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Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań w gronie
najbliższych
życzy

Czytaj więcej str. 4

Wielka Gonitwa Wielkanocna
za nami...

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Czytaj więcej str. 6

Nowe prezydium
DKDS

RSZAWY
Warszawa
y.waw.pl
zinach.pl

Mikołajki na Bielanach

Weryfikacja projektów
W dniach 15-29 lutego
2016 roku odbył się
cykl dziesięciu spotkań
dyskusyjnych mających
na celu prezentację projektów zgłoszonych w
ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2017.

S

potkania miały charakter otwarty dla
mieszkańców, ale
udział w nich wzięli głównie
projektodawcy oraz przedstawiciele urzędu.
dokończenie na str. 2

Czytaj więcej str. 12

Koncert „Myśleć sercem
– papieskie inspiracje”
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XVII Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

W

dniu 9 marca 2016 r.
odbyła się XVII Sesja
Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, podczas której
Rada Dzielnicy Bielany:
● pozytywnie zaopiniowała
dwa wnioski o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.,
● przyjęła sprawozdanie z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.,

● pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy za 2015 r.,
● pozytywnie zaopiniowała dwa
projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia
nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy – dotyczy ul. Rokokowej i ul. Cienkiej oraz nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy - dotyczy ul. Lekkiej,
● podjęła uchwałę w sprawie
powołania Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, ustalenia przedmiotu
działania i zadań oraz składu osobowego oraz uchwałę w sprawie
wyboru jej Przewodniczącego,
● podjęła uchwałę w sprawie
powołania Komisji Architektury,
Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ustalenia przedmiotu działania i

Weryfikacja projektów

zadań oraz składu osobowego oraz
uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji,
● podjęła też uchwałę w sprawie ponownej skargi Pani I. W. na
działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uznając ją za
bezzasadną.
Rada Dzielnicy Bielany przyjęła sprawozdania z działalności za
2015 r.:
● Komisji Zdrowia, Rodziny
i Pomocy Społecznej
● Komisji Mieszkaniowej.
oraz plany pracy powyższych
Komisji na 2016 r.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Aby pomóc wystarczą dwie minuty
Jeśli przy wypełnianiu PIT-u
poświęcimy dodatkowo zaledwie dwie minuty, zrobimy
wielką rzecz dla potrzebujących – wspomożemy działalność dowolnie wybranej
fundacji lub stowarzyszenia.

N

a Bielanach takich organizacji mamy aż 35. Jeśli
mowa o rozliczeniu PIT, to
warto przy okazji zachęcić osoby
mieszkające i pracujące w stolicy
do rozliczania PIT w Warszawie.
Już od ponad 10 lat przy wypełnianiu corocznego zeznania podatkowego możemy przekazać jeden
procent ze swojego podatku na dzia-

łalność Organizacji Pożytku Publicznego. Na stronie trzeciej formularza PIT-37 w polu nr 137 wpisujemy numer KRS wybranej organizacji. Następnie w polu nr 138
wpisujemy kwotę jednego procenta
z podatku. Resztę wykona za nas
urząd skarbowy, który przeleje pieniądze odpowiedniej organizacji.
Przy tej okazji warto po raz
kolejny zachęcić osoby mieszkające i pracujące w Warszawie, a zameldowane poza nią do rozliczania
podatków właśnie w stolicy. Dla
miasta to same korzyści, bo z każdego rozliczonego PIT-u do miejskiej kasy wpływa nawet trzy tysiące złotych. Na szczęście z roku na

Świąt
Wielkanocnych
radosnych i pięknych
jak wiosna
życzą Państwu

Radni Klubu
Platformy Obywatelskiej

rok przybywa osób decydujących
się na rozliczanie PIT-u w Warszawie. Tylko w ubiegłym roku z tej
możliwości skorzystało 21 tysięcy
nowych osób. - Dziękuję wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy płacą tutaj podatek PIT. Zarówno tym, którzy rozliczają się w ten
sposób od lat, jak i tym, którzy
zdecydowali się na to po raz pierwszy w ubiegłym roku. Tych nowych
osób w ubiegłym roku było aż 21
tys., dzięki czemu do budżetu miasta trafi dodatkowe 75,4 mln zł –
powiedziała Hanna GronkiewiczWaltz, prezydent Warszawy.
opr. R

dokończenie ze str. 1

W wyniku nieobecności autorów wycofanych zostało 14 projektów. Do kolejnego etapu – weryfikacji szczegółowej przeszło 177
projektów (poniżej szczegóły).
Prace związane z analizą i oceną projektów przez Urząd Dzielnicy oraz właściwe merytorycznie
jednostki miejskie potrwają do 15
kwietnia. Po zakończeniu tego etapu projekty trafią do Zespołu ds.
budżetu partycypacyjnego, który
zatwierdzi wyniki weryfikacji
i oceni je pod względem kryterium
ogólnodostępności. O wynikach
projektodawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą
elektroniczną do 31 maja. Informacje te zostaną opublikowane
także na stronach internetowych i
tablicach ogłoszeniowych Urzędu

Dzielnicy Bielany oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta. Rozpocznie się wówczas akcja promocyjna Urzędu Dzielnicy wspierająca autorów projektów i zachęcająca mieszkańców do udziału
w głosowaniu, które odbędzie się
w dniach 14-24 czerwca. Głosować
będzie można w formie elektronicznej lub przy użyciu karty do
głosowania w punktach wyznaczonych przez Zarząd Dzielnicy. Wyniki głosowania i listy projektów
do realizacji zostaną ogłoszone do
15 lipca 2016 r.
Sylwia Lacek

Komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy/
jednostki organizacyjne m.st. Warszawy
realizujące weryﬁkację szczegółową oraz liczba
projektów przekazanych do weryﬁkacji:

● Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany – 37
● Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany – 37
● Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany – 37
● Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany – 18
● Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany – 15
● Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany – 5
● Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy – 2
● Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie – 21
● Zarząd Transportu Miejskiego – 4
● Lasy Miejskie - Warszawa – 1
● Zespół Żłobków Miejskich – 1

Rozlicz PIT w Urzędzie Dzielnicy Bielany

5 i 28 kwietnia 2016 r. w godz. 8.15–15.30, pok. 179 (I piętro)
pracownicy Urzędu Skarbowego udzielą informacji dotyczącej
sposobu korzystania z platformy e-Deklaracje oraz pomogą
w sporządzeniu zeznania podatkowego.

Radosnych
Świąt Wielkanocnych
wszystkim
Mieszkańcom Bielan
życzą

Radne
Niezrzeszone

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego,
prosimy przyjąć
najserdeczniejsze
życzenia
wszelkiego dobra,
pokoju i nadziei.
Z radosnym ALLELUJA
Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość
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Sygnalizacja świetlna na Reymonta Konkurs „5” z BIELAN
Dzięki staraniom mieszkańców, Rady i Zarządu Dzielnicy
Bielany powstanie sygnalizacja
świetlna w al. Reymonta.

Serdecznie witamy w kolejnej odsłonie konkursu, foto
- zagadki. Dla osób, które
nie czytały poprzedniego
numeru „Naszych Bielan”,
krótkie wyjaśnienie jego
reguł.

P

C

Fot. M. Kink

rzebudowa skrzyżowań
przewidziana jest na lata
2016-2017. Realizacją zajmie się Zarząd Dróg Miejskich.
Dwujezdniowa al. Reymonta
jest przedłużeniem istniejącego
wcześniej układu dróg Broniewskiego – Żeromskiego. Przebudowana i rozbudowana ulica w latach
2011–2014 ułatwiła komunikację
w dzielnicy, jednak pojawiły się
również obawy mieszkańców o ich
bezpieczeństwo ze względu na częste przekraczanie dozwolonej
prędkości przez kierowców.
W związku z tym, dzięki wspólnym staraniom mieszkańców,
Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany,

zostanie zbudowana sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniach al.
Reymonta z ul. Andersena oraz ul.
Schroegera.
„Odbyliśmy kilka spotkań
z mieszkańcami i w pełni popieramy plan budowy sygnalizacji
świetlnej w al. Reymonta. W tym
roku zostaną przygotowane plany

o miesiąc publikujemy tajemnicze zdjęcie wraz z pytaniem. Zadaniem Czytelników jest jego rozszyfrowanie.
Odpowiedzi należy udzielić dzwoniąc do redakcji pod nr: 22 373 33
17 lub wysyłając mail na adres:
tolechowski@um.warszawa.pl
Pierwszych 5 osób, które prawidłowo odpowiedzą na zagadkę,
otrzyma nagrodę, którą jest bogato ilustrowana książka Jarosława
Zielińskiego – „Bielany. Przewodnik historyczny”. Imiona i nazwiska 5 laureatów opublikujemy
w kwietniowym numerze „Naszych Bielan”.
Dzisiejsze pytanie brzmi: jakie

Al. Reymonta

i dokumentacja, a realizacja nastąpił w przyszłym roku” – mówi
Artur Wołczacki Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany.
Sygnalizacja świetlna w al.
Reymonta zostanie wykonana
przez Zarząd Dróg Miejskich.
Małgorzata Kink

Modernizacja oddziałów
w Szpitalu Bielańskim
Prezydent miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na inwestycje w Szpitalu Bielańskim.

W

arszawa dostała potężny
zastrzyk gotówki – 400
mln złotych to dodatkowe dochody z funduszy unijnych.
Prezydent miasta postanowiła pieniądze w całości przeznaczyć na
inwestycje. - Są to z jednej strony
przedsięwzięcia znane, które zyskają dodatkowe dofinansowanie,
ale także całkiem nowe, oczekiwane przez mieszkańców. Niektóre
zostaną zrealizowane w ciągu czte-

rech lat, niektóre już w tym roku.
Zadań inwestycyjnych zebrało się
blisko 30 – powiedziała Hanna
Gronkiewicz-Waltz. W tym i przyszłym roku cześć pieniędzy trafi
do naszej dzielnicy. Na budowę
sygnalizacji świetlnej u zbiegu alei
Reymonta i Andersena trafi 1,1
mln zł. Natomiast cztery miliony
złotych trafi do Szpitala Bielańskiego. Dzięki temu uda się przeprowadzić prace remontowe na
oddziałach ginekologii i położnictwa oraz neurochirurgii. Ponadto
przygotowane zostaną nowe pomieszczenia dla archiwum medycznego i wykonane zostaną no-

woczesne elementy instalacji przeciwpożarowych. Powstanie również poczta pneumatyczna, która
będzie bardzo dużym ułatwieniem
od strony logistycznej. Przykład?
Lekarze próbki krwi umieszczą
w kapsule, która specjalnym tunelem powędruje wprost do laboratorium. Wspomniane cztery miliony, to już kolejny zastrzyk gotówki dla bielańskiej lecznicy.
Ostatnio szpital dostał blisko siedem milionów złotych, co razem
daje blisko 11 milionów złotych na
inwestycje.

W związku z planowaną budową żłobka przy ul. Tołstoja,
16 marca w Urzędzie Dzielnicy
Bielany odbyło się spotkanie
z przedstawicielami mieszkańców Wawrzyszewa.

Z

e strony urzędu w spotkaniu wzięli udział: Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany Artur Wołczacki, Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa Aleksandra Urban, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Paweł
Sondij oraz architekt i przedstawiciel wykonawcy projektu Neoinvest Kielce Tomasz Król.
Natomiast Wawrzyszew reprezentowali: Adam Walczak – wiceprezes WSM ds. inwestycji, Jacek
Sielski – Przewodniczący Rady
Osiedla, Piotr Buczyński – Dyrektor osiedla WSM Wawrzyszew, Marek Czubkowski – nadzór budowlany z ramienia WSM oraz Zofia
Paderewska i Zygmunt Morawski

opr. R

www.empatia.mrpips.gov.pl lub
w urzędzie dzielnicy, gdzie w Wydziale Obsługi Mieszkańców zostaną
wydzielone odpowiednie stanowiska.
Oprócz tego na terenie Bielan będzie
55 punktów (żłobki, przedszkola
i szkoły), w których będzie można
złożyć wniosek. Pełna lista punków
jest dostępna na stronie Urzędu.
Wszelkie informacje na temat
zasad programu „500+” są udzielane poprzez numer telefonu 222
500 108 centrum informacyjnego
dla obywatela w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
opr. R

- Przedstawiciele Samorządu Mieszkańców Osiedla Wawrzyszew.
Teren wokół żłobka zostanie
częściowo otwarty, dostępny dla
mieszkańców i przybędzie na nim
25 miejsc parkingowych – część
z nich będzie dostępna dla mieszkańców. Wszelkie koszty związane
z ewentualnymi zmianami w rejonie budowy poniesie inwestor.
Wiceburmistrz Wołczacki
podkreślił otwartość urzędu na
współpracę z mieszkańcami: –
W najbliższych dniach pochylimy
się nad możliwością alternatywnej
organizacji ruchu w rejonie żłobka, naniesiemy zmiany na planie
i przedstawimy je Państwu – powiedział Artur Wołczacki.
Ponadto Wiceburmistrz Wołczacki zadeklarował, że w przyszłym roku poczyni starania
o zwiększenie budżetu na inwestycje w rejonie osiedla.
Małgorzata Kink

Fot. M. Kink

1

kwietnia rusza rządowy prog ram „500+”. Wnios ek
o przyznanie świadczenia
pieniężnego można składać między innymi w urzędzie dzielnicy
oraz poprzez stronę internetową.
Do programu można przystąpić w dowolnym momencie. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca
br.), rodzice dostaną wyrównanie
wstecz. W kolejnych miesiącach
świadczenie będzie wypłacane od
miesiąca, w którym rodzice (opiekunowie prawni lub opiekunowie
faktyczni) złożą wniosek. Nieopodatkowana kwota 500 zł będzie
wypłacana do momentu aż dziecko
ukończy 18 lat. Na pierwsze lub

jedyne dziecko rodzice otrzymają
świadczenie pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego:
800 zł netto na osobę lub 1200 zł,
jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Na drugie i kolejne
dziecko kryterium dochodowe nie
obowiązuje. Trzeba przy tym pamiętać, że do dochodu wlicza się
alimenty od drugiego rodzica,
a także z Funduszu Alimentacyjnego. Natomiast samo wypłacane
świadczenie nie będzie wliczane do
dochodu przy ustalaniu prawa do
innych świadczeń, m.in. z pomocy
społecznej, rodzinnych, z funduszu
alimentacyjnego czy stypendiów
dla uczniów i studentów.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć między
innymi poprzez stronę internetową

Redakcja

Spotkanie z przedstawicielami
mieszkańców Wawrzyszewa

500 złotych na dziecko
Jak złożyć wniosek?

uliczki krzyżują się na zamieszczonym zdjęciu?
Rozwiązanie foto zagadki z poprzedniego numeru „Naszych Bielan”. Prawidłowa odpowiedź
brzmiała: Potok Bielański – Chomiczówka. Nagrody otrzymują:
Beata Kacprzak, Łukasz Latoszek, Ryszard Latoszek, Jolanta
Madej i Anna Werner. Gratulujemy!
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„Piątka” z Bielan wygrywa!

Uczestnicy spotkania
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B

ez względu na toczące się
dyskusje historyków co do
chronologii i przebiegu
zdarzeń, te dwa fakty są bezsporne. Bezsporne są też ich konsekwencje, przekształcenie monarchii plemiennej Polan po przyjęciu chrześcijaństwa w państwo
polskie. Tych dwoje ludzi: Mieszko i Dobrawa, połączonych małżeństwem, ukształtowało nowy
obraz Polski i zapewniło jej znaczące miejsce w Europie.
On, niewidomy syn Siemomysła, który podczas uroczystości postrzyżyn odzyskuje wzrok,
co wedle kronikarzy było znakiem, że wyprowadzi Polskę
z ciemności. Po ojcu objął władzę
w dobrze zorganizowanej monarchii o strukturze plemiennej.
Młody władca miał plany i ambicje powiększenia granic swego
władztwa, dbał więc o tych, którzy mieli mu to zapewnić, o drużynę wojowników. A była ona
okazała, liczyła trzy tysiące wojów. Z relacji Ibrahima ibn Jakuba kronikarza, podróżnika i kupca żydowskiego wynika, że
Mieszko nie tylko doskonale wyposażył swoją drużynę i dbał
o każdego drużynnika, ale również troszczył się o jego dzieci.
Tak pisze kronikarz: „Daje on
tym mężom odzież, konie, broń
i wszystko czego potrzebują.
A gdy jednemu z nich urodzi się
dziecię, każe mu wypłacać żołd
od chwili urodzin, czy to będzie
płci męskiej czy żeńskiej. A gdy
dziecię dorośnie, to jeżeli jest
mężczyzną, żeni go i wypłaca za
niego dar ślubny ojcu dziewczyny, jeżeli zaś jest płci żeńskiej,
wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny jest
u Słowian mocny”. Tak zaopatrzona drużyna była gwarancją
bezpieczeństwa władcy i jego
państwa, a było mu ono potrzebne. Lata czterdzieste X wieku
niosły duże zagrożenie dla Polan
ze strony księcia czeskiego Bolesława i Związku Wieleckiego.
Rosła także potęga Ottona I. Zagrożenie zmusiło władcę do szukania sprzymierzeńców. Skutecznej pomocy w przeciwstawieniu
się wojowniczym, północnym
sąsiadom, mógł mu udzielić książę czeski Bolesław. Mieszko zdecydował się także na szukanie
porozumienia z cesarzem Ottonem. Możliwe to było jednak

