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18,6 mln zł w latach 2015–2017
na bielańskie przedszkola i szkoły!
W październiku kolejne 2,1 mln zł na wyposażenie placówek oświatowych.
Na sesji 16 października
Radni Dzielnicy Bielany
poparli plany Zarządu,
aby przeznaczyć jeszcze
w tym roku kolejne pieniądze na wyposażenie
przedszkoli i szkół oraz
ich drobne remonty.

Fot. Arch. Redakcji

T

ym razem to ponad
2,1 mln zł, dzięki którym dzieci i młodzież
będzie mogła uczyć się
w nowoczesnych i bardziej
komfortowych warunkach.
Plany te zaakceptowała Rada
Miasta na sesji, która odbyła się 19 października.
– Jednym z moich priorytetów, od początku kadencji jako Burmistrza Dzielnicy, było poprawienie jakości
i warunków, w jakich uczą
się bielańskie dzieci i młodzież. To bardzo ważne, aby
przedszkola i szkoły były
przyjaznymi, nowoczesnymi
placówkami, dlatego kładziemy nacisk m.in. na to,
aby były one bezpieczne i
żeby nie brakowało w nich
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Rozmawiam z
dyrektorami i nauczycielami, bo to oni najlepiej wiedzą czego potrzebują, aby
„machina” dobrze działała.
Ta współpraca układa się
bardzo dobrze i są jej pozytywne efekty. W sumie przez
3 lata, tylko na ten cel wydamy ponad 18,6 mln zł –
mówi Tomasz Mencina,
Burmistrz Dzielnicy Bielany.
13 szkół podstawowych
zyska, zgodnie z zapotrzebowaniem, m.in. sprzęt

Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy Bielany

multimedialny, komputerowy i elektroniczny, zestawy
do monitoringu oraz pomoce dydaktyczne do pracowni. W sumie na szkoły podstawowe dzielnica przeznaczy dodatkowe prawie 990
tys. zł.
W przypadku większości przedszkoli zostanie zakupione specjalistyczne

wyposażenie kuchenne,
dzięki któremu personelowi
łatwiej będzie przygotowywać zdrowe posiłki dla najmłodszych. Ponadto będzie
można kupić sprzęt do sali
gimnastycznej, zestawy
multimedialne i urządzeń
sensorycznych oraz instrumenty muzyczne. Dwa
przedszkola zyskają zestawy

do monitoringu. Natomiast
przedszkole specjalne nr
245 będzie mogło kupić za
kwotę 26 tys. zł autorefraktometr, czyli aparat do badania wzroku dzieci. W sumie na zakupy do przedszkoli dzielnica przeznaczy
blisko 760 tys. zł.
Do liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych, podobnie jak w przypadku szkół podstawowych,
zostanie zakupiony głównie
sprzęt komputerowy i elektroniczny, a także klimatyzatory. W sumie na szkoły
ponadpodstawowe zostanie
wydane ponad 360 tys. zł.
– Nie zapominajmy również o bardzo dużych nakładach finansowych na gruntowne remonty wielu placówek czy modernizację boisk
jakie wykonaliśmy w ostatnich 3 latach. A wkrótce rozpoczniemy generalny remont XCIV LO im. gen.
Maczka. Budujemy też 5 nowych przedszkoli i żłobek na
Bielanach. Zatem mogę
śmiało powiedzieć, że realizujemy nasze priorytety i zarówno istniejąca już infrastruktura szkolno-przedszkolna, którą unowocześniamy, jak i ta dopiero powstająca odpowiada współczesnym wymaganiom i nasze
dzieci uczą się w bardzo dobrych warunkach – dodaje
Tomasz Mencina.
W sumie w latach 20152017 Bielany na wyposażenie i doposażenie placówek
oświatowych przeznaczą
ponad 18,6 mln zł.
Małgorzata Kink

Dzielnicowe obchody
Dnia Edukacji Narodowej 2017

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

Bielańskie Dni Seniora

Jubileuszowa Gala w CRS Bielany
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XXXVI i XXXVII Sesja Rady Dzielnicy

dniu 16 października
2017 r. odbyła się XXXVI
Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Rada Dzielnicy Bielany podjęła dwie uchwały:
• w sprawie wniosku o zmiany w
załączniku dzielnicowym Nr III do
budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.
• w sprawie zaopiniowania
dzielnicowego załącznika nr III do
wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r.
Podczas obrad wysłuchano
również informacji Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i odbyła się dyskusja na temat wdrożenia nowej reformy systemu edukacji na Bielanach.

18 października 2017 r. odbyła
się XXXVII Sesja Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy, zwołana
na wniosek radnych Klubu PO.
Rada Dzielnicy Bielany podjęła stanowisko w sprawie zaopiniowania obsługi komunikacyjnej
kampusu UKSW przy ul. Dewajtis,
Dobrego Miejsca, Parafii i Ośrodka Rekolekcyjnego, w którym podtrzymuje założenia wyrażone
w Stanowisku Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, podjętym
podczas obrad XVI Sesji w dniu
26 stycznia 2016 r.
Rada uznaje, że kluczowym
rozwiązaniem jest wprowadzenie

Fot. Arch. Redakcji

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Radni Klubu Platformy Obywatelskiej oraz Radni Klubu Prawa
i Sprawiedliwości zgłosili wnioski
o zwołanie sesji nadzwyczajnej
w sprawie zaopiniowania propozycji obsługi komunikacyjnej
kampusu UKSW przy ul. Dewajtis,
Dobrego Miejsca, Parafii i Ośrodka Rekolekcyjnego. Sesja w powyższej sprawie została zwołana
w dniu 18 października 2017 r.

W

* * *

połączenia autobusowego od strony Wisłostrady, co zostało podkreślone w wyżej wymienionym Stanowisku oraz wskazuje, że do
chwili obecnej nie została jej przedstawiona żadna koncepcja tego
połączenia, co od wielu lat jest
artykułowane przez Radę jako droga docelowa łącząca to miejsce.
Jednocześnie Rada Dzielnicy
Bielany zaopiniuje możliwość
wprowadzenia autobusu w ul. Dewajtis tylko i wyłącznie po przedstawieniu jej koncepcji połączenia
kampusu z Wisłostradą wraz
z harmonogramem prac realizujących tę inwestycję. Na czas realizacji ww. inwestycji Rada dopuszcza możliwość kursowania autobusu elektrycznego.
Niniejsze stanowisko zostanie
przekazane do Zarządu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy, Zarządu
Transportu Miejskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Archidiecezji Warszawskiej.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY DZIELNICY...

Maciej Chmielewski, Przewodniczący Komisji Budżetowej i Inwestycji.
Zdecydowanie tak. To dzięki
temu, że z roku na rok mamy coraz
większy budżet mogliśmy zrealizować wiele inwestycji. W tym
roku startowaliśmy z budżetem
niemal 474 mln zł, a po kolejnych
staraniach Komisji Budżetowej,
przy wsparciu Burmistrza Dzielnicy Tomasza Menciny i Zarządu,
zwiększył się on o ponad 43,5 mln
zł. Czyli daje nam to w sumie ponad 518 mln zł!
Warto też wspomnieć, że zaczynaliśmy 2015 r. z budżetem
ponad 355,5 mln złotych, a kończyliśmy z ponad 382,5 mln zł.
Natomiast w 2016r. był to wzrost
z niemal 399,5 mln zł do 464 mln
zł. Także wzrost jest znaczący.

Jakie istotne zmiany zaszły na
Bielanach? Które ze zrealizowanych
inwestycji czy projektów według
Pana są najistotniejsze?

Wszystkie zadania są istotne,
które poprawiają jakość życia
i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Są to zatem zarówno duże
inwestycje typowo infrastrukturalne, jak budowy dróg czy gruntowne modernizacje i budowa placówek oświatowych, ale również

Fot. Arch. Redakcji

Nie da się nie zauważyć, że dużo
się dzieje na Bielanach w ostatnim
czasie. Jest się czym chwalić?

Maciej Chmielewski

Od dzieciństwa związany z Bielanami, ojciec dwójki dzieci,
radnym dzielnicy jest drugą kadencję.
renowacje parków i zagospodarowanie terenów zielonych, gdzie
mogą wypoczywać bielańczycy.
To co bardzo mnie cieszy, bo
zasiadam również w Komisji
Oświaty – udało nam się w 3 lata
diametralnie poprawić sytuację
oświaty w naszej dzielnicy. Nie
tylko budujemy nowe przedszkola i żłobek, ale remontujemy, uno-

wocześniamy i doposażamy istniejące już placówki. Powstają też
nowe place zabaw i boiska. Na
ostatniej sesji 16 października,
poparliśmy plany Zarządu, aby
jeszcze w tym roku przeznaczyć
ponad 2,1 mln zł na samo doposażenie szkół i przedszkoli, a Radni Miasta wsparli nasze starania
dwa dni później. Nie mogę nie
wspomnieć, że przez 3 lata dzielnica przeznaczyła ponad 18,6 mln
zł na ten cel. To olbrzymi zastrzyk
pieniędzy dla naszej oświaty! Warto podkreślić i wyjaśnić strukturę
naszych wydatków – w tej kwocie
nie mieszczą się np. gruntowne
modernizacje budynków czy budowa boisk – to kwota przeznaczona na potrzeby zgłoszone przez
dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych czyli np. na
wyposażenie sal dydaktycznych,
zakup sprzętu komputerowego,
montaż monitoringu czy zakup
sprzętu i wyposażenia do kuchni
w przedszkolach. W sumie na
utrzymanie placówek oświatowych wydamy w tym roku niemal
245 mln złotych, natomiast na
inwestycje oświatowe niemal
19 mln zł!
Łącznie na inwestycje w tym
roku przeznaczymy blisko 49 mln
zł. To prawie 10 mln zł więcej niż

Bielańczycy mają
wielkie serca!

Bielańscy radni i Zarząd włączyli się w zbiórkę
dla Sośna.

Fot. Arch. Redakcji
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Burmistrz Tomasz Mencina i radna Ilona Popławska
prowadzą w E.Leclercu zbiórkę dla Gminy Sośno

1 października w bielańskim hipermarkecie E.Leclerc Polska odbyła się zbiórka darów dla Gminy
Sośno, poszkodowanej w wyniku
sierpniowych nawałnic, które
przeszły nad Polską. Zbieraliśmy
środki higieniczne i chemiczne,
produkty spożywcze o długim
terminie ważności. Była też okazja do rozmów z mieszkańcami
na temat organizowanej przez
nas akcji „Bielany dla Sośna”.

W

zbiórce brali udział radni
dzielnicy: Natalia Krupa, Ilona Popławska,
Joanna Radziejewska, Wojciech
Borkowski, Daniel Pieniek, a także Burmistrz Tomasz Mencina i
zastępca – Artur Wołczacki.
mieliśmy na początku tego roku.
Co warto podkreślić – wiele inwestycji to zadania 2-3 letnie, więc
też warto na nie spojrzeć z dłuższej
perspektywy czasu – w latach
2015-2017 kwota jaką przeznaczyliśmy na inwestycje na Bielanach
to ponad 83,5 mln zł.
Nie możemy też zapominać
o budżecie partycypacyjnym, na
który od 3 lat przeznaczamy ponad
7,5 mln złotych – najwięcej z warszawskich dzielnic. Za tę sumę
realizujemy projekty zgłoszone
i wybrane przez mieszkańców. Są
to bardzo różne przedsięwzięcia
np. organizacja zajęć sportowych
czy warsztatów dla różnych grup
wiekowych, plenerowe pokazy filmowe, ale także ustawienie ławek
we wskazanych lokalizacjach czy
siłownie plenerowe.
Jakie plany na przyszły rok?

Jak już wspominałem, wiele
inwestycji jest wieloletnich, zatem
będziemy się skupiać na ich do-

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom Naszej Dzielnicy, którzy
włączyli się w akcję i przekazali
pomoc dla mieszkańców Sośna
(woj. kujawsko-pomorskie)!
Wielkie dzięki za Wasze zaangażowanie. Serdeczne podziękowania dla inicjatorów akcji: Zastępczyni Burmistrza Magdaleny
Lerczak oraz radnego Daniela
Pienika. Dziękuję również pracownikom sieci E.Leclerc Polska
za udostępnienie nam przestrzeni do przeprowadzenia zbiórki!
Bielańczycy potwierdzili, że są
solidarni i otwarci na pomaganie
innym! – powiedział Tomasz
Mencina.
Redakcja

kończeniu. Jesteśmy też przygotowani do rozpoczęcia nowych –
w tym roku trwały i nadal trwają
wszelkie prace przygotowawcze
i proceduralne, a w przyszłym
roku ruszamy np. z budową 3 nowych przedszkoli, przebudową ul.
Gajcego, Schroegera, Żółwiej i Rokokowej czy przedłużeniem ul.
Nocznickiego do połączenia z Marymoncką. To oczywiście nie koniec. Na pewno, jak w latach poprzednich, będziemy starali się
o dodatkowe pieniądze na inwestycje w naszej dzielnicy.
Redakcja

Do zakresu działania i zadań Komisji należą sprawy z zakresu gospodarki finansowej i inwestycji
Dzielnicy oraz współdziałanie
w tym przedmiocie z instytucjami
do tego powołanymi, a także z jednostkami samorządowymi niższego rzędu i innymi Komisjami.
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Dzielnicowe obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017
Nauczyciel to ktoś bardzo
wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do
wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do
myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

Fot. P. Hołubiec

T

egoroczne obchody Dnia
Edukacji Narodowej odbyły
się 10 października w BCEK
przy ul. Szegedyńskiej 9a, które
rozpoczął koncert Anny SrokiHryń. Artystka wprowadziła w nastrój pięknymi interpretacjami piosenek Edith Piaf i polskich szlagierów z 20-lecia międzywojennego.
W drugiej części spotkania Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Zofia Gajewicz przywitała
przybyłych na uroczystość: Burmistrza Dzielnicy Bielany Tomasza
Mencinę oraz jego zastępców – Magdalenę Lerczak i Grzegorza Pietruczuka, radnych: Ilonę Popławską,
Natalię Krupę, Michała Świder-

skiego, Sławomira Umińskiego
i Ryszarda Zakrzewskiego, a także
Zofię Klusek, Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty oraz
dyrektorów i nauczycieli bielańskich
placówek oświatowych.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Tomasz Mencina podkreślił
ogromną rolę nauczycieli w wycho-

waniu i kształceniu dzieci i młodzieży oraz wyraził zadowolenie
z pracy i zaangażowania bielańskich
pedagogów. Następnie wręczono
gratulacje i nagrody dyrektorom
i nauczycielom bielańskich szkół
i placówek oświatowych, którzy
zostali uhonorowani medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagro-

Bielańskie Centrum Edukacji
Kulturalnej imienia Jonasza Kofty
Mamy to! Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie przy ul.
Szegedyńskiej 9a będzie nosić imię
Jonasza Kofty. Uchwałę w tej sprawie
przyjęli radni m.st. Warszawy.

