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Pismo dla Mieszkańców ukazujące się od 1999 r.

Czytaj więcej str. 3

Rozmowa z Sebastianem Karasiem,
który jako pierwszy człowiek na świecie
pokonał 100 km wpław przez Bałtyk
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Powstaje
nowy żłobek
na Wawrzyszewie

WIR

Czytaj więcej str. 8

Bielański finał festiwalu Up to 21

Fot. Z. Morawski

D

okonali tego Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina oraz jego zastępcy: Magdalena Lerczak i Artur
Wołczacki, a także naczelnik Wydziału Infrastruktury
Paweł Sondij i kierownik
robót Jerzy Krajewski.
W nowej placówce, powstanie 6 oddziałów dla 150

dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
B ędzie to nowoczesny
obiekt, przyjazny nie tylko
dla najmłodszych, ale też
dla środowiska – wykorzystujący energię geotermalną. To nowatorskie rozwiązanie w tego typu obiekcie
– mówi Artur Wołczacki
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany.
Koszt inwestycji to niemal 8 mln zł. Budowa żłobka potrwa do końca roku,
następnie trzeba będzie go
jeszcze wyposażyć. Budynek
zostanie oddany do użytkowania na początku 2018 r.

Tomasz Mencina – Burmistrz, Artur Wołczacki – Zastępca
Burmistrza, Jerzy Krajewski – kierownik robót, Paweł Sondij
– naczelnik WIR i Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza

Czytaj więcej str. 4-5

Pożegnanie lata na Bielanach

Czytaj więcej str. 15

Bielany pamiętają o bohaterach września

Fot. J. Radziejewska

Przy ul. Tołstoja 2 powstaje nowy żłobek
publiczny wkomponowany w zieleń terenu
przy Zespole Szkół nr 49.
W sobotę, 16 września,
zawieszona została symboliczna wiecha.

Czytaj więcej str. 8

Inauguracja roku akademickiego na AWF
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XXXIV i XXXV Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

W

dniu 5 lipca 2017 r. odbyła się XXXIV Sesja
Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Rada Dzielnicy Bielany, na
wniosek Tomasza Menciny – Burmistrza Dzielnicy Bielany, uczciła
minutą ciszy pamięć zmarłego ks.
Stanisława Warzeszaka – proboszcza parafii na Wrzecionie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany Robert Wróbel poinformował, że otrzymał Postanowienie Komisarza Wyborczego
z dnia 1 sierpnia 2017 r. stwierdzające obsadzenie mandatu radnego
Rady Dzielnicy Bielany w związku
z wygaśnięciem mandatu radnej
Magdaleny Lerczak. Na miejsce
Magdaleny Lerczak wstąpiła

Magda Anita Oleś, która w wyborach samorządowych otrzymała kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 4
z listy zgłoszonej przez KW Platformy Obywatelskiej RP. Pani
Magda Anita Oleś złożyła ślubowanie na Sesji Rady.
Rada Dzielnicy Bielany podjęła trzy uchwały w sprawie zmian
w załączniku dzielnicowym Nr III
do budżetu m.st. Warszawy na
2017 r. dotyczących m.in.:
● dodatkowych środków wyrównawczych z budżetu m.st.
Warszawy na zadanie związane
z projektami edukacyjnymi w ramach programu „Erasmus+”
w 2017 r., realizowanymi w Szkole Podstawowej nr 133 przy ul.
Fontany 3 (program „Dzielmy się
wiedzą – CLIL”), w Zespole Szkół
nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10
(program „Mobilność uczniów
i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego”)
oraz w Zespole Szkół nr 49 przy
ul. Tołstoja 2 (program „Górski
zmienia się i rozwija”),
● środków wyrównawczych
z Biura Edukacji m.st. Warszawy
na dotacje dla oświatowych placó-

wek niepublicznych działających
na terenie Bielan: przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów,
lice ów ogólnokszt ałc ąc ych,
w związku ze zwiększeniem się
liczby dzieci i uczniów, a także na
dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
● uzupełnienia brakujących
środków do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na
Wrzecionie” prowadzonej przez
stowarzyszenie Przymierze Rodzin
przy ul. Nocznickiego 7, pochodzących z oszczędności w realizacji
innego zadania,
● współfinansowania projektu
„Inwestycja w przyszłość” (doskonalenie zawodowe uczniów) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
w partnerstwie z podmiotem zewnętrznym Syntea S.A. Program
ten będzie realizowany w Technikum Ekonomicznym nr 5 w Zespole Szkół nr 35 przy ul. S. Żeromskiego 22/28 oraz Technikum

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY DZIELNICY...

Ilona Popławska, Przewodnicząca Komisji Oświaty
o sytuacji w bielańskim szkolnictwie.
Od lat związana z Bielanami,
mieszka na Chomiczówce, ma
córkę w wieku szkolnym, Radną Dzielnicy Bielany jest drugą
kadencję.

Patrzę na zmiany w oświacie
nie tylko z perspektywy radnej, ale
również matki. Mają one bezpośredni wpływ na moją córkę, a zatem i na mnie. Dlatego świetnie
rozumiem obawy innych rodziców.
Tempo wprowadzanych przez
MEN zmian było zawrotne. Jako
samorząd zaledwie w parę miesięcy musieliśmy dostosować istniejącą infrastrukturę szkolną do nowych realiów: wydłużenia nauki
w szkole podstawowej, wygaszania
gimnazjów, konieczności zapewnienia miejsc dla dzieci 3-6-letnich
w przedszkolach. Mimo to nasze
szkoły w tym zakresie są dobrze
przygotowane dzięki ciężkiej pracy
wielu osób: poczynając od Burmistrza Tomasza Menciny, któremu
podlega oświata, przez pracowników tutejszego Wydziału Oświaty
i Wychowania, dyrektorów szkół i

Fot. Arch. Redakcji

Jak ocenia Pani przygotowanie
bielańskich szkół do reformy oświaty wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej?

Ilona Popławska

kadrę pedagogiczną wszystkich
placówek oświatowych, którzy
wprowadzali zmiany na poziomie
edukacyjno-organizacyjnym, po
pracowników Wydziału Infrastruktury, którzy w bardzo krótkim
czasie musieli przeprowadzić wiele remontów i modernizacji.
W związku z wprowadzoną reformą musieliśmy z bieżącego budżetu przeznaczyć blisko 6 mln zł na

konieczne remonty, zorganizowanie pracowni przedmiotowych,
zakup pomocy dydaktycznych czy
doposażenie placów zabaw.
Utworzenie nowej siatki szkół
nie było łatwe – ten temat był również poruszany podczas Komisji
Oświaty. Niestety w związku z tym,
że w szkołach podstawowych zostały VII klasy, w wielu placówkach nie
udało się uniknąć tego, że jest dużo
więcej dzieci niż w latach poprzednich. A za rok będzie jeszcze gorzej,
gdy przybędą VIII klasy.
Jest jeszcze druga strona medalu – to, na co samorząd nie ma
wpływu – czyli podstawa programowa i podręczniki szkolne. Otrzymuję wiele sygnałów od zaniepokojonych rodziców, że te kwestie
pozostawiają wiele do życzenia.
Czy Dzielnica kładzie nacisk na
budowę nowych i remonty istniejących
placówek oświatowych oraz dostosowanie ich do dzisiejszych wymogów?

Zdecydowanie tak – w tej kadencji bardzo dużo zostało zrobione w tym zakresie. Wiele szkół
i przedszkoli zostało wyremontowanych, rozbudowanych i zmodernizowanych, powstały nowe boiska
szkolne lub zostały gruntownie

Księgarskim w Zespole Szkół nr
18 przy ul. S. Żeromskiego 81,
umożliwiając przygotowanie do
zawodu technik hotelarstwa i technik cyfrowych procesów graficznych,
● zakupu większej liczby urządzeń do ćwiczeń na ścieżce w Parku Młocińskim,
● dofinansowania z dochodów
bieżących realizacji projektu pn.
„Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2”,
● zakupu pierwszego wyposażenia technologicznego kuchni
w zadaniu inwestycyjnym pn.
„Adaptacja Szkoły Podstawowej nr
77 przy ul. Samogłoska 9,
● wykonania nowego zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżoniowskiej 7”, gdzie planuje się
wymianę nawierzchni placu zabaw i zakup nowych urządzeń do
zabawy,
● zwiększenia funduszy na realizację programu „Rodzina 20102020” oraz organizację gali w ramach Bielańskich Dni Seniora
i warsztatów dla seniorów w programie „Warszawa przyjazna seniorom”.
Rada Dzielnicy Bielany przyjęła do wiadomości informację
o przebiegu wykonania budżetu
zrewitalizowane, podobnie ma się
sytuacja z placami zabaw. W trakcie budowy jest też nowy żłobek
przy. ul. Tołstoja, który będzie
kosztować niemal 8 mln zł. W tym
roku zakończymy też modernizację otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul.
Szegedyńskiej (koszt to 2,25 mln
zł). W sumie w latach 2015-2017
dzielnica przeznaczyła na remonty
i modernizacje placówek oświatowych blisko 60 mln zł!
Na tym nie koniec. Powstanie
też pięć nowych przedszkoli. Co
niezmiernie mnie cieszy, bo również dzięki moim staraniom, aż
trzy na Chomiczówce i jedno na
Piaskach. Dwa przedszkola są już
w trakcie budowy przy ul. Bogusławskiego i Kochanowskiego,
a wkrótce rozpocznie się budowa
kolejnych trzech przy ul. Conrada,
Przy Agorze i M. Dąbrowskiej. Na
budowę każdego z nich przeznaczymy po 7 mln zł czyli w sumie
aż 35 mln zł.
Daje nam to kwotę prawie 100
mln zł jakie w sumie wydamy na
budowę i remonty placówek oświatowych w latach 2015-2019!
Jakie programy czy udogodnienia dla uczniów zostały wprowadzone w ostatnim czasie przez
dzielnicę lub miasto?

Przede wszystkim, dzięki
uchwale Rady Miasta, od 1 września br. została wprowadzona dar-

Dzielnicy Bielany za okres od
1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

* * *
XXXV Sesja Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy odbyła się
w dniu 14 września 2017 r.
Rada Dzielnicy Bielany podjęła uchwałę w sprawie wniosku
o przyznanie Odznaki Honorowej
Zasłużonego dla Warszawy Panu
Profesorowi Maciejowi Luniakowi, w uznaniu jego działalności
naukowej i popularyzatorskiej.
Ponadto Rada Dzielnicy Bielany dokonała zmian w składach
osobowych Komisji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Radna
Magda Oleś dołączyła do Komisji
Kultury Sportu i Promocji, Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
oraz do Komisji Budżetu i Inwestycji.
Pracę Przewodniczącego Komisji Architektury, Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska wspierać będzie Radna Iwona Walentynowicz, która decyzją
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy powołana została na funkcję
Wiceprzewodniczącej Komisji.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

mowa komunikacja miejska dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Wystarczy wyrobić Kartę Ucznia w swojej szkole.
To na pewno spore odciążenie finansowe dla wielu rodzin.
Mamy też nasze dzielnicowe
akcje, np. podobnie jak w zeszłym
roku również w tym wszyscy
pierwszoklasiści otrzymali w pełni
wyposażone piórniki, po raz
pierwszy dzieci uczęszczające do
oddziałów przedszkolnych w szkołach dostały „Szkolną paczkę
przedszkolaczka”.
Natomiast w ramach promowania czytelnictwa już w pierwszych klasach zachęcamy dzieci
i ch rodziców do udziału w projekcie „Moja pierwsza karta biblioteczna”. Karta uprawnia do korzystania ze wszystkich filii Biblioteki
Publicznej na Bielanach. Uczniow ie mogą te ż uczest niczyć
w warsztatach i zajęciach prowadzonych w bibliotekach oraz korzystać z bezpłatnego kina i przedstawień teatralnych.
Redakcja

Do zakresu działania i zadań
Komisji należą sprawy z zakresu oświaty oraz współdziałanie
w tym przedmiocie z instytucjami do tego powołanymi,
a także jednostkami samorządowymi niższego rzędu i innymi Komisjami.
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Pokonując kolejne granice
Rozmowa z Sebastainem Karasiem, który jako pierwszy człowiek na świecie pokonał 100 km wpław przez Bałtyk. 28 sierpnia
wypłynął z Kołobrzegu i po 29 godzinach dopłynął na wyspę Bornholm.
Karaś do Polski. Czułem szczęście,
kiedy widziałem jak wielu ludzi
przyszło do portu rybackiego w Kołobrzegu, by mnie przywitać. Co
dalej? Jeszcze nie wiem, na razie
skupiam się na odpoczynku oraz
pracy w Akademii Pływania. Zobaczymy, jaki będzie mój kolejny cel.

Panie Sebastianie, przede
wszystkim serdecznie gratuluję. To
wielki wyczyn i sukces. To też nasz
dzielnicowy sukces – trenuje Pan u
nas na Bielanach.

fot. Facebook: Sebastian Karaś - 100 km wpław przez Bałtyk

Bardzo dziękuję za gratulacje.
Tak, to prawda. Od kilku lat codziennie trenuję na bielańskich
basenach: przy ul. Lindego oraz
na Conrada. Tutaj prowadzę swoje treningi oraz uczę innych pływania: dzieci oraz osoby dorosłe.

Jak długo i w jaki sposób przygotowywał się Pan do bicia tego
rekordu? Co było najtrudniejsze?

Sebastian Karaś

Było kilka takich momentów.
Pierwszy kryzys pojawił się na 9
km, kiedy pomyślałem o tym, że
zostało mi jeszcze 91 km do końca.
Musiałem wyłączyć głowę, żeby
nie myśleć o dystansie, jaki mi
został. Podzieliłem sobie przepłynięcie na kilka małych treningów,
dzięki czemu zająłem czymś głowę. Później kryzys pojawił się na
40 km, kiedy mój żołądek odmówił posłuszeństwa. Załoga z łodzi
asekuracyjnej James Cook podała
mi wtedy herbatę miętową, która
pomogła mi przetrwać ciężkie
chwile. Trudne były też ostatnie
kilometry, kiedy byłem już blisko
Bornholmu, ale nie widziałem

brzegu ze względu na panującą
ciemność.
Czy był taki moment, że chciał
Pan zrezygnować?

