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Czytaj więcej str. 5

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Bielan
składamy najserdeczniejsze życzenia
spokoju, pogody ducha i rodzinnej
atmosfery przy wigilijnym stole.
A w nadchodzącym 2016 roku
wszelkiej pomyślności.

Czytaj więcej str. 9

XI Bieg o Puchar Bielan
i XXXIII Bieg Chomiczówki

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Podsumowanie roku 2015
Ten rok był ważny i
bardzo intensywny. Wraz
z Zarządem musieliśmy
szybko zidentyfikować te
obszary, które są najistotniejsze dla Bielańczyków i które wymagają
pilnych zmian.

W

ysłuchaliśmy wielu mieszkańców
podczas setek
spotkań oraz odwiedziliśmy
miejsca w naszej dzielnicy,
które wymagają przeobrażenia. Od początku deklarowaliśmy, że nie chcemy patrzeć
i zarządzać dzielnicą tylko
„zza biurka”. Zawsze staramy
się być blisko mieszkańców
i ich spraw oraz konsultować
z nimi zmiany.
Ważne jest, aby tworzyć
przyjazną przestrzeń dla
mieszańców. Staramy się poprawiać ich komfort i bezpie-

czeństwo poprzez m.in.: remonty i przebudowy dróg
oraz chodników czy rekultywację wielu terenów zielonych, nowe inwestycje, modernizację i doposażenie
placówek oświatowych oraz
oferowanie szerokiej oferty
kulturalnej. Ważne jest, aby
mieszkaniec w każdym wieku czuł się dobrze w naszej
dzielnicy i mógł znaleźć zajęcia dostosowane do swojego wieku i możliwości. Szczególnie wspieramy i kibicujemy dzieciom i młodzieży,
które osiągają rewelacyjne
wyniki w nauce oraz sporcie.
Nie zapominamy też o naszych zacnych seniorach.
Niezmiernie ważne dla
nas są wszystkie lokalne inicjatywy. Nasi mieszkańcy są
bardzo zaangażowani i niezwykle kreatywni. Zrealizowaliśmy wspólnie sporo

przedsięwzięć w tym roku.
Świetnym „głosem” mieszkańców jest również budżet
partycypacyjny. Tegoroczna
edycja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem.
Mieszkańcy zdecydowali, że
w przyszłym roku zostanie
zrealizowanych aż 48 projektów. To dla nas sygnał, że
mieszkańcy chcą decydować
i uczestniczyć w zmianach
w dzielnicy, ale również
znak, że chcą z nami współpracować.
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi
przedsięwzięciami, zrealizowanymi w 2015r. przez wydziały Urzędu Dzielnicy
Bielany i placówki z nami
współpracujące, zaprezentowanymi w specjalnym dodatku dołączonym do tego
numeru Naszych Bielan.
Bardzo Państwu dzięku-

jemy za ten wspólny rok. Za
zaufanie i zaangażowanie.
Dzięki temu, że poczyniliśmy skuteczne starania o dodatkowe środki finansowe,
mogliśmy wykonać wiele
dodatkowych, ważnych
przedsięwzięć. Dobre zmiany już trwają i zapewniamy
Państwa, że poczynimy
wszelkie starania, aby były
kontynuowane w następnych latach. Co najważniejsze, będziemy ich dokonywać wspólnie z Państwem.
Życzymy Państwu zdrowych, pogodnych i pełnych
miłości Świąt spędzonych
w gronie najbliższych. Natomiast w nadchodzącym Nowym Roku dużo uśmiechu
i spełnienia marzeń.
Zarząd Dzielnicy Bielany
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Mikołajki na Bielanach
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Budżet
Partycypacyjny
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Fot. Arch. Redakcji

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

W

dniu 9 grudnia 2015 r.
odbyła się XV Sesja
Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, podczas której

Rada Dzielnicy Bielany pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. oraz
uchwałę w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy
ulicy w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy (ul. Libawska).
Rada rozpatrzyła również
skargę rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej nr 293 w Warszawie
z dnia 05.10.2015 r. na działania
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
293 w Warszawie, uznając ją za
bezzasadną oraz podjęła stanowi-

sko w sprawie zobowiązania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą obniżenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego na terenie
pawilonów handlowych przy
skrzyżowaniu ul. Conrada i ul.
Kwitnącej.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Świąteczny Bielański zakątek
Rozmowa z Filipem Jurkowskim, twórcą bożonarodzeniowej szopki.
Od najmłodszych lat fascynowały mnie szopki ze stałymi i ruchomymi figurami więc postanowiłem zakupić figury i zorganizować szopkę pod moim blokiem,
która zawierała tylko Świętą Rodzinę. Jednak w związku z zainteresowaniem postanowiłem kontynuować ten pomysł rokrocznie.

Jeśli dobrze liczę, to w tym roku
po raz 15 zbuduje Pan bożonarodzeniową szopkę przed swoim domem przy ul. Przybyszewskiego...

Co skłoniło Pana do postawienia pierwszej szopki i dlaczego
budował Pan szopki w latach następnych?

Fot. Arch. F. Jurkowskiego

Zgadza się, szopka w tym roku
zostanie zbudowana po raz piętnasty, w ogródku przed blokiem
u zbiegu ulic Fukierów i Przybyszewskiego. Myślę, że ten adres
dobrze jest znany nie tylko mieszkańcom naszej dzielnicy.

Filip Jurkowski

Wszystkim
mieszkańcom
naszej Dzielnicy
pragniemy
złożyć życzenia
wypełnionych radością,
przyjaźnią i miłością
Świąt Bożego Narodzenia
oraz obfitującego w dobro
i szczęście
Nowego 2016 Roku
Radni Klubu
Platformy Obywatelskiej

W ten sposób, od prostej, skromnej szopki betlejemskiej z figurami
Świętej Rodziny, dziś podziwiamy
bajecznie kolorową dekorację i ruchome figurki...

Tak, to prawda, pierwsza szop-

Fot. F. Jurkowski

XV Sesja Rady Dzielnicy
Bożonarodzeniowa szopka przy ul. Przybyszewskiego

ka była skromna bo zawierała tylko trzy figury, lecz co roku starałem się dodawać kolejne elementy
szopki i ją modernizować, aż do
stanu obecnego z dużą ilością figur, w tym 6 ruchomych. Aby otoczenie szopki nie było monotonne,
postanowiłem wprowadzić dekoracje i iluminacje świetlne, co roku
je modernizując i zmieniając, aby
odwiedzającym coraz bardziej cieszyły się oczy.

Jaki wygląd przewidział Pan w
tegorocznej szopce i jakie ma Pan
plany na lata następne?

Z pewnością Pańskie arcydzieła
spotykają się z uznaniem i podziwem ze strony sąsiadów i mieszkańców Bielan. Czy pamięta Pan
jakieś szczególnie ciepłe i dające
wiele satysfakcji opinie?

Jest Pan prawdziwym pasjonatem. Od lat buduje Pan szopkę i dekoracje za własne pieniądze, dzięki
czemu bielańczycy mają możliwość
lepiej odczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Jakie życzenia
świąteczne od naszych Czytelników
przyjąłby Pan najchętniej?

Wystarczy przyjść w jakikolwiek dzień między 24 grudnia a 2
lutego, w szczególności po Wigilii
i zobaczyć jak wielu ludzi odwiedza moje bielańskie arcydzieło.
Ciężko spamiętać wszystkie opinie
bo każda jest satysfakcjonująca.
Ludzie odwiedzający dziękują
i wyrażają duży szacunek oraz podziw i radość jaką daje im barwna
świąteczna dekoracja. Jest to bodziec, który daje mi siłę do doskonalenia i wprowadzania co roku
dalszych zmian.

Drodzy Mieszkańcy Bielan
Niech czas Świąt
Bożego Narodzenia
będzie wypełniony atmosferą
ciepła i radości.
Niech magia
wigilijnego wieczoru sprawi,
że będą spełniały się marzenia.
A Nowy Rok 2016
niech będzie wypełniony
szczęściem.

Radne
Niezrzeszone

W tym roku zakupię nowe figury, będzie kolejna ruchoma figura oraz nowe świetlne elementy.
Trudno powiedzieć co będzie w kolejnych latach, gdyż inspirację do
budowy iluminacji tworzę w swojej
głowie przez cały rok, a od początku listopada organizuję i modernizuję całą świąteczną dekorację.

Najchętniej przyjąłbym od
mieszkańców Bielan życzenia, aby
nigdy nie zabrakło mi zapału i chęci do sprawiania ogromnej radości
mieszkańcom Bielan.

W takim razie dziękując za
rozmowę życzę Panu tego zapału
i chęci, a także dużo szczęścia i bożonarodzeniowych wzruszeń.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony...

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
składamy Państwu
życzenia zdrowia, spokoju
i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole,
a w Nowym 2016 Roku
pomyślności i radości.
Radni Klubu
Prawo i Sprawiedliwość
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Mikołajki na Bielanach
Z okazji Mikołajek na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji
w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

5

Fot. Z. Morawski

grudnia o godz. 14.30 rozpoczęła się gra miejska Akademia Elfów Świętego
Mikołaja, podczas której został
przeprowadzony nabór na pomocników Białobrodego. Punktualnie
o godz. 16.00 przybył Święty Mi-

Urząd Dzielnicy Bielany Przyjazny Seniorom

kołaj z workiem wypełnionym
prezentami. W tym czasie Pascal
Brodnicki serwował gorący barszcz
wigilijny oraz zdradzał sekrety
jego receptury. Nie zabrakło zabaw
i animacji dla dzieci.
Niezwykłym wydarzeniem
była również iluminacja bielańskiej choinki, która po wspólnym
odliczaniu rozbłysnęła tysiącami
światełek.
Wieczorem w świąteczny nastrój wprowadziły dwa koncerty:
dziecięcego zespołu Viva La Musica oraz Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który zaśpiewał najpiękniejsze
polskie kolędy i pastorałki.
Przez całe wydarzenie ekipę
elfów i śnieżynek dzielnie wspierał
Słoń Bielański!
Małgorzata Kink

M

iejsca Przyjazne Seniorom to program mający
na celu stworzenie systemu certyfikowania miejsc przyjaznych seniorom w Warszawie.
Projekt realizowany jest przez
Fundację ZACZYN przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy,
wspomagają go Warszawskie Rady
Seniorów. Wspólnie zostały stworzone kryteria certyfikowania instytucji samorządowych, placówek
służby zdrowia, ośrodków kultury,
punktów usługowych i przestrzeni
publicznej.