P

odziękowania dla radnych za poparcie tej inicjatywy i dla Ewy Malinowskiej-Grupińskiej – Przewodniczącej
Rady m.st. Warszawy
Z inicjatywą nadania Bielańskiemu

Centrum Edukacji Kulturalnej imienia
Jonasza Kofty wyszli: Anna Martin - Dyrektor Centrum przy Szegedyńskiej, Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski. W ten sposób uhonorowano
legendarną postać polskiej piosenki, artystę
wszechstronnego, którego twórczość z pewnością będzie inspiracją dla wychowanków
placówki.

Wnioski można składać
do 15 listopada 2017 r.

Redakcja

Tegoroczne dzielnicowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w BCEK-u

dami Prezydenta m.st. Warszawy,
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i Burmistrza Dzielnicy Bielany.
Od 6 lat młodzież spośród najbardziej cenionych przez siebie
pedagogów wybiera również Nauczyciela Roku. Niektórzy spośród
bielańskich pedagogów otrzymują
tytuł Nauczyciela Roku kilkakrot-

nie. Zgodnie z naszym regulaminem Nauczycielowi, który otrzymał
to wyróżnienie po raz trzeci lub
więcej, przysługuje tytuł SUPER.
Wręczaniu gratulacji i nagród
towarzyszyły fanfary i gromkie
oklaski publiczności.
WOW
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Jubileuszowa Gala w CRS Bielany
Bielańską Galą Sportu uczczono jubileusz dziesięciolecia
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Bielany. Odbyła się ona
21 października w obecności
wielu znakomitych gości.

Fot. Arch. CRS Bielany

O

d 2007 r. CRS przeszedł
niezwykłą metamorfozę.
Zamiast jednej pływalni
przy ul. Conrada dziś CRS administruje dwoma pływalniami, boiskami, a także nowoczesną halą sportową przy ul. Lindego 20. Prowadzone tu są zajęcia z jogi, fitness,
boksu, a na basenach trenuje młodzież z bielańskich szkół. W wyniku
tego CRS stał się ośrodkiem rekreacyjnego i sportowego życia na Bielanach. Została zapisana wspaniała
karta w historii Bielan. Wraz z rozwojem CRS przyszły bowiem sportowe sukcesy młodzieży. Zwrócili
na to uwagę w swoich przemówieniach Burmistrz Dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina oraz jego zastępca Grzegorz Pietruczuk.
Dyrektor CRS Bielany Anna
Szymczak-Gałkowska także pozwoliła sobie na chwilę refleksji.
– W 2007 r., gdy zaczynaliśmy,
mój syn miał pięć miesięcy, a córka
była gimnazjalistką – sięgnęła pamięcią do historii. Od tamtej pory
dużo się w moim życiu, tak jak

Uczestnicy Jubileuszowej Gali

i w CRS zmieniło. Nie byłoby to
możliwe bez wsparcia i życzliwości
wielu osób – dodała.
Były podziękowania dla obecnych i byłych członków zarządu
dzielnicy, radnych, trenerów
i współpracowników. Stanowiło to
doskonałą okazję do wręczenia
upominków osobom zasłużonym

dla CRS Bielany. Mnóstwo życzliwych słów skierowano pod adresem dyrektor CRS Bielany oraz
pracowników. Anna SzymczakGałkowska otrzymała nawet od
Zarządu dzielnicy specjalną koszulkę z napisem „Super Ania”.
Nie zap omniano również
o sportowcach i trenerach. W końcu

Bielany partnerem ONICO Warszawa

była to Gala Sportu! Wyboru najpopularniejszych zawodników i najciekawszych imprez dokonywano
dwoma metodami. Głosowały kluby
sportowe, a w drugim przypadku
mieszkańcy Bielan. Wybrano m.in.
najpopularniejszego trenera 2017 r.,
sportowca oraz najpopularniejsze
wydarzenie sportowe. Wybór laureatów był niezwykle trudny.
W jubileuszowej Gali wzięło
udział wielu znakomitych gości,
m.in.: Dyrektor Biura Sportu Janusz
Samel i jego zastępca Dorota Ognicha, Przewodniczący Komisji
Sportu, Rekreacji i Turystyki Paweł Lech, Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina wraz z zastępcami – Magdaleną Lerczak,
Grzegorzem Pietruczukiem i Włodzimierzem Piątkowskim, Wice-

przewodniczący Rady Dzielnicy –
Anna Czarnecka i Jan Zaniewski
oraz bielańscy radni – Ilona Popławska, Natalia Krupa, Daniel
Pieniek, Ryszard Zakrzewski; byli
członkowie Zarządu Dzielnicy Bielany Kacper Pietrusiński i Rafał
Miastowski, wieloletni Kierownik
Zespołu Sportu Elżbieta IglewskaRomanowska oraz trenerzy Andrzej Strejlau i Paweł Wołkow.
Podziękowania i oficjalne przemówienia przeplatane były występami artystycznymi. Wspaniały pokaz
dał Mirosław Elimer, sobowtór Frediego Mercury’ego. Nie mniej interesujące okazały się pokazy gimnastyczek i cheerleaderek, a także kończąca galę gra na laserowej harfie.
Redakcja

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w plebiscycie,
w których głosy oddawały środowiska sportowe
i mieszkańcy
Laureaci środowiska sportowego:
1. Kategoria „Najlepszy trener 2017 roku” – Paweł Wołkow
2. Kategoria „Najlepsza impreza dotacyjna 2017 roku” – Bielańskie
zawody pływackie dla najmłodszych
3. Kategoria „Bielański sponsor 2017 roku” – Firma BYŚ
4. Kategoria „Debiut 2017 roku. Najlepsza impreza organizowana po
raz pierwszy” – Przeszkodowy Bieg Hutnika
5. Kategoria „Duże imprezy sportowe” – Bielański Bieg Chomiczówki
6. Kategoria „Program 2017 roku” – Senior starszy sprawniejszy
Fot. P. Hołubiec

Laureaci wyłonieni głosami mieszkańców:

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza wraz z uczniami ze SP nr 53 na Torwarze

Emocje na meczu siatkarzy
ONICO AZS Politechnika
Warszawska i Espadon
Szczecin, którego partnerem
była Dzielnica Bielany, były
ogromne!

H

ala Centralnego Ośrodka
Sportu Torwar przy ul. Łazienkowskiej 17 października wypełniła się kibicami. Zawodników na boisko wprowadzili
uczniowie ze SP nr 53 im. Zaru-

skiego. Nagrodę MVP – dla najlepszego zawodnika meczu wręczyła wiceburmistrz Bielan Magdalena Lerczak.
Redakcja

1. Kategoria „Najpopularniejsza impreza biegowa 2017 roku” – II
Bielański Bieg Dzika
2. Kategoria „Drużyna 2017 roku w ogólnopolskiej rywalizacji seniorów/seniorek” – AZS AWF Warszawa (drużyna lekkoatletyczna)
3. Kategoria „Najpopularniejszy Bielański sportowiec 2017 roku” –
Kacper Stokowski z UKS G-8 Bielany
4. Kategoria „Najpopularniejszy bielański trener 2017 roku”– Paweł
Wołkow
5. Wydarzenie sportowe 2017 roku – 100 km wpław przez Bałtyk
(Sebastian Karaś)
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Burmistrz Tomasz Mencina w SP nr 133

18 października w Szkole
Podstawowej nr 133 im.
Stefana Czarnieckiego
uczniowie klas pierwszych
wszystkich bielańskich
podstawówek wzięli udział
w spotkaniu edukacyjnym,
zorganizowanym w ramach
akcji „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny”.

J

est to kampania społeczna
skierowana do uczniów szkół
podstawowych, prowadzona
od wielu lat przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jej celem jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Tegoroczna edycja skierowana
jest do najmłodszych uczniów
i nosi nazwę: „Jesteś widoczny,

Ślubowanie klas pierwszych

jesteś bezpieczny – wyprawka dla
pierwszoklasistów”. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk propagując
organizowanie spotkań edukacyjnych w dzielnicach podkreślił, że
organizatorzy spotykając się
z dziećmi oraz ich rodzicami chcą
uświadamiać i uczyć, jak ważne jest
bycie widocznym, a tym samym
bezpiecznym na drodze.
Przybyłych do SP 133 uczniów,
dyrektorów szkół oraz rodziców
powitał Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina, który zaznaczył, jak istotna jest to kampania
oraz że poznanie i stosowanie się
do prostych zasad może uchronić
nas przed wieloma zagrożeniami.
Spotkanie prowadziła dyrektor SP
133 Małgorzata Szerszeń, a o kampanii, zasadach bezpieczeństwa
i jak się chronić przed zagrożeniami, mówili Waldemar Przeździęk
– Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
oraz Sławomir Bakalarski – egzaminator z Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

12 i 13 października odbyło się
ślubowanie klas pierwszych w
bielańskich szkołach.

W

tym wyjątkowym dniu
pierwszakom towarzyszyli rodzice i bliscy.
W uroczystościach uczestniczyli

również członkowie Zarządu Dzielnicy Bielany. Zgodnie z tradycją
uczniowie otrzymali legitymacje
oraz ślubowali, że będą kształtować
swoje charaktery, by były „twarde
jak tatrzański granit”.
Redakcja

Fot. Arch. SP nr 133

Fot. Arch. SP nr 133

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
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Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza na ślubowaniu klas pierwszych

Redakcja

Realizacja programu Erasmus+

Inauguracja roku na UKSW
9 października na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

W

Redakcja

Fot. Arch. BCEK

wydarzeniu tym udział
wzięli przedstawiciele
władz uczelni, hierarchowie kościelni, przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, wykładowcy i pracownicy
uczelni oraz studenci bielańskiej
uczelni.
Władze Dzielnicy Bielany

reprezentowali: Tomasz Mencina – Burmistrz i Zastępcy –
Magdalena Lerczak, Grzegorz
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski. W inauguracji uczestniczyli również: posłowie na Sejm
RP – Joanna Fabisiak i Marcin
Święcicki, Wiesław Raboszuk
– Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego oraz Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st.
Warszawy.

N

asz wspólny projekt „Europejskie Baśnie Ludowe:
Poszukiwane Skarby” zakłada wymianę dobrych praktyk
oraz szkolenie w zakresie dramy
i używania narzędzi internetowych
do tworzenia książek.
12 października w Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej
odbył się uroczysty koncert z oka-

zji wizyty partnerów programu
Erasmus+. Otwarcia dokonał Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina. W programie nie zabrakło występów artystycznych przygotowanych przez dzieci, jak również nauczycieli i rodziców. Wśród
obecnych na sali nie zabrakło również Naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania Zofii Gajewicz.
To, co wyróżnia projekt, to
włączenie seniorów, którzy spotykają się z przedszkolakami i czytają im baśnie. Dzieci zaczynają
zdawać sobie sprawę ze znaczenia
tradycji, gdy wspólnie z seniorami
odkrywają uniwersalne wartości.

Do zakończenia projektu został niecały rok. Przed przedszkolakami jeszcze wyjazd do Turcji
i Rumunii.
Każda wizyta w kraju partnerskim daje nam szansę na lepsze
poznanie kraju, jego kultury, historii, ludzi, religii i życia codziennego. Dla nauczycieli istotne są
również informacje dotyczące systemu edukacji, organizacji pracy,
metod pracy z dziećmi. Z każdego
takiego wyjazdu wychodzimy bogatsi w wiedzę, emocje oraz bardziej wrażliwi i ciekawi świata.
Redakcja

Fot. Arch. Redakcji

Dzieci z Przedszkola nr 240 w BCEK na koncercie z okazji wizyty partnerów programu Erasmus+

Od września 2016 r. Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”, wraz z placówkami
oświatowymi z Irlandii, Rumunii, Grecji, Włoch i Turcji, uczestniczy w programie Erasmus+.

Tomasz Mencina – Burmistrz, Renata Kaznowska – Wiceprezydent Warszawy
i Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza
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Warszawska Olimpiada Seniorów

Hutnik Całych Bielan
Za nami finałowa edycja
turnieju Hutnik Całych Bielan.
Ostatnia, piąta odsłona odbyła
się w połowie października.

T

Przemysław Popek

Fot. Arch. Hutnik

urniej piłkarski przygotowany przez Hutnik Warszawa
cieszył się sporym zainteresowaniem wśród młodych adeptów futbolu. W każdej z imprez
wzięło udział po osiem drużyn,
które składały się z 10-15 zawodników. Łącznie, we wszystkich
imprezach Hutnik Całych Bielan
wzięło udział ponad sześciuset
zawodników, na najlepszych cze-

kały puchary, medale i atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Zawody rozgrywane na boisku B warszawskiego Hutnika (Marymoncka 42) były
doskonałą okazją do sportowej
rywalizacji, ale także wymiany
doświadczeń i nawiązania nowych
przyjaźni. W imprezie brały udział
głównie drużyny z dzielnicy Bielany i z najbliższej okolicy. Turnieje Hutnik Całych Bielan były
współfinansowane ze środków
m.st. Warszawy. Do zobaczenia
w przyszłym sezonie!

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza wręcza zawodnikom dyplomy

Warszawska Olimpiada Seniorów to wydarzenie, którego
organizatorem jest Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
i TKKF Chomiczówka odbyło
się 15 października 2017 r. na
obiektach sportowych Polonii
Warszawa.

U

czestnicy Olimpiady rywalizowali w 6 dyscyplinach
(pływanie, biegi, pchnięcie
kulą, skok w dal, strzelanie z łuku
oraz z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie). Rywalizacja
odbywała się w trzech kategoriach
wiekowych: poniżej 70. roku życia,
70-79 lat i powyżej 80. roku życia.
Zwycięzcy konkurencji otrzymali
okolicznościowe medale oraz
drobne upominki. Dodatkowo
uczestnicy imprezy mogli wziąć
udział w szeregu atrakcyjnych konkurencji rekreacyjnych, skorzystać
z bezpłatnych badań oraz porad
zdrowotnych (m.in. pomiary tętna,
cukru, tkanki tłuszczowej) w Miasteczku Zdrowego Seniora. Wzięli
udział w konkursach i zabawach
prowadzonych przez animatorów.
Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy: koszulka, kubek,
chusta, woda oraz poczęstunek
w formie kiełbaski z grilla.
W olimpiadzie uczestniczyło
wielu bielańskich seniorów, a kibicowali im zaproszeni goście: posłowie na Sejm RP – Joanna Fabisiak i Michał Szczerba – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Renata Kaznowska – Zastępca
Prezydent m.st. Warszawy, Paweł

Fot. Arch. TKKF Chomiczówka
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Lech – przewodniczący Komisji
Sportu, Rekreacji i Turystyki, Dorota Ognicha – Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Bartosz Żukowski – Aktywna Warszawa,
Magdalena Lerczak – Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany, Krystyna Żebrowska – wiceprezes
TKKF „Chomiczówka”.
Wyniki sportowe naszych seniorów:
Pchnięcie kulą: kobiety do 70
lat – 2. Mirosława Damieszko;
kobiety powyżej 80 lat – 1. Nadzieja Sobolewska i 3. Teresa Mikołajewska.
Bieg na 60 m: kobiety do 70
lat – 3. Teresa Mirkowska; mężczyźni powyżej 80 lat – 2. Wojciech Bobke.

które odbyło się 22.09.2017 r.
w Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży nr 65 przy ul. Petofiego 3. To był wspaniały wieczór dla
miłośników polskiej literatury,
zorganizowany w ramach projektu
z budżetu partycypacyjnego „Bielany kulturalne, czyli spotkania
autorskie”. Autor jako pisarz zadebiutował w 2001 roku powieścią
„S@motność w sieci”, na podstawie której powstał film oraz serial
telewizyjny. Jego książki cieszą się
ogromnym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Sprzedaje około 300
tys. egzemplarzy każdej nowej powieści. Wszystkie najlepsze wydania dostępne są również w księgozbiorach bielańskiej Biblioteki
Publicznej. Zachęcamy do lektury!