Mieszko I

dopiero po przyjęciu chrztu i wejściu w obręb świata chrześcijańskiego. W tej sytuacji książę
Mieszko podejmuje strategiczną
decyzję polityczną i religijną. Zawiera sojusz z księciem czeskim
Bolesławem w 965 roku, przypieczętowany rok później małżeństwem z jego córką Dobrawą.
Zakończony powodzeniem plan
polityczny nabiera dzięki Dobrawie wymiaru religijnego, co może
nie było pierwotnie planowane
przez Mieszka.
Ona, córka znaczącego władcy z rodu czeskich Przemyślidów,
przybywa do Polski prawdopodobnie już po przyjęciu chrztu
przez Mieszka. Towarzyszy jej
wielki orszak osób świeckich
i duchownych. Najpełniejszą charakterystykę czeskiej księżniczki
daje biskup merseburski Thietmar piszący swoją Kronikę w latach 1015–1018: „Nazywała się
bowiem po słowacku Dobrawa,
co w języku niemieckim wykłada
się dobra. Owa wyznawczyni
Chrystusa zastanawiała się usilnie nad tym, jak mogłaby swego
małżonka pozyskać dla swojej
wiary. Starała się go zjednać na
wszelkie sposoby. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas
zdrożnie, aby później móc długo
działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego
małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się
złożyć Bogu dobrowolną ofiarę
od jedzenia mięsa i umartwienia
swojego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami
do złamania postanowienia. Ona
zaś zgodziła się na to w tym celu,
by z kolei móc tym łatwiej zyskać
u niego posłuch w innych sprawach”. W długiej narracji biskup
merseburski udowadnia, jak
wielką rolę odegrała Dobrawa
w nawróceniu Mieszka. Jego konwersja nie miała tylko formalnego charakteru, lecz wiązała się
z osobistym przyjęciem chrześci-

kilku narodów. Była królową
trzech krajów skandynawskich
i matką trzech skandynawskich
królów. Kronikarze odnotowali,
że to z inicjatywy Świętosławy
Bolesław Chrobry wysłał do
Szwecji misję chrystianizacyjną.
Jej młodszy syn Kanut nazwany
Wielkim, po podboju ziem obecnej Anglii, dokonał zjednoczenia
tej krainy i rządził nią umiejętnie
i z uznaniem podwładnych.
Decyzja księcia Polan Mieszka o chrzcie osobistym i całego
narodu, dokonanym w Wielką
Sobotę 14 kwietnia 966 roku miała skutki polityczne, kulturowe
i religijne. Chrzest Mieszka wprowadzał powstające państwo polskie w krąg kulturowy Europy
łacińskiej. Przybywający z Dobrawą duchowni przynieśli ze
sobą umiejętność pisania i czytania i upowszechniali ją w kręgach
władzy i poddanych. Powstające
biskupstwa były naturalnymi
ośrodkami ewangelizacyjnymi,
ale również edukacyjnymi.
Współcześnie nazwalibyśmy to
skokiem cywilizacyjnym, jaki
dokonał się w młodym państwie
po przyjęciu chrześcijaństwa.
Warto też uświadomić sobie, że
Polska jest jedynym krajem europejskim, dla którego inspiracją
i fundamentem powstania był

jaństwa i życiem według zasad
nowej wiary. Należy przypuszczać, że rozpoczęta przez Mieszka I chrystianizacja Polan była
zadaniem długotrwałym i niełatwym. Władca dokładał jednak
wielu starań, by upowszechnić
nową wiarę. Już w 967 roku
Mieszko odbywa poselstwo do
Rzymu i wówczas prawdopodobnie biskup Jordan otrzymuje
z rąk papieża Jana XIII sakrę biskupią. To pozwala powołać biskupstwo niezależne od cesarza
Ottona, a więc zwiększa niezależność polityczną państwa Polan
i pozwala skuteczniej prowadzić
chrystianizację.
Oni, Mieszko I i Dobrawa
mają dwoje potomstwa. Zarówno syn, jak i córka zapisują się
w historii jako ludzie wybitni.
Syn Bolesław zwany Chrobrym
jest pierwszym królem Polski
i skutecznie realizuje politykę
ojca, uniezależnienia się od cesarstwa, powiększania terytorium swego państwa i jego chrystianizacji. Postać kolejnego po
Mieszku I, niezwykłego władcy
piastowskiego, jest w historii
Polski mocno zaznaczona. Mniej
znana jest natomiast osoba córki Mieszka i Dobrawy Świętosławy, która równie mocno jak
Bolesław zapisała się w historii

Dobrawa

chrzest. Wprowadzenie chrześcijaństwa spowodowało również
rewizje pojęć etycznych i stopniowe umacnianie się zachowań zgodnych z Dekalogiem. Już drugie
tysiąclecie Polacy potwierdzają ważność i mądrość
decyzji Mieszka I.
Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP

Wielka Gonitwa Wielkanocna za nami…
Kilkadziesiąt bielańskich
rodzin wzięło udział w poszukiwaniu skarbu ukrytego przez
holenderskiego podróżnika
Jocoba Roggeveena, który blisko 300 lat temu odkrył Wyspę
Wielkanocną.

T

o był motyw przewodni
Wielkiej Gonitwy Wielkanocnej – gry miejskiej zorganizowanej przez urząd dzielnicy
i Bielański Ośrodek Kultury, portal internetowy zwalcznude.pl
praz bielańskie biblioteki. W sobotę 12 marca, 62 drużyny w poszukiwaniu ukrytego Skarbu Życia
wyruszyły sprzed urzędu dzielnicy. Do odwiedzenia było osiem
punktów na Starych Bielanach
i Osiedlu Piaski, gdzie ukryte były
kolorowe pisanki. Po drodze
uczestnicy gry musieli gromadzić
różne wskazówki, które przybliżały ich do ukrytego skarbu. Nie
było łatwo! Gracze musieli wykazać się sprytem, spostrzegawczością, szybkością i pomysłowością
podczas wykonywania zadań
i przy rozwiązywaniu końcowej
zagadki.
W czasie, gdy zaprawieni w bo-

Fot. Z. Morawski

Najstarsze zapiski dotyczące
powstania państwa polskiego
pochodzą z Rocznika Kapituły
Krakowskiej z XI w. i brzmią:
„Dąbrówka przybyła do
Mieszka” oraz: „Mieszko książę
polski przyjął chrzest”.

Tomasz Mencina ze zwycięzcami gry miejskiej

jach poszukiwacze skarbu odwiedzali kolejne bazy, przed urzędem
dzielnicy zorganizowano wspaniałe zajęcia dla dzieci. Najmłodsi
mieszkańcy chętnie wzięli udział
w interaktywnej zabawie „Wielkanoc Jasia i Małgosi” w wykonaniu
duetu JaHa. Oblegane były również stoiska Bielańskiego Ośrodka
Kultury i bielańskich bibliotek,
gdzie dzieci wspólnie z rodzicami
wykonywały przepiękne ozdoby
świąteczne.
Nagrody trzem zwycięskim
drużynom wręczył burmistrz

dzielnicy Bielany. – To już kolejna
gra miejska, którą zorganizowaliśmy dla naszych mieszkańców. Po
liczbie uczestników widać, że taka
forma zabawy spodobała im się,
co mnie ogromnie cieszy. Mimo
rywalizacji panowała świetna atmosfera, a przygotowywanie
ozdób wielkanocnych przez najmłodszych wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój – mówi
Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany.
opr. R
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Ze spokojem czekam na to, co przyniesie czas
Z Kingą Lewińską rozmawia Rafał Dajbor.
Z pobieżnych obliczeń wynika,
że to już trzeci Pani wywiad dla
miesięcznika „Nasze Bielany”. Czy
jest jakaś inna gazeta, która rozmawia z Panią równie często?

Rzeczywiście, rozmawiam
z Państwem już kolejny raz. Czy
z jakąś inną gazetą rozmawiam
równie często – nie wiem, nie prowadzę takich rejestrów, ale „Naszym Bielanom” rozmowy nigdy
nie odmawiam.

Dwudziestego szóstego lutego
wszedł do kin Pani film pod tytułem
„7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Co w scenariuszu Kacpra
Szymańskiego i Piotra Wereśniaka
na tyle Panią zainteresowało, że
zdecydowała się Pani nakręcić według niego swój debiutancki film?

Ujęły mnie przede wszystkim
opowiedziane w nim historie. Są
to historie siedmiu mężczyzn
w różnym wieku. Uniwersalne,
emocjonalne opowieści mówiące
o mężczyznach w sposób, który
moim zdaniem trafi zarówno do
kobiet, jak i do mężczyzn. A do
tego scenariusz napisany jest lekko, co pozwoliło pokazać zarysowane w nim sytuacje, także te dramatyczne, kryzysowe, z mądrym
dystansem. To z kolei umożliwiło
mi bardzo fajną pracę z aktorami,
w której starałam się uzyskać od
aktorów lekkość grania, ale właśnie lekkość, nie płytkość, czy
miałkość. Mam wrażenie, że znaleźliśmy idealną proporcję między
komediowością, a powagą.

A jak czuła się Pani jako kobieta-reżyser, reżyserując film
o mężczyznach?

W moim ostatnim wywiadzie
dla „Naszych Bielan” wspominałam, że chcę nakręcić film o kobietach. Póki co nie udało mi się to,
tamten projekt mam gdzieś wciąż
w pamięci, wzięłam się więc za
temat mężczyzn. Czy było mi
trudno? Nie. Moim zdaniem,
wbrew wielu obiegowym opiniom,
świat kobiecy i świat męski wcale
nie są od siebie takie znów odległe.
Każdy z nas nie chce być samotny,

Kinga Lewińska jest absolwentką reżyserii Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współtworzyła wiele uwielbianych przez widzów seriali. Wyreżyserowany przez nią (wg własnego
scenariusza) krótkometrażowy film „Pas de deux” z udziałem m.in.
Gabrieli Kownackiej i Krzysztofa Globisza zdobył nagrody na festiwalach w Warszawie i we Wrocławiu. Działała w Stowarzyszeniu Kilimandżaro, z którym zdobyła szczyt tej pokrytej wiecznym śniegiem afrykańskiej góry. Mieszka na Bielanach i właśnie nakręciła film „7 rzeczy,
których nie wiecie o facetach” będący jej fabularnym debiutem.
każdy z nas ma swoje lęki, każdy
nieraz boi się radykalnych zmian
w swoim życiu, wreszcie każdy ma
swoje maski, za którymi się ukrywa. Dla mnie jako dla reżysera
najważniejsza była możliwość wykreowania, wraz z aktorami, plejady ciekawych dla mnie i dla widza postaci. Mój film jest filmem
o każdym z nas. Bez względu na
płeć.
Stwierdziła Pani kiedyś, że wyreżyserowanie pełnometrażowego
filmu fabularnego to dla reżysera,
cytuję, „ukoronowanie”. Czy czuje
Pani, że nastąpiło w Pani życiu coś
ważnego?

Zdecydowanie tak. Pełnometrażowy debiut to wielkie wydarzenie. Pod tym względem czuję
się spełniona. Teraz czekam, jak na
mój film zareagują widzowie.

Zebrała Pani na planie prawdziwy zastęp gwiazd polskiego kina.
Główne role zagrali m.in. Alicja
Bachleda-Curuś, Dominika Kluźniak, Maciej Zakościelny, Zbigniew

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

„O-ES-HA”

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

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

Zamachowski. Na drugim planie
oglądać możemy Piotra Polka,
Mariana Opanię, Krzysztofa Stelmaszyka, Grzegorza Małeckiego,
Tamarę Arciuch, Barbarę KurdejSzatan, Magdalenę Schejbal i wielu
innych świetnych wykonawców.
Według jakiego klucza dobierała
Pani aktorów?

Razem z producentem, Tadeuszem Lampką chcieliśmy przede
wszystkim, by w naszym filmie
zagrali artyści z silnymi osobowościami aktorskimi, aktorzy po prostu bardzo dobrzy. To był priorytet.
Drugą sprawą było to, by idealnie
zgrać aktorów z charakterami granych przez nich postaci. Myślę, że
to się udało, dzięki czemu widzowie uwierzą w świat, który wykreowaliśmy na ekranie.
Trzymamy za to kciuki. Porozmawiajmy teraz o Bielanach. Jest
Pani rodowitą bielanianką?

Tak. Na Bielanach się urodziłam i mieszkam tu nieprzerwanie
całe swoje życie.

Co takiego jest w tej dzielnicy,
że jest jej Pani tak wierna?

Mieszkam na Starych Bielanach. Są tu małe domki, małe
uliczki, gazowe latarnie. Tworzą się
małe społeczności, w których
wszyscy się wzajemnie znają. Gdy
idę się uczesać do zakładu fryzjerskiego „Ewa”, po krótkiej rozmowie wiem, co się dzieje w najbliższej okolicy. W sklepie mięsnym,
warzywnym, w salonie kosmetycznym też nie ma anonimowości. Jest
sąsiedzkie zainteresowanie spra-

wami najbliższych znajomych, ale
bez irytującego wścibstwa. Na Bielanach jest po prostu tak, jak według mnie powinno być w małej
ojczyźnie. Muszę dodać, że moja
rodzina także pochodzi z Bielan,
a mój pradziadek, który miał przed
wojną przedsiębiorstwo budowlane, wznosił i sprzedawał kamienice na Starych Bielanach. Tak się
składa, że mieszkam w kamienicy
zbudowanej właśnie przez niego.
Moja babcia, która zmarła rok
temu w wieku 96 lat, wiedziała
o Bielanach wszystko. Pamiętała,
gdzie był lasek, gdzie mieszkał pan
senator itp. Mieszkając na Bielanach i uczestnicząc w życiu dzielnicy, mam poczucie stykania się
z historią Warszawy i historią mojej rodziny.
A jak ocenia Pani ofertę kulturalną, którą proponują Bielany?

Bardzo dobrze. Przy urzędzie
dzielnicy jest scena teatralna, na
której działają także warsztaty dla
dzieci, co jest dla mnie bardzo
ważne. Funkcjonuje organizowany
przez dzielnicę turniej szachowy.
Działa „Kino za rogiem” na ulicy
Duracza; można tam za naprawdę
niewielkie pieniądze obejrzeć dobry film. Interesujące jest także to,
co proponują Podziemia Kamedulskie przy Dewajtis. Na pewno
pod tym względem jest na Bielanach w czym wybierać.

Jest Pani współtwórczynią scenariusza i współreżyserem przedstawienia Teatru Telewizji „Sceny
z powstania”. Czy pamięć o powstaniu wciąż jest wg Pani ważna? A jeśli tak, to jaki sposób oddaje Pani
hołd bohaterom tamtych dni?

Uważam, że ludzie, którzy walczyli o naszą wolność, a także i cywile, którzy podczas tych walk
stracili życie, zasługują i zawsze
zasługiwać będą na naszą pamięć
i szacunek. Przystanięcie na minutę w Godzinie W, gdy rozlegają się
syreny jest dla mnie absolutnie
obowiązkowe i tego samego uczę
moje dzieci.

Reżyserowała Pani wiele odcinków seriali, w tym tak znanych
i lubianych przez widzów, jak
„Plebania”, „M jak miłość”, „Samo
życie” czy „Rodzinka.pl”. Na czym
polegają najważniejsze różnice między reżyserowaniem serialu, a reżyserowaniem filmu fabularnego?

Jest tych różnic mnóstwo. Najważniejsza polega na tym, że w serialu wchodzi się w stworzony już
świat, w którym aktorzy, scenografowie, ekipa przyzwyczajeni są do
swojej pracy, każdy wie, co ma

robić, wiadomo, że ta postać jest
pozytywna, a ta negatywna, ci się
kochają, a ci nienawidzą, itp. Reżyser ma świadomość, że także
widzowie wiedzą, kto jest kim.
Film fabularny stawia natomiast
przed reżyserem całkiem inne zadanie. Zadanie wykreowania całej
opowieści od podstaw. W serialu
przyjeżdżają na plan aktorzy doskonale, nieraz nawet od kilkunastu lat znający swoje postacie.
W filmie trzeba poprowadzić aktora od początku do końca tak, by
widz w to wszystko potem uwierzył. Serial to te same dekoracje,
kostiumy, rekwizyty. Reżyser przyjeżdża na plan i porządkuje zastany już świat, w filmie zaś to wszystko trzeba wymyśleć od nowa. Tego
rodzaju różnic mogłabym wymienić jeszcze naprawdę dużo.
Proszę powiedzieć czy Stowarzyszenie Kilimandżaro wciąż
istnieje?

Oczywiście, istnieje, doskonale sobie radzi i właśnie się wybiera
do Meksyku, by wejść na kolejny
wulkan. Wszystkich, których ciekawią bardziej szczegółowe informacje na ten temat odsyłam na
stronę internetową stowarzyszenia.

Czy Pani także pojedzie do
Meksyku?

Niestety, stowarzyszenie działa
już beze mnie. Bardzo bym chciała wciąż być tam tak aktywna, jak
byłam, ale niestety nie starcza mi
już czasu. O ile dobrze pamiętam,
to wyjazd do Meksyku przypadał
właśnie w dniu premiery mojego
filmu. Tak to już czasem bywa.

A czy wciąż nosi się Pani z zamiarem nakręcenia filmu fabularnego o kobietach ze Stowarzyszenia
Kilimandżaro?

Pomysł tego filmu wciąż jest
w moim sercu i bardzo chcę go
nakręcić. Chcę, by była to opowieść o kobietach, które z jakiegoś
powodu decydują się na wyprawę,
która na zdrowy rozum przekracza
ich możliwości fizyczne, finansowe
i psychiczne, a mimo to jednak
dają radę. Pokonują trudności
i pokonują siebie. Jestem przekonana, że gdy tylko nadarzą się
sprzyjające warunki – zrealizuję
ten film.

Tymczasem pełnometrażowy
debiut fabularny za Panią… Jakie
ma Pani dalsze reżyserskie plany?

Życie jest tak nieprzewidywalne, że nauczyłam się za bardzo nie
planować. Ze spokojem czekam na
to, co przyniesie czas.

6

SPOŁECZNE

Nasze Bielany nr 3/2016

Mieszkańcom Bielan potrzebne są nowe inicjatywy
Rozmowa z Katarzyną Cygler, przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z naszą okolicą. To wszystko
znajdziemy na Bielanach.

Pani Katarzyno, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Jakie ma
Pani wykształcenie i doświadczenie
w działalności w organizacjach
pozarządowych?

