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Wywiad z Agnieszką Wyrwał,
radną Rady m.st. Warszawy

Fot. M. Sokół

Więcej miejsc dla przedszkolaków

Nowe przedszkola to blisko tysiąc miejsc dla maluchów

W marcu do użytku oddano dwa ostatnie z trzech
przedszkoli wybudowanych w technologii
modułowej. Dzieci mają
do dyspozycji nowoczesne, piętrowe i kolorowe
budynki. Sale wyposażone są w funkcjonalne
stoliczki, półki, zabawki
i edukacyjne kąciki z multimedialnymi tablicami.

D

zięki modułowym
rozwiązaniom budynek powstał w zaledwie cztery miesiące, od
momentu dostarczenia budowlanych części inwestycji,
do dnia wprowadzenia się
dzieci do nowego przedszkola – powiedział wiceprezydent Warszawy Michał
Olszewski, który razem
z burmistrzem dzielnicy
Bielany Grzegorzem Pietruczukiem odwiedził przedszkolaków na Wrzecionie.
Budynki przy ul. Conra-

da 10a i ul. Przy Agorze 12
zastąpiły wysłużone drewniane konstrukcje tzw. ciechanowskie zbudowane
w latach 70. i 80. Koszt budowy każdego z nich to około 10 mln zł. Przedszkolaki
wprowadziły się do nich na
początku marca.
– Od listopada na Bielanach funkcjonują już cztery
placówki wybudowane od
podstaw w miejscu starych
budynków. Skorzysta z nich
aż 750 dzieci. Przedszkole
przy ul. Bogusławskiego to
piąte, jakie oddamy do użytku w najbliższych tygodniach. Będzie tam 200
miejsc dla najmłodszych
warszawiaków – wylicza
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

Specjalnie dobrane
kolory ścian
Na Wrzecionie dzieci
mają do dyspozycji nowoczesny, piętrowy i kolorowy

budynek. Sale wyposażone
są w funkcjonalne stoliczki,
półki, zabawki i edukacyjny
kącik z multimedialną tablicą. Aranżacja wnętrz zaprojektowana jest według założeń chromoterapii – specjalnie dobrane kolory ścian
i wykładzin mogą pobudzać, uspokajać lub relaksować najmłodszych warszawiaków.
W budynku znajdziemy
także gabinet logopedyczno-psychologiczny, bibliotekę
przedszkolną i salę do zajęć
ruchowych ze sprzętem
sportowym oraz sensorycznym. Dodatkowo w specjalnej pracowni pedagodzy
prowadzą zajęcia z wykorzystaniem mat do kodowania,
ozobotów, tabletów oraz
komputerów z dotykowymi
ekranami.
– Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie
przedszkoli to nie tylko
komfort dla najmłodszych

warszawiaków, ale także
szansa ich wszechstronnego
rozwoju. Na zajęciach dzieci
uczą się obsługi komputera
z dotykowym ekranem,
a także bawią się matami do
kodowania. Już we wczesnej
edukacji mogą korzystać
z nowoczesnych technologii
– dodaje wiceprezydent Olszewski.
W Przedszkolu nr 334
wiele uwagi poświęca się
zdrowemu żywieniu. Wyszkolona kadra dba o to, aby
dzieci z alergią pokarmową
otrzymywały odpowiednie
dla swojej diety posiłki.
Placówka ma pięć oddziałów dla 125 dzieci.
W planach jest uruchomienie kolejnych trzech oddziałów dla 75 dzieci, które
przyjdą do przedszkola we
wrześniu 2019 r.

Kolorowa kraina
na Chomiczówce
Bliźniacza placówka,
która także została oddana
do użytku w tym miesiącu,
funkcjonuje przy ul. J. Conrada 10a. Tam obecnie jest
osiem oddziałów dla 200
dzieci.
Wewnątrz znajdują się
przestronne, kolorowe sale,
wyposażone w nowe funkcjonalne meble, sprzęty i zabawki. Dodatkowo każda
sala otrzymała tablicę multimedialną, która wprowadzi
dzieci w świat technologii
informatycznej oraz wzbogaci proces dydaktyczny.
Dzieci mają również do
dyspozycji salę gimnastyczną, salę do rytmiki oraz salę
do integracji sensorycznej.
W budynku znajduje się także gabinet logopedyczny.
Magdalena Borek, BF
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VI i VII Sesja Rady Dzielnicy

Jeśli chodzi o zmiany wydatków bieżących w układzie zadań
na rok 2019 to środki zostały
zwiększone o kwotę 157 000 zł
z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej w ul. Gdańskiej. Zwiększony także został plan
wydatków o 150 000 zł, w związku
z koniecznością remontu, będących w złym stanie technicznym
podwórek oraz ciągów pieszych.
Pozyskane środki pozwolą na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
użytkowników korzystających z terenów administrowanych przez
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany.
Nastąpiło zwiększenie środków
o 100 000 zł na działalność bieżącą
w celu realizacji zadań statutowych
– zakup nowości wydawniczych.

12 lutego 2019 r. odbyła się VI
Sesja Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.

R

ada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy rozpatrzyła skargę
z dnia 6.09.2018 r. złożoną
w imieniu mieszkańców budynków
Bogusławskiego 12A i 14, którą ze
względu na nieuzupełnione przez
skarżącego braki formalne pozostawiono bez rozpoznania.

Rada podjęła również uchwałę
dotyczącą wystąpienia z inicjatywą
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektowanej zmiany statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w celu poznania opinii mieszkańców Dzielnicy
Bielany na temat projektowanej
zmiany. Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 14
lutego 2019 r. do dnia 8 marca
2019 r., w formie pisemnego,
w tym elektronicznego zbierania
uwag oraz zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym.
Podczas obrad Komisje Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
przedstawiły swoje plany pracy na
2019 rok.
Bielańskie radne zrzeszone
w Klubie Radnych Koalicja Obywatelska, poinformowały o powołaniu Bielańskiej Rady Kobiet.
Będzie to organ konsultacyjny
i opiniotwórczy, skupiający się na
budowaniu solidarności, wymianie doświadczeń oraz wzajemnej
pomocy i pracy na rzecz autonomii, równości oraz wolności
wszystkich kobiet. Bielańska Rada
Kobiet zadeklarowała gotowość do
współpracy i działania wspólnie
z Warszawską Radą Kobiet.

*

*

*

14 marca 2019 r. odbyła się
VII Sesja Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła sprawozdanie
z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu m.st.
Warszawy za 2018 r., który przedstawił Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy. Według przyjęte-

Fot. M. Sokół

Ponadto Rada uchwaliła Regulamin Komisji Mieszkaniowej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Komisja Mieszkaniowa
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, obecnej kadencji, zaproponowała zmianę regulaminu polegającą na tym, że posiedzenie
Komisji jest zwoływane, co najmniej na 5 dni przed planowanym
terminem, a nie jak było poprzednio – na 7 dni.

go sprawozdania wykonanie planu
wydatków za rok 2018 zostało zrealizowane na poziomie 94,05%,
w tym 594 741 064 zł zaplanowane, a 559 302 993,40 zł – realizacja.
Z kolei wykonanie planu dochodów za rok 2018 zostało zrealizowane w 93,7%, w tym: 114 164 000
zł zaplanowane, a 106 969 665,55
– wykonane.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st.
Warszawy, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały. Przedłożony projekt nowej uchwały Rady
m.st. Warszawy zakłada zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (gastronomia) o 380
w następujący sposób:
● zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – zwiększenie
limitu o 200,
● zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%
do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) – zwiększenie limitu o 100,
● zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%
alkoholu – zwiększenie limitu
o 80.
Limit na poziomie proponowanym w projekcie uchwały zapewni poczucie stabilności przedsiębiorcom prowadzącym od lat

sprzedaż napojów alkoholowych
jak i tym, którzy rozpoczynają tego
typu działalność. Zwłaszcza, że na
terenie Dzielnicy Bielany planuje
się powstanie nowych punktów ze
sprzedażą napojów alkoholowych
m.in. w Galerii Młociny, lokalach
usługowo-handlowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych wzdłuż ul.
T. Nocznickiego w kierunku ul.
Wólczyńskiej.
W proponowanym projekcie
Rada m.st. Warszawy zakłada
zwiększenie limitu dla gastronomii, zaś pozostawia na dotychczasowym poziomie liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklepy).
Uchwała nie rodzi skutków finansowych po stronie wydatków, natomiast może mieć pozytywny
wpływ dla realizacji budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy
obiektowi miejskiemu w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy, drodze
zlokalizowanej pomiędzy ulicami
Kolumbijską i Książąt Mazowieckich, nadającej nazwę: ulica Zofii
Roesler (nazwa skrócona: ul. Z. Roesler). Przedłożony projekt uchwały Rady m.st. Warszawy jest realizacją wniosku grupy 7 radnych
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poprzedniej kadencji (w tym
5 radnych obecnej kadencji) o upa-

Obrady Rady Dzielnicy Bielany

miętnienie Zofii Roesler, dawnej
właścicielki majątku Młociny, porucznik AK, w nazwie drogi zlokalizowanej pomiędzy ulicami Kolumbijską i Książąt Mazowieckich
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
na 2019 r. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę
9 007 000 zł, stanowiącą 30% uzyskanej kwoty z tytułu sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Marymonckiej
róg Al. Słowiańskiej. Zmiany dotyczą także zwiększenia wydatków
majątkowych w układzie zadań na
rok 2019 o 8 600 000 zł, w tym:
● 700 000 zł na przebudowę ul.
Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr
272
● 950 000 zł na doposażenie
budynku przy ul. Palisadowej 5D
w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową
● 4 850 000 zł na modernizację
SP nr 273 – Szkoła Filialna przy ul.
Arkuszowej 202
● 800 000 zł na budowę Hali
Pneumatycznej na terenie SP nr
247 przy ul. Wrzeciono 9
● 500 000 zł na budowę placu
zabaw w Przedszkolu nr 340 przy
ul. Bogusławskiego 8a
● 800 000 zł na budowę Hali
Pneumatycznej na terenie XXII
LO przy ul. L. Staffa 111

Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.
Zmiany polegają z jednej strony na
zmniejszeniu dochodów na rok
2019 o kwotę 6 482 760 zł i z drugiej na zwiększeniu dochodów
o kwotę 27 578 671 zł.
Zmniejszenie dochodów obejmuje środki w kwocie 700 000 zł
z przeznaczeniem dla Stołecznej
Estrady - Instytucji Kultury, w celu
zorganizowania imprez plenerowych o charakterze masowym tj.:
dwudniowy Piknik „Witaj Lato na
Bielanach” oraz „Bielańskie Wianki”. Środki w kwocie 182 760 zł
w celu przekazania do Zarządu
Dróg Miejskich na uruchomienie
dwóch nowych stacji wypożyczania rowerów w ramach programu
„Rower publiczny”. Z kolei środki
w kwocie 5 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na 2020 rok w tym:
4 000 000 zł na realizację zadania
inwestycyjnego „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul.
Samogłoska 9 i 1 600 000 zł na
realizację zadania inwestycyjnego
„Rewitalizacja placu zabaw przy
Stawach Brustmana”.
Zwiększenie natomiast dochodów to przede wszystkim zwiększenie planu dochodów o kwotę
22 037 658 zł z tytułu sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych
położonych: przy ul. Marymonckiej róg Al. Słowiańskiej w wysokości 21 016 089 zł (70% od kwoty
30 023 089 zł) oraz przy ul. Humanistów w kwocie 1 021 569 zł
w wysokości 100%.
Ponadto zwiększony został
plan środków wyrównawczych
m.st. Warszawy o kwotę 5 500 322
zł z przeznaczeniem na realizację
zadań bieżących oraz inwestycyjnych Dzielnicy Bielany.
Redakcja
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Optymizm jest nieodłącznym elementem mojej osobowości
Rozmowa z Agnieszką Wyrwał, radną Rady m.st. Warszawy.
Kontynuujemy w miesięczniku
„Nasze Bielany” prezentacje sylwetek radnych m.st. Warszawy obecnej
kadencji, którzy mandat zdobyli
w okręgu nr 5: Bielany, Żoliborz, i teraz przyszła kolei na Panią. Jest Pani
radną pierwszą kadencję, a więc
wypada zacząć od gratulacji...

Przede wszystkim chciałabym
serdecznie podziękować mieszkańcom Bielan i Żoliborza za oddanie
na mnie głosu i obdarzenie mnie
zaufaniem. Kampania wyborcza to
bardzo specyficzny czas, jednak
ilość pozytywnej energii jaką otrzymałam od mieszkańców Bielan
i Żoliborza dodawała mi sił i była
niezwykle motywująca do dalszego
działania. Po pierwszych tygodniach spotkań z mieszkańcami
i kolejnych kilometrach, które wraz
z moimi przyjaciółmi przeszliśmy
ulicami Bielan i Żoliborza, musiało
pojawić się zmęczenie, jednak każdego dnia czułam wsparcie coraz
większej ilości ludzi, a to niezwykle
motywujące do dalszej pracy. Przemiłym zaskoczeniem był dla mnie
też tak dobry wynik i tyle oddanych
na mnie głosów. Za każdy z nich
jestem wdzięczna i każdy z nich to
wielkie zobowiązanie.

Jest Pani kobietą działającą
w trybie wielozadaniowym. Jest
Pani przedsiębiorcą, projektantką
mody, mamą dwójki dzieci, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych...
Oprócz pracy zawodowej zajmuje
się Pani działalnością społeczną
i charytatywną, a szczególnie bliskie są Pani sprawy seniorów, kobiet
i dzieci… Już ten zarys wygląda imponująco, ale czy zechciałaby Pani
powiedzieć coś więcej o sobie?

Po tak zadanym pytaniu trudno powiedzieć coś więcej. Mam
wrażenie, że udało się Panu streścić i przedstawić moją osobę
w tych kilku zdaniach. Droga, jaką
przeszłam w życiu jest oczywiście
o wiele bardziej złożona. Jak każdy
miałam lepsze i gorsze momenty,
ale staram się nigdy nie poddawać
i patrzeć optymistycznie w przy-

Agnieszka Wyrwał

szłość. Wydaje mi się, że właśnie
ten optymizm jest takim nieodłącznym elementem mojej osobowości. Jestem też osobą, która gdy
widzi przeszkody i słyszy: „nie uda
ci się”, mobilizuje się jeszcze bardziej. Być może był to jeden
z czynników decydujących o tym,
iż dzisiaj mogę reprezentować
mieszkańców Warszawy w Radzie
Miasta.

których mamy okazje zrobić coś
dobrego. Tak zwyczajnie i po prostu
w czymś pomóc. Podczas przeróżnych akcji charytatywnych, w których mam zaszczyt pomagać albo,
które mam możliwość organizować, dowiaduję się o sobie czegoś
nowego. Najczęściej to takie proste
wzruszenie, które towarzyszy nam
wszystkim, kiedy widzimy szczęście na twarzach innych.

Czy w tak bogatym w przedsięwzięcia życiu, mogłaby Pani
wskazać coś wyjątkowego, z czego
jest Pani dumna i co sprawia Pani
największą satysfakcję?

Przyznam, że spore wrażenie
na mnie zrobiła Pani odpowiedź
na zadane pytanie dziennikarza
w jednym z wywiadów o przygotowywaniu kolekcji specjalnie dla
seniorów. Odpowiedziała Pani, że
to nie jest specjalnie, bo to przecież
grupa odbiorców jak każda inna
mająca swoje potrzeby, konkretne
wymagania i spojrzenie na świat.
Myślę, że seniorom jest miło, że nie
traktuje ich Pani po macoszemu, ale
jak każdą inną grupę społeczną…

Moją największą satysfakcją
życiową są moje dzieci. Najsilniejszy motywator i największe wsparcie to moja rodzina. Mówiąc
o moim życiu zawodowym czy też
aktywnościach społecznych, ciężko
wybrać jedną rzecz, jeden temat.
Ogromną radość daje mi moja praca zawodowa projektantki mody,
która jest również moją pasją. Jak
każdy czuję wielką satysfakcję, kiedy moja praca spotyka się z dużym
zainteresowaniem i aprobatą. Są
jednak takie momenty, kiedy nie
chodzi o nas samych, ale o ludzi dla

Przyjdzie dzień, kiedy zarówno
Pan jak i ja będziemy mogli powiedzieć o sobie „jestem seniorem”.
Byliśmy dziećmi, byliśmy nastolatkami i tak samo będziemy seniorami. Mam wrażenie, iż wiele osób
zapomina, że seniorem jest się czę-

Przechodząc do spraw związanych z pracą i wypełnianiem mandatu radnej, proszę powiedzieć,
w jakich komisjach Pani pracuje
i jakie funkcje pełni?

Jestem wiceprzewodniczącą
Komisji Kultury i Promocji Miasta, członkinią Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny oraz Komisji
Budżetu i Finansów, oprócz tego
działam w różnych mniejszych
grupach roboczych zajmujących
się np. komunikacją społeczną czy
budżetem partycypacyjnym.

Wydajemy miesięcznik bielański, a więc zapytam Panią o konkretne plany i zadania, które według
Pani są w naszej dzielnicy niezbędne
i o które będzie Pani zabiegać?

Przede wszystkim chcę spełnić
moje zobowiązania wobec wyborców. Ważnym tematem jest poprawa
lokalnej infrastruktury, wciąż potrzebujemy remontów już istniejących czy powstawania nowych
przedszkoli, żłobków i szkół. Jak już
wspominałam niezwykle bliski jest
mi też temat poprawy jakości życia
seniorów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania kilku projektów zwią-

zanych z aktywizacją seniorów, które mam nadzieję ruszą już w najbliższych miesiącach. Nie będę ukrywała również mojego zamiłowania do
sztuki i jej ogromnego wpływu na
rozwój naszych dzieci. W związku
z tym, we współpracy z doświadczoną kadrą pedagogiczną oraz z pomocą artystów działających z młodzieżą, planuję działania teatralne,
mające ma celu edukowanie młodzieży poprzez sztukę.
Jak ocenia Pani dzielnicową
ofertę dla bielańskich seniorów, kobiet i dzieci? Co jest dobre, a czego
brakuje, albo czego mogłoby być
więcej?

Bielany słyną z niezwykle rozbudowanej i bogatej oferty dla seniorów, jak np. Akademia Seniora,
Senior Starszy Sprawniejszy, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby
Seniora oraz bardzo aktywna Rada
Seniorów pod przewodnictwem
Krystyny Żebrowskiej. Warto też
wspomnieć o Bielańskich Dniach
Seniora, które są jedną z największych imprez dla seniorów w Warszawie. Zarząd Dzielnicy Bielany
działa niezwykle sprawnie i skutecznie w wielu obszarach, jednak nigdy
nie jest tak, i na ile znam członków
zarządu, nigdy nie powiedzą, że nie
może być lepiej, dlatego wspólnie
pracujemy nad poprawą każdego
z elementów oferty zarówno dzielnicowej, jak i miejskiej przeznaczonej dla mieszkańców Bielan.

Czy możemy w najbliższym
czasie spodziewać się realizacji na
Bielanach projektów artystycznych,
społecznych Pani autorstwa?

Tak, jak już wspominałam pracuję nad kilkoma projektami dla
młodzieży i seniorów. Kiedy projekty będą już gotowe, będę starała się głośno o nich mówić i zachęcać do wzięcia udziału. Tutaj będę
liczyła na pomoc również prasy
lokalnej, gdyż jesteście idealnym
łącznikiem między artystami i politykami a mieszkańcami.

Jakaś Pani refleksja na koniec
rozmowy?