Korzystanie z placów zabaw
daje dzieciom możliwość ruchu na
świeżym powietrzu. Jednocześnie
uczy kontrolować ciało, poznawać
ograniczenia, wzmacnia mięśnie
i kości, a przy tym daje ogromną
radość. Na beztroską zabawę za-

Bielany kulturalne, czyli
spotkania autorskie w
Wypożyczalni przy ul.
Petofiego 3

O miłości i nienawiści, o romansach i rozwodach, o cierpieniu
i radości rozmawiali uczestnicy
spotkania autorskiego z pisarzem
Januszem Leonem Wiśniewskim,

Fot. S. Lacek

Placyk zabaw Bieluś
„Wesoły” - doposażenie,
wzmocnienie
trawiastego podłoża
górki, naprawy

Fot. S. Lacek

Zrealizowane projekty w ramach
Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Organizatorzy i uczestnicy Olimpiady

Skok w dal: kobiety do 70 lat –
1. Zofia Fajałkowska; kobiety 7180 lat – 2. Wacława Miałkowska.
Strzelanie z broni pneumatycznej: kobiety do 70 lat – 2. Wanda
Popowicz, 3. Ewa Jakubowska;
kobiety 71-80 lat – 1. Alicja Gera,
2. Elżbieta Obłuska i 3. Zofia
Więckowska; kobiet powyżej 80
lat – 1. Lidia Świech; mężczyźni
powyżej 80 lat – 1. Wojciech Bobke, 2. Ryszard Waśkowski i 3. Andrzej Zgutka.
Łucznictwo: kobiety do 70 lat
– 1. Małgorzata Gogolewska, 2.
Mirosława Tomaszewska; mężczyźni powyżej 80 lat – 1. Ryszard Waśkowski i 3. Wojciech
Bobke.
TKKF Chomiczówka

praszamy dzieci z okolic ul. Żeromskiego 66, gdzie w ramach
budżetu partycypacyjnego doposażyliśmy istniejący już plac
w dwie nowe zabawki: karuzelę
oraz huśtawkę z dwoma siedziskami dostosowaną do potrzeb najmłodszych. By poprawić estetykę
otoczenia, na górce posiano trawę
i założono nowe siatki do piłkochwytów. Bawcie się dobrze!
Sylwia Lacek

WYWIAD “NB”
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Huta się rozwija, zatrudnia nowych pracowników...
Rozmowa z Aliną Bielecką, członkiem zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa i zarazem dyrektorką Biura Personalnego.
Ile osób zatrudnia obecnie
Huta?

Zatrudniamy prawie 500 etatowych pracowników i ok. 200
stałych podwykonawców.

Do jakich obszarów przyjmujecie nowych pracowników?

Fot. Arch. Huty

Huta ArcelorMittal Warszawa
stale poszukuje pracowników na
produkcję i do utrzymania ruchu.
Potrzeba zatrudnienia kolejnych
osób wynika z jednej strony z konieczności zastąpienia tych, które
przechodzą na emeryturę, a z drugiej – z rozwoju firmy, wzrostu
produkcji. Inwestycje, które realizujemy obecnie na wydziale Wykańczalni, stworzą ponad 20 nowych miejsc pracy.

A jakich pracowników Huta
poszukuje?

Głównie osób z wykształceniem technicznym, najlepiej na
poziomie średnim i wyższym. Jeśli
chodzi o kadrę i inżynierów, mamy
dobre kontakty z uczelniami warszawskimi, ale także z Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Trochę trudniej jest nam pozyskać
pracowników z wykształceniem
średnim.
Obecnie poszukujemy przede
wszystkim pracowników na produkcję (m.in. operatorów urządzeń, kierowców suwnic) i do
utrzymania ruchu (m.in. mechaników z umiejętnościami spawania, hydrauliki, elektryków). Ze
wszystkimi zostanie zawarta umowa o pracę. Podkreślam, że w Hucie nie zatrudniamy pracowników
na tak zwanych „umowach śmieciowych”. Chcę też zaznaczyć, że
jesteśmy otwarci zarówno na pracowników młodych, którzy dopiero u nas zdobędą pierwsze doświadczenia zawodowe, jak osoby
w wieku 40+ lub 50+.
Jak wygląda proces rekrutacji?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy przedstawione CV ramowo pasuje do naszych wymagań. Potem następuje pierwszy
kontakt telefoniczny, podczas którego dowiadujemy się, jakie są
wymagania kandydata. Często
aplikują osoby spoza Warszawy; w
tym przypadku pytamy, czy kandydat na pracownika ma gdzie
mieszkać. Dla osób zamiejscowych
na stanowiska produkcyjne mamy
hotel robotniczy. Jeżeli z tych
wstępnych ustaleń wynika, że kandydat mieści się w określonych
ramach, jest on umawiany na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem danego obszaru. Wtedy odbywa się rozmowa merytoryczna.

Alina Bielecka

Kierownik ocenia umiejętności
kandydata i jeżeli ta ocena jest
pozytywna, dalsze ustalenia następują w kadrach.
Jakie cechy charakteru powinna
mieć osoba, ubiegająca się o pracę
w Państwa firmie?

Kandydaci, którzy są u nas
mile widziani, powinni się cechować otwartością na zmiany, własną inicjatywą i pomysłowością,
a także umiejętnością pracy w zespole.
Jednym z elementów weryfikacji wstępnej jest to, czy dana osoba
jest gotowa pracować w systemie
zmianowym. Taki system dotyczy
– poza kadrą i pracownikami administracji – 90% załogi Huty. Na
czym on polega? Pracownik pracuje przez cztery dni na pierwszą
zmianę (od 6 do 14) potem ma
jeden dzień wolnego, następnie
cztery dni na drugą zmianę (od 14
do 22) i z znowu jeden dzień wolnego; kolejne cztery dni na trzecią
zmianę (22 – 6) i potem dwa dni
wolnego. Warto podkreślić, że praca w systemie zmianowym jest
dodatkowo płatna – pracownicy
otrzymują za nią dodatek, który
jest doliczany do podstawowego
wynagrodzenia.

Na co jeszcze mogą liczyć zatrudnieni w Hucie?

Huta jako zakład przemysłu
ciężkiego ma umowę zbiorową.
Jest to zbiór zasad i przepisów korzystniejszych dla pracowników
niż zapisy kodeksu pracy. Po pięciu
latach pracownicy uzyskują tzw.
Kartę Hutnika, czyli dodatek pieniężny z tytułu pracy w hutnictwie.
Po 15 latach pracy otrzymują
pierwszą nagrodę jubileuszową,

potem jest ona wypłacana co 5 lat.
Odprawa emerytalno-rentowa
w zależności od stażu pracy może
wynieść od 1 do 6 wynagrodzeń.
Ponadto oferujemy naszym
pracownikom kartę Multisport,
opłacamy boiska, na których mogą
grać w piłkę nożną i siatkową. Pracownicy mają dostęp do prywatnej
opieki zdrowotnej. Pakiet medyczny, za niewielką dopłatą, mogą
rozszerzyć na całą rodzinę. Dofinansowujemy posiłki. Wybranym
kandydatom dofinansowujemy
studia wyższe.
Mamy też fundusz socjalny,
który pozwala organizować paczki
świąteczne dla dzieci i bony na
święta. Dzieci pracowników, zaczynające naukę w szkole podstawowej, dostają wyprawkę szkolną.
Dofinansowujemy też „wczasy pod
gruszą”.
Motywowanie załogi odbywa
się także poprzez zachęcanie do
innowacji. Ponad 150 pomysłów
usprawnień technicznych zgłoszonych przez pracowników zostało
już wdrożonych. Po przyjęciu
wniosku do realizacji pracownik
otrzymuje nagrodę finansową.
Mamy także program identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Nagradzany jest każdy skuteczny pomysł poprawy
bezpieczeństwa w pracy. Tych
zgłoszeń mamy kilkaset rocznie.
Czy wyznaczacie swoim pracownikom ścieżki rozwoju?

Określone ścieżki rozwoju dotyczą tylko niektórych obszarów.
Nasza firma ma bardzo płaską
strukturę, kadra jest nieliczna,
a stanowiska są zunifikowane.
Są jednak takie, na których
możemy określić drogę rozwoju.

Przykładowo: pracownik zaczyna
na ciągu walcowniczym na stosunkowo prostym stanowisku w obszarze chłodni, a w miarę nabywania kwalifikacji przechodzi przez
określone szczeble i może dojść do
stanowiska pierwszego walcownika lub lidera zmiany. Wielu dzisiejszych kierowników zaczynało
na stanowisku specjalisty, przechodzili przez różne działy/wydziały, by awansować. Ponadto
istnieje możliwość zdobycia pracy
w innych zakładach naszej Grupy,
zarówno w kraju jak za granicą.

dowej korporacji, jaką jest ArcelorMittal, znajomość angielskiego
jest bardzo przydatna.
Wszystkie osoby kierujące zespołami, a także kluczowi pracownicy, biorą udział w szkoleniach
doskonalących kompetencje społeczne (kierowanie ludźmi, komunikacja, praca w grupie, etc.).
Grupa ArcelorMittal posiada
jednostkę szkoleniową pod nazwą
ArcelorMittal University, oferującą setki szkoleń po angielsku.
Część z nich dostępna jest także w
języku polskim.

Na jakiego rodzaju szkolenia
mogą liczyć pracownicy?

W jaki sposób Huta ArcelorMittal Warszawa może pokazać
potencjalnym pracownikom, że jest
dobrym pracodawcą?

Prowadzimy zarówno szkolenia zewnętrze, jak wewnętrzne.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i nabywanie uprawnień realizowane jest przeważnie za pośrednictwem szkoleń zewnętrznych, gdyż obejmują one konkretne uprawnienia na przykład energetyczne, elektryczne. Angażujemy
firmy wyspecjalizowane w danym
zakresie.
Szkolenia wewnętrzne, skierowane są na rozwijanie kompetencji
na danym stanowisku. Jesteśmy
jedyną Hutą w Warszawie i okolicach, więc doskonalenie się w procesie walcowania czy w obsłudze
urządzeń na wykańczalni, może
odbywać się tylko tutaj. Nowo zatrudniony pracownik jest przydzielany do doświadczonej osoby,
która przekazuje mu tajniki wiedzy.
Ponadto oferujemy pracownikom kursy języka angielskiego na
kilku poziomach. W międzynaro-

Nasz wizerunek jako pracodawcy potwierdzają otrzymane
wyróżnienia: po raz trzeci przyznano nam tytuł „Solidny Pracodawca Roku”. Kilka lat temu z rąk
prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymaliśmy wyróżnienie:
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Co mają zrobić osoby, zainteresowane pracą w Hucie ArcelorMittal Warszawa?

Chętnych prosimy o przesłanie
cv kandydata mailem na adres:
agnieszka.kaluszynska@arcelormittal.com Można też dzwonić na
tel. 22 835 83 54 lub zgłosić się
osobiście w biurowcu Huty przy
ul. Kasprowicza 132 p.104 .
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Bezpłatne szkolenia
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają na BEZPŁATNE
SZKOLENIE.
Jak uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich?
E-składka – nowy wymiar rozliczeń?
15 listopada 2017 r. (środa) godz. 17:00. Urząd Dzielnicy
Bielany, ul S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. A. Jarzębskiego).
Więcej na: www.facebook.com/BielanyDlaBiznesu lub pod
nr telefonu: 22 443 46 98.
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Bielański Dzień Ptaków
Na początku jesieni już po raz
kolejny obchodzimy bielańskie ptasie święto. W niedzielę
1 października, w Europejski
Dzień Ptaków, w Parku Olszyna zebrali się ci, dla których
ptaki i przyroda to tematy
bliskie i niezwykle inspirujące.

Fot. Z. Morawski

P

iknik uroczyście otworzyli
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Grzegorz Pietruczuk
i Włodzimierz Piątkowski, przedstawiciele Rady Dzielnicy Bielany
– Wojciech Borkowski i Daniel
Pieniek oraz gość honorowy prof.
Maciej Luniak.
Prelekcja pt. „O ptakach na
Bielanach” prof. Macieja Luniaka,
zoologa, ornitologa, miłośnika
przyrody Bielan; spacer edukacyjny do pobliskich jerzykowników
przygotowany przez ornitologa
Mariusza Grzeniewskiego; opowieści o piórach i nie tylko, wraz

z warsztatami rysunku 3D ornitologa i rysownika Dawida Kilona,
to tylko niektóre z atrakcji, które
przyciągnęły tego dnia małych
i starszych wielbicieli awifauny.
Pokazy sokolnika jak zawsze

Organizatorzy Bielańskiego Dnia Ptaków

zapierały dech w piersiach! Oprócz
n i e z w y k l e w i d ow i s k ow e g o
lotu nad parkiem m.in. Jastrzębia
Harrisa, była też możliwość stanięcia z drapieżnikiem oko w oko
i niemal dotknięcia jego skrzydeł.

Dzień św. Franciszka
8 października już po raz kolejny spotkaliśmy się przy Kościele
Pokamedulskim przy ul. Dewajtis, by wspólnie świętować
VI edycję rodzinnego pikniku
ekologicznego „Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego”.

