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Czytaj więcej str. 24

Dzieci z Chomiczówki
docenione na świecie
Przedszkole nr 422
zostało wyróżnione
przez Dyrektor Generalną UNESCO Audrey
Azoulay i jako pierwsze
w Warszawie, a czwarte
w Polsce otrzymało
certyfikat UNESCO
Associated Schools
Network.

Czytaj więcej str. 3

Rozmowa z Włodzimierzem Piątkowskim,
zastępcą burmistrza Dzielnicy Bielany

Fot. M. Sokół

T

o międzynarodowa,
elitarna sieć placówek
oświatowych promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Wszystko
na podstawie Agendy Edukacyjnej 2030 opracowanej
przez UNESCO — należące
do wielkiej „rodziny” Organizacji Narodów Zjednoczonych.
– Gratulacje dla maluchów, ich rodziców oraz
pracowników przedszkola.
Brawa za waszą tytaniczną
pracę, kreatywność i zaangażowanie w pielęgnowanie
pięknych wartości – mówił
burmistrz Grzegorz Pietru-

Grzegorz Pietruczuk i Anna Skwarka

czuk, podczas uroczystości
wręczenia certyfikatu.
Przedszkole przy ulicy
Brązowniczej 17 od wielu lat
angażuje się w działania na
rzecz rozwoju nauki i kultury. Jedną z takich inicjatyw
było zorganizowanie w placówce konkursu na szopkę
krakowską. 29 listopada

Międzyrządowy Komitet ds.
Ochrony Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO ogłosił, że szopkarstwo krakowskie zostało
wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego
dziedzictwa kulturowego
ludzkości UNESCO.
– Ubiegły rok był wyjąt-

kowy dla krakowskich szopkarzy i tych wszystkich, którzy dbają, aby ta wyjątkowa
tradycja nie zaginęła, a szopki cieszyły oczy kolejnych
pokoleń – mówiła w lutym
Anna Skwarka, dyrektor
przedszkola.
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Ul. Schroegera po modernizacji
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Bielany walczą z uciążliwymi odpadami
Kolejne przedsięwzięcia
proekologiczne pojawią
się na Bielanach. Radni
podjęli decyzję o przydzieleniu zwiększonych
środków na zadania realizowane przez Wydział
Ochrony Środowiska.

O

sobiście rekomendowałem jak najszybsze
uruchomienie inwestycji, które jednocześnie
będą narzędziem do właściwego zbierania i segregowa-

nia odpadów, a także będą
pełnić funkcje edukacyjne
dla mieszkańców – mówi
Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany.
W siedzibie Urzędu
Dzielnicy za 20 tys. zł stanie
pilotażowo pierwszy w dzielnicy butelkomat, przeznaczony do zbiórki butelek
plastikowych. Jest wiele kreatywnych pomysłów na „rekompensatę”. Przykładowo
w zamian za butelki urządzenie będzie wydawać

drobne kwoty pieniężne lub
np. karmę dla psów.
Kolejne 60 tys. zł trafi na
ustawienie trzech stacji do
zbiórki elektroopadów (np.
baterie, żarówki, telefony, ładowarki, tonery). Jedna z nich
pojawi się również w Urzędzie Dzielnicy Bielany, a lokalizację dwóch pozostałych
maszyn wskażą mieszkańcy.
Obie inwestycje, realizowane z inicjatywy radnych
„Razem Dla Bielan”, zostaną
zrealizowane zaraz po waka-

cjach. W tym samym czasie
Dzielnica będzie promować
ekologiczny styl życia podczas wydarzenia „Bielany
segregują odpady”, które odbędą się w parku Chomicza
i Olszyna. Zapowiadana jest
zbiórka elektroodpadów
i wymiana ich na sadzonki.
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Rozmowa z Kacprem Pietrusińskim,
radnym Rady m.st. Warszawy

Urząd bez plastiku
To nie jedyne kierunki
działań dzielnicy w trosce
o środowisko naturalne.
dokończenie na str. 5
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Fot. Arch. Redakcji

IX Sesja Rady Dzielnicy

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy
25 kwietnia 2019 r. odbyła się
IX Sesja Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

P

o zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2018 r., stanowiącym
załącznik do uchwały, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyraziła pozytywną opinię o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonanych w 2018 r.
przez OPS.

Pozytywną opinię wyraziła
również Rada Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonanych w 2018 r. przez
Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Także pozytywną opinię wyraziła Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy o realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami w 2018 roku przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotychczasowej ulicy Teodora Duracza w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, zlokalizowanej pomiędzy ulicami Władysława Broniewskiego i Stefana Żeromskiego, nadającej nazwę ulicy Zbigniewa
Romaszewskiego, postaci wybitnej
i godnej szacunku, zgłasza jednocześnie alternatywną propozycję,
wynikającą ze zgłoszeń mieszkańców, polegającą na rozważeniu
wniosku nadania dotychczasowej
ulicy Teodora Duracza w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nazwy:
ulica Jerzego Duracza (nazwa
skrócona: ul. J. Duracza).
Przedłożony do akceptacji
Rady m.st. Warszawy projekt

uchwały w sprawie zmiany nazwy
obiektu miejskiego w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy został
przygotowany w związku z wystąpieniami mieszkańców, kierowanymi do władz Warszawy, o upamiętnienie w nazewnictwie miasta
Zbigniewa Romaszewskiego, polityka, działacza opozycji w okresie PRL. Nazwisko patrona nie
pochodzi z Banku nazw. Jako
obiekt do nazwania wskazuje się
ulicę Teodora Duracza, w związku
z tym, że Zbigniew Romaszewski
patronował tej ulicy przez ponad
rok. Prezydent m.st. Warszawy,
przychylając się do wystąpień o
upamiętnienie Zbigniewa Romaszewskiego w nazewnictwie miasta zdecydował skierować niniejszy projekt uchwały do Rady m.st.
Warszawy.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła stanowisko
w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na
ul. Estrady.
W związku ze zgłoszeniami
mieszkańców, obserwacjami i dotychczas prowadzonymi rozmowami z Zarządem Dróg Miejskich
Warszawa, Rada Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy wyraża swoje stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na ul. Estrady. Ze względu
na nietypowe ukształtowanie, czyli występujące na niej łuki, wąskie
chodniki i blisko osadzone budynki, jest ona jedną z najbardziej
niebezpiecznych ulic w Warszawie
pod względem ruchu pojazdów
i pieszych. Ulica ta jest również
bardziej obciążona niż inne ulice
w dzielnicy Bielany.
Z jednej strony traktowana jest
jako tzw. ulica przelotowa między
Łomiankami a Bemowem, a z drugiej użytkują ją samochody ciężarowe firm usytuowanych w pobliżu, np. Byś, MPO, Orlen, asfaltownia. Na łukach Estrady lub bezpośrednio za nimi znajdują się przej-

ścia dla pieszych, które nie posiadają żadnych dodatkowych świetlnych znaków ostrzegawczych.
Estrady prowadzi do rejonowej
szkoły podstawowej, gdzie dotarcie młodszych uczniów pieszo
stanowi poważny problem ze
względu na zagrożenie w ruchu.
Kwestia poprawy bezpieczeństwa
na ul. Estrady stanowiła temat
obrad Komisji Samorządowej
i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w poprzedniej kadencji kilkanaście
razy.
Od co najmniej 5 lat trwają
rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
na ulicy Estrady, m.in. budowy
sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych, budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wólczyńską, ograniczenia prędkości i tonażu, przesunięcia przejść dla pieszych

w bezpieczne miejsca (z dala od
łuków).
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła stanowisko
w sprawie uwzględnienia przez
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
istniejących kiosków i wolnostojących kwiaciarni zlokalizowanych przy ul. Horacego oraz
u zbiegu ulic Broniewskiego i Reymonta w projekcie aranżacji zieleni ulic Wólczyńskiej oraz Broniewskiego.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy postuluje o uwzględnienie podczas realizacji prac projektowych dotyczących aranżacji
zieleni i małej architektury wzdłuż
bielańskich ulic punktów usługowo-handlowych, w szczególności
tych prowadzących działalność
w zakresie sprzedaży kwiatów,
znajdujących się w granicach opracowania projektu. Rada postuluje

jednocześnie o sporządzenie zbioru systemowych zasad co do wyglądu zewnętrznego obiektów
w taki sposób, aby w ramach koncepcji zazielenienia stanowiły one
spójną całość powiązań kompozycyjnych i przestrzennych.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przekazuje niniejsze
stanowisko do Zarządu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy, Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich
Warszawa.
Teksty uchwał i stanowisk
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl – w zakładce
BIP.
Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Wyniki wyborów
do Europarlamentu
Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki
wyborów do Europarlamentu,
które odbyły się 26 maja. Na
Bielanach mieszkańcy mogli
oddać głos w 50 obwodowych
komisjach wyborczych.

W

okręgu nr 4 obejmującym Warszawę i okolice
mandat zdobyło sześć
osób: Włodzimierz Cimoszewicz,
Danuta Hubner, Andrzej Halicki
(Koalicja Europejska), Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki
(Prawo i Sprawiedliwość) oraz Robert Biedroń (Wiosna).
Na terenie Bielan uprawnionych do głosowania były 103 053
osoby, z czego wydano 64 115 kart
do głosowania. W 50 obwodowych
komisjach wyborczych oddano 63
854 ważne głosy, co dzielnicy zapewniło jedną z wyższych fre-

kwencji na terenie Warszawy –
62,22 procent.
Najwięcej osób zagłosowało
w spółdzielni Wardom przy ul.
Kochanowskiego 49 (73,31 proc.),
w liceum przy ul. Kiwierskiej 3
(72,57 proc.) oraz w liceum przy
ul. Gwiaździstej 35 (71,60
proc.).

Na Bielanach na Koalicję Europejską głos oddało 43,81 proc.,
a 30,50 proc. na Prawo i Sprawiedliwość. Wiosna zdobyła 10,19
proc., Konfederacja 4,61 proc.,
Kukiz’15 3,29 proc., Razem 1,89
proc., a Fair Play 1,71 proc.

Panu

Pani

Pani

Wiesławowi
Sawickiemu

Mirosławie
Uszyńskiej-Caldarelli

Mirosławie
Uszyńskiej-Caldarelli

Z głębokim żalem
informujemy, że
2 maja 2019 r.
w wieku 67 lat zmarł

Członkowi Rady Osiedla
i Rady Nadzorczej
WSM Wawrzyszew
wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Syna
składają Koleżanki i Koledzy
z Rady Osiedla
WSM Wawrzyszew

oraz Jej Najbliższym
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają pracownicy
Wydziału Obsługi Rady
Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

pracownikowi
Wydziału Obsługi Mieszkańców
wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają pracownicy Wydziału
Obsługi Mieszkańców

Redakcja

Stefan Wroniak
nasz Kolega, wieloletni
pracownik Ochrony Urzędu
Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Żegna Cię Stefanie
Koleżanka i koledzy
z firmy „Roma”
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Nasz cel to odpowiedzialna polityka przestrzenna
O rozsądnym planowaniu nowej zabudowy na terenie dzielnicy Bielany oraz o pilnych sprawach, którymi trzeba zająć się
w nowej kadencji, rozmawiamy z Włodzimierzem Piątkowski, wiceburmistrzem Bielan.
kolejnymi blokami. Nikogo na
pewno nie cieszy wyrastający pod
oknami budynek. Zrównoważona
polityka przestrzenna jest jednym
z priorytetów działań Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”.

„Nie chcę, aby słowo komunalne
kojarzyło się z czymś gorszym”,
powiedział Pan tak, jakiś czas temu
w jednym z wywiadów. Co udało się
w tym kierunku zrobić?

Od 2015 r. razem ze współpracownikami wprowadzam działania
systemowe, które poprawiają warunki zamieszkania. Remontujemy budynki komunalne, modernizujemy podwórka oraz wykonujemy nowe nasadzenia zieleni.
Dodatkowo stale integrujemy
mieszkańców i wspólnie z nimi
dbamy o przestrzeń komunalną.
Definiujemy ją jako nasze wspólne
dobro, o które jesteśmy zobowiązani dbać. Bielany to w większości
teren komunalny, czyli nasze
wspólne.

Dobrym przykładem są budynki komunalne przy ul. Szegedyńskiej 13A. To już nie ta sama
Szegedyńska co kiedyś.

Problemem, z którym zetknąłem się na początku poprzedniej
kadencji była kwestia zaniedbanej
przestrzeni wokół budynków.
Pierwsza decyzja dotyczyła remontu parkingu, oświetlenia, podejść do budynków oraz schodów.
W ubiegłym roku zamontowaliśmy nowe windy wyposażone
w systemy bezpieczeństwa i odzyskiwania energii. Na ten rok planujemy wymianę kolejnych dwóch
szybów windowych. Budynek jest
również wyposażony w system
wentylacyjny i przeciwpożarowy.
Dużo dało zlokalizowanie w tym
miejscu oddziału Straży Miejskiej
oraz Mediateki START-META.

„Dopiero za kadencji wiceburmistrza Piątkowskiego sprawy
lokalowe ruszyły”. To jedna z opinii
mieszkańców. Jak wygląda odpowiedzialna polityka lokalowa?

Najważniejsze jest wysłuchać
osoby, która do nas przychodzi. Tu
nie chodzi tylko o to, jak uzyskać
mieszkanie komunalne, ale często
osoby te borykają się z wieloma
problemami. To bardzo skomplikowany proces, a nam zależy, żeby
tym osobom pomóc.
Cieszę się z takiej oceny, choć
znajdą się tacy, którym nie mogłem pomóc albo nie chcieli z tej
pomocy skorzystać. Przed nami
nadal dużo pracy i to jest dla nas
wyzwanie na najbliższy czas, aby
te sprawy lokalowe jeszcze bardziej uporządkować. Podkreślam
jednak, że będziemy to robić
uwzględniając głos mieszkańca.
Nie ma tutaj miejsca na opresyjne
działanie urzędu i to sobie stawiam jako naczelną zasadę. Jeste-

Co z pomysłem wprowadzenia
strefy płatnego parkowania?

Włodzimierz Piątkowski

śmy otwarci na dialog z mieszkańcami, a realizacja czynności
urzędniczych nie może być pozbawiona empatii.
Na spotkania konsultacyjne
w ramach programu „Bielańskie
rewolucje podwórkowe” przychodzi
wielu lokatorów. Jak udało się ich
zaktywizować?

Program miał swój początek
na corocznych spotkaniach wspólnot mieszkaniowych. Lokatorzy
zwracali uwagę, że aktywność
dzielnicy w obszarze dbania
o przestrzeń komunalną jest za
mała. Pierwsze dyskusje pokazały,
że wszystkim bardzo zależy na
zmianach. Ze spotkania na spotkanie stale poszerzał się krąg
osób zainteresowanych modernizacją. Przy okazji, sąsiedzi zaczęli
między sobą rozmawiać i się poznawać. W dalszym etapie aktywność przełożyła się na konkretne
projekty, a zwieńczeniem było
pojawienie się ekip remontowych.
To bardzo dobry obraz tego, że
wspólne działanie a przede wszystkim rozmowa przekłada się na
efekt. Przestrzeń tworzymy na
podstawie dialogu z mieszkańcami, co cieszy mnie najbardziej.
Projekt z początku utopijny zyskał
ogromną aprobatę ze strony
mieszkańców.

Integrowanie społeczności bardzo się rozwija. Przykładem jest
Wrzeciono 17 i Przy Agorze 26a,
gdzie sąsiedzi się skrzyknęli i świętowali 50-lecie podwórka. Z kolei
na Przybyszewskiego 32 mieszkańcy zebrali archiwalne zdjęcia i wykonali pamiątkowy album swojego
podwórka.

Życie składa się z drobnych
rzeczy. Im bliżej jesteśmy miejsca,
w którym mieszkamy, im bardziej
dbamy o tożsamość miejsca,
w którym funkcjonujemy, tym
integracja jest pełniejsza. Ludzie
stają się bardziej otwarci, zaczynają rozmawiać również o swoich
problemach. Dzięki temu również
możliwa jest sąsiedzka pomoc.
Jakie tematy zdominują działania w najbliższym czasie?

Na pewno duży nacisk położymy na poprawę infrastruktury
sportowej. Podobnie, jak burmistrz
Grzegorz Pietruczuk wychodzę
z założenia, że poprzez sport możemy rozwiązywać wiele problemów społecznych. Dużo uwagi
poświęcimy również budowie trasy
S7. Decyzja o jej lokalizacji i przebiegu będzie wywierać bardzo poważny wpływ na dalszy rozwój
dzielnicy. Głownie chodzi mi o zabudowę, która w sposób rabunkowy odbywa się na terenach Fortu
Wawrzyszew i w bezpośredniej
okolicy. Pracujemy nad planem
zagospodarowania przestrzennego
dla tego rejonu. Warto dodać, że
czasami mamy do czynienia z wielkokubaturowymi inwestycjami
i decyzje w tych sprawach podejmuje miejskie Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego. Doskonałym przykładem jest powstała Galeria Młociny. Pozwolenie na
budowę nie było konsultowane
z władzami dzielnicy.

Problemem jest również dogęszczanie osiedli.

Zależy mi na odpowiedzialnej
polityce przestrzennej i trzeba powstrzymać dogęszczanie osiedli

Propozycja przewija się od jesieni 2015 r. Chodzi o wprowadzenie strefy – przynajmniej na początku – w ciągu bielańskiego
odcinka linii metra, obszary stale
rozjeżdżane przez auta. Sam jako
mieszkaniec Wrzeciona często
mam problem, tak jak inni mieszkańcy z zaparkowaniem auta.
Mieszkańcy oczekują większej aktywności ze strony miasta w tej
sprawie. W swoich działaniach
powinniśmy skupić się na szukaniu takich rozwiązań, które będą
skierowane bezpośrednio do
mieszkańców dzielnicy, bo do tego
jesteśmy zobowiązani. Proszę pamiętać, że strefa płatnego parkowania wcale nie oznacza problemów dla mieszkańców dzielnicy.
Dla nich będzie przewidziana
możliwość uzyskania stałego niskiego abonamentu rocznego
(40 zł). Tak naprawdę wprowadzenie strefy płatnego parkowania to
jest element porządkujący przestrzeń w naszej dzielnicy. Mam
nadzieje, że osoby z innych dzielnic, które będą chciały pozostawić
auto w rejonie stacji metra, zastanowią się dwa razy i jednak wybiorą komunikację miejską, żeby
dojechać chociażby do węzła przesiadkowego Metro Młociny.

Od kiedy strefa miałaby obowiązywać?