Fot. Arch. Autora

Jakie były Pani motywacje,
aby kandydować do Rady m.st.
Warszawy i czy spodziewała się
Pani zdobycia mandatu oraz tylu
gratulacji i życzeń?

Fot. Arch. Autora

Serdecznie dziękuje chociaż
prawdę mówiąc nie czuję się zbyt
komfortowo, przyjmując gratulacje
w tym kontekście. Gratulacje należą się przede wszystkim mieszkańcom Warszawy za to, iż tak licznie
postanowili oddać swój głos. Niezależnie od tego na kogo głosowaliśmy ważne, że to zrobiliśmy
i wzięliśmy udział w wyborach.

sto o wiele dłużej niż nastolatkiem.
Nie przepadam za poglądami, które
często bywają krzywdzące. Sama
spotykam się przez większość mojego życia zawodowego ze stereotypem kobiety w biznesie czy nawet
teraz kobiety w polityce. Wiek czy
płeć nie wartościują nas jako ludzi.
W swoim życiu poznałam wielu
wspaniałych ludzi w wieku senioralnym. Nie zauważyłam, aby były
to osoby pozbawione energii do
życia, pasji czy zainteresowań. Co
więcej, często modelki i modele,
z którymi współpracuję podczas
pokazów mody dla seniorów zarażają mnie swoją energią i poczuciem
humoru. Bywają dla mnie natchnieniem i łamią wszelkie stereotypy.

Agnieszka Wyrwał w otoczeniu swoich seniorów

Przede wszystkim serdecznie
dziękuję za miłą rozmowę. Mam
wrażenie, że zna mnie Pan lepiej
niż ja Pana, a to olbrzymia zaleta
u dziennikarza. Teraz wracam już
do pracy, ponieważ mamy wiele
ważnych projektów do przygotowania i zrealizowania w Radzie
Miasta. Jak mówiłam zdecydowanie wolę działać niż o tym mówić.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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Fot. M. Sokół

Fot. M. Sokół

Nowe przedszkola na Bielanach

Przedszkole „Kolorowa Kraina” przy ul. Conrada 10A

Nauka z robotami

Terapia przez ruch
na Chomiczówce

BF

Fot. M. Sokół

W

edług fachowej literatury integracja sensoryczna to „zdolność dziecka
do odczuwania i reagowania na
informacje dostarczane z otoczenia i własnego ciała”. U większości
dzieci integracja sensoryczna rozwija się w naturalny sposób. Jednak są dzieci, gdzie integracja
zmysłów jest zaburzona, a specjalnie zaaranżowane sale pozwalają
to wyeliminować.
Sala w przedszkolu na Chomiczówce wyposażona jest w zabawki o zróżnicowanej fakturze, kolorach czy emitowanych dźwiękach.
– Przy użyciu sprzętu prowadzimy
zajęcia z zakresu wspomagania,
modyfikowania oraz przywracania
funkcji w zaburzeniach integracji
sensorycznej – tłumaczy Krystyna
Rasińska, dyrektor Przedszkola nr

327. Jak dodaje, różnorodność wyposażenia pozwala na wielozmysłową „stymulację przedsionkową,
proprioceptywną i dotykową”.
To trzy bardzo ważne układy.
Ich współpraca pomaga dziecku
w prawidłowej identyfikacji bodźców czuciowych, w koordynacji
ruchów i utrzymywania równowagi oraz w interpretowaniu przez
mózg sygnałów z mięśni i stawów.
W Przedszkolu nr 327 jest
osiem oddziałów dla 200 dzieci.
Wewnątrz znajdują się przestronne, kolorowe sale, wyposażone
w nowe funkcjonalne meble,
sprzęty i zabawki. Dodatkowo każda sala otrzymała tablicę multimedialną, która wprowadzi dzieci
w świat technologii informatycznej oraz wzbogaci proces dydaktyczny. – Nowa odsłona naszego
przedszkola w jeszcze większym
stopniu umożliwi dzieciom zdobywanie nowych, cennych doświadczeń, rozwijać ich indywidualny potencjał i kreatywność w artystycznych przedsięwzięciach –
zapewnia dyrektor Rasińska.

Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy,...

...Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza i...

Fot. M. Sokół

Fot. M. Sokół

Władze samorządowe dzielnicy i miasta w Przedszkolu nr 327

auczyciele przy pomocy
ozobotów prowadzą naukę programowania. Zajęcia urozmaicają specjalnie oznaczone puzzle, które mają przypisane różne funkcje np. linia prosta, zakręt, zawracanie, pauzy.
Dzieci samodzielnie lub w grupie
tworzą trasę jaką ma pokonać
ozobot. Według jednego z producentów maleńkich robotów „dzięki wciągającej zabawie dzieci aktywnie uczą się podstaw programowania rozwijając przy tym
kreatywność i logiczne myślenie.
Najmłodsi programiści układając
trasy z puzzli, ćwiczą precyzję
ruchów i ruchy motoryki małej,
przez co rozwijają sprawność palców dłoni”.
W sali multimedialnej dzieci
korzystają również z tabletów
i komputerów z ekranami dotykowymi. Każde urządzenie ma wgrane tylko programy edukacyjne.
Ponadto w każdej sali są zamontowane tablice multimedialne. – Technologia informatyczna rozwija
w dzieciach algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kreatywność oraz
szukanie kompromisów optymalnych rozwiązań – mówi Katarzyna
Pawlik, dyrektor przedszkola.
Dopełnieniem wszystkiego są
sale zaaranżowane według założeń
chromoterapii. Specjalnie dobrane
kolory ścian i wykładzin mogą
pobudzać, uspokajać lub relaksować. – Przytulne, doskonale wy-

Fot. M. Sokół

Przedszkole nr 334 to bardzo multimedialna placówka. Nauczyciele do pracy
z dziećmi wykorzystują
ozoboty. To małe, ale bardzo
inteligentne roboty doskonałe do nauki logicznego
myślenia.

N
W przedszkolu przy ul. Conrada powstała sala do integracji
sensorycznej dziecka. Dzięki
specjalnej terapii dziecko może
poprawić uwagę i koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe oraz sprawność w zakresie dużej i małej motoryki.

Przedszkole „Jasia i Małgosi” przy ul. Przy Agorze 12

...Sylwia Lacek, radna dzielnicy Bielany w Przedszkolu nr 334

posażone sale dają dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju własnych zainteresowań – podkreśla
dyrektor Pawlik.
Aktualnie Przedszkole nr 334
im. Jasia i Małgosi ma pięć oddzia-

łów dla 125 dzieci. Od września
2019 r. planowane jest uruchomienie kolejnych trzech oddziałów dla
75 dzieci.
BF
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Przedszkola jak domki z klocków

Fot. Arch. Redakcji

Moduły ustawiane są przy pomocy dźwigów

Konstrukcje modułów wyposażone są m.in. w ściany działowe i okna

Fot. Arch. Redakcji

P

rzedszkola przy ulicy Conrada 10A, Przy Agorze 12
i Marii Dąbrowskiej 5A
trzeba było zrównać z ziemią.
Drewniane budynki mocno nadszarpnięte zębem czasu, powstały
w latach 70. i 80. w ciechanowieckiej fabryce Stolbud.
Przestarzałe konstrukcje wyparły modułowe. Jedną z najważniejszych zalet jest czas budowy.
Dzięki modułowym rozwiązaniom
budynek może powstać zaledwie
w cztery miesiące od momentu
dostarczenia prefabrykatów na
plac budowy.
Jak to możliwe? W momencie,
kiedy na placu budowy prowadzone są prace przy rozbiórce starych
budynków, w fabryce ruszają prace przy wykonaniu stalowej konstrukcji modułów. Robotnicy kawałek po kawałku spawają stalowe
elementy. Następnie szkielet wyposażany jest m.in. w ściany działowe, stolarkę okienną i niezbędne
instalacje. W tym samym czasie na
placu budowy trwa wykańczanie
betonowego podłoża, do którego
będą przymocowane moduły. Dopiero po tym na budowę można
przywieźć wyprodukowane elementy.

Fot. Arch. Redakcji

Przedszkola modułowe to
coraz bardziej popularna
alternatywa dla budynków powstających tradycyjną metodą. Jest taniej
i szybciej.

Transport prefabrykatów to
bardzo skomplikowana operacja
logistyczna. Ze względu na niestandardowe wymiary, moduły

Ze względu na swą wielkość transport modułów odbywa się w nocy

moduły są układane – w zależności od projektu – jak domek z
klocków i łączone w całość. W
ostatnim etapie konstrukcja jest

umieszczane są na specjalnej platformie transportowej i w nocy
przewożone pod wskazany adres.
Na miejscu, przy pomocy dźwigu,

podłączona do mediów i wykańczana.
BF

Ostatnie poprawki na Bogusławskiego
Trzy nowe przedszkola modułowe to nie wszystko. Na ukończeniu jest przedszkole przy
ul. Bogusławskiego 8A. Budynek powstający w tradycyjnej
technologii zastąpi wysłużoną
drewnianą konstrukcję sprzed
kilkudziesięciu lat.

Fot. B. Frymus

Fot. B. Frymus

W

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk w przedszkolu przy ul. Bogusławskiego

nicy Bielany złoży wniosek o dopuszczenie do użytkowania przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Kolejnym krokiem
będzie ustawienie mebli i przeprowadzka dzieci.
Przedszkole kasztanowego
ludka jest budynkiem piętrowym,
wybudowanym w technologii tradycyjnej. – Dla dzieci przygotowano osiem przestronnych i koloro-

wych sal z łazienkami i dodatkowym pomieszczeniem gospodarczym. Oprócz tego w budynku
znajduje się sala do rytmiki oraz
sala do integracji sensorycznej –
wylicza burmistrz.
Placówka pomieści 200 dzieci,
to o 55 więcej maluchów niż w starym budynku.
BF

Fot. B. Frymus

ostatnich dniach teren
budowy odwiedził burmistrz dzielnicy Grzegorz
Pietruczuk wraz z pracownikami
Wydziału Infrastruktury. – Prace
posuwają się szybko. To będzie jedna z najnowocześniejszych placówek w Warszawie – przekonuje
burmistrz Pietruczuk.
Na miejscu wykonywane są
ostatnie poprawki i prace wykończeniowe. Po ich ukończeniu –
według planu na przełomie marca
i kwietnia – ruszą procedury odbioru budynku. W pierwszej kolejności kontrole przeprowadzi
sanepid i straż pożarna. Po otrzymaniu pozytywnych wyników
Wydział Infrastruktury dla dziel-

Dla dzieci przygotowano 8 przestronnych sal z łazienkami
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Dyskusja o użytkowaniu wieczystym
Blisko 200 mieszkańców
osiedla Ruda wzięło udział
w emocjonującej dyskusji o
przekształceniu użytkowania
wieczystego w prawo własności. Udział w spotkaniu wziął
Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz dzielnicy Bielany.

Fot. S. Słomka

M

imo zaproszenia przez
radną Ewę Turek na spotkanie nie przybyli przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej SBM Ruda. Radna, będąca
również Przewodniczącą Zarządu
Samorządu Mieszkańców Ruda
liczyła, że spotkanie będzie znakomitą okazją do konstruktywnej
rozmowy. – Może się bali, a może
nie mieli nic do powiedzenia? –
zastanawiała się jedna z uczestniczek zebrania.
SBM Ruda nie ma prostej drogi, aby skorzystać z przekształcenia
użytkowania wieczystego we własność. Na działce, na której stoją
budynki mieszkalne znajdują się
również pawilony handlowe. Odpowiednie ustawy umożliwiają
przekształcenie użytkowania we
własność jedynie wtedy, gdy wniosek obejmuje tylko budynki mieszkalne i ewentualnie garaże. Potwierdził to w wyroku z dnia 18
lipca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny.
W przypadku SMB Ruda sprawę ułatwiłby podział geodezyjny
działki – tak, aby wyodrębnić pawilony handlowe. Do dzisiaj jednak spółdzielnia tego nie zrobiła,
dlatego tak długo trwa rozpatrywanie wniosku o przekształcenie.
– Bardzo dużo spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie wprowa-

dziło na swoich gruntach podziały geodezyjne – powiedział wiceburmistrz Piątkowski.
Sprawa jest dla mieszkańców o
tyle ważna, że gdyby SBM Ruda
spełniła wymogi prawne i stała się
właścicielem gruntów, nie musieliby oni płacić za użytkowanie wieczyste. Przynajmniej za tę część
działki, na której stoją budynki
mieszkalne. Brak podziału geodezyjnego jest bardzo kosztowny. W
skali roku SBM Ruda wnosi opłatę ok. 2,3 mln zł.

Czekają 18 lat
W zasobach spółdzielni nie ma
nawet jednego wyodrębnionego
lokalu. Chodzi o mieszkania, któ-

re w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych stają się
naszą własnością. Własnością w
100%. Nie mylić z własnościowym
prawem do lokalu, które jest tylko
ograniczonym prawem rzeczowym i którego właścicielem nadal
jest spółdzielnia mieszkaniowa.
I tu pojawia się kolejna ciekawostka. Pierwsze wnioski o uzyskanie własności zostały złożone
przez mieszkańców już w 2001
roku. Niestety do dziś SBM Ruda
nie zrealizowała przeniesienia własności na rzecz tych osób. Mija 18
lat, i co? I nic! Mimo tego, że spółdzielnia miała od chwili złożenia
pierwszego wniosku wyznaczony
w ustawie okres wynoszący 24

Osiedle Ruda

miesiące na przygotowanie się do
takich przekształceń, czas zatrzymał się w miejscu.
Ustawodawca co prawda przewidział sytuację w której proces
przekształceń własnościowych
lokali mieszkalnych mógł być
wstrzymany, ale nie dotyczy to
SBM Ruda. – Z jakich powodów
nie wyodrębniono lokali mieszkalnych nie mam pojęcia – zaznacza Włodzimierz Piątkowski. – To
nie jest pytanie do mnie. W innych
spółdzielniach takie procesy przeprowadzano. Spółdzielnie określały udział w gruncie i dopełniały
innych formalności. Dla porównania w spółdzielni Podleśna prawie wszyscy mają odrębną wła-

sność lokalu – dodaje wiceburmistrz.
Dziwi więc, że mieszkańcy nie
zasypali SBM Ruda pozwami do
sądu, czy chociażby nie wymusili
na Zarządzie realizacji przysługujących im praw. Wydaje się bowiem, że 18 lat to okres wystarczający, aby wyprostować nawet najbardziej zawiłe sytuacje. Gdyby
mieszkańcy uzyskali odrębną własność mogliby bowiem w myśl
ustawy z 20 lipca 2018 r. wykupić
prawo użytkowania wieczystego z
bonifikatą 98%. Ta korzyść póki co
też jednak jest poza zasięgiem.
– Nie mogłam uwierzyć, gdy usłyszałam, że od 18 lat ciągnie się
sprawa uzyskania własności przez
jednego z naszych sąsiadów – komentuje radna Ewa Turek. – Ile
jeszcze czasu trzeba, aby ludzie
mogli skorzystać z przysługujących im praw?
Póki co aktywność SBM Ruda
widoczna jest na Facebooku i w zamawianiu kosztownych ekspertyz
prawnych. Jedna z nich wprost
wskazuje na przywołany powyżej
wyrok NSA, który nie rokuje najlepiej dla starań SBM Ruda.
Polemizować można ze wszystkim, ale polemiki władz SBM Ruda
jak dotąd nie rozwiązały ważnych
dla mieszkańców spraw przekształceniowych. Za najlepszy komentarz może posłużyć ocena
jednego z uczestników spotkania,
który również starał się o wyodrębnienie lokalu na własność.
– Można załatwiać jakąś sprawę
przez 18 lat, ale nie uwiarygadnia
to władz spółdzielni, ani co do
skuteczności, ani co do dobrej woli
w rozwiązaniu problemu – podsumował krótko.
Adam Romanowski
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Przepłynęli 675 km!
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Nowe stacje Veturilo
Ruszył ósmy sezon roweru miejskiego Veturilo. Mieszkańcy
mają do dyspozycji 5500 rowerów na ponad 380 stacjach. Na
terenie Bielan ustawiono cztery
nowe punkty wypożyczeń,
a planowane są dwa kolejne.

CRS Bielany było warszawskim
gospodarzem nocnego maratonu pływackiego „Otyliada
2019”. 36 uczestników na basenie przy ul. Lindego przepłynęło 675 km, a w całej Polsce
ponad 2500 osób pokonało
20 tys. km.

J

CRS, BF

Fot. T. Madej

ednym z uczestników był
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
W ciągu 10 godzin przepłynął prawie 22 kilometry. Jak mówi pływanie to jego pasja. – Nie unikam
wyzwań, a to wymagająca dyscyplina – przyznaje burmistrz. Jak
się okazuje start w „Otyliadzie” był
dla niego rozgrzewką przed znacznie trudniejszym wyzwaniem.
– W ubiegłym roku przepłynąłem
z Helu na Mierzeję Wiślaną,
a w tym planuję przepłynąć w Bałtyku jeszcze dłuższy dystans – zapowiada burmistrz Bielan.
Zawodnicy przy ul. Lindego
wystartowali o godz. 18. Kolejne
dwanaście godzin to zmaganie się
z samym sobą. Chodziło o to, aby
przepłynąć w tym czasie jak najdłuższy dystans. W CRS Bielany
dokonał tego Tomasz Ławiński
– 36,4 km. Najlepszy wynik w kraju padł na pływalni w Chrzano-

wie, gdzie Jakub Jasiński przepłynął ponad 51 km. Nie udało mu
się jednak pobić rekordu maratonu z 2016 r. – 54 km. Ustanowił
go Sebastian Karaś, zawodnik
mocno związany z Bielanami.
Wśród uczestników był również bielański strażak Paweł Szymanek. Jak tłumaczy przygotowania do maratonu trwały od jesieni
ubiegłego roku. – Super atmosfera i dobra organizacja imprezy
dodawała sił podczas pływania.
Dużym zaskoczeniem było to, że
udało mi się dotrwać do końca 12
godzinnego maratonu, pokonując
dystans 33 425 m, zajmując
4 miejsce – mówi Szymanek.
„Otyliada” to największa impreza pływacka w Polsce, która
początek miała w Myszkowie.
Nikt się nie spodziewał, że lokalna
impreza bardzo szybko zyska status wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim. Dotychczas w pięciu
edycjach imprezy wzięło udział 11
tys. zawodników. Dla jednych
„Otyliada” jest okazją do zabawy,
dla kolejnych szansą na sprawdzenie swoich możliwości. Głównym
celem imprezy jest jednak zainteresowanie aktywnością fizyczną.

Jednym z zawodników był Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany

Sezon Veturilo potrwa do końca listopada

seczyńskim Rowerem Miejskim, a
także działającym od zeszłego
roku w Markach systemem KołoMarek. Oznacza to, że wypożyczone w tych miastach rowery można
zwracać w Warszawie i odwrotnie.
We wszystkich tych miastach obowiązuje również ten sam cennik,
zakładający bezpłatne 20 minut
każdego wypożyczenia.
Aby skorzystać z Veturilo, wystarczy zarejestrować się na stronie
Veturilo.waw.pl poprzez aplikację

lub terminal i doładować konto
kwotą co najmniej 10 zł. Potem wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami – na terminalu stacji
wypożyczeń wpisać swój numer telefonu, kod PIN i numer roweru lub
skorzystać z aplikacji mobilnej Veturilo i zeskanować kod QR roweru.
Trwa to zaledwie kilka sekund.
Sezon Veturilo potrwa do końca listopada.
BF, mat. UM Warszawa

Spotkanie policjantów
z maluchami z „Baśniowej Krainy”
Jak wygląda praca policjanta,
jak zebrać odciski palców na
miejscu zdarzenia, dowiedziały się dzieci z przedszkola
„Baśniowa Kraina”.