Fot. Z. Morawski

C

Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza, Tomasz Mencina – Burmistrz,
ks. Wojciech Drozdowicz, Magdalena Lerczak i Włodzimierz Piątkowski –
Zastępcy Burmistrza oraz Witold Kołodziejski – Przewodniczący KRRiT

czący Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji Witold Kołodziejski
oraz radni Dzielnicy Bielany:
Wojciech Borkowski i Daniel
Pieniek. Przed kościołem na
wiernych czekał już zespół StronaB, który uświetnił to wydarzenie krótkim koncertem. Na dzieci
czekał teatrzyk w ramach cyklu
Niedzielne Bajeczki przygotowany

Fot. Z. Morawski

hoć pogoda nie zachęcała do
spacerów, nie brakowało
mieszkańców, którzy tłumnie przybyli na to wydarzenie.
Wszystkich odwiedzających witali
tradycyjnie razem ze swoją świtą
osiołek Franciszek i oślica Klara.
Festyn rozpoczął się uroczystą
mszą świętą, celebrowaną przez
ks. Wojciecha Drozdowicza, proboszcza parafii Lasu Bielańskiego
wraz z gościem o. Ignacym Kosmaną OFMConv. Po mszy do
wspólnej zabawy zaprosił burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina razem ze swoimi zastępcami Magdaleną Lerczak, Grzegorzem Pietruczukiem i Włodzimierzem Piątkowskim. Wśród gości
obecny był również Przewodni-

specjalnie dla Dzielnicy „Tajemnice Bielańskiego Lasu”.
Dla najmłodszych gry i zabawy
edukacyjne prowadziło również
Centrum Edukacji PrzyrodniczoLeśnej Lasów Miejskich Warszawa. Dużą popularnością cieszyło
się także stoisko warsztatów pracy
w drewnie, gdzie można było poszerzyć swoją wiedzę o lesie i obróbce drewna. Ciekawostką była
rekonstrukcja historyczna - obóz
Żołnierzy Wyklętych.
Niektórzy uczestnicy pikniku,
zachęceni przez ks. Proboszcza
i Burmistrzów Dzielnicy wzięli
udział w akcji sprzątania ścieżek
Lasu Bielańskiego.
Organizatorami wydarzenia
byli: Katolickie Centrum Kultury
„Dobre Miejsce”, Parafia pw. bł.
E. Detkensa oraz Urząd Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
Redakcja

Opowieściom o życiu dzikich ptaków nie było końca.
Wśród przyrodników-praktyków zbijanie budek lęgowych
i karmników cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że desek
nie starczyło dla wszystkich chętnych. Warsztaty twórcze i plastyczne, jak ozdabianie toreb bawełnianych z nadrukiem sowy, pawia czy
dudka; dekorowanie pierników
w kształcie ptaków; wykonywanie
ptasich kapeluszy oraz lampionów
i wazonów decoupage, tradycyjnie
przyciągało tłumy najmłodszych.
Kreatywne i inspirujące działania plastyczne z ptakami w roli
głównej przygotowały także Filia
Bielańskiego Ośrodka Kultury
oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany. Zespół Szkół nr 35

im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” zaprezentował wystawę ptasich rysunków, wykonanych przez uczennice szkoły – Julię Przybylską
i Arlettę Wojtaszczyk.
Wystawy fotografii, które pokazaliśmy dzięki Towarzystwu Przyrodniczemu „Bocian”, pt. „Pola
tętniące życiem” oraz „Ochrona
błotniaka łąkowego w Polsce” stanowiły ogromny walor edukacyjny
i artystyczny naszego pikniku. To
prace przedstawiające urok krajobrazu rolniczego, a ich misją jest
m.in. podniesienie świadomości
społecznej dotyczącej wartości
przyrodniczej terenów rolniczych
Polski oraz propagowanie działań
prowadzących do zachowania różnorodności biologicznej – w tym
troski o wiele gatunków ptaków
zterenów wiejskich.
Wydawnictwo MULTICO tradycyjnie przygotowało kiermasz
książek przyrodniczych w bardzo
atrakcyjnych cenach.
Aura sprzyjała nam wyjątkowo,
a w pięknym słońcu jeszcze przyjemniej rozmawia się o przyrodzie.
Dziękujemy wszystkim za uczestniczenie w naszym ptasim święcie!
I już teraz zapraszamy za rok!
Organizatorem wydarzenia
była Dzielnica Bielany.
Partnerami: MULTICO Oficyna Wydawnicza, Towarzystwo
Przyrodnicze ‘Bocian’, Bielański
Ośrodek Kultury - Filia, Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Bielany,
Zespół Szkól nr 35 im. Z. Jaroszewicz „Kasi”.
PJE/WOŚ
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KONCERTY
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

4.11 Ceremonia dźwięku SoundloveMedicine.
Relaksujący koncert wysokowibracyjny. Wibracje dźwięków naturalnych instrumentów, takich jak czakralne misy kryształowe, hang, rury planetarne, kamertony terapeutyczne, lira kryształowa mają uzdrawiające i relaksujące działanie.
Usuwają zmęczenie, regenerują oraz odświeżają ciało i umysł. Zagra Krzysztof
Lottig i Kinga Ulanowska.
Godz. 19.00, zapisy do 2 listopada - info@bok-filia.eu, bilet 20 zł

Podziemia Kamedulskie (ul. Dewajtis 3)
SoundloveMedicine

LORA SZAFRAN na "Zaduszkach Jazzowych"
w Podziemiach Kamedulskich

5.11 Koncert z cyklu „Piosenka autorska” - MAREK ANDRZEJEWSKI.
Marek Andrzejewski - autor, kompozytor, wykonawca piosenek, współzałożyciel
Lubelskiej Federacji Bardów. Początkowo związany z folkowym zespołem „Orkiestra św. Mikołaja”, z teatrem „Gardzienice” i z Teatrem Grupa Chwilowa. Jako autor
i wykonawca swoich piosenek zadebiutował w 1993 r. Od samego początku twórczość Marka kojarzona jest z nurtem piosenki autorskiej - z Krainą Łagodności.
Obecnie Marek promuje swoją najnowszą, czwartą autorską płytę pt. AKUSTYCZNIE. Godz. 17.00, wstęp wolny. Zapraszamy!

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3
16 listopada 2017 r., godz. 19.00
Wstęp wolny
W ramach cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” wystąpi Lora Szafran gwiazda polskiej wokalistyki jazzowej, której towarzyszyć będzie Bogdan Hołownia uznany pianista i ulubieniec publiczności. Podczas koncertu usłyszymy specjalny,
„zaduszkowy” program „Droga do Ciebie”; wyjątkowe, jazzowe interpretacje piosenek
duetu Wassowski - Przybora oraz utworów innych polskich kompozytorów m.in.
Władysława Szpilmana, Henryka Warsa czy Jerzego Abratowskiego.
Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Podziemia
Kamedulskie oraz Agencję Koncertową Pianoart.

Marek Andrzejewski

Partnerem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A.
Serdecznie zapraszamy!

12.11 Koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.
Koncert w wykonaniu zespołu w składzie: Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian, Aleksandra Żakiewicz – śpiew, Piotr Kopietz – akordeon, narracja.
Godz. 18.00, wstęp wolny.

Podziemia Kamedulskie (ul. Dewajtis 3)

16. 11 LORA SZAFRAN na „Zaduszkach Jazzowych”.
W ramach cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” wystąpi Lora Szafran - gwiazda polskiej wokalistyki jazzowej, której towarzyszyć będzie Bogdan Hołownia uznany pianista i ulubieniec publiczności. Podczas koncertu usłyszymy specjalny,
„zaduszkowy” program „Droga do Ciebie”. Koncert organizowany jest przez Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agencję Koncertową Pianoart. Partnerem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A.
Godz. 19.00, wstęp wolny.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

17.11 Kiedyś byłem stary – Kuba Blokesz śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej.
Kameralny koncert w wykonaniu Kuby Blokesza gitarzysty i wokalisty, laureata
17 edycji Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Usłyszymy takie piosenki jak „Kochankowie z ulicy Kamiennej”, „Wariatka tańczy”, „Uciekaj moje serce”.
Godz. 20.00, wstęp wolny.
Fot. materiały prasowe

Lora Szafran

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

22.11 Koncert Marka Andrzejewskiego i Łukasza Majewskiego w ramach 35 Międzynarodowego Festiwalu
Bardów OPPA.
Godz. 19.00, bilety 20 zł, przedsprzedaż od 13.11.

Kuba Blokesz

Marek Andrzejewski

Łukasz Majewski
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BIBLIOTEKA
Biblioteka Publiczna im. St. Staszica (ul. Duracza 19)

06.11 Cykl Aktorki na Bielanach – projekcja filmu „Szczęście świata”
i spotkanie z Karoliną Gruszką.
Godz. 17:00.
20.11 Cykl Reżyserki na Bielanach – projekcja filmu „Sztuka kochania”
i spotkanie z Marią Sadowską.
Godz. 17:00.

Kino za rogiem: pokazy filmowe

08.11 – Fuocoammare. Ogień na morzu
15.11 – Ostatnia rodzina (spotkanie z Łukaszem Maciejewskim)
22.11 – Bogowie
29.11 – Mój przyjaciel orzeł

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26 (ul. Duracza 19)

07.11 Spektakl teatralny „Romeo i Julcia” w wykonaniu aktorów teatru
Wariacja.
Godz. 17:30, zapisy.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 21 (ul. Wrzeciono 48)

Karolina Gruszka

16.11 Przedstawienie pt. „Bajka o leniwym królu” w wykonaniu aktorów
Agencji Artystycznej Dur-Moll.
Godz. 17:30.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 43 (ul. Perzyńskiego 3):
22.11 Teatrzyk „Emanuel” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca dnia.
Godz. 17.30.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 49 (ul. Reymonta 6)

Cykl zajęć dla dzieci (5-8 lat) „Czytane Środy”
15.11 O PRÓŻNOŚCI.
Opowiadanie o próżnym pawiu, tworzymy nić komplementów, stroimy miny w łyżce, zrobimy kolorowe pawie- kukiełki, godz. 17.00.
22.11 O ZAZDROŚCI.
Opowiadanie o wielbłądzicy zazdrośnicy. Dowiemy się, jak ciężkie
są negatywne uczucia oraz w jakim kolorze dziś jesteśmy. Zrobimy
wielbłąda na kiju, godz. 17.00.
29.11 ANDRZEJKI.
Wróżby i zabawy: szczęśliwy rzut monetą, butelkowa wróżba, zaczarowana miotła, lanie wosku, opowiadanie o czarownicy, zrobimy
głowę czarownicy, godz. 17.00.

Mediateka Start-Meta (ul. Szegedyńska 13a)

24.11 Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek autorką m.in. książki pt.
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek...”
Godz. 17:30
25.11 Dzień Pluszowego Misia - Ekologia na wesoło z Teatrem Kultureska.
W programie m.in.: spektakl ekologiczny „Bajeczna Fiesta”, zabawy z Misiem Krzysiem, urodziny Pluszowych Misiów, moc zabaw,
konkursów i quizów z nagrodami, baniek i balonów. Przyjdźcie ze
swoimi PLUSZOWYMI MISIAMI, godz. 11:00-14:00, Wstęp wolny!

Maria Sadowska
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BOK
Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

04.11 Spotkanie historyczne „Stulecie objawień fatimskich
a setna rocznica rewolucji październikowej”.
Spotkanie przygotowane przez Społecznych Animatorów
Kultury Zbigniewa Grądziela i Jana Edwarda Marczaka.
Godz. 15.00, wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

05.11 Podróżniczek w Egipcie – spektakl „Tajemnice kota Faraona” oraz animacje plastyczne.
Dla dzieci od 3 lat.
Godz. 12.30, bilety 10 zł, przedsprzedaż od 30.10.
Podróżniczek w Egipcie

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

12.11 Niedzielne warsztaty sitodruku dla wszystkich.
Uczestnicy wykonają grafiki, plakaty, nadruki na tkaninach. Instruktor Anna Ludwicka.
Godz. 11.00-14.00, zapisy do 10 listopada, koszt 50 zł/jednorazowo. Kolejne spotkanie 26 listopada.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

12.11 Na drugim planie – Jan Himilsbach.
Wieczór poświęcony sylwetce nietuzinkowego aktora,
kamieniarza i pisarza Jana Himilsbacha. Artystę wspominać będą jego przyjaciele – Zdzisław Bene Rychter, aktor
filmowy, pamiętny Belus z „Przepraszam, czy tu biją” oraz
Bogusław Krosnowski. Spotkanie poprowadzi aktor i
dziennikarz Rafał Dajbor.
Godz. 17.00, wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)
„ABC miłości”

18.11 „Jestem Julią”.
Wieczór poetycko-muzyczny w hołdzie Halinie Poświatowskiej, przygotowany przez Beatę Mączewską i Romana Ziemlańskiego.
Godz. 18.00, wstęp wolny.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

18.11 Ze starej płyt – retro potańcówka.
Zabawa taneczna przy muzyce z płyt winylowych w
rytmie największych hitów lat 70’ i 80’. Prowadzenie DJ
Halinka i wodzirej Jose Alvaro. Godz. 19.00, wstęp wolny /
Studnia MAL

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

19.11 35 mm – kino po staremu.
Pokaz filmu „ABC miłości” – lekkiej komedii muzycznej
z gwiazdami przedwojennego filmu i kabaretu w reż. Michała Waszyńskiego z 1935 r.
Prelekcję wygłosi filmograf Michał Pieńkowski z Filmoteki
Narodowej. Godz. 18.00, wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)
Mieczysław Szcześniak

29.11 Mieczysław Szcześniak „Spotkanie z Gwiazdą – Kulisy
sławy”
Godz. 19.00, bilety 30 zł, przedsprzedaż od 20.11
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DOBRE MIEJSCE

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

3.11 Off na Zakręcie – W drodze.
Pokaz filmów kina niezależnego. Artystyczne, inspirujące i egzotyczne filmy z Rosji, Tajlandii, Francji i Włoch,
których tematem jest podróż. Autor pokazu Maciej Misztal. Godz. 19.00, wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

05.11 Spektakl „Audycja” grupy teatralnej Reaktorzy, reż.
Agnieszka Drumińska.
Godz. 16.00, wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

10.11 Otwarcie wystawy malarstwa Anny Liwskiej „Myśli
kolorami malowane”.
Godz. 19.00, Wstęp wolny. Wystawa czynna do 3.12.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

18.11 Kocham Teatr! Czarne i Białe – spektakl Teatru Pod
Orzełkiem.
Poetycki spektakl dla dzieci utrzymany w stylu ,,Kabaretu Starszych Panów”. Poeta Pan Czarny i Malarka Pani
Biała tworzą książkę o czarno-białym miasteczku. Widzowie wezmą udział w przygodach Czarnego i Białego
Kota, Białego Niedźwiedzia, Fotografa, Sroki-kłamczuchy, Białego Kruka. Atrakcją spektaklu będą płaskie lalki
przypominające figury wycięte z kart książki.
Godz. 12.00, bilet 5 zł.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)
10.11 Off na Zakręcie – Śmiech na Sali.
Pokaz filmów niezależnych z Hiszpanii, Polski, Finlandii
i Niemiec. Autor pokazu i moderator dyskusji Maciej
Misztal.
Godz. 19.00, wstęp wolny.

Kocham Teatr! – „Czarne i Białe”

Dobre Miejsce (ul. Dewajtis 3)

Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA w Dobrym Miejscu
Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce jest w tym roku
gospodarzem warszawskiej II edycji Festiwalu Filmów Chrześcijańskich „ARKA”.
04.11 „Cisza” o. Marek Kotyński CSSR, filmoznawca, teolog duchowości. Godz. 18:00.
05.11 „Sprawa Chrystusa”.
Godz. 18:00 – projekcja tego filmu wyjątkowo odbędzie się
w Kinie Wisła.
11.11 „Ostatni bastion” – Paweł Kęska, dziennikarz, fotograf.
Godz. 18:00.
12.11 „Ziemia bezdomnych”. Godz. 18:00
19.11 „Gurgacz” – Jakub Gołębiewski, historyk IPN. Godz. 18:00.
25.11 „Loyola”. Godz. 18:00
02.12 „Oblicza miłosierdzia”. Godz. 18:00
03.12 „Życie brata Rogera” - Modlitwa po filmie. Godz. 18:00.

BAU
Sala widowiskowa bielańskiego Ratusza
(ul. S. Żeromskiego 29, wejście od ul. Jarzebskiego)

02.11 Spotkanie z Szymonem Majewskim. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Bielańskiej Akademii
Umiejętności.
Tym razem Gościem będzie artysta, prezenter radiowy i telewizyjny, satyryk i aktor – Szymon Majewski. Wydarzenie
będzie doskonałą okazją do zapoznania się z mieszkańcem
Bielan, człowiekiem obdarzonym wielką wyobraźnią.
Godz.: 19.00, wstęp wolny!