Myślałem o tym kilka razy, by
wejść na łódź, która obok mnie cały
czas płynęła. Wiedziałem jednak, że
nie mogę się poddać. Przepłynięcie
zadedykowałem dwóm podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”: Magdzie Samoraj i Jaśkowi Piesykowi. To dało mi ogromną motywację, by płynąć dalej.

To było drugie Pana podejście
do pokonania tego dystansu. Czy
doświadczenia z poprzedniej próby
były pomocne?

Na pewno. Zeszłoroczna próba
pokazała nam, jak ważne są odpowiednie warunki pogodowe. W tym

Sebastian Karaś wraz z załogą łodzi „James Cook”: kapitanem Mieczysławem Karnickim
oraz mechanikiem statku Krzysztofem Leksińskim

roku czekaliśmy w Kołobrzegu ponad 6 tygodni, by pojawiło się tzw.
30 godzinne „okienko pogodowe”,
w którym fale oraz prądy morskie
sprzyjałyby mojemu przepłynięciu.
Na szczęście nadszedł ten dzień i 28
sierpnia po godzinie 19.00 ruszyłem w stronę Danii.
Na mecie czuł Pan zapewne
– mimo olbrzymiego zmęczenia –
niezmierną radość i dumę. Ale czy
też poczucie, że coś się skończyło? Że
marzenie się spełniło i co dalej?

Kiedy wyszedłem na brzeg
Bornholmu, zadałem sobie pytanie:
jak ja to właściwie zrobiłem?! Potem zajęli się mną ratownicy medyczni, podano mi kroplówkę.
Ogromną radość poczułem kolejnego dnia po przebudzeniu. Wracaliśmy razem z naszą załogą Team

Dziecko, które zaczyna swoją
przygodę ze sportem, powinno
czerpać z tego przyjemność. To
dziecko powinno wybrać dyscyplinę, która mu się najbardziej
podoba, a nie rodzic. Myślę, że
pływanie jest o tyle ciekawe, że
można się go uczyć poprzez zabawę. Tak też wyglądają zajęcia
w mojej szkole: instruktorzy dbają
o to, by atmosfera podczas zajęć
była jak najlepsza. Sport to wspaniała okazja do poznania ciekawych ludzi, którzy doskonale wiedzą, czym jest poświęcenie, konsekwencja i ciężka praca.

Cieszy nas, że Dzielnica Bielany
mogła być małą częścią tego niesamowitego sukcesu i przyczyniła się
do tego, że podejście do pobicia tego
rekordu było możliwe. Dziękuję za
rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Kink

Dzielnica Bielany była partnerem projektu „100 km wpław przez
Bałtyk”.

Fot. P. Hołubiec

Który moment, odcinek trasy
był najtrudniejszy? Kiedy przyszedł
kryzys? A może było kilka takich
momentów?

fot. Facebook: Sebastian Karaś - 100 km wpław przez Bałtyk

Przygotowania pod projekt
„100 km wpław przez Bałtyk”
trwały dwa lata. W 2015 r., kiedy
przepłynąłem kanał La Manche,
zdecydowałem, że chcę zmierzyć
się z Bałtykiem. Poświęciłem ponad 10 miesięcy na to, by realizować ciężkie, codzienne treningi.
Rok temu w sierpniu odbyła się
pierwsza próba przepłynięcia
z Kołobrzegu na wyspę Bornholm.
Niestety, choroba morska oraz
martwa fala sprawiły, że musiałem
przerwać próbę. Pokonałem wtedy ok. 30 km. Nie poddałem się
jednak i spędziłem kolejny rok na
treningach. Pływałem w basenie
sześć dni w tygodniu, niekiedy 7-8
godzin bez przerwy. Poza tym
dbałem o dietę, chodziłem na siłownię. Myślę, że najtrudniejsza
w przygotowaniach była monotonia. Największym wyzwaniem
było to, że w basenie na Lindego
w lutym br. w ciągu 24 godzin
przepłynąłem 96,85 km, ustanawiając rekord Polski w najdłuższym przepłynięciu w basenie 25metrowym. Był to sprawdzian
przed Bałtykiem.

Jest Pan wzorem dla wielu młodych ludzi. W jaki sposób zachęciłby
Pan dzieciaki, żeby zamiast siedzieć
przed komputerem, wybrały się na
naukę pływania czy inne treningi?
Wszyscy wiemy, że uprawianie
sportu wymaga poświęceń, ale też
wiele daje.

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza,
Sebastian Karaś, Tomasz Mencina – Burmistrz
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Piknikowy weekend na Bielanach
Ostatnie dni lata były dobrą okazją do zorganizowania szkolno-osiedlowych pikników i świętowania z lokalną społecznością
nowych inwestycji na Bielanach.
Piknik na Wawrzyszewie

Fot. Z. Morawski

rządu Osiedla Wawrzyszew Zygmunt Morawski i przewodniczą-

ca Rady Nadzorczej WSM Zofia
Paderewska.

Natomiast w niedzielę (17
września) odbył się piknik przy
Szkole Podstawowej nr 77 przy ul.
Samogłoska 9 na Młocinach, która
w tym roku przeszła generalny
remont.
W ramach modernizacji została wykonana nadbudowa,
przebudowa, a także remont istniejącego budynku szkoły, gruntowny remont przeszła sala gimnastyczna, do której został też
wybudowany nowy łącznik.
W ramach prac została także wymieniona nawierzchnia istniejącego boiska z trawy syntetycznej.
Całkowity koszt inwestycji to 4,7
mln zł.
Na licznie przybyłych mieszkańców – głównie uczniów szkoły
i ich rodziców – czekało wiele
atrakcji, m.in. zabawy przygoto-

wane przez sąsiadujące Miejsce
Aktywności Lokalnej „Samogłoska”, stoiska ze zdrową żywnością,
gry i zabawy – także w języku angielskim, mini-trampoliny i fotobudka.
Uroczystego otwarcia pikniku
dokonali Burmistrz Tomasz Mencina oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 77 Marzenna Narojek. Na
pikniku z mieszkańcami wspólnie
bawili się również zastępcy burmistrza: Magdalena Lerczak,
Artur Wołczacki, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, radni: Magda Oleś, Piotr
Ślaski i Jan Zaniewski oraz naczelnicy Wydziału Oświaty i Wychowania Zofia Gajewicz oraz
Wydziału Infrastruktury Paweł
Sondij, a także dyrektor BOK –
Jarosław Bobin.
Małgorzata Kink

Kolorowo było na Pikniku na Wawrzyszewie

Fot. P. Hołubiec

Fot. Z. Morawski

16 września na pikniku na
Wawrzyszewie, który zorganizował Urząd Dzielnicy, oprócz symbolicznego zawieszenia wiechy nie
zabrakło atrakcji dla dzieci przygotowanych przez Bielański Ośrodek Kultury oraz Bielańskiego
Słonia.
Impreza zgromadziła wielu
mieszkańców. Byli także obecni
Burmistrz – Tomasz Mencina
oraz jego zastępcy: Magdalena
Lerczak, Artur Wołczacki, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz
Piątkowski, bielańscy radni: Joanna Radziejewska, Anna Neska, Ilona Popławska, Daniel
Pieniek, Ryszard Zakrzewski
i Jan Zaniewski, a także dyrektor
ZS nr 49 Urszula Krajewska i kierowniczki żłobków nr 7 – Agnieszka Ryłło i nr 46 – Agnieszka Filipowicz, przewodniczący Samo-

Piknik na Młocinach

Władze dzielnicy, radni i dyrekcja SP nr 77 podczas otwarcia Pikniku na Młocinach

Ostatnie dni akcji Bielany dla Sośna

W

raz z pracownikami
Urzędu Dzielnicy Bielany oraz naszymi jednostkami pomocniczymi tj. BOK
oraz Biblioteką Publiczną prowa-

dzimy zbiórkę artykułów dla osób
poszkodowanych w tym m.in. artykułów spożywczych, środków
czystości, odzieży oraz materiałów
budowlanych.
Dodatkowo chcielibyśmy poinformować o stworzeniu z inicjatywy Piotra Całbeckiego Marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego, możliwości wsparcia poszkodowanych mieszkańców również
w formie wpłat pieniężnych.
Wsparcie dla poszkodowanej w
nawałnicy gminy Sośno można
wpłacać na numer konta: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie
Samorządowe „Salutaris”: 16 1020
5011 0000 9502 0319 0386.

– Dziękuję wszystkim, którzy
włączają się w pomoc dla mieszkańców poszkodowanej gminy.
Szczególne podziękowania kieruję do Filii BOK, który przekazał
15 stołów i 30 krzeseł dla Domu
Kultury w Sośnie! Dziękujemy za
inicjatywę i wsparcie: Jarosławowi Bobinowi – dyrektorowi BOK
i Iwonie Mirosław-Doleckiej –
kierownik Filii BOK oraz pracownikom BOK i wszystkim pracownikom Biblioteki Publicznej
im. S. Staszica – mówi Tomasz
Mencina, Burmistrz Dzielnicy
Bielany.
Redakcja

Fot. P. Hołubiec

W związku z prowadzoną
przez Urząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, akcją wsparcia mieszkańców Gminy Sośno
(woj. Kujawsko-Pomorskie)
poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach, jeszcze do
30 września zachęcamy do
czynnego udziału w działaniach podejmowanych na
rzecz osób, które znalazły się
w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Burmistrz Tomasz Mencina uczestniczy w zbiórce artykułów spożywczych
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Żegnaj Lato na Bielanach 2017
Coroczny piknik na zakończenie wakacji!

Fot. Z. Morawski

Jak co roku, w drugą sobotę
września, pożegnaliśmy lato
na Bielanach podczas rodzinnego pikniku w Parku Olszyna. W ciągu dnia było wiele
atrakcji dla mieszkańców
w każdym wieku. W strefie
sportowo-rekreacyjnej prezentowały się kluby sportowe
działające na terenie naszej
dzielnicy. Dzieci i ich rodzice mogli zapoznać się z ich
ofertą.

Fot. Z. Morawski

Margaret na Bielanach

List do Burmistrza
i spotkanie z idolką!

Fot. P. Hołubiec

P
Koncert Elektrycznych Gitar

rzed piknikiem „Żegnaj
Lato na Bielanach” Burmistrz Dzielnicy Tomasz
Mencina otrzymał wyjątkową
prośbę od Roksany, mieszkanki
naszej dzielnicy. Przygotowała
laurkę z prośbą o spotkanie ze
swoją ukochaną artystką, Margaret, która wystąpiła na koncercie

w ramach pikniku pożegnania lata
w Parku Olszyna. – Zrobiłem co
w mojej mocy, żeby doprowadzić
do spotkania. Cieszę się, że udało
się spełnić to marzenie! – mówi
Tomasz Mencina, Burmistrz
Dzielnicy.
Redakcja

Władze dzielnicy z najlepszymi bielańskim sportowcami

Fot. P. Hołubiec

Fot. Z. Morawski

Małgorzata Kink

Fot. P. Hołubiec

N

atomiast w strefie kulturalnej zaprezentowały się Bielański Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna. Jak zwykle,
na ich stoiskach nie zabrakło ciekawych i kreatywnych zajęć dla
dzieci.
W strefie eko było wiele gier
i zabaw propagujących proekologiczne zachowanie oraz gry i zabawy o tematyce leśno-przyrodniczej.
W strefie zdrowia i rodziny, jak
co roku prowadzona była akcja
krwiodawstwa, mieszkańcy mogli
skorzystać z konsultacji lekarskich,
badań w zakresie podstawowych
parametrów życiowych oraz
uczestniczyć w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nie zabrakło oczywiście takich
atrakcji jak dmuchańce i Bielański
Słoń.
Wieczorem tłumy fanów miały okazję bawić się przy koncertach
gwiazd wieczoru: Elektrycznych
Gitar i Margaret. Imprezę zakończył pokaz laserowy.

Burmistrz Tomasz Mencina zadowolony ze spotkania Roksany z Margaret
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Dzielnicowa inauguracja
roku szkolnego 2017/2018

Rekrutacja do
Przedszkola UKSW
Niepubliczne Przedszkole
UKSW to bezpieczne, twórcze miejsce, w którym Dzieci
rozwijają się poprzez zabawę,
beztrosko spędzając swoje
dzieciństwo.

Fot. P. Hołubiec

P
Dzielnicowa inauguracja roku
szkolnego 2017/2018 uzyskała
odświętną oprawę. Uroczystość odbyła się 5 września,
a rozpoczęła ją msza św. w kościele Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego.

W

uroczystości, prócz licznych przedstawicieli
szkół bielańskich wraz

z pocztami sztandarowymi, wzięła udział Joanna Fabisiak – Poseł
na Sejm RP, radni i przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bielany
z Burmistrzem Tomaszem Menciną na czele.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Zespole Szkół im.
Ignacego Domeyki nr 51 przy ul.
Staffa 3/5. Po okolicznościowych
wystąpieniach Burmistrz Tomasz

Przemawia Burmistrz Tomasz Mencina

Mencina wręczył dokumenty mianowania ponad 40 nauczycielom
bielańskich szkół.
Cześć oficjalną zakończyło
przedstawienie w wykonaniu
uczniów, które retorospektywnie,
w formie humorystycznej, zaprezentowało sposoby kształcenia
w latach 60.

rzedszkole zapewnia:
• w pełni profesjonalną
opiekę w godzinach od
7.00-18.00,
• program wychowawczy, który łączy tradycyjne, sprawdzone
rozwiązania z innowacyjnymi
metodami pracy z dziećmi,
• dopasowanie zajęć do potrzeb i możliwości każdego
dziecka przez m.in połączenie
zdobywania wiedzy z dobrą zabawą,

Katarzyna Dominiak

Redakcja

Paczki i piórniki
dla przedszkolaków i pierwszoklasistów

Zaproszenie
na konferencję na UKSW

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. Dla wielu to już
kolejny, a dla 902 pierwszoklasistów i 850 uczniów zerówek
– pierwszy!