W

trakcie spotkania funkcjonariusze przypomnieli maluchom zasady zachowania bezpieczeństwa w drodze do przedszkola, w domu oraz
podczas spotkania z obcą osobą.
Jednak największą frajdę przedszkolakom sprawiło wcielenie się
w rolę detektywa.
Wśró d w ielu infor mac ji

i umiejętności jakie zdobywają
dzieci w przedszkolu nie może
zabraknąć wiedzy o bezpieczeństwie, dlatego pracownicy wielu
przedszkoli na Bielanach i Żoliborzu zapraszają policjantów na
praktyczną lekcję z dziećmi.
Funkcjonariusze z Bielan opowiedzieli dzieciom o swojej pracy.
Maluchy wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę.
Duża część przedszkolaków,
szczególnie chłopcy, postanowili
w przyszłości zostać policjantami.

W trakcie spotkania dzieci poznały ciężką i odpowiedzialną pracę policjanta, ale także dowiedziały się jak dbać o własne bezpieczeństwo. Jednak największą frajdą cieszył się pokaz przygotowany
przez funkcjonariuszy z zespołu
techniki kryminalistycznej. Przedszkolaki wcieliły się w rolę małych
detektywów i na zajęciach praktycznych zbierały ślady odcisków
palców.
Spotkanie z maluchami z pewnością nie będzie ostatnim.
ks

Fot. Arch. KRP V

Rekord „Otyliady” – 54 km w 2016 r. ustanowił Sebastian Karaś (z prawej)

Fot. Arch. Redakcji

Fot. T. Madej

N

owe stacje ustawione są
w bielańskiej części Kępy
Potockiej, na Arkuszowej
oraz przy skrzyżowaniach Marymoncka/Przy Agorze oraz Wólczyńska/Conrada. Jednak to nie koniec,
bo jeszcze w tym roku pojawią się
kolejne stacje. Pod uwagę brane są
cztery skrzyżowania: Broniewskiego/Reymonta, Kasprowicza/Sokratesa, Wolumen/Wólczyńska oraz
Broniewskiego/Jarzębskiego.
Po uzyskaniu pozytywnych
opinii Zarządu Dróg Miejskich,
Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Ruchu Drogowego KSP, zostaną wybrane
dwie lokalizacje, w których zostaną zamontowane nowe stacje.
Warszawskie Veturilo jest
w pełni kompatybilne z Konstancińskim Rowerem Miejskim, Pia-

Wspólne zdjęcie na zakończenie spotkania
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Karen Edwards
na Bielanach

Czytelnik Roku po raz drugi

Jak co roku w ostatkowy
wtorek w Podziemiach Kamedulskich rozbrzmiały jazzowe
rytmy. Choć bielańskie koncerty zawsze przyciągają widzów,
tym razem frekwencja była
naprawdę wyjątkowa. Wyjątkowa była także artystka,
która 5 marca wystąpiła na
Bielanach.

Fot. Arch. Redakcji

K
Grzegorz Pietruczuk i Katarzyna Potapowicz wręczają laureatom nagrody

II edycja konkursu Czytelnik
Roku zakończyła się 31 grudnia
2018 r. Przeprowadzona była
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 10, młodzież
11-17 lat i dorośli 18+.

C

o miesiąc odbywały się losowania, w których wyłaniano
10 zwycięzców. W toku konkursu miało miejsce 8 losowań.
W sumie nagrodzono 80 osób.
Zasada przystąpienia do konkursu była bardzo prosta – wystarczyło w dowolnej placówce Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany wypełnić odpowiednią deklarację i posiadać bielańską kartę
biblioteczną. Wypożyczając i czytając książki, każdy z uczestników
miał szansę na wygraną. Dodatkowe punkty można było uzyskać za
recenzje i ilustracje do przeczytanych tytułów oraz za udział w Dyskusyjnym Klubie książki, których
spotkania miały miejsce w Wypożyczalni nr 103, ul. Reymonta 6
(dla dorosłych) i w Mediatece
Start-Mecie, ul. Szegedyńska 13a
(dla młodzieży).
Prace oceniała pięcioosobowa
komisja złożona z pracowników
Biblioteki, w tym z wykształceniem
polonistycznym i plastycznym. Po
podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów z każdej grupy wiekowej, od miejsca I do V. Tym razem
nagrodzono także rodziny i dodatkowo przyznano dwa wyróżnienia
w kategorii: dzieci i dorośli, odpowiednio za ilustracje i recenzje do
przeczytanych książek.
Konkurs nie tylko promował
Bibliotekę oraz jej działania, ale był
także wyjątkową formą zachęcenia
do czytelnictwa oraz integracji
środowiska.
W II edycji Konkursu wzięło
udział 1108 czytelników, co stano-

wi prawie dwukrotną liczbę uczestników I edycji.
W sumie uczestnicy przeczytali blisko 50 tys. książek, napisali
140 recenzji i oddali 152 dwie prace plastyczne, głównie w formie
ilustracji dotyczących przeczytanych pozycji książkowych.
Uroczysta gala Konkursu odbyła się 1 marca br. w gmachu Akademii Sztuk Pięknych. Wielkie
podziękowania dla władz uczelni!
Nasza Biblioteka z sukcesem
współpracuje z warszawską ASP.
Poza wystawami prac studentów
i absolwentów (galeria przy ul.
Duracza 19) korzysta ze wspaniałej Auli przy Wybrzeżu Kościuszkowskim.
W uroczystym, galowym spotkaniu udział wzięło blisko 300
mieszkańców Bielan: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na początku nasi goście mieli
okazję spotkać się, zdobyć autografy i porozmawiać ze znanymi i
lubianymi autorami książek: Hanną Bakułą, Vincentem Severskim
i Cezarym Harasimowiczem.
Następnie autorzy, już na sali
widowiskowej, wzięli udział w niezwykle interesującej dyskusji na
temat czytelnictwa. Panel poprowadziła Sylwia Kamińska, jedna
z kierowniczek naszych placówek.
W tym czasie dzieci, na korytarzu
przed aulą, brały udział w spotkaniu z iluzjonistką.
Po wystąpieniu burmistrza
Dzielnicy Bielany – Grzegorza Pietruczuka, odbyło się uroczyste
ogłoszenie wyników konkursu i
rozdanie nagród. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali dodatkowo
piękne statuetki.
W uroczystości udział wzięła
Senator RP Barbara DamięckaBorys, wiceburmistrz Katarzyna
Potapowicz oraz grupa radnych

m.st. Warszawy oraz radnych
Dzielnicy Bielany.

Zwycięzcy
DZIECI – DO 10 LAT
I miejsce i statuetka – Rodzina
Seń (w kategorii dzieci i młodzież):
Bazyli, Mikołaj, Rozalia i Tymoteusz. II miejsce – Jan Burnos. III
miejsce – Rodzina Kapko: Alina,
Jeremi i Kornelia. IV miejsce –
Rodzina Seredyńskich: Aleksandra
i Jan. V miejsce – Stanisław Dworakowski.
Wyróżnienie – Antoni Białobrzeski (oddał najwięcej rysunków).
MŁODZIEŻ – 11-17 LAT
I miejsce i statuetka – Luna
Gawrońska. II miejsce – Justyna
Łukaszewska. III miejsce – Karol
Myrchel. IV miejsce – Magdalena
Jaszczuk. V miejsce – Pola Gawron.
DOROŚLI
I miejsce i statuetka – Romana
Prokop-Kowalik. II miejsce –
Aleksander Filasiewicz. III miejsce
– Izabela Pawłowska. IV miejsce
– Julita Sobańska. V miejsce –
Agnieszka Czaplicka.
Wyróżnienie – Beata Kiecana
– (napisała dużo recenzji dobrze
ocenionych przez komisję).
Uroczystość uświetnił krótki
koncert trio smyczkowego – młodych młodych skrzypaczek obecnie
grających i koncertujących w orkiestrze Sinfonia Iuventus i Sinfonia
Varsovia: Aleksandry Skiery, Anny
Loski i Martyny Wiśniewskiej.
Uroczystą Galę poprowadziła
pracownica naszej Biblioteki –
Marzena Frączak.
III edycja konkursu Czytelnik
Roku już ruszyła. Do zobaczenia
za rok!
Maciej Pieńkowski

aren Edwards to międzynarodowa gwiazda jazzu. Międzynarodowa – więc w jakimś sensie także polska. Dla polskiej sceny jazzowej „odkrył” ją
przed laty wybitny muzyk, zmarły
w 2013 roku Jarosław Śmietana.
Sam był krakowianinem, więc Karen Edwards związana jest najmocniej z krakowskim środowiskiem jazzowym i większość swoich koncertów w Polsce daje właśnie w Krakowie. Koncert w stolicy był więc wyjątkową okazją dla
warszawskich miłośników jazzu,
aby posłuchać tej doskonałej wokalistki, pianistki i kompozytorki,
która w swoim zawodowym dossier ma współpracę nie tylko ze
światem jazzu, ale i z gwiazdami
muzyki pop formatu światowego,
by wymienić tu choćby Steviego
Wondera, czy Prince’a.
Koncert prowadził Tomasz
Tłuczkiewicz, zaś na scenie, przed
muzykami, pojawili się wspólnie
burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk oraz gospodarz Podziemi
Kamedulskich – ks. Wojtek Drozdowicz. Obaj dosłownie na chwilę.
Burmistrz Pietruczuk krótko przywitał publiczność i niemal natychmiast zaprosił na scenę ks. Drozdowicza, ten jednak zabawił na
niej nie dłużej niż pół minuty, bo
do Podziemi wciąż napływali widzowie i ks. Wojtek pobiegł, by
rozdawać karimaty do siedzenia
dla tych, dla których zabrakło już
krzeseł.

Karen Edwards porwała widownię do wspólnego śpiewania,
co nie było trudne, bo po pierwsze
– jest artystką obdarzoną wielką
sceniczną charyzmą, po drugie
zaś – miała w repertuarze także
takie hity, jak np. „Purple Rain”
Prince’a. A ten utwór znają właściwie wszyscy…
Był także moment, w którym
Edwards rozbawiła publiczność.
Opowiedziała (oczywiście w języku angielskim), iż jest pewien polski utwór, o którym przez wiele lat
myślała, że to, jak to nazwała, „polish love song”, ponieważ wszyscy
go w Polsce znają i umieją zaśpiewać, więc wydawało jej się, że to
z pewnością piosenka miłosna.
Jakież było zaskoczenie publiczności, gdy artystka postanowiła zagrać na pianinie kilka taktów. Były
to… „Deszcze niespokojne” z serialu „Czterej pancerni i pies”. Zachęcona owacją widzów Karen
Edwards zagrała więc cały refren,
który zgromadzona publiczność
chóralnie odśpiewała. Słynna piosenka z muzyką Adama Walacińskiego i słowami Agnieszki Osieckiej zabrzmiała w wykonaniu bielańskiej publiczności nie mniej
znakomicie, niż w oryginalnym
wykonaniu Edmunda Fettinga.
Warto tu dodać, iż Fetting był nie
tylko aktorem, ale także – o czym
nie wszyscy wiedzą – muzykiem
jazzowym, można więc powiedzieć, że i ten utwór pasował do
koncertu Karen Edwards nie
mniej, niż wszystkie pozostałe.
Artystce towarzyszyli: Krzysztof Dziedzic na perkusji, Krzysztof
Gondek na gitarze oraz Adam Kowalewski na gitarze basowej. Koncert Karen Edward był otwarciem
czternastej już edycji cyklu „Jazz
w Podziemiach Kamedulskich”.
Kolejne koncerty – już wkrótce!
Rafał Dajbor

Fot. Arch. Redakcji

8

Koncert Karen Edward
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Literackie Bielany, czyli rzecz o miłości
Miłością, nienawiścią czy
zazdrością literatura żywi się
od wieków. Nie trzeba być
geniuszem, żeby stwierdzić,
iż tak będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej, jak
mawia znany nam wszystkim
klasyk. Jest to bowiem doskonały temat, by napisać wiersz,
opowiadanie czy powieść.

Fot. A. Grycuk

N

a Bielanach mamy ulice
imienia wielu tak wybitnych twórców jak Kochanowski, Żeromski, Reymont, Dąbrowska, Broniewski, Stachura czy
Hłasko. Wszyscy w jakimś zakresie
eksponowali w swoich utworach
uczucie miłości – nie tylko w relacji damsko-męskiej, gdyż w trenach
Kochanowskiego czy Broniewskiego mamy do czynienia z miłością
w postaci żalu i ojcowskiego bólu
po stracie ukochanego dziecka.
Jedna z głównych ulic na Bielanach nosi imię Stefana Żeromskiego, przez większość czytelników kojarzonego z takimi lekturami szkolnymi jak „Syzyfowe prace”,
„Ludzie bezdomni” czy rozliczeniowe z okresem dwudziestolecia
międzywojennego „Przedwiośnie”.
Są w nich wątki erotyczne, najpiękniej jednak miłość Żeromski
ukazał w „Wiernej rzece” – uczucie, które narodziło się pomiędzy
uczestnikiem powstania styczniowego (1863 r.) księciem Józefem
Odrowążem a zubożałą szlachcianką, panną Salomeą Brynicką.
Siłę wielkich uczuć znajdziemy
również w dziełach naszego noblisty Władysława Reymonta, który
w „Chłopach”, dość wnikliwie portretując środowisko wiejskie, potrafił pokazać koloryt miłości
twardej i bezwzględnej, mówiąc

Neon na domu Kory i Kamila Sipowicz przy ul. Płatniczej 59

krótko, „charakternej”. Widzimy
w jego utworach przypadki namiętności nie tylko między ludźmi, ale i pazerną miłość do ziemi
(w „Chłopach”) czy, jak w „Ziemi
obiecanej”, uwielbienie pieniądza
i jego budującą oraz potwornie
niszczycielską moc.
Do moich ulubionych lektur
należy „Lalka” Bolesława Prusa.
W jednym z wątków autor zarysował miłość kupca Stanisława Wokulskiego do podupadającej materialnie arystokratki Izabeli Łęckiej.
Jest to powieść bardzo warszawska,
poznajemy w niej uroki naszej stolicy drugiej połowy XIX wieku.
W związku z Bielanami, gdzie tak
wielu pisarzy patronuje ulicom,
ciekawostką zapewne jest fakt, że
w Lasku Bielańskim Wokulski pojedynkował się z baronem Krzeszowskim w obronie czci damy
swojego serca. Pojedynek zakończył
się tragikomicznie, gdyż pan Stanisław trafił w pistolet barona, któremu zamek jego broni wybił ząb.
Na Chomiczówce jedna z ulic
nosi imię Marii Dąbrowskiej, która w „Nocach i dniach” z jednej

strony pozytywistycznie zarysowała miłość pomiędzy Barbarą
a Bogumiłem Niechcicem, a z drugiej – pokazała uczucie matczynej
miłości Barbary do syna Tomaszka, istnego hultaja i nicponia. Nie
od dzisiaj jednak wiemy, że miłość
rodziców do dzieci ma charakter
bezwarunkowy.
Powyższe udowodnił np. Jan
Kochanowski z Czarnolasu, który
stworzył cykl niezwykle poruszających trenów poświęconych
przedwcześnie zmarłej córce Urszulce. Ten XVI-wieczny poeta ma
na Bielanach nie tylko ulicę swojego imienia, nosi je również
z dumą Szkoła Podstawowa nr 293.
Do trenów Kochanowskiego bywają porównywane wiersze napisane przez Władysława Broniewskiego po tragicznej śmierci jego
córki Anki. Bez wątpienia okoliczności jej pożegnania się z tym
światem nadają się na znakomitą
opowieść filmową. Świadkowie
jednak są zgodni, że po śmierci
ukochanej córki, „oczka w głowie”
tatusia, poeta nie był w stanie się
już podnieść.

Bardzo małe uliczki na Bielanach noszą imiona pisarzy swego
czasu kultowych, których spowija
wielka legenda. Chodzi oczywiście
o niezwykle wrażliwego Edwarda
Stachurę i Marka Hłaskę, który
przez swoją legendę zapisał się jako
„buntownik bez powodu”. Stachura
miłość cenił chyba bardziej od rozumu, np. w powieści „Siekierezada” pisząc: „I niech sobie będą
wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie
będę głupi”. W swoich „Dziennikach” Stachura także zauważył, że
„O miłości się nie mówi. Miłość się
wyraża. Słowem również, ale to jest
tylko jedna z rozlicznych manifestacji, manifestacja słowna, i nie
powiedziałbym, że najlepsza”.
Główny bohater kultowego
opowiadania Marka Hłaski „Pętla”
w pewnym momencie wyznaje:
„Nie wiem, po co żyję, jeśli nie
kocham nikogo…”. Sam autor
„Pięknych dwudziestoletnich” potrafił z emigracji przysyłać Agnieszce Osieckiej listy pełne miłosnych
bajerów: „Moja Mała, ja tak tęsknię
za Tobą, że mi się w głowie mąci
i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to
chyba umrę”. Nie można się jednak
z Hłaską nie zgodzić w tym, że
„miłość zawsze będzie najpiękniejszą rzeczą w ludzkim życiu”. Jak
bowiem napisał w opowiadaniu
„Trudna wiosna”: „Cóż warte jest
życie bez miłości? Bez silnej, gorącej miłości do kobiety… Nic nie
jest warte takie życie! (…) czy
może być większa sprawa niż miłość w ludzkim życiu?”.
Na Bielanach przy Płatniczej
59 prawie przez 20 lat mieszkała
Kora Jackowska z grupy Maanam,
znakomita tekściarka i osoba

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, ul. S.B. Lindego 20
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o wielkiej inteligencji emocjonalnej. Większość wykonywanych
przez nią tekstów traktuje o miłości, o której śpiewała: „Szczęśliwe
chwile to motyle/ Miłość wieczna
tęsknota”. Nikt tak nie oddał głębi
uczucia, jak Kora w piosence „Bez
ciebie umieram”: „Wiem, że czekasz, że stoisz/ boisz się, że nie
przyjdę, że to był tylko żart/ nie!
nie żartuję, bardzo tęsknię i czuję/
że bez ciebie umieram, powietrza
mi brak”. Dodawała też: „Kto kocha naprawdę/ Będzie kochać zawsze/ Gniew zmieni w kochanie/
A zdradę w niepamięć”. I śpiewała: „Po prostu bądź, po prostu
bądź i patrz”. Bliscy i przyjaciele
uczcili pamięć o zmarłej 28 lipca
2018 r. artystce zaprojektowanym
przez Paulinę Ołowską czerwonym neonem, który zawisł na
domu Kory i Kamila Sipowicza na
Starych Bielanach. Znalazł się na
nim napis odwzorowujący pismo
artystki: „Miłość to wieczna tęsknota”, który jest cytatem z utworu
„Anioł” i znajduje się też na nagrobku Kory na warszawskich
Powązkach.
Przez wiele lat przy ulicy Szegedyńskiej mieszkała moja przyjaciółka i pisarka Hanka V. Mody,
która cały czas ma wielki sentyment do Bielan. Za co je lubi? Za
wyjątkowy urok i klimat, za bliskość lasu i Wisły… Za spokój,
taras widokowy i urocze uliczki.
Hanka V. Mody jest autorką debiutu „Chciałbym, żebyś mnie napisała” (E-bookowo 2018) – zbioru
opowiadań o bardzo wielu barwach miłości, pełnego pozytywnych emocji, podszytych ogólnoludzkim ciepłem. Dla autorki tych
opowiadań miłość to akceptacja
mimo wszystko, w którą wpisuje
się wiara i zaufanie.
Jarosław Hebel
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O czym szumią Dęby Młocińskie?
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dęby Młocińskie”,
należący dotąd do Huty ArcelorMittal, wkrótce zostanie
udostępniony mieszkańcom.
Z tej okazji przybliżę Państwu
krótką historię tego malowniczego zakątka.