Z Bielanami jestem związana
od najmłodszych lat. Mieszkali tu
moi pradziadkowie, dziadkowie

Katarzyna Cygler

i rodzice. To piękna dzielnica, z dużym potencjałem, pełna kreatywnych ludzi. Mały spacer po Bielanach wystarczy, aby znaleźć potwierdzenie moich słów. Liczba
inicjatyw obywatelskich, ciekawych
sklepów, szeroka oferta zajęć zarówno dla rdzennych mieszkańców
dzielnicy, jak także tych, którzy

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) w związku z
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam
strony postępowania, że w dniu 17.02.2016
r. zostało wszczęte, na wniosek Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia, w trybie ustawy z dnia
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2031), na „przebudowę i rozbudowę ulicy
Encyklopedycznej na odc. od ul. Heroldów
do ul. Pasymskiej oraz ul. Książąt Mazowieckich (odcinek od ul. AK Kampinos do
ul. Heroldów)”, zlokalizowanych na terenie
działek o numerach ewidencyjnych według
katastru nieruchomości: 161/1, 160/1,
114/1, 113/1, 113/2, 100/3, 100/2, 89, 88/1,
80, 77, 67, 64, 54/1, 152, 45/2, 3, 4, 1/6, 165,
187, 1/5, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5,
151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 151/11, 151/16,
151/17, 151/15, 151/18, 53, 65, 66, 78 z
obrębu 7-10-08, dz. ew. nr 100, 99, 4/27,
73/1, 71/1, 70/10, 4/20, 70/9, 70/8 z obrębu
7-10-05, dz. ew. nr 84/20, 102, 100/2 z
obrębu 7-10-04, dz. ew. nr 123/2, 123/5,
123/7 z obrębu 7-11-03, które według projektu podziału według katastru nieruchomości staną się własnością m. st. Warszawy:
dz. ew. nr cz. 1/6 (projektowana 1/11), cz.
1/5 (projektowana 1/9), cz. 187 (projektowana 187/1), cz. 113/2 (projektowana
113/3), cz. 100/3 (projektowana 100/6), cz.
100/2 (projektowana 100/4), cz. 89 (projektowana 89/1), cz.88/1 (projektowana
88/4), cz.80 (projektowana 80/1), cz. 77
(projektowana 77/1), cz. 67 (projektowana
67/1), cz.64 (projektowana 64/1), cz.54/1

(projektowana 54/3), cz. 78 (projektowana
78/1), cz. 66 (projektowana 66/1), cz. 65
(projektowana 65/1), cz. 53 (projektowana
53/1), cz. 3 (projektowana 3/1), cz. 45/2
(projektowana 45/12), cz. 4 (projektowana
4/1), cz. 152 (projektowana 152/1), cz.
161/1 (projektowana 161/5), cz 160/1 (projektowana 160/3), cz. 114/1 (projektowana
114/3), 151/18, 151/17, 151/16, 151/11,
113/1 z obrębu 7-10-08, dz. ew. nr cz 4/20
(projektowana 4/31), cz. 70/8 (projektowana 70/15), cz. 99 (projektowana 99/1),
70/10 z obrębu 7-10-05, dz. ew. nr cz 102
(projektowana 102/3), cz. 100/2 (projektowana 100/3) z obrębu 7-10-04, dz. ew. nr
123/2, 123/7 z obrębu 7-11-03.
Zgodnie z art. 11d ust 9 i 10 ww. o
szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objete wnioskiem o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem
powyższego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W
związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom postępowania służy
prawo do czynnego udziału na każdym jego
stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Z aktami
sprawy można się zapoznać w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205,
tel.: (22) 37-33-205, w poniedziałki i
czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

W naszych najbliższych planach jest aktywne włączenie się we
współpracę z Urzędem Dzielnicy
Bielany, poprzez rozmowy o kształcie konkursów dotacyjnych dla
dzielnicowych NGO’sów. Widać,
że mieszkańcom potrzebne są
nowe inicjatywy i mają wiele pomysłów. Konieczne jest ich gromadzenie i przekuwanie na konkretne
rozwiązania. Aby to robić, potrzebna jest grupa ludzi, która ma chęć
a przede wszystkim odpowiednią
wiedzę jak to zrobić i tym m.in.
DKDS będzie się zajmował. Dużo
pracy poświęcimy potrzebom organizacji, które wchodzą w skład
DKDS. Działają w nich fachowcy,
którzy przygotują zestawienie problematyki związanej ze swoim obszarem działania, potrzeb społecznych, jakie dostrzegają w tej przestrzeni i propozycję sposobu ich
zaspokajania. To oznacza, że będziemy jako organizacje intensyw-

Kto wchodzi w skład DKDS?

W DKDS znajdują się obecnie
przedstawiciele organizacji pozarządowych, posiadający ogromne doświadczenie i zajmujący się wieloma
dziedzinami, co gwarantuje wszechstronne podejście do nowych wyzwań. W skład naszej grupy, stanowiącej Prezydium wchodzą: Artur
Gąsiewski – UKS „Kusy”, Joanna
Leszczynska – Mamy z Bielan – Stowarzyszenie „Mamy Czas”, Joanna
Zielińska – Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, Michał
Piotrowski – ZHP, Renata Banasiak
– Stowarzyszenie „Vis Major”,
Agnieszka Głowicka-Miszczak –
Stowarzyszenie Gladiator
Wspólnie będziemy pracować
na rzecz Bielan. Jesteśmy organizacjami, które wiele robią i znają
sytuację na „swoim podwórku”,
czyli kto jeśli nie my?:).

Jakie działania teraz podejmuje
fundacja Cały Świat w Twojej dłoni
na Bielanach?

Teraz otwieramy Klub Calyswiatwtwojejdloni.pl na rogu Lubomelskiej 19 i Barcickiej (wejście
od Barcickiej). To nowe miejsce,
w którym będziecie mogli posiedzieć na robionych przez nas
drewnianych meblach:) Ciepło,
miło i przytulnie. Niedługo też
będziemy Was zapraszać na pokazy prac artystów rożnych dziedzin sztuki. Wszystko dla dzieci,
młodzieży dorosłych i seniorów:)
Nie mamy limitu wieku bo kreatywność nie ma takich ograniczeń. Mamy w ofercie warsztaty
artystyczne, teatralne, filmowe,
relaksacyjne, arteterapię, porady
na temat dobrych relacji oraz imprezy dla całych rodzin. Zapisy
w formie mailowej (sekretariat@
calyswiatwtwojejdloni.pl) już
trwają.
Zapraszam do odwiedzania
mojego Bielańskiego profilu na FB:
Katarzyna Cygler Karuzela wraca
na Bielany.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Nowe prezydium DKDS
Wybrano prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

W

jej skład wchodzą osoby
doświadczone we
współpracy z mieszkańcami i dobrze znane na Bielanach.
Ponadto przewodniczącą komisji
została Katarzyna Cygler z fundacji „Cały świat w twojej dłoni”.
W składzie prezydium znalazł
się podharcmistrz Michał Piotrowski, związany z Hufcem ZHP
działającym na terenie Bielan i Żoliborza. Hufiec zajmuje się organizowaniem dla harcerzy m.in. obozów wakacyjnych i zimowisk.
Swojego przedstawiciela Agnieszkę Głowacką-Miszczak ma również stowarzyszenie „Gladiator”
skupiające mężczyzn z chorobami
prostaty. Głowacka-Miszczak na
Bielanach mieszka od 18 lat,
a z wykształcenia jest pedagogiem
pracy. Stowarzyszenie zajmuje się
m.in. zachęcaniem do regularnych
badań, które dają możliwość wczesnego wykrycia choroby nowotworowej. Kolejną osobą w prezydium jest Joanna Leszczyńska,
założycielka Klubu Mam i Tatusiów oraz prezes stowarzyszenia
„Mamy czas”. Swą działalnością
przyczyniła się do pozytywnych

Fot. Z.Morawski

Co Panią skłoniło do zaangażowania się w działalność społeczną
w tym w DKDS na Bielanach?

Jak Pani widzi działalność
DKDS przez najbliższy rok?

Fot. Arch. K. Cygler

Jestem absolwentką PWST, polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, skończyłam również
Chrześcijańskie Studium Biblijne
oraz Marketing Internetowy na
Akademii Leona Koźmińskiego. Od
lat aktywnie działam w wielu organizacjach pozarządowych. Bardzo
ważnym obszarem mojej aktywności jest ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia
i Telewizji. Od 4 lat prowadzę fundację „ Cały Świat w Twojej dłoni”,
w której organizujemy spektakle,
pikniki i wydarzenia kulturalne dla
mieszkańców naszej dzielnicy.
Działamy także na płaszczyźnie
wspierania świadomości ekologicznej, profilaktycznej i kulturalnej.

nie współpracowali z mieszkańcami. Wchodzimy w nowy etap działania DKDS. Wierzę, że do naszej
grupy dołączą kolejne stowarzyszenia, zainteresowane aktywnym
wpływem na kształtowanie lokalnej społeczności.

zmian w środowisku bielańskich
rodzin. Jej motto to „żyj jak najbardziej efektywnie i dla dobra
innych”. Leszczyńska ma mnóstwo
pomysłów, które chciałaby realizować na szczeblu ogólnopolskim
i międzynarodowym. To również
odważna matka 5 dzieci, przełamująca stereotypy i bariery. Społeczność sportową reprezentować
będzie Artur Gąsiewski, prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Kusy”. To również lekkoatleta,
który w 2004 r. był w kadrze olimpijskiej podczas Igrzysk w Atenach. Na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole
Szkół Sportowych nr 50 przy ul.
Lindego. Organizator cyklicznych
imprez sportowych rozgrywanych
na terenie dzielnicy Bielany. Z kolei Joanna Leszczyńska reprezen-

Członkowie nowego prezydium DKDS

tuje Bielańskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich, w strukturach którego działa od ponad 30
lat klub „Stefan” przy ulicy Żeromskiego 55/67. Ostatnim członkiem
prezydium jest Renata Banasiak ze
stowarzyszenia „Vis Major”, którego celem jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu seniorów i ich aktywizacja. W klubie
osiedlowym „Barka” na osieldu
Ruda ludzie starsi uczą się języków
obcych, uczestniczą w treningach
pamięci i licznych imprezach patriotycznych. W pobliskiej szkole
prowadzone są zajęcia gimnastyki,
a na basenie pływanie.
Dzielnicowa Komisja Dialogu
Społecznego pełni funkcję doradczą dla urzędu dzielnicy Bielany.
Katarzyna Cygler
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Jestem Lidia. Dziewczyna Łupaszki
Rozmowa z Lidią Lwow-Eberle, sanitariuszką z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
miesiące po naszym zapoznaniu.
Zygmunt wezwał mnie do siebie
i w obecności swojego adiutanta
powiedział, żebym uważała się za
jego narzeczoną. Mimo że w naszym oddziale był ksiądz, to o ślubie nie było mowy. Byliśmy w oddziale i cały czas coś się działo,
trwały walki. Musieliśmy zająć się
innymi rzeczami, a nie ślubem.

Bardzo szybko rozbrojono
Waszą bazę. Sowieci, którzy się
pojawili na miejscu proponowali
Pani wstąpienie do radzieckiej
brygady. Nie zgodziła się Pani.
Dlaczego?

Jak wyglądało Pani pierwsze
spotkanie z „Łupaszką”?

Nowy dowódca rozmawiał
z każdym z nas z osobna. Powiedział mi krótko, żebym wracała do
domu. Stanowczo odmówiłam.
Powiedziałam, że jak wrócę do
siebie, to aresztują moją całą rodzinę. Pozwolił mi zostać. Zostałam pierwszą sanitariuszką w oddziale.

Pani pierwszym pacjentem był
ranny w nogę Jurek Lejkowski po
strzelaninie z litewskimi policjantami współpracującymi z hitlerowcami. Wtedy „Łupaszka” wydał
rozkaz, by po opatrzeniu rannego
nie odstępować go na krok. Nie
było łatwo, bo doszło do kolejnej
wymiany ognia.

Z rannym jechaliśmy na furmance na tyłach oddziału. Na
szczęście na końcu bez szwanku
dotarliśmy do obozu. Jurek zresztą szybko wyzdrowiał i po miesiącu wrócił do oddziału i był u nas
na Wileńszczyźnie do końca.
Zresztą wiele było niebezpiecznych sytuacji, bo cały czas oddział
walczył.

Mimo niebezpieczeństwa oddała Pani swoją broń.

Broń miałam przez tydzień.
Taki mały pistolet. Rozebrałam go,

Fot. Arch. R.

Lidia Lwow: Po prostu powiedziałam, że zostaję z Polakami.
Zresztą to wszystko działo się bardzo szybko. Dużo chłopaków rozstrzelano, w tym „Kmicica”. Dowiedzieliśmy się, że w pobliżu
działa oddział „Łupaszki”. Postanowiliśmy go odszukać i do niego
dołączyć. Zajęło nam to dwa tygodnie.

Dowódca kazał jej wracać do domu – powiedziała, że nigdzie nie
wraca, tylko idzie dalej z oddziałem. Kiedy dostała broń, oddała innemu partyzantowi. – Tobie się przyda bardziej – mówiła. Kiedy opiekowała się rannym żołnierzem, była przy nim cały czas – nawet podczas ostrzału, kiedy kule latały nad głowami. Poznajcie historię Lidii
Lwow-Eberle, sanitariuszki z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Choć śmierć nie raz zaglądała jej w oczy, nie bała się i nie traciła nadziei
w walce z sowieckim okupantem.
Lidia Lwow urodziła się w 1920 r. w Plosie (Rosja). Niedługo po
tym z rodziną emigruje do Polski i zamieszkuje w Nowogródku. Od
tej pory z roku na rok coraz bardziej czuje się Polką i utożsamia się
z naszym krajem – mimo że pochodziła z rosyjskiej rodziny z tradycjami. Aleksiej Lwow skomponował muzykę do pieśni „Boże, zachowaj
Cara” (hymnu Rosji w latach 1833–1917). W sierpniu 1943 r. na dobre
rozwinął się konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Niemcami. Do domu
rodziny Lwow dobijają się postawni mężczyźni i zabierają ze sobą Lidię.
Gdy na furmance wyjechali poza wieś, mężczyźni zaczęli mówić po
polsku. Kolejne zaskoczenie było po wielu godzinach wyczerpującej
podróży. Lidia dotarła do leśnej bazy oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Lidia Lwow przyjmuje konspiracyjny pseudonim „Lala”.
popatrzyłam i oddałam. Ja nigdy
nie strzelałam. Broń nie była mi
potrzebna, bo byłam sanitariuszką
i opatrywałam rannych.
Jaki był „Łupaszko”?

W oddziale trzymał dyscyplinę
wojskową i nasz oddział był zdyscyplinowany. „Łupaszko” był bardzo wymagający. Prywatnie lubił
żarty i anegdoty. Lubił też słuchać

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

„Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją”

Ks. J. Twardowski

Bożenie Wtorkowskiej

Z żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Gabrysi
Kucharskiej

Pracownika DBFO Bielany.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzicom i Bliskim
składają Dyrektorzy
Bielańskich Przedszkoli

Pani

Dyrektor Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 341 wyrazy szczerego
współczucia, słowa otuchy
i wsparcia po śmierci

opowiadań innych. Miał charyzmę
i posłuch wśród swoich podwładnych.
Zdarzało mu się zaskakiwać.
Tak jak z oświadczynami.

On był wcześniej żonaty, ale
wtedy jak mi się oświadczał to był
z żoną w separacji, albo już po
rozwodzie. Z tego związku miał
córkę Basię. To było jakoś trzy
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że odeszła od nas nagle nasza
najdroższa Koleżanka

Gabrysia
Kucharska

Córki

pracownik Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty Bielany.
Pozostaniesz na zawsze
w naszych sercach.
Rodzicom, Bliskim i Znajomym
składamy najszczersze wyrazy
współczucia, wsparcia i otuchy

składają naczelnik i pracownicy
Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Bielany

Dyrektor i pracownicy
DBFO Bielany m.st. Warszawy

W 1947 r. powróciliście do
cywilnego życia. Początkowo mieszkaliście we wsi Królowe na Śląsku.
Później było Zakopane, Nowy Targ
i Jordanowo. Urząd Bezpieczeństwa nie zapomniał o „Łupaszce”
i w czerwcu 1948 r. wpadł na jego
trop. Pod pozorem poszukiwania
góralskiego rozbójnika zorganizowano nalot na gospodarstwo,
w którym mieszkaliście. Co się
wtedy dokładnie wydarzyło?

To było nad ranem. Usłyszałam strzały. Wyszłam na balkon,
ale momentalnie wszystko ucichło.
Po chwili usłyszałam stukanie do
drzwi. Otworzył syn gospodyni,
a do domu weszło mnóstwo wojskowych. Każdego wzięli na rozmowę. Trwało to jakieś 30 minut.
Zawieźli nas najpierw do Krakowa, a później samolotem polecieliśmy do Warszawy i trafiliśmy na
przesłuchanie do Urzędu Bezpieczeństwa.
Jak wyglądały przesłuchania?

Schwytali całą górę, mieli
głównego komendanta, zastępcę,
adiutantów. Także ze mnie nic nie
wymuszano. Po prostu pytali
o różne akcje. Tylko raz, przy oddzielnym wątku śledztwa byli bardzo niemili. Kazali mi przez całą
noc stać przy otwartym oknie
w koszuli i na bosaka, było bardzo
zimno. Kazali też przysiady robić.
Wtedy chcieli udowodnić, że mój
kolega ze studiów wiedział o mojej działalności w partyzantce.
Ostatecznie nic mu nie udowodnili.

Jak wyglądało ostatnie spotkanie z „Łupaszką”?

Siedzieliśmy przy stole naprzeciwko siebie. Obok trzech wojskowych. „Łupaszka” mówił o swojej
matce i córce. Mówił też o naszym
ślubie w więzieniu, którego ostatecznie nam nie udzielono. Powiedział, żebym się uczyła i wyszła za
mąż. Zapewnił, że da mi znać, kiedy go zabiorą na wykonanie kary.
I później pamiętam, że kiedyś
w nocy obudziłam się i słyszałam
stukot tak jakby nadawanie alfabetu Morse’a, ale to lufcik uderzał
o szybę. To było 7 kwietnia 1951 r.
Jakiś czas po tym dowiedziałam się,
że dzień później wykonano wyrok
na Zygmuncie.

Co Pani robiła po wyjściu z więzienia?

