaż), najprawdopodobniej dla wojskowych ciężarówek

zaopatrzenia. Podziemny kompleks
był całkowicie niezależny. Posiadał
własne agregaty prądotwórcze, hydrofornię, systemy wentylacji oraz
łączności. Do tego dochodzą liczne
korytarze i przejścia między poszczególnymi obiektami, a także
wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz
dla podziemnej załogi.
Na początku XXI w., wojsko
zrezygnowało z obiektu, przekazując go na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego. Przydatne (jeszcze) akcesoria wywieziono, a resztę
pozostawiono na pastwę losu. I tak
sobie teraz stoi (ukryty w gęstwinie
przed ludzkim okiem) i niszczeje.
Opuszczając teren, pomyślałem
sobie, że naprawdę warto byłoby
cały kompleks zachować dla potomności. Ku przestrodze. Jako
żywy dowód minionej, ponurej
historii, gdy dwa mocarstwa prężyły muskuły, a świat kilkukrotnie
„wisiał na włosku”.
I tak mi teraz przyszło do głowy, że byłoby to sztandarowe miejsce bielańskiej edycji „Nocy muzeów”. Może więc w ramach budżetu
partycypacyjnego przeznaczyć trochę środków na elementarne zabezpieczenie obiektu? 1. Ogrodzić.
2. Zmyć graffiti. 3. Zabezpieczyć
niebezpieczne miejsca, natomiast
resztę zostawić bez zmian, tak jak
jest. 4. Przeszkolić przewodników.
5. Wprowadzić bilety. Wycieczki
– murowane. Z Bielan, ba, całej
Polski. Skoro Gierłoż koło Kętrzyna posiada swój „Wilczy szaniec”,
my również moglibyśmy mieć
ogólnokrajowy unikat o muzealnej
wartości. Powiem więcej: miejsce
szczególne, dydaktyczno-historyczne, będące dowodem szaleństwa ludzkiego umysłu.
Kończąc, podzielę się prywatną
refleksją – życzeniem, byśmy już
nigdy więcej nie musieli się bać obudzić w innej rzeczywistości. W innym wymiarze czaso-przestrzeni.
Wszakże i tak jesteśmy maleńkim pyłkiem wszechświata...
Z Atomowej Kwatery Dowodzenia
relacjonował Leszek Rudnicki
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 2 czerwca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 29 czerwca.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 – 6 czerwca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 20 czerwca.
3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046,
poczta@danielpieniek.pl.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społeczne: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba
PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 13 czerwca.
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 7, 21 czerwca.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1, g. 15.00-16.00 – 15 czerwca, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, g. 19.00-20.00 – 22 czerwca, tel. 517 170
751, twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny
Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 7 czerwca.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00
– 2 czerwca.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Nasze Bielany nr 5/2016

Osiedla: Piaski, Olszyna

20 DYŻURY R ADNYCH

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 6, 20 czerwca.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury,
Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g.
16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady, oraz Klub Seniora
„Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 1 czerwca.
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
g. 17.00-18.00 – 6 czerwca po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i
Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza
15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 7 czerwca.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji, oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 1 czerwca, oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 27 czerwca.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Filia Bielańskiego
Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 6 czerwca.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p.,
pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie
Rady.