Fot. Zbiory Biblioteki Narodowej

C

Młocińska Syberia na planie z 1820 r. Widoczna zabudowa posiadłości Taubera z XVIII w.

przełomie wieków willę Syberia
dzierżawiła Klementyna Nepros,
zamożna warszawska „businesswoman”, od 1892 r. właścicielka znanej firmy „Fryderyk Puls”,
produkującej luksusowe kosmetyki. Przedsiębiorcza dama z pewnością była dobrze obeznana
w branży, gdyż zarówno jej ojciec,
jak i mąż działali w przemyśle mydlarskim. Pod jej zarządem wyroby „Pulsa” zdobywały nagrody na
zagranicznych wystawach i firma
rozpoczęła intensywny eksport.
Wynajmowana w Młocinach willa
musiała być bogato wyposażona,
gdyż „Kurjer Warszawski” z 20
czerwca 1901 r. donosił o aż czterech włamaniach: W wilii tej spełniono kradzież w dniach: 10-go
lutego zabrano mnóstwo sprzętów
gospodarskich; 12-go marca wyłamano zamki i skradziono rzeczy na
sumę 1000 rubli; wreszcie jeszcze
dwa razy okradano willę i wyniesiono z niej prawie wszystko, co
miało jakąś wartość. Łupem padła
między innymi srebrna zastawa,
porcelana, dywany, mosiężne
ozdoby, a nawet pościel. Sprytni
złodzieje dwukrotnie dostali się do
budynku przez dach. Pani Nepros
zgłosiła kradzieże naczelnikowi
wydziału śledczego carskiej policji.
Po kilku miesiącach ujęto czterech
sprawców, grasujących w pobliżu
wsi Powązki. Połowa zrabowanych
przedmiotów, której nie zdążyli
spieniężyć, szczęśliwie wróciła do
okradzionej.
W pierwszej dekadzie XX w.
współwłaścicielem majątku Młociny, a zarazem wyłącznym właścicielem Syberii (figurującej później
pod urzędową nazwą „osada Warszawianka Z”) został Zygmunt

Leonard Łempicki. Ten pochodzący z Suwalszczyzny szlachcic o potężnej posturze był oficerem kawalerii w wojsku carskim. Wraz
z współposiadaczem młocińskiego
majątku Aleksandrem Nowińskim
sprzedał część swoich gruntów
pod budowę osiedla Miasto-Ogród
Mło ciny, zaprojektowanego
w 1914 r. z wielkim rozmachem.
Podczas I wojny światowej Łempicki dowodził różnymi oddziałami rosyjskiej jazdy. Słynął ponoć
z kawaleryjskiej fantazji. Rosjanie
nazywali go „polskim wojewodą”.
W 1917 r. po rewolucji lutowej
w Rosji wstąpił do I Korpusu Polskiego – dowodzonego przez gen.
Józefa Dowbora-Muśnickiego zalążku polskiego wojska, formowanego w strukturach rozsypującej
się armii rosyjskiej. Łempicki na
czele 1 Dywizji Ułanów walczył
przeciwko bolszewikom na Białorusi. Po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości wstąpił
do odrodzonego Wojska Polskie-

Fot. Za wikimedia commons

zęść lasku rozciągającego
się pomiędzy ulicami Michaliny i Encyklopedyczną
a terenem huty od dawna nazywana jest „Syberią”. Skąd wzięła się
tu nazwa tej odległej, mroźnej
krainy? Jej pochodzenie niestety
wciąż pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że w źródłach historycznych młocińska Syberia pojawia się już 230 lat temu! Jedna
z najstarszych wzmianek pojawia
się w spisie podymnego – czyli
podatku uiszczanego od każdego
domu mieszkalnego – pobieranego z miejscowości należących do
parafii wawrzyszewskiej. Dokument wymienia kąt emfiteutyczny
Syberyi w Młocinach, co oznacza,
że była to wydzielona część dóbr
ziemskich Młociny. Z kolei na
pochodzącej z tego samego okresu
„Mappie Młocin” zaznaczono na
terenie dzisiejszych „Dębów”
podmiejską willę Jana Eberharda
Taubera, kupca pochodzącego
z Czech. Można przypuszczać, że
Syberią zwano pierwotnie właśnie
ową posiadłość. Rezydencja Taubera składała się z głównego budynku mieszkalnego i czterech
mniejszych oficyn. Historycy
sztuki przypisują autorstwo projektu budowli Szymonowi Bogumiłowi Zugowi, wybitnemu architektowi o bogatym dorobku artystycznym, pracującemu również
nad przebudową młocińskiego
pałacu Brühla. Na początku
XIX w. Syberia weszła w skład
majątku ziemskiego rodziny de
Poths. Od 1820 r. nazwa zaczęła
pojawiać się na planach i mapach.
Późniejsze źródła kartograficzne
wskazują, że rezydencjonalne założenie (w tym najpewniej samą
willę) kilkukrotnie przebudowywano. Z czasem wzniesiono tutaj
także budynki folwarczne.
Posiadłość była dzierżawiona
przez różne osoby. W Słowniku
Geograficznym Królestwa Polskiego (1890 r.) pod hasłem Syberya
czytamy: willa z ogrodem (…) graniczy z lasem młocińskim. Długoletnia rezydencja gen. Giecewicza,
prezesa tow. kredyt. ziems. Wspomniany generał-lejtnant Leon Giecewicz (właściwie Gieczewicz,
zmarły w 1874 r.) był carskim oficerem oraz wysokim urzędnikiem
państwowym. Sprawował funkcję
prezesa dyrekcji głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Na

Właściciel Syberii Zygmunt
Łempicki jako oficer carskiej armii

go, awansował na stopień generała. Za wojenne zasługi otrzymał
order Virtuti Militari V klasy.
Zmarł w 1932 r. w Warszawie, spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych. Syberię
otrzymała w spadku jego żona,
Julia Michalina z domu Żaba. Możemy śmiało przypuszczać, że to
właśnie ona jest patronką ulicy
Michaliny (ta nazwa widnieje na
planach geodezyjnych już w połowie lat 30.) przebiegającej wzdłuż
Dębów Młocińskich.
W 1938 r. w pobliżu Młocin
– dziś znajduje się w tym miejscu
huta i bloki Wrzeciona – rozpoczęto budowę sportowego lotniska
bielańskiego. Podczas okupacji
było wykorzystywane przez niemieckie lotnictwo. Opanowanie
lotniska należało do głównych
zadań oddziałów Armii Krajowej
z Puszczy Kampinoskiej podczas
powstania warszawskiego. Pierwszy atak 1 sierpnia 1944 r. został
powstrzymany na polach przed
osiedlem Placówka, następnego
dnia o świcie powstańcy przeprowadzili natarcie przez Młociny.
Wśród dębów Syberii doszło do
najcięższych walk. Niemcy, zabarykadowawszy się w willi i sąsiednich zabudowaniach, zacięcie
bronili dostępu do lotniska. Dowódca kampinoskich oddziałów
kapitan Józef Krzyczkowski „Szymon” w swojej fascynującej książce „Konspiracja i powstanie
w Kampinosie 1944” zawarł opis
starcia: Nasi strzelają zza drzew.
Dobrze, że jest tu wysokopienny,
przeważnie dębowy las. Chłopcy
zajmują stanowiska za każdym
pagórkiem. Cały las w ogniu piechoty. Niemiecka artyleria nie może

już bić po naszych – zbyt mała
przestrzeń dzieli teraz dwie zmagające się w śmiertelnym boju strzeleckie linie. Nasi docierają coraz
bliżej dworku. (…) lecą na Niemców nasze ręczne granaty. Wybuch
po wybuchu! Część granatów trafia
w okna. Punkt oporu niemieckiego
niemal cały wybity. Jeszcze tylko
z okien piwnic grzmią niemieckie
automaty. Nacierającym jednak
kończyła się już amunicja. Lasek
Syberia wypełniał się wołaniami
wielu rannych powstańców. W obliczu pogarszającej się sytuacji zarządzono odwrót do Puszczy
Kampinoskiej. Podczas drugiego
ataku na lotnisko zginęło ponad
trzydziestu żołnierzy AK, w tym
dowódca jednego z batalionów,
porucznik Janusz Langner „Janusz”. Po wojnie na Syberii przy
ulicy Michaliny odsłonięto kamień
poświęcony poległym powstańcom. Na początku sierpnia odbywają się tutaj uroczystości z udziałem kombatantów i przedstawicieli władz dzielnicy. Kilka lat temu
głaz został zastąpiony większym
pomnikiem. W głębi lasu znajduje się ponadto symboliczny grób
żołnierzy Kampinosu.
Po śmierci generałowej Łempickiej w 1945 r. Syberia przeszła
w ręce trzech bratanic jej męża.
W willi, zgodnie z powojenną
praktyką, urządzono kwaterunkowe mieszkania. W latach 50. żyło
tam kilka rodzin, m.in. państwo
Królowie, Rydlowie i Jędrzejewscy.
Mieszkańcy Młocin wspominają,
że był to okazały, drewniany budynek z wieżyczką, z dwóch stron
posiadał wejścia i tarasy z kamiennymi, półokrągłymi schodami. Na
podwórzu stał zegar słoneczny,
nieco dalej głęboka studnia. W pobliżu znajdowały się budynki gospodarcze, posiadające również
izby mieszkalne. Lasek Syberia był
wówczas lubianym przez młocińskie dzieci miejscem zabaw.
W drugiej połowie lat 60. willę
rozebrano, wcześniej część lasu
wchłonęła huta. Zagajnik stał się
zieloną granicą między Młocinami
a obszarem przemysłowym. Od
kilku lat teren jest ogrodzony, ale
już wkrótce ulegnie to zmianie.
Mieszkańcy będą mogli bez przeszkód spacerować pośród rozłożystych dębów, pamiętających czasy
zasłużonej dla Młocin rodziny
Łempickich.
Mateusz Napieralski

Uprzejmie dziękuję mieszkańcom Młocin – Zofii Kordek, Januszowi Jeżewskiemu, Dariuszowi
Roszczykowi oraz państwu Borzewskim – za konsultacje na temat
powojennej Syberii.

kwiecień

04
godz. 16.00

2019

01

godz. 17.00

04

Kino za Rogiem

godz. 10.00

W ramach cyklu Aktorki na Bielanach – film pt. „Jak pies
z kotem” i spotkanie z aktorką Aleksandrą Konieczną.

04

filmowym Łukaszem Maciejewskim. 10 kwietnia – film pt.

bielany
po godzinach

„Gold” (reż. Stephan Gaghan). 17 kwietnia – film familijny
pt. „Był sobie pies” (reż. Lasse Hallstrom). Wstęp wolny

03
godz. 17.00

04
godz. 17.00

KINO ZA ROGIEM, ul. T. Duracza 19, tel. 22 663 83 14

godz. 17.30

Zajęcia dla dorosłych
z cyklu DIY (do it yourself)

05

Ozdoby na wielkanocny stół. Na zapisy
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

Dyskusyjny Klub Książki
dla dorosłych

godz. 18.00

„Miejsce na ziemi” Umi Sinha. Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. W. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

Wielkanocne
warsztaty artystyczne

05
godz. 17.00

05
godz. 18.30

obecności w mediach społecznościowych. Facebook. Instagram,

dziennikarz TVN24 Jan Kunert.
27 kwietnia, godz 10:00 - 14:00 – warsztaty „Personal Branding – daj się poznać z dobrej strony”
Katarzyna Walczak. Na wszystkie warsztaty wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują
zapisy poprzez stronę www.bit.ly/BAUSocialMedia
Sala widowiskowa Ratusza Bielany, ul. S. Żeromskiego 29 wejście od ul. A. Jarzębskiego, tel. 22 443 47 64

Wernisaż wystawy i koncert

Otwarcie wystawy
Roberta Budeckiego
„Grafika i rysunek”
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 5.05

Koszyczek
z kurką
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wiek 5+. Na zapisy

Semana Santa
– Tydzień Hiszpański
Wernisaż fotografii Dariusza Sobieskiego dokumentujący wielkotygodniowe procesje i kolorowe

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

wany jest dzięki wsparciu Dzielnicy Bielany i firmy MATEXI!

13 kwietnia, godz 10:00 - 14:00 – warsztaty „Informacja w mediach społecznościowych” prowadzi

India Czajkowska

Wstęp wolny

wstęp jest bezpłatny – obowiązuje jednak rejestracja. Cykl realizo-

11 kwietnia, godz 19:00 – webinar “Jak angażować odbiorców” prowadzi Olimpia Jenczek.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. W. Reymonta 6, tel. 22
663 73 85

orszaki w Hiszpanii. Wystawa czynna do 24 kwietnia.

Twitter, personal branding… Na wszystkie warsztaty i spotkania

6 kwietnia, godz 10:00 - 14:00 – warsztaty „O współpracy z influencerami!” Zuza Ledworowska.

Zapisy

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

Następne warsztaty 11, 18, 25 kwietnia. Wstęp wolny

W kwietniu zapraszamy wszystkich na bezpłatne warsztaty z

Zabawa w wybory. Klasy 1-3 szkół podstawowych.

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

Omawiane książki to „Błękit” Maja Lunde oraz

Bielańska Akademia
Umiejętności

Spotkanie autorskie
i warsztaty
z Karoliną Lijklemą

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

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

06

ozdobią wielkanocny stół. Warsztaty prowadzi mistrzyni
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Wojciech Smarzowski) oraz spotkanie z krytykiem

godz. 12.00
i 17.00

Zrób z nami oryginalne wiosenne kompozycje, które
florystyki i plastyczka. Wstęp wolny, zapisy 22 835 54 44

Następne seanse: 3 kwietnia – film pt. „Kler” (reż.

03

Rodzinne warsztaty
florystyczne

06
godz. 10.00

Warsztaty
Wielkanocne
Warsztaty florystyczno-plastyczne
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

07

Piosenka autorska w
Podziemiach Kamedulskich

10

Ciekawa propozycja młodego warszawskiego zespołu PARA, który istnieje od
lutego 2018 r. Zespół tworzą Aleksandra Jabłońska odpowiedzialna za teksty,
melodie i wokal oraz Jakub Cybula odpowiedzialny za produkcję muzyczną

godz. 17.30

oraz instrumenty klawiszowe. Muzyka, którą wykonują obija się o elektronikę,
Synth POP i alternatywę, wciąż są na etapie poszukiwania własnego brzmie-

Omawiana książka: „Zabójca smoków” – William King
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

nia. Start o godz. 17.00. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 22 443 47 64

06
godz. 10.30

Główka Pracuje – ciekły
azot, kuchnia molekularna
i wata cukrowa
Eksperymenty i pokazy naukowe, w trakcie których

10

godz. 12.00
i godz. 17.00

ny. Będziemy obserwowali ciekły azot, skroplimy
powietrze, wbijemy gwóźdź bananem i poeksperymentujemy z kuchnią molekularną. Koszt 25 zł/osoba,
zapisy 22 835 54 44
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

06
godz. 10.00

Ekspedycja Przygoda
– budujemy szałas

Zajęcia dla dorosłych
z cyklu DIY
(do it yourself)
Bądź piękna – mydełka, bądź modna pleciona
bransoletka. Na zapisy
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14,
tel. 22 833 40 09

dowiemy się, co to takiego stan skupienia, do czego
służy dewar oraz czy wybuch może być kontrolowa-

bielany po godzinach

Dyskusyjny Klub Książki

11
godz. 17.00

Warsztaty DIY
(do it yourself)
Na zajęciach zrobimy zajączka – kieszonkę na
sztućce. Wiek 6+. Wstęp wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, Al. Zjednoczenia 19, tel. 22
834 01 81

Warsztaty dla poszukiwaczy, tropicieli i fanów
przygody w trenie. Survivalowe wyzwania, wspólne rozpalanie ognia, przedzieranie się przez las na
azymut, pokonywanie przeszkody terenowej – a
przede wszystkim praktyczne ćwiczenia na świeżym powietrzu. Pierwsza lekcja – jak zbudować
szałas.
Instruktor Łukasz Tulej. 10.00-12.00 dzieci i rodzice

12
godz. 19.00

7-9 lat, 12.30-14.30 młodzież 10-14 lat. Koszt 40 zł/

godz. 11.00

Zajęcia łączą praktykę w pracowni i przy pszczołach w pasiece oraz solidną teorię. Zapewniamy

ze sceną muzyczną i ekranem telewizora. Spotkanie
przedsprzedaż od 2.04 Eventim

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

07

Izabela Trojanowska – kojarzona przede wszystkim
poprowadzi Krzysztof Wilkowski. Bilety 35 zł,

dziecko, zapisy 22 835 54 44

Warsztaty pszczelarskie
z pracownią
Pszczelarium

„Spotkanie z gwiazdą
– kulisy sławy”
Izabela Trojanowska

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

12

Off na Zakręcie
– każdy o czymś marzy

godz. 19.00

Pokaz filmów niezależnych z Meksyku, Tajlandii,

stroje, sprzęt pszczelarski, materiały i dyplom

Brazylii, Niemiec i Polski. Dyskusję prowadzi Maciej

ukończenia kursu. Kolejne zajęcia 28 kwietnia. Koszt

Misztal. Wstęp wolny

700 zł za cały kurs (5 miesięcy, 10 spotkań) 350 zł

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

(5 spotkań) lub 150 zł miesięcznie (2 spotkania),
zapisy 22 835 54 44
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

08
godz. 17.00

„Ali Baba
i czterech rozbójników”

12
godz. 17.00

Wielkanocne
zajączki
Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wielkanocne zajączki.