Szymon Majewski
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Gramy w reprezentacji
Eliminacje do piłkarskich
mistrzostw świata koncentrowały uwagę całej Polski, a ich
pozytywne zakończenie było
powodem do dumy, nie tylko
dla kibiców.

Fot. Arch. Autorki

Z

naleźli się jednak również
malkontenci. Kiedy zachwycałam się bramkami
Roberta Lewandowskiego, pewien
starszy pan stwierdził krytycznie
pod adresem piłkarza i moim: „jak
jest taki dobry, to po co włóczy się
po obcych klubach, dlaczego nie
gra tylko w Polsce”. Oniemiałam,
a potem wyrecytowałam: „bo zdobywa doświadczenie, renomę
i rozsławia Polskę na cały świat. No
i jest, jak wielu jego kolegów z reprezentacji, np. Błaszczykowski,
Milik, Szczęsny powodem naszej
dumy i szczerej radości.
Tego samego przykładu użyłam w zupełnie innej sytuacji
i okolicznościach. Otóż będąc niedawno z wykładem na konferencji
„Forum Młodej Polonii” w Wiedniu przysłuchiwałam się uważnie
dyskusji młodzieży, która wyemigrowała do Austrii, poświęconej
zadaniom i wyzwaniom, jakie
przed nimi stoją w kontekście budowania obrazu, kształtu i rozwoju Polski.
Byli to młodzi profesjonaliści:

Spotkanie w Wiedniu na konferencji „Forum Młodej Polonii”

menadżerowie, nauczyciele, prawnicy, lekarze i biznesmeni, mający
dobrą pracę lub dobrze rokujące
biznesy i zamiar pozostania tam,
gdzie mieszkają. Obecne były także osoby, które pracują poniżej
poziomu swojego wykształcenia
lub umiejętności, ale świetnie znają kraj swojego zamieszkania, lokalne zwyczaje biznesowe i mają
wiele ciekawych kontaktów. Wszyscy oni posiadają bezcenny, nowoczesny potencjał, którym, w różnych okolicznościach, mogą i chcą
służyć Polsce.
Często jednak pytają ich znajomi z Polski, kiedy zamierzają wrócić do Ojczyzny ? Czują się wtedy
nieswojo, bo chcą układać sobie
życie w miejscu zamieszkania. Ale
nie chcą, by podejrzewano ich o
brak zainteresowania i przywiąza-

nia do kraju przodków. Odpowiadają wówczas, że to źle postawione
pytanie, bo żyjemy w świecie, gdzie
jedyną stałą rzeczą jest stała zmiana. Wygrywać będą ci, którzy do
zmian miejsca pracy i miejsca zamieszkania zdołają się przystosować, pozostając jednocześnie
w zgodzie z systemem wartości,
w którym zostali wychowani.
Sukces tych młodych Polaków
jest sukcesem Polski. To my musimy nauczyć się wykorzystywać
fakt, że oni chcą być w bliskim
kontakcie ze swoimi rówieśnikami
w kraju nie tylko na płaszczyźnie
towarzyskiej, ale także naukowej
czy biznesowej. Ich wiedza, doświadczenie, a nawet rady płynące
z porażek mogą być bezcennymi
wskazówkami dla rówieśników w
Polsce, rozpoczynającymi działal-

60 lat hufca ZHP Warszawa Żoliborz

Fot. Arch. Hufiec ZHP Warszawa Żoliborz

Dobiegają końca obchody
60. rocznicy powstania hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
Warszawa-Żoliborz, obejmującego zasięgiem swojej działalności także dzielnicę Bielany.

J

ubileusz to dobry pretekst, by
sprostować nieścisłości i informacje fałszywe, które na
temat działalności hufca znaleźć
można znaleźć w Internecie. „To
nieprawda, że hufiec harcerski na
Żoliborzu powstał około 1910 r.”
– tłumaczy instruktor hufca, Michał Piotrowski. „Owszem, na terenie Żoliborza i Bielanharcerstwo
istnieje już od końca lat 20. XX w.
– czyli niemal od 90 lat – ale hufiec
Żoliborz powstał na początku 1957
r., kiedy to na fali poststalinowskiej
odwilży Związek Harcerstwa Polskiego został reaktywowany w formie zbliżonej do tej, w jakiej harcerstwo działało przed wojną i zaraz po niej. Wcześniej, od 1949 r.
do grudnia 1956 r. zamiast ZHP
działała tak zwana Organizacja
Harcerska Związku Młodzieży Polskiej, czyli polska wersja radzieckiej
organizacji pionierskiej”.
„Nasz hufiec jest spadkobiercą

Puszcza Kampinoska, 1957 r.

działalności harcerskiej, która rzeczywiście kwitła na terenie Żoliborza i Bielan od czasów międzywojnia. Jednak twierdzenie, że Hufiec
ZHP Warszawa Żoliborz powstał
przed rokiem 1915 to nieporozumienie. Działalność hufca w obecnej
postaci liczy się od 1957 r., czyli od
momentu, kiedy odtwarzające się po
reaktywacji ZHP drużyny harcerskie
z Bielan i Żoliborza były na tyle liczne, żeby utworzyć hufiec na terenie
dzielnicy. Ważnym momentem w
odtwarzaniu hufca było objęcie 1
lutego 1957 r. funkcji komendantki
przez hm. Bożennę Strzałkowską,
osobę bardzo dla Bielan zasłużoną”
– mówi Piotrowski.

Z szeregów hufca wywodzą się
osoby znane publicznie, jak np. politolog Olgierd Annusewicz, dramaturg i doktor UW Marek Kochan
oraz wybitny pedagog, seksuolog
i pediatra, specjalista medycyny
szkolnej – prof. Andrzej Jaczewski,
który aktywnie współtworzył hufiec, a w latach 80. był jednym z liderów tzw. niezależnego harcerstwa,
czyli ruchu środowisk harcerskich
opozycyjnych wobec ówczesnych
władz ZHP i postulujących powrót
do przedwojennych tradycji.
Wśród jubileuszowych wydarzeń wymienić trzeba przede
wszystkim wystawę archiwalnych
zdjęć z historii hufca, którą można

ność gospodarczą. Czy ktoś rozsądnie myślący namawia naszych
piłkarzy, by zerwali kontrakty
z klubami europejskimi w których
grają? Oczywiście nie. Chcemy,
aby będąc tam grali w naszej reprezentacji i zwyciężali dla Polski.
Podobne życzenia kierujmy do
młodej Polonii. Mieszkajcie tu czy
tam, skoro podjęliście decyzję
o wyjeździe, ale ponad wszystko
skracajcie dystans do Polski na
różne sposoby i w różnych wymiarach, bo jesteście zawodnikami
grającymi w reprezentacji.
Jesteście najlepszymi ambasadorami naszego kraju, bo autentycznymi świadkami odwagi, pracowitości i i pomysłowości Polaków.
Niedawno pewien Amerykanin zadał mi bardzo poważnie
pytanie: „czy w twojej ojczyźnie
wojna już się całkiem skończyła”?
Odpowiedziałam twierdząco, ale
dociekałam, jak mu to przyszło do
głowy. Wyjaśnił, że obraz Polski
budował na podstawie arcydzieł
filmowych: „Pianista”, „Ida” czy „W
ciemności”. Nie mógł też zrozumieć dlaczego nasze filmy nie pokazują Polski zasobnej, nowoczesnej, i dynamicznie się rozwijającej. Dlaczego nie chwalimy się
swoimi sukcesami? Powtórzyłam
tę rozmowę młodzieży z zapewnieniem, że nikt lepiej niż oni nie
może być symbolem nowoczesnej,
europejskiej Polski.

Jak ogromny wpływ na wizerunek Polski ma osobista praca i postawa każdego Polaka, najdobitniej
świadczy przykład Franciszka Trześniewskiego, którego zna 92% wiedeńczyków, choć był tylko skromnym sprzedawcą kanapek. Trześniewski przyjechał z Krakowa do
Wiednia w 1902 roku i założył
pierwszy „fast food”, czyli kanapki
z pastą jajeczną w osiemnastu smakach i odmianach. Po stu piętnastu
latach Wiedeń nadal kocha kanapki tego Polaka, który pokonał ich
rodzimą konkurencję, co szybko
mu jednak wybaczyli, bo, jak mówią, miał najtrudniejsze nazwisko
i robił najlepsze w świecie kanapki.
Zatrudniał wielu pracowników, zarabiał ogromne pieniądze i pozostał
wierny Polsce, cedując prawa do
biznesu na polską
kuzynkę, choć
chętnych do
zakupu firmy
było wielu.

oglądać na ogrodzeniu Parku Żeromskiego na Żoliborzu. Następnie
– „Harcerski Start”, czyli zlot drużyn harcerskich z okazji początku
roku szkolnego podczas którego
odbyła się gra związana z postacią
Jana Rossmana, wybitnego inżyniera i ważnej postaci w dziejach
harcerstwa. Rossman działał w Szarych Szeregach i był jedną z osób,
które doprowadziły do reaktywacji
harcerstwa w 1956 r. Drużyny hufca posadziły 6 drzew w parku na
Kępie Potockiej. Zorganizowano

także akcję honorowego oddawania krwi oraz spotkanie obecnych
i dawnych instruktorów hufca podczas którego odbyły się dwa koncerty – wystąpił zespół „Wszyscy
Byliśmy Harcerzami” oraz Maciej
Służała, znany wykonawca piosenki turystycznej i poezji śpiewanej.
„Nasze Bielany” gratulują harcerzom wspaniałego jubileuszu
życząc kolejnych lat prężnej działalności na Żoliborzu i Bielanach.

Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP

Zapraszam Państwa na dyżury poselskie w każdy poniedziałek od godz. 16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu, tel. 22-828-63-79, Plac
J.H. Dąbrowskiego 5, 00-057
Warszawa.

Rafał Dajbor
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Choroby krwi

N

ajważniejszym kryterium
podziału chorób krwi jest
zróżnicowanie pod względem uszkodzonych elementów
układu krwionośnego. Stykamy się
na co dzień, począwszy od stosunkowo łagodnej niedokrwistości
z niedoboru żelaza do bardzo złośliwych i niebezpiecznych białaczek. Głównym objawem jest bladość skóry i błon śluzowych oraz
ogólny spadek wydolności organizmu, w ciężkich postaciach może
dochodzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych na skutek niedokrwienia.
Nadkrwistość czyli nadmiar
krwinek czerwonych, zwykle ma
podłoże genetyczne, gdzie docho-

dzi do nadmiernego rozrostu szpiku czerwonego. Objawy przypominają symptomy niedokrwistości
jednak pojawia się zwiększona
skłonność do zatorów. Głównym
objawem jest załamanie odporności organizmu.

Białaczka to rodzaj
choroby układu
krwionośnego,
która polega na zmianie ilości
leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych, np. śledzionie i węzłach
chłonnych. Możemy wymienić
kilka rodzajów białaczki: białaczkę
szpikową przewlekłą, białaczkę
szpikową ostrą, białaczkę limfoblastyczną ostrą oraz przewlekłą
białaczkę limfatyczną.
Ostra białaczka szpikowa jest
spowodowana zmianą genetyczną komórek, które pochodzą
z wczesnego etapu powstawania
szpiku. Komórki tworzą nacieki
w innych narządach. Objawia się
ogólnym osłabieniem. W ciągu
kilku dni lub tygodni choremu
pogarsza się samopoczucie. Dokuczają mu przyspieszone tętno
i oddech, szum w uszach i zawroty głowy. Czasem pojawiają się
krwotoki z nosa. Chorzy mogą
mieć bladą skórę, wybroczyny

Fot. Arch. Redakcji

Krew jest jedną z najważniejszych tkanek w naszym organizmie. Pełni głównie funkcje
transportowe tlenu i dwutlenku węgla, substancji odżywczych, substancji energetycznych i mineralnych, zbędnych
produktów metabolizmu,
hormonów, witamin i komórek
odporności immunologicznej.
Każde zaburzenie funkcjonowania delikatnego układu
krwiotwórczego powoduje
szereg problemów, zależnych
od tego, które funkcje zostały
upośledzone.

Wojciech Borkowski

skórne, dużo siniaków oraz naloty na migdałkach, języku czy jamie ustnej.
Przewlekła białaczka szpikowa objawia się znacznym powiększeniem śledziony i węzłów
chłonnych. Białaczki dzielimy na
ostre i przewlekle. Drugim podziałem jest rozróżnienie białaczek limfatycznych i szpikowych.
Przewlekła białaczka limfoblastyczna ma bardzo powolny przebieg, częściej występuje u dorosłych niż u dzieci, ostra białaczka
limfoblastyczna charakteryzuje
się niebolesnym powiększeniem
węzłów chłonnych.

Wiele emocji wzbudza
przeszczep szpiku.
Możemy wyróżnić dwa główne
typy tej metody: przeszczep od
innej osoby (allogeniczny) i przeszczep własnego szpiku (autologiczny). Przeszczep allogeniczny
stosuje się u chorych poniżej 45 r.ż.

I ty możesz komuś uratować życie!
Może to być Kasia, Andrzej
lub Iwona - nasza koleżanka z
bielańskiego Wydziału Obsługi
Mieszkańców.

I

wona od dawna pracuje z nami,
dzieląc się swoim optymizmem,
uśmiechem i pozytywnym nastawieniem do życia. Iwona od lat
służy mieszkańcom Bielan życzliwą radą i pomocą podczas załatwiania spraw architektonicznych,
geodezyjnych czy też podatkowych. Dziś Iwona i inne osoby
zmagające się z nowotworami krwi
potrzebują naszej pomocy.
We wtorek, dniu 21 listopada
br., w sali 30 (wejście od ul. Jarzębskiego) o godz. 14.00 i 18.00 odbędą się krótkie, 30 minutowe
wykłady dla mieszkańców oraz
pracowników urzędu o dawstwie,
połączone z możliwością rejestracji w bazie potencjalnych dawców
krwiotwórczych komórek macierzystych. Wykłady poprowadzą
przedstawiciele i Fundacjia DKMS.
Można będzie zadać pytania, rozwiać wątpliwości i spotkać się z
czynnym dawcą – pracownikiem
bielańskiego ratusza, który w tym
roku został dawcą.