Konkretnej daty nie ma. Na
razie, mówimy tutaj o perspektywie
najbliższych sześciu miesięcy, jeśli
dyskusję chcielibyśmy przenieść na
Radę Dzielnicy. To pozwoli zapoczątkować szeroki program konsultacji z mieszkańcami. Do tych rozmów zaprosimy przedstawicieli
różnych biur merytorycznych
Urzędu Miasta. Niestety mamy
problem z parkowaniem. Tego typu
rozwiązanie jest potrzebne i będę
jego orędownikiem.

Jak wyglądała sytuacja z willą przy ul. Dzierżniowskiej 9 na
Młocinach. Z mapy Bielan zniknął
malowniczy budynek.

Bielany stały się bardzo atrakcyjnym miejscem dla deweloperów. Ceny nieruchomości poszybowały mocno w górę. Na terenie
dzielnicy jest dużo zabytkowych
zabudowań pozostających często

w rękach prywatnych. W tym
przypadku dzielnica nie ma dużego władztwa i takie obiekty ciężko
uchronić przez zburzeniem. Przypadek Dzierżoniowskiej 9 jak
w soczewce skupia problem. Z jednej strony jako mieszkańcy akceptujemy funkcjonowanie obiektów,
które definiują naszą tożsamość,
a z drugiej strony mamy do czynienia z rabunkową gospodarką
gruntami. Trzeba coś zburzyć,
żeby uzyskać możliwości na przeprowadzenie większej inwestycji
i stworzyć w miejscu starego, coś
bardziej nowoczesnego.
Pogodzenie tych sytuacji jest
bardzo trudne. Zazwyczaj Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przesyła do dzielnicy odpis
od decyzji o rozbiórce. W przypadku Dzierżoniowskiej 9 – być
może ze względu na okres świąteczny – takiej informacji zabrakło. Szkoda, że w sprawie zabrakło
działań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oczywiście ja nie chcę przesądzać o słuszności rozbiórki, tutaj
chodzi o pewne poszanowanie
prawa.
W czerwcu ubiegłego roku na
osiedlu Ruda otwarto przychodnię
rejonową. Co z planami budowy
podobnej placówki na osiedlu
Wrzeciono? Pamiętam, że był
problem z działką, na której jest
planowana.

Istniało ryzyko, że jeśli nie uda
się wybudować jej Przy Agorze, to
działka może zostać sprzedana
i wyrośnie tam kolejny blok,
a mieszkańcy osiedla zostaną pozbawieni nowoczesnego obiektu
gwarantującego dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Jako
mieszkańcowi Wrzeciona szczególnie zależało mi na pomyślnym
zakończeniu sprawy. Wsparcie dla
inwestycji oferuje też miejskie Biuro Polityki Zdrowotnej, zgłaszając
wsparcie finansowe na poziomie
15 mln zł. Udało się usunąć ostatnie przeszkody formalne uniemożliwiające rozpoczęcie inwestycji, która powstanie vis-à-vis sklepu „Agora”. Niebawem działka
zostanie przekazana dla SPZZLO
Warszawa-Żoliborz.
Czekamy na efekty zapowiedzianych przedsięwzięć. Życzymy sukcesów i dziękujemy za rozmowę.

Dziękuje bardzo za obdarzenie
mnie zaufaniem. Mieszkańcom
Bielan życzę wszystkiego, co najlepsze.

Rozmawiał Bartłomiej Frymus
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Uroczystość na Rondzie Hutników Warszawskich
9 maja na Rondzie Hutników
Warszawskich odbyła się ważna i piękna uroczystość.

Fot. M. Sokół

H

utnicy, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
Warszawa i Stowarzyszenia
Historycznego Solidarność Huty
Warszawa, Zarząd huty ArcelorMittal, przedstawiciele działających w hucie związków zawodowych oraz władze dzielnicy w osobach burmistrza Grzegorza Pietruczuka i wiceburmistrza Włodzimierza Piątkowskiego, a także
bielańscy radni, mieszkańcy Bielan i warszawiacy obchodzili podwójne święto: 5-lecie nadania
rondu nazwy upamiętniającej warszawskich hutników, a także niedawny Dzień Świętego Floriana –
patrona hutników. Nie wszyscy
wiedzą, że św. Florian to patron nie
tylko strażaków, ale wszystkich
zawodów związanych z ogniem.
Stąd też 4 maja obchodzony jest
także jako Dzień Hutnika.
Uroczystość rozpoczęła się
o 11.40, od zbiórki uczestników.
Dziesięć minut później swój koncert rozpoczęła orkiestra hutnicza
z Zawiercia – jedyna do dziś aktywna artystycznie hutnicza orkiestra w Polsce. Wśród uczestników

Władze dzielnicy Bielany, Huty ArcelorMittal na Rondzie Hutników Warszawskich

wydarzenia wyróżniał się poczet
sztandarowy hutniczej Solidarności z warszawskiej huty oraz pracownicy stalowni w charakterystycznych, srebrnych, ognioodpornych kombinezonach. Punktualnie
w południe muzyka umilkła, a głos
zabrał przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa,
Marek Łuszczyński. Przywitał

uczestników uroczystości i przypomniał historię nadania rondu
imienia Hutników Warszawskich.
Przemówienia wygłosili także: wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
Bielany Anna Czarnecka, burmistrz Grzegorz Pietruczuk oraz
prezes zarządu huty ArcelorMittal
Marek Kempa. Uczestnicy części
oficjalnej poruszali w swoich prze-

mówieniach różne aspekty działalności zakładu, ale wszyscy podkreślali jedno – wielkie znaczenie
istnienia warszawskiej huty dla
Bielan i całej Warszawy.
Następnie burmistrz Pietruczuk w towarzystwie hutników
złożył kwiaty pod tabliczką z nazwą ronda. Uroczystość zakończył
przemarsz z Ronda Hutników

Warszawskich do Huty ArcelorMittal. Podczas całego przemarszu
ochoczo przygrywała zawierciańska orkiestra, czemu z zainteresowaniem przyglądali się z okien
i balkonów mieszkańcy okolicznych budynków. Wielu spośród
nich filmowało marsz hutników za
pomocą smartfonów. Warto dodać,
że ta trasa ma także swój historyczny wymiar. To właśnie w miejscu,
gdzie dziś znajduje się Rondo Hutników Warszawskich w latach 50.
i 60. ubiegłego wieku kończył swój
bieg autobus linii 110. Dalszą drogę do miejsca pracy hutnicy pokonywali pieszo, polną drogą wiodącą do bram huty. Tym razem, aby
nie zakłócać ruchu ulicznego,
marsz przeszedł chodnikiem
wzdłuż ulicy Kasprowicza oraz
przez teren węzła przesiadkowego
przy stacji metra Młociny. Na
schodach przed biurowcem huty
zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie, następnie zaś złożono wieniec
pod zabytkową klatką walcowniczą, stojącą u bram zakładu jako
pamiątka hutniczego trudu. Prezes
Marek Kempa złożył w tym miejscu obietnicę, że w najbliższym
czasie na Rondzie Hutników Warszawskich stanie poświęcony im
pomnik. Trzymamy kciuki za zrealizowanie tej pięknej inicjatywy!
Rafał Dajbor
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Ul. Schroegera po modernizacji
10 maja zakończyła się modernizacja ul. Schroegera na
Starych Bielanach. Efekty są
zaskakujące. Nowa nawierzchnia, chodniki wykonane
z eleganckiej kostki i płyt oraz
stylowe latarnie nawiązujące do tych ustawionych na
Krakowskim Przedmieściu.
Wszystko w uzgodnieniu
z konserwatorem zabytków.

Fot. M. Sokół

P

Modernizując ul. Schroegera
posadzono dodatkowych 26 drzew
(klon i jesion) i blisko 3000 krzewów (m.in. irga, róża okrywowa)

oraz kilkanaście sztuk hortensji
bukietowej. To jednak nie koniec.
Niedługo do kwietnych rabat na
Placu Konfederacji dołączą liliowce Stella de Oro. Sadzonki kwiatów
zakwitną na żółty, niemal złoty
kolor.

Remont al.
Zjednoczenia
Na ten rok zapowiadany jest
start modernizacji pobliskiej al.
Zjednoczenia zlecony przez Zarząd Dróg Miejskich. Na całym,

BF

Fot. M. Sokół

Złoto na Placu
Konfederacji

Fot. M. Sokół

race objęły odcinek od ul.
Przybyszewskiego do al.
Zjednoczenia. Robotnicy
ułożyli nową nawierzchnię wraz
z podbudową, chodniki i krawężniki. Ustawiono również nowe
latarnie, stylizowane na takie, które od wielu lat stoją na reprezentacyjnym Krakowskim Przedmieściu.
Ze względu na zabytkowy charakter okolicy, projekt, a następnie
roboty budowlane były prowadzone pod nadzorem konserwatora
zabytków.

niemal kilometrowym odcinku
pojawi się nowa nawierzchnia wraz
z podbudową. Wyeksploatowane
chodniki zyskają nową, równą nawierzchnię z płyt betonowych.
Po przebudowie z al. Zjednoczenia oraz ulic poprzecznych
znikną bariery architektoniczne,
co sprawi, że ulice będą łatwo dostępne dla osób starszych. Wygodniej będzie również dla rowerzystów. Drogowcy wyremontują
ścieżkę dla rowerów i dodatkowo
przedłużą ją do ul. Żeromskiego.
Ponadto na całej długości al.
Zjednoczenia pojawią się zupełnie
nowe oświetlenie jezdni, chodników i przejść dla pieszych.
– Docelowo al. Zjednoczenia
będzie reprezentacyjnym deptakiem z małymi skwerami i dużą
ilością zieleni. To ma być miejsce
przyjazne dla wszystkich mieszkańców – mówi Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.

Bielany walczą z uciążliwymi odpadami
Od 1 maja Urząd Dzielnicy
oraz bielańskie jednostki ograniczają, a docelowo wyeliminują
z użytku jednorazowe naczynia
i pakowania z plastiku, zastępując
je materiałami wielokrotnego użycia lub produktami z surowców
biodegradowalnych.
– Robimy to dla dobra nas
wszystkich, a przede wszystkim
dla ochrony środowiska. Chcemy
namawiać wszystkich po kolei,
pracowników samorządowych
i mieszkańców, aby jednorazowych opakowań używać w jak najmniejszych ilościach.

Fot. Arch. www

dokończenie ze str. 1

To szkodliwy materiał, który
rozkłada się przez setki lat, co ma
ogromne konsekwencje dla naszego zdrowia, środowiska i przyszłych pokoleń – tłumaczy Burmistrz Pietruczuk.
Pomysł, w interpelacji zgłosili
dzielnicowi radni klubu „Razem
Dla Bielan”. – Mamy do czynienia
z coraz większą produkcją plastiku, a co za tym idzie również zanieczyszczeniem środowiska na
całym świecie. Dlatego myśląc
globalnie, działamy lokalnie i już
teraz uprzedzamy przyjętą w marcu tego roku dyrektywę unijną,
która od 2021 roku całkowicie

zakazuje używania jednorazowych
opakowań plastikowych – mówi
Krystian Lisiak, radny i przewodniczący klubu „Razem dla Bielan”.
Dodatkowo w nowych procedurach przetargowych Urzędu
Dzielnicy i podległych jednostek
(m.in. Centrum RekreacyjnoSportowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteki, Bielański Ośrodek Kultury) pojawią się zapisy
o zakazie użycia „jednorazówek”
m.in. przy organizacji spotkań,
imprez plenerowych i wydarzeń
kulturalnych.
BF

Ś RO D OW I S KO

Spacerkiem po Kampinosie…

W słoneczny bezchmurny dzień
za rogatki miasta powędruję!
Popatrzę na złote pola zbóż!
Z ptakami pośpiewać spróbuję.

Pójdę nad Wisłą pośród krzyku mew!
Pośród traw zielonych i liściastych drzew.
Pójdę tam, gdzie prom rzekę przecina,
gdzie w Starej Wiśle lilie kwitną i trzcina.
Przysiądę pod starym dębem
co jeszcze pradawne chwile pamięta.
Gdy był dębaczkiem nienaruszonym czasu zębem.
Tam, gdzie trawa zielona i ściółka pomięta.
Ku Palmirom skieruję swe kroki.
Gdzie prawdy wojny są pochowane!
Przystanę w skupieniu i się pomodlę.
Za tych co bez lęku pogodzeni z Panem.
Kampinoskie stare drzewa
nie jedną tu tragedię widziały.
Nie jedną krwawą i straszną prawdę
krzewami, mchem i trawą otulały.
Stare dęby, siwe brzozy i jesiony czerwone,
krwią niewinnych i rozpaczą karmione!
W ich korzeniach prawda i zbielałe kości
po latach tylko smutek został – już nie ma złości!
Historia tych, co krwawymi krzyżami
okrzykiem w trwodze swe życie żegnali.
Oni odeszli i już dawno ich nie ma,
lecz pamięć o nich zachowamy my sami!
Jakże pięknie i bujnie puszcza się tu uśmiecha!
Jak by chciała ukoić rozpacz i ból człowieka!
Kwiaty, trawy i drzewa historię porastają!
Tak wiele mówią, choć nie rozmawiają!

Andrzej Pągowski
ocenił prace uczniów z Bielan
Znamy laureatów konkursu
plastycznego „Zero waste
– zacznij od siebie” promującego styl życia generujący
jak najmniej odpadów. Prace
uczniów ocenił znany rysownik i autor plakatów Andrzej
Pągowski.

T

akie konkursy to bardzo
cenna inicjatywa. Ja zawsze
chciałem, aby zajęcia plastyczne były kreatywne, żeby pozwalały dziecku zrozumieć świat
barw i symboli. Prace zgłoszone
do konkursu organizowanego
przez urząd są bardzo kreatywne,
kolorowe i odważne. Najlepsze
były w grupie wiekowej 6-9 lat –
powiedział Andrzej Pągowski po
naradach jury.
W sumie nagrodzono 10 prac w
czterech kategoriach wiekowych:
6-9, 10-12, 13-16 i 17 lat. Każdy
z laureatów w nagrodę weźmie
udział w dwutygodniowych „Wakacjach z pasją” w Zakopanem. Organizatorem konkursu był Wydział
Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Bielany oraz fundacja „Żyj z pasją”.
W jury oceniającym prace znaleźli się m.in. Andrzej Pągowski,
jeden z najbardziej znanych polskich grafików i plakacistów oraz
Karina Królak, plastyczka i projektantka biżuterii, która odpady zamienia w działa sztuki.

Fot. M. Sokół

Wiersz Andrzeja Piłacińskiego, bielańskiego poety, którego niedawno przedstawiliśmy na łamach „Naszych Bielan”.
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Kaczki i łyski z Wawrzyszewa dostały tratwy

Fot. Z. Morawski

P

serwacyjne związane z wykoszeniem, z wygrabieniem i hakowaniem roślinności wodnej, ale tylko
w miejscach tego wymagających
– precyzuje Wasilewska.

Nowa roślinność
Pierwszy – największy – staw
od strony ulicy Wolumen pełni
funkcję typowo rekreacyjną.
Miejscy ogrodnicy posadzą tam
ponad 30 krzewów wierzby pur-

...prace bielańskich uczniów

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM
NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI
NA TERENIE WARSZAWY

Na Stawach Brustmana pojawiło
się 5 nowych minitratew dla kaczek krzyżówek i łysek. Zapewni
to ptactwu ochronę przed drapieżnikami i spokojne bytowanie na bielańskim akwenie.

latformy dają ptakom możliwość wypoczynku lub jeśli
tak postanowią to założenie
gniazd. Kaczki i łyski z powodzeniem wykorzystują tratwy na innych zbiornikach wodnych –
mówi Monika Wasilewska z warszawskiego Zarządu Zieleni. To
właśnie miejscy ogrodnicy na
prośbę Samorządu Osiedla Wawrzyszew zwodowali tratwy. Jeszcze
tego samego dnia kaczki i łyski
zaczęły korzystać z nowych domów.
Dodatkowo w lipcu rozpocznie się pierwszy etap konserwacji
trzech zbiorników tworzących Stawy Brustmana. Zarząd Zieleni
w maju ogłosił przetarg na wykonanie robót w wakacje i na jesieni.
– Planowane są prace typowo kon-

Andrzej Pągowski ogląda...

Fot. M. Sokół
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purowej. Na dwóch pozostałych
zbiornikach – bardziej dzikich
przyrodniczo pojawi się roślinność wodna, co ptakom umożliwi
dodatkowe schronienie. Tuż przy
brzegach pojawią się grzybieńczyk żółty, łączeń baldaszkowy,
oczeret jeziorny, oczeret jeziorny,
strzałka wodna, turzyca i osoka
aloesowata.
BF

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza, że 30
kwietnia 2019 r. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór
wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w 2019 r. w ramach uchwały
nr X/197/2019 Rady m.st. Warszawy z 28.03.2019 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Miejsce składania wniosków: Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XIX, pokoje 1913,
1914, 1922, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.0016.00.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od 30 kwietnia do
30 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22
443 25 60, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86, 22 443 25
92.
Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne
są na stronie internetowej:
– Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.
bip.warszawa.pl/bos Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
– http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje
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Całe życie na Bielanach

czeniu środków, ale także daje
świetny przegląd tego, co się dzieje
w całym mieście. Jeśli chodzi o sport
to uważam, że mamy całkiem przyzwoitą infrastrukturę sportową
w dzielnicy, a przecież wkrótce dojdą zmodernizowane obiekty Hutnika. Dlatego chciałbym, by więcej
środków przeznaczać na rekreację,
sporty amatorskie, z których korzystałoby jak najwięcej dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Rozmowa z Kacprem Pietrusińskim, radnym Rady m.st. Warszawy
Witam serdecznie i zapraszam
do rozmowy. Mimo młodego wieku
od ponad 20 lat jest Pan związany
z samorządem warszawskim, a najwięcej lat spędził Pan na Bielanach.
Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o sobie i o tym jak przebiegała
Pana kariera samorządowca?