Fot. Z. Morawski

Z

espół pod kierownictwem
Zbigniewa Tyca, trenera i
wykładowcy AWF w Warszawie, tworzą głównie studentki
i absolwentki tej uczelni. W swoim

Dziecięca Akademia Sportu (1)

A

Fot. Arch. AZS-AWF

Mały jubileusz obchodził niedawno skierowany do przedszkolaków nowatorski projekt
społeczny, którego twórcą jest
AZS AWF Warszawa. W Dziecięcej Akademii Sportu odbyły się
dwusetne zajęcia.
ZS-AWF Warszawa to
żywa legenda polskiego
sportu. Zawodnicy tego
klubu sięgnęli po 22 medale olimpijskie i setki medali mistrzostw
świata i Europy. Jego barwy reprezentują dziś m.in. Tomasz Majewski, Radosław Kawęcki, Paweł
Korzeniowski, Joanna Jóźwik czy
Aleksandra Socha. Obecnie działa
tam 11 wyczynowych sekcji, które
należą do ścisłej czołówki w kraju.
Najsilniejsze z nich to szczycące
się tytułami drużynowych mistrzów Polski sekcje lekkiej atletyki, taekwondo olimpijskiego i szermierki, ale także pływanie, wioślarstwo i zapasy. Zawodnicy AZS-AWF zdobywają rocznie ponad
200 medali mistrzostw Polski w

różnych kategoriach wiekowych.
We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży stołeczny
klub od lat jest klasyfikowany w
pierwszej czwórce (na kilka tysięcy ośrodków z całej Polski).
– W wielu dyscyplinach stanowimy o sile polskiego sportu. Na
tym polu osiągnęliśmy już bardzo
wiele. Nadal jesteśmy głodni sukcesów, ale postanowiliśmy zaangażować się również w działalność

Tomasz Mencina odbiera certyfikat

Małgorzata Kink

Sukcesy drużyny AZS AWF w
akademickim futsalu kobiet
Drużyna AZS AWF Futsalu
Kobiet to zespół, który od
wielu lat odnosił sukcesy w
akademickim futsalu kobiet, a
od tego sezonu występuje w
najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju – Ekstralidze.

Wieczorne koncerty zgromadziły w ratuszu wielu mieszkańców

Organizatorzy
odwiedzili oraz poddali audytowi wiele
miejsc w Warszawie
i na podstawie karty
ocen wybrali te najbardziej przyjazne
seniorom.
14 grudnia w
Pałacu Ślubów odbyła się gala, na której burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz
Mencina odebrał
certyfikat Miejsca
Przyjaznego Seniorom.

Urząd Dzielnicy Bielany został
nagrodzony certyfikatem Miejsca Przyjaznego Seniorom

Fot. P. Hołubiec
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społeczną i ukierunkować nasze
działania na najmłodszych, czyli
na przedszkolaki, u których możemy jeszcze kształtować nawyk
aktywnego spędzania czasu –
mówi Prezes Klubu, Maciej Hartfil. – Wierzymy, że dzięki naszym
działaniom takie akcje jak „Stop
zwolnieniom z WF” nie będą już
potrzebne – dodaje...
DS

debiucie w Ekstraklasie dziewczyny od razu ustanowiły nowy rekord ligi, deklasując zespół z Aleksandrowa - Kujawskiego, aż 31:3 !
Po tak fantastycznym zwycięstwie
AZS AWF Warszawa potwierdził
swoją wysoką formę wygrywając
5:4, z jednym z faworytów rozgrywek, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym samym
nasz zespół zapowiada się na czarnego konia rozgrywek Ekstraklasy
w tym sezonie !

Wszystkich sympatyków piłki
nożnej na hali, chcielibyśmy serdecznie zaprosić na kolejne mecze
naszej drużyny, które odbywają się
w sali gier na terenie AWF. Przyjdź
i dopinguj lokalną drużynę, a dla
kibiców, którzy pojawią się na meczu, oprócz wielkich emocji i wysokiego poziomu sportowego, gwarantujemy wiele innych atrakcji!
Zespół marketingu AZS AWF
Warszawa Futsalu Kobiet

WY WIAD “NB”
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Obchodzimy piękny jubileusz
Rozmowa z Tadeuszem Olechowskim, redaktorem naczelnym „Naszych Bielan”
Dziś szczególna okazja: 200
numer „Naszych Bielan”. I jak to
w gazecie bywa, redaktor naczelny przeprowadzał wywiady
z: burmistrzami Bielan, dyrektorem KPN, wojewodą mazowieckim, a nawet ambasadorem Chorwacji. Odwróćmy więc
sytuację, gdyż taka nie zdarza
się często. Co wynikło z tej rozmowy? Proszę posłuchać.

Po tym co Pan powiedział,
nasuwa się pytanie: funkcja Redaktora Naczelnego „Naszych Bielan”
to zaszczyt, odpowiedzialność czy
może zupełnie coś innego?
Bycie od niemal dekady redaktorem naczelnym „Naszych Bielan”
to zaszczyt, ale równocześnie odpowiedzialność i... satysfakcja. Od
1990 r. pracuję w branży wydawniczej, zatem zdążyłem poznać i polubić to, co robię. Od strony leksykalnej pomagają mi w tym: ukończenie filologii polskiej na UW
i podyplomowe studia edytorstwa
współczesnego na UKSW.
Wracając do „Naszych Bielan”,
przyznaję: podoba mi się ten miesięcznik, zarówno w treści, jak formie, jego layout oraz różnorodność
językowa piszących autorów. Moja
wiedza i suma doświadczeń zawodowych nadają ostateczny kształt
gazecie. Jako redaktor naczelny
przyjmuję materiały do publikacji,
konsultuję ich treść z autorami,
przydzielam miejsce na właściwej
stronie, a jako grafik „obrabiam”
zdjęcia, tworzę skład komputerowy
i wysyłam ją do druku. Finalny efekt
Czytelnicy mogą ocenić każdego
miesiąca. Muszę podkreślić, że zdecydowana większość ich opinii jest
pozytywna. Wiele pochwał i ciepłych słów nasz miesięcznik zbiera
ze strony lokalnych środowisk wydawniczych, jak również firm PR.
Naturalnie, że zdarzają się głosy

Fot. L. Rudnicki

Witam Pana serdecznie w imieniu swoim oraz Bielańczyków.
Proszę powiedzieć, jaka myśl,
refleksja z okazji 200 numeru miesięcznika towarzyszy Panu w dniu
dzisiejszym?
Istotnie 200 numer „Naszych
Bielan” to piękny jubileusz, który
skłania do refleksji. Uważam, że im
więcej wspominamy 17 lat, 200 wydań miesięcznika, przy zaangażowaniu i wsparciu wielu Bielańczyków, ten projekt – a tym samym
jubileusz – jest pełniejszy, mający
głębszy sens. Myślę z wielką
wdzięcznością i uznaniem o nich
wszystkich, ponieważ przyczynili
się do powstania i rozwoju „Naszych Bielan”.

blemy, czują rytm dzielnicy. Wydawcą gazety jest Urząd Dzielnicy
Bielany, ale ma ona służyć przede
wszystkim jej mieszkańcom. Na
pewno obecny zespół redakcyjny
zrobi wszystko, aby „Nasze Bielany”
nieustannie się rozwijały i zdobywały nowych Czytelników.

krytyczne. Wszystkie staram się
brać pod uwagę, ale podchodzę do
nich ostrożnie. Dążymy do doskonałości, ale mam świadomość, że
wszystkim „Nasze Bielany” podobać
się nie będą i istnieje ryzyko, że jakaś
pospiesznie wprowadzona zmiana
w gazecie, może przynieść skutek
odwrotny od zamierzonego.
O właśnie! Często Czytelnicy
pytają jak powstaje gazeta od A do
Z? Proszę nam przybliżyć krok
po kroku cały proces; od pisania
relacji z danego wydarzenia, po
moment dostarczenia jej do rąk
Bielańczyków?
„Nasze Bielany” są gazetą w pełni profesjonalną. Tytuł jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym
w Warszawie, posiada numer ISSN,
jest redaktor naczelny, jest skład
redakcji i adres siedziby. Staramy
się, by gazeta była kompletna nie
tylko od strony formalnej, ale także
merytorycznej, stąd nasza praca
w redakcji jest podobna do pracy
w innych wydawnictwach i gazetach. Przed przystąpieniem do pracy nad nowym numerem, przygotowujemy plan, zestaw tematów,
które powinny się w nim znaleźć.
Następnie dzielimy się zadaniami,
wyznaczamy terminy i przystępujemy do pisania i fotografowania.
Ale... nie wszystkie materiały redakcja zamawia wcześniej. Bywa
tak, że niektóre trafiają do nas drogą e-mailową z różnych bielańskich
placówek jako relacje z ciekawych
i ważnych wydarzeń. Wszystkie
materiały: te zamówione oraz przesłane uważnie czytamy, poprawiamy, rezerwujemy miejsce w gazecie
i przystępujemy do składu komputerowego. Przed wysłaniem do drukarni przeprowadzamy jeszcze
dwukrotną korektę. Tak sprawdzoną gazetę eksportujemy jako pliki
pdf, by na koniec drogą e-mailową
wysłać do drukarni. Następnego
dnia rano cały nakład „Naszych
Bielan” jest już w Urzędzie i w ciągu

Tadeusz Olechowski

kilku godzin zostaje rozwieziony do
40 punktów, znajdujących się na
terenie Bielan. Miejsca kolportażu
są podane na koncie Fb dzielnicy.
Przez łamy gazety przewinęło
się mnóstwo znanych osób wspierających piórem, by wspomnieć
krytyka muzycznego oraz felietonistę, mieszkańca Bielan – Zdzisława
Sierpińskiego. Czy mógłby Pan
rozwinąć tę myśl?
Mówiłem o tym na samym początku i powtórzę jeszcze raz: dziękuję wszystkim osobom, które
przez 17 lat pracowały w redakcji,
bądź pisały cyklicznie w swoich
rubrykach. Wspomniał tu Pan
o Zdzisławie Sierpińskim, ale nie
można pominąć pierwszych redaktorów naczelnych: Tadeusza Karolaka i Włodzimierza Borkowskiego.
Na dzisiejszy sukces pracowało wiele osób w redakcji i stałych współpracowników, którzy regularnie
pisali bądź piszą do „Naszych Bielan”: Katarzyna Białczyk, Marcin
Domagała, Jerzy Falkowski, Bartłomiej Frymus, Olga Gajda, Jerzy
Głosik, Paweł Hołubiec, Małgorzata Kink, Maciej Kledzik, Lech Koczywąs, Barbara Kołodziej-Piotrzuk, Zygmunt Morawski, Mieczysław Pierzchała, Maciej Podczaski,
Anna Popińska, Leszek Rudnicki,
Agnieszka Sicińska, Agnieszka Stawiarska, Magdalena Ulejczyk, Justyna Wencel, Małgorzata Tańska,
Ewa Tudorska, Irma Wieczorkowska-Bednarek i Jarosław Zieliński.
Przez 200 wydań minionych 17
lat, „NB” uległy olbrzymiej zmianie. Od skromnej, biało-czarnej
edycji do w pełni profesjonalnej,
kolorowej 20 stronicowej gazety, na
którą czeka 130 000 mieszkańców
Bielan. W jakim kierunku wg Pana
powinna ewoluować?
Nasz miesięcznik zawsze ewoluował i powinien dalej zmieniać
się według sugestii Czytelników
Bielan, którzy najlepiej znają pro-