Wyrok zamieniono mi w 1956 r.
W sumie odsiedziałam osiem lat
i okazało się, że już nie muszę więcej. Rozpoczęłam studia na archeologii w Warszawie. To była nowa
dyscyplina, nas było wtedy 40 studentów. Od 1962 r. pracowałam
w Komisji Badań Dawnej Warszawy
przy Muzeum Historycznym Warszawy. W tym czasie prowadziłam
m.in. wykopaliska na terenie Zamku Królewskiego oraz prace badawcze w pracowni skóry zabytkowej.
Jestem autorką wielu naukowych
publikacji. Dzięki moim staraniom
w 1973 r. powstało Muzeum Cechu
Rzemiosł Skórzanych, mieszczące
się na warszawskiej starówce przy
ul. Stary Dunaj, w którym pracowałam jako kustosz aż do 2006 r.

Dziękujemy za rozmowę. Czytelników zainteresowanych poznaniem historii Lidii Lwow-Eberle
zapraszamy 8 kwietnia o godzinie
19 do sali widowiskowej Urzędu
Dzielnicy Bielany. Odbędzie się tam
projekcja filmu dokumentalnego
„Cztery życia Lidii Lwow”.
Rozmawiał R.

Naszej drogiej koleżance

Pani

Elżbiecie Mościckiej

Elżbiecie Mościckiej

wyrazy głębokiego
współczucia, słowa otuchy
i wsparcia z powodu śmierci

Męża
składają

Główna Księgowa,
koleżanki i koledzy Wydziału
Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

wyrazy serdecznego
i głębokiego współczucia,
z powodu śmierci

Męża
składa
Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
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Aleja Zasłużonych (2)

Stanęli do apelu
Dawno wygasł ogień biwaków
i nad lasem uniosła się mgła,
partyzantów ni śladu, ni znaku
tylko trąbka w oddali wciąż
gra…

W

ielu, ciągle bezimiennych, czeka na odnalezienie na warszawskiej
„Łączce” i w innych dołach, do
których ich ongiś wrzucano. Ekshumowany, po zidentyfikowaniu
genotypu, odzyskuje tożsamość.
W 2011 r. Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – antykomunistycznego podziemia zbrojnego po
1944 r.
Żyją w relacjach rodzin,
w książkach i dokumentach, a niektórzy – w filmotece Instytutu Pamięci Narodowej:
Ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”
– skazany na pięciokrotną karę
śmierci, utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych
na zawsze oraz przepadek mienia.
Katowany tak, że na kolejne przesłuchania wnoszono go na kocu.
Hieronim Dekutowski „Zapora”
– w chwili śmierci miał trzydzieści
lat, wybite zęby, połamane ręce,
żebra i nos oraz pozrywane paznokcie. Kpt. Zdzisław Broński
„Uskok” – jeden z dowódców AK
-WiN na Lubelszczyźnie, zginął w

1949 r. w bunkrze pod stodołą,
otoczonym przez KBW i UB. Kpt.
Zbigniew Kulesza „Młot” – komendant 16. Okręgu Narodowego
Zj e d n o c z e n i a Woj s kowe go
„Orzeł” na północnym Mazowszu
i Mieczysław Dziemieszkiewicz
„Roj”, któr y poległ w walce
w 1951 r. – opowiada o nich film
„Kryptonim Orzeł”. Józef Franczak „Lalek” – ostatni ukrywający
się partyzant powojennego podziemia Lubelszczyzny, zginął
z bronią w ręku w walce z MO I
SB. Por. Tadeusz Kuncewicz „Podkowa” z AK-WiN na Zamojszczyźnie, który w czerwcu 1945 r.
zdołał przerzucić dwudziestu
trzech partyzantów przez Czechosłowację do amerykańskiej strefy
okupacyjnej. Ponad trzystu zamordowanych na Mokotowie…
Pierwszego marca 2016 r. po raz
piąty stanęli do apelu

***
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych
w Łomiankach miała miejsce promocja książki pt. „Ostatni list do
matki”. Autor – Leszek PrusMroczkowski „ Andrzej” jest
mieszkańcem Bielan, podpułkownikiem Komendy Głównej WiN
Warszawa, kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodze-

nia Polski z Gwiazdą oraz Krzyża
Wolności i Solidarności.
Jako żołnierz nielegalnej po
wojnie organizacji „Wolność i Niezawisłość” skazany został na karę
śmierci zamienioną po wznowieniu procesu na dwanaście lat więzienia.

***
Kombatanci z „Grupy Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, która ma siedzibę
na Bielanach w Ośrodku Wsparcia
Nr 2, zostali zaproszeni do Sochaczewa na obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Spotkanie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, z udziałem mieszkańców
i miejscowych harcerzy, było dla
nich lekcją historii. Gospodarze
opowiadali o Wyklętych znad Bzury, a goście o partyzantach z Kampinosu i ich roli w Powstaniu Warszawskiem: bitwie o lotnisko Bielańskie, o Dworzec Gdański i innych
akcjach zbrojnych. Wyświetlono
film o Żołnierzach Zgrupowania
z akcentem walki o lotnisko.
Stała wystawa muzeum prezentuje m. in. działanie ruchu oporu na ziemi sochaczewskiej, w tym
Obwodu AK „Skowronek” i Zgrupowania AK „Kampinos”
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Lekcja historii dla uczniów SP nr 209
„Gdy już zabraknie łez, trzeba się śmiać! A świat jest pomimo wszystko piękny”

Fot. Arch. SP Nr 209

N

iezwykła lekcja historii
w centrum edukacyjnym
Instytutu Pamięci Narodowej. Uczniowie szkoły podstawowej
nr 209 wzięli udział w uroczystości
upamiętnienia 76. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do Związku
Sowieckiego. Dzieci z klasy 4c i 5d
przygotowały muzyczną opowieść
o losach Sybiraków. Motywem
przewodnim była postać Hanki
Ordonówny, patronki szkoły.
Były to wspomnienia o życiu,
twórczości i działalności na zesłaniu Hanki Ordonówny przeplatane
jej piosenkami w wykonaniu
uczniów, którym akompaniowała
na akordeonie i wspomagała wokalnie nauczycielka muzyki Teresa
Budzanowska. Postać Ordonki
odegrała Ewa Tamoń, nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej, która
także śpiewała. Widzowie usłyszeli znane szlagiery, takie jak: „Na
pierwszy znak”, „Uliczka w Barcelonie” czy „Miłość ci wszystko wybaczy”. Przy dźwiękach tego ostatniego występujący uczniowie zatańczyli walca.
Scenografię przygotowali arty-

Muzyczna opowieść o losach Sybiraków

sta malarz Jacek Barszcz (ojciec
uczennicy z kl. 5d) oraz nauczycielka języka polskiego i jednocześnie reżyser spektaklu Ewa Smereczyńska.
Dopełnieniem scenografii były
slajdy ukazujące Ordonównę w
kolejnych etapach jej życia. Oprócz
działalności artystycznej, zorganizowała sierociniec dla dzieci rodziców wywiezionych i więzionych
przez NKWD. Sylwetki tych dzieci
i zmagania ich opiekunów z sowieckimi władzami ukazała Ordonka w książce, wydanej w 1948 r.
w Bejrucie pod pseudonimem We-

ronika Hort, a zatytułowanej „Tułacze dzieci”.
Przedstawienie obejrzeli specjalnie zaproszeni goście ze Związku Sybiraków - profesor Stanisław
Kulon (autor wystawy „Droga
krzyżowa 1939 – 1947”, którą można było oglądać od 1 do 29 lutego
w Centrum Edukacyjnym IPN),
Leon Zujko – przedstawiciel Warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków oraz Mirosława Niekoraniec – Prezes Związku Sybiraków
Koło Żoliborz i Bielany.
Ewa Smereczyńska

W naszym cyklu „Aleja Zasłużonych” prezentujemy drugą sylwetkę sławnego Polaka, który spoczywa na cmentarzu na Wólce Węglowej. Istniejący już ponad 40 lat Cmentarz Komunalny Północny
to dziś porośnięta – zwłaszcza w swojej najstarszej
części – pięknymi drzewami urokliwa warszawska
nekropolia. Tym razem przypominamy znanego
aktora Józefa Nowaka,
Józef Nowak
Należał do grona aktorów, którzy zastąpić mieli amantów przedwojennych – Eugeniusza Bodo,
Aleksandra Żabczyńskiego, Franciszka Brodniewicza. Jego plebejski typ urody sprawiał, że był idealnym kandydatem na amanta
filmowego czasów socrealizmu.
Rola główna w dyptyku Jerzego
Kawalerowicza „Celuloza” (1953)
i „Pod gwiazdą frygijską” (1954)
zdawała się przypieczętowywać
ten wizerunek. Okazał się jednak
aktorem, który przerastał papierowych bohaterów „okresu błędów
i wypaczeń”.
Józef Nowak urodził się 8
kwietnia 1925 roku. Pierwsze swoje role teatralne grał jako dwudziestolatek w teatrach krakowskich.
W latach czterdziestych zdążył
jeszcze przejść przez sceny Opola
i Katowic, zaś w 1949 roku przyjechał do Warszawy i pozostał w niej
do końca życia. Na krótko związał
się z Teatrem Narodowym, by
w końcu na stałe trafić do cieszącego się sławą jednej z najlepszych
stołecznych scen Teatru Dramatycznego. Tu jego talent zajaśniał
pełnym blaskiem. Występował
w przedstawieniach reżyserów
tego formatu, co Ludwik René,
Konrad Swinarski, Bohdan Korzeniewski, Lidia Zamkow, Adam
Hanuszkiewicz, Jerzy Jarocki, Zygmunt Hübner.
Swoją pierwszą rolę filmową
w kinie już nie socrealistycznym,
zagrał w filmie wybitnym – był
nim „Człowiek na torze” Andrzeja Munka z 1956 roku. Rok później wystąpił w nie mniej doskonałej „Eroice” tego samego reżysera, a w roku 1960 – w reżyserowanym także przez Munka „Zezowatym szczęściu”. Od tej pory
Józef Nowak stał się jednym z najchętniej obsadzanych przez reżyserów aktorów filmowych. Grał
w „Prawie i pięści” Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego
(1964), „Westerplatte” Stanisława
Różewicza (1967), „Hrabinie Cosel” Jerzego Antczaka (1968),
„Kardiogramie” Romana Załuskiego (1971), „Hubalu” Bohdana
Poręby (1973), „Pełni” Andrzeja
Kondratiuka (1979). Raz tylko,
w serialu „Podziemny front”

Józef Nowak

z 1965 roku, wcielił się w gestapowca. Poza tym grywał bohaterów sympatycznych i ujmujących.
Swoistym ukoronowaniem tej galerii pozytywnych postaci była
rola tytułowa w komedii Tadeusza
Chmielewskiego „Wiosna, panie
sierżancie” z 1974 roku. W roli
dobrotliwego, wręcz ciamajdowatego milicjanta z Trzebiatowa ukazał Nowak pełną paletę swoich
możliwości aktorskich. Najsłynniejszą i do dziś uwielbianą przez
nowe pokolenia widzów rolą aktora jest jednak ta, którą zagrał
w „Hydrozagadce” Andrzeja Kondratiuka. Grana przez Nowaka
postać skromnego urzędnika, który przemienia się w superbohatera Asa i w tej roli ratuje dzieci, nie
dopuszcza do wypadków drogowych oraz ostrzega przed „najgorszą trucizną”, czyli alkoholem, była
w zamierzeniu parodią komiksowych bohaterów zachodniej popkultury, takich jak Batman czy
Superman. W fenomenalnej kreacji Józefa Nowaka okazała się
także wysmakowaną autoparodią,
w której aktor dworował sobie ze
swojego własnego wizerunku wykonawcy ról bohaterskich i pozytywnych.
Nieco mniej jednoznaczne,
pogłębione psychologicznie role
stworzył Józef Nowak w serialach,
np. w „Domu” Jana Łomnickiego,
gdzie zagrał Kajetana Talara, ojca
głównych bohaterów. Ostatnią rolą
Nowaka był występ w serialu Sylwestra Szyszki „Pan na Żuławach”.
Był już wtedy bardzo zniszczony
chorobą nowotworową, wychudzony, zmieniony niemal nie do
poznania. Zmarł 16 stycznia 1984
roku. Miał tylko 59 lat.
Rafał Dajbor
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REFERAT KULTURY
Ul. Żeromskiego 29, TEL. 22 373 33 98 www.bielany.waw.pl
PONIEDZIAŁEK MAZURKOWY NA BIELANACH
 Drugiego dnia Wielkanocy – 28 marca 2016 r.
tradycyjnie już, wokół kościoła Pokamedulskiego
przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się Poniedziałek Mazurkowy – otwarta impreza kulturalna organizowana przez fundację Wszystkie Mazurki Świata.
Podczas Mszy św. o godz. 11 wystąpi zespół wokalny Jerycho. Artyści wykonają historyczne śpiewy polskie oraz
łacińskie w formie pieśni liturgicznych. Po Mszy, na placu
przed kościołem, jak przystało na radosne święto, będzie
muzyka i tańce. Zaprosimy wszystkich do zatańczenia
mazurka, polki czy kujawiaka – do tańca zagra zespół
„Zawołany Skład Weselny” – kapela Mateusza Niwińskiego. Po tańcach, w podziemiach kościoła o godz. 13.00 –
dalszy ciąg pieśni w wykonaniu zespołu Jerycho.

ROZPOCZYNAMY CYKL „PIOSENKA AUTORSKA W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH”
 W niedzielę, 17 kwietnia zapraszamy do Podziemi Kamedulskich na pierwszy w tym roku koncert z cyklu „Piosenka Autorska w Podziemiach
Kamedulskich”.

Na scenie pojawi się Przemek Mazurek – artysta, piosenkarz, autor tekstów, zdobywca szeregu nagród na
festiwalach muzycznych m.in. Nagroda Publiczności i
Nagroda Polonijna na 10. Festiwalu Piosenki Poetyckiej
im. Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu (2013).
Wszechstronny muzyk jest również aranżerem, aktorem
kabaretowym i redaktorem radiowym. A wszystko to
zgodnie z hasłem „Trzeba coś robić”, o czym przekona

państwa w swoim autorskim programie, gdzie radość
będzie mieszać się z ironią, a dystans do rzeczywistości
- z jej dokładną analizą. Wszystko to w dobrej oprawie
muzycznej w składzie: Przemek Mazurek (śpiew, gitara),
Janusz Musielak (II gitara), Paweł Głowacki (kontrabas,
banjo) oraz Robert Rekiel (instrumenty perkusyjne).
Rozpoczęcie koncertu o godz. 17.00 w Podziemiach Kamedulskich, ul. Dewajtis 3, wstęp wolny.

WYSTAWA „TYLKO SPOKÓJ NAS URATUJE” W BIELAŃSKIM RATUSZU
Od 23 marca do 29 kwietnia w ratuszu Dzielnicy Bielany
można obejrzeć wystawę pod hasłem „Tylko spokój nas
uratuje” poświęconą innowacyjnym metodom poprawy
bezpieczeństwa na miejskich ulicach. Warto je poznać,
aby bardziej świadomie oceniać warunki ruchu drogowego wokół naszych domów i możliwości ich poprawy,
której konieczność widać w wielu punktach Bielan.
Piesi są od lat najliczniejszą grupą wśród ofiar wypadków drogowych w Warszawie, mimo że ponad
60% z nich powodują kierowcy. Wysoka śmiertelność
pieszych to pochodna przede wszystkim nadmiernej
prędkości, do której zachęcają szerokie ulice i niedostateczne egzekwowanie przepisów. Ograniczanie
prędkości jest więc podstawowym i najskuteczniejszym środkiem poprawy bezpieczeństwa niechronio-

nych uczestników ruchu. Rozsądnie zaprojektowana
infrastruktura drogowa pozwala pogodzić płynną jazdę z bezpieczeństwem. Wystawa prezentuje, jak się to
robi w praktyce.
Wystawa jest jednym z elementów projektu „Miasta dla
ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla
wszystkich mieszkańców”, realizowanego przez Zielone
Mazowsze w latach 2014-2016 dzięki wsparciu z Funduszy EOG.
Wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa w ruchu miejskim i jakości przestrzeni publicznej
zapraszamy do współpracy, kontaktu (bielany@zm.org.
pl) i odwiedzin na stronie www.zm.org.pl.
Marcin Jackowski,
Sekcja Bielańska Zielonego Mazowsza

MŁODZI PIELGRZYMI ZJADĄ NA BIELANY
Blisko tysiąc osób zamieszka na Bielanach podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży. Poprzedzą one spotkanie
z papieżem Franciszkiem w Krakowie w ramach Światowych Dni Młodzieży.
- Nasza dzielnica przyjmie pielgrzymów między innymi z Hiszpanii czy Ameryki Południowej – mówi Witold
Strzeszewski z urzędu dzielnicy Bielany. Młodzież zjawi
się 20 lipca i na terenie naszej dzielnicy będzie przez
pięć dni. Pielgrzymi będą nocować w szkołach oraz
w domach mieszkańców Bielana, którzy współpracują
z osiedlowymi parafiami.
21 lipca pielgrzymi będą zwiedzali stołeczne muzea,
a wieczorem wezmą udział w koncercie na Placu Piłsudskiego. Dzień później zaplanowano piesze pielgrzymki do miejsc związanych z życiem świętych War-

szawy – młodzież będzie się między innymi modlić się
przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Z kolei na Bielanach dzień dla pielgrzymów zaplanowano 23 lipca. - Na terenie Akademii Wychowania Fizycznego zaplanowaliśmy piknik. Dla młodzieży
planujemy atrakcje sportowo-rekreacyjne. Ponadto
zachęcimy pielgrzymów do nauki poloneza, naszego
narodowego tańca, co zakończy się barwnym korowodem – tłumaczy Strzeszewski. Impreza na AWF będzie
poprzedzona udziałem pielgrzymów we Mszy świętej
w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. 24 lipca
będzie spotkanie pielgrzymów w parafiach, a dzień
później wyjadą do Krakowa, gdzie spotkają się z Papieżem Franciszkiem.
opr. R
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Zajęcia w Bibliotece dla Dzieci Nr 14
zgodnie z planem.
 we wtorki 5,12,19,26 godz. 11.00 / zapisy (osobiście lub telefonicznie)
 w czwartki 7,14,21,28 godz. 16.30 / zapisy
(osobiście lub telefonicznie)
 w piątki 8,15,22,29 godz. 17.00 / zapisy (osobiście lub telefonicznie)
Zajęcia edukacyjno-plastyczne mają na celu aktywizowanie umiejętności werbalnych oraz motorycznych
dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, spontaniczności, uczą pracy w grupie. Podzielone są na dwie
części: edukacyjną oraz plastyczną. Podczas pierwszej
części zajęć prowadzone są zabawy i konkursy. Druga
część to zajęcia plastyczne, które mają na celu zapoznanie dzieci z różnymi technikami. Rodzaj aktywności oraz
proponowane zagadnienia, a także sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku odbiorców.