4 października 2017, o godz.
10:00 rozpocznie się konferencja „Media – Rosja. Nowe
zagrożenia propagandowe”,
która odbędzie się w Auli im.
Jana Pawła II na Uniwersytecie
im. Kard. S. Wyszyńskiego.

W

ten pełen emocji dzień
uczniowie zostali przywitani przez Burmistrza
Dzielnicy Bielany Tomasza Mencinę i obdarowani szkolnymi niespodziankami. Do rąk pierwszoklasistów trafiły w pełni wyposażone piórniki, a do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach – „szkolne
Fot. P. Hołubiec

P
Burmistrz Tomasz Mencina
obdarowuje dzieci niespodziankami

Fot. P. Hołubiec

• oswajanie z językami obcymi
od najmłodszych lat,
• wdrażanie do odkrywania
świata sztuki, w tym książek i literatury oraz do korzystania z nowych technik komunikacji społecznej,
• zdrowe odżywianie,
• pakiet zajęć dodatkowych
w cenie czesnego,
• ruch i zabawę na świeżym
powietrzu.
Zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku 2,5–6 lat.
Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel.: 507 097
739 oraz adresem e-mail: przedszkole@uksw.edu.pl

paczki przedszkolaka”, które przydadzą im się w codziennym przedszkolnym życiu. Dzięki takiej niespodziance maluchy z uśmiechem
przywitały pierwszy dzień w nowej
szkole. W inauguracjach wzięła
również udział bielańska radna
Natalia Krupa.
Jeszcze raz życzymy wszystkim
uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!
Redakcja

odczas konferencji będzie
działał „Salonik medialny”
z udziałem dziennikarzy Te-

lewizji Biełsat oraz studentów
z Pracowni Podstawowych Technik
Radiowo-Telewizyjnych UKSW.
Na stronie www.wid.org.pl
będzie dostępna publikacja elektroniczna „Media – Rosja. Nowe
zagrożenia propagandowe”
w trzech wersjach językowych: po
polsku, rosyjsku i angielsku.
Katarzyna Dominiak
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Zrealizowane projekty w ramach
Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

„Kino plenerowe Młociny”
Pod gwiazdami, na leżakach,
w niezwykłych okolicznościach
przyrody, mieszkańcy Bielan mogli w okresie wakacyjnym uczestniczyć w projekcjach filmowych
w ramach „Kina Plenerowego

Fot. Arch. WOŚ

Pamiętacie trzepaki, na które
w dzieciństwie wspinaliście się i na
których wykonywaliście przeróżne
ewolucje akrobatyczne? Na terenie
Zespołu Szkół nr 52 przy ul. Szegedyńska 11, w ramach budżetu partycypacyjnego Wydział Ochrony
Środowiska zrealizował projekt budowy placu do ćwiczeń. Przestrzeń
została wyposażona w drążki, poręcze równoległe, kostki do naskoków, ławeczkę do brzuszków, drabinkę pionową i poziomą, słup rurowy, drabinkę ukośną, linę z mocowaniem, kółka gimnastyczne
i inne urządzenia. Street workout to
coraz popularniejsza forma aktyw-

ności fizycznej dla osób w każdym
wieku. Ćwiczenia z wykorzystaniem
ciężaru własnego ciała wpływają nie
tylko na poprawę sprawności fizycz-

„Scena z zadaszeniem
na placu zabaw
Kochanowskiego 22”

nej i wzmocnienie układu mięśniowego. Aktywność na świeżym powietrzu poprawia funkcjonowanie
układu krążeniowo-oddechowego.

Wydział Infrastruktury zrealizował kolejny projekt w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 r.
Na Piaskach, w pobliżu placu zabaw
przy ul. Kochanowskiego 22, po-

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza z uczestniczkami warsztatów

ła Magdalena Lerczak, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy. Bądźmy dla
siebie życzliwi! Jeśli widzisz ciążo-

wy brzuszek, bądź znaczek „Jestem
w drodze” nie zastanawiaj się –
wstań i ustąp miejsca.

Fot. Arch. WKP

Fot. Arch. WKP

„Życzliwość wobec
kobiet w ciąży”
O życzliwości wobec przyszłych
mam rozmawialiśmy 20 września
br. w Urzędzie Dzielnicy Bielany
w ramach realizacji zwycięskiego
projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. – „Życzliwość wobec
kobiet w ciąży”. Uczestniczki warsztatów uczyły się, jak komunikować
innym, że są w ciąży oraz jak być
asertywnym w kolejce, urzędzie czy
autobusie. Nie zabrakło prezentacji
oferty Urzędu m.st. Warszawy dla
kobiet w ciąży oraz matek z małymi
dziećmi. W spotkaniu udział wzię-

Bielany dla Mam

Ł

awki dla karmiących mam
mają zadaszenie oraz przewijak dla niemowląt, są tak-

że odpowiednio oznakowane piktogramami.
– Cieszę się, że po roku od mojej interpelacji na sesji Rady Dzielnicy udało się na Bielanach ustawić ławki dla matek karmiących
– mówi Daniel Pieniek Radny
Dzielnicy Bielany.
Zostały ustawione 4 ławki: 2
większe typu altanka przy Parku

Trampolin i Kępa Potocka oraz 2
mniejsze, zadaszone w Parku Olszyna i na Stawach Kellera. Jeśli
pomysł spodoba się bielańskim mamom, może pojawić się ich więcej.
Projekt zrealizował nasz Wydział Ochrony Środowiska. Koszt
to 24 tys. zł.
Redakcja

Fot. Arch. WOŚ

W bielańskich parkach, przy
placach zabaw pojawiły się
udogodnienia dla młodych
mam – miejsca, gdzie spokojnie mogą nakarmić swoje
maleństwa.

Młociny”. Projekt został zrealizowany przez Wydział Kultury i Promocji, ze środków budżetu partycypacyjnego. Seanse filmowe odbywały się od maja do września,
przy ul. Samogłoska 9, na terenie
Szkoły Podstawowej nr 77.

Fot. Arch. WKP

„Gimnastyczna ścieżka
zdrowia”

7

Ławka w Parku Trampolin na terenie AWF

wstała nowa scena z zadaszeniem.
Obiekt ułatwi organizację imprez
plenerowych: rekreacyjnych, sportowych oraz integracyjnych na terenie Dzielnicy Bielany. Dzięki zadaszeniu pogoda nie będzie już problemem dla występujących artystów!
Sylwia Lacek

8

K U LT U R A

Nasze Bielany nr 9/2017

Koordynacja bielańskiego
wolontariatu przy MDK
Działania oświatowego wolontariatu na Bielanach koordynowane są w MDK im. Marii
Gwizdak przy ul. Andersena 4.

W

mdk
Fot. M. Dobrzelak

barwnej jesiennej scenerii 19 września w MDK
spotkali się nauczyciele
- opiekunowie bielańskich szkol-

nych Klubów Ośmiu, zrzeszających młodych wolontariuszy.
Przybyła także Prezes Fundacji
„Świat na Tak”, Poseł na Sejm RP,
Joanna Fabisiak oraz Główny
Specjalista WOW Aleksandra
Ziach. Uroczyste spotkanie otworzyła dyrektor MDK Maria Pyszkiewicz.

„Dozwolone do 21 / UP TO 21”

Prezes Fundacji „Świat na Tak”,
Joanna Fabisiak, odwołując się do
konkretnych przykładów, podkreśliła niezwykle ważną rolę działań
wolontariackich w wychowaniu
młodego człowieka. Przypomniała także początki wolontariatu,
łączące się z Młodzieżowym Domem Kultury im. Marii Gwizdak
przy Andersena, podziękowała za
pracę wolontariatu i przedstawiła
plany na bieżący rok szkolny.

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza, Tomasz Mencina – Burmistrz,
Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent Warszawy

34. Międzynarodowy Festiwal
Filmowy „Dozwolone do 21 /
UP TO 21” odbył się w dnia 2123 września 2017 r.

Fot. Arch. MDK

W
Pani poseł Joanna Fabisiak w towarzystwie opiekunów Klubów Ośmiu

Inauguracja roku akademickiego na AWF
25 września Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęła nowy
rok akademicki 2017/2018.

W

uroczystości udział
wzięli rektorzy i delegac i s z kó ł w y ż s z yc h ,
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele

z Zastępcami Burmistrza Magdaleną Lerczak i Arturem Wołczackim, parlamentarzyści, duchowni,
reprezentanci środowiska sportowego, przedstawiciele biznesu oraz
licznie zgromadzeni studenci
pierwszego roku. Uroczyste ślubowanie złożyli wybrani studenci
pierwszego roku, którzy zostali
przyjęci na studia w AWF Warsza-

wa z najlepszymi wynikami w procesie rekrutacji.
Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „AWF Warszawa wczoraj
i dziś – refleksje absolwenta i pracownika” wygłosił Andrzej Strejlau,
Członek Bielańskiej Rady Seniorów,
absolwent AWF Warszawa.
Redakcja

tym roku na konkurs
napłynęło blisko 180 filmów z 13 krajów, m.in.:
Niemiec, Czech, Rosji, Ukrainy,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kanady, Irlandii, Iranu, Indii i oczywiście z Polski.
Do konkursu jury zakwalifikowało 90 filmów. Najmłodszym
uczestnikiem festiwalu i autorką
jednego z filmów animowanych
była 8-letnia dziewczynka.
W Dzielnicy Bielany, w Mediatece Start-Meta, podczas głównych
pokazów konkursowych obradowało jury profesjonalne w składzie: Wojciech Wójcik – reżyser
i przewodniczący jury, Grażyna
Banaszkiewicz – reżyser, dziennikarka i Andrzej Fogler – filmoznawca, krytyk filmowy.
23 września w Bibliotece Bielany odbyła się gala wręczenia
nagród. Na sali, wśród gości zasiedli: Wiceprezydent Warszawy –

Włodzimierz Paszyński, Burmistrz Dzielnicy Bielany – Tomasz
Mencina, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany – Magdalena
Lerczak, Rzecznik Prasowy Huty
ArcelorMittal Warszawa – Ewa
Karpińska, autorzy filmów z Polski, Niemiec i Ukrainy, a także ich
opiekunowie oraz miłośnicy
kina.
Grand Prix tegorocznego festiwalu „Dozwolone do 21” zdobył
film pt. Lubi, nie lubi – Julii Polkowskiej (Polska).
W tygodniu festiwalowym, od
19 do 22 września odbyły się również warsztaty dla dzieci i młodzieży. W dzielnicach partnerskich
wykładowcy poprowadzili zajęcia
z animacji poklatkowej i filmu
„Jedno ujęcie”.
Festiwal dofinansowano ze
środków Urzędu m.st. Warszawy.
Partnerem wydarzenia byli:
Huta ArcelorMittal Warszawa,
Twoja TV, Kino Amatorskie, Filmowe Południe, Halo Echo, Fresh
Film Festival.
Marzena Frączak

O Dzielnicy Bielany i „Naszych Bielanach” w internecie
Miesięcznik „Nasze
Bielany” ma swój portal

ne materiały z papierowych wersji
„Naszych Bielan”, ale także zadać
pytanie Burmistrzowi czy dodać swoWe wrześniu ruszył portal www. ją firmę do bazy bielańskich firm.
Zapraszamy do korzystania
naszebielany.pl, na którym można
znaleźć nie tylko tematycznie ułożo- z portalu i zgłaszania uwag.

Dzielnica Bielany
na You Tube
Relacje filmowe z największych
wydarzeń naszej dzielnicy są już
na wyciągnięcie ręki!
Witaj Lato na Bielanach, jazz
w podziemiach kamedulskich, czy
60-lecie Huty Warszawa to tylko
niektóre z wydarzeń, które przypomnieć można sobie w każdej
chwili. Uruchomiliśmy bowiem
kanał dzielnicy na youtube. Wpisując w wyszukiwarce youtube
„dzielnica bielany” znajdą Państwo
to, co już za nami i relacje z wielu
kolejnych naszych imprez. Do zobaczenia! Na wydarzeniach i w internecie.
Redakcja
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KONCERTY
Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

01.10 Katarzyna Groniec w koncercie „ZOO” (piosenki Agnieszki Osieckiej).
Godz. 18.00, bilety 40 zł, przedsprzedaż od 25.09.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

07.10 Folk miasta, folk w mieście - koncert zespołu Krzikopa.
Godz. 18.00, bilety 15 zł, przedsprzedaż od 2.10.

Kościół św. Zygmunta (pl. Konfederacji 55)

08.10 Koncert z cyklu „Arcydzieła Kameralistyki”.
Fundacja Art Connection zaprasza na koncert, w którym wystąpi trio smyczkowe
w składzie: Stanisław Tomanek - I skrzypce, Klementyna Schweizer - II skrzypce,
Tatiana Przybylska-Karaszewska - wiolonczela, a w partiach solowych klarnecistka Katarzyna Skrzypczak. Artyści wykonają między innymi utwory Jana Sebastiana Bacha, Clauda Debussego oraz fragmenty słynnego koncertu klarnetowego
polskiego kompozytora Karola Kurpińskiego. Koncert współfinansuje Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Godz. 20.00, wstęp wolny.
Katarzyna Groniec

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

11.10 Za rogatką grand zabawa! – koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej. Wystąpi zespół ludowy „Pies szczeka”.
Godz. 10.45, bilet 4 zł.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

11.10 „Ze śpiewnika satyryka” autorski recital Marka Majewskiego.
Z autorem wystąpią: Robert Kuśmierski (akordeon/ pianino/ śpiew) i Marcin Fidos (kontrabas/śpiew). Godz. 19.00, bilety 25 zł, przedsprzedaż od 2.10.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

15.10 Cały ten jazz – blues i dixieland. Koncert zespołu Ensemble squad.
W trakcie spotkania usłyszymy legendarne kompozycje takie jak np. „Mo Better
Blues” czy „Sunny Side of The Street” oraz posłuchamy prelekcji trębacza Michała
Michoty o historii jazzu, godz. 17.00, bilet 10 zł.
Zespół Krzikopa

Podziemia Kamedulskie (ul. Dewajtis 3)

22.10 Dominik Sieńko/Freshmood z cyklu Piosenka autorska w Podziemiach Kamedulskich.
Dominik Sieńko/Freshmood - ten koncert to autorskie kompozycje, do których
wszystkie teksty napisał wokalista zespołu Dominik. To będzie ich pierwszy tak
duży koncert, na którym będą mogli pokazać swój repertuar. Skład zespołu: Dominik Sieńko - wokal Jan Tabęcki - klawisze Tomasz Szymański - gitara elektryczna Jan Zajączkowski - gitara basowa Michał Zajączkowski - perkusja. Godz. 17.00.