Tu naszła mnie refleksja; mamy
na Bielanach sytuację unikalną,
bezcenną. Udało się wypracować
swoiste centrum informacji dla
mieszkańców: stronę www dzielnicy, miesięcznik „NB”, konto Bielan
na Fb, portal bielanypogodzinach
oraz internetowe Radio KiS. Czy
wg Pana, gazeta powinna powielać
wiadomości z w/w, czy kreować swe
bardziej indywidualne oblicze?
Rzeczywiście, w bielańskim ratuszu udało się stworzyć swoiste
centrum informacji dla mieszkańców. Myślę, że przy wszystkich
obecnych nośnikach przekazu,
„Nasze Bielany” są bardzo cennym
źródłem wiedzy nie tylko dla mieszkańców, ale także dla varsawianistów... Siłą wspomnianego centrum
jest spójna współpraca zespołowa,
przekazywanie mieszkańcom jednolitych informacji o Bielanach.
Nie chodzi o to, by każde medium powielało te same wiadomości, ale by – zachowując swój styl
– w przekazywanej treści zgadzały
się fakty.
Jak układa się Panu współpraca
z Zarządem i Radą Dzielnicy? Czy
bywają twórcze „burze mózgów”,
wspólne szukanie nowych, ciekawych form przekazu?
Nie ukrywam, że sprawnie działające centrum informacji w naszym urzędzie, to w dużej mierze
zasługa Zarządu i Rady Dzielnicy.
To Zarząd w osobie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany, Pani Ilony Soi-Kozłowskiej bezpośrednio
angażuje się w prace i nadzoruje
jakość systemu informacyjnego
w bielańskim ratuszu. Jeśli chodzi
o nasz miesięcznik, chcę podkreślić
owocną współpracę redakcji z Panią Burmistrz i choć reprezentuje
wydawcę „Naszych Bielan”, to w naszych kontaktach i rozmowach
o gazecie dominuje duch partnerstwa. Zawsze nowe propozycje, jakieś zmiany i decyzje poprzedzone
są dyskusją i wypracowaniem
wspólnego planu działania. Te poszukiwania nowych, ciekawych
form przekazu mają z założenia
lepiej służyć naszym Czytelnikom.
Moje miłe słowa wystawione Zarządowi i Pani Burmistrz nie są żadną
kurtuazją, po prostu: gdyby ta
współpraca wyglądała inaczej, „Nasze Bielany” byłyby bardzo przecięt-

ną gazetą. Nie ma innej możliwości
– nasza współpraca musi być bardzo dobra.
Powoli będziemy zmierzać do
finału, czas na przedostatnie, nieco
prywatne pytanie. Jak spędza Pan
wolny czas? Jakieś hobby? Sport?
Muzyka? Książki? Proszę nam
uchylić rąbka tajemnicy.
Niezastąpioną formą relaksu po
pracy jest zadowolenie płynące
z przebywania z moją najbliższą
rodziną. Poza tym lubię historyczne
i filozoficzne książki, sport, muzykę.
Największą radość znajduję w czytaniu książek. W zasadzie codziennie oddaję się lekturze Biblii,
a ostatnio czytam wspaniałe książki Daniela Ropsa, dotyczące problematyki biblijnej i historii Kościoła.
Wprawdzie wszystkie te książki
bazują na przekazie biblijnym,
ale ukazana w nich historia powszechna jest przedstawiona w niezwykle ciekawy i kompetentny
sposób. Obecnie czytam Twierdzę
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego,
autora Małego Księcia. Jeśli chodzi
o sport to muszę przyznać, że coraz
mniej czasu znajduję na jego uprawianie. Są to różne dyscypliny, którym się oddaję w zależności od pory
roku i czasu. Latem lubię grać w tenisa ziemnego, z kolei jesienią
i zimą preferuję ping ponga, brydża,
no i moje ulubione szachy. Została
jeszcze muzyka. Nie jestem jej wielkim znawcą i dlatego lubię słuchać
różnej muzyki, od popu, przy której
również doskonale się bawię, przez
instrumentalną, kończąc na muzyce klasycznej.
Na koniec tego interview chciałbym zapytać: jakie jest Pana ulubione miejsce Bielan i dlaczego?
W zasadzie podoba mi się cała
dzielnica Bielany, ale jeśli miałbym
wybrać jakieś ulubione miejsce, to
wybrałbym tereny Lasu Bielańskiego, a w nim atmosferę zespołu
obiektów pokamedulskich i sąsiadującego z nim UKSW oraz Dobrego Miejsca.
Bardzo dziękuję za rozmowę
i przy okazji życzę Panu pięknych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
kolejnych, ciekawych 200 numerów
„Naszych Bielan”.
Również dziękuję za miłą rozmowę, za życzenia, a korzystając
z okazji życzę Panu i wszystkim
Czytelnikom „Naszych Bielan” radosnych, szczęśliwych i rodzinnych
świąt. Niech Boża Dziecina wycisza
nasze gniewy i spory, niech towarzyszy nam przez cały 2016 rok.
Rozmawiał Leszek Rudnicki

AWF
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„Erasmus Day”

E

razm z Rotterdamu, wybitny średniowieczny myśliciel, jest patronem unijnego
Programu międzynarodowej wymiany studentów i pracowników
uczelni wyższych. W dniu jego
imienin Zespół ds. Współpracy z
Zagranicą oraz studenci obcokrajowcy Programu Erasmus, przy
wiodącym udziale studentki Wydziału Rehabilitacji, Iwony Sarny
(Koordynatora Programu z ramienia Samorządu Studentów) zorganizowali kolejne, trzecie już tego
rodzaju wydarzenie w AWF.
Impreza odbyła się w holu
głównym Uczelni i miała charakter
informacyjno-promocyjny, zarówno dla uczelni partnerskich, skąd
przybyli do Akademii studenci, jak
i samego Programu.

Celem bezpośrednim była silniejsza integracja studentów zagranicznych z polskimi i generalnie
środowiskiem akademickim. W
przedsięwzięciu wzięli udział reprezentanci wszystkich krajów, obecnych w tym semestrze: Portugalii,
Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji,
Francji, Niemiec, Chorwacji i Litwy.
Studenci każdej narodowości mieli
do dyspozycji oznakowane stanowiska, na których w formie ulotek lub
prezentacji komputerowych promowali własną uczelnię i kraj, przygotowując quizy na ten temat. Na odwiedzających czekały również niespodzianki kulinarne – degustacje
przygotowanych przez samych studentów dań charakterystycznych
dla ich krajów. Odbył się również
koncert piosenki hiszpańskiej.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Prorektor ds. Kształcenia
i Spraw Studenckich, prof. Jolanty
Mogiła-Lisowskiej.
Ewa Bujalska

Fot. Arch. AWF

Tegoroczne obchody „Erasmus
Day” odbyły się 25 listopada
2015, w Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Święto Uczelni
30 listopada miało miejsce
Święto Uczelni, które rozpoczęło się w sali muzealnej
odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

T

ablicę, poniższej treści,
ufundowała Ambasada Republiki Azerbejdżanu:
„W HOŁDZIE NACZELNIKOWI PAŃSTWA POLSKIEGO
MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI
PIŁSUDSKIEMU Z WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA WSPIERANIE DĄŻEŃ NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH REPUBLIKI AZERBEJDŻANU I POMOC OKAZANĄ
EMIGRANTOM POLITYCZNYM AZERBEJDŻANU W LATACH 1918-1930”.
Odsłonięcia tablicy dokonali
Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov oraz
JM Rektor prof. Andrzej Mastalerz.
Następnie przedstawiciele
władz Uczelni złożyli kwiaty pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. JM Rektor prof. Andrzej Mastalerz zainaugurował
Uroczyste Otwarte Posiedzenie
Senatu powitaniem gości, członków Senatu, studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.
Ceremonię swoją obecnością
zaszczycili: Podsekretarz Stanu
Ryszard Szuster z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, senator RP,
przewodniczący polskiej komisji
akredytacyjnej, prezes Akademickiego Związku Sportowego, a także były rektor SGH - prof. Marek
Rocki, Przewodniczący Komisji
Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy Ed-

Fot. Arch. AWF
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Prof. Andrzej Mastalerz i Hasan Hasanov

mund Świderski, Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina oraz
Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany Grzegorz Pietruczuk, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Grzegorz Popielarz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów
Rafał Miastowski, rektorzy uczelni
warszawskich, przedstawiciele duchowieństwa oraz przedstawiciele
związków sportowych.
Jednym z pierwszych punktów
uroczystości było podpisanie
umowy pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce a AWF Warszawa w sprawie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr
trenerskich w piłce ręcznej. Umowę podpisali I Wiceprezes Związku Henryk Szczepański oraz JM
Rektor prof. Andrzej Mastalerz.
Uhonorowani zostali naukowcy naszej Akademii, którym w

2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej nadał tytuły profesorskie:
1. Profesor Jerzy Nowocień
tytuł profesora nauk o kulturze
fizycznej.
2. Profesor dr hab. nauk medycznych Zbigniew Lew-Starowicz
tytuł profesora nauk medycznych.
3. Profesor Alicja PrzyłuskaFiszer tytuł profesora nauk humanistycznych.
4. Profesor Monika Guszkowska tytuł profesor nauk o kulturze
fizycznej.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym pracownikom Uczelni oraz wyróżniono trenerów i zawodników za
wybitne osiągnięcia sportowe.
Ważnym punktem obchodów była
promocja 21 doktorów nauk o
kulturze fizycznej.
W tym roku Medalem „Za Zasługi dla Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie” uhonorowano Profesora Ryszarda Cieślińskiego oraz
Profesora Tadeusza Maszczaka.
Laudację na cześć prof. Tadeusza
Maszczaka wygłosił prof. Jerzy
Nowocień. Wręczenie Medalu
prof. Ryszardowi Cieślińskiemu
nastąpiło w dniu inauguracji roku
akademickiego w Filii Akademii
w Białej Podlaskiej.
Na zamknięcie oficjalnej części
uroczystości chór Zespołu Tańca
Ludowego „Warszawa” wykonał
pieśń Gaudeamus igitur. Następnie
zaprezentowano część artystyczną,
w której odbył się występ zawodniczek Sekcji Gimnastyki Artystycznej IKS-AWF Warszawa pod
kierownictwem Beaty Rybak oraz
pokaz układu tanecznego studenta I roku AWF Warszawa kierunku
wychowanie fizyczne Dominika
Gumennyi.
Ewa Bujalska

UKSW
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Strefa Santander Universidades
już na UKSW!

Fot. Arch. UKSW

T
W Sali Senackiej UKSW odbyło
się 24 XI 2015 r. kolejne już
spotkanie przedstawicieli
nauki i biznesu z udziałem
światowej sławy naukowców
polskiego pochodzenia.

C

elem spotkania była prezentacja koncepcji budowy
ekosystemu innowacji dla
Polski. Seminarium poprowadzili
prof. Andrzej Pawlak (USA, autor
ponad 150 patentów) przy wsparciu prof. Wiesława Nowińskiego
(Singapur/ USA) oraz ks. prof. Tadeusza Guza, filozofa KUL.
Spotkanie uroczyście otworzył
ks. prof. Stanisław Dziekoński,
Rektor UKSW, który wyraził zadowolenie, że UKSW staje się
przestrzenią współpracy nad innowacyjnością w dziedzinie nauki
i gospodarki. Prof. Nowiński podkreślał w swojej prezentacji, że po
okresie transformacji ustrojowej
i gospodarczej przyszedł czas na
odnowę innowacyjną, którą należy oprzeć na dwóch filarach : młodych talentach i naukowcach wizjonerach.
Idea Technopolis to budowa
zalążka Polskiej Doliny Krzemowej, przystań dla krajowych firm
technologicznych, która ma powstać przy UKSW. Prof. Pawlak w
swoim wystąpieniu skupił się
przede wszystkim na prezentacji
propozycji systemowych rozwiązań wdrażania innowacji w nauce
i gospodarce. Pan Profesor podkreślił, że niezbędne jest kompleksowe wsparcie odpowiednimi narzędziami i procedurami całego
procesu innowacji. Główną część
swojego wystąpienia ks. prof. Guz
poświecił rozważaniom nad wartością prawdy jako czynnika wyzwalającego pasję badawczą.
W trakcie wykładu ks. prof. Guz
przytoczył słowa Wilhelma Repke,
że „miarą ekonomii jest człowiek,
zaś miarą człowieka Bóg”. Spotkanie zakończyło się dyskusją uczestników seminarium. Wśród zebranych gości obecni byli m.in. prof.