 13.04. (środa) o godz. 17:30 na teatrzyk dla
dzieci “Zwierzątka z polany” w wykonaniu Teatru
Dobrego Serca / wstęp wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 22 (ul. Rudzka 12/14) zaprasza:
 6,13,20,27.04., godz. 16:30. Warsztaty rękodzieła DIY dla dorosłych w każdą środę.
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65
 do 22.04. Wystawa Kamila Pasterkowskiego
“Warsawgraphy”
 12.04. g.18:00. Spotkanie autorskie z Kamilem
Dziadkiewiczem, autorem “Miasta krwi”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 21 przy ul. Wrzeciono 48
 21 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 17.30
na spektakl pt. „Baśniowy pokoik”.
Baśniowy pokoik - to wielkie marzenie niepoprawnego
Pieska, który porzuca rodzinną budę i kochającego Tatę,
by zdobyć pierwszą nagrodę na wystawie psów w Mieście Róż.
Niestety róże mają też kolce! Czy Piesek odda swą miskę
i obrożę, by móc trochę się pobawić? Czy zamiast „baśniowego pokoiku” zyska pchły na grzbiet? Wszystko
skończyłoby się może źle, gdyby nie Biały Kotek idący
za nim łapa za łapą. Ale... Co na to wszystko powie Tata?!
Wstęp wolny.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
zaprasza:
 w każdą środę i czwartek o godz. 10:00 na Kino
Młodego Widza / zapisy
Kino Młodego Widza to pokazy bajek adresowane do
dzieci powyżej 3 roku życia jako alternatywna forma
spędzania wolnego czasu. Projekt odbywa się w każdą
środę i czwartek o godzinie 10:00. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych bohaterów na wielkim ekranie. Zapraszamy grupy zorganizowane z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapisy: k.kocimski@
bibliotekabielany.waw.pl
 w każdy wtorek o godz. 11:00 na zajęcia „Biblioteka na Ciebie czeka” / wstęp wolny
Biblioteka na Ciebie czeka to zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami ruchowymi, skierowane do młodszych dzieci (od 2 do 3 lat). Spotkania te mają charakter
przygotowania do przedszkola, uczą umiejętności pracy i zabawy w grupie, integrują, rozwijają zdolności manualne. Na zajęcia obowiązuje wstęp wolny.

 piątki od 17 do 19:00 Cafe co Libros zaprasza na
dyskusje o książkach przy aromatycznej kawie
 czwartki kontynuacja zajęć z języka hiszpańskiego - II semestr lekcje biblioteczne dla dzieci ze
SP nr 209 i SP nr 80

Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 103

Mediateka START-META, ul. Szegedyńska
13a
 1.04.2016 r. godz. 17.00 - Bielańska Akademia
Filmowa dla Wymagających
W klimacie wiosny, jako antidotum na ewentualne
przesilenia, zapraszamy Państwa na znakomitą komedię obyczajową w idealnej dla takiego gatunku obsadzie pt. „Przeprowadzka”. Diane Keaton oraz Morgan
Freeman grają nowojorskie małżeństwo, które po czterdziestu latach mieszkania w apartamencie na Brooklynie planuje przeprowadzkę. Dla reżysera jest ona tylko
przyczynkiem do snucia dowcipnej, momentami wzruszającej podróży sentymentalnej, po różnych etapach
ich wspólnego życia. Duża dawka dobrego nastroju
i dobrego kina w jednym. Zapraszamy!
 2.04.2016 r. godz. 10.00 - Bielańska Akademia
Filmowa dla Dzieci - pokaz bajek
 2.04.2016 r. godz. 16.30 - wernisaż wystawy
„Kolory starej Warszawy”
Prezentującej klimatyczne fotografie, pełne zadumy nad
przemijającym czasem i śladami, jakie jego bieg pozostawia. Nietypowe spojrzenie na
architekturę miasta, dostrzeżenie detalu stanowiącego o
znaczeniu ujęcia, geometryczna forma i uchwycony kontrast
kolorystyczny sprawiają, że
prezentowane zdjęcia to nie
tylko sentymentalna podróż
po zakątkach Warszawy, ale
też pełne artystycznego wyczucia małe dzieła sztuki.
Autorką jest Caska Tolak - szczęśliwa żona i matka, fotografka-amatorka zakochana w rodzinnej Warszawie,
w jej zapomnianych i opuszczonych miejscach pełnych
kolorowych historii. Świadomie fotografuje od prawie
10 lat, dzięki swojemu tacie, który „od zawsze” robił
zdjęcia i kręcił filmy.
 9.04.2016 r. godz. 10.00 - Bielańska Akademia
Filmowa dla Dzieci - pokaz bajek
 12.04.2016 r. godz. 17.00 - Przedstawienie
teatralne dla dzieci pt. „Grzecznie i bezpiecznie”
w wykonaniu Teatru Duet.
Wstęp wolny! Bajka ucząca dzieci jak zachowywać się
kulturalnie i bezpiecznie na ulicy. Mówiąca o bezpieczeństwie w domu, w szkole, a także na wycieczkach
i wakacjach.

 6.04. godz. 17.30 Spotkanie Dyskusyjnego  14.04.2016 r. godz. 17.00 - Dyskusyjny Klub
Książki dla Młodzieży - O. S. Card „Gra Endera”
Klubu Książki
Omawiane książki: „Zła kobieta „ Amanda Prowse, „Szum”
Magdalena Tulli, „Dwie kobiety” Doris Lessing”
 16.04.2016 r. godz. 10.00 - Bielańska Akademia Filmowa dla Dzieci - pokaz bajek
 14.04. godz. 17.00- 18.30. Warsztaty frywolit 20.04.2016 r. godz. 13.30 - „Ore, ore...” - Zabakowe dla dorosłych.
Prowadzi Pani Elżbieta Jurzysta. ZAPISY
wa taneczna dla seniorów, karaoke z piosenkami
biesiadnymi.
 19.04. godz. 17.30. Koncert instrumentów
dawnych: teorba, lutnia, gitara barokowa.
 21.04.2016 r. godz. 17.00 - Dyskusyjny Klub
Książki - F. Deghelt „Babunia”
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3.04 (niedziela), godz. 12.30

Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”.

W programie spektakl „Roztańczone wakacje z Calineczką” oraz animacje plastyczne. Dla dzieci od 3 lat.
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 29 marca.

6.04 (środa), godz. 19.00

Z cyklu „Warszawska Giełda Autorów. Kabaret
ZAKR”, wystąpią Kabaret Czesuaf oraz Marek
Majewski.
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 29 marca

8.04 (piątek), godz. 19.00

Wernisaż wystawy Mirosławy Nowak „Mój
czas … malowany”.

Wstęp wolny. Wystawa czynna do 24 kwietnia 2016

16.04 (sobota), godz. 18.00

Z cyklu „Muzyczne podróże” „Izrael”.

Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44,
www.bok-filia.e

Z cyklu „Podróżniczek” spotkanie z „Akademią
Odkrywcy im. Tony Halika”, dla dzieci od 4 lat
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 11 kwietnia

17.04 (niedziela), godz. 17.00

Spektakl „Zamieszanie w królestwie bajek”,
grupa teatralna Reaktorzy (dla dzieci 10+ i
dorosłych).

Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK
od 11 kwietnia

20.04 (środa), godz. 18.00

Z cyklu „Wieczór Międzynarodowy”, „Turcja”
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 11 kwietnia

24.04 (niedziela), godz. 16.00

Bielański Dancing czyli wieczorek taneczny dla
dorosłych.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 18 kwietnia

27.04 (środa), godz. 10.00 – 16.00
Óniwersytecki Festiwal Filmowy

15.04 (piątek), godz. 18.00

7 kwietnia (czwartek), godz. 18.00

Wernisaż fotografii Renaty Szymanowskiej
„Rosa na obiektywie” oraz recital skrzypcowy
Roberta Bielaka.

Wstęp wolny

23.04 (sobota), godz. 12.00

„Piękny ogród - to proste”. Spotkanie z Agnieszką
Kaszyńską (architektem krajobrazu i projektantem Wstęp wolny. Wystawa czynna do 12 maja
wnętrz, założycielką Akademii Wolnego Czasu).

13.04 (środa), godz. 10.45

Koncert Filharmonii Narodowej „W pogoni za
librettem – koty, ślimaki i inne historie”
Bilety: 4 zł

14.04 (czwartek), godz. 18.00

Warsztaty malowania na jedwabiu (apaszki, szale)

Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 11 kwietnia

17.04 (niedziela), godz. 12.30

Koszt: 85 zł (w cenie wszystkie materiały). Zapisy do 7
kwietnia, tel. (22) 835-54-44

Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze Sztuką”. Spektakl dla dzieci „Krecik i spodenki” Teatr Domowy „Chmielna 6”
Bilety: 5 zł

28.04 (czwartek), godz. 18.00

„Lizbona i okolice – kartka z podróży” - spotkanie z Jarosławem Bobinem
Wstęp wolny

KOLOROWY JARMARK
Kolejny Jarmark Kazimierski za nami, a tegoroczny pobił dotychczasowy rekord w ilości wystawców. Pomimo „niespacerowej” pogody, sporo osób zdecydowało się w weekend na
wizytę na Goldoniego w Bielańskim Ośrodku Kultury.
Można było kupić ozdoby świąteczne, palemki, kraszanki, jak
to mówią: wszystko na stół wielkanocny. Nie zabrakło zabawek drewnianych, ręcznie szytych maskotek, filcowych szali
i torebek, biżuterii, ceramiki ręcznie malowanej, rzeźby drewnianej. Można było kupić przysmaki na stół, nie tylko wielkanocny, przygotowane według tradycji kuchni polskiej, litewskiej i tatarskiej.
Koncerty prezentujące tradycje regionalne w obrzędzie, muzyce, śpiewie i tańcu są nieodłącznym elementem Jarmarku Kazimierskiego. W sobotnie popołudnie zatańczyli i zaśpiewali nam goście z Wilanowa i Powsina – połączone siły zespołów „Powsinianie”, „Kuźnia Artystyczna” i Grupa 30 + z
Centrum Kultury Wilanów. Na scenie królowały piękne stroje wilanowskie z charakterystycznymi czarnymi haftami.
Pozostaje jeszcze powiedzieć „Na święto Kazimierza, wyjdzie skowronek spod perza” co oznacza że Wielkanoc i wiosna
tuż, tuż.

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3

Wstęp wolny

„Bernadetta. Cud w Lourdes” – film

27.04 (środa), godz. 18.00

3 kwietnia A.D. 2016 (niedziela), g. 15:30, bilety 15 zł. Film już od 10 r.ż.
Wprowadzenie do filmu oraz dyskusję po projekcji poprowadzi filozof, etyk, filmoznawca i wybitny pedagog dr hab. Wanda Kamińska (dyr. pracowni edukacyjnej HIPOKAMP, prywatnie matka trójki dzieci).
Poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi. Od lutego do lipca 1858 r. Matka Boża 18 razy objawia się Bernadetcie
Soubirous (znakomita kreacja Katii Miran), prostej, obdarzonej dużym temperamentem, nieco upartej, ale niezwykle uczciwej nastolatce z prowincjonalnego
Lourdes na południu Francji. Do miasteczka zaczynają przybywać pielgrzymi,
dochodzi do cudownych uzdrowień, a wieść o Lourdes obiega świat.
Czternastoletnia dziewczyna Bernadetta doznaje objawień Matki Boskiej, musi
zmierzyć się z ciężarem misji powierzonej jej przez Maryję… Kreacja panny Bernadetty Soubirous (w tej roli znakomita Katia Miran, nagrodzona na Festiwalu
Filmów Religijnych w Rzymie) jest poruszająca i pełna uroku. Widz na długo pozostanie pod jej wrażeniem. Dziś Lourdes jest jednym z najsławniejszych miejsc
pielgrzymek na świecie, odwiedzanym co roku przez 6 milionów pielgrzymów,
a Bernadetta uznana została świętą.
Reżyseria: Jean Sagols, scenariusz: Serge Lascar, Robert Arnaut, Jean-Michel Di Falco, produkcja: Francja 2011,czas
trwania filmu: 1 godz. 49 min
DOBRE MIEJSCE wej. B, ul. Dewajtis 3, Las Bielański, Warszawa. Aula bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
Wstęp wolny

29.04 (piątek), godz. 18.00

Wernisaż malarstwa Bartłomieja Kulpy pt.
„Odkrywając”.
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 15 maja 2016
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9 i 10.04 (sobota, niedziela), godz. 19.00

3.04, godz. 19.00

„Kontrabasista” na Bielanach

W styczniu br. mija 30 lat od premiery monodramu
„Kontrabasista” Patricka Suskinda w wykonaniu
Jerzego Stuhra – jednego z najwybitniejszych polskich artystów teatru i filmu. Aktor bawił i wzruszał
publiczność dylematami kontrabasisty 700 razy.
Spektakl do dziś jest artystycznym znakiem profesora Jerzego Stuhra, projektem już dzisiaj klasycznym.
Tekst monodramu należy do najwybitniejszych
w dorobku niemieckiego dramaturga Patricka Suskinda. Jest on światowym bestsellerem na równi ze
słynnym „Pachnidłem”. Oddajmy głos wspomnianemu tu Jerzemu Stuhrowi. „«Kontrabasista» to trudna
opowieść do instrumentu, który jest zbyt duży żeby
z nim mieszkać, żeby go przewozić i zbyt nieporadny, bo nie da się na nim zagrać wszystkiego”.
Chciałbym Państwa zaprosić na ten monodram do
Bielańskiego Ośrodka Kultury, jednak w innym – lecz wierzę, że równie interesującym – wykonaniu.
Ze wspaniałym iskrzącym się dowcipem, ale też dramatycznym, chwytającym za serce tekstem zmierzy się aktor
Teatru Maska Krzysztof Rogacewicz znany z takich filmów jak „Komornik”, „Ballada o spokojnym człowieku” oraz
wielu epizodycznych ról w telewizyjnych serialach. Monodram w jego wykonaniu i reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego – jak opisuje krytyk Małgorzata Potoczak-Pełczyńska – ma precyzyjną konstrukcję. Nie ma tu przypadkowego gestu, ruchu i pozy. Akcja rozgrywa się w małym pokoju, w którym bohater muzyk budzi swoje demony, by
ostatecznie rozprawić się z nimi.
Kończąc, gorąco zapraszam Państwa na dwa spektakle „Kontrabasisty” w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza do
Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Goldoniego 1) w dniach 9 i 10 kwietnia o godz. 19.00. Bilety w atrakcyjnej cenie
20 zł można będzie nabyć od 4 kwietnia w kasie BOK (kasa czynna pon.-pt. 16.00-19.00 i wt. 10.00-13.00) oraz
w miarę wolnych miejsc przed spektaklami.
Jarosław Bobin, dyrektor BOK

STUDENCKI FESTIWAL FILMOWY

Bielański Ośrodek Kultury, Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy zapraszają w dniu 3 kwietnia o godz. 19.00 do
kościoła przy ul. Conrada 7 na wspomnieniowy koncert
słowno-muzyczny pt. „Myśleć sercem – papieskie inspiracje”. Projekt artystyczny jest realizowany w zbieżności
z kilkoma ważnymi datami związanymi z jednej strony
z kalendarzem liturgicznym, z drugiej z historią naszej
ojczyzny, albowiem odbywać się on będzie w pierwszą
niedzielę po Wielkiejnocy – w niedzielę Miłosierdzia,
w dzień po 11. rocznicy śmierci Jana Pawła II oraz w czasie kiedy wspominamy nasze chrześcijańskie dziedzictwo czyli 1050. rocznicę chrztu Polski.
Na program koncertu, a właściwie spektaklu słownomuzycznego złożą się utwory m.in. J. S. Bacha, F. Chopina, W. Lutosławskiego, K. Szymanowskiego, S. Prokofiewa, wiersze okresu romantyzmu oraz wybitnych
poetów ubiegłego stulecia: Jana Lechonia, Zbigniewa
Herberta czy też barda Jacka Kaczmarskiego.
Projekt „Myśleć sercem – papieskie inspiracje” jest artystyczną propozycją odczytania pozostawionych przez
Papieża Polaka drogowskazów na temat wolności, wiary, piękna i miłości. Słowa i muzyka w spektaklu ukazują
myśl, że piękno i prawda są zawsze aktualne, współczesne i żywe.
W koncercie udział wezmą Dariusz Jakubowski (aktor/
autor koncepcji/ reżyser), Piotr Szafraniec (fortepian),
Katarzyna Thomas (sopran).
Gorąco zachęcam Państwa do obejrzenia i wysłuchania
koncertu. Sądzę, że główną atrakcją będzie możliwość
obejrzenia aktora Dariusza Jakubowskiego na co dzień
odgrywającego postać lekarza ginekologa w serialu „Na
dobre i na złe”, znakomicie, by nie powiedzieć porywająco, recytującego wiersze naszych narodowych wieszczów.
Na zakończenie dodam, że koncert był prezentowany
w wielu miejscach w kraju i zagranicą m.in. w Rzymie
w kościele Santo Spirito, Centrum Chopinowskim w Szafarni, czy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.
Jarosław Bobin, dyrektor BOK

Fot. G. Wasilewski

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja
„Óniwersyteckiego Festiwalu Filmowego”. 27
i 28 kwietnia w Bielańskim Ośrodku Kultury
(ul. Goldoniego 1) i w budynku Wydziału Nauk
Humanistycznych UKSW (ul. Dewajtis 5 ) zobaczymy krótkometrażowe filmy niezależnych
twórców.
Częścią festiwalu jest konkurs krótkometrażowych filmów, które oceniać będzie jury wraz ze
zgromadzoną widownią. Przewidziane są również przeglądy etiud Studia Munka i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Wisienką na torcie będzie
specjalny seans „Kalkuty od świty do zmierzchu”,
który jest zbiorem etiud dokumentalnych o różnych miastach. Każda z nich została przygotowana przez studentów szkół filmowych na całym
świecie.
O pracy przy projekcie opowie wybitny dokumentalista – prof. Mirosław Dembiński. Nie zabraknie
też wykładów krytyków (m.in. dr Katarzyny Taras)
czy spotkań ze blogerami zajmującymi się tematyką kinematografii.
Patronem festiwalu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK, organizatora akcji Bank Ambitnej
Młodzieży. Organizatorzy do 18 kwietnia przyjmują zgłoszenia filmów do konkursu. Jeśli uczysz
się w liceum bądź studiujesz, prześlij swój film na
adres konkurs.oniwersyteckiff@gmail.com.