Podziemia Kamedulskie (ul. Dewajtis 3)
Zespół Dominik Sieńko/Freshmood

26.10 W październikowej odsłonie cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach” wystąpi trio Regi Wooten’a - amerykańskiego wirtuoza gitary i kompozytora.
Regi Wooten urodził się w Shreveport w stanie Luizjana, jest najstarszym z pięciu
braci Wooten, którzy w latach 80-tych tworzyli znany amerykański zespół Wooten Brothers współpracujący m.in. z Whitney Houston. W Podziemiach Kamedulskich gitarzyście towarzyszyć będą dwaj znakomici polscy muzycy jazzowi:
Michał Barański, wybitny kontrabasista i basista oraz Tomasz Torres – perkusista,
syn znanego kubańskiego perkusjonalisty Jose Torresa.
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.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)
Regi Wooten

28.10 Muzyczne podróże - Powiew Andaluzji w programie koncert AIRE ANDALUZ z
pokazem tańca flamenco, wystawa fotografii, degustacja win i przekąsek.
Godz. 18.00, bilety 20 zł, przedsprzedaż od 23.10.
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BIBLIOTEKA
Biblioteka Publiczna im. St. Staszica (ul. Duracza 19)

09.10 Reżyserki na Bielanach – spotkanie z Agnieszką Smoczyńską.
Po spotkaniu projekcja filmu „Córki Dancingu”. Prowadzi krytyk
filmowy – Łukasz Maciejewski. Realizowane ze środków Budżetu
Partycypacyjnego, godz. 17:00.
23.10 Reżyserki na Bielanach – projekcja filmu „Moje córki krowy” oraz
spotkanie z Kingą Dębską.
Prowadzi krytyk filmowy – Łukasz Maciejewski. Realizowane ze
środków Budżetu Partycypacyjnego, godz. 17:00.
30.10 Aktorki na Bielanach – projekcja filmu „Noc Walpurgii” oraz spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską.
Prowadzi krytyk filmowy – Łukasz Maciejewski. Realizowane ze
środków Budżetu Partycypacyjnego, godz. 17:00.

Agnieszka Smoczyńska

Kino za rogiem: pokazy filmowe

04.10 – Facet na miarę
11.10 – Śmietanka towarzyska (wstęp Łukasza Maciejewskiego)
18.10 – Geniusz
25.10 – Jak zostać kotem

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

03.10 Spektakl teatralny „Najsmaczniejsza zupa świata”
w wykonaniu aktorów teatru WARIACJA.
Godz. 17:30
04, 11, 18, 25.10 Zajęcia z cyklu „MUZYKA DLA SMYKA”.
Zapraszamy dzieci w wieku 2 lat. Na zajęcia obowiązują zapisy.
Nr tel. 22 639 88 51; e-mail: bibld.26@bibliotekabielany.waw.pl
Godz. 17:30

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 27 (al. Zjednoczenia 19)

11.10 Przedstawienie teatralne pt.: „Orzeszek chłopiec z leszczyny”. Wykonanie „Teatr Domowy”.
Godz. 17:00

Kinga Dębska

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 65 (ul. Petofiego 3)

03.10 Spotkanie z dr Małgorzatą Sobotką, specjalistą chorób wewnętrznych oraz warsztat prowadzony przez Niezależną Konsultantkę
Kosmetyczną Mary Kay Alicja Adamczyk-Raczkowska.
Godz. 18:00.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 103 (ul. Reymonta 6)

10, 31.10 Angielski dla Seniorów - poziom podstawowy.
Wiek 45 + ZAPISY, Zajęcia będą odbywały się co drugi wtorek. Przewidziano 10 spotkań, godz. 17:30.
04.10 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Omawiane pozycje to: „Historia pszczół” Maja Lunde oraz „Ruiny
przeszłości” Chris Bohjalian 18+. Godz. 17:30, wstęp wolny.

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

11.10 Cykl zajęć dla dzieci (5-8 lat) pt. „Czytane środy” WODNE STWORY.
Dowiemy się różnych ciekawostek o wodzie, życiu w morzu i wodnych stworach. Godz. 17:00.

Mediateka Start-Meta (ul. Szegedyńska 13a)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć na zapisy (Akademia
Małego Odkrywcy, Mistrzowie Kodowania, LogiKit, MultiArt, MultiMusic, Kurs komputerowy – Internet 50+, Zabawy z językiem angielskim, K-First, Zajęcia taneczne, Zajęcia ruchowe dla seniorów).
Informacje na stronie: www.mediateka.waw.pl, tel. 22 291 44 71.

Małgorzata Zajączkowska
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BOK
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

06.10 Off na Zakręcie – Polska Movie.
Pokaz filmów kina niezależnego. Artystyczne, przewrotne,
poruszające kadry z Polski. Autor pokazu Maciej Misztal.
Godz. 19.00, wstęp wolny.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

07.10 Akademia Einsteina – doświadczenia i eksperymenty.
Pokazy i warsztaty o tematyce naukowej. W programie
kuchnia molekularna i warsztaty z wykorzystaniem ciekłego azotu. Godz. 10.30, zapisy do 5 października, 25 zł
zajęcia jednorazowe.
Akademia Einsteina

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

8.10 Dwie Godziny dla Rodziny – spektakl „Bajka o dobrej
Anusi i mądrym krasnoludku” oraz zabawy plastyczne.
Godz. 12.30, od lat 3.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

13.10 Wystawa fotograficzna „Utracony świat. Podróże Leona
Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej”. Pomysłodawca i autor wystawy Igor Strojecki.
Godz.18.00, wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

16.10 „Papież Polak” pokaz filmu Aliny Czerniakowskiej.
Godz. 18.00, wstęp wolny.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

17.10 Wólka Węglowa – fakty, legendy, dzieje.
Spotkanie z archeologiem Mateuszem Napieralskim, który
opowie o historii Wólki Węglowej, przybliży nieodkryte
i zapomniane fakty związane z dziejami osiedla i okolic.
Godz. 19.00, wstęp wolny. Studnia MAL.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)
Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej

18.10 Wieczór międzynarodowy – Japonia.
Prezentacja multimedialna „Japonia- gejsze, samurajowie
i komputery” - Krzysztof Dworczyk, „Fakty i mity o japońskiej kuchni”- Marcin Pabich, wystawa fotografii „Wiosna
i jesień w Japonii” autorstwa Natalii Kuźmicz, sprzedaż
książek „Współczesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach”, quiz z nagrodami, degustacja sushi. Godz. 18.00,
bilety 15 zł, przedsprzedaż od 9.10.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

25.10 Spotkanie z podróżnikiem Mieczysławem Szczepańskim
- Wietnam dla początkujących.
Pokaz slajdów i opowieść o legendach, historii i życiu codziennym mieszkańców Wietnamu. Godz. 18.00, wstęp wolny.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)

Wieczór międzynarodowy – Japonia

27.10 Dystans – wernisaż fotografii Marty Caban.
Wystawa to opowieść o człowieku w przestrzeni i śladach,
jakie po sobie pozostawia. Fotografie powstały podczas
podróży autorki do Francji, Rumunii, Bułgarii, Gruzji, Armenii i Rumunii. Godz. 17.00, wstęp wolny.

12 W W W. B I E L A N Y P O G O D Z I N AC H . P L

SZTUKA
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)
01.10 Zostań aktorem – bezpłatne warsztaty teatralne dla
dzieci w wieku 5 -7 lat.
Prowadzenie Iwona Prugar Fiedorowicz. Godz. 12.00,
wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

8.10 Dwie Godziny dla Rodziny – spektakl „Bajka o dobrej
Anusi i mądrym krasnoludku” oraz zabawy plastyczne.
Bajka, którą obejrzycie, to piękna, edukacyjna opowieść
o tym, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście, zaś dobro, które okazujemy innym, wraca do nas podwójnie.
Po przedstawieniu zapraszamy na zajęcia plastyczne,
których tematyka będzie związana z bohaterami obejrzanego przedstawienia. Godz. 12.30, od lat 3, bilety 10
zł, przedsprzedaż od 2.10.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Estrady 112)
21.10 Kocham Teatr! – „Tymoteusz wśród ptaków”.
Spektakl w klasycznej technice pacynkowej Teatru Barnaby z Gdańska. Godz. 12.00, bilet 5 zł.

Nasze Bielany nr 9/2017

DOBRE MIEJSCE
Dobre Miejsce (teren przy kompleksie Dobrego Miejsca
ul. Dewajtis 5)

08.10 „Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego”
Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce, parafia pw. bł.
E. Detkensa oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany serdecznie
zapraszają na VI edycję rodzinnego pikniku ekologicznego
„Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego”. Jak co roku będziemy świętować na łonie przyrody, zdobywając wiedzę o niej
i ucząc się, jak ją szanować.
Program:
- o 11:00 Msza Święta na otwarcie świętowania
- 10-15 Kiermasz rękodzieła ludowego i swojskiego jadła
- od 12:00 Koncert zespołu StronaB na scenie plenerowej
- ok 13:30 Przedstawienie Teatralne dla dzieci „Tajemnice Lasu
Bielańskiego”
- Dmuchaniec dla dzieci
- Stoisko Centrum Edukacji Lasów Miejskich Warszawy
- Stoisko ByForest - Warsztaty pracy w drewnie, wiedza o lesie.
- Rekonstrukcja historyczna - obóz Żołnierzy Wyklętych - Grupa Historyczna Niepodległość.
- Wspólne sprzątanie ścieżek Lasu Bielańskiego
- Przejazdy bryczką po ul. Dewajtis.

Bielański Ośrodek Kultury (ul. Goldoniego 1)

29.10 Artystyczna niedziela - spektakl Teatru Wariacja „Może
przejdziemy na Ty?”
„…Jeszcze w wakacyjnej atmosferze spotykają się pani
po 40-tce i chłopak przed 30-tką. Ona tworzy swoje artystyczne wizje w ogródku działkowym, dopóki jeszcze
ciepło i dużo słońca. On chce zrobić interes „na wnuczka”. Kiedy poznają się bliżej okazuje się, że wcześniejsze
ich plany idą w łeb. A między nimi rozwija się coś bardzo
ciekawego, co każe im postawić pytanie „Czy mogą już
przejść na ty?...” Godz. 19.00, bilety 20 zł, przedsprzedaż
od 23.10.

Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego w 2016 r.

Kocham Teatr! – „Tymoteusz wśród ptaków”

Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego w 2015 r.
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Sąsiedzi
Z pozoru wszyscy jesteśmy
otoczeni ludźmi w miejscu
pracy, w szkole, w sklepie czy
na ulicy. Jednak niezbyt często
przyjaźnie i z radością witamy
człowieka, którego los stawia
na naszej drodze.

S

kupieni na własnym życiu
i sprawach, staramy się nie
wchodzić w zbyt bliskie kontakty ze spotykanymi osobami.
Ciągły pośpiech i nawał obowiązków nie sprzyjają także zacieśnianiu więzi sąsiedzkich.
Czasem jednak nie sposób odmówić zaproszeniu na pogawędkę.
Tak było kilka lat temu, gdy Witold
Krupowicz zagadnął mnie na naszej
ulicy, jak upamiętnić pułk, w którym
walczył w czasie II wojny światowej.
Wtedy to, przy sąsiedzkiej herbatce,
poznałam tragiczne losy żołnierza
77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Aresztowany przez Rosjan, zesłany do gułagu na katorżniczą pracę, przetrwał tylko dzięki sile woli

i charakteru. Żył myślą o spotkaniu
kiedyś w Polsce żony i syna. Ta historia zakończyła się szczęśliwie. Pan
Witold został, po śmierci Stalina,
uwolniony z obozu, ale poradzono
Mu cynicznie, aby do upragnionej
Polski poszedł sobie na piechotę. Tak
też zrobił i przeszedł tysiące kilometrów o głodzie i w cierpieniu, gnany
myślą o polskim domu. Tu, jak mówił, los był zawsze dla Niego łaskawy
i na przystanku autobusowym spotkał żonę, a potem na starość dobrych ludzi, którzy dali mu rodzinę
na ostatnie lata życia. Odszedł w tym
roku, w dniu upamiętniającym najazd Rosji Sowieckiej na Polskę. Ta
data zawsze przypominała Mu
agresora, który spowodował, że żył
w piekle na ziemi. Mimo tych traumatycznych przeżyć, a może właśnie dlatego, zawsze wspominał
kolegów – żołnierzy i bohaterską
ludność cywilną ziemi lidzkiej i im
w hołdzie wystawił pomnik na pl.
Konfederacji, angażując w to dzieło własne środki finansowe,

a przede wszystkim czas i wielu,
wielu ludzi.
Pan Witold z pewnością ożywiał relacje z sąsiadami na całej
ulicy. Każdy Go znał i podziwiał za
determinację w osiąganiu celów,
choć niektórzy wzdychali i mówili,
że „Orzeł Północy”, tak był nazywany, chce ogradzać pomnik i znów
nas będzie męczył.” Coś pewnie
jednak w sąsiadach pozostawało
z tych obserwacji starań o wspólne
dobro sędziwego kombatanta, bo
przed dwoma laty sąsiadka zaproponowała wspólną organizację
święta ulicy i dzięki chwalebnemu
uporowi zorganizowała to towarzyskie spotkanie sąsiadów. Świętowaliśmy i planowaliśmy, jak ulepszyć
te miłe spotkania. Bezcenna inicjatywa, świadcząca o potrzebie bliższych relacji z sąsiadami. Polacy
z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy sąsiad w bloku, czy domu
obok był przyjacielem od wszystkiego. Nawet jeśli zdarzały się spory, to wedle słów Pawlaka z filmu
„Sami swoi” – „lepszy swój wróg
niż obcy”. Teraz sąsiad mieszkający
na tej samej klatce schodowej bywa

obcym. Może warto organizować
święto klatki schodowej, aby poznać się i polubić, bo bardzo zmienia się nasze podejście do gościa.
Kładziemy, według badań CBOS
– u, ogromny nacisk na ochronę
własnej prywatności. Nie lubimy
gości wpadających bez uprzedzenia. Przejęliśmy od Anglików zasadę „Mój dom, mój zamek”, czyli:
„sąsiedzie, nie masz tu prawa zaglądać, bo to moja twierdza”.
Czasy oczywiście się zmieniają, ale warto sięgać do przeszłości,
by poznawać dawne obyczaje, bo
ludzie przecież mieli i mają podobne psyche i potrzeby społeczne.
Sarmacki savoir vivre mówił lapidarnie „gość w dom, Bóg w dom”,
a grzeczność nakazywała przyjmować gości wedle bogatej etykiety,
aby przez niedopatrzenie niczym
nie urazić przybysza. Wypadało,
na przykład, witać go już w progu
i obdarzyć kilkoma szczerymi
komplementami, co płynęło
z życzliwości do gościa – sąsiada,
bo to on był najczęstszym gościem.
Grzeczność nakazywała też żywe
zainteresowanie rozmówcą i jego

Jak odnaleźć swoją drogę w rodzicielstwie?
Okres, który następuje zaraz
po przyjściu nowego członka
rodziny na świat, to czas w
którym poznajemy dziecko
i pochylamy się nad jego
potrzebami fizycznymi i emocjonalnymi. To także czas
poszukiwania własnej drogi
w rodzicielstwie.