Artur Świergiel (Szef sekcji Nauki
i Innowacji NRR przy Prezydencie
RP), dr Jerzy Milewski ( Członek
sekcji Nauki i Innowacji NRR przy
Prezydencie RP).
Agnieszka Pawlak

ym właśnie wyróżnia się
nowo otwarta Strefa Santander Universidades na
UKSW!
Uroczyste otwarcie odbyło się
w listopadzie na kampusie przy ul.
Wóycickiego 1/3. Przecięcia wstęgi dokonał Jego Magnificencja ks.
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński,
Rektor UKSW, Michał Kuczmierowski, Dyrektor Santander Universidades w Polsce oraz Paweł
Wierciński, Specjalista ds. Produktów Santander Universidades.
Realizowany na całym świecie

Fot. Arch. UKSW

Placówka Bankowa, która
oprócz konta może zaoferować
Ci płatne praktyki, a w miejsce
oferty karty kredytowej zaproponuje pomoc w realizacji
projektów badawczych.

i odnoszący przy tym duże sukcesy,
projekt Strefa Santander Universidades rozpoczął swoją działalność
w Polsce. Każda Strefa to dwa połączone ze sobą moduły – studencki i bankowy. Moduł studencki
oferuje wszystko, czego potrzebuje
student w przerwie między zajęciami: m.in. szybkie wi-fi, gniazdka
elektryczne i wygodne kanapy. Stre-

fa Santander Universidades umożliwi również spotkania z ciekawymi
ludźmi ze świata biznesu czy pomoc
ekspertów w kreowaniu ścieżki zawodowej. Moduł bankowy gwarantuje dostęp do nowoczesnych i wygodnych rozwiązań finansowych –
a wszystko to na Uczelni.
Agnieszka Pawlak
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Zagospodarowanie terenu wokół BCEK-u

Nowy plac zabaw
przy ul. Fontany 2

II etap przewiduje budowę małego
placu zabaw dla dzieci, stworzenie
terenu rekreacyjnego dla mieszkańców na terenie tzw. górki, założenie strefy odpoczynku dla osób
starszych, wymianę piachu w tzw.
jordanku na powierzchnię tartanową, uzupełnienie małej architektury nasadzeniami z traw ozdobnych
i krzewów kwitnących. Koncepcja
zagospodarowania przewiduje także, w ramach realizacji z budżetu
partycypacyjnego, posadzenie
dziesięciu drzew zimozielonych w
miejsce połamanych w trakcie huraganu (wzdłuż budynku przy Szegedyńskej 5a). Projekt mieszkańców został poparty przez Annę
Martin, dyrektor BCEK.

Zakończono I etap prac zagospodarowywania terenów
zielonych wokół Bielańskiego
Centrum Edukacji Kulturalnej
przy ul. Szegedyńskiej 9a.

Na terenie Przedszkola nr 236,
przy ul. Fontany 2, miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu zabaw.

P

rzy pięknej pogodzie, 5
grudnia, ku uciesze i radości
najmłodszych można było
wraz ze Słoniem Bielańskim pobawić się na placu, który po kilku
tygodniach remontu został oddany
do użytku. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola z rodzinami, dyrekcja, pracownicy oraz
radni Dzielnicy Bielany: Wojciech

Borkowski i Ryszard Zakrzewski, a
także przedstawiciele Zarządu:
Grzegorz Pietruczuk, Włodzimierz
Piątkowski i Artur Wołczacki.
Nowy plac zabaw zawiera 5
zestawów wielofunkcyjnych do
zabawy ze zjeżdżalniami i przeplotniami, karuzelę, odnowioną
piaskownicę; a ponadto m.in. wiszący mostek, bujak-samochód,
huśtawki-ważki, huśtawkę z „bocianim gniazdem” oraz grę modułową „kółko i krzyżyk”.
WOŚ

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy informuje:
W związku z inwentaryzacją, w dniu 31 grudnia 2015 r. kasy Urzędu będą nieczynne. W dniach 29 i 30 grudnia 2015 r., kasa będzie
przyjmować płatności tylko gotówką.
PARTNER
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Anna Czarnecka

BCEK

Czytajmy naszym dzieciom
10 grudnia dzieci w Przedszkolu nr 422 gościły Wiceburmistrz Dzielnicy Bielany Ilonę
Soję-Kozłowską, która czytała
im książkę w ramach kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom”.

S

tarszaki z grupy „Biedronki” z uwagą wysłuchały
bajki „Urodziny Puchatka”.

Przedszkolaki rozmawiały również
z Panią burmistrz o ich ulubionych
książkach. Niektóre przyniosły je
nawet z domu.
Następnie wszyscy zjedli zdrową
przekąskę. Na koniec dzieci obdarowały gościa świątecznymi, własnoręcznie zrobionymi podarkami!
Małgorzata Kink

Fot. M. Kink

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu zabaw

Fot. Arch. BCEK

W

planach jest kolejny etap
prac. Planowane zmiany
zostały omówione z
mieszkańcami podczas spotkania,
które odbyło się 2 grudnia w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, z inicjatywy Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Bielany
Anny Czarneckiej. Podczas I etapu
została poddana renowacji część
trawników, nasadzono krzewy liściaste i iglaste na rabatach, posadzono drzewa (magnolię, wiśnię,
grab, świerki), założono łąkę kwietną oraz uporządkowano chodniki.

Ilona Soja-Kozłowska
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14
przy ul. Bogusławskiego 6a zaprasza na
zajęcia edukacyjno-plastyczne:
 we wtorki, godzina 11.00 / zapisy (osobiście
lub telefonicznie)
 w czwartki, godzina 16.30 / zapisy (osobiście
lub telefonicznie)

 27 stycznia, godz. 17:00 - słodkie smakołyki /
wstęp wolny
 21 stycznia (czwartek) o godz. 17:30 na warsztaty „Zrób to sam”. Zapraszamy dzieci w wieku
5-10 lat wraz z dziadkami i babciami (nauka tańca, zabawy integracyjne, czytanie) / wstęp wolny

Na Wesoły Karnawał:

 w piątki, godzina 17.00 / zapisy (osobiście lub
telefonicznie)
Zajęcia edukacyjno-plastyczne mają na celu aktywizowanie umiejętności werbalnych oraz motorycznych
dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, spontaniczności, uczą pracy w grupie. Podzielone są na dwie
części: edukacyjną oraz plastyczną. Podczas pierwszej
części zajęć prowadzone są zabawy i konkursy. Druga
część to zajęcia plastyczne, które mają na celu zapoznanie dzieci z różnymi technikami. Rodzaj aktywności
oraz proponowane zagadnienia, a także sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku odbiorców.

 18 stycznia, godz. 10.00 dla dzieci w wieku 5-6
lat / zapisy

 15 stycznia o godz. 17 na bal karnawałowy dla
dzieci pt. “Lady Klaun” / zapisy (osobiście lub telefonicznie)
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 14: Tel. 22 669 69 52.

Mediateka START-META, ul. Szegedyńska 13a

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
przy ul. Perzyńskiego 3 zaprasza:
 w każdy wtorek o godz. 11:00 na zajęcia „Biblioteka na Ciebie czeka” / wstęp wolny
Biblioteka na Ciebie czeka to zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami ruchowymi, skierowane do młodszych dzieci (od 2 do 3 lat). Spotkania te mają charakter przygotowania do przedszkola, uczą umiejętności
pracy i zabawy w grupie, integrują, rozwijają zdolności
manualne. Na zajęcia obowiązuje wstęp wolny. Zajęcia
prowadzi bibliotekarka Teresa Zarzycka.
 13 stycznia (środa) o godz. 17.00 na bal karnawałowy „Lady Klaun” / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 43: Tel. 22 835 18 43.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
przy Al. Reymonta 6 zaprasza:
Na Czytane środy dla dzieci:
We wrześniu wspólnie odkryjemy teatr. Poczytamy o
nim, poznamy jego magię i zrobimy wiele akcesoriów
scenicznych.

 13 stycznia, godz. 17:00 - girlandy na szyję i
czapeczki / wstęp wolny
 20 stycznia, godz. 17:00 - wizytówki na stół /
wstęp wolny

 25 stycznia, godz.10.00 dla dzieci w wieku 7-10
lat / zapisy
Czytamy o zwyczajach karnawałowych, organizujemy
party - robimy girlandy, czapeczki, dmuchamy balony,
malujemy buźki, przebieramy się i robimy zdjęcia a/la
budka fotograficzna, robimy sok.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 49: Tel. 22 663 73 85.

 15.01.2016 (piątek) godz.17.00 - przedstawienie
teatralne dla dzieci pt.: „Milutka w malachitowym
borze” w wykonaniu Teatru TAK. Wstęp wolny.
Jestem Milutka. Pół-kwiat pół-dziewczynka, mieszkająca na łące pośród innych bajek. Mama wprawdzie mówiła, żebym nikogo do domu nie wpuszczała, lecz pokusa była większa. Niestety Lis Sadełko okazał się zwykłym
oszustem. Mama uczyła, bym sama nigdzie nie wychodziła, ale postanowiłam wyjść z domu w poszukiwaniu
skradzionych przez złodziejaszka korali. Stało się. Zabłądziłam. Szukając powrotnej ścieżki spotkałam Dziadka
Borowego, który podwiózł mnie swym wesołym zaprzęgiem do najbliższej wioski. Mimo ostrzeżeń dobrego człowieka, bym z nikim nie rozmawiała trafiłam na
wróżkę Hortensję. Kusząc słodkimi piernikami uwięziła
mnie i poszła nazbierać ziół do zupy. Korzystając z jej
nieobecności z całej siły wołałam o pomoc, ale odpowiadało mi tylko echo. Na szczęście głosy usłyszał Krasnal Hałabała, który bezpiecznie odprowadził mnie do
domu. Mam nauczkę, dlatego od dziś:
Zawsze będę mamy słuchać.
Nikogo do domu nie będę wpuszczać.
Nigdzie nie będę wychodzić sama,
Chyba, że pozwoli mama.
Z obcymi rozmawiać nie wolno mi,
Pod żadnym pozorem! Ani mi się śni!
 29.01.2016 godz. 17.00 - Bielańska Akademia
Filmowa dla Wymagających
W styczniu zobaczymy wielokrotnie nagrodzony, interesujący obraz Małgośki Szumowskiej. Cyniczny prokurator (Janusz Gajos), jego chora na bulimię córka

Chorea Antiqua – nabór do Zespołu
Zespół Tańca Historycznego „Chorea Antiqua” ogłasza
nabór dla nowych uczestników, pasjonatów tańca historycznego lub osób, które chciałyby realizować się
artystycznie w tej barwnej formule tanecznej. Zapraszamy osoby dorosłe w każdym wieku.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 16 stycznia
(sobota) o godz.16.00 w Bielańskim Ośrodku Kultury.