Koncert „Myśleć sercem
– papieskie inspiracje”.

Anna Pawluczuk, Filmowy Kot i Maciej Pajączkowski, organizator ÓFF
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Kto zostanie Wspaniałym Bielan?

Niepełnosprawni
poznają przyrodę

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy ul.
H. Ch. Andersena 4 zakończyły
się dzielnicowe eliminacje konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

zięki współpracy Fundacji
Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Wydziału
Ochrony Środowiska Dzielnicy
Bielany, dla uczniów przygotowano wiele ciekawych zajęć.
W tegorocznej edycji projektu
zaplanowano między innymi wycieczki przyrodnicze, ekologiczny
plener malarski zakończony wystawą oraz piknik jesienny w Kampinowskim Parku Narodowym,
połączony ze spacerem z leśnikiem
i tematycznymi konkursami.
Fundacja Pomocy Ludziom
Niepełnosprawnym działająca
w obszarze edukacji, w tym także
edukacji ekologicznej, może pochwalić się realizacją wielu działań
na rzecz swoich podopiecznych.
W poprzednich edycjach projektu
ekologicznego uczniowie mieli
możliwość m.in. kształtowania dobrych nawyków - umiejętności segregowania śmieci czy popularyzowania idei sprzątania po psie.
W szkole odbyły się tematyczne
przedstawienia teatralne, warsztaty
utrwalające wiadomości ekologiczne uczniów, konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową wykonaną z materiałów recyklingowych.
Uczniowie i rodzice wzięli także udział w zajęciach poświęconych zdrowemu odżywianiu. Ich
celem była edukacja, ale również
dostarczenie uczniom nowych
bodźców smakowych. Oprócz degustacji, uczniowie przygotowywali według własnych przepisów
zdrowe potrawy.
W ubiegłym roku dużą popularnością cieszyły się Letnie Warsztaty Ekologiczne. Uczniowie poznawali pomniki przyrody Bielan,
a podczas spacerów powstało wiele
zdjęć i rysunków. Całość zaowocowała „Przewodnikiem po pomnikach przyrody Bielan” dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Uczniowie ZS nr 124 przedstawiają swoje osiągnięcia

nia Dzielnicy Bielany, Maria Pyszkiewicz – Dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury im. Marii Gwizdak,
Anna Piskorek-Atys - nauczyciel
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Marii Gwizdak, Krystyna Raczkiewicz – koordynator Bielańskiej Kapituły Szkolnych Klubów „Ośmiu”
wysłuchała wystąpień wolontariuszy, którzy przedstawili swoje działania i osiągnięcia.

Werdykt komisji poznamy na
uroczystej gali 12 kwietnia. Wtedy
też poznamy zdobywców zaszczytnych tytułów „Wspaniałego Bielan” oraz „Wspaniały Klub Ośmiu”.
Nie zabraknie również wyróżnienia dla „Wspaniałego Opiekuna
Wolontariatu” oraz „Wspaniałego
Rodzica Wolontariusza”.
Maria Pyszkiewicz

Lelewel i José wśród najlepszych

N

a 18. pozycji znalazło się
XLI Liceum Ogólnokształcące im. Lelewela, a na 22.
miejscu uplasowało się XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José
Martí. Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz ufundowała
pamiątkowe tarcze „Szkoła sukcesu”, które trafiły między innymi do
wspomnianych dwóch bielańskich

szkół. Najlepszym liceom pogratulowali także rektorzy stołecznych uczelni akademickich. Wręczyli dyplomy tym liceom, które
w minionym ćwierćwieczu dostarczyły im najlepszych kandydatów.
Ponadto XXII Liceum Ogólnokształcące zostało wyróżnione
także przez Rektora UKSW za
„sukcesy w dziedzinie edukacji
i wychowania oraz otwieranie jego
Absolwentom perspektyw w podejmowaniu dalszego kształcenia”.
WOW

Fot. Arch. Fundacji

Dwie bielańskie szkoły uplasowały się w „Rankingu 25-lecia”,
który przygotował miesięcznik
„Perspektywy”.

Fot. Arch. Fundacji

D

Fot. Arch. MDK

W

rywalizacji bierze udział
19 wolontariuszy działających na Bielanach. Do
konkursu przystąpiło dziesięciu
wolontariuszy ze szkół podstawowych nr: 53, 77, 187, 223, 263, 289,
293, dziewięciu wolontariuszy
z Gimnazjum nr 72 i 78 oraz XXII
LO i LII LO, ZS 35 i 119, a także
pięć Klubów „Ośmiu” ze Szkół Podstawowych nr 53, 209, 223, 289, 293
oraz Zespołu Szkół nr 56 i 124.
Podczas eliminacji komisja
konkursowa w składzie Zofia Gajewicz – naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania Dzielnicy Bielany,
Aleksandra Ziach - główny specjalista Wydziału Oświaty i Wychowa-

W zespole szkół przy ul. Zgrupowania AK Kampinos rusza
kolejna edycja projektu edukacji ekologicznej dla niepełnosprawnych uczniów.

Festiwal Piosenki
I znowu się udało – powiedział
Marcin B. odkładając mikrofon
i mrugając porozumiewawczo…
Co fakt, to fakt – kolejny 17
Festiwal Piosenki w Szkołach przy
Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie był
wspaniały – rozśpiewany co oczywiste, ale i kolorowy, pomysłowy,
inteligentny, angażujący bez wyjątku wszystkich: na wózkach, „na
nogach”, mówiących i niemówiących, dużych i małych, uczniów
i nauczycieli…
A na widowni same ważne osoby, też zaangażowane… W tym
roku odwiedził nas zastępca burmistrza dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk, dzielnie klaskał
Zarząd Fundacji – państwo Krzysztof i Dorota Koman, a najgłośniej
duchowy protektor Festiwalu, dyrektor Jarosław Rola. Skąd ten festiwalowy fenomen – to proste.
Występowanie na scenie, na przyjaznej scenie, w świetle jupiterów
podkreślających nasze atuty, mocne strony wsparte doborem repertuaru, scenografią… to realizacja,
tkwiącej w każdym z nas, niezależnie od urody i możliwości, potrzeby bycia ważnym, zauważonym,
jedynym w swoim rodzaju… I tacy
są uczestnicy Festiwalu – śpiewają
i występują jak potrafią i dlatego
pięknie, wzruszająco pięknie…
Anna Mielecka, Ewa Kucharska
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Kurczak nasz powszedni
W tym kontekście „Głos Seniora” życzy Drogim Czytelnikom
przede wszystkim zdrowia. Chociaż zdrowie nie jest wszystkim,
ale bez zdrowia wszystko jest niczym, nawet świąteczna szynka.

***
Zdrowych, spokojnych Świąt
Wielkanocnych, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,
optymizmu, obfitości na świątecznym stole
Życzy Bielańska Rada Seniorów
Irma
WieczorkowskaBednarek

Fot. Arch. Huty

P

rzydają się zarówno przy
budowie dróg, jak przy produkcji urządzeń AGD.
Ilość surowców naturalnych na
Ziemi stopniowo się zmniejsza. Na
szczęście, ludzie rozumieją coraz
lepiej, że trzeba odchodzić od modelu „produkujemy – zużywamy
– wyrzucamy” i zmierzać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady, jeśli
powstają, są surowcem dla dalszej
produkcji.
Takie podejście stosujemy
w Hucie od wielu lat. Stal ma tę
korzystną cechę, że można ją przetwarzać bez końca – recykling
w tym przypadku jest stuprocentowy. Ale co się dzieje z produktami ubocznymi, które powstają
w czasie produkcji stali? W ArcelorMittal Warszawa są one wykorzystywane na różne sposoby.
Żużel z pieca i piecokadzi prze-

Marian Eliasz

kazujemy do współpracującej
z nami firmy, gdzie po skruszeniu
i odseparowaniu części magnetycznych (głównie tak zwanych
skrzepów) produkowane jest kruszywo drogowe różnych wymiarów. Kruszywo wykorzystywane
jest później do budowy dróg i nasypów. Natomiast skrzepy wracają
do naszego łukowego pieca elektrycznego (EAF) na Stalowni,
gdzie zostają ponownie przetopione na płynną stal.
Pył z pieca elektrycznego przekazujemy do specjalistycznej firmy
zewnętrznej, gdzie odzyskiwany
jest z niego cynk w procesie przewałowym w piecach Waelz`a.

Tomasz Mencina w towarzystwie Jubilatki i jej rodziny

W marcu świętowaliśmy 101.
urodziny mieszkanki Bielan –
Pani Julianny Skotnickiej.

J

Nic się nie marnuje
W Hucie ArcelorMittal Warszawa ponad 95% odpadów
powstających przy produkcji
stali trafia do odzysku, w tym
65% do recyklingu.

Fot. M. Kink

W

czasach kartek żywnościowych kto pracował,
ten miewał na uzupełnianie niedoboru białka za pośrednictwem baby z cielęciną. Dzięki
niej moje dzieci rosły zdrowo
i osobiście brakuje mi dwóch pomników owego etapu naszych
dziejów: objuczonej siatami Matki
Polski i Nieulękłej Baby. Natomiast
dochody emerytów skazywały ich
na białko li tylko kartkowe, a ludowa władza najczęściej rzucała
do sklepów mrożone kurczaki.
Żarty żartami, ale z dzisiejszej
obfitości mięs wszelakich emeryt,

zwłaszcza samotny i z tak zwanym
starym portfelem, też przeważnie
wybiera kurczaka – z kilograma
„ćwiartek”, za niecałe pięć złotych,
można wygospodarować najmniej
trzy obiady. Ale dość o codzienności – na świątecznym stole kurczak
przybierze postać puchatej kuleczki w doniczce z rzeżuchą, a my:
nakroimy szyneczki/umoczymy
w chrzanie/jakżeś dobrze uczynił/
żeś zmartwychwstał Panie!
Pamiętacie? W czasach naszego dzieciństwa nikt nie nazywał
kurczaka kurczakiem. Niewysłowionej dobroci niedzielny obiad
były to młode kartofelki, sałata
prosto z ogrodu – niepryskana
i kurczęta: spod kury, a nie z wylęgarni, karmione ziarnem, a nie
genetyką.

ubilatka, urodzona 14 marca 1915 r., czuje się bardzo
dobrze. Jak podkreśla rodzina – nadal jest samodzielna,
a wyniki badań ma znakomite.
Pani Julianna przez większą część
swojego życia mieszkała nieopo-

Materiały ogniotrwałe: część
wykorzystujemy samodzielnie do
powtórnego murowania wyłożenia
pieca EAF na Stalowni. Część przekazujemy producentom materiałów ogniotrwałych magnezytowych
do powtórnego wykorzystania.
Reszta przerabiana jest na kruszywo drogowe – podobnie jak żużel.
Zgorzelina walcownicza wysyłana jest do ArcelorMittal Poland
w Dąbrowie Górniczej jako wsad
do wielkiego pieca. Pozostała część
trafia do firmy, która po zmieszaniu zgorzeliny z betonem produkuje przeciwwagi stosowane głównie w sprzęcie AGD (pralki, suszarki), a także w maszynach budowlanych.
Ziemia z wagonów transportujących złom - odzyskujemy z niej
złom stalowy (na przesiewaczu
bębnowym z separacją magnetyczną), który trafia do pieca. Pozostałość przekazujemy firmie zewnętrznej.
Przepracowane oleje maszynowe, smarowe i hydrauliczne przekazywane są głównie do powtórnej
rafinacji.
Opakowania z tworzyw sztucznych (po surowcach), tektury
i drewna - po wyselekcjonowaniu
przekazujemy firmie zajmującej
się selektywną zbiórką odpadów.
Własny złom stalowy technologiczny i poamortyzacyjny, na
który składają się: odpady powstające w czasie walcowania i obcinania prętów do wymaganej długości,
zużyte części maszyn i urządzeń,
a także materiały metalowe odzyskiwane w czasie rozbiórki nieużywanych hal produkcyjnych - przetapiamy w naszym piecu EAF.
Marian Eliasz

dal Lasu Bielańskiego przy ul.
Klaudyny, poświęciła je rodzinie.
Doczekała się 10 dzieci i aż 19
wnucząt.
W dniu urodzin zacną jubilatkę odwiedził Tomasz Mencina
Burmistrz Dzielnicy Bielany.
Pani Juliannie życzymy jeszcze
wielu lat w zdrowiu!
Małgorzata Kink

Niezwykły prezent dla Pań
Takich przyjemności Panie z
Bielan się nie spodziewały. Z
okazji ich marcowego święta w
centrum sportowym przy ulicy
Lindego zorganizowano dni
zdrowia i urody.

W

yszliśmy z pomysłem,
który został przyjęty
bardzo pozytywnie, co
jako organizatorkę może mnie
tylko cieszyć – powiedziała Anna
Szymczak-Gałkowska, dyrektor
CRS Bielany.
W bogatym programie znalazły się m.in. darmowe zajęcia fitness, konsultacje z dietetyki, porady kosmetologa i wizażystki oraz
degustacje kulinarne. Przygotowano też specjalne kąciki zabaw dla
dzieci, dmuchańce, zabawy z animatorem oraz konkursy z nagrodami. Dodatkową atrakcją były
stoiska z biżuterią, rękodziełem i
artykułami kosmetycznymi. Duże
zainteresowanie wywołało losowa-

Fot. W.A.

Rewolucje wstrząsają światem,
ustroje się zmieniają – a on
niezmiennie robi za emeryckie
źródło białka.

101. urodziny Pani Julianny!

nie nagród. Po jego zakończeniu
kilkadziesiąt pań wyszło ze wspaniałymi upominkami przygotowanymi i zasponsorowanymi przez
wystawców biorących udział w imprezie. Nagrody stanowiły zestawy
zdrowej żywności Light Box, bony
rabatowe na usługi i zabiegi kosmetyczne oraz biżuteria. Ponadto
wiele Pań zachęconych przez instruktorów zapisało się na ćwiczenia organizowane w centrum
sportowym przy ulicy Lindego
Co ciekawe, impreza przyciągnęła też wielu mężczyzn. Panowie
z zaciekawieniem obserwowali
pokazy. – Rozmawiałem z wieloma
kobietami, które skorzystały z zaproszenia i słyszałem same pochlebne opinie. Warto będzie pomyśleć w przyszłości o realizowaniu podobnych inicjatyw – powiedział Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz dzielnicy Bielany.
W.A.
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nisław Dziekoński został wybrany 18 marca br. na drugą
kadencję 2016-2020. Otrzymał 83 głosy elektorskie na
95.

Ks. prof. Stanisław Dziekoński

Międzykontynentalna
współpraca UKSW
Podpisana 25 lutego br. ramowa umowa o współpracy UKSW
z Enfoglobe Inc. z USA, reprezentującą Uniwersytet Stanu
Floryda i Polsko-Amerykańską
Izbę Gospodarczą, stwarza szereg strategicznych możliwości
dla rozwoju Uczelni.

D

wudniowa wizyta amerykańskich partnerów zakończyła się identyfikacją potencjalnych obszarów współpracy,
w ramach których realizowane
będą różne przedsięwzięcia.
Celem podpisanej umowy
jest:
1. Podniesienie i rozszerzenie
oferty edukacyjnej UKSW na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
2. Organizowanie i wspieranie
oryginalnych innowacyjnych badań naukowych, prac badawczych
o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym, pozwalającym na kontakt z nauką światową.
3. Współpraca międzynarodo-

wa, w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami
naukowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego.
4. Współpraca przy innowacyjnych projektach biznesowych
we współpracy z podmiotami biznesowymi w Polsce i USA.
Ważnym elementem spotkań
była też prezentacja możliwości
zastosowania w dydaktyce nowoczesnych metod nauczania oraz
innowacyjnych technologii i narzędzi informatycznych w środowisku 3D, na przykładzie wybranych kierunków kształcenia, takich jak: archeologia, chemia, historia, historia sztuki oraz biologia.
Uczestnicy spotkań mogli m.in. za
pomocą okularów OCULUS RIFT
obejrzeć w środowisku 3D serce
od wewnątrz.
W ciągu kilku najbliższych
miesięcy odbędzie się też na
UKSW wizyta Prorektora ds. badań i rozwoju Uniwersytetu Stanu
Floryda.
AW

Uczestniczymy w wydarzeniu, które łączy trzy niezwykle ważne, a bardzo rzadko
występujące obok siebie
wymiary: naukę, gospodarkę i wartości – powiedział
wicepremier Jarosław Gowin,
minister nauki i szkolnictwa
wyższego podczas inauguracji projektu Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji
Chirurgicznej, które odbyło
się 9 marca w Kampusie Wóycickiego UKSW.