Teatrzyk w wykonaniu Teatru Małe Mi. Wstęp wolny

Wiek 5+. Na zapisy

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6, tel. 22 663
73 85

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

kwiecień

2019

13
godz. 12.30

13
godz. 12.00

lalek”, garść wyobraźni, łyżka tajemnicy i szczypta dobrego humoru – to przepis na wyśmienitą teatralną
zabawę przyprawioną nutą refleksji. Bilet 5 zł/osoba

„Dwie Godziny
dla Rodziny”
Spektakl „Janek Wędrowniczek” Teatru Złoty Dukat
oraz animacje plastyczne. Dla dzieci od 3 lat.

bielany
po godzinach

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

Recital piosenki autorskiej
w wykonaniu Tomasza
Kordeusza „Jedwabiście”

15
godz. 17.00

wielu festiwali i przeglądów, m.in. Studenckiego
Festiwalu Piosenki w Krakowie, wielokrotnie otrzymywał też nagrody na Międzynarodowym Festiwalu
Bardów OPPA w Warszawie. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 2.04 Eventim

godz. 10.00

16
godz. 17.30

16
godz. 18.00

Spacer botaniczny i prelekcja o właściwościach
leczniczych ziół, surowcach zielarskich i o tym, co w
ziołach właściwie działa. Będziemy szukać oznak

Zajęcia prowadzone przez trenera Polskiego Centrum Origami – Małgorzatę Spilarewicz. Wstęp wolny

„Wielkanocne
pisanki”
Spektakl „Wielkanocne pisanki” – w wykonaniu
aktorów Teatru Wariacja

Spotkanie autorskie
z Renatą Wroną
Spotkanie oraz warsztaty motywujące dla kobiet.
Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. S. Petofiego 3,
tel. 22 835 69 44

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

Dzikie zioła

Zajęcia origami
„Wielkanoc”

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

autorskich ballad, kompozytor piosenek i muzyki
nych. Pisze i śpiewa własne ballady. Jest laureatem

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

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

Tomasz Kordeusz autor tekstów i wykonawca
ilustracyjnej do programów radiowych i telewizyj-

13

magiczny spektakl opowiadający pełną przygód
reżyser, dwóch zdolnych aktorów, kilka „kuchennych

od 9.04 Eventim

godz. 19.00

Wielkie Ciasto to poruszający wyobraźnię, kulinarnohistorię młodego Kowalczyka. Jeden kreatywny

Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun), przedsprzedaż

13

Kocham Teatr! Wielkie
ciasto – spektakl Teatru
Gdynia Główna

17
godz. 18.00

Koncert „Moniuszko
lirycznie, patriotycznie
i na wesoło”
Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Mo-

wczesnej wiosny oraz nauczymy się rozpoznawać

niuszki. Wystąpią Natalia Kovalenko (sopran), Alek-

dzikie rośliny i ich właściwości, które można wykorzy-

sander Ładysz (bas), Jarosław Domagała (fortepian).

stać w codziennym życiu. Wstęp wolny, zapisy, 22

Gościem specjalnym będzie Witold Mysyrowicz

835-54-44

i jego galeria plakatu Moniuszkowskiego
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 9.04

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

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

12

Rockowa Droga Krzyżowa
– Teatr cieni

Uwaga, uwaga! Rockowa Droga Krzyżowa w Dobrym Miejscu! Rozważanie Drogi Krzyżowej na rockowo – Teatr cieni. Tego jeszcze nie było.
Godz. 19.00. Wstęp wolny, zapisy on-line na Evenea.
Dobre Miejsce, aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul. Dewajtis 3.

17
godz. 17.00
– 18.30

Warsztaty DIY
(do it yourself)
– Piękna Wielkanoc
Wiek 14+. Zapisy
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

25
-26

Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych
Zespołów Teatralnych
TEATRALIA 2019

godz. 18.00

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

18
19
godz. 19.00

24
godz. 17.00

24
godz. 17.30

Wielkie wieńce
wielkanocne

26
godz. 19.30

godz. 19.00

Zoperowani! Bas-baryton
– głos nie tylko
superbohaterów
O aspektach bycia bas-barytonem opowie Łukasz

wydmuszki, nieograniczona fantazja i dwie ręce – to

– Opery Narodowej w Warszawie. Artyście akompaniu-

przepis na oryginalny wianuszek wielkanocny.

je Monika Kolasińska. Wstęp wolny

Instruktor Anita Angowska. Wstęp wolny, zapisy

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

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

Off na Zakręcie
Każdy w coś wierzy
Pokaz filmów niezależnych z USA, Kanady, Austrii, Litwy,

27
godz. 12.30

Warsztaty dla
nieumiejących śpiewać
Kochasz śpiewać, ale ludzie dookoła niekoniecznie na
to dobrze reagują? Te warsztaty są właśnie dla Ciebie

i Polski. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal – dyrektor

– przyjdź i odkryj swój talent. Wstęp wolny, zapisy

Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny

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

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

„Benio w opałach”
Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru TAK
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

„Sekretne życie
warzyw”
Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Wariacja.
Wstęp wolny

Jazz w Podziemiach
Kamedulskich
JERZY MAŁEK Quintet
Koncert promujący nową płytę tego znakomitego

27
godz. 11.00

28
godz. 12.30

28
godz. 16.00

trębacza pt. „Black Sheep”. Partner koncertu: Veolia
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 22 44 34 764

godz. 18.00

Studia Artystycznego „Arlekin”. Wstęp wolny

Karauda, występujący m.in. na scenie Teatru Wielkiego

Sukces to ja – świadomy
ruch w spontanicznym
tańcu
Świadomy ruch to unikalna technika, która energetyzuje ciało przez świadomy przepływ energii, regeneruje ciało i narządy wewnętrzne, uwalnia emocje,
wzmacnia ciało... Wstęp wolny, zapisy
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Survival Bielany. Śladem
partyzantów Wólki
Warsztaty w formie spaceru połączonego z opowieściami przewodnika. Trasa ok. 6 km. Wstęp wolny, zapisy
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

„Podróżniczek w Indiach
– w krainie Maharadżów”
Akademia Odkrywcy im. T. Halika oraz animacje taneczne
dla dzieci od 4 lat. Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 23.04
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Dwa serduszka
cztery oczy
Koncert pieśni ludowych w wykonaniu zespołu The
Mleko. Usłyszycie takie przeboje jak: Kukułeczka, To i
hola, Czerwone jabłuszko. Wstęp wolny

Warszawa Energia S.A. Wstęp wolny

25

Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów

Trochę mchu, gałęzie, plastyczny drut, pastelowe

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

25

„Brzechwa dzieciom”

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 21, ul. Wrzeciono 48,
tel. 22 835 48 39

Wstęp wolny

godz. 18.00

bielany po godzinach

25

28
godz. 11.00

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

Rozśpiewane Smyki
w świecie Muzyki
Tym razem poznamy różne instrumenty perkusyjne.
Naszym gościem będzie znakomity perkusista Adam
Lewandowski. Zaśpiewamy nową piosenkę, będziemy rysować, tańczyć i świetnie się bawić. Poranek
poprowadzi autorka cyklu Kamila Lewicka
Sala widowiskowa Ratusza Bielany, ul. S. Żeromskiego 29 wejście
od ul. A. Jarzębskiego, tel. 22 44 34 764
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Młodzieżowa Rada Bielan pełna energii
Na Bielanach, obok Rady Dzielnicy Bielany działa również
Młodzieżowa Rada Bielan,
która mimo kilku poprzednich
trudnych lat odnosi już swoje
sukcesy.

Fot. Arch. Redakcji

R

ada zajmuje się m.in. opiniowaniem różnych projektów, ma prawo sama
wyjść z własną inicjatywą, pragnie organizować różne imprezy
dla młodzieży i nie tylko. MRB
składa się z 35 radnych, a w skład
prezydium wchodzi Bartosz Celiński – uczeń LO im. Joachima
Lelewela, Aleksandra Talarek –
uczennica LO im. gen. Stanisława
Maczka, Miriam Tymendorf oraz
Lena Słodkowska-Struzik –
uczennice LO im. Lotnictwa Polskiego.
W Młodzieżowej Radzie
działa kilka Komisji stałych oraz

Komisje okazjonalne. Komisja
ds. Promocji oraz Komisja Rewizyjna zostały powołane w celu

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk z członkami Młodzieżowej Rady Bielan

usprawnienia działania Rady.
Spis wszystkich komisji można
znaleźć na stronie Ratusza Bie-

lany. W Młodzieżowej Radzie
m.st. Warszawy (MRW) mamy
również swoich przedstawicieli:

Aleksandrę Talarek oraz Piotra
Filipka.
Aktualnie realizujemy kilka
projektów m.in. pismo do ZTM-u
w sprawie nieskoordynowanych
planów rozkładu jazdy autobusów
względem kończących się zajęć
w szkołach. Drugi projekt został
zorganizowany z okazji Walentynek i odbył się 15 lutego w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej. W ramach tego projektu zaprosiliśmy gości na wspólne oglądanie filmu pt. „Mamma Mia!”
w reżyserii Phillidy Lloyd. W festiwalu uczestniczyło ok. 50 osób.
O następnych wydarzeniach
organizowanych przez Młodzieżową Radą Bielan można będzie
usłyszeć dzięki naszej stronie na
Facebooku oraz na Instagramie.
Adam Cieślik
– młodzieżowy radny

Szkoła Podstawowa nr 293 otwarta na wolontariat!

Fot. Arch. SP 293

C

elem jego działań jest zaangażowanie ludzi młodych
do świadomej, bezinteresownej pomocy innym. Praca na
rzecz potrzebujących kształtuje
w wolontariuszach postawę otwartości i empatii. Opiekunowie poprzez swoje działania rozwijają
kreatywność uczniów i wskazują
alternatywne formy spędzania
wolnego czasu.
Wolontariusze realizują szereg
przedsięwzięć na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej oraz organizują akcje o zasięgu ogólnopolskim.
Od wielu lat współpracują z Fundacją „Świat na Tak”, której motto
brzmi: „Zmieniaj świat na tak. Pokaż ludziom, że człowiek innym
szczęście powinien dać”.
W szerokim wachlarzu działań, swoją pomocą obejmują m.in.
seniorów, z którymi regularnie się
spotykają na wspólnym śpiewaniu,
tańcach, przedstawieniach i rozmowach zbliżających pokolenia,
szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.
Mieszkańcy Domu Seniora, mimo
różnicy wieku, okazują niesamowitą radość z tych spotkań, które
przebiegają w ciepłej i rodzinnej
atmosferze. O tej formie działalności wolontariusze z wielką ochotą opowiadali na antenie rozgłośni
radiowej Radia Plus. Wyrażali

przekonanie, że praca na rzecz
niesienia pomocy innym, jest
możliwa dzięki wnikliwej obserwacji lokalnej społeczności, do-

strzeganiu osób potrzebujących,
samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Zachęcali, by
wspierać i być otwartym na ludz-

kie potrzeby. Wizyta w studiu radiowym była dla nich niezapomnianym doświadczeniem i jednocześnie okazją do propagowania
idei wolontariatu na rzecz wszystkich potrzebujących.
Z uśmiechem na twarzy
uczniowie odwiedzają dzieci z Domów Dziecka, podopiecznych
różnych fundacji i stowarzyszeń.
Nie zapominają także o zwierzętach, którymi od wielu lat troskliwie się opiekują. Najmłodsi wolontariusze z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami budują karmniki i dokarmiają ptaki.
Natomiast klasy starsze angażują
się w zbiórki karmy dla zwierząt
ze schroniska w Józefowie koło
Legionowa, ze schroniska Różaland w Słupnie koło Płocka oraz
Fundacji Hospicjum dla Kotów
Bezdomnych.

Fot. Arch. SP 293

Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 293 funkcjonuje od
1999 r. Skupia dzieci i młodzież pełną pasji i zaangażowania, uczniów kierujących się
wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Szkolny Klub Wolontariatu
w roku 2018 włączył się w obchody setnej rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, organizując spotkanie z uczestniczką
Powstania Warszawskiego, po którym przygotowano wieńce, złożone później na grobach żołnierzy
na Cmentarzu na Powązkach.
Sprzątanie ich jest coroczną inicjatywą wolontariuszy i pozwala na
kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
Działania w obszarze niesienia
pomocy innym to także udział
w andrzejkowych i karnawałowych balach integracyjnych, organizowanych przez Młodzieżowy
Dom Kultury przy ul. Andersena
4 w Warszawie oraz przez Fundację „Świat na Tak”.
Osiągnięcia wolontariuszy niejednokrotnie zostały już docenione, o czym może świadczyć przyznany Certyfikat Szkoły Przyjaznej
Wolontariatowi. Ponadto corocznie uczniowie włączający się
w działania na rzecz innych otrzymują tytuły „Wspaniałych Bielan”
w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
oraz statuetki „Wolontariuszy
Roku”.
Uczniowie – wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej nr 293 pamiętają, że pomoc potrzebującym
kształtuje charakter i czyni świat
lepszym. Warto pomagać!
Opiekunowie szkolnego
wolontariatu:
Anna Łachańska
Agnieszka Sabak-Krawczak
Anna Szumel
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Życie jak z filmu... akcji
Rozmowa z Andrzejem Zbrożkiem, mieszkańcem Bielan, podróżnikiem, fotodublerem, autorem książki pt. Latynoska euforia
z Hollywoodem w tle.
Często przypadki decydują
o naszym losie. Kiedy po raz trzeci poleciałem do kraju Azteków
i Majów, po tygodniu wprowadzono w Polsce stan wojenny i to on
przypieczętował mój pobyt na długie lata w Meksyku. Po kilkunastu
miesiącach twardego życia na krawędzi udało mi się trafić do filmu
i tak się zaczęło.

Spotykamy się, aby porozmawiać o książce pt. „Latynoska euforia z Hollywoodem w tle”, którą Pan
napisał, a która w ciągu trzech miesięcy podbiła nie tylko rynek bielański, warszawski, ale także światowy.
Tłumy czytelników na spotkaniach
autorskich, wywiady w mediach…
Czuje się Pan gwiazdą?

Fot. Arch. Autora

Oprócz Meksyku, o którym
wspominał Szymon Majewski, w jakich jeszcze krajach Pan mieszkał
i jakie wspomnienia z tych miejsc
Panu pozostały?

Myślę, że zwykła skromność
przemawia przez Pana. Przecież
Szymon Majewski, aktor, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, który mieszka na Bielanach nie
o każdej książce pisze tak ciepło:
„Chłonąłem te opowieści i wiele
z nich zostało mi w głowie… Jego
wspomnienia są gorące i ciekawe
jak Meksyk, w którym mieszkał”...

Mam nadzieję, że Szymon napisał to szczerze a nie z powodu
naszej długiej znajomości, ale bałamutnie dodam, że może coś jest
na rzeczy, ponieważ książkę sprzedaje Empik, PWN, Bonito na Że-

Andrzej Zbrożek...

romskiego 1, Księgarnia Baczyńskiego etc. Mam też dalsze propozycje spotkań autorskich oraz tych
przed kamerą, która już mnie nie
peszy z uwagi na to, że przez długie
lata pracowałem w latynoamerykańskich studiach filmowych jako
fotodubler, kaskader i aktor drugiego planu.

Ponad trzy lata mieszkałem na
Kubie i przeszło dwa lata włóczyłem się po krajach Ameryki Południowej: Kolumbia, Wenezuela,
Brazylia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna etc. Wspomnienia są różne, ale pamiętam tylko te najlepsze.
Wszystkie zaś opisuję w książce.
Jakiego typu pytania pojawiają
się najczęściej podczas spotkań autorskich czy wywiadów w mediach?
Czy bardziej interesuje czytelników
czas „hollywoodzki”, czy raczej kultura i codzienne życie w odległych
krajach?

Najbardziej wszystkich interesuje wątek filmowy, moja przygoda
z hollywoodzkimi aktorami, ponieważ miałem szczęście i szczególny
przywilej spotkać na mojej drodze
największe gwiazdy Hollywood,
takie jak: Arnold Schwarzenegger,

Jak Pan myśli, dlaczego te wspomnienia cieszą się tak wielką popularnością, zainteresowaniem
czytelników?

Może dlatego, że jestem w nich
uczciwy wobec siebie i szczery
wobec czytelnika. Nie bałem się
opisywać moich słabości, frustracji, potknięć i niepowodzeń. Pisałem prawdę, niczego nie ubarwiając. Nie fantazjowałem i sądzę, że
czytelnicy to wyczuli. Nie napisałem nic ponad to, co widziałem
i przeżyłem.

Czy tęskni Pan za tamtymi
krajami, ludźmi, kulturami… czy
raczej jest Pan zadowolony, że
mieszka na Bielanach?

Trudno nie tęsknić za tamtymi
latami, kiedy prowadziłem żywot
celebryty. Tęsknię za miejscami, za
filmowym klimatem, permanentnym słońcem, podróżami, za tamtym życiem – nie zawsze beztroskim, ale zawsze aktywnym. Za
ludźmi nie tęsknię, bo wszystkich,
których kocham, mam w Polsce.
Bielany to był mój wybór i doskonale się czuję w tej przyjaznej
dzielnicy.

Czy w trakcie spotkań i rozmów
z ludźmi przyszedł Panu na myśl
jakiś nowy pomysł, plan, który
w najbliższym czasie chciałby Pan
zrealizować?

Projekt, który obecnie realizuję to język hiszpański, a ponieważ
mam kilka certyfikatów z hiszpańskiego, staram się przybliżyć ten
piękny i modny ostatnio język
wszystkim zainteresowanym.
Dziękuję za rozmowę.

To ja serdecznie dziękuję za
zaproszenie.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

... z Arnoldem Schwarzeneggerem i...

Tak, dwa lata temu w klimatycznej księgarni Baczyńskiego
przy ulicy Żeromskiego 81 podczas
promocji mojej pierwszej książki.
Prowadziła je wspaniała poetka,
mieszkająca na Żoliborzu, Bożena
Pierga. Byłem zaskoczony frekwencją, podobno wyjątkową – jak
stwierdziła Alicja Witon-Stysiak,
menager księgarni. Przyszło nawet
dwóch ambasadorów związanych
z kulturą latynoamerykańską. Pragnę też pochwalić się spotkaniem
autorskim, prowadzonym przez
dwóch wytrawnych poetów: J. Jabrzemskiego i K. Maternę.

Od wielu lat mieszka Pan na
Bielanach. Jak to się stało, że znalazł
się Pan w Ameryce Łacińskiej?

Fot. Arch. Autora

Czy miał Pan jakieś spotkania
autorskie w naszej dzielnicy?

Fot. Arch. Autora

Wolne żarty. Z tym światowym
rynkiem to gruba przesada, ale
faktem jest, że moja ostatnia książka została nieźle przyjęta, a nie ma
nic przyjemniejszego dla autora
niż życzliwa reakcja czytelników.
Na prapremierze rzeczywiście były
tłumy. Zorganizowała ją Hanna
Lecyk, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sokołowie. Spotkanie
uświetniła znakomita grupa Gabán Azul, której szefem, wokalistą
i kompozytorem jest autentyczny
Meksykanin Gabriel, nota bene –
mieszkaniec naszej dzielnicy. Natomiast warszawska premiera miała miejsce w Sali konferencyjnej
Biblioteki Głównej Województwa
Mazowieckiego w słynnym gmachu Kierbedziów przy Koszykowej. Dzięki Polskiemu Radio,
sponsorowi medialnemu książki,
stałem się bardziej znany i dostaję
życzliwe opinie od czytelników nie
tylko z kraju; także z Wielkiej Brytanii, a nawet z Nowego Jorku, ale
status gwiazdy jest mi obcy. Nawet
na mojej ulicy nikt mnie nie zna,
jestem anonimowy, a ja lubię być
incognito.

Jane Fonda, Gregory Peck, Tom
Hanks czy Timothy Dalton. Relacje
te opisuję w pierwszej części książki Zapiski niedoszłego celebryty.

...Tomem Hanksem
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Nietuzinkowy, natchniony...

Bielański zakątek...

Rozmowa z Andrzejem Piłacińskim, rozśpiewanym bielańskim poetą.

Rozmowa z Agą Jakubowską-Rytel, malarką.

nych okazji, m.in. na imieniny,
urodziny. Ponieważ spodobały się
wielu osobom, zaczęto mnie dopingować, by pisać więcej. W końcu namówiono mnie do publikacji.
Obecnie z wielką przyjemnością
codziennie rano siedzę przy komputerze i piszę wiersze.

Andrzej Piłaciński

Jak się Pan czuje? Na wstępie dodam, że wygląda Pan świetnie…

Chodzę po lekarzach, bo kilka
lat temu miałem zoperowany nowotwór złośliwy. Jednak fakt, że
mogę swobodnie chodzić oraz bez
problemu komunikować się z ludźmi, świadczy, że jest ze mną dobrze.

Na łamach swoich tomików
zdradza Pan, że po wygranej walce
z nowotworem, uświadomił sobie,
że z wielką łatwością słowa układają się Panu w rymy.

To prawda. Po pierwszej narkozie jeszcze bardziej uwydatniła
się u mnie łatwość pisania.