(Justyna Suwała) oraz ekscentryczna terapeutka (Maja
Ostaszewska), to trio wybitnych kreacji aktorskich. Film
oswaja temat śmierci, życia, dojmującej samotności z
dystansem i naturalną lekkością. Opus magnum w filmografii polskiej reżyserki. Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia otwarte:
 9, 16, 23, 30 stycznia 2016 r. - Rodzinne soboty
w MultiCentrum
10:00-11:00 - Zajęcia komputerowe
12:30-14:00 - Czas pracy twórczej
14:30-16:00 - LogiKit Klub Konstruktora

Gry Bitewne
 poniedziałki i piątki - godz. 16:15-18:45

MultiCentrum dla każdego






Poniedziałek - 15:00-16:00
Wtorek
- 15:00-17:30
Środa
- 15:00-16:00
Czwartek - 15:00-17:30
Piątek
- 15:00-17:30

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć na zapisy
(Akademia Małego Odkrywcy, Mistrzowie Kodowania,
MultiKid, MultiArt, MultiMusic, Kurs komputerowy - Internet 50+, Angielski dla dorosłych, e-pracownia).
Informacje na stronie: www.mediateka.waw.pl, tel. 22
291 44 71

 26.01.2016 godz. 13.30 - „Gdzie się podziały
tamte prywatki...” - Bal maskowy przy płycie winylowej.
Informacje na stronie: www.mediateka.waw.pl, tel. 22
291 44 71
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
„Kino za Rogiem”
– repertuar w styczniu
Szanowni, drodzy Państwo,
rozpoczynamy nowy rok działalności „Kina za Rogiem”
w Bibliotece im. Staszica w radosnych nastrojach.
Nasze kino, dzięki Państwa życzliwej aktywności i zaangażowaniu, niemal każdego miesiąca cieszy się jednym
z najwyższych wskaźników frekwencji spośród wszystkich „Kin za Rogiem” w Polsce. Obiecuję, że również w
tym roku zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby repertuar był urozmaicony i ciekawy, a Państwo zadowoleni z naszych propozycji.

W styczniu zapraszam program, który zatytułowałem
„Fotografowanie życia” - pokażemy filmy, w których fotografia jest albo jednym z głównych motorów zdarzeń,
albo (w wymiarze symbolicznym) staje się obrazem
osobowości bohatera. W wielokrotnie nagradzanym
filmie „Fotograf” Waldemara Krzystka estetyka thrillera
służy do opowiedzenia czegoś ważnego o losie jednostki ludzkiej zaplątanej w historię pisaną raz z wielkiej, raz z małej litery. Plus znakomici aktorzy rosyjscy w
rolach głównych i drugoplanowych, którym partnerują
między innymi Sonia Bohosiewicz, Adam Woronowicz i
Tomasz Kot.
13 stycznia, kiedy pokażemy „Fotografa” będę miał przyjemność spotkać się z Państwem i zaprosić na wszystkie
styczniowe tytuły.
20 stycznia pokażemy bardzo głośny i wielokrotnie nagradzany film „Dziewczyna z szafy”, opowieść o inności,
zrozumieniu i empatii - film prowokujący do refleksji
nad tematem: co znaczy być innym, postrzegać świat
inaczej?
W ostatnią środę miesiąca tradycyjnie zapraszamy
wszystkie dzieci i opiekunów na drugą część bestsellerowej „Królowej Śniegu”.

 13 I, godz. 17:00 - FOTOGRAF (spotkanie z Panem Łukaszem)
 20 I, godz. 17:00 - DZIEWCZYNA Z SZAFY
 27 I, godz. 17:00 - KRÓLOWA SNIEGU 2
Łukasz Maciejewski

Spotkanie autorskie z Łukaszem
Maciejewskim

Czytelnia Naukowa II (ul. Duracza 19) zaprasza na spotkanie autorskie z Łukaszem Maciejewskim, autorem książki „Aktorki. Portrety”, w dniu 14 stycznia (czwartek) 2016
roku o godzinie 18:00.
„Aktorki. Portrety” to czternaście niezapomnianych spotkań z wielkimi diwami sceny i ekranu. W rozmowach z
Łukaszem Maciejewskim najwybitniejsze polskie aktorki
zdradzają kulisy swojej kariery, dzielą się trzymanymi dotąd w tajemnicy wspomnieniami, szczerze opowiadają o
wzlotach i upadkach.
Książka to zapis niepublikowanych wcześniej, wyjątkowych rozmów, jakie Łukasz Maciejewski przeprowadził z
każdą z bohaterek. To także niezwykłe świadectwo siły i
charyzmy wspaniałych, inspirujących kobiet, które wywalczyły sobie miejsce w zdominowanym przez mężczyzn świecie teatru i kina.
„Połykam jedną historię po drugiej, jak kolejne części
świetnego filmu w odcinkach. W każdej inna bohaterka,
inne losy, inny sposób narracji, ale to jedna opowieść –
która zagarnia mnie i nie wypuszcza do ostatniego swojego słowa” – Danuta Stenka.
„Łukasz kocha artystów i jest dla nich czuły. Chciałabym,
żeby ktoś tak o mnie kiedyś napisał, tak za mną biegał i
tak mnie wspominał, jak Łukasz Maciejewski. Zazdroszczę
bohaterkom. Bardzo” – Iza Kuna.
Łukasz Maciejewski - dziennikarz, krytyk filmowy, krytyk
teatralny. Absolwent filmoznawstwa w Instytucie Sztuk
Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi. Członek
Europejskiej Akademii Filmowej, członek Międzynarodo-

"Pielgrzym"

film PRAPREMIERA Ğwiatowa w Do

Tyt. oryg. Pielgrzym

OpowieĞü o byáym przemytniku, pracowniku korporacji i wiĊĨniu, kt
swoim Īyciem i chodziü pieszo po Ğwiecie. OpowieĞü o nim oraz o je
rozwiedziony, z 20-letnią córką próbuje odpokutowaü báĊdy przeszáo
wypraw. Jak mówi chce siĊ przepaliü, w sobie coĞ zniszczyü w drodz
rodziną? Podczas drogi do Moskwy (4000km) odpowie sobie na nurt
przede wszystkim na pytanie o przebaczenie i o to co dalej…

wej Federacji Krytyków Filmowych Fipresci, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
10
stycznia
A.D. 2016 (niedziela), godz. 18:00, bilety 20
AICT.
Wstęp wolny.

GoĞcie specjalni :
gáówny bohater filmu Roman ZiĊba i reĪyser filmu Paweá JóĨwia

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
„Święty Charbel” film
3 stycznia 2016 (niedziela), godz. 15:30,
bilety 15 zł. Film od
11 r.ż. Bilety do nabycia od 19 grudnia
w Dobrym Miejscu
wej.B w godz pracy
sklepu „Chrześcijańskie Granie” oraz od
godz.14:30 w dniu seansu w sklepie „Chrześcijańskie
Granie”. Więcej na www.dobremiejsce.org.
Pierwszy pokaz kinowy w Polsce filmu „Święty Charbel”.
Zrealizowany w języku arabskim przez Libańczyka Rolanda Eida, pierwszy fabularny film o św. Charbelu, jako
wypełnienie obietnicy złożonej św. Charbelowi, by szerzył jego kult na całym świecie. Dobre Miejsce otrzymało specjalne błogosławieństwo od producenta filmu.
Film (nakręcony w języku arabskim!) o życiu św. Charbela - jednego z najbardziej zagadkowych świętych
wszechczasów, promieniującego dobrocią maronickiego mnicha z Libanu, z którego osobą związane są liczne
uzdrowienia i cuda.
Reżyseria: Nabil Lebbos, gatunek: biograficzny/religijny,
prod.: Liban 2009, czas trwania filmu: 1 godz. 46 min.
Zwiastun na kanale You Tube Dobrego Miejsca: Artykuł
na stronie Dobrego Miejsca:
https://www.youtube.com/watch?v=qEXRA5o6iDg
http://dobremiejsce.org/?p=14231

Spotkanie i dyskusjĊ po filmie w ramach cyklu Dobre Kino poprowad
filmoznawca Pani dr hab. Wanda KamiĔska (dyrektor pracowni HIPO
UKSW)
„Pielgrzym” – film PRAPREMIERA światowa

w Dobrym Miejscu!

Bilety
do nabycia
3 stycznia
w Dobrym
Miejscu
10 stycznia
2016od
(niedziela),
godz.
18:00, bilety
20wej.B
zł. w godz pr
"ChrzeĞcijaĔskie
Granie"
od godz.17:00
w dniu
seansu.
Film od 15 r.ż. Bilety
dooraz
nabycia
od 3 stycznia
w Do-

brym Miejscu wej. B w godz. pracy sklepu „Chrześci-

WiĊcej
www.dobremiejsce.org
jańskienaGranie”
oraz od godz.17:00 w dniu seansu.

Roman mi
przerwany
wyjechaá d
przemytni
elektronikĊ
rozpocząá
Īycie zdaw
wáaĞciwych
którym zo
Opowieść o byłym przemytniku, pracowniku korporacji oskarĪony
i więźniu, który postanowił zerwać ze swoim życiem i popeánione
chodzić pieszo po świecie. Opowieść o nim oraz o jego wyjĞciu na
sytuacji rodzinnej - rozwiedziony, z 20-letnią córką pró- zerwaü ze
Zacząá
pisaü ikony i chodziü
pieszo po podczas
Ğwiecie. Jak
sam mówi chciaá
buje odpokutować
błędy przeszłości
pieszych
przepaliü,
w sobie
zniszczyü”.
Rozwiedziony
ojciec
wypraw. Jak
mówicoĞ
chce
się przepalić,
w sobie coś
znisz-dwudziestolet
odpokutowaü
báĊdy
podczas
pieszych
wypraw. Poznajem
czyć w drodze
- aleprzeszáoĞci
czy pojedna
się z rodziną?
Podczas
byáymi
wiĊĨniami
planuje
przejĞü
pieszo
z
Polski
do
Moskwy i z pow
drogi do Moskwy (4000 km) odpowie sobie na nurtująPodczas drogi bohater stawi czoáo nurtującym go trudnym pytaniom
ce go pytania, a przede wszystkim na pytanie o przebaspoglądając gáĊboko we wáasne wnĊtrze. Pielgrzymka zaplanowana
czenie i o to co dalej...
miĊdzy Wschodem i Zachodem wskaĪe mu ĞcieĪkĊ ku innemu pojed
Reżyseria
i scenariusz:
Jóźwiak-Rodan,
okazaü
siĊ bardzo
róĪny Paweł
od tego,
który bohatermuzyka:
po ludzku planowaá…
gatunek:
dokumentalny,
prod.: Pokamedulskim
Polska
WJakub
filmieSarwas,
jedna scena
zostaáa
nagrana w koĞciele
prz
2015, czas. trwania filmu: 1 godz. 1 min.
Warszawie

Link do zwiastunu na naszym kanale YT: https://www.
youtube.com/watch?v=g5-Wnr8RlBY

ReĪyseria i scenariusz: Paweá JóĨwiak-Rodan
Muzyka: Jakub Sarwas
gatunek: Dokumentalny
produkcja: Polska 2015
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

8.01 (piątek), godz. 19.00
Koncert „Tej nocy będzie fajnie”