W

dobie dużej dostępności
porad eksperckich, książek, poradników, programów telewizyjnych, odnalezienie
swojej ścieżki bywa niełatwe. Docierające zewsząd porady specjalistów,
osób z rodziny i najbliższego otoczenia, często różnią się od siebie, niekiedy wzajemnie się wykluczając.
Jako najlepiej znane, bardzo mocno
odzywa się w nas także wszystko to,
czego sami doświadczyliśmy jako
dzieci. Nawet doświadczenia, o których uważamy, że nie najlepiej nam
służyły, mogą wpływać na nasze reakcje, jako że najłatwiej przychodzi
nam robić to, co dobrze znane. Każdego rodzica czekają decyzje, dotyczące tego, co chce zaczerpnąć z książek, z własnych doświadczeń, budując swoją relację z dzieckiem, a co
odrzucić. Niezbędna jest do tego
refleksja, znajomość siebie i świadomość tego, co dla nas ważne.

Czy bycia wystarczająco
dobrym rodzicem
można się nauczyć?
Tak. Choć nigdy raz na zawsze.
Nasze dzieci rosną i zmieniają się.

Z roku na rok mają nieco inne
potrzeby. Wraz z tym, jak dzieci
się rozwijają oraz z przychodzeniem na świat nowych członków
rodziny, relacje w rodzinie ulegają
głębokiej przemianie - to, co dotąd
działało, dziś może być trudne do
zrealizowania. Rodzicielstwo to
nieustanny rozwój. Nauka bycia
rodzicami to proces, który odbywa
się w relacji z dzieckiem. Uczymy
się w nim dziecka i siebie.

Czy każdy może dotrzeć
do tego, co nazywa się
„rodzicielską intuicją”? Jak
odnaleźć własną drogę?
Poniżej podpowiadamy, co
może w tym pomóc:
1. Zdobywanie wiedzy na temat
psychicznego i fizycznego rozwoju
dzieci - świadomość, jak przebiega
rozwój, jakie zachowania są typowe

dla okresu, który przechodzi teraz
dziecko, może bardzo ułatwić wiele
codziennych sytuacji. Wiedza psychologiczna, dotycząca zachowań
charakterystycznych dla poszczególnych okresów rozwojowych pozwala lepiej rozumieć i interpretować dziecięce zachowania, przestać
niepokoić się tym, co naturalne
i zwrócić uwagę na obszary w których dziecko potrzebuje wsparcia.
2. Refleksja nad własnymi doświadczeniami z dzieciństwa. Zatrzymanie się nad tym, co w tym,
czego doświadczaliśmy jako dzieci,
było budujące i wspierające, a co
powodowało, że czuliśmy brak, smutek lub niezrozumienie, może pomóc
nam działać bardziej świadomie
w relacjach ze swoimi dziećmi.
3. Wsłuchanie się w siebie. Nasze słowa i gesty najlepiej docierają do dzieci wtedy, kiedy są autentyczne i wypływają z tego, co dla

nas ważne. Rodzicielstwo wymaga
refleksji i wsłuchania się w siebie
- decyzje, które z tego wypływają,
nazywa się często kierowaniem się
rodzicielską intuicją.
4. Otwartość na zmianę, wybaczanie sobie błędów – w żadnej
dziedzinie, a już na pewno nie
w dziedzinie relacji międzyludzkich, nie sposób ustrzec się od
błędów, gorszych dni i nieporozumień. Dlatego niezwykle ważnym
elementem rozwoju jest otwartość
na to, by ciągle sprawdzać i szukać
tego, co będzie rodzinnym relacjom najlepiej służyć.
5. Budowanie relacji z innymi
rodzicami - zgodnie z pewnym
afrykańskim powiedzeniem, „potrzeba całej wioski, aby wychować
jedno dziecko”. Dobrze, jeśli przez
ten rozwój w rodzicielstwie nie
kroczymy samotnie. Znalezienie
grupy osób, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami (może to być
grono przyjaciół, grupa wsparcia,
grupa warsztatowa) jest niesłychanie wspierające. Dowiadujemy się
dzięki takim kontaktom, że problemy z którymi się mierzymy, choć
indywidualne, nie są jedynie naszym udziałem. Kontakt z innymi
dorosłymi, doświadczanie od nich
empatii, czasem po prostu bycie
wysłuchanym, pozwala wzmocnić
się i naładować akumulatory.

Zaproszenie
na warsztaty
Rodziców, którzy potrzebują
wsparcia w odnajdywaniu własnej

sprawami. Tak więc szlachcic zapytywał sąsiada o zdrowie, potem
o zdrowie żony i rodziny, potem
pytał o powodzenie innych spraw,
a więc jak zboże obrodziło, jak się
czeladź sprawuje, czy nowy koń
wart był swej ceny. Potem wypadało pogwarzyć o wydarzeniach
w powiecie czy parafii. Na koniec,
uzyskawszy niezbędne informacje,
szlachcic proponował sąsiadowi
pomoc, jeśli ta była potrzebna.
Dobre stosunki z sąsiadami to
podstawa. Każdy z nas chce mieć
wokół siebie ludzi przyjaznych
i życzliwych. Możemy to uzyskać
tylko będąc przyjaznymi, życzliwymi i otwartymi na potrzeby sąsiadów.
Serdecznie zapraszam do dyskusji na temat sąsiedztwa na łamach internetowej „Gazety
Bielańskiej”.
Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP

drogi w rodzicielstwie, którzy poszukują wiedzy i umiejętności pomocnych w budowie relacji
z dziećmi, zapraszamy do udziału
w cyklu wykładów i warsztatów
– PRACOWNIA RODZINY. Spotkania adresowane są do rodziców,
którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze i pogłębiać
wiedzę psychologiczną, która pozwoli im lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju. W bezpiecznej
atmosferze, pod okiem doświadczonych psychologów i pedagogów rodzice będą mogli dowiedzieć się, jak radzić sobie z dziecięcą złością, jak wspierać ich
poczucie własnej wartości oraz jak
budować dobrą relację opartą na
szacunku i zrozumieniu.
Zapraszamy rodziców, którzy
chcą:
– lepiej rozumieć swoje dziecko,
– rozwijać swoje umiejętności
rodzicielskie,
– uczyć się jak przewodzić dzieciom i zapraszać je do współpracy,
– dowiedzieć się, jak ciekawie
spędzić czas w rodzinnym gronie.
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych: wykładach, warsztatach
rozwojowych oraz konsultacjach
indywidualnych.
Więcej informacji oraz zapisy:
www.pracowniarodziny.pl i www.
tworczosc.org.pl.
Organizator: Fundacja Przystanek Twórczość. Partner: Biblioteka
Publiczna im. S. Staszica. Projekt
dofinansowany przez Dzielnicę
Bielany m.st. Warszawy.
Małgorzata Stańczyk
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Nie dajmy się grypie!
Miesiące jesienno-zimowe to
okres nawracających infekcji
układu oddechowego wymagających wizyty u lekarza
rodzinnego.

Z

chwilą pojawienia się nagle
złego samopoczucia, rozbicia, dreszczy, kaszlu, wysokiej gorączki, bólów głowy oraz
bólów mięśniowo-stawowych najczęściej mamy do czynienia właśnie z grypą. Wirus tej groźnej choroby zakaźnej rozprzestrzenia się
najczęściej drogą kropelkową,
w trakcie kaszlu lub kichania rozpylamy tysiące kropelek zawierających zjadliwe wirusy. Grypą można
się zarazić również przez bezpośredni kontakt np. pocałunek lub
podanie ręki. Zakaźność choroby
jest bardzo wysoka i choruje większość osób mająca kontakt z tym
wirusem. Przebieg jest uzależniony
od zjadliwości wirusa, wieku i trybu życia pacjenta oraz współistnienia innych przewlekłych chorób.
Okres od wniknięcia wirusa
grypy do organizmu i wystąpienia
pierwszych objawów choroby wynosi od kilku do kilkudziesięciu
godzin. Grypy nie wolno lekceważyć, gdyż może wywołać wiele powikłań: zapalenie ucha, zapalenie
płuc lub oskrzeli, zapalenie mięśnia
sercowego, niewydolności nerek,
zapalenie mózgu i opon mózgowo
-rdzeniowych. Należy zwrócić
uwagę na możliwość wystąpienia
zapalenia ucha środkowego u dzie-

W przypadku przysłowiowego „nie
wyleżenia” przeziębienia i przeciągania się objawów, zwłaszcza
u osób starszych, niezbędna jest
konsultacja lekarza rodzinnego.

ci, które może spowodować częściową utratę słuchu lub być przyczyną całkowitej głuchoty.

W trakcie zachorowania
na grypę

Objawy grypy
można pomylić z zakażeniem
innymi wirusami układu oddechowego i przeziębieniem.
Przeziębienie najczęściej rozpoczyna się ogólnym rozbiciem,
złym samopoczuciem, bólem i drapaniem w gardle, pieczeniem oraz
łzawieniem oczu. Następnie mogą
dołączyć się objawy nieżytu nosa:
kichanie, swędzenie oraz najbar-

szel i wyciek z nosa. W przeziębieniach bez powikłań objawy chorobowe ustępują zwykle po 7-10
dniach. Często jednak infekcja
przedłuża się i zostaje powikłana
zakażeniami bakteryjnymi. Osła-

dziej dokuczliwy wyciek z nosa,
początkowo surowiczy, następnie
śluzowy, wreszcie ropny. W następnych godzinach czy dniach
dołączają się kolejne objawy: stany
podgorączkowe lub gorączka,
dreszcze i bóle mięśniowe. Złe samopoczucie trwa średnio kilka
dni, potem objawy stopniowo ustępują. Najdłużej utrzymuje się ka-

biony organizm nie jest w stanie
zapanować nad kolejnymi intruzami wdzierającymi się przez uszkodzony nabłonek dróg oddechowych – szeregiem różnych bakterii
czy ustrojów atypowych. Najczęściej również dochodzi do zapalenia zatok przynosowych, ucha
środkowego, krtani, oskrzeli, płuc
czy nawet mięśnia sercowego.

Wojciech Borkowski

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) i w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29
oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do
publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Marymonckiej 8, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej
w księdze wieczystej KW nr WA1M/00146310/5, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 33/2, 44/2, 44/4, 44/6 i 79/4
o powierzchni 1.675 m2 w obrębie 7-04-07.
III przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy
Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8, pok. nr 27 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21 71, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a ponadto z aktualną
ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.
um.warszawa.pl, w serwisie „Nieruchomości miejskie”.
mailto:http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Ogloszenie_III_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_nieza.htm
mailto:http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że w dniu 13 września 2017 r. na stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.
warszawa.pl, został zamieszczony wykaz nr BM-WZ-32/2017 o przeznaczeniu do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Pasterskiej,
stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00497509/2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/3 o powierzchni 970 m2 w obrębie 7-10-01. Wykaz ten został również wywieszony na okres
21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) i Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29.
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Wykaz_o_przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_nieograniczonego_nieruchomosc.htm
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

pamiętajmy o podaży dostatecznej ilości płynów w szczególności przez osoby gorączkujące,
zapewnieniu organizmowi odpoczynku z dużą ilością snu i maksymalnym ograniczeniem aktywności fizycznej, stosowaniu lekkostrawnej diety w oparciu o zasady
zdrowego żywienia, zapewnieniu
w miarę stałej temperatury otoczenia –wychłodzenie, jak i przegrzanie może przyczynić się do zaburzenia równowagi odpornościowej
naszego organizmu. Pamiętajmy o
zasłanianiu chusteczką jednorazową ust podczas kaszlu i kichania,
dokładnym umyciu rąk (w razie
braku chusteczki zaleca się zasłanianie ust przedramieniem, a nie
dłonią) unikać kontaktu twarzą w
twarz z innymi osobami, unikać
tłumu i masowych zgromadzeń,
unikać dotykania nieumytymi rękami ust, nosa i oczu; często i dokładnie wietrzyć pomieszczenia.
Wiele osób zastanawia się, czy
w nadchodzącym sezonie będzie
nam grozić kolejna epidemia grypy i czy warto się zaszczepić. Należy podkreślić, że szczepionki
przeciw grypie są bezpieczne i
szczepienie jest najefektywniejszą
formą zapobiegania zachorowaniom na grypę wśród dorosłych i
dzieci.