Rejestracja w bazie potencjalnych dawców zajmuje kilka minut,
polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi
osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej
strony policzka. W Polsce już 741
pacjentów otrzymało szansę na
drugie życie, dzięki dawcom zarejestrowanym w bazie potencjalnych dawców. W większości przy-

padków komórki krwiotwórcze
były pobierane z krwi.
Zarząd dzielnicy oraz my - koleżanki i koledzy Iwony, pracownicy urzędu dzielnicy, przyłączamy
się do akcji rejestracji w bazie potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
Dołącz do nas i ty!
Justyna Strus
Naczelnik WOM

i pozostających w okresie remisji.
Dawca szpiku musi być zgodny
antygenowo z biorcą, zostaje nim
najczęściej ktoś z rodzeństwa.
Przeszczep szpiku, tak jak każdy
inny przeszczep, może bowiem
zostać odrzucony jeśli organizm
wykryje jego „obcość”. Transplantację kojarzy się zwykle z operacją,
tymczasem w tym przypadku jest
to dożylny wlew szpiku dawcy;
komórki tego szpiku same znajdują swoje właściwe miejsce w nowym „gospodarzu”. Wyniki tych
przeszczepów są coraz lepsze.
Przeszczep autologiczny to druga
metoda, w której na koniec intensywnej chemioterapii niszczącej
komórki białaczkowe podaje się
szpik pobrany od chorego przed
rozpoczęciem leczenia. Znika problem z szukaniem dawcy, ale pojawia się inna trudność, szpik jest
„zanieczyszczony” komórkami
nowotworowymi, które przed
przeszczepem należy usunąć.
Oprócz chemioterapii i przeszczepów szpiku stosuje się również naświetlania całego ciała albo
jednego obszaru, np. ośrodkowego
układu nerwowego u dzieci. Bardzo ważna jest odpowiednia opieka nad pacjentem: staranna higiena i maksymalna jałowość pomieszczeń. W przewlekłej białaczce limfatycznej rozrostowi ulegają
limfocyty B we krwi obwodowej,
w węzłach chłonnych, śledzionie
i w szpiku kostnym. Dotyczy głównie osób w starszym wieku, częściej mężczyzn.
Bardzo często na początku choroba nie daje żadnych objawów.
W połowie przypadków występuje
niebolesne powiększenie węzłów
chłonnych. Później ten objaw pojawia się już u prawie wszystkich
chorych. Obserwuje się też powiększenie śledziony i wątroby oraz
świąd i różne zmiany skórne.

W leczeniu obowiązuje
zasada, że leczy się
najpóźniej jak można,
z uwagi, że pełne wyleczenie
nie jest obecnie możliwe, a terapia
niesie za sobą niebezpieczeństwo
wielu objawów ubocznych. Wskazaniami do rozpoczęcia leczenia
jest niedokrwistość, mała liczba
płytek krwi i takie powiększenie
węzłów chłonnych albo śledziony,
które daje nasilone objawy. W terapii stosuje się chemioterapię
i naświetlania. Czasami usuwa się
również śledzionę, co pomaga
w powikłaniu przewlekłej białaczki limfatycznej, jakim jest niedokrwistość hemolityczna. Stosuje
się również próby z podawaniem
interferonu.
Przewlekła białaczka szpikowa
należy do grupy chorób zwanych
przewlekłymi chorobami mieloproliferacyjnymi, w której rozro-

stowi ulegają komórki szpiku będące prekursorami krwinek czerwonych, białych, płytek krwi. Przyczyny przewlekłej białaczki szpikowej są nieznane; czasami do jej
rozwoju przyczynia się narażenie
na promienie jonizujące i benzen.
W powstawaniu choroby niebagatelne znacznie ma również obecność nieprawidłowego chromosomu zwanego chromosomem Philadelphia. Przewlekła białaczka
limfatyczna ma podstępny, wieloletni przebieg. Na początku chory
może nie odczuwać objawów,
a choroba jest odkrywana przypadkowo na podstawie badania krwi
czy badania brzucha przez lekarza,
najczęściej z innych przyczyn,
w którym ujawnia się powiększenie
śledziony. To powiększenie śledziony jest bardzo charakterystyczne
i sprawia czasami dolegliwości
w postaci ucisku w nadbrzuszu.
Taki wstępny, przewlekły okres
może trwać latami, przechodząc
następnie w okres przyspieszenia.
Wtedy pojawia się niedokrwistość,
narasta zwiększona liczba krwinek
białych, a spada liczba płytek, powiększa się śledziona i ewentualnie
dołącza się gorączka.
W leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej stosuje się interferon alfa, chemioterapię i allogeniczny przeszczep szpiku kostnego.
Spośród tych metod całkowite wyleczenie jest możliwe tylko dzięki
allogenicznemu przeszczepowi
szpiku. Warunkiem jego przeprowadzenia jest obecność odpowiedniego dawcy i nie przekroczony
wiek 50 lat. Corocznie przybywa
w Polsce ponad 6000 nowych przypadków białaczki, mniej więcej tyle
samo ostrych co przewlekłych
i głównie u osób starszych, ponad
połowę wszystkich chorych na białaczki stanowią osoby powyżej 60
roku życia. Na białaczkę może zachorować każdy. Profilaktyczne
badania krwi powinno się wykonywać raz w roku. Praktycznie
wszystkie choroby powodują zmiany w składzie i obrazie krwi i na
podstawie badań laboratoryjnych
możemy określić ryzyko zachorowania na choroby, które mogą pojawić się w przyszłości.
Lek. med. Wojciech Borkowski
Specjalista medycyny rodzinnej
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Bielańskie Dni Seniora

Mieszkańcy zgłaszają
– Rada działa

11 października w sali widowiskowej w bielańskim Ratuszu odbyła się uroczysta Gala inaugurująca Dni Seniora organizowane
przez Dzielnicę Bielany, które
potrwają do 28 października.

Rolą Rady Seniorów jest troska
o seniorskie sprawy. Powiecie
– truizm. Tymczasem trzeba
najpierw dowiedzieć się, czego ludzie oczekują od swojej
Rady.

J

J

Fot. Z. Morawski

ak co roku licznie wzięli
w niej udział seniorzy z naszej dzielnicy. Zgromadzonych gości powitał Tomasz Mencina Burmistrz Dzielnicy Bielany,
który był obecny na uroczystości
wraz ze swoimi zastępcami: Magdaleną Lerczak, Grzegorze Pietruczukiem i Włodzimierzem
Piątkowskim. Nie zabrakło również bielańskich radnych: Teresy
Renaty Banasiak, Wojciecha Borkowskiego, Ryszarda Zakrzewskiego i Jana Zaniewskiego Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy. Uroczystość poprowadziła
Ewa Flaszyńska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Niemałą
atrakcją był pokaz znanego i lubia-

W pierwszym rzędzie od lewej: Wojciech Borkowski – radny, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza,Tomasz Mencina – Burmistrz, Renata T. Banasiak
– radna, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski – Zastępcy Burmistrza,
Ryszard Zakrzewski – radny i Jarosław Bobin – dyrektor BOK

nego czeskiego tancerza - Jana
Klimenta, który zatańczył z żoną
Lenką Tvrzovą.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na pokaz filmowy

„Śmietanka Towarzyska” w reż.
Woodego Allena do Biblioteki
Publicznej przy ul. Duracza 19.
Redakcja

Seniorzy dziękują za bal

edną z metod badania opinii
społecznej jest ankieta.
W kwietniu ubiegłego roku
bielańska Rada Seniorów rozprowadziła wśród podopiecznych
pierwszą ankietę, a w kwietniu
bieżącego roku – drugą. Zawierały one pytania dotyczące oceny
bielańskich instytucji, placówek
handlowych, przychodni zdrowia
itp. pod względem możliwości korzystania z nich przez seniorów
oraz pytania o opinie – czego seniorom brakuje w osiedlach.
Z klubów seniora, ośrodków
wsparcia i od respondentów niezrzeszonych wpłynęło w zeszłym
roku 685 ankiet. Typowano też
„Miejsce przyjazne bielańskim
seniorom 2016”.
Tegoroczna ankieta składała
się z dwóch części: dotyczącej
potrzeb i oczekiwań podopiecznych oraz – na wniosek Komendy Rejonowej Policji – ich wiedzy o zagrożeniach. Typowano
także „Miejsce przyjazne bielańskim seniorom 2017”. O wnioskach i zaszczytnych certyfikatach napiszemy w kolejnym
numerze.
Wpłynęło w tym roku – bagatela – 1625 ankiet. Termin ich

zwrotu minął wiosną i zaraz ów
zespół zaczął działać.
Przez całe lato i pół jesieni,
przez całe popołudnia po kilka
razy w tygodniu, radośnie ślęczeli
nad tym stosem; podliczając, dzieląc wypowiedzi na kategorie (kultura, edukacja, rekreacja, sport,
turystyka, usługi, zdrowie, ekologia etc.), formułując wnioski do
przekazania odnośnym wydziałom Urzędu Dzielnicy, Policji oraz
organizacjom lokalnym. A każdy
analityk, jakby nic innego w życiu
nie robił. Co prawda mieli wprawę,
bo harowali tak samo przy ankietach zeszłorocznych. Zaś Wasza
redaktorka śledziła te zmagania z
nutką osłupienia, medytując: Instytuty, instytucje, organizacje różne przeprowadzają sondaże, ale
analizy zlecają wyspecjalizowanym firmom – za ciężkie pieniądze. A ci tu ślęczą za darmo.
Zeszło im aż do połowy października, a podołali temu zadaniu: Krystyna Żebrowska, Jadwiga Borkowska, Grażyna Jakubczak, Grażyna Lewińska, Romana Nawara, Tadeusz Pałka
i okresowo – Wojciech Dziekoński. Wszystkim respondentom
Rada Seniorów Dzielnicy Bielany
serdecznie dziękuj e za cenne
uwagi!
Irma
Wieczorkowska Bednarek

Fot. Z. Morawski

Koncert Aloszy Awdiejewa
Udał się ten tańcujący prezent z okazji Bielańskich Dni
Seniora.

A

że nic nie robi się samo,
więc i on był owocem niemałych starań organizatorów: Rady i Zarządu Dzielnicy
Bielany, naszej Rady Seniorów
i Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Lindego, w którym 20
października ów bal się odbywał.
Władze Dzielnicy reprezentował Burmistrz Tomasz Mencina
i Zastępcy: Grzegorz Pietruczuk
i Włodzimierz Piątkowski, a także Wiceprzewodniczący Rady:
Anna Czarnecka i Jan Zaniewski
oraz radni: Magda Oleś i Ryszard
Zakrzewski.
Przygotowania do Balu koordynował Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Frekwencja była

Władze dzielnicy witają uczestników Balu Seniora

efektem współpracy Rady Seniorów z Klubami Seniora, Uniwersytetami Trzeciego Wieku i innymi
środowiskami. Kierownicy wszystkich Klubów sporządzali listy
uczestników i rozprowadzali zaproszenia – dzięki czemu Krysia
Żebrowska była w stanie rozsadzić
gości.
Tymczasem zespół CRS Bielany
z panią dyrektor Anną SzymczakGałkowską przeistoczył wielką
halę sportową w salę balową; zmieniono nawet wykładzinę na bezpieczniejszą dla seniorskich nóg.
Przygrywał zespół z Filharmonii Kieleckiej okresowo estradowy.
Wszystkim organizatorom balowicze serdecznie dziękują i zapewniają: było wspaniale!
IWB

Na zakończenie, trwających od 11 października, Bielańskich Dni
Seniora, zapraszamy na wyjątkowy koncert cenionego aktora,
piosenkarza i językoznawcy pochodzenia rosyjskiego Aloszy
Awdiejewa.

Z

nany m.in. z kabaretu „Piwnica pod Baranami”, zaśpiewa dla nas romanse cygańskie i rosyjskie, nie zabraknie także piosenek odeskich i żydowskich,
a to wszystko okraszone dawką
dobrego humoru.
Koncert odbędzie się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany, ul. Lindego 20. Pierwszy
o godz. 14.00 w ramach Bielańskich
Dni Seniora i drugi o godz. 19.00.
Bezpłatne zaproszenia będą do
odbioru od 23 października, do
wyczerpania puli, w WOM w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29.
Liczba wejściówek jest ograniczona – 1 osoba może odebrać
maksymalnie 2 wejściówki.
Serdecznie zapraszamy.
Redakcja
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Konkurs „5” z BIELAN

Serdecznie witamy wszystkich
Czytelników „Naszych Bielan”
w kolejnej edycji krzyżówki.

Witamy Czytelników „Naszych
Bielan” w październikowej odsłonie konkursu ze znajomości
dzielnicy.

P

rzypominamy, że odświeżyliśmy jej formę, by więcej
osób mogło wykazać się
wiedzą. Dlatego pojawiają się
nowe kategorie tematyczne: film,
muzyka, literatura, sztuka, sport
etc.
Aby rozwiązać krzyżówkę, należy wpisać prawidłowe odpowiedzi
w poziomych kratkach. Litery z zielonego pola utworzą hasło. Prosimy
je podać, dzwoniąc do redakcji pod
numer: (22) 373 33 17 lub wysyłając
e-mail na adres: tolechowski@
um.warszawa.pl
Wygrywa pierwszych 5 osób,
które udzielą dobrej odpowiedzi.
Na zwycięzców czekają książki:
„Bielany. Przewodnik historyczny” varsavianisty Jarosława Zielińskiego i „Bielański wehikuł
czasu” Marty DobrowolskiejKierył z ilustracjami Agnieszki
Korfanty.
R o z w i ą z a n i e k r z y ż ów k i
z wrześniowego numeru gazety.
Hasło brzmiało: Fajne płytki
z Wolumenu. Nagrody otrzymują:
Andrzej Abramowicz, Maciej
Falkowski, Zofia Orlik, Joanna
Rosiak, Sławomir Strzeżysz. Gratulujemy!
Oto dzisiejsze pytania. Kategoria: literatura piękna – klasyka
polska i światowa. Podajemy tytuł
książki, a zadaniem Czytelników

P

jest prawidłowe wpisanie nazwiska
jej autora.
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy w listopadowym

numerze „Naszych Bielan”. Życzymy powodzenia.

1. „Imperium” 2. „Mistrz i Małgorzata”
3. „Zły” 4. „Najpiękniejsza dziewczyna
w mieście” 5. „Sklepy cynamonowe” 6.
„Buszujący w zbożu” 7. „Konopielka”
8. „Gra w klasy” 9. „Sława i chwała” 10.
„Zielone wzgórza Afryki” 11. „Siekie-

rezada” 12. „Paragraf 22” 13. „Abecadło
Kisiela” 14. „Rzeźnia numer pięć” 15.
„Good night, Dżerzi” 16. „Zbrodnia
i kara” 17. „Listy do pani Z.” 18. „Władca pierścieni” 19. „Paw królowej” 20.
„Słuchaj pieśni wiatru”.