Rzeczywiście, bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj się dzieją na Bielanach były wynikiem tamtych
wydarzeń. Co tu dużo mówić: metro jest inwestycją zmieniającą oblicze dzielnic, ale przede wszystkim
życie mieszkańców. Warto przypomnieć, że 15 lat temu okolice ul.
Sokratesa to były zabudowania
przemysłowe, wyglądające niezbyt

Kacper Pietrusiński

estetycznie. Dziś są tam osiedla
mieszkaniowe, pojawiły się usługi,
handel oraz gastronomia. Przy
okazji budowy metra wywalczyliśmy budowę brakującej części drugiej jezdni ul. Kasprowicza.
Także powstanie mostu, który
połączył nas z Białołęką miał duży
wpływ na rozwój naszej dzielnicy.
Na szczęście nie spowodował zapowiadanego przez niektórych
komunikacyjnego paraliżu dzielnicy. Jeśli chodzi o ratusz, chcę
przypomnieć, że jego budowa planowana była w latach 90-tych. Projekt na budowę był wynikiem konkursu rozpisanego podczas kadencji 1994–1998. Wtedy nie miał
szczęścia doczekać się realizacji,
a nie trzeba przekonywać jak bardzo potrzebny był tego typu obiekt.
Tu wspomnę, że przed oddaniem
do użytku nowego ratusza było 12
lokalizacji Urzędu Dzielnicy Bielany. Świadczenia rodzinne były wypłacane w lokalu, w którym wcześniej był sklep z tanią odzieżą,
dowody osobiste wydawane były
w dawnej kotłowni osiedlowej i tak
można wyliczać dalej. Uważam, że
nasz bielański ratusz jest najładniejszy, funkcjonalny i sensownie
położony w centrum dzielnicy
z dobrym dojazdem i komunikacją
miejską, co ułatwia mieszkańcom
kontakt z urzędem i – mam nadzieję – sprawne załatwianie spraw.
Teraz znowu reprezentuje Pan
mieszkańców Bielan. Jest Pan radnym Rady m.st. Warszawy wybranym z okręgu Bielan i Żoliborza.
Jakie odczucia towarzyszyły Panu
w momencie wyboru na radnego?
Czy była to radość, satysfakcja,
czy też zadowolenie z możliwości
zrealizowania zadań potrzebnych
mieszkańcom Bielan?

Muszę zacząć od podziękowań
dla wszystkich, którzy głosowali na
mnie i innych kandydatów z naszej
listy. Zdobycie mandatu to dla mnie

miła, ale jednak niespodzianka, bo
nie prowadziłem kampanii wyborczej. Nie z lenistwa. Po prostu
w czasie kampanii wyborczej byłem
bardzo zaangażowany w kampanię
ogólną i na prowadzenie własnej
nie starczyło mi już czasu.
Nawiązując jeszcze do pytania
powiem, że pierwszą rzeczą, która
się udała, jest modernizacja obiektów Hutnika Warszawa. To będzie
potężna inwestycja, jedna z najładniejszych sportowych wizytówek
miasta. Będzie to miejsce, w którym klub sportowy będzie mógł
w lepszych warunkach funkcjonować i gdzie będzie miejsce dla sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
W Radzie m.st. Warszawy jest
Pan Wiceprzewodniczącym Komisji
Budżetu i Finansów, a ponadto działa w Komisjach Ładu Przestrzennego oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki. Czy praca w tych komisjach
pomoże zrealizować Panu projekty
dla Bielan, a jeśli tak to jakie?

Udział w tych komisjach starałem się tak dobrać, żeby mieć jak
największą wiedzę i doświadczenie
w sprawach, które dotyczą danej
komisji. Mam orientację na temat
bielańskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego i uważam, że
przed nami stoi duże wyzwanie
przyspieszenia tempa uchwalania
planów miejscowych. Z kolei udział
w Komisji Budżetu i Finansów daje
możliwość decydowania o przezna-

Myślę, że czas najbardziej spektakularnych inwestycji – jak Stadion Narodowy, czy Bulwary wiślane – mamy za sobą. Oczywiście,
z punktu widzenia całego miasta,
bardzo ważną inwestycją będzie
dokończenie drugiej linii metra
warszawskiego. Otwartym problemem stolicy, pomimo lat debat
i wielu konkursów architektonicznych, pozostaje ścisłe centrum miasta, to znaczy plac Defilad. Mam
nadzieję, że budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej (a nie będzie to
jedyna budowa na tym placu), pozwoli na powstanie nowoczesnego,
metropolitalnego centrum – wielofunkcyjnego forum, atrakcyjnego,
tętniącego życiem, a nie zamierającego po godzinach pracy Mordoru,
co stało się losem wielu miejskich
centrów. Drugą z wielkich inwestycji, która niebawem się rozpocznie,
będzie siedziba Orkiestry „Sinfonia
Varsovia” na Pradze. Współczesne
doświadczenia wielu miast wskazują na skuteczną miastotwórczą rolę
instytucji kultury. One budują tożsamość i wspólnotę miejską. Życia
mieszkańców wielkiego miasta nie
mogą określać tylko biurowce, centra handlowe i osiedla-sypialnie.

Czy w trakcie dyżurów kontaktują się z Panem mieszkańcy Bielan
i jakich tematów jest najwięcej?

Nie ma jednego, czy nawet kilku dominujących tematów. Właściwie każda sprawa jest inna.
Dawniej było zresztą podobnie.
Zasadnicza różnica jest w sposobie
kontaktu. Dziś ich ogromna większość odbywa się drogą e-mailową.
Natomiast bezpośrednie kontakty
nadal przeważają w relacjach z Zarządem i Radą Dzielnicy Bielany.

Fot. Arch. Redakcji

Pozwoli Pan, że wrócimy do
niedalekiej przeszłości. W październiku tego roku, minie 10 lat
działalności Bielańskiego Ratusza.
W 2008 r. na Młocinach została
zakończona pierwsza linia metra,
a w 2012 r. oddano do użytku Most
Marii Skłodowskiej-Curie. Były to
inwestycje, które odmieniły naszą
dzielnicę, w których brał Pan aktywny udział...

Czy warszawiacy w najbliższym
czasie mogą się spodziewać jakiegoś
spektakularnego przedsięwzięcia
lub inwestycji?

Fot. Arch. Redakcji

Wszystko zaczęło się na Bielanach ponad 20 lat temu. Gdy byłem
uczniem XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela, wystartowałem w wyborach do samorządu szkolnego. Szkolna społeczność traktowała je bardzo serio, była
kampania wyborcza i wiec, na który
przychodziła większość uczniów.
Wygrałem i przez rok byłem przewodniczącym samorządu szkolnego. Takie były moje pierwsze doświadczenia w działalności publicznej, społecznej i w wyborach.
Potem był rok 1998; wybory
samorządowe, w których startowałem jako młody chłopak. Nieskromnie powiem, że był to dla
mnie duży sukces, bo dostałem się
do Rady Gminy i otrzymałem 792
głosy. To był bodaj piąty wynik
w dzielnicy. Pierwsza kadencja była
dla mnie wielką lekcją. Pod koniec
2006 r., po 8 latach bycia radnym
zostałem Członkiem Zarządu
Dzielnicy Bielany. Muszę przyznać,
że lata przepracowane w Radzie,
solidnie przygotowały mnie do pracy w Zarządzie Dzielnicy.
Większym wyzwaniem była
zmiana na początku 2013 r., gdy
zostałem burmistrzem Rembertowa. W ciągu kilku tygodni musiałem się wszystkiego nauczyć: poznać ludzi, lokalne problemy, topografię dzielnicy itd. Przez prawie
23 miesiące ciężko pracowaliśmy
i mam poczucie, że udało się sporo dobrego zrobić oraz dać impuls,
który do dziś procentuje w lokalnej
społeczności.

Kacper Pietrusiński na szczycie Kilimandżaro
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Muszę powiedzieć, iż ta współpraca jest bardzo dobra, merytoryczna, a przede wszystkim owocna dla
naszej dzielnicy.
Jak z perspektywy Rady m.st.
Warszawy ocenia Pan naszą dzielnicę?

Moje spojrzenie będzie skrajnie subiektywne, bo mieszkam tu
niemal całe życie, ale jestem przekonany, że Bielany to jedna z najlepszych dzielnic naszego miasta.
Mamy dobry transport, dostęp do
szerokiego wachlarza usług publicznych, liczne i różnorodne tereny zielone. Oczywiście są dzielnice, które w poszczególnych dziedzinach wypadają lepiej, ale Bielany są wyjątkowo dobrze „zrównoważone”. W dodatku w ciągu
ostatnich lat praktycznie w każdej
dziedzinie nastąpiła duża zmiana
na lepsze. Teraz trzeba trzymać
kurs, pilnując, aby nie zepsuć wyjątkowego charakteru Bielan.

W kwietniu 2008 r. w wywiadzie
dla „Naszych Bielan” wspominał
Pan o swoim hobby – rajdach samochodowych. Czy nadal startuje
Pan w rajdach czy znalazł Pan sobie
inne zainteresowania?

Odkąd zostałem radnym przybyło mi obowiązków i tym samym
czasu wolnego jest mniej. Pewnie
dlatego z rajdami od ubiegłego roku
jest słabo, ale mam nadzieję, że
wspólnie z kierowcą uda nam się
kilka razy w tym roku wystartować
w jakiś zawodach. Niespodziewanie
do hobby rajdowego doszło nowe
zainteresowanie: odkryłem istnienie gór. W końcu stycznia wszedłem na Kilimandżaro, a w sierpniu
wybieram się na Elbrus.

Rozmawialiśmy o przeszłości,
teraźniejszości, to może na koniec
pomarzymy? Co w ciągu tej kadencji musi się wydarzyć na Bielanach,
aby jej zakończenie sprawiło Panu
prawdziwą satysfakcję?

Chciałbym, aby pod koniec
kadencji mieszkańcy mieli poczucie, że Bielany stale zmieniają się
na lepsze. Do tego potrzebne są
setki drobnych zmian, codzienna,
żmudna praca. Z wielkich rzeczy,
choć niezależnych od władz samorządowych, liczę na budowę nowej
drogi wylotowej na Gdańsk. Dzięki niej zostałby odciążony most
Grota-Roweckiego, trasa S8, Wisłostrada, a także ul. Pułkowa.
Niestety od wielu lat trwają niekończące się ustalenia, opracowywane są kolejne warianty, a inwestycja wciąż czeka na realizację.
Bardzo bym chciał, aby w tej kadencji wreszcie do niej doszło. Dla
nas wszystkich, Bielańczyków.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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Uczniowie z Bielan na podium

Majówka Start!
Swingowo i klasycznie

Fot. S. Korzeniewski

Były wypieki na twarzy, mnóstwo emocji, napięcie przed
losowaniem nagród głównych i mnóstwo uśmiechów.
25 kwietnia zakończyła się
wielomiesięczna rywalizacja
piątoklasistów w konkursie „Ze
Strażą Miejską bezpiecznie”. Na
podium stanęli uczniowie ze
SP 209 przy ul. Reymonta 25.

K

onkurs był podzielony na
kilka etapów. W każdym
z nich uczniowie musieli

wykazać się wiedzą dotyczącą
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomością podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze.
Oprócz zadań testowych uczniowie mieli do wykonania kilka
zadań w miasteczku ruchu drogowego prowadzonego przez
Straż Miejską.
Konkurs „Ze Strażą Miejską
Bezpiecznie” organizowany jest
od sześciu lat we współpracy z
urzędami miejskimi i wojewódz-

kimi, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, drogowcami i transportowcami. Jego celem
jest profilaktyka i nauczenie najmłodszych warszawiaków bezpiecznych zachowań, by umieli je
zastosować w życiu codziennym.
Gala finałowa odbyła się
w warszawskim teatrze Kamienica,
prowadzonym przez aktora Emiliana Kamińskiego.
BF/SM

K

oncert rozpoczął swoim występem wspaniały zespół
Joanna Morea with Swing
On Air, w którego wykonaniu mogliśmy usłyszeć utwory: „Summertime” czy „The man I love” Gershwina oraz „Love Is Here To Stay”
Elli Fitzgerald. Wokalistką zespołu
jest Joanna Morea – muzyk, wokalistka, multiinstrumentalistka jak

również podróżniczka. Można powiedzieć, że zespół Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej
wpisał się już na stałe w kulturalny
kalendarz Bielan. Tym razem orkiestra pod kierownictwem artystycznym Jana Lewtaka zaprezentowała najwspanialsze utwory filmowe. Przybyli na koncert mieszkańcy mogli usłyszeć m.in. „Cinema Paradiso” E. Morricone, „40 lat
minęło” J. Matuszkiewicza czy
„Tango Milonga” J. Petersburskiego. W koncercie wzięli udział
przedstawiciele Zarządu: burmistrz
Grzegorz Pietruczuk i zastępca
burmistrza Katarzyna Potapowicz,
a także bielańscy radni: Sylwia Lacek oraz Piotr Walas.
Koncert poprowadził znany
radiowiec Paweł Sztompke.

Fot. Arch. Straży Miejskiej

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej

28 kwietnia, wśród zieleni
Parku Olszyna, rozbrzmiewały swingowe oraz klasyczne
utwory, wykonywane przez
dwa znakomite zespoły –
Joanna Morea with Swing On
Air oraz Orkiestrę Kameralną Filharmonii Narodowej.
Niesprzyjająca aura nie zraziła
mieszkańców Bielan, którzy
tłumnie przybyli, by delektować się znakomitą muzyką.

Paweł Rabiej, Wiceprezydent m.st. Warszawy, Andrzej Malina, zastępca burmistrza dzielnicy
oraz młodzi laureaci podczas gali finałowej

KP

Koncert Kuby Sienkiewicza W Bielańskiej Piaskownicy Umiejętności

K

uba Sienkiewicz, który jest
mieszkańcem Bielan, wystąpił przy akompaniamencie akordeonisty Łukasza Dąbrowskiego.
Koncert był bardzo dynamiczny, pełen znanych piosenek i przebojów, takich jak „Killer” czy „Jestem z miasta”, śpiewanych przez

autora wspólnie z bielańską publicznością. Podziemia Kamedulskie były pełne po brzegi. Koncertu wysłuchało prawie 150 osób.
Dzieci, młodzież i seniorzy – wszyscy bawili się doskonale. Na koncercie obecny był Burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Ks. Wojciech Drozdowicz przypomniał wcześniejszy koncert Kuby
Sienkiewicza w Podziemiach, podczas którego występował on ze znakomitym Zbigniewem Łapińskim.
KP

Fot. S. Korzeniewski

12 maja odbył się koncert Kuby
Sienkiewicza – lidera zespołu
Elektryczne Gitary, ale też znaczącej postaci nurtu współczesnej piosenki autorskiej.

Kuba Sienkiewicz

Za nami kilkanaście spotkań
w ramach Bielańskiej Piaskownicy Umiejętności.

P

rzez cały maj na dzielnicowych placach zabaw dzieci
brały udział w warsztatach.
– W sezonie majówek i rodzinnych spacerów po Bielanach zawitaliśmy z warsztatami na place
zabaw. Byliśmy na Młocinach, Starych Bielanach, Rudzie i w innych
miejscach. Pracowaliśmy w drewnie, twórczo rozwiązywaliśmy
konflikty, tworzyliśmy lalki, dbaliśmy o zieleń, składaliśmy origami. Bawiliśmy się świetnie podczas
spotkań z najmłodszymi mieszkańcami dzielnicy – mówi Sebastian Świerszcz, jeden z instruktorów i pomysłodawców projektu.
We wrześniu startuje kolejna
edycja Bielańskiej Akademii Umiejętności. Dla mieszkańców przygotowano spotkania i warsztaty
z ludźmi kultury, sztuki i biznesu.
Szczegóły poznamy wkrótce.
BF

Grzegorz Pietruczuk i Sebastian Świerszcz
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Statuetki rozdane! II Gala Bielańskiej Kultury
W piękne czwartkowe popołudnie w auli Bielańskiej Sceny
Kameralnej wyróżniono wiele
osób pozytywnie wpływających na lokalną kulturę.

Fot. S. Korzeniewski

Fot. S. Korzeniewski

Piotr Mazurek – radny m.st. Warszawy i Anna Michalak-Pawłowska
– pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
wręczają nagrodę dla Wojciecha Staronia

Marcin Kwaśny, ks. Paweł Walkiewicz, Szymon Majewski

Fot. S. Korzeniewski

Najstarszą laureatką i wielce zasłużoną jest Maria Piechotka. Urodzona w 1920 r., uczestniczka Powstania Warszawskiego, architekt.
W 1948 r. założyła z mężem, również architektem, spółkę autorską.
Pracowali przy odbudowie warszawskich zabytków, projektowali
budynki mieszkalne i użyteczności
publicznej, w tym na Bielanach. Od
lat 50-tych prowadzili badania nad
architekturą i sztuką synagogalną w
dawnej Rzeczypospolitej.
Sławomir Idziak to absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, operator
filmowy, reżyser, scenarzysta, a także
wykładowca, twórca oraz prezes
Fundacji Film Spring Open. Jest autorem zdjęć m.in. do takich filmów,
jak: „Podwójne życie Weroniki”,
„Niebieski” (reż. Krzysztof Kieślowski); „Harry Potter i Zakon Feniksa”
(David Yeats); „Historia miłości
i ciemności” (Natalie Portman).
Szymon Majewski jest zarówno dziennikarzem, prezenterem
radiowym i telewizyjnym, a także
satyrykiem oraz aktorem. Pracuje
w Radiu ZET, współpracował z kilkoma stacjami telewizyjnymi. Od
dawna prezentuje m.in. monolog
„One Mąż Show”, a od niedawna
monodram „MaminSzymek”.
Piotr Karski to absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,

Laureaci i organizatorzy II Gali Bielańskiej Kultury

Fot. S. Korzeniewski

* * *

Fot. S. Korzeniewski

P

o wręczeniu statuetek śpiewał Sławek Uniatowski, a na
koniec goście dzielili się wrażeniami przy kawie i herbacie.
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany oraz jego
zastępca Katarzyna Potapowicz
podkreślali, że Gala jest dniem,
gdy „publiczność” dziękuje artystom za ich udział w życiu mieszkańców i jednocześnie motywuje
ich do dalszej pracy.
Podczas II Gali Bielańskiej Kultury, która odbyła się 16 maja, statuetkę sowy zaprojektowanej przez
Józefa Wilkonia, otrzymali: Maria
Piechotka (w kategorii – nagroda
specjalna); Sławomir Idziak (twórca); Szymon Majewski (ambasador
Bielan); Piotr Karski (bielański autor); Wojciech Staroń (edukacja kulturalna); Mateusz Napieralski (animacja kultury); Fundacja Life Change (kulturalna organizacja pozarządowa); Huta ArcerolMittal Warszawa
(mecanas kultury); Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce (bielańskie miejsce kultury); Filharmonia
dla dzieci (bielański cykl).

Przemawia Maria Piechotka

projektuje i pisze książki dla dzieci.
Od urodzenia związany jest z Bielanami, a wszystkie książki narysował
przy parku im. Zbigniewa Herberta.
Jego książka „W Morze!” zdobyła
nagrodę Najpiękniejszej Książki dla
Dzieci i Młodzieży 2017 r.
Wojciech Staroń operator, reżyser filmów dokumentalnych,
członek Europejskiej Akademii
Filmowej, wykładowca w Łódzkiej
Szkole Filmowej. Jest autorem zdjęć
do kilkudziesięciu filmów. Był operatorem w filmie fabularnym „Plac
Zbawiciela”, „Papusza” i „Ptaki
śpiewają w Kigali” (reż. Krzysztof
Krauze). Jest cenionym dokumentalistą („Syberyjska lekcja”, „Argentyńska lekcja”, „Bracia”).