Szczepionka uodparnia
przeciw grypie
przez okres jednego roku, działając już po 7 - 14 dniach od jej
podania. Może być podawana
równocześnie z innymi szczepionkami. W Polsce dostępnych jest
kilka równoważnych szczepionek
przeciwgrypowych. Skuteczność
szczepień określa się na poziomie
70 – 95 % i oznacza to, że taki
odsetek osób zaszczepionych
przed sezonem grypowym uniknie
zachorowania i narażenia swojego
organizmu na groźne powikłania
pogrypowe. W ostatnim sezonie
w naszym kraju odnotowano 4,8
mln zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań, czyli o 19% więcej w porównaniu do sezonu poprzedniego. Około 17 tys. pacjentów z tego powodu było hospitalizowanych. Niezależnie od obiegowych mitów i błędnych przekonań,
szczepienie jest najskuteczniejszą
metodą chroniącą nasz organizm
nie tylko przed zachorowaniem,
ale przede wszystkim zapobiega
groźnym dla zdrowia i życia powikłaniom. Zawsze zapobieganie
chorobie jest lepsze niż jej późniejsze leczenie. Miesiąc wrzesień to
najlepszy czas aby zaszczepić się
przeciw grypie.
W większości przychodni na
Bielanach i Żoliborzu wykonywane są bezpłatne szczepienia dla
osób od 65. roku życia zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.
Lek. med. Wojciech Borkowski
Specjalista medycyny rodzinnej

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) w związku z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
zawiadamiam,
że w dniu 25.08.2017 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano
decyzję nr 3/Z/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1496), na „budowę ulicy Jamki na odc. ul. Wóycickiego
– Las Młociński w Warszawie” zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 164, 126/15,
126/16, 131, 167/9, 126/14 z obrębu 7-10-01.
Nieruchomości dla których określono ograniczenia w korzystaniu
nieruchomości dla realizacji budowy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych): dz. ew. nr 126/14 z obrębu 7-10-01.
Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia. Strony postępowania mogą się zapoznać
z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego
29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel.: (22) 443-46-79, w poniedziałki
i czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym.
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Fot. P. Hołubiec

Bielany pamiętają
o bohaterach września

B

o jak moglibyśmy zapomnieć o bohaterach września, o ich ofierze krwi i życia, skoro dzięki temu żyjemy
w wolnej ojczyźnie?
– Dziękuję, że wytrwaliście na
posterunku nie tylko pamiętnego
1 września, ale również walcząc
w szeregach ruchu oporu przez
wszystkie lata okupacji – podczas
swojego przemówienia dziękował
bielańskim Kombatantom Burmistrz Tomasz Mencina.
Dlatego w naszych modlitwach
wspominaliśmy wszystkich poległych w obronie ojczyzny. 1 września br. w kościele św. Marii Mag-

daleny i pod pomnikiem na
Cmentarzu Wawrzyszewskim
w 78. rocznicę wybuchu II wojny
światowej wspominaliśmy bohaterów wojny obronnej. Jak co roku
w drugą niedzielę września na pl.
Konfederacji przy głazie pamiątkowym, którego fundatorem był
Witold Krupowicz (zmarł 17
września br.) odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca
rocznicę ofiarnej walki Żołnierzy
77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego, 77. Pułku Piechoty Armii
Krajowej Okręgu Nowogródek
oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej
we wrześniu 1939 r. 17 września,
podczas Mszy świętej w kościele
pw. Zesłania Ducha Świętego
wspominaliśmy rocznicę agresji

ZSRR na Polskę, a 21 września na
skwerze przy Hucie ArcelorMittal
Warszawa wzięliśmy udział w uroczystości z okazji historycznej bitwy „Warszawskie Termopile”.
W tych uroczystościach wrześniowych uczestniczyli zaproszeni
goście: Wiceprezes Światowego
Związku Żołnierzy AK Janusz
Frąckiewicz, Prezes Światowego
Związku Żołnierzy AK – Okręg
Nowogródek, który również reprezentował Biuro Badań Historycznych IPN – dr Kazimierz Krajewski, Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Artur Kondrat, Wiceprezes Koła Żołnierzy
i Rodzin Zgrupowania StołpeckoNalibockiego AK Piotr Kosowicz.
Bielańskie środowiska kombatanc-

Zmarł Witold Krupowicz
17 września, w szczególnym
dla polskiej historii dniu, zmarł
niezwykły i zasłużony mieszkaniec naszej dzielnicy – Witold
Krupowicz.

Fot. Arch. Redakcji

U

rodził się 14 lutego 1921 r.
w Lidzie na Wileńszczyźnie. Choć od zakończenia
drugiej wojny światowej mieszkał
w Warszawie, to ziemia wileńska
była miejscem, które ukochał
w sposób szczególny. To tam walczył o wolność Ojczyzny. Najpierw
jako żołnierz Pułku Piechoty Wojska Polskiego, następnie – 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek.
To właśnie Witold Krupowicz
zainicjował (i w znacznym stopniu
z własnych funduszy sfinansował)
wzniesienie przy pl. Konfederacji

Witold Krupowicz na tle głazu pamiątkowego przy pl. Konfederacji

anna Radziejewska, Emilia Romanik, Jakub Roszkowski, Michał
Świderski, Łukasz Świderski, Joanna Tomaszewska, Sławomir
Umiński i Ryszard Zakrzewski.
W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele bielańskich służb mundurowych –
Komendant Rejonowej Policji
Warszawa V mł. insp. Lech Bielak
i jego I Zastępca nadkom. Wojciech Turek oraz zastępca Naczelnika Oddziału Terenowego Straży
Miejskiej Marcin Pawlak, a także
bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj,
Prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Waldemar Wasiewicz, a także uczniowie z bielańskich szkół.
W imieniu zgromadzonych
środowisk kombatanckich przemówił Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta por.
Józef Kassyk, który podziękował
zgromadzonym za udział w uroczystościach i niegasnącą pamięć
o bohaterach tamtych wydarzeń.
Podczas uroczystości msze
święte celebrowali: ks. prałat dr
Piotr Fołtyn, ks. kapelan mjr Bogusław Pasternak, ks. dr Krzysztof Kosk.
Redakcja

Fot. Arch. Redakcji

Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy wraz z Zarządem oddaje hołd bohaterom września

Rzeczywiście, Bielany pamiętają o bohaterach września.

kie reprezentował Przewodniczący
Bielańskiego Klubu Kombatanta
por. Józef Kassyk, środowiska Grupy Kampinos AK – sekretarz Irena
Wróblewska, a Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników – Prezes Zarządu Krajowego Kazimierz Potocki. W uroczystości wzięli także udział reprezentanci: Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Szarych Szeregów.
Wśród gości obecny był poseł do
Parlamentu Europejskiego Marek
Jurek, poseł na Sejm RP Joanna
Fabisiak, Wiceprzewodniczący Rady
m.st. Warszawy Dariusz Figura oraz
Przewodniczący Komisji Samorządowej Edmund Świderski.
Władze Dzielnicy Bielany reprezentował Burmistrz Tomasz
Mencina oraz jego zastępcy: Magdalena Lerczak, Grzegorz Pietruczuk oraz Włodzimierz Piątkowski. Obecni byli także: Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka i Jan Zaniewski oraz radni Dzielnicy Bielany:
Renata Banasiak, Wojciech Borkowski (zarazem Prezes Oddziału
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Bielany), Jo-

Pani poseł Joanna Fabisiak z władzami dzielnicy i kombatantami
w kościele Zesłania Ducha Świętego

pomnika poświęconego pamięci
pułków, w których służył oraz cywilnym mieszkańcom Ziemi Lidzkiej i ich cierpień w czasie drugiej
wojny światowej. Do samego końca był aktywnym członkiem
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Za
swoją działalność odznaczony został Komandorią ZKRPiBWP –
najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez zarząd tej organizacji.
„Był wielkim patriotą, niezwykle przywiązanym do Ziemi Nowogródzkiej i Ziemi Lidzkiej.
Wspaniałym społecznikiem, dzięki któremu mamy na Bielanach tak
ważny monument. Urząd Dzielnicy Bielany pomagał oczywiście
przy wzniesieniu pomnika, ale
wszystkich koniecznych formalności dopilnowywał właśnie Witold. Nie można też zapomnieć
o tym, że zaangażował w powsta-

nie pomnika własne skromne
środki finansowe. Zgromadzenie
reszty funduszy to także jego zasługa, bo to on znalazł sponsorów.
Przez dwadzieścia cztery lat obecności na zebraniach naszego koła,
zawsze był bardzo aktywny i chętnie opowiadał o dziejach Polaków
na Wileńszczyźnie. O ich umiłowaniu Polski i gotowości do poświęcenia dla niej. Takie poświęcenie było i jego udziałem. Po
dostaniu się do niewoli trafił przecież na Sybir” – tak wspomina
Witolda Krupowicza przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta – Józef Kassyk.
Pożegnanie zmarłego odbyło
się 22 września. Po mszy w kościele św. Zygmunta przy pl. Konfederacji Witold Krupowicz spoczął
w rodzinnym grobie na Cmentarzu Wawrzyszewskim.
Rafał Dajbor
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PKPS – dożywi, ubierze…

Obszary przemocy
„Kobiety są nadzieją świata
bardziej ludzkiego” – rzekł
filozof. Póki co, coraz więcej
na świecie patologii, a więc
i typów spod ciemnej gwiazdy.
Jeśli jesteś ofiarą damskiego
boksera – nie kryj go przed
ludźmi.

Fot. Arch. PKPS

Kilka zdań
do bitych pań

Wolontariusze PKPS w magazynie przy ul. Perzyńskiego 14

Po 25 ton żywności rozprowadza rocznie wśród podopiecznych Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Dzielnicowy
Warszawa-Bielany (PKPS).

W

jasnym, przestronnym,
świeżo wyremontowanym magazynie przy ul.
Perzyńskiego 14 na borykających się
z losem bielańczyków czekają też
tony odzieży dla dorosłych i dzieci,
przekazanej przez zaprzyjaźnioną
fundację. Przynoszą ją również
mieszkańcy, bo miewamy przecież
rzeczy w dobrym stanie – nam
zbędne, a komuś się przydadzą. Takich darczyńców przybywa, często
przekazują też drobny sprzęt gospodarczy czy zabawki. Zarząd i wolontariusze PKPS wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękują i apelują do mieszkańców naszej Dzielnicy o dołączenie do ich grona.
Natomiast żywność pochodzi
z programu Unii Europejskiej
PEAD i żeby otrzymać jej przydziały, trzeba uzyskać skierowanie
z Bielańskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82. Zatrudnieni tam pracownicy socjalni poinformują, jakie
warunki ustawowe powinna spełniać osoba zainteresowana taka
pomocą. Informacje zawiera też

Złote
Gody

strona internetowa OPS: www.
opsbielany.waw.pl. W bieżącym
roku przypada na podopiecznego
po pięćdziesiąt kilogramów żywności. W tym: olej, kasza gryczana,
mleko, szynka drobiowa i wieprzowa (w konserwach), konserwy rybne i inne produkty. Magazyn czynny jest w poniedziałki, środy
i czwartki od 9:00 do 13:30, żywność wydawana jest partiami, w poniedziałki i czwartki. Po otrzymaniu nowego lokalu przy ul. Perzyńskiego 14 wprowadzono ułatwienie
dla podopiecznych – wolontariusze
telefonicznie zawiadamiają, kiedy
trzeba zgłosić się po odbiór.
Średnio przychodzi tu 30 osób
dziennie. Grono doświadczonych
wolontariuszy – przeważnie pań
entuzjastek pracy społecznej – obsługuje, doradza, a w wolnych
chwilach wielkim nakładem pracy
segreguje, porządkuje, ciesząc się
nowym lokalem. Bo przedtem
nasz PKPS gnieździł się w piwnicy
przy ul. Kasprowicza 41, do której
schodziło się po stromych schodach – nie do pokonania dla osoby
niepełnosprawnej. A wolontariuszki dźwigały po nich tony żywności, pojemniki z odzieżą…
PKPS Oddział Bielany zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1999 r., ale

życiorys ma dużo dłuższy, wywodzący się z działalności Zespołu
Pomocy Bliźniemu przy kościele
św. Zygmunta. Ludzie legendy
PKPS to m.in. zmarły w 2010 r.
Józef Bielik, czy honorowa pani
prezes obecnego Zarządu Jadwiga
Przetacka-Oksiętowicz, która
długie lata nim kierowała, a zrezygnowała z prezesury ze względu
na stan zdrowia. Legendą jest niezapomniana Stefania Dąbrowska,
która była wiceprezesem, potem
prezesem PKPS za czasów „piwnicznej izby”. Jak to Stenia robiła,
Bozia raczy wiedzieć, ale zawsze
znalazła sponsorów, i ubieganie się
o nich stało się tradycją pilnie
przestrzeganą przez obecny Zarząd z panią prezes Krystyną Żebrowską na czele. Są wśród sponsorów bielańskie firmy cukiernicze, ale jest też Huta ArcelorMittal
Warszawa, fundująca smakołyki
na paczki świąteczne.
Wielu wolontariuszy naszego
PKPS szczyci się tytułem „Bielańskiego Wolontariusza Roku” przyznawanym corocznie przez OPS oraz
władze Dzielnicy.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że uroczystość Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody” 2017, odbędzie się 12 listopada 2017 r. (niedziela), a nie 18 listopada
2017 r., jak wcześniej podano. Pozostałe informacje zawarte
w poprzednim ogłoszeniu pozostają bez zmian, tzn., uroczystość odbędzie się w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawa (wejście od ul. Jarzębskiego). Wszystkie osoby (pary małżeńskie), które zgłosiły swój udział w uroczystości, zostaną powiadomione o szczegółach telefonicznie
i listownie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, pok. 258–261, lub telefonicznie pod nr.
(22) 37 33 258-261.