Redakcja

3 po 3. Konkurs dla dzieci
Witamy najmłodszych Czytelników miesięcznika „Nasze
Bielany”. Proponujemy nowy
konkurs, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was :)

C

o należy zrobić, aby go
wygrać? Potrzebne będą:
nożyczki, kartonik, klej
oraz... spostrzegawczość. Należy
wyciąć 9 kwadratów ze zdjęcia,
ułożyć we właściwej kolejności i
nakleić na karton. Zróbcie to
sami :)
Następnie (z małą pomocą rodziców) sfotografujcie np. telefonem komórkowym i wyślijcie na
e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl lub przynieście osobiście do
redakcji.
Nagrodą jest książka: „Warszawskie legendy” Marty Dobrowolskiej-Kiedrył z ilustracjami
Anny Batte! Wygrywa pierwszych
5 osób. Czyli kto pierwszy, ten
lepszy. Należy nie dzwonić z odpowiedzią jaki to zwierzak. To się
nie liczy :(

Prosimy o podanie imiona,
nazwiska i wieku dziecka. Listę
młodych zwycięzców wydrukujemy w listopadowym numerze

„Naszych Bielan”. Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

osiada on walor nie tylko
miłej zabawy, ale przede
wszystkim, edukacyjno-poznawczy. Należy wykazać się wiedzą o Bielanach i przy okazji wygrać również cenną nagrodę. Miejsca, które odwiedzamy z aparatem
fotograficznym są bardzo różne,
stąd (za każdym razem) inny stopień trudności zadawanych pytań.
Zanim przejdziemy do dzisiejszego konkursu, krótkie
przypomnienie jego reguł. Zwycięża zawsze pierwszych pięć
osób, które właściwie rozszyfrują naszą zagadkę. Z odpowiedzią należy dzwonić pod redakcyjny numer telefonu: (22) 373
33 17 lub wysłać e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Warto powalczyć, ponieważ
nagroda jest naprawdę cenna.
Na zwycięzców czeka bogato
ilustrowana zdjęciami książka:
„Bielany. Przewodnik historyczny” – znanego varsavianisty Jarosława Zielińskiego. Liczy się
nie tylko wiedza o Bielanach, ale
również refleks i oczywiście
przysłowiowy łut szczęścia.
A więc... do dzieła! Trzymamy
kciuki.
Wrześniowa zagadka z po-

Fot. Arch. Redakcji

Bielańska krzyżówka

przedniego numeru gazety nie
sprawiła Czytelnikom większych
trudności. Podajemy rozwiązanie. Prawidłowa odpowiedź
brzmiała: ulica Dewajtis.
Laureatami zostały następujące osoby: Piotr Kolenkiewicz,
Henryka Kopacz, Ewa Strzelecka, Marcin Witkowski i Barbara Wolszczak.
Gratulujemy świetnej znajomości Bielan i zapraszamy do
redakcji po odbiór nagród.
Czas na dzisiejsze (dość długie) pytanie: oto wyjątkowa bielańska sytuacja, gdyż w tym
miejscu spotykają się aż 4 różne
osiedla. Prosimy podać nazwy
przynajmniej 3 z nich.
Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu opublikujemy
w listopadowym wydaniu „Naszych Bielan”.
„Piątka” ze znajomości Bielan. „Piątka” z Bielan wygrywa!
Redakcja
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Przeszkodowy Bieg Hutnika – jedyny taki bieg w Warszawie
Ponad 300 biegaczy wzięło
udział w Biegu Hutnika i Biegu
Hutniczka, które odbyły się
8 października w ramach
obchodów 60-lecia Huty
ArcelorMittal Warszawa i klubu
sportowego Hutnik Warszawa.

Fot. J. Sokołowski

Z

W pierwszym rzędzie od lewej: Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza, Maciej Purchała – prezes Hutnika,
Marek Kempa – prezes Huty, Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza i Piotr Ślaski – radny

gu Hutnika poradził sobie wielokrotny zwycięzca Runmageddonu
i innych prestiżowych biegów
przeszkodowych Kacper Kąkol,
który na metę dotarł w czasie
39:06. Wśród kobiet również tryumfowały zawodniczki z sukcesami w innych biegach ekstremalnych. Najszybsza okazała się Joanna Zmokła, która trasę pokonała
w czasie 54:01.
W Biegu Hutnika startowała
także drużyna Huty ArcelorMittal
Warszawa, osiągając świetny wynik. Najlepszy czas: 58:15 uzyskał
Sebastian Olszyński, pasjonat
biegania i maratończyk. Po nim na
mecie meldowali się w kilkuminutowych odstępach: Grzegorz Mikityn, Grzegorz Baran, Magdalena Kownacka, Marcin Wąsowski,
Miłosz Kuczyński.
Jak na Bieg Hutnika przystało,
elementów stalowych nie zabrakło
do końca imprezy. Dekoracja zwycięzców odbyła się na najcięższym
– bo 16-tonowym – podium na

świecie. Hutnicy zbudowali je z kęsów wyprodukowanych przez Stalownię ArcelorMittal Warszawa.
O trofea dla zwycięzców zadbała
Walcownia we współpracy z Wykańczalnią i firmą Zarmen. Były to
wygrawerowane, ważące ok. 5 kg,
odcinki prętów jakościowych. Najcięższe, 30-kilogramowe trofeum
otrzymali zwycięzcy klasyfikacji
drużynowej – ekipa xRunners.
– Fantastyczna impreza, pierwszy taki bieg przeszkodowy! Trasa
świetna, a możliwość biegu przez
Walcownię – niesamowita! Hala
robi takie wrażenie, że po wbiegnięciu do niej wielu z nas zwalniało kroku – opowiadali rozemocjonowani uczestnicy. Wszyscy
docenili industrialny charakter
otoczenia i przeszkód. – Większość biegów przeszkodowych
organizowana jest na polach i w lasach. Tu mieliśmy unikalną hutniczą scenografię – mówili biegacze,
pytając, czy taka okazja powtórzy
się w przyszłym roku.

Sukcesy bielańskich biegaczy w WOM

R

ywalizacja WOM w biegach indywidualnych toczyła się 5 października
w czternastu biegach, ze zróżnicowanych dystansem i wiekiem
startujących. Na terenie AWF

Fot. M.G.

Kolejne sukcesy bielańskich
biegaczy w zawodach szkolnych. Bielany były gospodarzem finałów Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży w indywidualnych i sztafetowych
biegach przełajowych. Na
terenie Akademii Wychowania
Fizycznego świetnie prezentowali się uczniowie z naszej
Dzielnicy.

Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza ze zwycięzcami biegu WOM

– Cieszymy się, że mimo zimna
i deszczu, tak wielu dorosłych
i dzieci aktywnie świętowało
z nami jubileusz „Huty Warszawa”
i klubu „Hutnik Warszawa”. Entuzjastyczne reakcje pokazują, że
udostępnienie terenu zakładu na
„Bieg Hutnika” to był strzał w dzie-

Ewa Karpińska

Fot. J. Sokołowski

wymyślnymi przeszkodami
na 6-kilomentrowej trasie
biegnącej po terenie Huty
zmierzyło się w sumie 236 dorosłych. Równolegle ponad setka
dzieci dzielnie pokonywała przeszkody Biegu Hutniczka ustawione
na trawniku przed halą Walcowni.
Dystans – w zależności od grupy
wiekowej – wynosił od 600 do
1600 metrów. Najmłodszy uczestnik miał 4 lata, najstarszy – niespełna 14. Biegom towarzyszyły
dodatkowe atrakcje; w punkcie
PCK dzieci mogły uczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy.
Można też było się sfotografować
w stroju wytapiacza i otrzymać
zdjęcie na pamiątkę.
Dorośli biegli w sześciu falach.
Już na starcie nie było łatwo –
pierwsze kilkaset metrów trzeba
było pokonać skacząc w workach
jutowych. Potem zawodnicy wbiegali na halę nowoczesnej Walcowni. Tu musieli przeskakiwać przez
ułożone w poprzek wiązki prętów
żebrowanych, przeczołgiwać przez
tunele utworzone z kręgów drutu,
pokonać barykady zbudowane
z drewnianych przekładek i dwa
wagony kolejowe.
Na całej trasie nie brakowało
wyzwań: trzeba było przebiec 400
metrów niosąc pięciokilowe odcinki prętów stalowych, pokonać
pionowe ścianki, przeczołgać się
w błocie pod maszynami budowlanymi i zmierzyć ze „złośliwym
hutnikiem”. W sumie do pokonania było 30 przeszkód. Najszybciej
z wymagającą i błotnistą trasą Bie-

siątkę. Co prawda był to zarówno
dla nas, jak przedstawicieli klubu
Hutnik, duży wysiłek organizacyjny, ale dzięki niemu nadaliśmy tej
imprezie wyjątkowy charakter.
Trasa biegu prowadziła m.in. przez
halę Walcowni prętów jakościowych i żebrowanych, która jest
jedną z najnowocześniejszych linii
walcowniczych w Europie – powiedział Marek Kempa, prezes zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa.
Oprócz niego trofea zwycięzcom Biegu Hutnika wręczali członkowie Zarządu Dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski oraz prezes klubu sportowego Hutnik Warszawa
Maciej Purchała. Obecny był także radny Piotr Ślaski z Komisji
Kultury, Sportu i Promocji.
– Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tego
wydarzenia i cieszę się, że swój
kamyczek do tego sukcesu dołożyła Dzielnica Bielany, która wsparła
pomysł dotacją - podsumował Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.

Start najmłodszych uczestników Biegu Hutnika

w tej rywalizacji świetnie wypadły Bielany, zdobywając 4 złote,
2 srebrne i 3 brązowe medale. Na
najwyższym stopniu podium stawali Olga Grabowska z LIX LO
Mistrzostwa Sportowego, Sandra
Mielczarek ze SP nr 263, Miłosz
Kwiatkowski ze SP nr 293 oraz
Michalina Ziendara z LIX LO
im. J. Lelewela.
W rozegranych tydzień później zmaganiach sztafet, świetnie
spisały się uczennice SP 263
z ulicy Szegedyńskiej. W młodszych rocznikach biegaczki wywalczyły srebro, w kategorii młodzieży składającej się z VII klas
SP i dwóch klas nieistniejących
już gimnazjów, zawodniczki
z Szegedyńskiej nie miały sobie
równych (SP 263 wygrała elimi-

nacje dzielnicowe na wszystkich
dystansach – przyp. red.). Chłopcy z SP 263 zajęli piąte i szóste
miejsce w gronie 18 dzielnic
Warszawy.
– Tegoroczna rywalizacja
WOM zaczęła się dla nas bardzo
dobrze. Mamy sygnały, że kolejne
finały biegów przełajowych, będących bardzo dużą imprezą, znów
odbędą się na Bielanach. Gratuluję naszym szkolnym sportowcom,
a korzystając z okazji, dziękuję
Akademii Wychowania Fizycznego za współpracę przy udostępnieniu terenu pod zawody – podsumował Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.
MG
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III edycja Triathlonu Bielańskiego

J

uż przed startem było wiadomo, że rywalizacja przyciągnie rekordową w porówna-

niu do ubiegłych lat liczbę uczestników. W zawodach triathlonowych wystartowało 38 osób. Nie
zabrakło zarówno profesjonalistów, startujących na poziomie
czołówki krajowej i w zawodach
międzynarodowych, półprofesjonalistów, którzy odnotowali już
wiele triathlonowych startów, jak
także tych, dla których był to absolutny debiut.

Pierwsza dziesiątka rywalizacji triathlonowej:

Pierwsza dziesiątka rywalizacji aquathlonu:

Triathloniści walczyli na pływalni CRS Bielany przy ul. Lindego, gdzie mieli do przepłynięcia
400 m, następnie na Młocinach
musieli przejechać 9 km i przebiec
– 2 km. Najszybciej wśród mężczyzn zrobił to Tomasz Maksymowicz z UKS G-8 Bielany. Wśród
kobiet najlepiej z trasą poradziła
sobie Zuzanna Sudak – jego klubowa koleżanka.
Równolegle odbywały się zmagania aquathlonu, w których wystartowała młodzież z UKS G-8
Bielany, ale również kieleckiego
klubu Akwedukt. Tutaj w stawce
najlepiej poradził sobie Franciszek Ziembowicz wśród chłopców
i Maja Łotowska wśród dziewcząt.
Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę zawodów.
– Cieszę się z tej rywalizacji
i cegiełki, jaką dołożyliśmy do popularyzowania triathlonu. Widać
ogromny postęp frekwencyjny
w porównaniu do poprzednich
edycji i wierzę, że w przyszłym
roku przekroczymy znacznie 100
uczestników tych zawodów. Dopisała nam pogoda, co przy takich
rywalizacjach ma kluczowe znaczenie – podsumował rywalizację
Zastępca Burmistrza Dzielnicy,
Grzegorz Pietruczuk, który w
zmaganiach triathlonowych również wziął udział, zajmując ostatecznie 27. miejsce.

Fot. Arch. KS Nstula Club

Za nami III edycja Triathlonu
Bielańskiego, który ma za
zadanie popularyzować tę
dyscyplinę sportu, jak również
stanowić pierwszy krok dla
wielu osób, planujących swoje
triathlonowe debiuty.

Aneta Sejdak z KS Nastula Club
brązową medalistką Mistrzostw
Świata Weteranów w Judo

Redakcja

Aneta Sejdak, pierwsza z prawej

Na początku października
odbyły się w Olbii na Sardynii
Mistrzostwa Świata Weteranów w Judo.

S

ardynia przyciągnęła ponad
1100 zawodników z 46 krajów i 5 kontynentów. Zawody były rozgrywane przez 4 dni
w malowniczym kompleksie
Geovillage w Olbii. Polskę reprezentowało siedemnastu zawodników i jedna zawodniczka – trenerka KS Nastula Club – Aneta
Sejdak.

Aneta Sejdak rozgrywki w kategorii 57 kg w grupie M-3 zaczęła od pojedynku z reprezentantką
gospodarzy i po bardzo wyrównanej walce w doliczonym czasie
przegrała swój pojedynek. W kolejnych zmaganiach z reprezentantkami Włoch oraz Czech nie
pozostawiła wątpliwości, co do
swojej dominacji, pewnie wygrywając walki i zdobywając brązowy
medal Mistrzostw Świata Weteranów.
JN

Dofinansowanie dla programu
rozwoju piłki ręcznej

Kiedy lat przybywa –
mocy biegowej ubywa

Dzielnica Bielany od wielu
lat współpracuje z wieloma
związkami sportowymi, wśród
których jest też Związek Piłki
Ręcznej w Polsce.

10 września br. w Radzyminie
odbył się czwarty już ćwierćmaraton (10,5 km).

W
Fot. P. Hołubiec

Z

dniem 1 września 2015 r.
ZPRP ogłosił gotowość rozpoczęcia realizacji „Programu rozwoju piłki ręcznej – Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej w
Polsce – OSPR”. Nabór wniosków
szkół aplikujących do projektu
prowadzono od lutego 2015 r. Spośród 480 wniosków wyłoniono
blisko 300 szkół spełniających kryteria opisane w Programie, w tym
Zespół Szkół Sportowych nr 50
przy ul. Lindego 20 – obecnie LIX
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza
Kusocińskiego.
11 września 2015 r. Burmistrz
Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina podpisał porozumienie, na
mocy którego młodzież uzdolnio-

Jerzy Eliasz, Henryk Szczepański, Andrzej Malina, Dorota Grabiec,
Tomasz Mencina – Burmistrz i Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza

na sportowo w dyscyplinie piłka
ręczna otrzymała dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Również Dzielnica Bielany
wspiera realizację zadania poprzez m.in. nieodpłatne udostępnienie obiektów wraz ze sprzętem
stacjonarnym, a także w zakresie
finansowym i merytorycznym.
5 października w siedzibie bielańskiego Ratusza odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

Burmistrz Tomasz Mencina, jego
zastępca Artur Wołczacki, Wiceprezes ZPRP Henryk Szczepański,
Dyrektor Sportowy ZPRP Jerzy
Eliasz oraz dyrektor szkoły Dorota Grabiec wraz z zastępcą Andrzejem Maliną. Podpisano kolejne porozumienie, które pozwoli
kontynuować realizację programu
przez okres następnych 2 lat.
Redakcja

kategorii kobiet drugie
miejsce zajęła przedstawicielska Bielan –
Dorota Kamień z AWF Warszawa, wśród zwycięzców w kategorii mężczyzn zabrakło natomiast przedstawicieli naszej
dzielnicy.
Niezależnie od tych wyników
i kat. wiekowych organizatorzy
począwszy od 1 ćwierćmaratonu
(2014) postanowili także honorować 3 najstarszych uczestników biegowych zmagań. W br.
okazali się nimi dwaj przedstawiciele Bielan. Panowie Tadeusz
Andrzejewski oraz Jerzy Bucholc.
Po ceremonii dekoracji zwycięzców, dokonano losowania
wśród wszystkich wielu wspaniałych i wartościowych nagród

rzeczowych. Przed startem –
każdy uczestnik otrzymał pakiet
startowy z numerem, napojami i
piękną okolicznościową koszulką. Był też posiłek i darmowe
owoce.
Na zakończenie imprezy Organizator Półmaratonu – Mirosław
Jusiński powiedział, że w „swojej”
imprezie ustanowił kategorię M80
na wniosek Tadeusza Andrzejewskiego i honoruje wszystkich 80latków! Powiedział też, że ojciec
pana Tadeusza walczył pod Radzyminem w roku 1920.
Zabierając głos Tadeusz Andrzejewski pochwalił tutejszych
organizatorów. Podkreślił swoje
starty w półmaratonie w latach
1996-2014, a od 2014 r. w ćwierćmaratonie. Swoje wystąpienie
zakończył konkluzją: kiedy lat
przybywa – mocy biegowej ubywa.
T.A.