Mateusz Napieralski ukończył
Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Pracę magisterską
napisał o młocińskim pałacu
Brühla i jego otoczeniu. W latach
2017–2019 zrealizował projekt
„Archiwum Wólki”, na podstawie
którego napisał książkę „Dawna
Wólka Węglowa: wspomnienia
mieszkańców”.
Fundacja Life Change działa
na rzecz podnoszenia jakości życia
i redukcji stresu. Ostatnio zrealizowała na Bielanach autorskie projekty: Mniej Stresu, Wieczorny Relaks,
Akcja Regeneracja, Cykl spotkań
dla kobiet InspirujeMy, Kultura
OdNowa, Kulturalnie Zrelaksowani. Uczestniczyła w przygotowaniu

Katarzyna Potapowicz dziękuje Sławomirowi Uniatowskiemu za koncert

cyklu koncertów muzyki wysokowibracyjnej i relaksacyjnej.
Huta ArcerolMittal Warszawa
to jedna z najnowocześniejszych
hut stali w Europie. Rocznie produkuje ok. 600 tys. ton stali w 500
różnych gatunkach. Zatrudnia ponad 700 osób. Zakład spełnia najbardziej restrykcyjne normy ochrony środowiska. Aktywnie wspiera
przedsięwzięcia związane z edukacją, sportem, kulturą, sztuką.
Katolickie Centrum Kultury
Dobre Miejsce funkcjonuje w Lesie Bielańskim, a dokładnie
w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym warszawskiego Wyższego
Metropolitalnego Seminarium
Duchownego. Umożliwia rodzi-

nom z dziećmi twórcze spędzanie
czasu (pikniki rodzinne, teatrzyki). Natomiast innym gościom
zapewnia kontakt z niszową kulturą wyższą (kino studyjne, wystawy, teatr, warsztaty).
Filharmonia dla dzieci to nagrodzony cykl, realizowany przez
Filharmonię Narodową. Wszystkie audycje i spotkania mają charakter kameralny, dzięki czemu
wykonawcy i scena bliższe są widowni. Laureat dociera do ludzi
ciekawych muzyki. „Spotkania
z Muzyką” są więc dla młodych
melomanów szansą na rozwijanie
muzycznych zainteresowań.
o.ga.
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Niedoszłe kino Piechotków

dołączonego skrzydła z salą kinową. Jej dolna kondygnacja łagodnym łukiem obniżała się w kierunku skrzydła frontowego, górną zaś
przykrywała spłaszczona kopuła.
Projekt autorstwa Cezarii IljinSzymańskiej i Tadeusza Niezabitowskiego wyróżniał bardziej nieregularny układ z dwoma zespolonymi ze sobą, niskimi, równoległymi, różnej długości, przeszklonymi pawilonami, z których jeden
przedłużono znacznie wyższym
segmentem widowni, nakrytym
wklęsłym dachem łupinowym.
Autor artykułu w „Stolicy”, znany
architekt Stanisław Jankowski,
przekornie zadał pytanie, czy jest
w ogóle sens budować kino w czasach, gdy niepodzielnie zaczyna
rządzić telewizja. Sam odpowiedział na nie stwierdzeniem, iż chyba tak. Jest u nas miejsce i na nowe,
bardzo liczne telewizory i na nowe
– ale już chyba nieliczne kina
dzielnicowe pod warunkiem, że
będą one proste, tanie, że szybko

Majowe otwarcie Centrum Handlowego „Młociny” to jednocześnie moment, w którym Bielany
po raz pierwszy w swych dziejach zyskały nowoczesne kino.
To niebywałe, ale jako jedyna
z przedwojennych, a obecnie
jedna z najbardziej ludnych
dzielnic Warszawy dotychczas
go nie posiadały! Rzecz wydaje
się o tyle dziwna, że w czasach
komunizmu, począwszy od
schyłku lat czterdziestych kina
wyrastały w mieście jak grzyby
po deszczu, w erze przedtelewizyjnej szczodrze finansowane przez władzę świadomą
potęgi tego instrumentu
propagandowego.

Ó

Jarosław Zieliński

MAL Samogłoska
ma już dwa lata!
18 maja mieliśmy wiele
powodów do radości – niebo rozchmurzyło się w samą
porę, abyśmy mogli wspólnie
świętować urodziny MAL
Samogłoska w ogródku przy
ul. Balaton.

Z

aniedbany przez lata teren
został uprzątnięty i zrewitalizowany własnymi rękami
przez zespół MAL Samogłoska
i przy nieocenionym wsparciu sąsiadów. Dzięki ich pracy społecznej na Młocinach możemy cieszyć
się bujnym trawnikiem obsadzonym kwiatami, w którym mieszkańcy będą mogli realizować sąsiedzkie inicjatywy.
Premiera ogródka wypadła wyśmienicie. Były wzruszające przemowy Katarzyny Potapowicz (zastępca burmistrza), Pawła Sobczaka (zastępca dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury) oraz Iwony

Na zdjęciach od góry: makieta i przekroje zwycięskiego projektu,
makieta projektu zespołu Z. Stępińskiego oraz makieta koncepcji
C. Iljin-Szymańskiej i T. Niezabitowskiego

cową konstrukcję stalową i falujący dach cementowy. Dach ten łagodnie obniżał się w kierunku al.
Zjednoczenia i był nieco zaklęśnięty. Autorami konstrukcji byli
Stefan Goetz i Wacław Zalewski,
z których drugi przeszedł do historii jako twórca struktury katowickiego „Spodka” i warszawskiego Torwaru, a także zadaszeń
o śmiałych krzywiznach, w tym
zjawiskowego, funikularnego dachu nad legendarnym Supersamem. W prostej strukturze bielańskiej hali miała powstać główna
sala kinowa z ekranem panoramicznym, przewidziana dla 800
widzów, pomocnicza z dwustoma
miejscami (z możliwością szybkie-

go przearanżowania na inne funkcje …dla zorganizowania życia
społecznego i kulturalnego młodzieży sąsiadującego osiedla),
a także szatnia obsługująca obie te
sale, hol, bufet i WC. Inwestycja
cieszyła się sporym zainteresowaniem prasy, a plany i zdjęcia makiet zamieścił nie tylko fachowy
miesięcznik „Architektura”, ale też
popularny tygodnik „Stolica”.
Kilka słów należy się także pozostałym projektom. Koncepcja
Zygmunta Stępińskiego, Grzegorza Chruścielewskiego i Andrzeja
Milewskiego przewidywała wybudowanie od strony ul. Kasprowicza
niskiego i wydłużonego pawilonu,
a na jego zapleczu asymetrycznie

Mirosław-Doleckiej (Kierownik
Filii Estrady 112 Bielańskiego
Ośrodka Kultury), a po nich piękny występ duetu Bez i Nadzieja,
taneczne szaleństwo na trawie
w rytmie swinga, plenerowy warsztat sitodruku, piękne prezenty od
gości, pyszny tort od burmistrza
Grzegorza Pietruczuka. Po raz kolejny sąsiedzi zachwycili nas kulinarnymi talentami i wkładem
w imprezowe Menu.
– Wspaniała, rodzinna atmosfera i wszystkie dobre słowa płynące od gości sprawiły, że naładowałyśmy baterie na cały następny
rok działań. Dziękujemy! – podsumowowała imprezę Anna Płachecka, koordynatorka MAL Samogłoska. Pamiętajcie, że zespół
MAL Samogłoska jest otwarty na
Wasze inicjatywy – zachęcamy do
współdziałania!
AP

Fot. S. Korzeniewski

wczesne plany rozwoju
m i ast a pr z e w i dy w a ł y
wznoszenie tego rodzaju
obiektów nie tylko w Śródmieściu,
ale też w pozostałych dzielnicach,
a ściślej w ich równocześnie projektowanych centrach lokalnych.
To właśnie wtedy powstały tak legendarne kina jak Moskwa i Stolica
na Mokotowie, W-Z na Woli, Praha
na Pradze Północ czy 1 Maj na
Pradze Południe. Później dołączyły równie popularne Skarpa (Śródmieście) i Wisła (Żoliborz). Bielańczycy najbliżej mieli do tego ostatniego, toteż także i ja wielokrotnie
dojeżdżałem tam w dzieciństwie
autobusem linii 132. Dziś mało kto
zdaje sobie sprawę, że również Bielany miały pozyskać nowoczesne
kino, do budowy którego przymierzano się w roku 1960. Wtedy właśnie do zamkniętego konkursu
SARP zostały zaproszone trzy zespoły, z których zwycięskim okazał
się team Marii i Kazimierza Piechotków oraz Romana Dutkiewicza. Małżonkowie są dziś na Bielanach powszechnie znani jako twórcy większej części zabudowy mieszkaniowej najstarszej części dzielnicy, tj. osiedli Bielany I, II i III. W ich
jakże bogatym dorobku projekt
kina był wszakże wyjątkiem.
Budynek miał powstać przy
skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z al.
Zjednoczenia, w miejscu gdzie
dziś stoi SAM Bielański oraz dwa
bloki biurowe. Projektowany pawilon był najskromniejszy z trzech
zgłoszonych do konkursu, ale jego
twórcy uczynili to świadomie, nie
chcąc konkurować z architekturą
stojącego nieopodal „Naszego
Domu”, a jednocześnie pragnąc
bezkonfliktowo wpisać obiekt
w zielone otoczenie. Respektowanie istniejącego drzewostanu nie
było w tamtych czasach częstym
zjawiskiem, ale taki właśnie zapis
pojawił się w warunkach konkursu. Niska hala uzyskała rzut wydłużonego prostokąta, kratowni-

się zamortyzują, a w przyszłości
dadzą się ewentualnie adaptować
do innych celów kulturalno-społecznych. Wyraźne wahania twórcy najpewniej podzielili sędziowie
konkursu, wybierając projekt właśnie prosty i tani.
Całkowite zwątpienie w sens
przedsięwzięcia musiało jednak
niedługo potem dopaść decydentów, skoro wokół inwestycji zapadła
głucha cisza. O miejscu jednak nie
zapomniano i już w roku 1964 pojawił się w nim inny „prosty” pawilon, mieszczący wszakże nie kino,
lecz pierwszy na Bielanach duży
sklep samoobsługowy. Nie spełniło
się więc żartobliwe życzenie Jankowskiego, aby na hali kinowej
umieścić w hołdzie Piechotkom
tablicę z napisem: Nic co na Bielanach, nie jest nam obce. Parafrazując wiersz Tuwima, autor dorzucił
strofę: Nie ma ulic bez wykopków
– nie ma Bielan bez Piechotków!

Iza Zawisza, Ania Płachecka, Katarzyna Potapowicz i Piotr Ślaski

czerwiec

2019

01

godz. 10.00

04
godz. 17.30

Hasta La Vista Wólka
– rodzinna gra terenowa
Interaktywna gra inspirowana legendami i historiami

05
godz. 18.00

lokalnymi osiedla Wólka Węglowa. Gra pełna

bielany
po godzinach

Zapraszamy dorosłych do Letniej Czytelni na aromatyczną kawę serwowaną w otoczeniu książek,
a dzieci na zabawy podwórkowe. Wstęp wolny

godz. 18.00

03
godz. 18.00

Wystąpią: Andrzej Kwiatek Kwiatkowski, Piotr Engwert,
Jerzy Filar. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 21.05

05
godz. 17.30

05
godz. 17.00

Pierwszy musical zrealizowany w Bielańskim Ośrodku
Kultury! Tworzyli go młodzi, zdolni i utalentowani
twórcy – od scenariusza poprzez własne choreografie taneczne, piosenki i grę aktorską. Pokaz spektaklu

Tuszyńskiej oraz „Nieczułość” Martyny Bundy.
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

KINO ZA ROGIEM
Film pt. „Powidoki” (reż. Andrzej Wajda), 12 czerwca, –
film pt. Młynarski. Piosenka finałowa” (dokument Alicji
i Sebastian 3”, 24 czerwca – cykl AKTORKI NA BIELANACH – film w reżyserii Aleksandra Pietrzaka pt. „Juliusz”
i spotkanie z aktorką Anną Smołowik. Wstęp wolny

06
godz. 17.00

Biblioteka Publiczna, ul. Duracza 19, tel. 22 663 83 14

„Krecik i spodenki”
Spektakl teatralny pt. „Krecik i spodenki” w wykona-

odbędzie się w gościnnych progach TEATRU KOME-

niu Teatru Domowego. Wstęp wolny

DIA ! Bezpłatne zaproszenia do odbioru od 27.05

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, al. Zjednoczenia 19,
tel. 22 834 01 81

w Bielańskim Ośrodku Kultury tel. 22 834 65 47

01

Omawiane książki to „Narzeczona Schulza” Agaty

Albrecht), 19 czerwca – film dla najmłodszych pt. „Bella

Spektakl musicalowy
#ŻycieNaASAPie
młodych uczestników projektu TworzyMy Musical.

Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki
dla dorosłych

Wstęp wolny

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

Spektakl musicalowy #ŻycieNaASAPie w wykonaniu

taneczny zespołu Sirtaki, prelekcja multimedialna

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

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, tel.
22 835 69 44

Koncert „Dwie dusze”
zespołu Jerzy Filar Trio

W programie: koncert zespołu Mythos, występ

od 28.05

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

Letnia Czytelnia

Wieczór Międzynarodowy
– Grecja

oraz quiz z nagrodami. Bilety 20 zł, przedsprzedaż

rodzinnego pikniku na polanie. Wstęp wolny

02

Teatru TAK. Wstęp wolny

Sebastiana Bielaka, degustacja przekąsek greckich

postacie spotkane po drodze i wielki finał w postaci

godz. 11.00
- 15.00

Przedstawienie ekologiczne w wykonaniu aktorów
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a,
tel. 22 669 69 52

tajemnic, ukrytych w lesie zadań i zagadek, niezwykłe

01

„Śmieciaki ratują świat”

Dzień Dziecka
na Chomiczówce

W programie: interaktywny spektakl dla dzieci, gry i zabawy
rodzinne, pokazy taneczne, zabawy plastyczne, eksperymenty
i BIOróżnorodne gry z Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
Colour Fest Party, dmuchańce i przejażdżki konne. Godz. 14.00
Teren zielony przy ul. P. Nerudy 1, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

06
godz. 17.00

15-lecie sekcji tkactwa
artystycznego Filii BOK
Wernisaż gobelinów, premiera autorskiego reportażu
pt. SpoTKANIE i prezentacja dorobku sekcji tkactwa
artystycznego. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

08

Rodzinny Bielański Piknik
przy Stawach Brustmana

Zapraszamy mieszkańców Bielan na doroczny piknik na terenach rekreacyjnych przy Stawach Brustmana. W programie: prezentacje zespołów artystycznych BOK i gości, interaktywne instalacje Teatru Wagabunda „Stara
zagroda”, warsztaty fotografii analogowej - pOtworki, plener malarski dla

09
godz. 11.00

najmłodszych, zabawy plastyczne, gry i zabawy plenerowe (m.in. Mega

22 835-54-44. Kolejne zajęcia 30 czerwca

zjeżdżalnie”, kiermasz i wiele innych atrakcji. Początek o godz. 13.00. O godz.
18.00 zapraszamy Państwa na koncert ANI RUSOWICZ. Wstęp wolny

07
godz. 17.30

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

09
godz. 14.00

bielany po godzinach

Otwarcie wystawy
zbiorowej „Inspiracje”
Wystawa sekcji plastycznych „Rysunku i malarstwa”
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

godz. 18.00

Małgorzaty Bruss, muzyka na żywo i potańcówka.
Wstęp wolny

09
godz. 19.00

Usłyszymy utwory Stanisława Moniuszki w wykonaniu męskiego oktetu wokalnego OKTAWIAN, złożoNarodowej w Warszawie, Filharmonii Narodowej

Pokaz Młodzieżowego
Laboratorium Teatralnego

oraz Warszawskiej Opery Kameralnej. Wykonawcy:
Męski Oktet Wokalny Oktawian, Gabriela Machowska-Kopietz – organy, Barbara Hijewska – dyrygent.
Wstęp wolny

Kolaż działań teatralnych, w których udział wzięli

Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ul. Conrada 7,
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

uczniowie i uczennice VII klasy SP nr 273. Wstęp
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

godz. 17.00

Festiwal Muzyki Kameralnej
– Stanisław Moniuszko
Msza Polska a-moll

nego z artystów chórów Teatru Wielkiego Opery

wolny

09

atrakcji, a w śród nich: animacje dla dzieci, konkursy

Plac Konfederacji/Płatnicza, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Wstęp wolny. Wystawa czynna do 31.08

07

Na mieszkańców tego dnia będzie czekało wiele

rodzinna gra terenowa, wystawa prac plastycznych

ników zajęć Klubu Frycek pod kierunkiem Marii FedoBielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

godz. 18.00

Święto Starych Bielan

z nagrodami, spacery z Jarosławem Zielińskim,

Koncert „Zabawa w ogrodzie” w wykonaniu uczestrowicz-Lenart. Wstęp wolny

07

w pasiece oraz solidną teorię. Zapewniamy stroje,
kursu. Koszt 150 zł miesięcznie (2 spotkania), zapisy

i zabawy przy muzyce, Klub Gier Wszelakich (gry planszowe), „dmuchane

„W Saloniku
u Goldoniego”

Zajęcia łączą praktykę w pracowni i przy pszczołach
sprzęt pszczelarski, materiały i dyplom ukończenia

Twister, Skaczące Stópki, balonowe Show), Zumba Kids oraz inne gry

Osiedle Wawrzyszew, tel. 22 834 65 47

Warsztaty pszczelarskie
z pracownią Pszczelarium

10

„Wakacje się zbliżają”
Piosenka autorka w
Podziemiach Kamedulskich
godz. 17.00 Zajęcia origami prowadzone przez trenera Polskiego
– Anna Hamela
Centrum Origami – Małgorzatę Spilarewicz. Wstęp
wolny

W niedzielę 9 czerwca 2019 roku odbędzie się
koncert Anny Hameli. O oprawę instrumentalną
zadba znakomity pianista Marcin Mazurek. Będzie to
ostatni koncert z cyklu „Piosenka autorska w Podziemiach Kamedulskich” przed wakacjami. Tego dnia
w parafii bł. E. Detkensa odbywa się odpust i koncert
ten będzie zakończeniem wszystkich wspaniałych
wydarzeń związanych ze świętem Zesłania Ducha
Świętego przy kościele pokamedulskim na Bielanach.
Wstęp wolny
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 22 443 47 00
wew. 42 398

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Duracza 19, tel. 22 639 88 51

11
godz. 18.00

Warsztaty motywacyjne
Warsztaty prowadzone przez Dorotę Dusik „Ja –
akceptacja i miłość czyli wrota do szczęśliwego życia”.
Kolejne warsztaty 25 czerwca – „Wartość praktyczna
samoświadomości czyli o sztuce życia”. Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3,
tel. 22 835 69 44

czerwiec

2019
12

godz. 19.00

bielany
po godzinach

09

godz. 17.00

12
godz. 12.00
i 17.00

Kulinarny portret współczesnego Izraela. Kolejny

dokument o powołanej w warszawskim getcie przez

Spektakl „Impro
Stylówka” Teatru
Improwizacji Impact

Emanuela Ringelbluma konspiracyjnej grupie history-

Spektakl komediowy wykorzystujący konwencje

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

ków i społeczników Oneg Szabat, której celem było
dokumentowanie wszelkich aspektów życia w getcie,
a później również sytuacji Żydów w okupowanym
kraju i masowej zagłady narodu. Wstęp wolny

różnych gatunków filmowych, który zostanie stwo-

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

12

Pokaz filmu „W poszukiwaniu izraelskiej kuchni”.

historię”. Amerykańsko-polski fabularyzowany

do odbioru od 3.06

godz. 17.30

godz. 19.00

pokaz 27 czerwca – film pt. „Kto napisze naszą

rzony na oczach Publiczności. Bezpłatne wejściówki

12

13

Kino żydowskie
na Bielanach

Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki

13
godz. 19.00

kompozytorki i pianistki, która po długoletnim
kompozycjami z płyty „Wherever You Are”. W cyklu

Niewidzialnych Ludzi” – Rafała Kosika

„Jazz w Podziemiach Kamedulskich” Ola Mońko-Allen
pojawi się w doborowym towarzystwie uznanych pol-

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

skich instrumentalistów w składzie: Maciej Sikała –

„Kowboy Laki”

saksofon, Jerzy Małek – trąbka, Michał Barański – kontrabas, Marcin Jahr – perkusja. Wstęp wolny. Partner
koncertu: Veolia Energia Warszawa S.A.

Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Wariacja.

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, Hania Dutkiewicz,
Manager/Pianoart, tel. 606 441 399

Wstęp wolny (ilość miejsc ograniczona)

Bądź piękna
– robimy mydełka

OLA MOŃKO-ALLEN QUINTET - formacja intrygującej
pobycie w USA powróciła do Polski z nowymi

Omawiana książka: „Felix, Net i Nika oraz Gang

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43, ul. Perzyńskiego 3,
tel. 22 835 18 43

„Jazz w Podziemiach
Kamedulskich” – OLA
MOŃKO-ALLEN Quintet

14
godz. 17.00

Zajęcia dla dorosłych z cyklu DIY (do it yourself).

Dzień Ojca
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wiek 5+. Zapisy (ilość
miejsc ograniczona)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

Następne zajęcia 26 czerwca. Zapisy (ilość miejsc
ograniczona)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

Odpust na Zesłanie Ducha
Świętego i Piknik z Tatą
Dobre Miejsce, Urząd Dzielnicy Bielany i ks. Wojciech Drozdowicz

zapraszają na doroczne świętowanie Dnia Ojca połączone z parafialnym
odpustem.

Odpust na Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) w Lesie Bielańskim to tradycyjne Święto
Bielan od XVII wieku, sięgające królów Władysława IV i Jana Kazimierza. Pierwszy odpust na
Bielanach odbył się w A.D. 1673.
W programie m.in.: Msza Św., koncerty folkowy Kapeli Niwińskich, Niedzielne Bajeczki (teatrzyk
w plenerze) i bezpłatne animacje dla dzieci, kiermasz rękodzieła ludowego i swojskiego jadła.

16
godz. 11.00

Rozśpiewane SMYKI
w świecie Muzyki
Ależ się będzie działo! Tuż przed wakacyjną przerwą
w sali widowiskowe bielańskiego Ratusza spotkają
się „Rozśpiewane Smyki w świecie Muzyki”. Tym
razem muzykować będziemy z fletnią andyjską,
w której świat wprowadzi nas Piotr Zgorzelski. Będą
muzyczne zagadki, ciekawostki, autorska piosenka,
dużo dobrej zabawy i wspólne rysowanie. Poranek
poprowadzi Kamila Lewicka - twórca projektu.

Prosimy przybyć pieszo, rowerem lub bryczką, a samochody zostawić poza lasem. Szczegóły:

Wstęp wolny

www.dobremiejsce.org Wstęp WOLNY!!

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, sala widowiskowa
(wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Teren Dobrego Miejsca przed Kościołem Pokamedulskim, ul. Dewajtis 3, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

14
-15

Witaj lato na Bielanach

Piątek 14 czerwca od godz. 20.00 wystąpią Monika Borzym, Jazz Band
Młynarski-Masecki i na koniec Silent Disco na dechach. Oprócz części
koncertowej dla mieszkańców zostanie przygotowana strefa chilloutu
z foodtruckami.
Sobota 15 czerwca od godz. 14.00 – Piknik Rodzinny. Oprócz strefy
chilloutu na terenie Słodowca pojawią się strefy tematyczne, takie jak:

godz. 19.00

Słowo „szczęście” ma wiele synonimów, a wśród
nich fart, radość i sukces. Pokaz filmów niezależnych

sportowa, eko, malucha, zdrowia oraz edukacyjna i społeczna. O godz.

z Hiszpanii, Rosji. Finlandii, Niemiec i Francji. Dyskusję

19.00 rozpoczną się koncerty – wystąpią Marysia Sadowska, Natalia

prowadzi Maciej Misztal – dyrektor Lubelskiego

Nykiel i VooVoo. Wstęp wolny

Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny

Stacji Metro Słodowiec, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

16
godz. 18.00

19
godz. 18.00

bielany po godzinach

28

Off na Zakręcie
– Ja to mam szczęście

Koncert z cyklu
Scena Młodych

28
godz. 19.30

Wystąpią Karolina Gadomska i Ewa Kowalska (MDK
Bielany) pod kierunkiem Wojciecha Wielechowskiego. Wstęp wolny
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

„Gościńce, ścieżki, drogi”

28

godz. 18.00

godz. 18.00

27
godz. 21.30

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

Koncert na bis
„Co nam w duszy gra”
Wystąpią soliści sekcji śpiewu musicalowego
i piosenki aktorskiej pod kierunkiem Maryli Gralczyk

Park Herberta, tel. 22 835 54 44

Hurra już wakacje

28
godz. 17.00
godz. 16.00

Bielany na Orbicie.
I bielański piknik
kosmiczny!
Duża dawka wiedzy o kosmosie, zarówno dla
dorosłych jak dla dzieci. W programie: prelekcje
naukowe, animacje dla dzieci, spektakl teatru

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

pantonimy dla najmłodszych oraz kino plenerowe

Sukces to ja!
Asertywność – czyli o
sztuce stawiania granic

Teren zielony przed Ratuszem, ul. Żeromskiego 29, Sebastian
Świerszcz, tel. 502 817 300

Warsztaty oparte o narzędzie POINTS OF YOU.
Prowadzi Martyna Guba. Wstęp wolny

29
godz. 17.00

Bielańskie Wianki
To już piąta odsłona wydarzenia, podczas którego
dzielnica będzie wspólnie świętować słowiańskie

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

tradycje Nocy Kupały. W programie nie zabraknie

Filmowa Stolica Lata

warsztatów florystycznych plecenia wianków i
puszczania ich zgodnie z wielowiekową, ludową
tradycją. Na wszystkie wydarzenia w ramach imprezy

Film „Marsjanin”. Amerykański film z gatunku fantasty-

wstęp wolny

ki naukowej z 2015 r. w reżyserii Ridleya Scotta. Akcja

Kępa Potocka, (wejście do parku od skrzyżowania ulic Podleśnej i
Gwiaździstej), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Marka Watneya (Matt Damon), który należy do

godz. 20.00

wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

Tacy. Na podstawie wierszy Barbary Białowąs. Bezpłat-

filmu rozgrywa się w 2035 r. i opisuje losy astronauty

28

Koncert zespołu Chłopcy contra Basia. Wstęp

(ilość miejsc ograniczona)

Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu A My

Bezpłatne wejściówki do odbioru od 17.06

27

Grające Podwórka

Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wiek 5+. Na zapisy

ne wejściówki do odbioru od 10.06

23

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

sześcioosobowej załogi
Teren przy stacji metra Słodowiec, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

KINO PLENEROWE

29
godz. 19.00

Spektakl „Król Bul”
Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Re@ktorzy
pod kierunkiem Agnieszki Drumińskiej. Na podstawie

Film pt. „Niemożliwe” (reż. Juana Antonio Bayony).

bajki muzycznej Katarzyny Lengren. Drugi spektakl 30

Wstęp wolny

czerwca. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 17.06

Park Chomicza, tel. 22 663 83 14

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

H I S TO R I A 15

Nasze Bielany nr 5/2019

74. rocznica zakończenia II wojny światowej

i Churchill lekką ręką oddali Polskę Stalinowi, nie zwracając uwagi
na to, ile jeszcze po wojnie może
zginąć polskich patriotów.
Na zakończenie uroczystości
pod Pomnikiem Strzelców Kaniowskich złożono kwiaty i zapalono znicze. Upamiętnia on 600
żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w walce
z Niemcami. W 109 zbiorowych
mogiłach spoczywa 500 obrońców
Placówki-Wólki Węglowej i Młocin
z 1 batalionu 30 pułku Strzelców
Kaniowskich pod dowództwem
mjr. Bronisława Kamińskiego oraz
spaleni żywcem ranni żołnierze ze
szpitala polowego przy ul. Aspekt,
ułani i żołnierze jednostek Armii
Poznań i Armii Pomorze.

Praca na rzecz wspólnego dobra wciąż trwa
Kolejne rocznice zakończenia
II wojny światowej wzmacniają
w narodzie patriotycznego ducha. Bielański samorząd zorganizował uroczystości z okazji
Dnia Zwycięstwa (8 maja) przy
zbiorowej mogile na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Fot. M. Sokół

Z

Fot. M. Sokół

W ostatnią niedzielę kwietnia
przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski (ul. Gdańska 6a) odsłonięto tablicę. Upamiętnia ona
ludność cywilną oraz powstańców
warszawskich z Żoliborza, Marymontu i Bielan, zamordowanych
przez Niemców w latach 1939–
1944. W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób.

Z kolei por. Józef Kassyk, przewodniczący Bielańskiego Klubu
Kombatanta, mówił o niezwykłej
ofiarności i dzielności polskiego
wojska. – Jesteśmy szczególnie
dumni z naszych żołnierzy, którzy
bohatersko walczyli z okupantem

Monte Cassino i wyzwolenie kilku
włoskich miast spod okupacji niemieckiej, polską szarżę za Niemcami, w efekcie której wyzwolona
została Belgia i Holandia. Por. Kassyk nie zapomniał dodać, że po
ustaleniach jałtańskich Roosevelt
Kramża, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 209 i koordynatorka
akcji.
Święto Flagi przypada na 2
maja. W 1945 r. polscy żołnierze
w czasie bitwy o Berlin zawiesili

Ponad 1200 bielańskich
uczniów i przedszkolaków na
murawie boiska szkoły przy
ul. Reymonta 25 stworzyło
żywą flagę. Przepiękna akcja
została zorganizowana z okazji Święta Flagi. – To bardzo
ciekawa forma patriotyzmu,
taka pozytywna i optymistyczna – mówi Monika
Szadkowska, radna dzielnicy
(Razem dla Bielan).

ciąga rzesze bielańskich uczniów
i przedszkolaków. W tym roku, na
boisku szkolnym zgromadziło się
ich ponad 1200. Część ubranych
w białe, a druga część w czerwone
stroje.

– Akcja bardzo nas integruje
i stała się tradycją naszej szkoły.
Wokół tego tworzy się przyjazna
atmosfera. To bardzo piękne, że
łączy nas biało-czerwona i poczucie patriotyzmu – mówi Ludwika

Fot. M. Sokół

Fot. M. Siuda

A

Olga Gajda

Tegoroczna uroczystość na Cmentarzu Wawrzyszewskim

na zachodzie i wschodzie Europy.
Pokazali jak można zwyciężyć nawet silniejszego wroga – kontynuował. Podał trzy przykłady takich
zwycięstw: obronę Londynu przez
wyśmienitych polskich pilotów,
zdobycie klasztoru na wzgórzach

Żywa flaga na boisku szkolnym

kcja miała swój początek
trzy lata temu. Uczniowie
w mediach wyłapali zdjęcie koleżanek i kolegów z innego
miasta, którzy trzymając uniesione
w górze biało-czerwone kartki
stworzyli niewielką flagę. Bielańscy uczniowie postanowili podobną akcję zorganizować w Warszawie.
Inicjatywa z roku na rok przy-

Przy ul. Gdańskiej
odsłonięto
pamiątkową tablicę

Fot. O. Gajda

kolei pod koniec kwietnia
na granicy Bielan i Żoliborza odsłonięto tablicę, upamiętniającą ludność cywilną i powstańców warszawskich zamordowanych przez Niemców podczas
wojny.
Na uroczystości 8 maja przy
Pomniku Strzelców Kaniowskich
przybyły liczne delegacje: kombatantów, władz dzielnicy Bielany,
bielańskich radnych, Straży Miejskiej, policji, Polskiego Czerwonego Krzyża, Combat Alertu oraz
dzieci i młodzieży szkolnej. W obchodach uczestniczył batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego
oraz kapelan kombatantów bielańskich. Burmistrz Bielan Grzegorz
Pietruczuk dziękował polskim żołnierkom i żołnierzom za to, co zrobili dla Polski, Warszawy i Bielan.
– Poranek 9 maja 1945 r. napełnił
serca wielu ludzi długo oczekiwaną
ulgą i spokojem. Walka o ten Dzień
Zwycięstwa kosztowała życie blisko
6 mln polskich istnień. Ten poranek stał się jednak datą symboliczną także dlatego, że był pierwszym
dniem odbudowy kraju ze zgliszcz
wojennych… Praca na rzecz naszego wspólna dobra wciąż trwa –
podkreślał burmistrz.

biało-czerwoną flagę na berlińskiej
Kolumnie Zwycięstwa. Był to wyraz triumfu polskiego oręża w czasie ostatniej wojny.
BF
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Młodzieżowa Rada wspiera, sprząta i organizuje
niu Lasu Lindego i udało nam się
zebrać cztery pełne worki śmieci!
W ramach tej akcji zaprosiliśmy
również członków innych młodzieżowych rad do wspólnego sprzątania Warszawy i publikowania efektów swojej pracy na fanpage’ach.
Zaproszenia zostały przyjęte i kolejne zielone miejsca stolicy zostały posprzątane przez młodzież.
Mimo kiepskiej pogody wzięliśmy również udział w projekcie
Start Majówka, który odbył się
w Parku Olszyna na warszawskich
Bielanach, gdzie mogliśmy posłuchać Joanny Morea with Swing On
Air oraz Orkiestra Kameralnej
Filharmonii Narodowej.
1 maja MRDB wzięła udział
w „Festiwalu Europejskim” na
Krakowskim Przedmieściu, gdzie
uczestniczyła w obchodach 15.
rocznicy wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Wydarzenie miało
charakter kulturowo-edukacyjny.
Towarzyszyła nam znakomita pogoda.
W maju bieżącego roku planujemy również zorganizować potańcówkę „Bielańskie pląsy i balety”,
która odbędzie się w XXII Liceum
Ogólnokształcącym im. José Martí

Ostatnim razem opowiadaliśmy
o integracji Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Bielany z naszymi
rówieśnikami z innych Młodzieżowych Rad naszego miasta w
turnieju siatkówki. Tym razem
opowiemy o kolejnych zrealizowanych przez nas zadaniach
oraz przedstawimy nasze plany
na najbliższą przyszłość.

Fot. Arch. MRDB

W

ubiegłym miesiącu nasza
Rada była aktywna jak
nigdy dotąd. Członkowie
naszej Rady czynnie uczestniczyli
w zawieszonym niedawno strajku
nauczycieli, wspierając w ten sposób walkę nauczycieli o lepszą
szkołę. Braliśmy udział między innymi w manifestacji na Placu Zamkowym, gdzie mieliśmy okazję
spotkać prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Byliśmy na
koncercie „Artyści dla nauczycieli”,
gdzie wraz z Młodzieżową Radą
m.st. Warszawy słuchaliśmy piosenek przygotowanych specjalnie dla
wszystkich strajkujących nauczycieli. Razem z zastępcą burmistrza
Włodzimierzem Piątkowskim i
mieszkańcami naszej dzielnicy
uczestniczyliśmy także w manife-

Członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany

stacji „światełko dla nauczycieli”
pod Ratuszem Bielany, które zostało zorganizowane przez strajkujących nauczycieli z XXII Liceum
Ogólnokształcącego im. José Martí. Atmosfera na tych wydarzeniach
była gorąca i pozwoliła nam zintegrować się z uczniami innych szkół
oraz z pracownikami oświaty.
Pamiętamy również o uczniach,
trzymaliśmy kciuki za ósmoklasistów, gimnazjalistów i maturzystów, którzy ostatnio pisali swoje
egzaminy, tym bardziej, że niektórzy z nich to członkowie MRDB.

Nasza radna Paula Filipek –
uczennica gimnazjum – zorganizowała wykład o jednej z 8 kobiet,
które po 1918 r. znalazły się w Sejmie Ustawodawczym i która była
pierwszą kobietą przemawiającą
w Sejmie polskim w roli posłanki
– Zofii Moraczewskiej. Prezentacja
oraz przygotowany film na jej temat
był niezwykle interesujący.
Nasi radni ciężko pracują także
w weekendy. W kwietniu w ramach
międzynarodowej akcji #TrashTagChallenge, do której dołączyły się
Bielany, braliśmy udział w sprząta-

Konkurs „Wierszyki łamiące języki”

Fot. Arch. SP 187

Z

adaniem uczestników było
wyrecytowanie utworu literackiego bogatego w trudne
do wymówienia słowa. Uczniowie
oceniani byli za dykcję, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się dwanaście bielańskich szkół podstawowych. Ponad
50 uczniów zaprezentowało swoje
umiejętności recytatorskie przed
komisją konkursową oraz licznie
zgromadzoną publicznością – rodzicami i nauczycielami.