Najtrudniejsze jest przerwanie
milczenia. Kryje się takiego mężczyznę ze strachu przed biciem, ze wstydu przed ludźmi, z obawy, że szukając pomocy w instytucjach zwalczających przemoc w rodzinie narazi
się męża i ojca na konsekwencje
prawne. Ale nie tylko dlatego.

Warto wiedzieć, że etapy
przemocy fizycznej poprzedzają
na ogół typowe, przytaczane
przez naukowców, zachowania
partnera. Staje się on drażliwy,
spięty – niekoniecznie po alkoholu. Każdy drobiazg wyprowadza go z równowagi, każdy szczegół jest pretekstem do wszczęcia
awantury – jednak rodzina łagodzi te sytuacje. Niestety, swoim
kosztem, bo u mamy i dzieci pojawiają się bóle głowy, brzucha,
rośnie niepokój.
Stopniowo zachowanie mężczyzny staje się nieprzewidywalne.
Z powodu za słonej zupy wpada

 

w szał. Pojawia się agresja fizyczna.
A rodzina nadal stara się uspokoić
agresora lub ratuje się ucieczką.
Kolejny etap naukowcy nazywają fazą miodowego miesiąca.
Sadysta pozbył się agresji, zdaje
sobie sprawę, że przekroczył wszelkie granice i… „szczerze żałuje”.
Przynosi żonie kwiaty, prezenty,
dzieciom słodycze. A pani, jeszcze
niedawno maltretowana, zaczyna
wierzyć, że „tamto” było tylko incydentem – pan się zmienił.
Nie zmienił się – tłumaczą autorzy książki „W kierunku kultury
bez przemocy” (Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany) – to tylko cisza przed
burzą. Może trwać nawet miesiąc
– do kolejnego ataku agresji.

Z badań wynika, że ponad połowa damskich bokserów wywodzi się z rodzin, w których tata
bijał mamę i powielają zachowania obserwowane w dzieciństwie.
Warto przemyśleć, na kogo wyrosną dzieci, które „to” widzą. I zdać
sobie sprawę, że boi się nie tylko
ofiara przemocy. Także jej sprawca. Właśnie tego, że ludzie się dowiedzą.
Zgłoś się do swojego dzielnicowego. Nazwisko, telefon i adres
dyżurów znajdziesz na tablicy
ogłoszeń w klatce schodowej.
Oprac. IWB

      

                      
         !"   ! #$     
   % & '     () * +  #
,  #    -     -     -   -  
  # .             +           
  -  #/#

         
 0//"1/2 #  #- 3  #
   #--#

RO Z RY W K A 17

Nasze Bielany nr 9/2017

Konkurs „5” z BIELAN

Witamy Czytelników „Naszych
Bielan” w kolejnej edycji krzyżówki. Jak już wspomnieliśmy
w poprzednim numerze gazety,
odświeżyliśmy jej formułę. Pojawiają się nowe kategorie tematyczne: film, muzyka, literatura
itd. Jednak zawsze w zielonym
polu odgadniętego hasła, jest
ukryty bielański akcent. To taka
mała podpowiedź :)

Serdecznie witamy w jesiennej odsłonie konkursu ze
znajomości naszej dzielnicy.
Dziś, stosownie do pejzażu
za oknem, przygotowaliśmy
urokliwe zdjęcie. Metaforyczne. Jakby lato przekraczało symboliczną bramę
pór roku, ustępując miejsca
jesieni...

C

A

by rozwiązać krzyżówkę,
należy wpisać prawidłowe
odpowiedzi w poziomych
kratkach. Litery z zielonego pola
utworzą hasło. Prosimy je podać,
dzwoniąc do redakcji „Naszych Bielan” pod numer telefonu: (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 Dobrowolskiej-Kierył z ilustracjami Agnieszki Korfanty.
Oto rozwiązanie „filmowej”
krzyżówki z lipcowo-sierpniowego
numeru gazety. Hasło brzmiało:
Kino za rogiem zaprasza. Nagrody otrzymują następujące osoby:
Elwira Dębowska, Iwona Gruza,
Stanisław Kamiński, Urszula Karykowska i Włodzimierz Rutkowski. Gratulujemy.
Czas na dzisiejsze pytania krzyżówki, kategoria: muzyka rozryw-

kowa. Podajemy tytuł słynnego
przeboju, a zadaniem Czytelników
jest trafne wpisanie imienia i nazwiska wykonawcy lub zespołu.
Listę laureatów opublikujemy

w październikowym wydaniu
„Naszych Bielan”. Życzymy miłych
zmagań z własną pamięcią.

1. „Jolka, Jolka pamiętasz” 2. „Samba
Pa Ti” 3. „W domach z betonu nie ma
wolnej miłości” 4. „21st Century Schizoid Man” 5. „Kiedy byłem małym
chłopcem” 6. „Whole Lotta Love” 7.
„Czas nas uczy pogody” 8. „Blowin’ In
The Wind” 9. „Długość dźwięku samot-

ności” 10. „War Pigs” 11. „Kombinat”
12. „Gun Love” 13. „Pod papugami” 14.
„Shine On You Crazy Diamond” 15.
„Kryzysowa narzeczona” 16. „Smoke
On The Water” 17. „Grażka” 18. „All
You Need Is Love” 19. „Nie sadźcie
rajskich jabłoni” 20. „Aqualung”

Redakcja

o należy zrobić, by wygrać
cenną nagrodę? Wystarczy
zerknąć na zamieszczoną
powyżej fotografię i prawidłowo
udzielić odpowiedzi na zadane
przez nas pytanie.
Zanim przejdziemy do dzisiejszego quizu, krótkie przypomnienie
jego reguł. W konkursie „5 z Bielan”
zwycięża pierwszych pięć osób, które prawidłowo rozszyfrują naszą
zagadkę. Z właściwą odpowiedzią
prosimy zadzwonić pod redakcyjny
numer telefonu: (22) 373 33 17 lub
wysłać e-mail na adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Warto pomyśleć i zawalczyć,
ponieważ nagroda jest wyjątkowo cenna: nie można jej kupić w
księgarni. Ale... Można ją zdobyć
(tylko) u nas. Na zwycięzców
czeka bogato ilustrowany bedeker pt.: „Bielany. Przewodnik
historyczny” – varsavianisty Jarosława Zielińskiego. Liczy się
nie tylko wiedza o Bielanach, ale
także refleks oraz przysłowiowy
łut szczęścia. Życzymy powodzenia.

Fot. Arch. Redakcji

Bielańska krzyżówka

Czas na pytanie w dzisiejszym
quizie: w pobliżu jakiej ulicy znajduje się widoczny na zdjęciu
obiekt architektoniczny?
Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy w październikowym
numerze „NB”.
Rozwiązanie „5 z Bielan” oraz
lista zwycięzców z lipcowo-sierpniowego wydania gazety. Prawidłowa odpowiedź brzmiała:
skrzyżowanie ulic Kochanowskiego i Rudnickiego – osiedle
Piaski.
Jako pierwsze podały właściwą
odpowiedź następujące osoby:
Ewa Brejnak, Zofia Čančar, Dorota Kwiatkowska, Agnieszka
Leszczyńska i Dorota Tuszyńska.
Gratulujemy wiedzy o naszej dzielnicy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„5 z Bielan” wygrywa!
Redakcja

„Warszawa w kwiatach i zieleni”
Znamy zwycięzców 34. konkursu „Warszawa w kwiatach
i zieleni”! Podczas uroczystej
gali nagrodzono 27 laureatów
w 11 kategoriach i przyznano
14 wyróżnień.

P

rzedstawiamy warszawiaków, którzy w tym roku zachwycili nas swoją pomysłowością i zaangażowaniem w tworzenie zielonego miasta.
W dobie, gdy natura wraca do
łask, a ekologia wkracza w każdy
aspekt naszej codzienności, Warszawa pokazała, że każdy z nas może
przyczynić się do przekształcenia
miasta w żywy, zielony ekosystem.
„Warszawa w kwiatach i zieleni” to
coroczny konkurs, do którego można zgłosić swój ogród, ogródek, balkon a nawet ukwiecone okno. To
także cykl wydarzeń, które pokazują
warszawiakom, że zielone i zdrowe
miasto może dać wiele szczęścia.
Ogrody nagrodzone w trzech
głównych kategoriach: Człowiek
– miejsce 1. Barbara Nowakow-

ska, miejsce 2. Barbara Kochnio,
miejsce 3. Magdalena Wojciechowska, Sąsiedzi – miejsce
1. Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa „NOWY ŚWIAT”, miejsce
2. Alina Wojtasik i Elżbieta Brożek, miejsce 3. Anna Miłecka
i Barbara Nastaziak, Instytucja –
miejsce 1. Służewski Dom Kultury,
miejsce 2. ex aequo: Zamek Królewski w Warszawie i Wspólnota
Mieszkaniowa Żoliborz Artystyczny, miejsce 3. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
W tym roku Nagrodę im. Stefana
Starzyńskiego, za wieloletnie kultywowanie tradycji konkursu, wrę-

czono Jagodzie Banach, Monice
Jargot-Kędzierskiej i Krystynie
Gott. Nagrody rozdało także Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
Komisja Zarządu Głównego wyłoniła 16 laureatów, a ponadto przyznała 14 wyróżnień. Członkowie
komisji Zarządu Głównego TPW
wybrali laureatów w każdej z sześciu kategorii: 1. Balkony, loggie
i okna, 2. Ogródki przydomowe, 3.
Budynki i tereny ogólnodostępne,
4. Osiedla mieszkaniowe, 5. Inne
formy zieleni miejskiej oraz 6. Mister Kwiatów. Nagrody dla laureatów, w postaci sprzętu do podlewania i pielęgnacji ogrodów, przyznał partner konkursu Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji. W tym roku nagrodę
specjalną w kategorii „Najpiękniejszy ogródek przydomowy” wręczył
magazyn „Mój ogródek” Agnieszce Mikołajczuk.
„Warszawa w kwiatach i zieleni” w tym roku okazała się wielkim
sukcesem, mieszkańcy zgłosili nie
tylko swoje ogrody i ogródki, ale
również ukwiecone okna i parapety, małe ogródki balkonowe, a nawet ogrody społecznościowe tworzone przez ludzi mających na
uwadze piękno przyrody Warszawy. Do konkursu przesłano niemal
400 formularzy, wzięli w nim
udział ci, którzy zgłaszają się od

lat, a także ci, którzy o inicjatywie
dowiedzieli się dopiero w tym
roku. Młodsze i starsze pokolenia
pokazały, że konkurs jest ważny
dla wszystkich mieszkańców stolicy, bez względu na wiek i doświadczenie ogrodnicze
Więcej informacji na stronie
www.warszawawkwiatach.pl
oraz na Facebooku
www.facebook.com/warszawawkwiatach
Organizatorzy: Miasto
Stołeczne Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
Aleksandra Zawadowska
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Sukces Formacji Costa Latina

ESPES Sparta
przed sezonem

Fot. Arch. ZSR

W ESPES Sparcie Warszawa
– siatkarskim klubie II ligi z
Bielan zaszły duże zmiany
przed nadchodzącym sezonem.
Najważniejsza – na stanowisku
trenera. Piotra Najmowicza zastąpił Robert Strzałkowski, do
niedawna były trener Legionovii Legionowo, grającej na najwyższym szczeblu rozgrywek.

Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski – Zastępcy Burmistrza z bielańską Costa Latina

walu tańca Donau Cup z udziałem
drużyn europejskich w 2015 r.,
który odbył się w Wiedniu oraz
wicemistrzostwo Polski w kategorii do 15. roku życia w 2016 r. na
turnieju w Białymstoku.
Utalentowani, młodzi tancerze
wraz z trenerami i rodzicami przyjęli zaproszenie do bielańskiego
Ratusza, gdzie spotkali się z Wiceprzewodniczącą Rady Anną Czarnecką oraz zastępcami burmistrza
Dzielnicy Bielany – Grzegorzem
Pietruczukiem i Włodzimierzem
Piątkowskim.
– Jesteście wspaniałą reklamą
Dzielnicy Bielany. Cieszę się z Waszego sukcesu i życzę kolejnych,
bo wiem, że przed Wami sporo
zawodów. W ramach możliwości

Formacja „Costa Latina” jednogłośnie zwyciężyła w Mistrzostwach Polski, Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W zmaganiach startowały zespoły z Błonia,
Przemyśla i Radomia, jednak to
bielańska Costa Latina, podczas
rywalizacji w Opolu Lubelskim
okazała się bezkonkurencyjna.

N

a zawodach prezentowały
się zespoły w kategoriach
do lat 12, do lat 15 oraz powyżej 15. roku życia w stylu tańca
latynoamerykańskiego oraz standardowego. Formacja ma na swoim koncie - zdobycie tytułu Mistrza Polski Polskiego Towarzystwa
Tanecznego w 2014 r. w kategorii
do lat 12, drugie miejsce na festi-

Urzędu, możecie liczyć na naszą
pomoc, w rozwiązywaniu problemów, związanych z codzienną
działalnością – zapewnił Grzegorz
Pietruczuk.
Formacja „Costa Latina” działa
na terenie Dzielnicy Bielany od
2009 r., a jej trenerem i choreografem jest dyplomowany nauczyciel
tańca - Łukasz Prochacki i Magdalena Olczak. Zespół tworzy
grupa utalentowanych tancerzy
i tancerek w wieku 11-16 lat, którzy
choć są bardzo młodzi, prezentują
już bardzo wysoki poziom artystyczny, co doceniono na imprezach o zasięgu dzielnicowym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

T

rener Strzałkowski poprowadzi drużyny juniorek
i drugiej ligi. – Do naszego
sztabu szkoleniowego dołączyła
Dorota Świeniewicz – jedna z najlepszych polskich siatkarek w całej
historii tego sportu. Dwukrotna
mistrzyni Europy, najlepsza siatkarka kontynentu w roku 2005.
Dorota poprowadzi drużynę kadetek i będzie poszukiwać najmłodszych siatkarskich talentów – opowiada o zmianach w Sparcie wiceprezes klubu, Zygmunt Chajzer.
Spore zmiany zaszły również
w pierwszym składzie drużyny.
Siatkarki, które zdały maturę, rozjechały się po Polsce zasilając
w większości kluby I ligi. Przed
Spartą ciężki sezon, jednak swoje
drużyny wystawi we wszystkich
kategoriach rozgrywek. Poważ-

nym wyzwaniem będzie start mocno odmłodzonej drużyny w rozgrywkach II ligi. Początek sezonu
to udział w Pucharze Polski.
W dniach 29.09-01.10 zespół
wystąpi w Pucharze Polski w Nieporęcie z trzema drużynami
z I ligi. Będą to Joker Mekro Świecie, E.Leclerc Radomka Radom
i SMS I Szczyrk.
Rozegranie: Julia Czeladko,
Magdalena Tomaszewska, środkowe: Aleksandra Gęsina, Aneta
Matczak, Natalia Szewczak, Zuzanna Hausman, przyjęcie: Dominika Kozyra (kapitan), Marcelina Karpińska, Julia Dąbrowska,
Wiktoria Wiśniewska, Zuzanna
Gruszczyńska, atak: Monika Kacprzak, Zuzanna Jachowska, libero: Wiktoria Babecka, Nina Zarzycka.
MUKS Sparta Warszawa cały
czas poszukuje siatkarskich talentów. – Jeśli chcecie do nas dołączyć
zajrzyjcie na stronę www. spartawarszawa.pl. dowiecie się jak zrobić siatkarski „Pierwszy krok”.
Pozdrawiam wszystkich sympatyków siatkówki – zachęca Zygmunt
Chajzer.