– Grechuta, Okudżawa, Wysocki Nohavica, Cohen.
Wystąpią: Wojtek Gęsicki (śpiew), Rafał Grząka (akordeon), Patryk Sztabiński akordeon. Realizacja dźwięku:
Marek Tyc. Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 4 stycznia, rezerwacja telefoniczna od 28 grudnia.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z piosenkami Cohena, Okudżawy, Wysockiego i Grechuty. Możecie pomyśleć, że wszyscy już próbowali śpiewania tych autorów...
Tak, ale Gęsicki jest wyjątkowy, więc i spotkanie z tymi
piosenkami tez będzie wyjątkowe.
Interpretacje piosenek, głos Wojtka Gęsickiego i aranżacje zdecydowanie wyróżniają ten program na tle innych
propozycji. Program ma charakter pogodnego spotkania Artysty z Publicznością, w którym dużą rolę odgrywa
humor i wspólne śpiewanie. W programie usłyszymy m.in. Niepewność, Nie dokazuj, A jednak mi żal, Tańcz mnie,
Pochód zdechlaków, Piosenka o Przyjacielu...
Wojtek Gęsicki, znany jako „Bard największy na świecie”, jest kompozytorem, autorem tekstów i wykonawcą scenicznym. Od dwudziestu pięciu lat zachwyca ciepłym głosem i spotykaną u nielicznych artystów zdolnością do
nawiązywania kontaktu z Widzem. Od pierwszych słów powitania zaprzyjaźnia się z Publicznością i trzyma Widza
do końca swoją prawdą, ciepłem i dowcipem. Laureat wielu nagród, m.in. I nagrody na Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Autorskie OPPA w Warszawie, I nagrody na Olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”
oraz II nagrody na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Twórca wielu imprez i festiwali ogólnopolskich,
zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Gospodarz „Sceny Zaułek”. www.wojtekgesicki.pl

8.01 (piątek), godz. 19.00

Koncert „Tej nocy będzie fajnie” (Grechuta, Okudżawa, Wysocki, Nohavica, Cohen) w wykonaniu Wojciecha Gęsickiego (śpiew), Rafała Grząki
(akordeon), Patryka Sztabińskiego (akordeon).

17.01 (niedziela), godz.16.00

Z cyklu „Bielański Dancing”. Oprawa muzyczna
Dariusz Osubka.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 11 stycznia.

Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 4 stycznia, rezerwacja telefoniczna od 28 grudnia.

22.01 (piątek), godz. 18.00

13.01 (środa), godz. 19.00

Wstęp wolny

Z cyklu „Warszawska Giełda Autorów. Kabaret
ZAKR”, prowadzenie Marek Majewski. Gość
specjalny Krzysztof Daukszewicz.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 7 stycznia.

15.01 (piątek), godz. 11.00

Wernisaż wystawy „Warszawa... moje miasto” prezentującej prace uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „DOM”.
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 31 stycznia.

16.01 (sobota), godz. 16.00

Z cyklu „Bielański Dancing”. Oprawa muzyczna
Dariusz Osubka.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 11 stycznia.

17.01 (niedziela), godz.12.30

Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny” – „Karnawał meksykański ze Złotym Dukatem”.

Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 11 stycznia. Dla dzieci od
3 lat.

Karnawałowy pokaz zespołów tanecznych
BOK.

23.01 (sobota), godz. 18.00

Z cyklu „Kabaretem w BOK” Kabaret TON w
„Programie emocjonalnym”.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 18 stycznia.

24.01 (niedziela), godz. 12.30

Z cyklu „Podróżniczek” spektakl „Trzej Muszkieterowie i D’Artagnan i tajemnica królewskiego klejnotu” oraz animacje plastyczne.

Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 18 stycznia. Dla dzieci od
3 lat.

27.01 (środa), godz.18.00

Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem”. Paweł
Kowalczyk „Czerwone drogi Auroville” .
Wstęp wolny

31.01 (niedziela), godz. 19.00

Z cyklu „Artystyczna niedziela”, spektakl komediowy Teatru Wariacja „Miłosne dialogi na
cztery nogi”.

Bilety 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy), przedsprzedaż od
25 stycznia.
Kasa BOK, ul. Goldoniego 1 czynna: pon, śr, czw, pt
16.00-19.00, wt 10.00-13.00

Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu,
tel. 22 835 54 44
8.01. (piątek) godz. 17.15–18.15 sala widowiskowa. Kolejne spotkania w dniach15,
22, 29
„Tańce w kręgu” - warsztaty taneczne nie tylko
dorosłych, ale także dla całych rodzin.

Cykl składa się z 4 spotkań. Koszt całego cyklu 60 zł,
spotkanie jednorazowe 20 zł.

8.01 (piątek), godz. 18.30–19.45 sala widowiskowa. Kolejne spotkania w dniach 15,
22, 29
„Warsztaty tańca orientalnego” dla pań w
każdym wieku.

Cykl warsztatów składa się z 4 spotkań. Koszt całego cyklu 70 zł, spotkanie jednorazowe 20 zł.

14.01 (czwartek), godz. 18.00 sala widowiskowa
„Rowerem przez pustynię” - spotkanie z Łukaszem Tulejem.
Wstęp wolny

16.01(sobota), godz. 12.00–13.00 sala widowiskowa
Z cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką spektakl dla dzieci „Bałwanek strażnik zimy” w
wykonaniu artystów Agencji VENA.
Koszt: 5 zł.

16, 30.01 (sobota), godz. 17.00 sala widowiskowa
Spotkanie Klubu Seniora „Uśmiech”.
Wstęp za zaproszeniami.

21.01.(czwartek), godz. 17.00- 19.00 sala
widiwiskowa
„Czym jest survival” - spotkanie z Łukaszem
Tulejem instruktorem survival.
Wstęp wolny

21.01. (czwartek), godz. 18.00–19.00 sala
edukacyjna
Posiedzenie Samorządu Mieszkańców

27.01. (środa), godz. 10.45 – 11.30 sala widowiskowa
„Giovanni Paisiello – La Serva Padrona” - koncert edukacyjny Fiharmonii Narodowej.
Koszt: 4 zł.

28.01. (czwartek), godz. 17.30 sala widowiskowa
Otwarcie wystawy Katarzyny Karolak pt. „Podglądanie światła, podglądanie cienia”.
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Dobry rok Bielańskiego Ośrodka Kultury
Rozmowa z Jarosławem Bobinem, dyrektorem BOK-u.
Jakby Pan ocenił czy podsumował program kulturalno-artystyczny Bielańskiego Ośrodka Kultury
w mijającym roku?

Sadzę, że 2015 r. był dla nas
dobrym rokiem. Naszą działalność
najlepiej określić mogą trzy słowaklucze: różnorodność, kontynuacja, nowości.
Jeśli mówię o różnorodności
mam na myśli szerokie spektrum
działań edukacyjno-artystycznych
albowiem ośrodek ma starannie
przygotowaną ofertę zajęć artystycznych i hobbystycznych dla
dorosłych mieszkańców i to na
każdy wiek. Dużym wzięciem cieszą się zajęcia Rysunku i malarstwa. Regularne zajęcia doskonalące umiejętności, wystawy zbiorowe i indywidualne, letnie plenery w malowniczych miejscowościach, to niewątpliwe atuty tej
sekcji. Na zajęcia tańca towarzyskiego do BOK należy wybrać się
w parze i rozsmakować się w tej
dziedzinie aktywności artystycznej
lub przygotować swój wyjątkowy
taniec na uroczystość weselną.
Zajęcia tańca brzucha czy flamenco przyciągają dorosłych i starszą
młodzież. Dorośli, dzieci i młodzież trenują Capoierę, młodzież
i dorośli tańczą Zumbę, osoby w
każdym wieku namawiamy do
uprawiania gimnastyki chińskiej
Qi Gong. W minionym roku ciekawa i różnorodna była oferta
koncertowa. Na naszej scenie teatralno-widowiskowej występowali artyści prezentujący muzykę
wielu gatunków i stylów. Można
było usłyszeć jazz mainstreamowy
i tradycyjny, muzykę klasyczną
i musical, piosenkę artystyczną
i poetycką, fado i bluesa, muzykę
ludową i folk miasta.

Które z kontynuowanych działań uważa Pan za najważniejsze,
będące swoistym znakiem firmowym BOK-u?

Fot. Arch. BOK

Czyli…?

Jeśli chodzi o wspomnianą
kontynuację, to od lat znani jesteśmy z realizacji projektów interdyscyplinarnych łączących przekaz
wiedzy o kulturach świata z koncertami i wystawami – „Wieczory
Międzynarodowe” i cykl koncertowy „Muzyczne Podróże”. Imprezy te wielokrotnie są organizowane
we współpracy z ambasadami. Od
lat olbrzymim zainteresowaniem
cieszą się Bielańskie Dancingi czyli potańcówki przy muzyce na
żywo. Szczególne miejsce w działalności Ośrodka zajmują projekty
skierowane do najmłodszych
mieszkańców Bielan. Organizujemy cykliczne imprezy („Dwie godziny dla Rodziny”, „Podróżniczek”), podczas których spektakle
teatralne są głównym punktem
programu a „rodzinne” współdziałanie przy zajęciach plastycznych
i papieroplastyce tworzy radosny
klimat. Od 5 lat Ośrodek Kultury
prowadzi projekt Uniwersytetu
Trzeciego Wieku skierowany do
osób poszukujących możliwości
rozwoju własnych zainteresowań i
poszerzania wiedzy o kulturze,
sztuce, historii, literaturze, różnych dziedzinach artystycznych.
Dla uczestników tego projektu
organizowane są wykłady w siedzibie BOK na ul. Goldoniego, w
Zamku Królewskim, w Pałacu w
Łazienkach. Pracują trzy grupy

Jarosław Bobin

zaawansowania lektoratu j. angielskiego, lektorat j. hiszpańskiego,
zajęcia rysunku i malarstwa oraz
tańców w kręgu. Organizowane są
warsztaty treningu pamięci, kursy
komputerowe, tematyczne wyjazdy warsztatowe.
Wspomniał Pan o nowych inicjatywach może coś więcej na ten
temat ?

Wprowadziliśmy do naszej
oferty programowej występ kabaretowe. W ramach projektu kabaretem w BOK wystąpił Czesław
Jakubiec. Z kolei ze swoimi autorskim programem literacko-muzyczn-kabaretowym wystąpił dwukrotnie Marek Majewski z zaproszonymi gośćmi. W najbliższych
tygodniach gościć będzie u nas
kabaret Ton i Szczebrzychsząszcz.
Nowym pomysłem programowym
jest cykl „Folk w Mieście”. Są to
koncerty artystów którzy w ciekawych surowych aranżacjach, z wykorzystaniem instrumentów charakterystycznych dla muzyki Miasta z miejsc takich jak podwórka
czy tzw. knajpy, prezentują utwory
warszawskiego półświatka, okresu
międzywojnia czy nawet czasów
wcześniejszych. Tego typu muzykę
prezentowali: Warszawskie Combo
Taneczne oraz Justyna Jary z zespołem Pompadour.
Nowością w działaniach BOK

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące święta będą dla Was niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
aby odbyły się w spokoju i radości,
wśród Rodziny i Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób.
Dyrektor wraz z pracownikami Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

-u jest uczestnictwo bielańskiej
placówki w projektach artystycznych o wymiarze ogólnowarszawskim czy nawet krajowym. I tak
uczestniczyliśmy w 33 Międzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA
2015 organizując koncert zespołu
„Słodki Całus od Buby”. Podjęliśmy także współpracę z Fundacją
Jazz Jamboree i Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym w kwestii
uczestnictwa w imprezie Międzynarodowy Dzień Jazzu 2015. Jedną z imprez festiwalu – który odbywał się w wielu prestiżowych
lokalizacjach, jak Muzeum Żydów
Polskich POLIN czy Muzeum Powstania Warszawskiego – był nasz
koncert duetu Janusz Strobel/Andrzej Jagodziński promujący płytę
„Tête-à-Tête”.
Jak rozumiem BOK próbuje
funkcjonować według zasady: myśl
globalnie, działaj lokalnie?