Od kiedy zaczęła się Pana przygoda z poezją?

Od ośmiu lat. Na początku pisałem rymowane wiersze z róż-

Dzięki facebookowym zbiórkom udało się Andrzejowi Piłacińskiemu wydać już 2 tomiki
wierszy oraz pamiętnik. Z jego
serdeczną i melodyjną twórczością można zapoznać się w Internecie. W swoim fanklubie ma
ponad 2 tys. osób.
Ten bielanianin, będący na
emeryturze, codziennie aktywny
jest na stronie facebookowej.
Umiejętność surfowania po Internecie, jak większość rzeczy,
opanował samodzielnie. Ponadto
konsekwentnie – sam odpowiada
za szatę graficzną tomików. Przez
większość życia zawodowego zajmował się remontami wnętrz,
krótko pracował w Zakładach
Poligraficznych, a na Bielanach
piastował także stanowisko prezesa Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich.

Moje Bielany

Gdy gościem będąc trafisz na Bielany
– popatrz na ten świat jak wymalowany.
Pocztówkowych widoków już tutaj nie ma,
ale pamiętają je stare, przedwojenne drzewa.

Długo Pan mieszka na Bielanach?

Urodziłem się w Łodzi, młode
życie spędziłem na Pomorzu, natomiast na Bielanach mieszkam już
ponad 30 lat. Niedaleko zresztą od
Urzędu Dzielnicy, bo przy ul. Magiera. Na Bielany sprowadziłem się
w 1982 r. i tu poznałem swoją drugą żonę. Mam 6-cioro dzieci, a niedawno urodził mi się 6 wnuczek.

Jak ocenia Pan życie na Bielanach?

Zakochałem się w tym zakątku
Warszawy. Bardzo pozytywnie odbieram fakt, że tak wielu patronów
bielańskich ulic to wyśmienici pisarze czy poeci. Tutejsza atmosfera bardzo mi odpowiada.

Podejmuje Pan w wierszach
różnorodną tematykę, m.in. o miłości i przyjaźni. Przez powtarzalność słów – dam ci – jeden z napisanych przez Pana wierszy, miło
kojarzy się z piosenkami Marka
Grechuty. Jest Pan zafascynowany
tym artystą?

Jeden z moich kolegów poprosił mnie o napisanie tego wiersza.
Chciał skomponować do niego
muzykę, ale po pewnym czasie się
rozmyślił. Można go często spotkać na Dworcu Centralnym, gdzie
gra na gitarze i śpiewa.

Tam gdzie przy Aspekt Leclerk dzisiaj stoi,
tak niedawno jeszcze rolnik krowy doił.
Na Niedzielskiego obok działkowych ogrodów
każdego lata mnóstwo leżało na kocach narodu.
Tam gdzie słoń stoi w lasku na polance.
Przychodzili ludzie w niedziele na tańce!
Była karuzela i plac zabaw dla dzieci.
Nie było nieładu i rzucania śmieci.

Kto jest Pana ulubionym poetą?

Słodowiec, Chomiczówka czy moje Piaski
Lasek Lindego i Lasek Bielański,
Pięknych wspomnień tajemnicze zaułki
I oddani przyjaciele – ci z górnej półki.

Bardzo lubię twórczość Adama
Mickiewicza. Wielokrotnie więc
wracam do lektury „Pana Tadeusza”.

Kępa Potocka, Marymont, Młociny,
gdzie na grilla jeżdżą chłopcy i dziewczyny.
Nadwiślańskie ścieżki lasku bielańskiego
Nie jedno widziały i nie jedno wiedzą.
Więc gdy po Warszawie spacerować będziesz
Na Bielany być może wycieczkę odbędziesz.
Nad bielańskim kanałkiem zachwyć się zielenią
Lub kolorami jesieni co złotem się mienią.

Myślę, że ok. 3 tys. Obecnie
przygotowuję tomik z wierszami
wyłącznie o Bielanach, okolicach i o
Polsce. Do tej pozycji wybrałem już
odpowiednie ilustracje. Wśród nich
jest m.in. zdjęcie sławnego bielańskiego słonia z Lasu Bielańskiego.

A z piosenkarzy, którego Pan
szczególnie ceni?

Uwielbiam piosenki Seweryna
Krajewskiego. Próbuję je także
śpiewać. Można to wysłuchać i zobaczyć na Youtubie.

Andrzej Piłaciński

Rozmawiała Olga Gajda

Fot. O. Gajda

Fot. O. Gajda

Ile Pan dotychczas napisał
utworów?

Aga Jakubowska-Rytel

Z folderów dowiadujemy się,
że szukała Pani inspiracji także za
granicą…

Parę lat po ukończeniu ASP
wyjechałam do Niemiec. Mieszkałam tam 10 lat, a następnie 3 lata
we Francji. Jaśniejsza paleta moich
obrazów, określana jako postimpresjonistyczna, to właśnie efekt
francuskiej inspiracji.

Czy Pani rodzina również przejawiała talenty artystyczne?

Oczywiście. Malowała moja
babcia, natomiast rodzice byli zawodowymi muzykami: mama grała na fortepianie i była wykładowcą,
natomiast tata grał na skrzypcach.

W Pani galerii wiszą nie tylko
obrazy…

Są również wykonane przeze
mnie gobeliny. Ukończyłam warszawską Akademię Sztuk Pięknych
na trzech kierunkach, tj. rzeźbę, malarstwo i tkaninę artystyczną. Byłam
członkiem tkackiej pracowni doświadczalnej, do której należały znane artystki, m.in. Monika Piwowarska czy pani Zaniewicka. W galerii
prezentuję moje tkaniny artystyczne
w połączeniu z malarstwem o tematyce abstrakcji geometrycznej.
Czy u Pani można zamówić
namalowanie obrazu?

Tak, zdarzają się takie sytuacje.
Nie maluję jednak portretów.

Na namalowanych przez Panią
obrazach dominuje przyroda, pejzaże, kwiaty… Ile czasu zajmuje
Pani wykonanie obrazu?

Najpierw robię podmalówkę,
potem maluję go jeszcze trzy razy.
W wielu przypadkach muszę robić
wiele podmalówek, by wyrazić
w obrazie jego głębię. Jednocześnie
pracuję jednak nad kilkoma obrazami. W zależności od nastroju
i okoliczności koncentruję się na
wybranym. W przypadku większe-

Pani Aga Jakubowska-Rytel
w 70-tych latach XX w. ukończyła
3 kierunki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej twórczość wielokrotnie prezentowana
była na wystawach w kraju i za
granicą. Namalowała dotychczas
około 1000 obrazów, najczęściej
techniką olejną i akrylem. Na wielu podziwiać można pejzaże rodem
z Wileńszczyzny. Koło Siemiatycz,
państwo Rytel mają działkę.
Galeria Sztuki Art.-Kresy mieści się przy ul Marymonckiej 77
(naprzeciwko AWF), tel. 603 869
603. Namiastkę ekspozycji można
zobaczyć też przy al. Solidarności
83/87. Autorka zaprasza również
na internetową wystawę – www.
galeria-kresy.pl
go pejzażu, jego ukończenie zajmuje mi około miesiąca.
Na jednym z obrazów widać rozlewisko rzeki, oświetlone księżycem.
Czy malowała Pani to w nocy?

Te przepiękne okolice, to właśnie rozlewisko Bugu. Mamy tam
działkę. Oczywiście podmalówkę
(szkic) wykonałam patrząc na to
dzieło natury. Natomiast dokończenie obrazu zajęło mi wiele dni.
Robiłam to już w domu.

Kto z rozpoznawalnych osób
odwiedził Pani galerię?

Był m.in. Michał Ogórek, który mieszka na Bielanach. Oglądał
moją twórczość także Leszek Miller czy Stan Borys.

W galerii są także obrazy malarki pochodzenia japońskiego
oraz artysty rozmiłowanego w abstrakcji. Jaki ostatnio obraz został
sprzedany?

Obraz z syrenką namalowany
właśnie przez Japonkę.

Rozmawiała Olga Gajda
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Podły zawód?
Komornik z Warszawy ściga
Kowalskiego z Częstochowy za
długi. Nakaz ich spłaty wydał
e-sąd w Lublinie. Nie mam
długów, tu chodzi o innego
Kowalskiego – twierdzi częstochowianin.

M

iał rację, ale musiał przejść
piekło, aby ją udowodnić.
Komornik pomylił się,
a Kowalski zapłacił cenę jego niekompetencji. Strasznie wysoką cenę,
bo miesiące poniżających przesłuchań, samotność w nierównej walce
z urzędami i bankami, wreszcie
istotny uszczerbek na zdrowiu. Takich historii pełno jest w Internecie.
Tytuły krzyczą „Komornik przez
pomyłkę zajął konto i wypłatę. Wakacje zmieniły się w koszmar”, „Komornik przywłaszczył milion złotych? Dłużnik pozostał z długiem”,
„Pomylił się robiąc przelew na 120
tys. zł. Komornik odmawia zwrotu
pieniędzy” i wreszcie historia, która
obiegła całą Polskę i znacząco przyczyniła się do marnego wizerunku
zawodu. To proces komornika, który bezprawnie zajął ciągnik rolnikowi za długi sąsiada. Jakby tego
było mało sprzedał ciągnik za połowę ceny, pozbawiając rolnika spod
Mławy podstawowych narzędzi niezbędnych do pracy w gospodarstwie. Ten sam asesor komorniczy
bezzasadnie zajął też pięć samochodów należących do różnych właścicieli. Przytoczone przykłady dają

Pan Zdzisław i Pan Maciek. Powstaniec i asesor z kancelarii komorniczej

podstawę do stwierdzenia, że w tym
zawodzie, jak w każdym innym,
zdarzają się oszuści.
Czy ten zawód jest jednak
istotnie podły? Rzecznik Krajowej
Rady Komorniczej Monika Janus
mówi coś zupełnie innego „Komornik nie zabiera – komornik oddaje”

i racjonalnie to stwierdzenie uzasadnia. Bezwzględnie zgadzamy się
z panią rzecznik kiedy zapewnia, że
są wierzyciele latami czekający na
zwrot długów. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja matek bezskutecznie starających się o przekazanie zaległych alimentów. A lokato-

rzy, którzy nie uiszczają opłat za
wynajmowane mieszkania i nie
chcą się z nich wyprowadzić mimo
wyroku sądowego. Zaległe faktury,
nie płacone należności i niemożność ich wyegzekwowania to trauma wierzycieli, z którą nie potrafią
sobie sami poradzić. Nierzadko
w efekcie muszą ogłosić bankructwo firmy, zwolnić pracowników,
zawiesić wypłatę uposażenia. Dłużnicy zamknięci we własnych problemach nie myślą o społecznych
konsekwencjach własnego postępowania. Tymczasem ogromna jest
skala i potrzeba windykacji długów
i zwiększa się ona z roku na rok. Do
komorników sądowych codziennie
wpływa wiele tysięcy wniosków
o odzyskanie należnych pieniędzy.
Według Krajowej Rady Komorniczej w 2016 r. komornicy sądowi
mierzyli się z egzekucją kwoty wyższej niż planowany deficyt budżetowy całego państwa, to jest 52 483
733 745 zł w 4 mln postępowań.
Każda ze stron – dłużnik i wierzyciel – mają swoją prawdę o komorniku. Jaka jest ta obiektywna?
Zawód windykatora jest bez wątpienia trudny i wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji, wykształcenia i doświadczenia, ale także
silnej psychiki i empatii. Komornik
musi wypełnić wyrok sądowy, lecz
jeśli widzi człowieka nieporadnego czy niesamodzielnego, od którego windykuje należność powinien
starać się mu w miarę możliwości
pomóc.
Możliwości te nie są niestety
wielkie. Przykłady takich pozytywnych działań komorniczych można

przytaczać i nie jest ich mało. Jeden
z asesorów komorniczych doprowadził do spłaty dużego zadłużenia
93-letniego powstańca AK. Inny
udzielał bezpłatnie telefonicznie
porad prawnych ludziom, za co dostał naganę. Komornicy stworzyli
specjalny fundusz na pomoc dla
najbardziej potrzebujących dłużników. Jak w innych zawodach są „ludzie i ludziska”. Działania komornicze bez wątpienia powinny być
poddane jednak baczniejszej kontroli. Nowa ustawa o komornikach
sądowych, która obowiązuje od początku 2019 r., nakazuje nagrywanie
czynności egzekucyjnych zarówno
w domu dłużnika jak i w terenie.
Pozwoli to dłużnikowi na udokumentowanie składanej skargi w wypadku nieprawidłowości działań
komorniczych. Na mocy ustawy wejdą w życie też nowe progi dopuszczalnych potrąceń. Ciągle jednak brak
zapisów, które przewidywałyby odszkodowania dla skrzywdzonych
przez pomyłkę lub nieuczciwe działania komornika. Czeka nas pewnie
jeszcze niejedna nowelizacja ustawy
o komornikach cywilizująca tryb
i sposoby postępowania urzędnika państwowego, wykonującego
ten trudny zawód. Komornika sądowego nikt nie lubi,
ale go potrzebujemy i tak było
od wieków.
Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP
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Magia świateł i cieni
„To nieprawda, że jest pani
antytalentem plastycznym.
Pewnie rodzice karcili za rysowanie po ścianach. Wszyscy
rodzimy się geniuszami, tylko
życie zamienia cudowne dzieci
w zjadaczy chleba”.

Fot. Arch. Redakcji

Z

anotowałam wiernie, choć
wyrosłam w przekonaniu, że
geniusze rodzą się rzadko
oraz że czego jak czego – ale narysować nie umiem nic. Jednak pan
Leszek Gęsiorski, instruktor sekcji
malarstwa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, jest
plastykiem z wykształcenia i powołania, a plastyk – wiadomo – widzi
świat inaczej, więc może i nas. Niewykluczone też, że coś w tym jest.
21 jego podopiecznych (20 pań
i 1 pan) nigdy nie miało do czynienia z ołówkiem, pędzlem i sztalugami – aż do emerytury. A dziś – jak

Seniorzy w pracowni przy ul. Popiełuszki 16

mówią – jest to hobby, które stało
się nałogiem. Idąc ulicą czy parkiem dostrzegają kolory dnia!
W pracowni przy ul. Popiełuszki 16 mają zajęcia od 2010 r.

Wtedy dzięki zainteresowaniu
władz UTW sukcesami sekcji, wynajęto dla nich stały lokal. Są bardzo wdzięczni Zarządowi UTW
i pani prezes Irenie Moskal za

Staropolskim obyczajem

Pan Leszek tłumaczy, że jego
rolą jest pozwalanie na zabawę
plastyczną, z jednoczesnym dbaniem o rozwój podopiecznych –
o wrażliwość, widzenie świata,
indywidualizm. Narzędzia to ołówek, węgiel, sepia, akwarela, akryl,
sucha pastela…
Jeżdżą na plenery, na przykład trzykrotnie byli z panem
Gęsiorskim nad Jeziorem Białym
na Pojezierzu Gostynińskim,
a poprzednio w Spale i w Soczewce pod Płockiem. Zarażeni tą pasją radośnie wydają na
hotele, farby, papier, płótno; interesują się historią sztuki, żeby
widzieć więcej. Poplenerowe pejzaże można podziwiać w gmachu
UTW przy ul.
Mar ymonckiej.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Skrzynka Rady Seniorów

Wisi w bielańskim ratuszu, w holu przed salą widowiskową – wejście od ul. Jarzębskiego. Rada Seniorów Dzielnicy Bielany ma nadzieję, że będzie w niej znajdować wiele informacji o problemach i potrzebach środowiska. Jesteśmy po to, aby pomagać w ich rozwiązywaniu,
ale trzeba je najpierw poznać. W tym celu Rada rozprowadza ankiety
wśród bielańskich seniorów, organizuje debaty i spotkania. Jednak
ankiety trafiają głównie do osób zrzeszonych w Klubach Seniora,
Ośrodkach Wsparcia, organizacjach zajmujących się seniorskimi
sprawami. Rzadziej odpowiadają na nie osoby niezrzeszone, często
żyjące samotnie w czterech ścianach. Zapraszamy więc i tych seniorów
do korzystania z naszej skrzynki – informowania o Waszych potrzebach
i oczekiwaniach. Prosimy podać kontakt telefoniczny. Żadna informacja ani prośba do Rady nie trafi w niepowołane ręce.

Prócz spotkań klubowych,
odbyły się dwa seniorskie bale
ostatkowe.

W

Rada Seniorów Dzielnicy Bielany

Fot. S. Korzeniewski

czasie ostatnich dni
karnawału, dawniej
zapustami zwanego,
„bawiono się zapamiętale, ale
gdy dwunasta w nocy uderzyła,
milkła muzyka, gasły światła, bo
post wielki się zaczynał” (Bronisław Wieczorkiewicz). Ów koniec zapustów, od tłustego
czwartku do wtorku przed środą
popielcową, nazywano też mięsopustem, bo obowiązkowa
wówczas obfitość jedzenia poprzedzała siedem tygodni postu,
często rygorystycznego – o żurku
i śledziu.
Toteż i na balu w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.
Lindego (2 marca) jadła było nie
do przejedzenia: jak każda tradycja. Od razu po powitaniu gości
przez burmistrza Grzegorza Pietruczuka, radnych i dyrektor CRS
Annę Szymczak-Gałkowską podano kolację – z pieczenią, pyzami
i dwiema surówkami, a przy końcu
balu – barszczyk i pierogi; przekąsek też było mnóstwo – wędliny,
szynka w galarecie, sałatki, śledzie
itp. oraz ciasta i owoce.
Opisując „szalone” dni mięsopustu, pełne zabaw, maskarad, obżarstwa i opilstwa, etnografowie
wymieniają nieodłączne od nich
kuligi. Jeżdżono od dworku do
dworku, bezczelnie pustosząc spiżarnie i piwnice, a gospodarz musiał
dołączyć do kuligu. Niełatwo wymyślić ostatkową zabawę na współ-

opiekę nad sekcją. Tułali się przecież po różnych miejscach, od prywatnego mieszkania, przez Dom
Kultury na Nowolipiu… Ich instruktor co prawda uważa, że korzystniejsze byłoby spoglądanie na
temat pod jednym i tym samym
katem widzenia, ale na to potrzebny większy metraż.
W tę środę tematem były ustawione na stoliku dzbanek i miska.
Przez cztery środy miesiąca powstają średnio cztery prace na
osobę, więc na koniec zajęć pan
Leszek ocenia każdą wizję. Laik
widzi brązowe dzbanki z miskami,
tyle że raz więcej dzbanka, raz
więcej miski. Artysta widzi: „błąkające się światło i cienie… lekkość tła… ładnie zbudowaną bryłę… tło dające przestrzeń i ciepło…”. W zamyśleniu kontemplował pracę pani Basi, aż rzekł: Masz śliczną duszę. Uwierzyć
trudno, ile taki ktoś jest w stanie
odczytać z wizerunku miski
i dzbanka.