MG

Bielański Bieg Dzika
Poznaliśmy zwycięzców rywalizacji na 5 i 10 km. Z dobrej
strony zaprezentowali się
biegacze z Bielan, głównie
z grupy Naprzód Młociny.

zapisy na chessarbiter.com

Fot. Arch. ZSR

N

a zawody zapisało się również mnóstwo najmłodszych fanów biegania, rywalizujących w biegach dzieci.
Rywalizacja okazała się strzałem
w dziesiątkę. Nie zawiedli biegacze
z Bielan, którzy bardzo mocno
zaakcentowali swoją obecność
w rywalizacji, zgarniając wiele
nagród indywidualnych. Te wręczali zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk
i Włodzimierz Piątkowski. Po
biegach dzieci, których wyniki
można znaleźć tutaj, rywalizowano na 5 km, następnie ruszyły
zmagania na „dychę”. W zmaganiach mężczyzn na 5 km tryumfowali Filip Babik z Entre.pl
(16:12) oraz Kinga Reda z Wieliszew Heron Team (18:49). Rywalizację na 10 km wygrał Sebastian

Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza
gratulują zwycięzcom Biegu Dzika

Polak z KB ActiveSports Warszawa (32:57) oraz Olga Kowalska
z Trinergy (40:31).
– Bardzo udana impreza, która
staje się biegową wizytówką dzielnicy w okresie letnio-jesiennym.
Widać rozwój imprezy, ogromne
zaangażowanie wolontariuszy, lokalnych firm i chęć do kontynuowania tej inicjatywy. Dopisała
nam nawet niezbyt łaskawa ostatnio pogoda. Wszystko wyszło fantastycznie. Gratuluję wszystkim,

którzy przyczynili się do sukcesu
imprezy, jak również jej zwycięzcom – podsumował Grzegorz
Pietruczuk, który poza uczestnictwem w dekoracjach i wzięciem
udziału w zmaganiach na 5 km,
uhonorował także Olgę Kowalską
z Trinergy voucherem na basen
CRS Bielany, za zdobycie trzeciego
miejsca w MP w triathlonie na
dystansie 1/2 Iron Man.
ZSR

MG
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Fot. L. Rudnicki

150 razy przez „Nasze Bielany”

Czas szybko płynie. Szczególnie
jesienią. Od 15 lat jestem tu
z Wami. Nie dość tego. Już 150
moich felietonów ukazało się
na łamach gazety. I o tym dziś
właśnie: kulisach ich powstawania, meandrach, przygodach...

O

pisać naszą dzielnicę –
Bielany, nie sposób w jednym materiale. To niekończąca się historia, w której życie
każdego dnia tworzy nowe wątki.
Piękna sprawa.
Zaczęło się zupełnie przypadkowo. 15 lat temu był konkurs
w gazecie, który, hm, wygrałem.
Przyszedłem do redakcji (w ówczesnym ratuszu na ul. Przybyszewskiego) po odbiór nagrody.
Od słowa do słowa, zaczęła się
luźna rozmowa, a zakończyła propozycją czy bym nie napisał felietonu dla „Naszych Bielan”? I tak
się stało. Żeby było całkiem jubileuszowo, pojawiłem się na łamach
w 5. roku działalności gazety,
w numerze nr 50. Miła sytuacja.
Potem poszło jak batem strzelił. I powiem Wam (w wielkiej tajemnicy), że wbrew pozorom nie
jest łatwo pisać co miesiąc o Bielanach. Dlaczego? Gdyż co innego
jest zdać relację z dzielnicowego
wydarzenia, a co innego szukać
tematów, drążyć, odkrywać...
Tu leży trudność. Aby odsłonić
dzielnicę przed Czytelnikiem z innej, niebanalnej perspektywy. Namalować słowami, dopełnić ciekawymi zdjęciami.
Zwędrowałem Bielany wzdłuż
i wszerz. Autobusem, rowerem,
piechotą. Latem, zimą, w burzę czy

śnieżycę. Odkrywałem zaskakujące miejsca oraz zdarzenia. Na ziemi, powietrzu, wodzie. Wszystko
co zobaczyłem, dokładnie opisałem i sfotografowałem.
No dobrze – ktoś powie – może
autor poda kilka ciekawostek
„spoza kadru”? Faktycznie. Przez
15 lat nazbierało się ich mnóstwo.
Podarcie portek przy pokonywaniu płotu ogródków działkowych,
przebite dętki, a nawet przejście
piechotą przez Wisłę na drugi
brzeg. Lecz... Warto było!

Zatem... W wielkim
skrócie: przeżyjmy to
jeszcze raz.
Wolumen. Miejsce magiczne.
Resztki folkloru miejskiego. Szemrane interesy na boku. Towarzyskie
spotkania i pogaduchy. Handel nie
tylko legalnym towarem, ale też
przemycanym. Aura konspiracji
oraz dreszczyk emocji. Warszawski, cwaniacki slang z knajackim
akcentem. Zachęcające wołania
sprzedawców: komu, komu bo idę
do domu? Barwny temat rzeka, do
którego wielokrotnie powracałem:
„Wolumen is great” (NB – VI 2003),
„Co jest grane na Wolumenie” (NB
– II 2006), „Wiosenne skarby Wolumenu” (NB – IV 2010).
Bielańska społeczność. Kalejdoskop tematów. Lokalne inicjatywy, samotność w tłumie, intrygujące pomysły czy... gubienie
przedmiotów. Tytuły felietonów
mówią same za siebie: „Edi z Chomiczówki” (NB – XI 2003),
„Krzysztof Klenczon na Bielanach”
(NB – X 2004), „Zgubiono małą

Drogiej Koleżance

Koleżance

Annie Ciechan

Annie Ciechan

wyrazy głębokiego
współczucia oraz słowa
otuchy z powodu śmierci

wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają
koleżanki i koledzy z Wydziału
Organizacyjno-Prawnego dla
Dzielnicy Bielany

Taty
składają
koleżanki i koledzy
z Urzędu Dzielnicy Bielany

żabkę” (NB – VI 2007), „Dyżur na
parkingu” (NB – VIII/IX 2009) czy
„Czerwony kapturek zdemaskowany” (NB – IV 2013).
Powrót do przeszłości. Czyli na
tropie PRL. Klimaty, nastroje,
kombinacje „spod lady”, bylejakość, krzywe chodniki, absurdalne
zarządzenia itd. Do tego mnóstwo
zdjęć ówczesnej epoki z mojego
osobistego archiwum. Tu również
tytuły są bardzo wymowne: „Jadziem na Bielany” (NB – I 2004),
„Cichutki chichot Warszawianki”
(NB – XI 2005), „Śladami nie(dawnej) paranoi” (NB – XI 2009),
„Ogórkiem jazda do miasta” (NB
– II 2011), „Smak oranżady w
proszku” (NB – VI 2014), a także
„2 kilo kultury, czyli kup pan cegłę!” (NB – I 2017).
Wywiady i rozmowy. Przyznam
szczerze, że nieczęsto sięgam po tę
formę, jakoś jej „nie czuję”. Zostawiam tę „działkę” innym znakomitym redakcyjnym koleżankom
i kolegom. Ale... czasem mi się
zdarza. Choćby wywiad z załogą
Biblioteki Publicznej nr 15 z ul.
Bogusławskiego 6a: „36 schodów
do kultury” (NB – VIII/VIII 2013),
ekipą sklepu charytatywnego fundacji non-profit na al. Zjednoczenia 1: „Sue Ryder na Bielanach”
(NB – II 2014), czy interview
z okazji 200 nr gazety: „Wywiad
z Tadeuszem Olechowskim – redaktorem naczelnym „Naszych
Bielan” (NB – XII 2015).
Bielańska przyroda. Pejzaż
miasta wtopiony w zieleń. Zjawiska przyrodnicze. Pory roku. Nasze niebo. Burze. Tęcze. Pełnie
Księżyca. Gatunki ptaków. Obserwowane, opisane i fotografowane
z ziemi, balkonów, dachów, a nawet... drzew. Tak, tak. Tym sposobem powstały m.in. felietony:
„Gdzie strumyk płynie” (NB – X
2006), „Kto ukradł zimę?” (NB – II
2009), „Afrykański żar bielański”
(NB – VII 2010), „Majowe zielone
Bielany” (NB – V 2011), „Na tropie
wiosny” (NB – IV 2012), „Od
wschodu do zachodu słońca” (NB
–VII/VIII 2016), „Jesień idzie
przez park” (NB – X 2016) i inne.
Cykle tematyczne. Te lubię
szczególnie. Powód jest bardzo
prozaiczny. Swoją formą zachęca-

ją Czytelnika do poznania ciągu
dalszego treści, kontynuacji poprzednich wątków, czekania na
kolejne wydanie gazety. Tak powstały między innymi odcinkowe:
„Zatrzymane w kadrze” (NB – V/
VI/VII-VIII/IX/X/XI 2008), „Bielany według Rudego” (NB – VI/
VII/VIII/IX/X 2010), patroni naszych ulic czyli „Skoczyłem na
Rudnickiego” (NB – XI 2014),
„Skoczyłem na Reymonta” (NB –
XII 2014), „Poleciałem na Bajana”
(NB – II 2015), „Zerknąłem na
Jagiellonkę” (NB – III 2015) i
wreszcie kulinarny rajd po bielańskich barach, bistrach i kafejkach:
„Małe co nieco” (NB – III/IX/XI
2015), (NB – II/IV 2016). Uff.
Za kulisami. Moich oddanych
do druku tekstów i zdjęć było więcej. Nie wszystkie ujrzały światło
dzienne. Czasem bywa tak (jak
w każdej gazecie), że ważne wydarzenia z ostatniej chwili „spychają”
z łamów inny materiał. To standardowa procedura. Ale, taki artykuł

nie przepada, czeka w kolejce na
swój czas.
Dołączam unikalne kadry. Takich Bielan już nie ma. 1. Stodoła
i gołębnik przy ul. Wólczyńskiej,
w tle nowe bloki Chomiczówki.
2. Chaszcze osiedla Piaski, okolice
ul. Kochanowskiego. 3. Dzieci
z Marymontu czyli rozbiórka
domu w pobliżu ul. Rudzkiej.
4. Dowcipna furtka posesji na nieistniejącej już ul. Złotego Runa.
Zdjęcia wykonałem w latach
1974–1980, lustrzankami jednoobiektywowymi „Zenit B” oraz
„Practica L 2”, na filmach małoobrazkowych Fotopan F i ORWO
NP 15. Wywoływacz negatywowy
– Hydrofen W 17, utrwalacz –
Uniwersalny U 1.
PS. Do brzegu, panie kolego,
do brzegu... Jak mawiają niektórzy.
Więc kłaniam się i zapraszam za
miesiąc do kolejnego odkrywania
naszej pięknej dzielnicy.
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.

USŁUGI

• Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami,
usługi serwisu sprzątającego tel. 603-672-223.
Bielany ul. Magiera 15.
• 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.

NAUKA

• Angielski – Bielany, Żoliborz, Bemowo korepetycje, konwersacje, matura, certyﬁkat FCE,
konkursy, olimpiady, tłumaczenia. Magister,
międzynarodowy certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), wieloletnie doświadczenie,
efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
• Rosyjski - tłumaczenia przysięgłe, zwykłe,
techniczne, konwersacja. Bielany, tel. 609
440 681.

• 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.

NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe na Bielanach na czteropokojowe na Bielanach w
niskiej zabudowie, tel. 509 274 103.
• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu.
Pokój 10 m2, umeblowany przy właścicielu
(jedyny lokator).

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 Przedsiębiorców i Pracodawców
Duszpasterstwa TALENT rozpocznie się
mszą św. o godz. 18.30 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, ul. Broniewskiego 44 , w
dniu 28 października 2017 r. Po mszy świętej
zapraszamy na spotkanie do sali.

Najbliższy numer „Naszych Bielan” ukaże się 26 października 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: Bartosz Chojnacki, Małgorzata Kink, Magdalena Ulejczyk
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.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 9/2017
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
Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18.
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29.
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.

Data i godzina
5 października, g. 18.00-19.00
4, 25 października,
g. 18.00-19.00
2 października, g. 17.30-18.30
16 października, 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.

3,17 października, 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

10 października, g. 13.00-14.00
5 października, 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.

2,16 października, 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

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.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85.
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.

4 października, g. 16.15-17.30.
g. 18.00-19.00

2 października, g. 17.00-18.00

g. 15.40-16.20

4 października, g. 17.30-18.30
2 października, g. 17.30-18.30
2 października, g. 17.30-18.30

g. 16.00-17.00