Tak, uczestnictwem w tego
typu przedsięwzięciach chcę podnieść prestiż i rozpoznawalność
BOK-u na terenie Warszawy. Będę
czynił dalsze starania, by włączać
kierowaną przez siebie placówkę
do programu ciekawych i renomowanych przedsięwzięć artystycznych organizowanych na terenie
stolicy. Mam kilka pomysłów, ale
za wcześnie by je przedstawiać na
forum publicznym.

Które konkretne wydarzenie
artystyczne w 2015 r. uważa Pan
za najważniejsze i z jakiegoś powodu ?

Oczywiście wydarzeniami w
BOK-u były występy znanych artystów, których nazwiska są znakiem jakości i rękojmią wysokiego poziomu artystycznego. Wymieńmy chocby kilku z nich:
Barbara Wrzesińska, Emilia Krakowska, Krystyna Podleska, Artur
Andrus, Andrzej Jagodziński, Janusza Strobel, Sławek Wierzcholski, Zbigniew Wodecki, Marek
Majewski, Paweł Dłużewski. Odpowiadając jednak na Pańskie
pytanie - chciałbym powiedzieć o
mniej znanym artyście. Największe, by nie powiedzieć, niezapomniane wrażenie zrobił na mnie
występ Kingi Rataj - śpiewającej
muzykę Fado. Z jednej strony
przepiękny głos, autentyczna i
chwytająca za gardło melancholia
oddająca klimat biednych dzielnic
portowych miast Portugalii,
a z drugiej zaś - zaskoczenie publiczności, że jest ktoś taki jak
Pani Kinga Rataj – osobowość
sceniczna pierwszej próby. To był
niezapomniany wieczór dla mnie,
jak i dla licznie zgromadzonej
publiczności.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

17 stycznia 2016 r.

33. Bieg Chomiczówki
i 11.Bieg o Puchar Bielan

W związku z organizacją dorocznej imrezy biegowej - XXXIII Bieg
Chomiczówki i XI Bieg o Puchar Bielan informujmy mieszkańców o
okresowych utrudnieniach na trasie biegu, spowodowanych czasową
zmianą organizacji ruchu. Podobnie jak w latach poprzednich trasa
przebiegać będzie ulicami: Kwitnąca, Conrada, Bogusławskiego, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Brązowniczą, Conrada, Dąbrowskiej,
Bajana, Renesansową, Aspekt, Pabla Nerudy.
Utrudnienia mogą wystapić w obszarze objętym trasą biegu w
godzinach 10.00-13.30.Za powstałe w tym dniu niedogodności z góry
przepraszamy.

18 WSPOMNIENIE

Nasze Bielany nr 12/2015

Trzeciego grudnia rozdzwoniły się telefony: - Stenia zamknęła
oczy o ósmej dwadzieścia. A do
mnie: – Pisz wspomnienie! Więc
piszę, choć powiecie, że się wymądrzam. Bo co można dopisać do
legendy o Stefanii Dąbrowskiej,
człowieku, którego znały i kochały
całe rzesze nie tylko bielańczyków?
I przecież, jeżeli wspominać Stenię
– to na kolanach lub nie wspominać wcale.
Może patrzy na nas z góry i
swoim zwyczajem gdera: – Przestańcie biadolić, weźcie się do roboty, nie zmarnujcie tego, co
wspólnie budowaliśmy. Bo bielańskim współpracownikom, społecznikom, przyjaciołom zostawiła niepisany testament:
Bielański Klub Kombatanta.
Dwadzieścia dwa lata temu współtworzyła go w trudnym czasie dla
środowisk kombatanckich – gdy
istniał jeszcze Związek Bojowni-

Fot. Arch. Redakcji

Testament. Stefania Dąbrowska nie żyje

ków o Wolność i Demokrację i
powstawało wiele zróżnicowanych
grup patriotycznych. Tymczasem
na Bielanach działała unikalna w
skali kraju organizacja, jednocząca
te grupy we wspólnych celach –
pielęgnowaniu pamięci narodowej, uczestniczeniu w patriotycznym wychowaniu młodzieży. Od
początku Stenia była sekretarzem
BKK. Na jego posiedzeniach spotkać można sławnych weteranów

Bielański Klub Kombatanta
z głębokim smutkiem informuje,
że 3 grudnia 2015 r. zmarła

Stefania Dabrowska
Sekretarz Klubu od początku jego istnienia.
Straciliśmy żarliwą krzewicielkę idei kultywowania
pamięci narodowej, integracji środowisk kombatanckich,
wychowania w duchu patriotyzmu, inspiratorką
służących tym celom akcji, serdeczną koleżanką.
Odznaczoną Srebrnym i Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej oraz Medalem za Zasługi
dla Kombatantów, a także Komandorią.
Rodzinie i bliskim składamy gorące wyrazy współczucia

różnych pól bitewnych II wojny
światowej. Ale coraz ich mniej. Jak
pisał Jan XXIII: „Każdy z nas ma
swój czas ostateczny”. Ideą Steni
było odmładzanie Klubu – stworzenie kadry członków nadzwyczajnych: zastępców na warcie
pamięci.
Polski Komitet Pomocy Społecznej – Oddział Bielany. Była
jego wiceprezesem, potem prezesem. Od ponad czterdziestu lat
PKPS dożywia i ubiera naszą biedę
– osoby starsze, chore, samotne,
rodziny nie radzące sobie z życiem.
Swego czasu wciśnięto magazyn
do piwnicy przy ul. Kasprowicza i
Stenia z wolontariuszkami dokonywały cudów, aby utrzymać porządek, wydawać unijną żywność
zgodnie z przepisami. Teraz oddział mieści się w przestronnym
lokalu przy ul. Perzyńskiego 14.
Jak to Stenia robiła – Bozia raczy
wiedzieć, ale zawsze znalazła spon-

sorów – na świąteczne paczki, na
dodatkową żywność... Po wsparcie
przychodzi tu ok. 30! osób dziennie. W „spadku” po Steni pozostało grono ofiarnych nieocenionych
wolontariuszek, a Ona powiedziałaby: „Tak trzymać, dziewczyny!”
Była też wieloletnim skarbnikiem Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „Chomiczówka”
i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Bielany.
Rada Programowa Seniorów
Bielańskich. W 1998 r., z inicjatywy ówczesnego Wydziału Kultury
Urzędu Gminy, w którym pracowała, powołana została Rada Programowa Seniorów Bielańskich.
Jeszcze wróble nie ćwierkały o radach dzielnicowych, w Bielany już
swoją miały. Opiekunką, potem
Przewodniczącą Rady została –
oczywiście – Stenia, a członkami
– przedstawiciele Klubów Seniora,
Związku Emerytów, Związku Nie-

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stefanii Dąbrowskiej

Powszechnie znanej i lubianej
gorliwej orędowniczki kombatanckich spraw.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składa

Twórczyni form organizacji
i integracji środowisk seniorskich na Bielanach,
przewodniczącej byłej Rady Programowej
Seniorów Bielańskich.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie i bliskim
składa

Bielańska Rada Seniorów

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stefanii Dąbrowskiej

Stefanii Dąbrowskiej

wieloletniej bielańskiej działaczki społecznej,
oddanej pionierki krzewienia patriotyzmu,
a także kultury i sportu na Bielanach.

Naszej koleżanki i przyjaciela,
człowieka wielkiego serca i pogody ducha,
wieloletniego skarbnika Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „Chomiczówka”

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd i pracownicy
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Z wielkim zaangażowaniem i serdecznością
wspierającej środowiska seniorskie i kombatanckie.

widomych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spółdzielczości mieszkaniowej i Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada świetnie integrowała działalność środowisk seniorskich. Była co prawda zrzeszeniem
teoretycznie bez wpływu na politykę senioralną – ale w praktyce
– ileż przez te lata odbyło się wycieczek! Ile imprez dla seniorów!
Stenia miała bowiem niepojęty dar
pozyskiwania środków z Urzędu
Gminy, potem Dzielnicy.
Obecnie reprezentantką środowiska jest – powołana oficjalnie
przez Urząd Dzielnicy Bielany –
Bielańska Rada Seniorów, mająca
przedstawicielki w Warszawskiej
Radzie Seniorów i w Obywatelskim
Parlamencie Seniorów przy Sejmie
RP. Jej przewodniczącą została
współpracownica i przyjaciółka naszej Steni. To chyba dobry znak?

Przyjaciele są z nami, dopóki o nich pamiętamy.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd TKKF „Chomiczówka”

Stefanii Dąbrowskiej

Środowisko „Grupa Kampinos”
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stefanii Dąbrowskiej
Naszej koleżanki, osobie o wielkim zaangażowaniu
działającej na rzecz mieszkańców Bielan.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Bielany
Z głębokim żalem żegnamy

Stefanię Dąbrowską
Naszą panią prezes, człowieka o wielkim sercu,
zawsze gotowego służyć ludziom oczekującym pomocy.
Tak dużo mogła jeszcze dla nich zrobić...
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oddział Bielany – Zarząd i wolontariusze
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Huta wśród Niepokornych

Niewinni czarodzieje w Hucie

Uczniowie i nauczyciele
Żoliborskiej Jedynki (I Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego) postanowili zebrać wspomnienia ludzi,
którzy 35 lat temu aktywnie
zakładali „Solidarność”.