Bawiono się zapamiętale...

czesnym balu, ale orkiestra „Remix”
z Leszna wymyśliła. „Wąską ścieżką
przez ogródek idzie sobie krasnoludek. Czego szukasz mój malutki?
Szukam swojej krasnoludki”! Toczył się barwny korowód wokół sali,
roztańczony i posłuszny komendom: – Kciuki w przód! Łokcie
w bok! Oczy w słup! Biodra w tył!
Oj, się działo!
Zorganizowały te ostatki władze dzielnicy i dyrekcja CRS – seniorzy pięknie dziękują.
A tymczasem Klub Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”
i Bielański Ośrodek Kultury urządzili seniorskie ostatki we wtorek
przed środą popielcową. Balowano

co prawda nie do dwunastej
w nocy tylko do dwudziestej, ale
także zgodnie z tradycją, która
każe tego dnia wyszaleć się na zapas. Więc szalało się tym chętniej,
że Klub ma świetnego DJ – pan
Rafał nawet poloneza wodzi!
Tańczono na środku sali,
a pod ścianami stoły kusiły jadłem: jajkami w majonezie, wędlinami wszelakimi i kiałbasami,
sałatkami, ciastami i owocami.
Wielkie dzięki dla organizatorów
oraz dla klubowych wolontariuszek, które pracowicie pyszności
przygotowały i elegancko zastawiły nimi stoły.
Irma Wieczorkowska-Bednarek
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Hutnik ponownie zagra w II lidze

żeli w poprzednich latach popularnością.
W kontekście rywalizacji sportowej, w zmaganiach par zwyciężyła Weronika Zielińska z Michałem Rachwałem. Trzecia w klasyfikacji indywidualnej była Aneta
Śliwa.

ieg Kobiet stał się dla nas
powoli tradycją, która
świetnie przyjęła się na Bielanach. Z roku na rok rośnie liczba uczestniczek. Atmosfera niezmiennie wspaniała. Co ciekawe
po raz kolejny dopisała nam pogoda, choć już 20 minut po zakończeniu imprezy rozpętała się ulewa. Jak widać wszystko sprzyja tej
imprezie. Dziękuję wszystkim
uczestniczkom. Wierzę, że podczas „Kobiety na Piątkę” bawiły się
wyśmienicie – podsumował imprezę startujący w niej Burmistrz
Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk. Na mecie kwiaty wszystkim biegaczkom wręczał zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany Andrzej Malina.
W zmaganiach nie zabrakło
wielu zawodniczek z Bielan, gdzie
Dzielnica od dłuższego czasu dba
o rozwój aktywności fizycznej kobiet, między innymi poprzez organizowane zajęcia biegowe czy właśnie inicjatywę „Kobieta na Piątkę”.
Rozegrane 9 marca zawody poprzedziły zmagania dzieci, które
również cieszyły się większą, ani-

Bieg indywidualny:
3. Aneta Śliwa – Naprzód Młociny – 21:01
8. Anna Szymanek – Naprzód
Młociny / RDB – 22:25
9. Ewa Szyszko – Markowi Biegacze – 22:35
20. Małgorzata Kosman –
I-sport – 24:27
25. Anna Michalczyk – Naprzód Młociny – 24:51
34. Renata Tula – MykMyk –
25:31
43. Anna Kamińska – Naprzód
Młociny – 26:18
49. Magda Gramburg – Naprzód Młociny – 26:45

Czołówka rywalizacji
par
1. Weronika Zielińska – 12Tri.
pl – 19:55
4. Marta Jastrzębska-Majak –
Naprzód Młociny – 23:21
5. Kamila Gala – Naprzód
Młociny – 23:54
9. Marta Idzikowska-Śledź –
Naprzód Młociny – 24:43
MG
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Czołówka bielańskich
biegaczek

Grzegorz Pietruczuk i Andrzej Malina z uczestnikami zawodów

P

o niezłym debiutanckim sezonie na drugoligowych parkietach kibice ostrzyli sobie
zęby na kolejny sezon z udziałem
koszykarskiej „Dumy Bielan”.
W przerwie letniej nastąpiły zmiany. Na stanowisku pierwszego trenera drużyny Marka Olesiewicza
zastąpił jego syn Axel, stając się
najmłodszą osobą pełniącą tę funkcję na szczeblu centralnym. Właściwie to obaj panowie zamienili się
stanowiskami. Starszy z rodziny
Olesiewiczów nadal jest wszakże
obecny na ławce trenerskiej, ale
w roli asystenta. Nastąpiły również
roszady personalne w kadrze. Z zespołem pożegnał się m.in. najlepszy w ekipie pomarańczowo-czarnych w zeszłym sezonie, doskonały strzelec Roman Janik. Z kolei do
drużyny dołączył posiadający
1-ligowe doświadczenie, niski
skrzydłowy Maciej Cukierda.
Początek sezonu w wykonaniu
Hutników był wręcz imponujący,
zaczęło się od zwycięstwa z U!NB
AZS UMCS Lublin, rywalem niewygodnym, z którym nie udało się
wygrać w poprzednim sezonie.
Bielańscy koszykarze rozpędzali
się z meczu na mecz, będąc nawet
przez moment liderem rozgrywek.
Niestety, sezon ten nie oszczędzał
Hutnika, pod koniec grudnia niezwykle groźnej kontuzji nabawił
się Wojciech Dulnik, który od początku sezonu był jednym z liderów tej drużyny. W trakcie rozgrywek urazy nie oszczędzały także
innych zawodników drużyny Axla
Olesiewicza, wystarczy wymienić
tu chociażby jednego z najbardziej
doświadczonych – Patryka Andresa. Do tego dochodziły pomniejsze
urazy oraz problemy osobiste poszczególnych graczy, co nie ułatwiało pracy. Na szczęście w najważniejszych momentach Hutnicy
nie zawodzili, co w efekcie przyniosło pewne utrzymanie w szeregach drugoligowców. W każdym
meczu zawodnicy zostawiali serce
na parkiecie, a wśród ligowych
rywali zyskali miano trudnego
i niewygodnego przeciwnika
i obiektywnie patrząc, gdyby mieli odrobinę więcej szczęścia to
końcowy rezultat sezonu mógłby
być jeszcze lepszy. Ostatecznie zespół z Bielan kończy sezon na 11.
miejscu z bilansem dziesięciu zwycięstw i szesnastu porażek.
Start nowego sezonu już we
wrześniu. Z pewnością nie zabrak-

Fot. MG

Za nami trzecia już edycja
biegu „Kobieta na Piątkę”.
Organizowana przez Dzielnicę
Bielany rywalizacja przyciągnęła na start 279 zawodniczek indywidualnych oraz
65 par. Najlepiej spisała się
Kinga Reda. W zmaganiach par
wygrała Weronika Zielińska
z Michałem Rachwałem.

Koszykarze Hutnika Warszawa
zakończył rozgrywki na poziomie II ligi. Cele postawione przed
zespołem zostały zrealizowane,
a co najważniejsze kolejny sezon
udowodnili, że w drużynie tkwi
ogromny potencjał.

nie w nim wielu sportowych emocji,
więc już teraz ze zniecierpliwieniem
możemy oczekiwać na jego rozpoczęcie.
Podsumowując działania sekcji koszykówki warto wspomnieć,
że to nie tylko zespół seniorski na
poziomie II ligi, ale także drugi
zespół rozgrywający swoje mecze
na poziomie III ligi. Hutnik to
także szeroka współpraca z młodzieżą, która na co dzień rywali-

zuje w rozgrywkach ligowych,
również na poziomie europejskim
– EYBL (odpowiednik Euroligi).
W tym sezonie wystartował nowy
projekt w postaci ligi amatorskiej
– Bielany Basket Liga, a ponadto
w klubie stawia się również na
rozwój koszykówki w wydaniu
3x3, która już niedługo rozpocznie
swoje rozgrywki.
PP

Dobra postawa
koszykarek z Jose Marti
Wysokie czwarte miejsce
zajęły Mistrzynie Dzielnicy
Bielany w koszykówce liceów
– zawodniczki LO im. J. Marti
w rozgrywkach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Startowało 17 drużyn.

P

o zdobyciu tytułu mistrzowskiego w dzielnicy uczennice Jose reprezentowały
dzielnicę w WOM i broniły trzeciego miejsca, wywalczonego
w poprzedniej edycji zmagań. Ta
sztuka się nie udała, jednak spadek
zaledwie o jedno oczko, także należy uznać za dobry wynik, tym
bardziej że zarówno spotkanie półfinałowe, jak i mecz o trzecie miejsce, były bardzo wyrównane.
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Trzecia edycja biegu
„Kobieta na Piątkę”

– Gratuluję uczennicom Jose.
Szkoda, że nie udało się zdobyć
medalu, ale czwarte miejsce to też
duży sukces, pokazujący dobrą
pracę nauczycieli wychowania fizycznego – skomentował burmistrz dzielnicy Bielany, Grzegorz
Pietruczuk.
Wyniki WOM w koszykówce
dziewcząt:
1. XLVII LO im. Wyspiańskiego, Praga Południe – 16 pkt.
2. Zespół Szkół nr 7 im. Bońkowskiego, Wola – 14 pkt.
3. V LO im. Poniatowskiego,
Śródmieście – 12 pkt.
4. XXII LO im. Jose Marti, Bielany – 10 pkt.
MG
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Obronione tytuły siatkarzy

Pożegnanie trenera
Adama Kondrackiego

Bez niespodzianek zakończyły się Mistrzostwa Dzielnicy
Bielany w siatkówce liceów.
Tytuł w zmaganiach dziewcząt
obroniły uczennice 41 LO im.
J. Lelewela. W zmaganiach
chłopaków ponownie najlepsze LO im. S. Staszica.

Mówi się, że nie ma ludzi
niezastąpionych i pewnie to
prawda. Jednakże prawdą jest
także to, że są tacy, których nie
da się zapomnieć i przecenić
roli, jaką odegrali w życiu innych, zwłaszcza młodych ludzi.

D

T
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Andrzej Malina z najlepszymi siatkarkami

7. LO 22 im. Jose Marti
8. LO 94 im. gen. Maczka
9. ZS nr 18
10. LO 39 im. Lotnictwa Polskiego
11. LO 60 im. W. Górskiego

Siatkarki Lelewela były faworytkami zmagań. Od wielu lat dominują w dzielnicowych rozgrywkach, bardzo dobrze spisując się
także w zmaganiach WOM. Nie
inaczej było i tym razem. W finale
drużyna Lelewela pokonała ZS
numer 35. Brązowy medal powędrował do uczennic Maczka.
Medalistkom gratulował zastępca burmistrza dzielnicy Bielany
Andrzej Malina, który uczestniczył
w ceremonii rozdania medali.
Zespół 41 LO będzie reprezentował Bielany podczas zmagań
WOM.

Półfinały
LO 41 – LO 39 2:0
ZS 35 – LO 94 2:0
Finały
O 3 miejsce
LO 94 - LO 39 2: 1
O 1 miejsce
ZS 35 – LO 41 0:2
KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
1. LO 41 im. J. Lelewela
2. ZS nr 35
3. LO 94 im. gen. Maczka
4. LO 39 im. Lotnictwa Polskiego
5. ZS nr 18
6. LO 122 im. I. Domeyki
7. LO 59 im. J. Kusocińskiego
8. LO 22 im. Jose Marti
9. LO 60 im. W Górskiego
10. ZS nr 10 im. St. Staszica

Adam Kondracki w otoczeniu młodych piłkarzy

Uczniowie 41 LO im. J. Lelewela zwyciężyli w tradycyjnym
już Otwartym Turnieju Koszykówki z okazji Dnia Chłopaka,
organizowanym z Szkole
Podstawowej nr 369.

Fot. MG

D

Andrzej Malina z uczestnikami turnieju z okazji Dnia Chłopaka

lizującym w zmaganiach z okazji
Dnia Chłopaka wręczał zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany,
Andrzej Malina. Turniej sfinan-

Wdzięczni rodzice

MG

Koszykarze Lelewela najlepsi
w Dniu Chłopaka

o rywalizacji w zmaganiach
koszykówki stanęło pięć
zespołów z Bielan, rywalizujących w kategorii młodzieży.
Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany wywalczyli uczniowie z Kiwerskiej, którzy wygrali wszystkie
cztery spotkania. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się dwa
zespoły Szkoły Podstawowej nr
369. Czwarte było LO im. gen.
S. Maczka, a piąta Szkoła Podstawowa nr 352.
W decydującym jak się później okazało o zwycięstwie meczu,
zawodnicy Lelewela pokonali
46:35 zespół Szkoły Podstawowej
nr 369.
Nagrody koszykarzom rywa-

rener Adam Kondracki, który
zmarł 12 marca 2019 r., należał do osób, które śmiało
można uznać za niezastąpione. Był
nie tylko trenerem. Był przyjacielem
dzieci, które trenował.
Jako rodzice dzieci, których
zainteresowanie sportem ten niezwykły człowiek potrafił przekuć
w pasję, jesteśmy winni mu wielką
wdzięczność. To dzięki jego postawie i zaangażowaniu nasze dzieci
mogły wspaniale rozwijać swoje
zdolności, uczyć się zdrowej rywalizacji i zasad fair play. O tym, jak
bardzo było to dla nich ważne,
świadczyła choćby ogromna radość, jaka towarzyszyła treningom
i smutek, jeśli z jakichś przyczyn
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o półfinału rywalizacji
chłopaków awansowały
dr użyny, które zajęły
pierwsze miejsce w grupie oraz
drużyna z drugiego miejsc, która
uzyskała najlepszy bilans punktowy. Były to LO Domeyki, LO Lelewela, LO Kusocińskiego i ZS
Staszica.
Dwie wymienione na końcu
drużyny przebrnęły zwycięsko
przez półfinały, a tam złoto powędrowało po trzysetowym pojedynku do uczniów Staszica.
Półfinały
LO 41 – LO 59 1:2
ZS nr 10 – LO 122 2:0
Finały
O 3 miejsce
LO 41- LO 122 2:1
O 1 miejsce
ZS nr 10 – LO 59 2:1
KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
1. ZS nr 10 im. St. Staszica
2. LO 59 im. J. Kusocińskiego
3. LO 41 im. J. Lelewela
4. LO 122 im. I. Domeyki
5. ZS nr 35
6. LO im. Archutowskiego

nie mogły w nich uczestniczyć.
Otoczone wspaniałą i mądrą opieką, zawsze bezpieczne, mogły liczyć na docenienie wysiłków po
odniesieniu sukcesu, ale i wsparcie
w przypadku przegranej, która jest
przecież nieodłącznym elementem
nie tylko kariery sportowej, ale
i życia. Dla wielu z nich był także
przyjacielem i powiernikiem.
Różnie potoczyły się losy młodych zawodników. Niektórzy trenują już z sukcesami w innych
klubach, dla części przygoda ze
sportem była tylko epizodem, ale
wszystkich łączy jedno – pod
skrzydłami trenera Adama wykształcili nawyki i umiejętności,
które jeszcze nie raz przydadzą im
się nie tylko w sporcie, ale w różnych, często trudnych sytuacjach
życiowych, a trener Adam Kondracki na zawsze pozostanie w ich
i naszej, rodziców pamięci. Dziękujemy Ci za wszystko.

sowała ze swoich środków Dzielnica Bielany.

MG
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Bielańska krzyżówka

Konkurs fotograficzny

Witamy bardzo serdecznie w marcowym wydaniu krzyżówki.

Serdecznie witamy Czytelników „Naszych Bielan” w nowym konkursie. Warto powalczyć, gdyż przygotowaliśmy
cenny zestaw nagród.

A

Redakcja

Z

asady są bardzo proste. Podajemy temat miesiąca, który należy sfotografować,
a następnie przesłać do redakcji na
adres e-mail: tolechowski@
um.warszawa.pl
W ubiegłej edycji „NB” tematem przewodnim był bielański karmnik dla ptaków. Główną

1. Stairway To ... 2. Dziwny jest ten
... 3. ... Fields Forever 4. ... byłem
małym chłopcem 5. Honky Tonk ...
6. W dzikie wino ... 7. Smoke On The
... 8. Cała jesteś w ... 9. All Along The
... 10. Nie ... rajskich jabłoni 11. 21st

Century ... Man 12. Historia jednej
... 13. Bridge Over ... Water 14. ... na
Galapagos 15. Goodbye ... Brick
Road 16. ... niż zero 17. ... Brick In
The Wall 18. Ale wkoło jest ... 19. Sultans Of ... 20. Moja i Twoja ....

Konkurs „5” z BIELAN

3 po 3. Konkurs dla dzieci

Witamy wiosennie licznych
pasjonatów konkursu ze
znajomości naszej dzielnicy.
Dzięki niemu możemy poznać
urokliwe zakamarki Bielan.

Serdecznie witamy najmłodszych Czytelników miesięcznika „Nasze Bielany” w konkursie
na spostrzegawczość, a także
sprawność manualną

W

Z

a bielańskimi oknami, na
podwórkach, skwerach
i parkach już wiosna. Dlatego przygotowaliśmy odpowiednią
zagadkę do złożenia w całość.
Potrzebne będą: nożyczki, kartonik oraz klej. Po czym należy wyciąć 9 kwadracików ze zdjęcia, ułożyć we właściwej kolejności i nakleić na karton. Całość prosimy sfotografować aparatem cyfrowym ew.
telefonem komórkowym i wysłać na
adres e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl lub przynieść do redakcji.
Dla młodych laureatów konkursu
przygotowaliśmy nagrody. Prosimy
podać imię oraz nazwisko dziecka.
Listę zwycięzców opublikujemy
w następnym, kwietniowym numerze „Naszych Bielan”.
Podajemy rozwiązanie konkursu z poprzedniego wydania gazety.
Na prawidłowo sklejonych fragmentach zdjęcia znajdował się śliczny
bałwan.

Oto lista dzisiejszych zwycięzców: Wiktoria Fabiniak, Alicja
Oksiejuk, Bartek Pielak, Szymek
Piotrowski-Midak, Maja Wegner.

Redakcja

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy (III p. pok. 317) po odbiór
nagród.
Redakcja

tej miłej zabawie można
wykazać się wiedzą oraz
wygrać atrakcyjne nagrody. Zaglądamy z aparatem fotograficznym w ciekawe rejony
dzielnicy, stąd różny stopień trudności zagadek. Publikujemy zdjęcia łatwe do odgadnięcia, jak również trudniejsze, przynajmniej
pozornie.
Zanim przejdziemy do dzisiejszego quizu, przypominamy jego
reguły. Zwycięża pierwszych 10
osób, które dobrze rozszyfrują foto
zagadkę. Z odpowiedzią prosimy
zadzwonić do redakcji „Naszych
Bielan”, tel. (22) 443 47 60 lub wysłać e-mail na adres: tolechowski@
um.warszawa.pl. Życzymy powodzenia!
Oto rozwiązanie z poprzedniego wydania gazety. Właściwa odpowiedź brzmiała: osiedle Chomiczówka.
Jako pierwsze prawidłowo odpowiedziały następujące osoby:
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by ją rozwiązać, należy wpisać prawidłowe odpowiedzi w poziomych kratkach.
Litery zielonego pola utworzą hasło. Prosimy je podać, dzwoniąc
do redakcji na nr tel. (22) 443 47
60 lub wysyłając e-mail na adres:
tolechowski@um.warszawa.pl
Wygrywa pierwszych 10 osób,
które udzielą dobrej odpowiedzi.
Dla zwycięzców przygotowaliśmy
bardzo atrakcyjny zestaw nagród.
Podajemy rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania gazety.
Prawidłowe hasło brzmiało: Polecamy Kino Za Rogiem. Nagrody
otrzymują: Jerzy Bochnak, Wojciech Gleguła, Wioletta Gołębiowska, Bożenna Jankowska, Wanda
Mernitz-Topczewska, Antoni
Ostrowski, Agnieszka Pągowska,
Janusz Piotrowski, Włodzimierz
Rutkowski, Marian Udziela. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
(III p. pok. 317) po ich odbiór.
Czas na dzisiejsze pytania. Kategoria: słynne przeboje muzyki rockowej, polskiej i zagranicznej. Podajemy tytuł utworu, prosimy uzupełnić
jego brakujący fragment. Imiona
i nazwiska zwycięzców wydrukujemy
w kwietniowym wydaniu gazety.

nagrodę otrzymuje Małgorzata
Kowalczyk. Zdjęcie publikujemy poniżej. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji (III p. pok. 317)
po jej odbiór.
Oto kolejny temat miesiąca:
„wiosenne bielańskie kwiaty”.
Prosimy podać imię i nazwisko
autora. Listę nagrodzonych osób
oraz zwycięskie zdjęcie wydrukujemy w najbliższym nr gazety
„Nasze Bielany”. Życzymy powodzenia!