F E L I E TO N 19

Nasze Bielany nr 10/2017

Fot. L. Rudnicki

Rozmyślania nad kasztanem

Bielańska jesień trwa w pełnej
krasie. Październik sypnął
kolorowym dywanem liści i
spadających kasztanów. Nostalgia mnie naszła oraz myśli
rozmaite. Zaczęło się tak...

S

zedłem przez park, aż tu nagle: łups. Coś spadło. Aaa,
kasztany! Hurra. Leżą tłumnie w trawie, błyszczące, dorodne,
porannym chłodem owiane. Zwariowałem na ich widok. Podszedłem wołając: cześć chłopaki! Zachichotały w maleńkich podskokach. No dobra, chodźcie się ogrzać
– i wyzbierałem je bardzo skrupulatnie i do kieszeni – myk. Są miłe
w dotyku, zawierające jesienną
tajemnicę. Uwielbiam ten stan.
Po powrocie do domu napisałem powyższy akapit. W małej
przerwie na łyk kawy zerknąłem
przez okno i... Jejku, jejku, jakie
cudności! No proszę ja was, co za
światło, co za koloryt. Nie ustając
w zachwytach, błyskawicznie chwyciłem za aparat i utrwaliłem ten
właśnie bielański widok > foto 1.
Piękno jesieni w czystej postaci.
Nasze ulice i parki wyglądają
niemniej czarownie. Malowane pełną paletą barw liści, których już...
nie zbieram. Dlaczego? Bo mam ich
tyle zasuszonych, że, ho! A nawet
więcej. Sięgnąłem po mój intymny
„zielnik”. Klon, grab, lipa, brzoza,
buk, topola, dąb; trzymane w albumach światowego malarstwa. Wówczas kolega Rembrandt van Rijn się
odezwał: u mnie też są. Otworzyłem
na „Straży nocnej”. Faktycznie. Za
chwilę Vermeer van Delft dorzucił:

a ja? Patrzę, a „Kobieta z perłą” cała
w suszonych jesiennościach. I jeszcze maestro Salvador Dali zgłosił
uwagę, że na reprodukcji obrazu
„Metamorfoza jesieni” śpi czterolistna koniczynka i to go absolutnie
nie uwiera. Cuda niewidy.
Idąc do redakcji szuram intensywnie nogami po Alei Zjednoczenia, gdzie pojawił się liściasty dywan, że o nowych latarniach nie
wspomnę. Wieczorem to dopiero
będą widoki! Ucieszyłem się jak
dziecko na taką okoliczność z obydwu powodów. Później, za czas jakiś, wracałem skrótami przez bielańskie podwórka, które mnie wręcz
urzekły. Zaczarowały. Zresztą, zerknijcie sami > foto 2.
I wiecie co jeszcze zauważyłem?
Że okoliczni gospodarze posesji
przeprosili się z tradycyjnymi miotłami, porzucając te o plastikowych
końcówkach. Mozolnie zamiatając
liście, wydają jakże swojskie dla
ucha dźwięki: szu – szu – szu. Tylko
co poniektórzy z rozpędu chwytają
za spalinowe dmuchawy, robiąc
niepotrzebny hałas. Pawlak z filmu
„Sami swoi” rzekłby: ot wymyślili
te durackie maszyny, bo siły w rencach nie mieli. Hm. Prawda czasu,
prawdą ekranu. I na odwrót.
Przy okazji sztachnąłem się
wilgotnym powietrzem, stwierdzając, że mokre liście wydają zapach
taki jakiś bardziej swojski, grzybowy, zresztą. Co napełniło mnie
myślą ponurą, że to jednak koniec
jesieni, że wkrótce grzyby zakończą
się w lesie i na bazarach i w ogóle,
i że zaraz zacznie się sezon na straszenie za pomocą dyni.

Konferencja
eduAKCJA Warszawy
Serdecznie zapraszamy na
konferencję w ramach Medialnej eduAKCJI Warszawy.
Konferencja odbędzie się 30
października, o godz. 10.00
w Mediatece START-META, ul.
Szegedyńska 13a.

T

egoroczny temat spotkania
został sformułowany w formie pytania: „Jak nowe me-

dia pomagają w zmianie społecznej?”. Ideą przedsięwzięcia jest
wspólne podjęcie działań w zakresie krytycznego i twórczego korzystania z nowych mediów i
technologii.
Obowiązują zapisy - https://
medialnaeduakcja.evenea.pl/
Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

À propos pomarańczowej bani.
Pisząc powyższe, słuchałem programu radiowego, gdzie dzwonili
słuchacze, dzieląc się przepisami na
przetwory z dyni. Normalna sprawa. Okazało się, że byłem w błędzie. Bo zadzwonił facet, podając
„recepturę babci” na wino z dyni,
a wtedy spłoszony dziennikarz próbował go zrzucić „z anteny”, lecz
gość zdążył krzyknąć, że mówi
prawdę absolutną, bo sprawdził to
bynajmniej osobiście i że jesienne
winko własnej roboty fajnie idzie
„w dyńkę”. A potem poleciały reklamy: ble, ble, ble...
Wracając na chwilę do jesiennej
dyni. Dzieci w bielańskich przedszkolach bardzo lubią się bawić i bać
z tej okazji, w „strachy na lachy”,
chodzić na wycieczki, obchodzić
święto dyni, zbierać skarby jesieni:
kasztany, liście, żołędzie, patyki itp.
Co zauważyłem następnego dnia w
pobliżu ulicy Przybyszewskiego,
gdzie wędrował rozkrzyczany „wąż”
przedszkolaków > foto 3. Przekrzykiwały się i przechwalały wzajemnie. Usłyszałem: „a ja mam telewizora smarta” i czyjaś odpowiedź z
tłumu: „chyba smarka!”. Tego dorosły by nie wymyślił. Dorosły zajęty
jest zarabianiem pieniędzy, spłacaniem kredytów, albo chorowaniem
i bieganiem do okolicznych aptek,
bo jesienna pora jednak grypowa
jest. I nie ma – przebacz.
Co sam przerobiłem na sobie
dość intensywnie, zresztą. Przy okazji, na potrzeby niniejszych rozmyślań, zrobiłem błyskawiczny przegląd potrzeb naszych mieszkańców.
Aptek mam w pobliżu 8 (słownie:
osiem), więc dane są miarodajne.
Podczas rozmów z miłymi farmaceutkami, okazało się, że teraz najlepiej „schodzą”: witamina C, rutyna, syropy, pastylki do ssania na
gardło, środki przeciwbólowo –
gorączkowe: paracetamol, ibuprofen, zioła typu szałwia, rumianek,
mięta, dzika róża itp.
Tak czy siak, najwyższy czas
wyciągnąć z szafy ciepłą kurtkę,
albo jeszcze lepiej jesionkę (jak
sama nazwa wskazuje) adekwatną
na tę porę roku.
Bo prawda jest taka, że możemy
się powoli żegnać z gruntowymi
pomidorami, ogórkami, śliwkami,

grzybami etc. Addio pomidory –
śpiewano w „Kabarecie Starszych
Panów”. Czyli, złota polska jesień
w odwrocie. Czas zwolnić i zapaść
w sen zimowy.
Właśnie! Zmiana czasu z 28 na
29 października. Śpimy dłużej,
czyli oddadzą nam tę godzinę, co
ją zabrali wiosną i trzymali gdzieś
tam, np. w worku. A poważniej:
gdzie ona się podziewała przez ten
czas? Tego nie wie nikt! Zegara
biologicznego nie da się oszukać.
Fakty są takie, że nocą, kilkadziesiąt milionów polskich obywateli
wykonuje bezsensowną czynność,
przesuwając zegary w tę lub tamtą.
To dopiero strata energii! Bo każdy ma w domu zegarek ręczny,
ścienny, budzik, w wieży rtv itd.
Aha. I przemnóżcie to przez liczbę
mieszkańców 70 krajów, którzy
robią to samo. Na szczęście są pla-

ny, aby znieść ustawowo ten stuletni zwyczaj. Oby!
Kończąc dzisiejsze rozmyślania
nad kasztanem, zdradzę miły i łatwy
sposób jak przetrwać jesienną chandrę. 1. Pijemy imperatywną herbatkę
z sokiem. 2. Podgryzamy słodkie co
nieco. 3. Przytulamy do piersi żonę
/ męża / córkę / syna / psa / kota itd.
4. Czytamy ciekawą książkę. 5. Idziemy na spacer wzdychając tkliwie na
widok kasztanów i liści. 6. Słuchamy
kojącą duszę muzykę. Lub...
W przytulnym domowym zakątku, troskliwym ruchem ręki
tworzymy martwą naturę z nastrojem. Co i mnie się zdarzyło za pomocą zabytkowej cukiernicy, kasztanów i rajskich jabłuszek > foto 4.
Czyli, robimy sobie dobrze.
Czego Państwu (i sobie) życzę.
Leszek Rudnicki

Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się starszą osobą trzy razy w tygodniu przez 4-5 godzin dziennie, posiadam
referencje, tel. 697 960 691.
• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą 3-4 godz. dziennie (spacery, zakupy,
gotowanie, sprzątanie). Posiadam referencje.
Tel. 608 399 228.

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• DEZYNSEKCJA - profesjonalna ﬁrma dezynsekcji
poleca swoje usługi. Tępimy prusaki, pluskwy,
mrówki, pchły, rybiki, mole, wszy, a także myszy i
szczury. Preparaty atestowane, bez zapachu i śladu. Skutecznie, bezpiecznie. tel. 22 642-96-16.
• Cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Naprawy
– solidnie. Tel. 22 633 53 51, 696 790 466.
• Mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Mediacje w sprawie alimentów – mgr Patrycja Jurkowska.
• Mediator w Ośrodku Mediacji w WSM w
Warszawie, tel. 518 195 308, e-mail: patrycjajurkowska1@gmail.com. Biuro mediacji: ul.
Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.
• Chwilówki, pożyczki z zajęciem komorniczym,
do 5.000zł na oświadczenie. Szybka decyzja.
Błyskawiczna wypłata. Biuro ul. Magiera 15.
www.ﬁnansewpigulce.pl tel. 500-723-730.
• Leasing bez BIK i KRD, do 50.000zł na oświadczenie, minimum formalnośći, dojazd do Klienta w całej Polsce gratis. Biuro ul. Magiera 15
www.ﬁnansewpigulce.pl tel. 500-723-730.

NAUKA

• Pomoc w matematyce i ﬁzyce szkoły podstawowej i gimnazjum – tanio i solidnie. Tel.
667 241 993.
• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji, tel.
695 612 825.
• Korepetycje z matematyki (szkoła podstawowa i gimnazjum) – niedrogo i solidnie, tel.
667 241 993.

NIERUCHOMOŚCI

• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu.
Pokój 10 m2, umeblowany przy właścicielu
(jedyny lokator), przy stacji metra Stare Bielany, tel. 22 834 26 48.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 27
metrów na większe, spłacę zadłużenie, tel.
667 241 993.

SPRZEDAM

• Sprzedam Seat Ibiza, 1.4 benzyna, 2006 r.,
3 drzwi, cena 10.400 zł, tel. 606 297 216.
• Odstąpię ACTIVELLE 2 op., z dowodem
sprzedaży, w terminie ważności. Tel. 604
289 854.

INNE

• Spotkanie grupy TALENT rozpocznie się
mszą św. o godz. 18.30 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego
44 w dniu 23 listopada 2017 r. Po mszy św.
zapraszamy na spotkanie do sali.

Najbliższy numer „Naszych Bielan” ukaże się 30 listopada br.

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17,
e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Magdalena Ulejczyk, Małgorzata Kink
Korekta: Agnieszka Stawiarska

Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń i tekstów niezamówionych redakcja nie
ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz
skracania niezamówionych tekstów.
Wydanie elektroniczne dostępne na www.naszebielany.pl oraz www.bielany.waw.pl.
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

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

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

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

Nasze Bielany nr 10/2017
Funkcje

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

Miejsce dyżuru

Data i godzina

Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.

2 listopada, g. 18.00-19.00
29 listopada, g. 18.00-19.00

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046,
poczta@danielpieniek.pl.

6 listopada, g. 17.30-18.30
20 listopada, g. 17.30-18.30

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

g. 15.00-17.00

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.

7, 21 listopada, g. 16.00-17.00

Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna,
po uprzednim kontakcie telefonicznym: tel. 517 170 751, bądź
e-mailowym: twoja.radna@gmail.com.
Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, po
Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzenwcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel.
nego i Ochrony Środowiska
22 373 35 10.
Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej;
Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26.
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komi- Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29.
sji Samorządowej i Dialogu Społecznego

g. 16.30-18.00

g. 15.00-16.00

14 listopada, g. 13.00-14.00
9 listopada, g. 18.00-19.00

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komi- Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustasji Rewizyjnej i Komisji Oświaty
leniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

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

6, 20 listopada, g. 19.00-20.00

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Ilona
Popławska
– PO

Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.

Sławomir
Umiński
– PiS

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowe i Dialogu
Społecznego oraz Komisji Oświaty

Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1, po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

g. 17.00-18.00

Anna Czarnecka
– Niezrzeszona

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

g. 16.15-17.30

Magda Anita
Oleś
– PO

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

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29 – w
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek
miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady.
Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c.
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

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

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373
35 10.
Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail:
Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego;
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85, po wcześniejszym uzgodnieniu
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz
Komisji Oświaty

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

8 listopada, g. 16.15-17.30.
g. 18.00-19.00

6 listopada, g. 17.00-18.00

g. 15.40-16.20

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22
373 35 10.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.

6 listopada, g. 17.30-18.30

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85.

6 listopada, g. 17.30-18.30

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel.
22 373 35 10, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29 – w ramach
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca.
Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 17.30-18.30

g. 16.00-17.00