Jacek Gałkiewicz z laureatami konkursu

Komisja konkursowa w składzie: Monika Sówka-Cychner, kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, Anna Wielecka oraz
Marta Jakubowska, nauczycielebibliotekarze ze SP 187 im. A. Mickiewicza obradowała pod przewodnictwem Jacka Gałkiewicza,
dyrektora SP 187
Laureaci etapu dzielnicowego
– klasy I: I miejsce – Łucja G.,
uczennica klasy 1d SP 289; I miejsce – Tobiasz J., uczeń klasy 1c SP
77; II miejsce – Zofia P., uczennica
klasy 1b SP 352; III miejsce – Gabriela Ch., uczennica klasy 1c SP
289; III miejsce – Maria T., uczennica klasy 1d SP 352; III miejsce
– Stanisław K., uczeń klasy 1b SP
80; III miejsce – Aleksandra D.,
uczennica klasy 1b SP 77.
Laureaci etapu dzielnicowego

MRDB

Maciej Stuhr z burmistrzem
Bielan czytali dzieciom

– klasy II – III: I miejsce – Alicja
O., uczennica klasy 2a SP 352; II
miejsce – Malwina S., uczennica
klasy 2d SP 289; III miejsce – Dagmara Z., uczennica klasy 2a SP
370.
Każdy uczestnik konkursu
otrzymał imienny dyplom, a finaliści również nagrody książkowe
i pamiątkowe kubki, sfinansowane
przez współorganizatora konkursu, burmistrza dzielnicy Bielany,
Grzegorza Pietruczuka.
Z apraszamy do kontaktu
wszystkich zainteresowanych
współpracą i udziałem w kolejnych edycjach konkursu. Dotychczasowym uczestnikom serdecznie
dziękujemy i mamy nadzieję do
zobaczenia wkrótce!
KR

Akcja „Cała Polska czyta
dzieciom” zawitała na Bielany.
W Szkole Podstawowej nr 293
przy ul. Kochanowskiego
znakomity aktor Maciej Stuhr
razem z burmistrzem Bielan
czytali fragment opowiadania
Oskara Wilde’a „Syn Gwiazdy” klasyki literatury dla dzieci.

P

Fot. Arch. Redakcji

W SP 187 im. A. Mickiewicza
przy ul. L. Staffa 21 po raz
czwarty odbył się Dzielnicowy Konkurs Recytatorski dla
uczniów klas I-III „Wierszyki
łamiące języki”.

przy ul. Leopolda Staffa 111. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - od uczniów szkół podstawowych i średnich, aż po kluby seniorów. Będziemy bawić się w rytmach
najlepszych hitów z minionych lat,
na pewno każdy znajdzie swój ulubiony kawałek. Impreza odbędzie
się 31 maja o godz. 18.00.
Na początku czerwca zapraszamy na Festiwal Przystanek PASJA
– wydarzenie, w ramach którego
każdy za darmo, bez zapisów i żadnych ograniczeń wiekowych będzie
miał okazję wziąć udział w inspirujących, różnotematycznych warsztatach, grach i atrakcjach prowadzonych przez pasjonatów, którzy
pragną dzielić się swoimi zainteresowaniami. Festiwal odbędzie się
w budynku 19 przy ul. Wóycickiego
1/3. Organizatorami wydarzenia są
pozytywnie zakręceni młodzi
z MRDB we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i Samorządem Studentów UKSW.
To już wszystkie informacje
z tego miesiąca. Jeśli chcecie być na
bieżąco, możecie polubić nasz fanpage na Facebooku oraz czytać
nowe artykuły o naszych poczynaniach, które pojawią się w kolejnych wydaniach „Naszych Bielan”.

onad setka uczniów z zapartym tchem wsłuchiwała się w szokującą, a zara-

zem wzruszającą historię losów
znalezionego w lesie dziecka, którym zaopiekowała się rodzina
biednego drwala. – Kontakt
z książką już od najmłodszych lat
odgrywa bardzo ważną rolę
w wychowywaniu i rozwoju człowieka, rozwijając jego rozwój
i wrażliwość – powiedział Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
BF
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Międzynarodowy Program Global Scholars w SP 289
cjalnie przygotowanym zeszycie
ćwiczeń, prace projektowe w nowoczesnych, niestandardowych
aplikacjach, przeprowadzanie lokalnych sondaży, dyskusje na temat zamieszczonych na platformie
nagrań wideo oraz wyszukiwanie
informacji na stronach internetowych.
Program w znaczący sposób
poszerzył świadomość ekologiczną uczestników. Wśród zagadnień
omawianych na zajęciach znalazły
się m.in. znaczenie wody w kulturze, prawidłowej diecie i higienie;
kampanie społeczne związane
z bezpiecznym wypoczynkiem
nad wodą; źródła wody pitnej
w Warszawie; techniki uzdatniania
wody; wyzwania w dostarczaniu
czystej, bezpiecznej wody, rola
wynalazku wc w zapobieganiu epidemiom oraz zasada 5R (refuse,
reduce, reuse, repair, recycle) jako
skuteczna metoda gospodarowania odpadami i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.
Do najciekawszych zadań
uczniowskich należały: audyt na
temat korzystania z wody w szkole,
videoczaty z dziećmi z innych krajów, kalkulacja ilości zużycia wody
(również wirtualnej) w danym

Czym jest woda wirtualna? Ile
wody zużywasz na dobę oraz
rocznie? Jak zmiany klimatu
wpłyną na funkcjonowanie
Warszawy? Co wspólnego ma
właściwa segregacja odpadów
z jakością wody?...

Fot. Arch. SP 289

O

tych zagadnieniach dyskutowała grupa uczniów
z klas VI i VII ze SP 289,
uczestnicząca w Międzynarodowym Programie Global Scholars,
który jest jednym z działań Global
Cities, funkcjonującego w ramach
organizacji Bloomberg Philathropies z siedzibą w Nowym Jorku
i jest prowadzony w języku angielskim. Tegoroczna edycja dotyczy
tematu „World of Water” i jest realizowana w SP 289 przez Renatę
Sujkę, nauczycielkę języka angielskiego oraz Roberta Dudzińskiego,
nauczyciela informatyki. Podczas

Rafał Trzaskowski z uczestnikami Programu Global Scholars

realizacji programu uczniowie
współpracują na bezpiecznej platformie internetowej z rówieśnikami z Hiszpanii, USA, Indii, Tajwanu i Włoch.

Działania uczniowskie obejmują wymianę postów z rówieśnikami z zagranicy na forum dyskusyjnym programu, analizę artykułów i ćwiczenia leksykalne w spe-
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Dwa ostatnie koncerty w cyklu
„Jazz w Podziemiach Kamedulskich” odbyły się pod znakiem
premier płytowych.

M

ieszkańcy Bielan mogli
zapoznać się z nowymi
kompozycjami znakomitych muzyków młodszej generacji
polskiego jazzu. Kwintet trębacza
Jerzego Małka 25 kwietnia zaprezentował utwory z nowej płyty
„Black Sheep”. Energetyczna muzyka, mocno osadzona w korzeniach prawdziwego jazzu, połączona ze współczesnymi trendami
new-bopu a także poczucie humoru lidera zespołu zachwyciły i zjed-

nały sobie publiczność. Natomiast
9 maja Szymon Mika – młoda
gwiazda polskiej jazzowej gitary
– przedstawił nastrojowe, „przestrzenne” utwory z płyty „Togetherness”. Miękko brzmiąca gitara
i niezwykle rzadki na jazzowej
scenie instrument – lira korbowa
z elektrycznymi przetwornikami,
nadawały bardzo oryginalny charakter całemu zespołowi. Gościnnie wystąpiła także wokalistka
Basia Derlak. Koncerty fachowym
słowem wstępnym oprawił wybitny promotor jazzu – dr Tomasz
Tłuczkiewicz.
H.D.

Fot. S. Korzeniewski
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Renata Sujka

„Jazz w Podziemiach
Kamedulskich”
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przedziale czasu, gra planszowa
Water Security Game, występowanie w roli burmistrzów miast, podejmujących istotne decyzje dotyczące środowiska naturalnego,
a także przeprowadzenie w szkole
zajęć na temat plastikowych odpadów oraz segregacji śmieci w ramach projektu „akcja społeczna”.
Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy wyłącznie uczniowskie –
wywiady z prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim,
zastępcą rzecznika prasowego
MPWiK, Martą Pytkowską oraz
prezesem zarządu MPWiK, Renatą
Tomusiak, dotyczące jakości wody
oraz instalacji wodociągowej
w W-wie, przeprowadzone przez
dzieci podczas pikniku MPWiK
z okazji Światowego Dnia Wody.
Tego typu działania umożliwiają dzieciom nabywanie ważnych kompetencji. Poprzez udział
w programie uczniowie rozwinęli
umiejętność komunikacji w języku
angielskim, ćwiczyli wykorzystanie nowoczesnych technologii,
a przede wszystkim uczyli się kluczowych we współczesnym świecie
postaw proekologicznych. SP 289
planuje udział w kolejnej edycji
programu Global Scholars w następnym roku szkolnym.

Kwintet trębacza Jerzego Małka w Podziemiach Kamedulskich
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Sto lat Druha Witolda Kozłowskiego

Brał czynny udział w Kole
Młodych Pisarzy, którymi opiekowali się m.in. Tadeusz Borowski
i Igor Newerly. Oddał się pracy
pedagogicznej, która wiąże się
m. in. z utworzeniem Ruchu Wszędobylskich, który rozwijał się przez
wiele lat skupiając dzieci i młodzież. Jego działalność pedagogiczna i społeczna na rzecz dzieci
nawiązuje do pedagogiki Celestyna Freneita i Janusza Korczaka.

23 maja mieszkaniec naszej
dzielnicy, Witold Kozłowski
skończył sto lat. Solenizanta
odwiedził Burmistrz Dzielnicy
Grzegorz Pietruczuk.

W

Praca na Bielanach

Fot. M. Sokół

itold Kozłowski (Druh)
urodził się 23 maja 1919 r.
w Oruro (Boliwia). Jest
poetą, dziennikarzem, instruktorem harcerskim i pedagogiem, założycielem pisma dziecięcego Korespondent Wszędobylski oraz
współtwórcą Stowarzyszenia Kręgów Wszędobylskich. Podczas okupacji studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie w Warszawie.
Po wojnie ukończył studia pedagogiki kulturalno-oświatowej.
Jako dwulatek, wraz z rodziną
przybył do kraju. Dzieciństwo
i wczesne lata spędził w Bydgoszczy, Włocławku i Brwinowie.
W roku 1938 w Głosie Konińskim
ukazał się drukiem jego pierwszy
wiersz Niebo i Słońce. Od 1929 r. aż
do wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkał w Warszawie.
W latach 1938–1939 studiował biologię, zaś w 1940 r. rozpoczął studia
polonistyczne na tajnych kompletach, którymi kierował profesor
Julian Krzyżanowski. W 1942 r.
wziął udział w konkursie poetyc-

kim zorganizowanym przez redakcję pisma „SZTUKA I NARÓD”
zdobywając II nagrodę za wiersz
Trubadur. Pierwszą otrzymał Wacław Bojarski, a trzecią Tadeusz
Gajcy. Pośród przyjaciół i znajomych autora wymienić można Tadeusza Borowskiego, Tadeusza
Gajcego, Zdzisława Stroińskiego,
Andrzeja Trzebińskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Podczas wojny wraz z Marianem Czyżewskim organizował

Grzegorz Pietruczuk u Jubilata

tajne koncerty na rzecz patronatu
więziennego, pomagał Żydom
przebywającym poza gettem
i czerwonoarmistom zbiegłym
z obozu. Kolportował pisma konspiracyjne. Był wraz z Markiem
Szomańskim redaktorem i wydawcą konspiracyjnego pisma „Metanoia”. Większość jego utworów literackich zaginęła w ruinach domu
przy ulicy Brzozowej 12, tylko kilka wierszy wyniósł z powstania
prof. Julian Krzyżanowski.

Na początku lat pięćdziesiątych pełnił funkcje kierownika ds.
pedagogicznych w Domu Kultury
Dziecka na Kole. W roku 1967
sprowadził się wraz z rodziną na
Bielany i od tej pory związał się na
dobre z tą dzielnicą. Przez wiele lat
był dyrektorem dawnego Ośrodka
Pracy Pozaszkolnej na ulicy Szegedyńskiej 9.
Będąc już na emeryturze, nadal rozwijał Ruch Wszędobylskich
współpracując z licznymi bielańskimi szkołami. Wraz z młodzieżą
organizował plenery plastyczne,
wystawy, koncerty, pomagał wystawiać sztuki, wszystko po to, aby
odkrywać i rozwijać talenty młodzieży, a także uczyć wartości,
którymi sam kierował się w życiu.
Po wojnie pisał w dalszym ciągu. Wydał trzy książki: jedna pe-

Bielańskie murale, graffiti czy bohomazy na ścianach?
Lubię naszą dzielnicę. Jest spokojna, bezpieczna, no i zielona, co teraz w maju sprawia, że
wygląda naprawdę pięknie.

S

twierdzenie to byłoby w pełni

uzasadnione, gdyby nie małe
ale… To zawahanie powstaje,
kiedy z romantycznych, wiosennych
liści wyłaniają się pomazane czarnymi bazgrołami ściany budynków.
Wiosenny czar pryska, a jego miejsce
zajmują zdenerwowanie i złość. Czy
można reagować inaczej, widząc
nowo odmalowaną elewację, z której
jeszcze nie zdjęto rusztowania, a już
pomazaną czarnym sprejem? Budynek na rogu ulic Broniewskiego i Jarzębskiego, o którym piszę, nie jest
niestety jedynym na Bielanach. Podobnie oszpeconych fasad naliczyłam
trzysta, ale liczyłam pobieżnie i doszłam tylko do połowy dzielnicy. Napotkałam dwa rodzaje „malunków”.
Jeden to graffiti, czyli sztuka ulicy,
mająca na celu przekazanie, ważnych
dla autora, słów lub symboli. Te pojawiają się rzadko na bielańskich murach. Nie podejmuję dyskusji co do
poziomu ich artyzmu. Uważam jednak, że znalezienie w dzielnicy kilku
wolnych powierzchni dla graficiarzy,
gdzie mogliby rysować do woli i cieszyć się swoją twórczością na przy-

kład przez trzy miesiące, by potem
zmyć ścianę i dać szansę dla popisu
artystycznego innym, zmniejszyłoby
niepożądane dewastowanie ścian.
Mamy już jedno takie miejsce - przy
ulicy Jarzębskiego. Obecnie jest tam
wiele warstw różnej maści malowideł,
ale po zmyciu ich cała gromada grafficiarzy może stanąć do artystycznego
wyścigu. Wystarczy komunikat, że
miejsce czeka.
Dużo poważniejsze jest bezmyślne i bezrefleksyjne mazanie po ścianach. To problem niebagatelny, choć
go bagatelizujemy. Otóż, jak wyliczył
prezes jednej ze spółdzielni mieszkaniowych, cena zmycia lub zamalowania napisów, zlecona firmie usługowej, zależnie od wielkości i miejsca
waha się od kilku do nawet dwóch
tysięcy złotych. Często nie uświadamiamy sobie także, że „malunki”
przyspieszają degradację ściany, gdyż

powłoki graffiti izolują „oddychanie”,
paroprzepuszczalność tynku, co
wpływa na szybsze łuszczenie się
i odpadanie warstw elewacyjnych.
Powstaje więc pytanie co robić,
by nie ponosić zbędnych kosztów
i nie akceptować brzydoty budowli?
Pytana o to Zofia Paderewska, przewodnicząca Rady Nadzorczej WSM,
największej naszej spółdzielni mieszkaniowej odpowiedziała, że bardzo
jest zmartwiona tę formą wandalizmu i będzie o tym problemie rozmawiać na najbliższej Radzie. Trzeba
powiedzieć, że pewną bezradność
wobec tego problemu obserwuje się
w wypowiedziach i zachowaniach
samorządowców w całej Warszawie.
Samorząd Krakowa powołał
w 2013 r. specjalny zespół do walki
z pseudograffiti. Łódź poszła w stronę
„muralu irlandzkiego”, czyli malowideł wielkoformatowych i przeznaczy-

ła 960 m2 na bocznej ścianie budynku
przy ul. Piotrowskiej na wymalowanie wielkiej łodzi, nawiązującej do
nazwy miasta. Ten mural z pewnością
jest ciepło przyjmowany przez mieszkańców, bo jest ładny i dobrze im się
kojarzy. Irlandczycy tak właśnie za
pomocą sztuki ulicy opowiadają historię własnego kraju. W wielu miastach europejskich są dotkliwe kary
(minimum 300 euro) oraz rzesze wolontariuszy zmywających bazgroły
(np. we Florencji 1500 wolontariuszy), przywracają piękno budynkom,
a tym samym całemu miastu.
Czemu mają służyć pomazane
elewacje bielańskie tego nie wie nikt,
prawdopodobnie nawet sami wątpliwych zdolności „artyści”.
Długo myślałam nad rozwiązaniem tego problemu i chcę zaproponować rozwiązanie. Graffiti wykonywane są przez osoby z pewnym smakiem artystycznym i kulturą. Sądzę
więc, że bez trudu przekona się je do
malowania w wyznaczonych miejscach, co zaspokoi ich potrzeby artystyczne, a nie zeszpeci Bielan.
Bohomazy są zwykle wykonywane
na przyziemnych partiach budynków,
gdzie stojąc na ziemi można je zmyć.
Stowarzyszenie „EKON” zrzesza osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami,
które właśnie utraciły pracę przy se-

dagogiczna Bohater patron szkoły
w pracy wychowawczej (1979),
druga z pogranicza literatury faktu Pola zakwitną makami (1983),
trzecia biograficzna Nie stracą lotu
gołębie ani kwiaty barw (2008). Jest
autorem wielu artykułów pedagogicznych i krytyczno-literackich
oraz kilkudziesięciu artykułów
wspomnieniowych drukowanych
w Gazecie Stołecznej.
Ostatnio wydanymi jego książkami poetyckimi są: Barwy lat
minionych (1993), Rzeczywistość
snem malowana (1998), Ocalić
ślady przyjaciół skrzydlatych i bezskrzydłych (2001, 2005), Ocalić
ślady odchodzenia (2004), Kontrasty zimowe (2005), Kolorowa jesień
(2005), Poezje wybrane (2007).
Ponadto istnieje bardzo duża liczba utworów poetyckich pozostających w rękopisie.
Od 1952 r. jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Autorów
Polskich, członkiem Rady Warszawskiej SAP i Związku Zawodowego Dziennikarzy. Odznaczony
został wieloma orderami, m.in.
Orderem Odrodzenia Polski, Medalem Jordana, Złotą Syrenką
Warszawy, Zasłużonego Działacza
Kultury oraz Orderem Uśmiechu
(2002). W 2004 r. otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury.
Redakcja

gregacji odpadów i chętnie przyjmą
inne zlecenia. Nie oczekują wielkiego
wynagrodzenia, a każda złotówka jest
dla nich ważnym dodatkiem do niewysokiej renty. Są obowiązkowi i odpowiedzialni – mówi prezes EKONU
Marta Jabłońska, której zdaniem to
dobry pomysł dla obydwu stron takiego kontraktu. Bielany wypięknieją,
a osoby z dysfunkcjami dorobią do
skromnego budżetu.
Ten pomysł ma jeszcze kilka walorów. Myślę, że widząc, iż bazgroły są
zmywane przez osoby z niepełnosprawnością, ich autorom zadrży ręka
przed wykonaniem kolejnych, bo to
przecież częściej głupota niż wyrachowanie. Poza tym piszą po ścianach,
żeby ktoś to widział. Jeśli „malunki”
będą szybko zmywane, zmaleje motywacja do ich wykonywania. Takie są
doświadczenia wielu samorządów.
Zawsze też można zaprosić do współpracy organizacje bielańskie, których
wolontariusze z pewnością podejmą
się tego zadania, a budżet dzielnicy
obciążą tylko zakupem farby, rękawic
lub środków do
mycia ś cian.
Tak czy inaczej
warto spróbować.
Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP

G ŁO S S E N I O R A 19

Nasze Bielany nr 5/2019

Krajobraz do poprawki
Piękne są Bielany i zadbane –
ale nic nie jest bez wad i seniorzy wszystko wypatrzą.