N

a inaugurację przybyli wiceministrowie sześciu resortów, w tym ministerstw
zdrowia i cyfryzacji, przedstawiciele administracji samorządowej,
uczelni wyższych i ośrodków medycznych oraz Kardynał Kazimierz
Nycz, wielki kanclerz UKSW. Witając Gości Rektor ks. prof. Stanisław Dziekoński powiedział, że
uroczystość jest owocem przeprowadzanych od kilku lat na uczelni
zmian w kierunku prowadzenia
badań użytecznych dla gospodarki
i społeczeństwa.
Genezę, zadania i cele Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej przedstawił
jego twórca i dyrektor prof. Wiesław Nowiński: – Zaczniemy od
działalności edukacyjnej w oparciu o istniejące atlasy mózgu. Potem będziemy budować atlasy
elektroniczne całego ciała, modele wirtualnego pacjenta. Wszystkie elementy będziemy komercjalizowali wprowadzając na rynek
globalny. Na koniec chcemy skomercjalizować samo Centrum
jako globalny produkt – mówił
podkreślając znaczenie zbudowa-

Fot. Arch. UKSW

Fot. Arch. UKSW

Ks. prof. Stanisław Dziekoński Minister Gowin na uroczystej inauguracji
ponownie rektorem UKSW Centrum Anatomii Wirtualnej
Dotychczasowy rektor i Symulacji Chirurgicznej na UKSW
UKSW ks. prof. dr hab. Sta-

Uczestnicy uroczystej inauguracji Centrum

nia polskiej marki w obszarze
światowej medycyny. – Dostępne
dziś atlasy zrobiłem w laboratoriach w innych krajach, a teraz
chcę tworzyć je w Polsce, spełniając jedno marzenie: dawać im
wizytówkę made in Poland – wyznał Profesor.
Centrum Anatomii Wirtualnej
to zalążek szkoły medycznej przy
UKSW. Powołania takiego wydziału życzył naszej uczelni św. Jan
Paweł II podczas przyjmowania
doktoratu honoris causa w 2001 r.
Medycyna na UKSW będzie przełomowa dzięki stosowaniu innowacyjnych narzędzi i współpracy
z najlepszymi światowymi ośrodkami medycznymi i technologicznymi, ale również z powodu zmiany paradygmatu podejścia do pacjenta. – Chcemy przejść od medycyny jako sztuki leczenia patologii do medycyny powiązanej z
ludzkim zachowaniem, związanej

z profilaktyką, opartej o filozofię,
socjologię, psychologię – podkreślał prof. Nowiński. Szkoła medyczna będzie bazą do budowy
Centrum Neurotechnologicznego,
a w dalszej perspektywie powstania Technopolish i Polskiej Doliny
Krzemowej, czyli zbudowania Polski innowacyjnej. To jednak wymaga zmiany mentalności, prawa,
a nawet moralności. W tym kontekście Dyrektor Centrum przywołał słowa Patrona uczelni kard.
Stefana Wyszyńskiego: Nie może
być ekonomii bez etyki i moralności. Jeżeli mamy niepowodzenia w
dziedzinie rozwoju gospodarczego, dzieje się to na skutek braku
etyki.
Nakreślony przez prof. Nowińskiego projekt Centrum w pełni
wpisuje się w strategiczne cele polskiego rządu i polskiego państwa
– podkreślił minister Gowin, który zwrócił uwagę również na innowacyjny charakter projektu,
światowy dorobek jego autora oraz
personalistyczne ujęcie procesu
leczenia. – Ten splot czynników
uczyni z Centrum ośrodek promieniowania personalistycznego
w medycynie na całą Polskę i, mam
nadzieję, na całą naukę europejską,
a z czasem – znając pański rozmach – ośrodek promieniowania
na cały świat – powiedział wicepremier.
Rozmach projektu wzbudził
podziw również kardynała Nycza,
który powiedział, że tylko ambitni
ludzie osiągają swoje cele. Kardynał nawiązał do papieskiego życzenia sprzed 15 lat, mówiąc, że utworzenie wydziału medycznego na
UKSW to właściwy kierunek, któremu kibicuje i błogosławi.
AW
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Prof. Andrzej Mastalerz ponownie rektorem AWF
Dr hab. Andrzej Mastalerz
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Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, że dr hab. Andrzej
Mastalerz prof. nzw. został
wybrany, wolą elektorów
Uczelnianego Kolegium
Elektorów, na funkcję Rektora Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020.Będzie to
druga kadencja prof. Andrzeja Mastalerza jako Rektora AWF Warszawa.
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intensywności„.
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zagranicznych wydawnictwach. W ocenie bibliometrycznej dorobek naukowy oceniony jest na 16,89
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk
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Pod jegowłakierunkiem

wszczęto 4 przewody doktorskie. Był recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz trzech
przewodach doktorskich. Zainteresowania badawcze dotyczą: biomechaniki układu ruchu, techniki
ruchu, koordynacji ruchowej, a także szeroko pojętej ergonomii (współtwórca koncepcji fotela
mPosition® oraz bazy danych ergonomicznych ERGODESIGN®). Jego osiągnięcia naukowe
prezentowane były na 40 Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, m.in. we Włoszech, Szwecji,
Francji, Anglii, Turcji, Kanadzie, Holandii, Hiszpanii, Belgii, Anglii. Odbył staż naukowy w
Loughborough University w Anglii w 2001r. Kierownik czterech własnych projektów Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik zadań lub wykonawca w badaniach realizowanych w
ramach 22 innych projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (NCN i NCBiR). Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (przez 2 kadencje
Sekretarz Generalny), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, International Society of
Biomechanics, komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji
i komitetu redakcyjnego czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism.
Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora, a
także innymi odznaczeniami: brązową odznaką za zasługi dla sportu, medalem pamiątkowym PRO
MASOVIA, odznaką honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i złotym Krzyżem
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rodzinne powitanie wiosny W UKS „G-8 Bielany” rośnie grono
pływackich Mistrzów!
Dobra zabawa, duży wachlarz
atrakcji oraz zero nudy, to najkrótszy opis Warszawskiego
Pikniku Rodzinnego Prudential, który odbył się 20 marca
w CRS Bielany.

ka dostępnych w czasie pikniku
atrakcji. Były również warsztaty
przyrodnicze i zabawy logiczne,
a Projektanci Dzieciom zaprezentowali najnowsze trendy mody dla
najmłodszych.
Piknik w CRS Bielany był częścią projektu realizowanego w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych Prudential, które w tym roku
odbywały się od 18 do 20 marca.
Objęty był Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka,
podobnie jak i inne wydarzenia w
ramach tegorocznego projektu
przygotowanego we współpracy z
miastem stołecznym Warszawa.
Na pikniku obecny był burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina. Z zainteresowaniem
uczestniczył w imprezie, zachęcając do tego innych.
Jak podkreśliła dyrektor CRS
Bielany Anna Szymczak-Gałkowska – Piknik okazał się nie tylko
dobrą propozycją spędzenia wolnego czasu, ale był również doskonałą okazją do poznania nowych
rzeczy i zdobycia ciekawej wiedzy.
W.A.

Piłkarze ruszyli pełną parą
aspektów sportowych, przebiegały
również pod kątem budowania
ducha drużyny. Zawodnicy odbyli kilka treningów mentalnych
z trenerem Łukaszem Bujokiem,
który pracował w klubach Ekstraklasy, a zimą dołączył do sztabu
Hutnika. Drugim trenerem został
wychowanek bielańskiego klubu
– Tomasz Świerczewski. Natomiast
nowy trener bramkarzy to Kamil
Wilk.

Za piłkarzami Hutnika Warszawa intensywny okres przygotowawczy. Na efekt pracy nie
musieliśmy zbyt długo czekać.

W

Przemysław Popek

Fot. P. Popek

meczu inaugurującym
rundę wiosenną piłkarze "Dumy Bielan" pokonali UKS Łady 4:2.
„Hutnicy” rozegrali dziesięć
meczów towarzyskich z przeciwnikami z różnych klas rozgrywkowych - od III ligi do ligi okręgowej.
Bilans sparingów to trzy zwycięstwa, dwa remisy i pięć porażek.
W takich meczach jednak nie wynik, ale wymiar szkoleniowy ma
znaczenie. Kadra zespołu przeszła
prawdziwą rewolucję. Przybyło 13
nowych zawodników, a odeszło 16.
Obecnie kadra liczy dwudziestu
trzech zawodników. W porównaniu z poprzednią rundą, zespół
został odmłodzony i średnia wieku
zawodników wynosi 22 lata. Zimowe przygotowania, oprócz

W

dniach 4-6 marca 14latkowie rywalizowali
w Olsztynie, zaś 15latkowie w Gorzowie Wielkopolskim.
14-latkowie wywalczyli I miejsce w klasyfikacji medalowej oraz
I miejsce w klasyfikacji klubowej.
Najlepszym zawodnikiem UKS
G-8 Bielany okazał się Filip Orlicz,
który po zdobyciu 4 złotek indywidualnie uplasował się na 3 miejscu
w klasyfikacji multimedalistów!
A oto i wszyscy 14-letni medaliści Zimowych Mistrzostw Polski
w Pływaniu, zawodnicy i zawodniczki UKS „G-8 Bielany”:
– Filip Orlicz- 4 złote medale
indywidualne (50,100,200,400 dowolnym)
– Nikola Jabłonowska - brązowy medal indywidualnie (100 dowolnym)
– sztafeta męska: 2 złote medale (4x100 dowolnym Filip Orlicz,
Maciej Czajka, Kuba Cheredis,
Bogusław Pawłowski, 4x200 dowolnym w składzie: Filip Orlicz,
Kuba Cheredis, Maciek Czajka,
Dominik Gotowski) oraz medal
brązowy 4x100 zmiennym (w składzie Dominik Gotowski, Kuba
Cheredis, Bogusław Pawłowski,
Filip Orlicz)
– sztafeta żeńska: brązowy medal 4x200 (Julia Szczepek, Basia
Serafin, Natalia Figurska, Nikola
Jabłonowska) oraz brązowy medal
na dystansie 4x100 dowolnym (Ni-

Fot. Arch. UKS “G-8 Bielany”

Fot. W.A.

P

omy s ł z org an i z ow any
z wielkim rozmachem wywołał duże zainteresowanie,
stanowił rodzinne powitanie wiosny oraz okazję do świetnej zabawy
dla całych rodzin. O niezapomniane wrażenia zadbali organizatorzy:
ZwalczNude.pl oraz Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Podczas pikniku na rodziny czekały
bezpłatne, niepowtarzalne, kolorowe atrakcje: skakańce, paintball
laserowy, escape room, warsztaty
kulinarne, zajęcia taneczne, planszówki, fotobudka, zabawy z chustą animacyjną, warsztaty mydlarskie, dużo sportu, a nawet rekonstrukcje historyczne!
Piknik okazał się jednak nie
tylko okazją do znakomitej zabawy. Oprócz tego dzieci mogły nauczyć się wielu ciekawych rzeczy.
Dzięki ekspertom ze strefy Ciepła
Veolia dowiedziały się skąd w naszych domach bierze się ciepło,
była również okazja do spotkania
z bohaterami programu edukacji
finansowej dla dzieci Cha-Ching.
Helen Doron zaprezentowała swoją metodę nauki języka angielskiego. Matplaneta pokazała jak uczynić matematykę przyjaźniejszą,
a TwójRobot.pl zaprezentował
walki sumo robotów.
Oczywiście to tylko mała prób-

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 i 15 lat w pływaniu
już za nami.

kola Jabłonowska, Julia Szczepek,
Paulina Duda, Natalia Figurska)
Ponadto w finałach a wystąpili: Kuba Cheredis (finał A 50 motylkowym, finał B 50,100 dowolnym 100 zmiennym), Maciek
Czajka (finał A 100, 200 dowolnym, finał B 50 dowolnym), Dominik Gotowski (finał A 200
grzbietem finał B 50, 400 dowolnym 50, 100 grzbietem), Bogusław
Pawłowski (finał A 200 motylkowym finał B 200 grzbietem i 100
motylkowym), Duda Paulina (finał A 100 zmiennym finał B 50,
100, 200 klasycznym), Nikola Jabłonowska (finał A 50, 200 dowolnym finał B 50 motylkowym),
Agata Kopiczyńska (finał B 200
grzbietem), Julia Szczepek (finał B
100 zmiennym).
14-latkowie to wychowankowie trenera Pawła Wołkowa. Od
niedawna w szkolenie grupy włączył się także trener Damian Rychlica.
15-latkowie wywalczyli natomiast w Gorzowie Wielkopolskim
8 miejsce w klasyfikacji medalowej, 5 miejsce w klasyfikacji klu-

bowej. Kuba Sobieski był ósmy w
klasyfikacji multimedalistów.
Ustanowił też 5-ty z kolei, najlepszy wynik mistrzostw.
Medale w Gorzowie zdobywali: Jakub Sobiecki - 2 złote (50,100
klasycznym); Filip Wardawa - srebro (200 motylkowym) oraz brąz
(50 motylkowym); sztafeta męska
4x100 stylem zmiennym w składzie (Kuba Wiszniewski, Jakub
Sobiecki, Filip Wardawa, Kacper
Senkowski).
W finałach pływali: Kuba Sobiecki (finał B 50 motylkowym 100
zmiennym), Filip Wardawa (finał
B 100 motylem), Kuba Wiszniewski (finał B 200 grzbietem i zmiennym), Karolina Kałek (finał B 100
klasycznym), Michniewska Ania
(finał A 400 zmiennym finał B 200
zmiennym 400 dowolnym), Zuzia
Sudak (finał B 200 400 dowolnym).
15-latkowie to podopieczni
trenera Łukasza Drynkowskiego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
SCz

Dzieci z Bielan powalczą jak na Euro
Już 9 kwietnia w hali przy ul.
Przybyszewskiego 45 odbędą
się bielańskie eliminacje... piłkarskiego turnieju Euro 2016,
przeznaczone dla najmłodszych.

W

zmaganiach weźmie
udział osiem drużyn ze
szkół podstawowych
i uczniowskich klubów sportowych z terenu dzielnicy.
Poza dziećmi z Bielan, w inicjatywie wezmą udział najmłodsi piłkarze ze Śródmieścia i Żoliborza.
To właśnie z inicjatywy Żoliborza
zorganizowany zostanie turniej,
w którym na terenie trzech dzielnic
odbędą się eliminacje, zgodnie
z systemem rozgrywek stosowanym
w prawdziwym turnieju Euro 2016.
21 kwietnia na terenie OSiR Żoliborz odbędzie się turniej finałowy.

Wszystko odbędzie się w oprawie
godnej prawdziwych mistrzostw.
Aby upodobnić turniej do
prawdziwych rozgrywek, młodzi
piłkarze z roczników 2007-2008,
zamiast przynależności do poszczególnych szkół, będą przydzieleni do
krajów, biorących udział w prawdziwym turnieju Euro. Otrzymają
stroje, zwiększą swoją wiedzę o
krajach, które reprezentują i powalczą dla nich o końcowy sukces.
– Projekt ma na pewno dużą
wartość poznawczą dla dzieci
i młodzieży. Wyrobi w nich nawyki rywalizacji w duchu fair-play,
nauczy występów przed większą
publicznością. Świetnym pomysłem jest rywalizacja w barwach
krajów, jakie wylosują dzieci z poszczególnych szkół. To nie tylko
dobra metoda na poznawanie
świata, ale także różnic kulturo-

wych i tego, że tak naprawdę wszyscy, niezależnie od krajów z jakich
pochodzą, są wobec siebie równi.
Oczywiście będę kibicował bielańskim drużynom! – komentuje turniej zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
MG
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Sparta zdaje test organizacyjny

Pokazowy trening
Piotra Pazińskiego

Z

N
Fot. M.G.

ainteresowaniu mediów
i kibiców sprzyja awans na
IO w Rio de Janeiro, wywalczony podczas zawodów w Turcji
przez Piotra Pazińskiego z AZSAWF Warszawa. W odpowiedzi na
rosnące zainteresowanie dyscypliną sportu, AZS-AWF Warszawa
zorganizował na swoim terenie
pokazowy trening bielańskiego
mistrza, wychowanka UKS Taebek
Bielany, w którym uczestniczyły
władze miasta, media oraz kibice.
Piotr Paziński pokazywał elementy treningu taekwondo, ćwiczeń pomagających osiągnąć odpowiednie wyniki, odpowiadał
także na pytania mediów. Poczynania stołecznego zawodnika obserwowali między innymi wiceprezydent m.st. Warszawy – Jaroslaw Jóźwiak oraz wiceburmistrz
dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.
- Praca jaką wykonuje bielańskie środowisko taekwondo z zawodnikami przynosi efekty. Dziesiątki zawodników trenujących
w barwach UKS Taebaek Bielany
i AZS-AWF Warszawa to skutek

wieloletniej pracy trenerów, w tym
Tomasza Pyciarza, który czuwa
nad odpowiednim przygotowaniem Piotra, innych zawodników
i kondycją tej dyscypliny sportu na
terenie Bielan – podsumował obserwujący trening Grzegorz Pietruczuk.
Na potwierdzenie tych słów
podczas prestiżowego, silnie obsadzonego turnieju Dutch Open,
rozgrywanego 12 i 13 marca
w Eindhoven Piotr Paziński i Anika Godel zdobyli brązowe medale
d l a A Z S - AW F Wa r s z a w a ,
a w młodszych kategoriach zawodnicy UKS G-8 Bielany: siostry
Anastazja i Klara Kłoczyńskie zdobyły złote medale natomiast srebrne krążki wywalczyli Eliza Zbrzezna i Szymon Sowiński.
MG

Poznaliśmy najlepszych
szkolnych siatkarzy
Zakończyły się zmagania
Mistrzostw Dzielnicy Bielany w
siatkówce.