Karina Bar, Łukasz Czunkiewicz,
Mirosława Damieszko, Anna
Dębska, Wioletta Gołębiowska,
Michał Lutrzykowski, Agnieszka
Pągowska, Janusz Piotrowski,
Marian Udziela. Gratulujemy
znajomości topografii dzielnicy
i zapraszamy do redakcji (III p.
pok. 317) po odbiór nagród.
Czas na dzisiejsze pytanie: jaką
nazwę nosi słynny obiekt gastronomiczny z ul. Płatniczej?
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy w kwietniowym numerze „NB”.
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„5 z Bielan” wygrywa!
Redakcja
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Rowerem przez Bielany

Dawno, dawno temu, byłem
małym bielańskim ludzikiem.
Karakan po prostu, co tu dużo
gadać. Teraz, swoje lata mam,
mniejsza z tym. Resztę dygresji
sobie odpuszczę, bo nie na
temat wyjdzie.

Tu zaczyna się moja bielańska
historia z rowerami w tle. Mieszkałem wtedy przy ulicy Fontany 12, to
blok obok „Radka”. Którejś wiosny na
początku lat 60-tych dostałem pierwszy rower, on nazywał się „Żabka”.
Był cały zielony z dokręcanymi kółeczkami na pałąkach, bym pion
utrzymał. Szybko się nauczyłem co
i jak, więc do roboty poszedł kij wtykany za siodełko trzymany przez
wujka, który biegał za mną, żebym
się nie wywalił.
Póki co, jeździłem sobie po podwórku w kwadracie ulic: Fontany,
Żeromskiego, Lisowska, Staffa. Na

dalsze wyprawy musiałem jeszcze
poczekać, dorosnąć. Nie obyło się
oczywiście bez pierwszego „wypadku”. Po prostu zagapiłem się na ładną
koleżankę i wjechałem w druciane
ogrodzenie trawnika. Bum. Na szczęście skończyło się na strachu oraz
chwilowej niechęci do roweru.
Poza tym, rosłem jak na drożdżach i wkrótce mój pojazd okazał
się za mały, a ja za duży. Dramat.
Oprócz tego zżerała mnie zazdrość,
bo starszy kolega – Darek miał czechosłowacki rower kolarski „Favorit”.
Nie muszę chyba tłumaczyć, że szpanował nim (skutecznie) przed dziewczynami z podstawówki nr 209 i XXII
LO im. José Marti.
Ale... I ja się doczekałem pięknego pojazdu. Na urodziny dostałem
od cioci rower kolarski „Maraton”,
naszej produkcji. W jej asyście wybrałem go osobiście w sklepie sportowym na ulicy Nowowiejskiej przy
Placu Zbawiciela. Kosztował dokładnie 1830 zł. Kupa pieniędzy! Od razu
postanowiłem go wypróbować
i przygazowałem chodnikiem w tę
i nazad. Niestety, nie zauważyłem
rozbitego szkła i przebiłem obie szyt-

ki. Co robić? Poszliśmy na przystanek
tramwaju linii 15, a gdy nadjechał,
motorniczy nas nie wpuścił, bo nie
wolno i koniec dyskusji. Nie pozostało nam nic innego jak wrócić piechotą na Bielany. Ciocia dreptała zła, ja
jeszcze bardziej, prowadząc wehikuł.
Zajęło nam to ponad 2 godziny. No
i tak to było.
Nie ukrywam, że na podwórku
wzbudziłem moim rowerem lokalną
sensację, a i dziewczyny wyraziły
nagłe zainteresowanie moją osobą.
Chłopaki co i raz to prosili: ty, no nie
bądź żyła, daj się przejechać. I takie
tam.
Któregoś dnia zrobiliśmy wyścig
kolarski wokół pawilonu handlowego
na ulicy Lisowskiej przy Z. Nałkowskiej. Niektórzy przyjechali nawet
rowerami typu „Goplana”. Kto wtedy
żył, ten wie o czym mowa.
Niestety, skończyło się to dla
mnie fatalnie. Chciałem być jak Królak, Szozda, Szurkowski i dałem czadu na zakręcie. To był błąd. Zbyt
mocno pochyliłem rower i ...
Wyłożyłem się na całego zapoznając z betonem, co skończyło się
natychmiastową wizytą poza kolejką

SZUKAM PRACY

Ogłoszenia drobne

• Sprzedam lokal na gastronomię na trelinkach,
można wyholować w dowolne miejsce, klimatyzacja, zaplecze, cena 25-30 tys. zł – do
negocjacji, tel. 739 449 138 (dzwonić późno
wieczorem, nawet w nocy).
• Sprzedam działkę budowlaną 25 arów, woda,
prąd, kanalizacja, gmina Suchożebry – kierunek Siedlce – Sokołów Podlaski – 85 tys. zł do
negocjacji, tel. 729 385 348 (dzwonić późno
wieczorem, nawet w nocy do piątej rano).
• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe umeblowane z kuchnią na Bielanach dla małżeństwa
z dzieckiem – 1400 zł + kaucja – do negocjacji,
tel. 729 620 583 – dzwonić po godz. 20.00.
• Sprzedam lub zamienię ładne rozkładowe
mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2 hipoteka I piętro w IV bloku metro Słodowiec, balkon, zieleń
na mniejsze (Bielany, Żoliborz) w niskim lokalu
(parter, I p.) albo na mały domek z działką
blisko Warszawy, tel. 798 992 264.

W

każdym bądź razie, proszę ja Was, wyobraźcie
sobie czasy głęboko minione, i ja powiem, że towarzysza
Wiesława pamiętam jeszcze całkiem dokładnie.

• Zajmę się osobą starszą 2-3 razy w tygodniu
po 3 godziny i wykonam lekkie prace domowe, tel. 602 023 434.

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe
i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina,
Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny,
wysoka jakość – osobiście, tel. 502 255 424,
22 835 66 18.
• Cyklinowanie, lakierowanie, układanie parkietu, desek, mozaiki, paneli. Naprawy wszystkich
rodzajów podług. Umiarkowane ceny, osobiście, solidnie, tel. 22 633 53 51, 696 790 466.
• Pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych
i kryzysowych. Terapia w nurcie TSR. Terapia
EMDR. Pomoc osobom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym. Fundacja Wsparcie i
Rozwój 22 12 15 948, tel. 501 761 834.
• Chwilówki. Pożyczki pozabankowe. Kredyty
bankowe. Dla wszystkich. Biuro kredytowe ul.
Magiera 15 Warszawa. www.ﬁnansewpigulce.
pl tel. 500-723-730.
• Oferta dla ﬁrm: Leasing. Faktoring. Pożyczki
pod zastaw nieruchomości od 50.000 do 10
mln. Bez BIK i KRD. Biuro kredytowe: ul. Magiera 15. Warszawa www.ﬁnansewpigulce.pl
tel. 500-723-730.
• Nowo otwarty salon kosmetyczno-fryzjerski
zaprasza na: manicure hybrydowy – 49 zł; pedicure hybrydowy – od 80 zł; pedicure zwykły – od
60 zł; pedicure leczniczy, leczenie wrastających
paznokci, modzeli, odcisków, stopa cukrzycowa;
konsultacje podologiczne; zabiegi kosmetyczne
na twarz; depilacja laserowa light sheer; przedłużanie rzęs; strzyżenie męskie – od 18 zł; strzyżenie damskie – od 28 zł; farbowanie włosów – od
100 zł; strzyżenie dziecięce. Ceny promocyjne!
Zapraszamy! Salon Kosmetyczny Afrodyta, ul.
Conrada 4, zapisy pod tel. 511 905 785.

NAUKA

• Angielski - Bielany, Żoliborz, Bemowo, egzamin gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE,

konkursy, olimpiady, korepetycje, konwersacje, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy
certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), wieloletnie doświadczenie, efektywnie, dojazd,
tel. 609-979-485.
• Niemiecki - native speaker udziela lekcji na każdym poziomie. Korepetycje, konwersacja dla wyjeżdżających, wszelkie tłumaczenia. Indywidualne
podejście do każdego ucznia. Bielany, Żoliborz,
tel. 729 496 450.
• Nauczę każdą osobę języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczącej się, tel. 696 137 381.
• Udzielę korepetycji z języka angielskiego
dzieciom i młodzieży, cena 40 zł/h, tel. 797
954 208.
• Matematyka – nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji,
tel. 695 612 825.
• Angielski - Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjalny, matura, korepetycje, konwersacje. Lektorka z wieloletnim doświadczeniem. Dojazd do ucznia, tel. 506 43 00 84.
• Hiszpański na Żeromskiego; wszystkie poziomy; prawie jak native speaker ( 26- letni pobyt
w Ameryce Łacińskiej); trzy certyﬁkaty: UNAM
- MEXICO, CERVANTES, SIN FRONTERAS - także
korepetycje. Zapraszam: tel. 727 6969 27

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam lokal na działalność 40 m2, kanalizacja, witryna, w pasażu handlowym. Cena
40-35 tys. zł – do negocjacji, tel. 504 185 841
(dzwonić po godz. 20).
• Szukam lokalu na gastronomię, tel. 504 185
841 (dzwonić po godz. 21).
• Szukam lokalu na kebab, tel. 504 185 841
(dzwonić po godz. 21).
• Wynajmę pokój z kuchnią 28 m2 umeblowany
dla małżeństwa z dzieckiem – cena 1100 zł
+ opłaty, bez internatu, tel. 729 620 583 –
dzwonić po godz. 20.00.

SPRZEDAM

• Sprzedam narty dla dzieci (90 cm) z wiązaniami oraz narty bez wiązań (170 cm), a także
dwie pary kijków (110 cm) i dwie pary butów
narciarskich dla dzieci (6-8 lat), tel. 515 132
684, 22 669 10 28.
• Sprzedam kożuch ﬁrmy zagranicznej, mało
noszony, koloru ciemnego beżu, cena 300 zł,
tel. 519 845 121.
• Sprzedam suknię ślubną roz. 38 oraz nowe
buty narciarskie męskie nr 30,5 – tanio, tel.
500 025 096.
• Sprzedam narty dziecinne 90 cm z wiązaniami
i narty bez wiązań oraz dwie pary kijków 110
cm i 170 cm, tel. 515 132 684, 22 669 10 28.
• Odstąpię, sprzedam fotel skórzany – żółty
oparcie niskie oraz biblioteczkę z różanego
drewna oszklonego, góra półokrągła, skrzynka
na listy ul. Zuga 26.

INNE

• Poszukuję pokoju w zamian za posprzątanie,
pomoc w uzupełnianiu produktów spożywczych, naukę języków obcych (jeden z pięciu,
w tym język chiński). Jestem pielęgniarką, nauczycielką i pedagogiem, tel. 696 137 381.

u chirurga w przychodni na Żeromskiego 13. Rtg, szwy, opatrunki,
szczepionka przeciw tężcowa i inne
„atrakcje”. Wolałbym o tym zapomnieć...
Tak czy siak, zjeździłem nim całe
Bielany wzdłuż i wszerz, co bardzo
przydało się później (vide: moje artykuły w „NB”). Ale o tym jeszcze nie
wiedziałem.
Gdy nastała era składaków, kupiłem w pawilonie handlowym przy
ulicy Ogólnej bardzo fajny rower
marki: „Jubilat 2”, który posiadał
wygodne siodełko „Martensa” ze
sprężynami, dynamo i światła i skórzaną torebkę z narzędziami i metalową pompkę, a nie jakieś plastikowe
byle co jak teraz. Co do dzwonka od
razu go wywaliłem, bo wydało mi się
infantylne dzyń, dzyń, co ja tramwaj
jestem? Nabyłem w sklepie zabawkarskim trąbkę z gumową gruchą
i jak nacisłem, to był szok dźwiękowy,
ludzie uciekali na boki. Posiadam ją
do dziś, ale już nie używam No, panie Leszek – pomyślałem wtedy – to
jest coś. Dojadę wszędzie gdzie chcę.
A nawet dalej.
Służył mi przede wszystkim jako
środek transportu do pracy; jeździłem nim do huty „Warszawa”. Natomiast w wolne dni, przemierzałem
wraz z kolegami Lasek Bielański,
Kępę Potocką czy Puszczę Kampinoską. Brało się kanapki, wodę w bidon
i godzinami można było poznawać
co ciekawsze miejsca w dzielnicy.
Gdy założyłem rodzinę i urodził
się syn, powstał mały problem konstrukcyjny: jak go wozić? Na szczęście
pojawiła się nowość: specjalny, mocny koszyk wiklinowy z uchwytami na
kierownicę, wygodnym oparciem
oraz podnóżkami. Środek wykładało
się kocykiem, żeby było miękko i wygodnie. Po czym brało się 3-latka pod
pachy, podnosiło do góry i sadzało
tyłem do kierunku jazdy, a twarzą do
mnie. Full control.
Czyli, bierzemy misia w teczkę,
jedziemy na wycieczkę. I dokładnie
tak było. Tym sposobem w dwa rowery; żona, ja oraz syn, odbyliśmy kilka
fajnych wypraw. Byliśmy młodzi, mieliśmy siłę, więc jeździliśmy składakami na dłuższe eskapady. Np. do Lasek,
Izabelina, a raz nawet zaniosło nas do
Pruszkowa oraz Komorowa. A pamiętajcie, że w latach 80-tych nie było
jeszcze ścieżek rowerowych, poruszaliśmy się ulicami i szosami, jak najbliżej prawego skraju jezdni.
Z kolei córka, nauczyła się jeździć
rowerem w trymiga. Zwyczajnie
uciekła babci z kija i pomknęła przed
siebie jak strzała, myśląc, że on tam

jest! Taka historia. Syn i córka jeżdżą
dzisiaj z pasją rowerami, co mnie
cieszy. Miła sytuacja.
Tymczasem przyszła do nas
moda na masowe, rekreacyjne jeżdżenie rowerem i zaczęły powstawać
pierwsze ścieżki. Trochę tu, trochę
tam, stopniowo trasy zaczęły się łączyć ze sobą w sensowną całość. Aczkolwiek, do dziś pamiętam absurd
rodem z filmu Barei. Tuż za skrzyżowaniem ul. Wólczyńskiej i Reymonta ścieżka rowerowa kończyła się
dokładnie na... budce telefonicznej!
To, zainspirowało mnie do napisania materiału pt. „Ścieżki bez tajemnic” (NB V 2005). Przy okazji
zjeździłem całą dzielnicę, „inwentaryzując” istniejące wówczas szlaki, po
czym stworzyłem kolorową mapkę,
która ukazała się wraz z w/w materiałem. Była bardzo dokładna, ponieważ innym kolorem zaznaczyłem
nawierzchnię z kostki Bauma, a innym – asfaltową.
Uruchomienie miejskiego systemu wypożyczania rowerów „Veturilo”, wymusiło niejako modernizację
istniejących już ścieżek i budowę
nowych tras na terenie Bielan.
Nie ukrywam, że jako długoletni
felietonista „Naszych Bielan”, zbierając dany materiał, poruszam się niemal wyłącznie rowerem. Szybko,
tanio, zdrowo i dojechać można do
każdej mysiej dziury.
Pogoda nie ma tutaj większego
znaczenia, choćby dlatego, że od wielu lat zimy u nas są łagodne. Do tego
stopnia (cenna informacja dla klimatologów i socjologów), że rok temu
jeździłem rowerem 30 grudnia, a następnie 2 stycznia. Było lekko na plusie, zero wiatru czy śniegu.
Tu mała rada dla Bielańczyków,
którzy nie jeżdżą na okrągło. Ubieramy się na tzw. cebulę, do tego kurtka z kapturem, bawełniana czapka
oraz rękawiczki. Aha, jeszcze jedno.
Guma na zimnie twardnieje, nie
pompujcie opon do oporu, bo na byle
rozsypanym piasku można się wywrócić. Wiem to z doświadczenia;
lepiej mieć je ciut flakowate, co zapewnia lepszą przyczepność.
Czas na finał. Materiał ten powstał z... wdzięczności dla mojego
roweru. Tak, tak. Powiem szczerze;
nosiłem się z tym tekstem w głowie
jak kura z jajem, próbując znaleźć
„klucz”, motyw przewodni. Znalazłem. Rowerem przez Bielany.
PS Załączam zdjęcia obiektów,
które występują w tekście.
Miłej jazdy na wiosnę.
Leszek Rudnicki
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ALICJA CHĘCIŃSKA

Imię, nazwisko i klub

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

Stefan Kulesza
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

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

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

Jan Zaniewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Wojciech
Borkowski
– Koalicja Obywatelska

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok 179, ul. Żeromskiego 29 – 8 kwietnia, g. 16.00-17.00.
Kontakt telefoniczny, tel. 601 323 263
e-mail: borkowskiw@op.pl

Magdalena
Lerczak
– Koalicja Obywatelska

Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna; Komisja Samorządowa i
Dialogu Społecznego

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

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

Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8 – 8, 15 kwietnia, g. 15.40-16.40
e-mail: mszadkowska@radni.um.warszawa.pl

Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna

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

Ryszard Zakrzewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 4 kwietnia, g. 18.00-19.00
Biblioteka Publiczna, ul. T. Duracza 19 – 25 kwietnia, g. 18.00-19.00
e-mail: rzakrzewski@radni.um.warszawa.pl

Maciej
Chmielewski
– Koalicja Obywatelska
Karolina Dłuska
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Krystian Lisiak
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Ilona
Popławska
– Koalicja Obywatelska

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

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

Marcin Włodarczyk
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Anna Czarnecka
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c – 3 kwietnia, g. 16.00-17.00
e-mail: ancho@wp.pl

Agnieszka Gola
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Sylwia Lacek
– Koalicja Obywatelska

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

MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9a – 1 kwietnia, g.18.00-19.00
Kontakt telefoniczny, tel. 501 180 098
e-mail: agn.gola@gmail.com, agola@radni.um.warszawa.pl

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

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

e-mail: jlstrzezek@gmail.com

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

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

Lech Chęciński
– Koalicja Obywatelska

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

Joanna
Radziejewska
– Koalicja Obywatelska

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

Radosław Sroczyński
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 13.00-14.30
e-mail: lchecinski@radni.um.warszawa.pl
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, V p., pok. 513 – w pierwszy poniedziałek miesiąca,
g. 15.30-16.30 lub dłużej w zależności od potrzeby
e-mail: j.radziejewska@poczta.onet.pl
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 – 5 kwietnia, g. 15.30-17.00
e-mail: rsroczynski@radni.um.warszawa.pl

Joanna Tomaszewska
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Iwona
Walentynowicz
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzecią środę miesiąca, g. 11.00-12.30
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112 – 9 kwietnia, g. 18.00-19.00
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl

RADNA DZIELNICTY BIELANY

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

Daniel Pieniek
– Koalicja Obywatelska

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

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

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Miejsce dyżuru, data, godzina i kontakt

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

Ewa Turek
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Okręg nr V

Funkcje

Alicja Chęcińska
– Koalicja Obywatelska

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

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Nasze Bielany nr 3/2019

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