J

edną z metod badania opinii
społecznej jest ankieta. Ankiety rozprowadzane w naszym
środowisku przez Bielańską Radę
Seniorów – przy współpracy Klubów Seniora i organizacji zajmujących się sprawami ludzi starszych
– pozwalają zorientować się w oczekiwaniach i potrzebach podopiecznych. Zawierają pytania dotyczące
oceny bielańskich instytucji, placówek handlowych, przychodni zdrowia itp. pod względem możliwości
korzystania z nich przez seniorów
oraz pytania o opinie – czego seniorom brakuje na osiedlach.
W kwietniu 2016 r. rozprowadzono pierwszą taką ankietę
(wpłynęło 685 o dpowiedzi,
w kwietniu 2017 r. – drugą (1625
odpowiedzi), a w 2018 r. – trzecią
(591 odpowiedzi). W sumie respondenci – z Klubów Seniorów,
Ośrodków Wsparcia, organizacji
proseniorskich oraz niezrzeszeni
– wytypowali na Bielanach 14
„Miejsc Przyjaznych Seniorom”,
zaś Rada Seniorów zyskała sporą
wiedzę na temat – czego seniorzy
oczekują od władz dzielnicy, administracji osiedli, instytucji,
urzędów i od swojej Rady.
O miejscach przyjaznych i o seniorskich potrzebach pisaliśmy

m.in. w numerach: 12/2016,
10/2017, 1-2/2018, 11/2018 „Na-

szych Bielan”. Natomiast ciekawy
pejzaż do poprawek wyłania się

…i po świętach
Kwiecień mijał pod znakiem
seniorskich spotkań wielkanocnych. Nie wszędzie zdołaliśmy dotrzeć – przepraszamy!

* * *

Fot. Arch. OWNr 1

W

Mediatece Start-Meta
rosły na stołach tulipany,
pleniła się rzeżucha,
a przy nakryciach czekały prezenty
– pisanki od podopiecznych Ośrodka Wsparcia Nr 1 – koordynatora
uroczystości i od Ośrodka Wsparcia Nr 2. Ponad 200 osób zaprosiły
władze Dzielnicy Bielany i dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej. Oklaskami przyjmowaliśmy życzenia od
burmistrza Grzegorza Pietruczuka,
jego zastępców, dyrektor OPS Małgorzaty Spychalskiej, pani poseł
Joanny Fabisiak – a potem z zapartym tchem „Zmartwychwstanie
Pańskie” w wykonaniu aktorów
z Ośrodka Wsparcia Nr 1. Jak powiedział ksiądz proboszcz parafii
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – wydarzenie
sprzed dwóch tysięcy lat wciąż jest
największą radością człowieka.

Świąteczne spotkanie w Mediatece Start-Meta

Galowe mundury żołnierzy
i gości. Owacja i dyplom dla kpt.
Andrzeja Raka z okazji ukończenia
… 105 lat życia. Pieśń o Krzyżu,
„Deszcz, jesienny deszcz”, „Moja
mała dziewczynka z AK” – czyli
klimaty koncertu Czerwonych Korali. W Bielańskim Ośrodku Kultury atmosfera kombatanckiego
„jajeczka” była jak powiew historii,
co pięknie zauważył kapelan bielańskich kombatantów ksiądz prałat płk Bogusław Pasternak.

Przewodniczący Bielańskiego
Klubu Kombatanta por. Józef Kassyk serdecznie witał znamienitych
gości: szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
szefa Sztabu Generalnego WP,
przedstawicieli Zarządów Mazowieckiego i Wojewódzkiego ZKRP
i BWP, przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, panią poseł na sejm
RP Joannę Fabisiak, radnych dzielnicy Bielany, dyrektora Biblioteki
Publicznej, przewodniczącą Bie-

z protokołu dotyczącego ankiety
z 2018 r., opracowanego przez Wiceprzewodniczącą Rady Seniorów
Grażynę Lewińską, a przyjętego
przez Radę na posiedzeniu 25 kwietnia br. Analizował tę ankietę, przez
drugie półrocze ubiegłego roku,
wyłoniony z grona Rady tzw. zespół
zadaniowy, porządkując seniorskie
wypowiedzi osiedlami. I tak:
Starsi mieszkańcy osiedla Ruda
marzą o powstaniu tu Domu Kultury, placów sportowych na powietrzu, kina. Mają nadzieję, że
nawet w nowej przychodni przyjmować będą lekarze specjaliści.
Brakuje w osiedlu latarni i ławeczek. Na Starych Bielanach za
mało jest parkingów, więc samochody zastawiają chodniki. Nie
wycinane są stare gałęzie drzew.
Wrzeciono narzeka na brak ławek
w okolicy ul. Przytyk, chciałoby
mieć w pobliżu komisariat policji,
ścieżkę rowerową oraz uporządkowany plac zabaw przy ul. Wrzeciono 7. Chomiczówka marzy
o nowej pływalni, zjazdach dla
wózków inwalidzkich oraz zwraca
uwagę na dziury w chodnikach
i brak świateł na rogu ul. Conrada
i ul. Bogusławskiego. W Przedwiośniu brakuje parkingów, ławek
przy ul. Magiera, a wybieg dla
psów w Parku Herberta jest źle
usytuowany. Na Wawrzyszewie
brak przychodni. Na Piaskach
brak ławek, latarni, trzeba przebudować bazar przy ul. Broniewskiego i przywrócić dojazd z ul. Literackiej do Trasy Toruńskiej.
lańskiej Rady Seniorów, licznie
przybyłych członków wszystkich
środowisk zrzeszonych w Bielańskim Klubie Kombatanta. Na tych
uroczystościach znamienici goście
nigdy nie zawodzą, za co kombatanci bardzo im dziękują.
Podniosłą częścią uroczystości były dekoracje. Zasłużeni
członkowie Bielańskiego Klubu
Kombatanta otrzymali medale
„PRO PATRIA” oraz odznaki
„Polska Niepodległa 1918” i Polska Niepodległa 1918–2018”.
Uhonorowano również osoby
efektywnie wspierające działalność środowiska. Miło nam poinformować, że prezes ZG ZKRP
i BWP przyznał odznaki „Za Zasługi” przewodniczącej Bielańskiej Rady Seniorów Krystynie
Żebrowskiej oraz naczelnemu redaktorowi „Naszych Bielan” Tadeuszowi Olechowskiemu.
W ubiegłym roku obchodzono
na Bielanach trzy ważne rocznice:
100-lecie odzyskania niepodległości, 75-lecie Powstania Warszawskiego i 25-lecie powstania Bielańskiego Klubu Kombatanta. Przygotowanie ich wymagało wiele
pracy Zarządu i pracowników
Urzędu Dzielnicy. Na spotkaniu

Seniorzy podkreślali, że nie
czują się zbyt bezpiecznie na Bielanach. Niebezpieczny jest Lasek
Lindego, Las Bielański, wieczorami okolice sklepów monopolowych, a patrole Policji i Straży
Miejskiej są zbyt rzadkie. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa
mieszkańców Rada Seniorów
współpracuje z Delegaturą Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Dzielnicy
Bielany, z Komendą Rejonową Policji, z oddziałem terenowym Straży Miejskiej. Wszelkie uwagi respondentów przekazywane są
kompetentnym instytucjom i urzędom.

Jest już Ankieta 2019
Przeczytaj, przemyśl, odpowiedz na pytania. Wytypuj „Miejsca Przyjazne Bielańskim Seniorom”. Wpisz datę wypełnienia ankiety – bez niej sondaż jest nieważny. Zwróć do 15 lipca br.
Jak co roku, ankiety rozprowadzane przez Bielańską Radę Seniorów dostępne są (już od 15 maja br.)
w Klubach Seniora, Klubach Mieszkańców, Domach Kultury, w Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza, na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w informacji Urzędu
Dzielnicy Bielany.
Irma
WieczorkowskaBednarek

wielkanocnym sześć osób otrzymało pisemne podziękowania:
Joanna Fabisiak, Tomasz Mencina,
Magdalena Lerczak, Magdalena
Ulejczyk, Jarosław Bobin, Tadeusz
Olechowski.
„Pod Podłogą z Jadłem” odbyły się, jak zawsze, dwa „jajeczka”:
przed świętami dla mieszczącego
się tam Klubu Seniora „Bratek”
i w Wielkanoc dla osób samotnych.
Tradycyjnie już przed spotkaniami
świątecznymi u wejścia do restauracji wisi skarbonka. Tym razem
wyjęto z niej 532 zł. Seniorzy i prezes Klubu Zbyszek Dolecki serdecznie dziękują dobroczyńcom,
a także sponsorom: dyrektorowi
Hali Makro Bielany, pani prezes
Jadwidze Nowickiej, cukierni
BOB-BOM, cukierni Krzyżanowscy, cukierni Ziółek i Spółka.
W spotkaniach „u Zbyszka”
uczestniczyło ok. 60 osób, chorym
członkom Klubu dostarczono
świąteczny poczęstunek do domów. Było suto i smacznie – biały
barszcz, biała kiełbasa, bigos, ciasta, owoce. Każdy gość dostawał
pojemnik z wędlinami, pasztetem,
sałatką, ciasto i łakocie.
Irma Wieczorkowska-Bednarek
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Najświeższe wyniki WOM

Za nami Mistrzostwa Dzielnicy
Bielany w 4-boju lekkoatletycznym. W bardzo trudnych
warunkach atmosferycznych
rywalizowano na stadionie
AWF w Warszawie.

T

ytuł obroniły zawodniczki
SP 13. Po złoty medal sięgnęli uczniowie SP 77.
Rywalizacja 4-bojowa szkół
podstawowych to kombinacja
czterech konkurencji – sprintu,
skoku w dal, rzutu piłeczką palantową i biegu długiego.
Uczniowie bielańskich szkół
podstawowych musieli rywalizować
w momentami ulewnym deszczu,
co nie pozostawało bez wpływu na
ich sportowe wyniki. Ostatecznie
najlepiej poradziły sobie zawodniczki SP 13 im. Lotników Amerykańskich, wyprzedzając o 42 punkty uczennice z Szegedyńskiej.
Wśród chłopców, głównie

dzięki konkurencjom biegowym,
zwyciężyli zawodnicy z Młocin, na
co dzień uczący się w SP 77. Tutaj
podobnie jak w rywalizacji dziewcząt drugie miejsce zajęła SP 263.
Zwycięskie szkoły będą reprezentowały Bielany w zmaganiach
WOM. Zawody finansowane przez
Dzielnicę Bielany oglądał zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany, Andrzej Malina.
KOMUNIKAT KOŃCOWY.
DZIEWCZĘTA: SP 13 – 1000
pkt., SP 263 – 958 pkt., SP 289 –
904 pkt., SP 77 – 868 pkt., SP 209
– 858 pkt., SP 80 – 808 pkt., SP 352
– 548 pkt., SP 273 – 477 pkt., SP
247 – 406 pkt.
CHŁOPCY: SP 77 – 880 pkt.,
SP 263 – 768 pkt., SP 80 – 651 pkt.,
SP 289 – 605 pkt., SP 273 – 525
pkt., SP 13 – 521 pkt., SP 209 i 247
– 473 pkt. (ex.), SP 352 – 281 pkt.
MG

Trwają zmagania Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Poznaliśmy mistrzów dzielnicy w kilku
dyscyplinach sportu. Dobiegły
końca zmagania piłkarzy, szachistów i gimnastyków.

W

okresie protestu w oświacie organizacja zawodów
sportowych była nieco
utrudniona, ze względu na ograniczony dostęp do nauczycieli
i uczniów, wszystkie planowane
zawody udało się jednak rozegrać.
– Bardzo cieszę się, że pomimo przeciwności, w nieco skromniejszej niż zwykle obsadzie, rozegraliśmy jednak wszystkie zawody sportowe, zgodnie z kalendarzem mazowieckich rozgrywek.

Fot. MG

4-bojowe rozstrzygnięcia
na Bielanach

Andrzej Malina z młodymi zawodnikami

Gratuluję wszystkim złotym medalistom, życząc jednocześnie
powodzenia w zmaganiach WOM
– skomentował burmistrz dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Mistrzowie Dzielnicy Bielany:
SP 80 – dziewczęta gimnastyka

SP 209 – chłopcy gimnastyka
SP 100 STO – dziewczęta piłka
nożna dzieci
SP 80 – chłopcy piłka nożna
dzieci
SP 293 – szachy.
MG

Młodzi szachiści rywalizowali po raz 24
XXIV Turniej Szachowy dla
Dzieci i Młodzieży organizowany przez Dzielnicę Bielany
i TKKF Chomiczówka dobiegł
końca. Młodzi szachiści rywalizowali w czterech kategoriach
wiekowych.

Fot. MG

Andrzej Malina pogratulował zwyciężcom

Fot. MG

T

radycyjnie najmłodszą kategorią, która stanęła w szranki podczas turnieju była
kategoria do lat 8. Zdecydowanie
najlepiej poradził sobie tutaj najwyżej notowany Karol Mielcuch
z KSz Szach Matek. Wystartowało
15 zawodników.
W rywalizacji dzieci do lat 10
spośród 14 uczestników po zwycięstwo odniósł Adam Mieszkowski
z KSz Polonia Warszawa, który
w pokonanym polu zostawił wyżej
notowanych kolegów: Maksymiliana Krogulskiego i Adama Nawalańca. Czwarta była dziewczynka –
Jagoda Dierzgowska, a piąta kolejna szachistka – Zofia Stankiewicz.
Zmagania do lat 12 spośród 13
zawodników zwyciężył Bartosz Fiszer z SP 321 Bemowo, co nie było

niespodzianką. Bartosz wyprzedził
Stefana Ćwieka i Wadima Żejmo.
Najstarsza kategoria przyniosła
bardzo zacięty pojedynek Adama
Sieczkowskiego i Ryszarda Ćwieka. Ostatecznie wygrał pierwszy
z wymienionych, reprezentujący
barwy KSz Polonia Warszawa.
– Cieszy mnie, że turnieje, które nie mogłyby odbyć się bez
wsparcia Dzielnicy Bielany, od lat
cieszą się sporą popularnością. Jak

widać szachy wciąż są dyscypliną
atrakcyjną dla wielu młodych ludzi,
a nasz TKKF Chomiczówka pozwala na przestrzeni lat na rywalizację i sprawdzanie swoich umiejętności. Być może dziś na Nerudy
oglądaliśmy przyszłych arycmistrzów – zastanawiał się organizator imprezy, Prezes TKKF Chomiczówka – Jacek Bączkowski.
MG

SP 352 znów najlepsza w ringo

N

a starcie zmagań ringo
stanęło pięć zespołów,
czyli o jedną drużynę

więcej, aniżeli w ubiegłej edycji.
Zespoły rywalizowały systemem
„każdy z każdym”. Od samego
początku rywalizacji wyróżniały się dwa zespoły – SP 352 i LIX
LO im. J. Kusocińskiego. Ostatecznie w decydującym meczu
trójek, rozgrywanym do 13
punktów ze względu na wyrównaną grę „punkt za punkt” złoto
przypieczętowała drużyna
obrońców tytułu z ul. Conrada.

To właśnie SP 352 będzie reprezentowała Bielany w rozgrywkach WOM w ringo.

Końcowa kolejność
zmagań w ringo:
1. SP 352
2. LIX LO im. J. Kusocińskiego
3. SP 289
4. SP 369
5. SP 209.
Redakcja

Fot. MG

SP 352 po raz kolejny już okazała się najlepszą bielańską
drużyną w rywalizacji ringo
w kategorii młodzieży. Po
bardzo zaciętej walce zespół
z Chomiczówki pokonał w
meczu decydującym o złotym
medalu LIX LO im. J. Kusocińskiego.

Najlepsza drużyna w ringo
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Mistrzostwa Polski Niesłyszących

W.A.

R

ozgrywki rozpoczęły się już
o ósmej rano w sobotę meczem dr użyn z Ł o dzi
i Wrocławia. Po nich na parkiet
weszły zawodniczki z Lublina
i Warszawy. Liczba zawodniczek
w każdym z zespołów nie mogła
przekroczyć 12 osób. W czasie
meczów zawodniczki obowiązywał także zakaz noszenia aparatu
słuchowego.
Organizatorem zawodów był
Polski Związek Sportu Niesłyszących, a impreza została dofinansowana ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Współorganizatorami byli: Warszawski Klub
Sportowy Młodzieży Niesłyszącej
przy Instytucie Głuchoniemych
„IG – WARSZAWA”, Instytut Głuchoniemych im. J. Falkowskiego
w Warszawie oraz Urząd m.st. Warszawy – Biuro Rekreacji i Sportu.
– To pierwsze w Warszawie
mistrzostwa w koszykówce kobiet
– mówi Prezes Warszawskiego
Klubu Sportowego Młodzieży Niesłyszącej „IG – WARSZAWA” Tomasz Wardziak. – Są świetną oka-

Fot. Arch. CRS Bielany

W

zawodach wzięło udział
ponad 90 zawodniczek
z całej Warszawy. Turniej rozgrywano systemem, w którym każda drużyna mierzyła się
z każdą.
Podczas rozgrywek nie zabrakło pięknych bramek i imponujących interwencji bramkarek. Zawodniczki były przez cały czas
głośno dopingowane przez rodziców i licznie przybyłych kibiców.
W sumie padło 80 bramek.
Najlepszą zawodniczą została
Aleksandra Bułtralik reprezentu-

jąca drużynę Varsovia Girls, a królową strzelczyń Alicja Popielarska
grająca w drużynie SP 11 Ursus.
Za najlepszą bramkarkę została
uznana Zofia Kwiatkowska reprezentująca Diamond Academy.
W klasyfikacji końcowej zwyciężyła drużyna Diamond Academy. Drugie miejsce zajął zespół
Varsovia Girls, a trzecie UKS SP 11
Ursus. Dekoracji najlepszych dokonali zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany Andrzej Malina oraz Dyrektor CRS Bielany Anna Szymczak-Gałkowska.
Kolejny turniej dla dziewcząt
odbędzie się również na Bielanach.
Burmistrz Dzielnicy Bielany potwierdził, że za rok zostanie rozegrana V edycja tego turnieju.