T

radycyjnie najwięcej emocji
wzbudziła rywalizacja najstarszych uczniów, ze szkół
ponadgimnazjalnych. Zarówno
mecze kobiet i mężczyzn wiązały
się z zaciętą walką. Wszystkie spotkania o pozycje medalowe nie
kończyły się w dwóch setach, co
świadczy o wyrównanym poziomie rywalizacji.
W zmaganiach kobiet zwyciężyła drużyna gospodarzy z XLI
Liceum Ogólnokształcącego im.
Joachima Lelewela. Faworytki po
bardzo zaciętym meczu pokonały
XCIV im. gen. S. Maczka. Trzecie
miejsce zajęły siatkarki z LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego.
W rywalizacji mężczyzn górą
byli zawodnicy reprezentujący Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”, którzy 2:1 pokonali
Liceum Ogólnokształcące nr LIX
Mistrzostwa Sportowego. Trzecie
miejsce zajęli siatkarze XLI Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela.
– Kiedyś uprawiałem siatkówkę i bardzo się cieszę, że mogłem
obserwować mecz finałowy. Jak
widzę, na terenie dzielnicy Bielany
mamy do czynienia z bardzo zaciętą i wyrównaną rywalizacją, co
najważniejsze toczoną w duchu
fair-play i na całkiem niezłym poziomie. Gratuluję wszystkim medalistom – podsumował Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, który obserwował spotkanie finałowe
mężczyzn.
Wszystkie mecze odbywały się
w XLI LO przy ul. Kiwerskiej 3.
W zmaganiach szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 289 w rywalizacji dziewcząt oraz Szkoła Podstawowa Nr
80 w rywalizacji chłopców.
Wszystkie zwycięskie szkoły
będą reprezentowały dzielnicę Bielany w turniejach na szczeblu warszawskim, w ramach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży.
MG

iestety, choć do awansu
było blisko, bielańskim
siatkarkom zabrało jednego seta, aby znaleźć się w ścisłej
krajowej czołówce.
Młode zawodniczki z Warszawy, po drugim miejscu na szczeblu
Mistrzostw Mazowsza, udały się
na kolejny etap rozgrywek do Białegostoku, gdzie bez porażki przebrnęły do półfinału, w którym
wylosowano je do roli gospodarza
zmagań. Choć o tym, że to właśnie
ESPES Sparta podejmie rywali na
Bielanach, wszyscy dowiedzieli się
kilka dni przed turniejem, zarówno działacze Sparty, jak również
władze dzielnicy, stanęli na głowie,
aby zmagania mogły odbyć się na
Bielanach. Ostatecznie udało się
zabezpieczyć terminy w hali CRS
Bielany, w której Spartanki czują
się najlepiej.

Grzegorz Pietruczuk składa gratulacje drużynie z Iławy

Po zwycięstwie 3:0 nad drużyną
Zrywu Volley Iława i dość nieoczekiwanym tryumfie nad faworyzowaną drużyną Impelu Wrocław, w
której trzy zawodniczki występują
na co dzień w szerokim składzie
pierwszej drużyny, u boku takich
gwiazd jak Katarzyna SkowrońskaDolata czy Magdalena Kaczor, w
ostatnim meczu z UKS Szóstką
Mielec, zawodniczki ESPES Sparty
musiały ugrać dwa sety, aby grać
dalej. Niestety przegrały 1:3, ulegając rywalkom w każdej z przegranych partii zaledwie dwoma punktami. Ostatecznie to zespoły z Mielca i Wrocławia zagrają o medale
Mistrzostw Polski Juniorek.

– Wielka szkoda, tym bardziej
że dziewczyny grają naprawdę dobrze, o czym wie każdy, kto obserwuje poczynania Sparty. Miałem
okazję przyglądać się części turnieju i muszę przyznać, że dopisali kibice i bielański zespół stanął organizacyjnie na wysokości zadania –
nie krył uznania Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany. Wręczył też pamiątkowy
puchar zespołowi z Iławy oraz najlepszej zawodniczce meczu między
zespołami Iławy i Wrocławia, który
zadecydował o awansie do finałów
faworytek w Impelu Wrocław.
MG

Aktywna młodzież na Bielanach
datkowych zajęć dla dzieci. Do
projektu zgłosiły się prawie wszystkie szkoły podstawowe na terenie
dzielnicy, co także napawa sporym
optymizmem.
Zajęcia w ramach programu
„Od zabawy do sportu” są realizowane od końca lutego do końca
roku szkolnego w 10 bielańskich
podstawówkach. Dzięki przeznaczonym na program środkom,
Urząd Dzielnicy Bielany podpisał
z nauczycielami bielańskich szkół
umowy na prawie 1500 dodatkowych godzin lekcyjnych aktywności ruchowych dla najmłodszych.
- Cieszę się, że coraz mocniej

Po raz kolejny wystartował na
terenie dzielnicy Bielany program „Od zabawy do sportu”.

Z

ajęcia dla najmłodszych
uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 na terenie
Bielan, prowadzone są dzięki środkom przekazanym przez Urząd
Dzielnicy.
Głównym celem zajęć jest wyrobienie wśród najmłodszych pozytywnych nawyków zdrowotnych
i oderwanie ich od siedzącego trybu życia. Urząd przychylił się do
sugestii szkół, które wskazywały
na konieczność prowadzenia do-

inwestujemy w dodatkowe godziny zajęć dla grupy dzieci, w których można wyrobić pozytywne
nawyki ruchowe. Od zawsze powtarzam, że to właśnie sport jest
najlepszą alternatywą dla niezdrowego jedzenia, czy kuszących nowinek technologicznych, które są
oczywiście bardzo pożądane, jednak nie w momencie, gdy korzysta
się z nich kosztem minimalnego
choćby ruchu dla własnego zdrowia – podsumowuje zastępca burmistrza dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.
MG

G 72 najlepsze na Dzień Mężczyzny
Koszykarze z Gimnazjum Nr
72 przy ul. Przybyszewskiego,
zwyciężyli w towarzyskim
turnieju koszykówki, organizowanym przez Urząd Dzielnicy
Bielany z okazji Dnia Chłopaka.

M

łodzi adepci basketu dość
pewnie pokonali swoich
rywali z Gimnazjum numer 73 i Gimnazjum numer 165.
Wyniki Turnieju z okazji Dnia
Chłopaka:
G 72 - G 73 43:20
G 73 - G165 29:13
G 72 - G165 57:8

Fot. M.G.

Na Bielanach nie maleje
pozytywna atmosfera wokół
taekwondo olimpijskiego.

Fot. M.G.

Zespół ESPES Sparty Warszawa
zorganizował w hali CRS Bielany
turniej półfinałowy MP Juniorek, w którym poza gospodarzami, wzięły udział drużyny
z Wrocławia, Mielca i Iławy.

Turniej toczył się w bardzo
sportowej atmosferze, o czym
świadczy nieduża liczba przewinień zawodników. Zespół z ul.
Przybyszewskiego jest trenowany

przez Łukasza Bukowskiego. Najlepszym zawodnikiem wybrano
Mateusza Ropelewskiego.
MG
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Z Pamiętnika Kwartalnika (1)

Fot. M. Czarna

czyli co piszczy w bielańskiej trawie.

J

ak ten czas szybko leci. Ani
się obejrzeliśmy, a już pierwszy kwartał za nami. Różne
ciekawe rzeczy wydarzyły się na
Bielanach, więc skrupulatnie opisujemy. Wiele zdarzeń zostało odnotowanych na łamach naszej
gazety, jeszcze inne na stronie
www dzielnicy, a także bielańskim
koncie Fb. Niektóre, z takich lub
innych powodów nie pojawiły się.
Najciekawsze z nich, przypominamy raz jeszcze w reporterskim
skrócie.
Zacznijmy od początku. Nowy
Rok powitaliśmy hucznie, optymistycznie, wśród baloników, huku
korków od szampana i kolorowych
rac na bielańskim niebie. Bawiono
się rozmaicie; w miejscach gastronomicznych, na prywatkach - domówkach, a nawet na świeżym
powietrzu. Tyle, że następnego
dnia następował powrót do rzeczywistości czyli nieco smętny
dysonans. Ulice, trawniki i po-

DAM PRACĘ

• Poszukuję samodzielnej osoby do prowadzenia
agencji nieruchomości na Bielanach. Wymagana dyspozycyjność, podstawowa wiedza
prawnicza, komunikatywność, prawo jazdy. Tel.
602 240 445.
• Poszukuję pracownika sprzedawcy z doświadczeniem do hurtowni pamiątek religijnych,
pełny etat, wykształcenie minimum średnie,
komunikatywność, znajomość komputera i
tematyki religijnej mile widziane prawo jazdy i
znajomość języka angielskiego tel. 604 299 494
lub 22 669 77 89.
• Potrzebna opiekunka do chorej, starszej pani,
tel. 511 744 985.

USŁUGI

• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście.
Solidnie. Tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe i
duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość
– osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.
• Wiele banków w jednym miejscu. Kredyty,
Pożyczki, Chwilówki, dla Firm na rozpoczęcie
działalności, Bez zaświadczeń z ZUS i US,
Leasing, Ubezpieczenia. Dojazd do Klienta
GRATIS!!! www.finansewpigulce.pl, tel. 500
723 730.
• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i
dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne. Tel.
602 362 911.
• Usługi hydrauliczne, gazowe i elektryczne –
przeróbki i montaże, tel. 602 351 690.

dwórka usłane były resztkami petard, szkłem rozbitych butelek
i innym śmieciem. Służby sprzątające miały co robić. Samo życie.
Dla poprawienia nastroju, kondycji i tradycji odbył się 33 już Bieg
Chomiczówki oraz 11 o Puchar
Bielan. Łącznie, rześko przebierało
nogami ponad 2 200 osób, nie dla
laurów i splendoru, ale zdrowia, co
jest miłym imperatywem. A, że
posiadamy swoich tajnych szpiegów na tym terenie, to załączamy
zaskakującą fotkę no 1 z chwili
startu. Zrobiona z dachu? Drona?
„Kamerująca” wrona? W każdym
razie: logistyka na medal. Dwie
godziny przed startem, o ósmej
rano, było jeszcze puściutko. Potem czary mary, szast – prast. Organizatorzy, sędziowie, dmuchane
bramy, balony sponsorów, namioty, karetki, radiowozy, spiker - próba mikrofonu: raz, dwa, raz, dwa,
i muzyka na finał – „We Are The
Champions” grupy Queen. Cały

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe
56 m2 na 2-pokojowe na parterze, 1 piętrze lub
wyżej – tylko w budynku z windą, w dzielnicy
Bielany. Tel. 605 487 013.
• Pracujący bez nałogów szuka pokoju do wynajęcia. Tel. 694 815 477 dzwonić od godziny 19.
• Pracujący mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia
(niekoniecznie Bielany) Tel. 694 815 477 dzwonić
od godziny 19.
• Pracujący palący szuka pokoju do wynajęcia. Tel
694 815 477 dzwonić od godziny 19.
• Wynajmę na Bielanach ogrodzony budynek
parterowy 100 m2 z częścią ekspozycyjną, biurem
i magazynem na działalność gospodarczą, tel.
602 240 445.
• Zamienię własnościowe 2-pokojowe mieszkanie z
kuchnią i balkonem, budownictwo - cegła, piętro 2
przy al. Reymonta, na równorzędne lub mniejsze
w zasięgu metra do centrum. Tel. 695 361 098.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie – parter
70,21 m2 na Gocławku, cena 380 tys. zł, tel.
696 890 637.
• Kupię garaż na terenie Bielan, tel. 663 504 936.

NAUKA

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin
gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE, sprawdzian
szóstoklasisty, konwersacje, korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.

ten sztafaż. Pełen profesjonalizm.
Jesteśmy pod wrażeniem.
Pod zupełnie innym wrażeniem musiał być kierowca zaparkowanej taksówki na ul. Podczaszyńskiego nieopodal Kasprowicza. Co tam się wydarzyło? Pękła
rura, woda podmyła jezdnię, zrobiła się dziura, a samochód – chlup
– wpadł do niej. Na szczęście nikogo nie było w środku. Nie obyło
się bez fachowej pomocy strażaków z JRG 6, którzy za pomocą
specjalistycznego sprzętu wyciągnęli zmoczone autko. O, i takie to
przygody płynącej wody nam się
zdarzają.
Ale.., gdy tylko chwycił mróz
(co jest warunkiem niezbędnym
przyrodniczym), od razu otwarto
lodowisko przy Zespole Szkół nr
35 na ul. Żeromskiego, vis-à-vis
ratusza. Nasze czujne oczka widziały chyże śmiganie ludności,
a także jednego z burmistrzów, co
miłe jest. Integracyjne. Zachęcają-

• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji.
Tel. 698 414 705.
• Chemia - przygotowuję do egzaminu maturalnego, tel. 730 714 627.
• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego. Dzieci, młodzież 40zł/godzina. Tel. 797 954 208.
• Matematyka - korepetycje, tel. 22 633 56 33.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji. Tel.
695 612 825.

SPRZEDAM

• Zegar antyczny podłogowy, zegar antyczny
na ścianę, lampa zdrowotna na podczerwień,
grzejnik olejowy 1000 W. Tel. 505 995 268.
• Sprzedam piecyk elektryczny żeberkowy, duża
walizka turystyczna, tel. 515 132 684.
• Sprzedam części do Trabanta – hurtem bez
wybierania – za 250 zł, w tym: wiązka elektryczna, szlify tłoków, lampa przednia z blacharką,
lampy, w sumie 30 kg różnych nowych części,
e-mail: mieczyslawk@wp.pl, tel. 510 607 812.
• Sprzedam wózek inwalidzki spacerowy V.TEA
CARE, tel. 501 708 156.
• Sprzedam wózek inwalidzki, tel. 501 708 156.

INNE

• Przyjmę piec kaﬂowy do zimnego domu, ewentualnie kaﬂe do budowy i inne. Tel. 606 207 361.
• Poszukuję wykonawcy kapliczki, tel. 606 207 361.
• Studentka AWF zgubiła legitymację studencką.
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt, tel. 508
724 646.
• Fundacja Jaśka Meli – Poza Horyzonty –

KRS: 0000320551. Proszę o 1% na zakup
protezy. Janina Jeżowska.

ce do aktywnej formy spędzania
wolnego czasu. Wiadomo. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Mówiąc po angielsku: Body
and Soul. Skoro tak, od razu nam
się skojarzyło ze słynnym standardem jazzowym o tym tytule, który
wsławili na saksofonach: Coleman
Hawkins, Charlie Parker czy Ben
Webster. Więc pognaliśmy 200
metrów od lodowiska na uliczną
wystawę z okazji 10 lecia Jazzu w
Podziemiach Kamedulskich. Jej
tytuł: „Pstrykam jazz na Bielanach”. Autorem zdjęć jest pasjonat
muzyki, a także fotografik - Józef
Woźniak. Na 19 planszach możemy obejrzeć znakomite ujęcia sław
polskiego i światowego jazzu, fotka no 2. Od saksofonistów: Zbigniewa Namysłowskiego, Henryka
Miśkiewicza po Janusza Muniaka,
a nawet Michaela „Patches’a” Stewarta, trębacza z „najwyższej półki”. Mówiąc krótko: jazz fajny
jest!
Nie fajna jest natomiast tegoroczna zima, mówiąc szczerze,
praktycznie jej nie było. Zaledwie
kilka dni mrozu i byle jakiego śniegu. No proszę ja Was, kto to widział, żeby w połowie lutego kwitła
wierzba, rosły bazie i pąk się wyrzynał? Tak, tak. Przyroda nam się
zupełnie przeflancowała. W związku z tym wyruszyliśmy podskakując radośnie na poszukiwanie...
wiosny.
Tym bardziej, że pora jak najbardziej adekwatna. Gdyż zleciało
nam jak biczem strzelił. Czyli...
Pierwszy dzień wiosny. Czas święconkę szykować. Zegary poprzestawiać. Zanim to nastąpiło, za-

uważyliśmy kilka wiosennych
symptomów, na przykład za sprawą „Jarmarku Kazimierskiego”
w Bielańskim Ośrodku Kultury na
ul. Goldoniego 1 czy „Bielańskiego
Kiermaszu Wielkanocnego” obok
ratusza na ul. Żeromskiego 29.
Gdzie można było się zaopatrzyć
w niezbędne smakołyki + akcesoria na nadchodzące święta.
Chociażby w symbolicznego
kurczaczka czy zajączka. O właśnie! Z tym ostatnim zdarzyła się
nam niezła heca. Obserwując
przygotowania do Wielkanocy,
zrobiliśmy szybki rajd po bielańskich bazarach, aby ocenić ofertę
w tak zwanym temacie. Tym sposobem odwiedziliśmy znane
wszystkim targowiska przy ul.
Broniewskiego, Wolumen i Conrada. Było tam dosłownie wszystko plus jeszcze więcej. Bazie, palemki, tulipany, jajka, koszyczki,
pisanki, cuda – wianki!
Upatrzyliśmy sobie fajne stoisko, gdzie grzały się w słońcu
wielkanocne ślicznoty. Zdążyliśmy
pstryknąć dosłownie tylko jedno
zdjęcie, fotka no 3. Bo sprzedawca
ciut nerwowy od razu na nas naskoczył pt. żadnych zdjęć, nie wolno, zabraniam i już! Nie daliśmy
się wkręcić w słowną pyskówkę,
choć zakaz był kompletnie absurdalny, gdyż znajdowaliśmy się
w przestrzeni publicznej. Ale fotkę
mamy, całą w swej cepeliowskiej
krasie. I wielkanocne kurczaczki
i zajączki i kwiatuszki... Jak to wiosną.
Alleluja!
Mała Czarna
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 7 kwietnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 27 kwietnia.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 – 4 kwietnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 18 kwietnia.
3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046,
poczta@danielpieniek.pl.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Siedziba
PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 11 kwietnia.
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 5, 19 kwietnia.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1, g. 15.00-16.00 – 20 kwietnia, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, g. 19.00-20.00 – 27 kwietnia, tel. 517
170 751, twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny
Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 5 kwietnia.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00
– 7 kwietnia.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Nasze Bielany nr 3/2016

Osiedla: Piaski, Olszyna
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1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 4, 18 kwietnia.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury,
Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury ,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, g. 17.00-18.00 – 5 kwietnia.
1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,
g. 16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady, oraz Klub Seniora
„Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 6 kwietnia.
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
g. 17.00-18.00 – 4 kwietnia oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i
Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza
15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 5 kwietnia.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji
oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji, oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 6 kwietnia, oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 25 kwietnia.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Filia Bielańskiego
Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00 – 19 kwietnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10,
e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 4 kwietnia.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p.,
pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie
Rady.