Fot. Arch. CRS Bielany

Na boisku Syrenki należącym do
CRS Bielany rozegrany został 9
maja IV turniej piłkarski „Dziewczyny grają - Bielany 2019”. Turniej został zorganizowany przez
stowarzyszenie „Brzask”.

W hali sportowej CRS Bielany
18 maja rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących
w Koszykówce Kobiet. Zawody
trwały dwa dni i wyłoniły najlepsze drużyny w kraju.

zją do popularyzacji sportu niesłyszących i szansą dla zawodniczek,
aby dostać się do reprezentacji
kraju.
– Tym bardziej, że na przełomie czerwca i lipca tego roku
w Lublinie odbędą się Mistrzostwa
Świata w koszykówce kobiet i mężczyzn – dodaje wiceprezes Maksymilian Wiechetek.
Po dwudniowej rywalizacji
mistrzem kraju zostały koszykarki
Świtu Wrocław. Drugie miejsce
zajął zespół „IG – WARSZAWA”,
a trzecie drużyna ŁKSG Łódź.
Oprócz pucharów i medali dla
zwycięskich drużyn, pięć najlep-

szych zawodniczek otrzymało wyróżnienia w postaci statuetek.
Wśród dekorujących zwycięskie
zespoły i najlepsze zawodniczki
byli: zastępca dyrektora CRS Bielany Agnieszka Pawlak oraz Tomasz Wardziak i Maksymilian
Wiechetek.
– Uważam, że warto wspierać
takie zawody, jak i sport w ogóle.
– ocenił burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk. – Wynikają z tego same korzyści. To
zadowolenie uczestników i promocja dzielnicy jednocześnie.
W.A.

XX Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej
Za nami XX Rajd Rowerowy do
Puszczy Kampinoskiej organizowany przez TKKF Chomiczówka, dzięki wsparciu finansowemu Dzielnicy Bielany.

N

a około 100 osób, które zdecydowały się wziąć udział
w rowerowej wyprawie
z terenów AWF do siedziby Kampinoskiego Parku Narodowego,
czekały duże atrakcje.
– Tradycyjnie zadbaliśmy
o pełne zabezpieczenie rajdu. Na
każdej z tras mamy minimum
dwóch instruktorów, wszyscy
uczestnicy w symbolicznej cenie
5 zł mogą liczyć na ubezpieczenie.
Sukcesem dwudziestoletniej już
imprezy jest to, że już od jej początku trzymamy wysoki poziom
organizacyjny i to przyciąga amatorów dwóch kółek, co bardzo nas
cieszy – opowiada o przyczynach
sukcesu imprezy Jacek Bączkowski, Prezes TKKF Chomiczówka.
Tradycyjnie organizatorzy
przygotowali dla wszystkich
uczestników trzy trasy, różniące
się długością i poziomem trudności. Im trudniejszy dystans, tym
mniej chętnych, co nie znaczy, że

Fot. MG

Dziewczyny grają
i zwyciężają

na pokonanie najdłuższego dystansu oscylującego w granicach
80 km, brakowało chętnych. Na
trasę wyruszyło około 20 kolarzy.
Na dwóch krótszych dystansach
było ich więcej.
Na mecie na wszystkich
uczestników czekał tradycyjny
grill i ognisko oraz loteria. Tegoroczna edycja loterii miała wyjątkowy charakter, a uczestnicy,
których losy okazały się zwycięskie, mogli liczyć na atrakcyjne
nagrody. Wszystko dzięki zaangażowaniu sponsorów – firm Gaz
System oraz Compensa. Duża
niespodzianką dla każdego, kto

zdecydował się na udział w imprezie, była w pełni wyposażona
apteczka rowerowa. Zakupiono je
dzięki zaangażowaniu wymienionych firm.
– Gratuluję wszystkim uczestnikom, którym w dniu dzisiejszym
chciało się aktywnie spędzić czas
i wstać sprzed telewizora – zwrócił
się do uczestników rajdu zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany, Andrzej Malina, który witał wszystkich
kolarzy na linii mety oraz losował
nagrody dla uczestników rowerowych zmagań w Kampinosie.
MG
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Z archiwum felietonisty

nych poświęconych kształtowaniu
postaw patriotycznych i społecznych
członków partii i załogi. ... Jednym
z podstawowych zadań organizacji
partyjnej jest praca ideowo-wychowawcza, kształtowanie właściwych,
obywatelskich postaw całej załogi.
Ważne miejsce w naszej działalności
zajmować musi umacnianie przekonania, że praca dla ojczyzny, osobisty wkład w pomnażanie wspólnego
ogólnonarodowego dorobku, jest
decydującym probierzem patriotyzmu”.
Fot. L. Rudnicki

czyli „Hutnik Warszawski” donosi...

R

obiąc majowe porządki, odnalazłem kilka egzemplarzy
„Hutnika Warszawskiego”
z lat 1976–1978. Oto fragmenty
artykułów: bezcenny bielański obraz czasu i miejsca.

REKORDZIŚCI
„W poprzednim numerze gazety
pisaliśmy o rekordowej produkcji
zmiany „B” Walcowni ŚrednioDrobnej. 30 czerwca wykonała ona
510 ton w surowych prętach fi 30.
Na zdjęciu: wszyscy twórcy tego
sukcesu”.

WODA W HUCIE
„W wyniku długotrwałej suszy,
występują trudności w zaopatrzeniu
ludności i przemysłu w wodę. Aby
zapewnić ciągłą dostawę wody do
urządzeń hutniczych oraz dla potrzeb socjalnych załogi i zmniejszyć
ilość zanieczyszczeń w ściekach –
dyrektor huty wydał kierownikom
wszystkich wydziałów polecenie,
przeprowadzenia kontroli stanu
technicznego urządzeń gospodarki
wodnej”.

SZUKAM PRACY

• Zajmę się osobą starszą 2-3 razy w tygodniu
po 3 godziny i wykonam lekkie prace domowe, tel. 602 623 434.

DAM PRACĘ

• Młoda dziewczyna (licealistka, studentka)
do odbierania telefonów we własnym domu,
dwa razy w tygodniu w godzinach od 17.00 do
21.00, tel. 729 320 855 (dzwonić w sprawie
pracy po godz. 20).
• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni Pracownika sprzątającego. Oferujemy: umowę o pracę, narzędzia pracy, środki
czystości, terminową wypłatę. Oczekujemy:
sumienności i dokładności. Tel. 22 765 71 05,
rekrutacja@szpitaldziekanow.pl
• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni INSPEKTORA DS. PŁAC. Oferujemy:
umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie, pracę w życzliwym zespole, możliwość
rozwoju zawodowego. Kontakt tel. 22 76 57
107 lub rekrutacja@szpitaldziekanow.pl
• Poszukuję osoby do pomocy starszemu, w
miarę sprawnemu panu kilka godzin dziennie. Możliwość korzystania z samochodu. Ulica
Wolumen 6, tel 501 320 938 (córka).

USŁUGI

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

NAUKA

• Udzielę korepetycji z języka angielskiego
dzieciom i młodzieży, cena 40 zł/h, tel. 797
954 208.

MŁODZI KRYTYKUJĄ
„Mam 22 lata, z zawodu jestem
frezerem. Towarzysz Pawlikowski
poprosił mnie o wypowiedź. Powiedział mi, że ma to być to, co myślę.
...Jakość prac wykonywanych w naszym warsztacie pozostawia wiele
do życzenia. Nikt nie dba o to, aby
części potrzebne do remontu suwnicy były wykonane zgodnie z PN.
... Jeden z mistrzów powiedział mi:
panie, z tego się nie będzie strzelać
– tu jest huta. To jest po prostu barbarzyństwo! Uważam, że za to powinno odpowiadać się przed sądem
karnym, to przecież takie same przestępstwo jak sabotaż!”.

WYCIECZKA ZA
WYDAJNOŚĆ
„Zmiana C z Walcowni Zgniatacz za osiągnięcie rekordowej produkcji (1243,6 ton) w dniu 11.
XII.1975 r. otrzymała w nagrodę
trzydniową wycieczkę.., aby przyniosła ona korzyść w wypoczynku
i przyjemność w zwiedzaniu krajobrazu Polski. Zwiedzono Kętrzyn,

Ogłoszenia drobne
• Nauczę każdą osobę języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczącej się, tel. 696 137 381.
• Matematyka – nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji,
tel. 695 612 825.
• Hiszpański na Żeromskiego; wszystkie poziomy; prawie jak native speaker ( 26- letni
pobyt w Ameryce Łacińskiej); trzy certyﬁkaty:
UNAM - MEXICO, CERVANTES, SIN FRONTERAS - także korepetycje. Zapraszam: tel. 727
6969 27.
• Angielski- Bielany, Żoliborz, Bemowo; egz.8klasisty, matury, certyﬁkat FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci, tłumaczenia.
Wieloletnie doświadczenie, międzynarodowy
certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), efektywnie, dojazd, tel. 609- 979- 485

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam lub zamienię ładne rozkładowe
mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2 hipoteka
I piętro w IV bloku metro Słodowiec, balkon, zieleń na mniejsze (Bielany, Żoliborz)
w niskim lokalu (parter, I p.) albo na mały
domek z działką blisko Warszawy, tel. 798
992 264.
• Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2 – Łomianki Dąbrowa Leśna, dużo zieleni, z dala od
ulicy, cena do ustalenia na miejscu, tel. 508
616 156 (dzwonić po godz. 21.00, nawet w
nocy do godziny piątej rano).
• Pokój do wynajęcia dla mężczyzny bez nałogów, 600 zł miesięcznie bez dopłat, tel. 729
320 870.

Giżycko i okolice. ... Bardzo jest potrzebny taki relaks ludziom z wielkich miast i zakładów pracy”.

Z LISTU DO REDAKCJI
„Jestem częstym uczestnikiem
wczasów w Lidzbarku i w związku
z tym udało mi się zebrać wiele spostrzeżeń na temat niedociągnięć organizacyjnych. ... Już sam wyjazd uczestników wczasów z Warszawy odbywa
się w olbrzymim chaosie i bałaganie.
... Należy spowodować, aby w każdym
domku poza ścierką, będącą na wycieraczce gumowej przed drzwiami, były
także ścierki do podłogi. Następnie
przy hydrantach z wodą powinny być
zainstalowane umywalki, nawet mniej
efektowne, względnie koryta drewniane po to, by woda nie pryskała na nogi
i obuwie, a tym samym brud i błoto
nie było wnoszone do domków. ...
W oknach kuchni od strony lasu
i w drzwiach wejściowych od kuchni
warto by zainstalować siatki chroniące przed muchami. ... Ponadto w stołówce powinny znaleźć się jakieś niedrogie widoczki oraz dekoracyjne
kwiaty doniczkowe”.
• Małżeństwo z dzieckiem szuka do wynajęcia albo do kupna pokój z kuchnią albo dwa
pokoje z kuchnią, może być zniszczone albo
do remontu, tel. 782 139 953 dzwonić wieczorem.
• Sprzedam plac budowlany 1000 m2 (22
x 46 m), Klaudyn koło Warszawy, blisko
Puszczy Kampinoskiej (drugi od ul. Krzyżanowskiego), 360 tys. zł, tel. 503 661
655.
• Wynajmę pokój dla jednej osoby na Bielanach tuż przy metrze Stare Bielany, warunki
do uzgodnienia, tel. 666 612 783.

SPRZEDAM

• Sprzedam grobowiec na Starych Powązkach, tel. 508 616 156 (dzwonić po godz.
21.00).
• Sprzedam serwis do herbaty z laki – chiński
na 6 osób oraz lusterko trzyczęściowe, tel. 535
490 200, 22 669 75 61.
• Sprzedam garaż ul. Duracza róg Staﬀa obok
metra Słodowiec, w szeregowej zabudowie,
pow. 16,8 m2, tel. 515 548 816.
• Sprzedam żaglówkę 5,5 m długości z wózkiem
i silnikiem Yamaha, tel. 505 851 035.

KUPIĘ

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

INNE

• Oddam kaktusy małe i większe w doniczkach,
miłośnikom przyrody oddam cytryny w doniczkach, tel. 22 722 77 79 dzwonić w czasie
Wiadomości.
• Likwidacja pomieszczeń garażowych. Stoły
warsztatowe, części samochodowe PRL-u i
inne, tel. 602 506 791, 501 775 665.

WÓZEK KONTRA
LOKOMOTYWA

„Czy jesteśmy już krajem wynalazców? Można by tak sądzić, zwłaszcza – że jak stwierdza prezes Urzędu
Patentowego PRL – Polska wysunęła się już na 8 miejsce w świecie pod
względem liczby zgłoszeń wynalazków krajowych. Dlaczego więc przemysł w tak niewielkim stopniu przeciwstawia obcym zgłoszeniom patentowym – własne? Zdania ludzi
techniki są podzielone. Jedni uważają, że powinno ich być jak najwięcej, bo przyspieszają rozwój. Inni –
że jak najmniej, bo blokują własne
rozwiązania. ... Dwa lata temu w kraju zarejestrowano przeszło 6 tys.
zgłoszeń patentowych. Jednak tylko
102 polskie wynalazki zostały opatentowane zagranicą”.

„Piszemy i mówimy wiele o tym
jak wielu wypadków można by uniknąć, gdyby nie nonszalancja pracowników... Oto przykład niefrasobliwości. ... Brygadzista Jan D. pracował
przy remoncie średnim w jednej
z walcowni. Wraz z kierowcą wózka
wybrał się do innego wydziału po
blachę na podkładki. Drogę, którą
mieli jechać, w trzech miejscach
przecinają tory kolejowe. ... Będąc
o 10 metrów od ostatniego toru,
kierowca wózka zauważył o 30 metrów dalej nadjeżdżającą lokomotywę. Zamiast zatrzymać wózek, jechał
nadal i nastąpiło to, co każdy z myślących ludzi powinien przewidzieć.
... Na szczęście maszynista czując
uderzenie natychmiast włączył system hamulcowy, dzięki czemu skończyło się na większym strachu i lżejszym potłuczeniu pasażera wózka”.

KOMUNIKAT DYREKCJI

LUDZIE ZE STALOWNI

„Na skutek braku możliwości
bieżącego nadawania i przyjmowania dużej ilości terminowych dalekopisów przez stację telex Huty
Warszawa, Dział Administracji Gospodarczej i Nieruchomości przeprowadził analizę korespondencji
telexowej z której wynika, że tylko
część nadawanej dotychczas korespondencji posiada uzasadnienie
nadawania jej za pomocą telexu”.

„Zygmunta Dudka, murarza
piecowego Stalowni zastaję przy
murowaniu sklepienia pieca. To bardzo odpowiedzialna praca – mówi.
Jeśli źle ją wykonamy, to sklepienie
zawali się i będzie nietrafiony wytop.
A nie jest łatwo, kiedy brakuje ciągle
ludzi. Powinno być dziś 10 pracowników (7 murarzy i 3 pomocników),
a jest sześciu (czterech murarzy
i dwóch pomocników). Część ludzi
na urlopach, reszta choruje. Po każdej większej awarii 50 proc. załogi
choruje, gdyż remont pieca to przecież praca w upale, wiele godzin.
Poza tym kurz, hałas. Jak remontujemy piece elektryczne to jeden do
drugiego musi dobrze krzyczeć, żeby
wzajemnie się zrozumieć. Tu trzeba
mieć końskie zdrowie, przy tym
należy ciągle uważać. Oczy i uszy
muszą być otwarte, aby nie ulec wypadkowi lub nie spowodować innym. Na razie udaje mi się od 16 już
lat. Pan Zygmunt odznaczony jest
Srebrnym Krzyżem Zasługi”.
(Wybór z „Hutnika Warszawskiego” nr 13 – 23 VIII 76, nr 14 – 10 IX
76, nr 15 – 30 IX 76).

PATENTY NA PATENTY
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PZPR dokonał oceny zebrań partyjWydawca „Naszych Bielan”:
Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Żeromskiego 29,
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

ALICJA CHĘCIŃSKA

Imię, nazwisko i klub

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

Stefan Kulesza
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

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

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

Jan Zaniewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – 24 czerwca, g. 16.30-18.00
e-mail: jzaniewski@wp.pl

Wojciech
Borkowski
– Koalicja Obywatelska

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 10, 24 czerwca,
g. 16.00-17.00.
Kontakt telefoniczny, tel. 601 323 263, e-mail: borkowskiw@op.pl

Natalia Krupa
– Koalicja Obywatelska

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8 – 10, 17 czerwca, g. 15.40-16.40
e-mail: mszadkowska@radni.um.warszawa.pl

Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna

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

Ryszard Zakrzewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 6 czerwca, g. 18.00-19.00
Biblioteka Publiczna, ul. T. Duracza 19 – 27 czerwca, g. 18.00-19.00
e-mail: rzakrzewski@radni.um.warszawa.pl

Maciej
Chmielewski
– Koalicja Obywatelska
Karolina Dłuska
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Krystian Lisiak
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Klub Domino, ul. Bogusławskiego 6a – g. 18.30
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, ul. Nerudy 1 – g. 18.30
Dyżury odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu drogą e-mail: lisiak.km@gmail.com

Ilona
Popławska
– Koalicja Obywatelska

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

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

Marcin Włodarczyk
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Anna Czarnecka
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c – 5 czerwca, g. 16.00-17.00
e-mail: ancho@wp.pl

Agnieszka Gola
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Sylwia Lacek
– Koalicja Obywatelska

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

MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9a – 3 czerwca, g.18.00-19.00
Kontakt telefoniczny, tel. 501 180 098
e-mail: agn.gola@gmail.com, agola@radni.um.warszawa.pl

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

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

e-mail: jlstrzezek@gmail.com

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

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

Lech Chęciński
– Koalicja Obywatelska

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

Joanna
Radziejewska
– Koalicja Obywatelska

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

Radosław Sroczyński
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Joanna Tomaszewska
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Iwona
Walentynowicz
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzecią środę miesiąca, g. 11.00-12.30
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112 – 11 czerwca, g. 18.00-19.00
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl

RADNA DZIELNICTY BIELANY

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

Daniel Pieniek
– Koalicja Obywatelska

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

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

Ewa Turek
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

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

Okręg nr V

Miejsce dyżuru, data, godzina i kontakt

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

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

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Funkcje

Alicja Chęcińska
– Koalicja Obywatelska

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – g. 17.00-19.00
e-mail: sylwia.lacek@gmail.com
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