Kilkadziesiąt osób zwiedziło
26 listopada schron pod biurowcem Huty ArcelorMittal Warszawa. Oprowadzał ich showman i
satyryk Szymon Majewski.
„Strach się bać!”- survival atomowy z Szymonem Majewskim
był jedną z najbardziej obleganych
imprez tegorocznego festiwalu
„Niewinni czarodzieje”.
- Czujemy się, jak po podróży
w kapsule czasu! Jakbyśmy cofnęli się w lata 60’ – mówili po wyjściu
z podziemi naszego biurowca
uczestnicy wycieczki. I o to właśnie chodziło. Celem festiwalu
„Niewinni czarodzieje” jest promowanie wiedzy o Warszawie XX
wieku. Festiwal od 10 lat organizuje Instytut Stefana Starzyńskiego
- oddział Muzeum Powstania Warszawskiego.
Schron pod budynkiem biurowym huty ArcelorMittal Warszawa, niegdyś objęty ścisłą tajemnicą
państwową, w istocie był tzw. Stanowiskiem Dowodzenia Obroną
Cywilną. Podobne stanowiska powstawały w większości dużych
zakładów pracy, zwłaszcza tych o
charakterze przemysłowym i znaczeniu strategicznym. W czasach
PRL w schronie odbywały się szkolenia z obrony cywilnej. W przypadku wybuchu wojny miał być
punktem dowodzenia dla grupy
kilkudziesięciu osób.
Szymon Majewski poprowadził zwiedzających przez podświetlone sugestywnie pomieszczenia.
Zobaczyli rozbieralnię z prysznicem dla osób skażonych, ubieralnię, akumulatorownię, piękną
drewnianą centralę telefoniczną z
1956 roku, miejsce do przyjmowania meldunków z sześcioma stanowiskami telefonicznymi, a także
pomieszczenie z łóżkami dla obsługi technicznej. To ostatnie survivalowy przewodnik zinterpretował jako miejsce, w którym w
razie zagłady można było „odtworzyć gatunek ludzki”.
W sali odpraw zwiedzający podziwiali plansze szkoleniowe objaśniające, w jaki sposób zachować
się w przypadku zagrożeń wojennych. Jedna z nich instruuje, jak

Fot. Arch. Huty

Z

aangażowanie wielu z nich
nie zostało odnotowane na
pierwszych stronach gazet
– byli anonimowymi działaczami.
Projekt „Niepokorni – Zapomniani NSZZ Solidarność 1980 – 81”
to próba zachowania pamięci o ich
historii.
– Wydarzenia z lat 80-tych to
swoista zwycięska polska „rewolucja”, której początek dała grupa
odważnych ludzi. Swoją determinacją w dążeniu do zmian doprowadzili do tego, że w Europie Środkowo-Wschodniej zaczęto mówić
o nowej epoce – mówi Jolanta Karpowicz, autorka projektu, nauczycielka historii. – Nie bardzo pamiętamy dziś o tych, którzy naprawdę tworzyli siłę związku.
Chcemy pokazać, jak ważne w
perspektywie historii były te działania. Wspomnienia o tamtych
latach, które zebrali uczniowie
warszawskich szkół w wywiadach
z uczestnikami strajków, założycielami pierwszych komórek niezależnych związków - są treścią
naszego projektu „Niepokorni –
Zapomniani”.
Zebrane wspomnienia 16 osób
zostały zarejestrowane i wydane

Marek Kempa wręcza uczniom nagrody

jako audiobook. Wśród nich jest
aż trzech byłych hutników: Aleksander Piwoński, Jan Edward Marczak i Karol Szadurski.
- Opracowanie wywiadów,
rozmowy z uczniami, własne
wspomnienia uświadomiły nam,
jak wielu było niepokornych, którzy nigdy sami siebie nie nazywali bohaterami, ale dla których
bycie wolnym człowiekiem stanowiło najwyższą wartość. Młodzi
uczestnicy projektu swoją przygodę z historią mówioną rozpoczęli od wycieczki do największej
warszawskiej inwestycji czasów
PRL – Huty Warszawa. Wspomnieniami o tamtej Hucie i opowieścią o współczesnej Hucie
ArcelorMittal Warszawa otwiera-

my nasz projekt – podkreśla Jolanta Karpowicz.
10 listopada, w 35. rocznicę
oficjalnego zarejestrowania NSZZ
„Solidarność”, w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Limanowskiego odbyła się uroczystość podsumowania projektu „Niepokorni
– Zapomniani 1980 - 1981”.Prezes
Marek Kempa wręczył nagrody
uczniom, którzy zaangażowali się
w projekt. Patronami i sponsorami
nagród byli: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Instytut
Pamięci Narodowej, Dom Spotkań
z Historią, Huta ArcelorMittal
Warszawa oraz Archiwum Państwowe w Warszawie.
Ewa Karpińska

Listy do Redakcji

Kelly to suka husky. Jest z nami
od kilku lat. Jak każdy pies tej rasy
ma swój charakter, lubi gdy wszyscy
członkowie „stada” są razem, ale
gdy sama znajdzie się poza domem,
nie umie wrócić.
W ostatnią niedzielę października przesunięto czas, mogliśmy
więc spokojnie wybrać się do kościoła i na wybory. Po powrocie
niespodzianka: brama uchylona,
to znak, że Kelly jest poza domem.
Poszła nas szukać. Potrafi otworzyć każde drzwi nie zamknięte na
klucz. Mieszkamy na granicy Warszawy i Łomianek – kilkaset metrów od Wisły i Lasu Młocińskiego.
Las, zarośla nad rzeką – jak i gdzie
jej szukać? Przecież sama nie wróci. Jedno nas pocieszało: ma wszczepiony chip! Ale to nie GPS, by
można było ją namierzyć…
Powiadomiliśmy Straż Miejską
w Łomiankach. Na rozlepienie

ogłoszeń ze zdjęciem przyjdzie czas
jutro, bo już się ściemnia – pozostało czekanie. Tymczasem wieczorem
telefon: dzwoni Straż Miejska z
Bielan, z ul. Szegedyńskiej 13A. Jest
Kelly! Odnaleziono nas dzięki zakodowanej w chipie informacji.
Chipowanie zwierząt ma sens! Już
przez telefon dowiedziałem się, że
pies jest mokry od deszczu i lekko

zestresowany, ale w sumie w dobrej
formie. Zaś znalezienie Kelly to
łańcuszek dobrych serc i mądrych
działań ludzi. Okazało się, że ktoś,
widząc husky biegającą bez właściciela, od razu zawiadomił Straż
Miejską. Patrol zlokalizował psa w
okolicy ul. Farysa i umiejętnie zwabił do samochodu (wygląd Kelly
może budzić respekt) a na posterunku wiedziano, gdzie szukać chipu.
Pies miał tam oddzielne pomieszczenie, wodę, wyglądał na
spokojnego. Odebrałem Kelly bez
żadnych problemów, a ona żegnała
się z przyjaznym otoczeniem, domagając się pieszczot i głaskań. Ta
przygoda zakończyła się dobrze, za
co serdecznie dziękuję załodze Straży Miejskiej z ul. Szegedyńskiej
13A.
Leopold Ardyn

Ewa Karpińska

Fot. Arch. Huty

Straż znalazła naszą Kelly

ratować trzodę chlewną w przypadku zagrożenia atomowego.
- Moja ulubiona plansza to jednak ta, pokazująca jak się zachować po ataku bronią chemiczną
– w tym przypadku LSD. Ilustruje
wspaniale kolejne etapy zatrucia:
omamy, niepokój psychomotoryczny a także akcję izolowania
oszalałych – mówił Szymon Majewski zachęcając zwiedzających
do zbiorowej fotografii na tle tego
niezwykłego instruktażu.
Uczestnicy „atomowego survivalu” obejrzeli także liczne sprzęty:
radiotelefony, zestawy do odkażania samochodów, urządzenia do
filtrowania powietrza, nosze, apteczki, maski przeciwgazowe.
Szymon Majewski poprowadził
ich także do zachowanego w stanie
nietkniętym magazynu mundurów
Obrony Cywilnej PRL. – Ja nawet
rozważałem przystąpienie do
Obrony Cywilnej, żeby uniknąć
służby wojskowej, ale mundury
były nietwarzowe, a naszywka na
ramieniu składająca się z trójkąta
w kółku kojarzyła mi się raczej z
oznakowaniem toalety damskomęskiej. Wiec odpracowałem służbę wojskową w szpitalu – opowiadał z kamienną twarzą.
Wśród osób, które wzięły
udział w survivalu atomowym, był
dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
- Dziękujemy zarządowi Huty
ArcelorMittal Warszawa za umożliwienie nam tej imprezy – mówili organizatorzy festiwalu „Niewinni czarodzieje”. – Jesteśmy pod
wrażeniem. Dzięki staraniom waszej firmy udało się do dziś zachować schron w stanie nienaruszonym. Wiemy, że w Warszawie
wiele takich miejsc zostało zniszczonych.
Uczestnicy wycieczki bardzo
interesowali się także dzisiejszą
Hutą i dopytywali o datę kolejnego
Dnia Otwartego. Na razie nie została jeszcze ustalona, ale z pewnością zaprosimy ponownie do nas
warszawiaków na wiosnę 2016
roku.

Zwiedzających oprowadza Szymon Majewski
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A w soboty coś dla ducha

Z

adziwia bogactwo form aktywności bielańskich seniorek i seniorów: słuchacze
Uniwersytetu III Wieku, członkowie sekcji plastycznych, artystycznych, chórów i kabaretów… Ludzie kończą kursy komputerowe,
językowe, tańczą, pływają, dnia nie
starcza na wszelakie zajęcia. Szczególna grupa superżywotnych to
nasi „animatorzy kultury”. Animare (łac.) znaczy ożywić, tchnąć
ducha. Ta garstka entuzjastów ożywia historię, wiarę i patriotyzm.
Zarazili swoją ideą grono stałych,
kompetentnych wykładowców i
prelegentów, i od 15 lat, na comiesięcznych spotkaniach pod tytułowym hasłem przypominają fakty i
wydarzenia z ojczystej historii,
przywołują pamięć o wielkich jej
postaciach i bohaterach, o wkładzie naszego narodu w kulturę
europejską i światową, odbudowują wiarę ojców etc., etc.
Dzieje Polski od średniowiecza
po współczesność prezentują w

stałych cyklach: „W drodze ku niepodległości, Zapomniani niezłomni, Sławne rody Polaków, Wielcy
w polskiej kulturze, literaturze,
sztuce, muzyce, Na straży wiary
ojców, Co Polska dała światu, W
kręgu kultury innych narodów.”
Mają potrzebę mówienia prawdy
o sprawach zakłamywanych lub
przemilczanych: taki profil patriotyczno-edukacyjny. Sto trzydzieści
spotkań to 130 tematów pamiętanych przez uczestników, z których
spora część to młodzież.
Mówią o sobie: solidarnościowi emeryci trwale związani z postacią księdza Jerzego Popiełuszki.
Jego pamięci poświęcili pierwszy
sobotni wieczór, jesienią 2001
roku, i organizują corocznie misteria w rocznicę Jego śmierci.
Mówią, że podążają śladem przesłań zawartych w Jego kazaniach.
Pamiętają o kolegach, którzy
odeszli: Ewie Trzebińskiej, Zygmuncie Błażejewskim, Jerzym
Marczaku,. Obecnie Ich grono to
Wanda Ablewicz-Wosińska, Jan
Edward Marczak, Grażyna i Zbigniew Grądzielowie, Jerzy Gomulak, Magdalena Jęczmykowa, Wiesława Wierzbicka, Lidia Świech,

Eugeniusz Różewicz, Ryszard
Waśkowski, a pracują oraz organizują prelekcję i dyskusje w Bielańskim Ośrodku Kultury.

Brawo „Czerwone
Korale”!
Pod koniec października w kinie „Wisła” odbyła się VIII już
edycja Żoliborskiego Festiwalu
Śpiewających Seniorów. Zespołowi „Bielańskie Czerwone Korale”
z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów
Nr 2 (pod kierunkiem Mariana
Chojnackiego) jury tego popularnego konkursu przyznało II miejsce. To duży, a nie pierwszy przecież sukces bielańskich chórzystek,
które dostały gromkie brawa, np.
za piosenkę „Powróćmy jak za
dawnych lat” i za wiersz pt. „Oda
do starości”.

To tytuł wystawy Sekcji Malarstwa Klubu Mieszkańców „Chomiczówka” wyeksponowanej w BOK
-u. Zgromadziła prawie siedemdziesiąt obrazów – plonu wycieczek
i plenerów malarek, z których wiele przed pójściem na emeryturę nie

Jak powiedział Artur Schopenhauer:
„Choć zdrowie nie jest wszystkim, bez zdrowia
wszystko jest niczym”. Zatem zdrowia, długiego
życia w zdrowiu i zdrowych, pogodnych świąt życzy
wszystkim seniorom
Bielańska Rada Seniorów

Bielańska Gala Wolontariatu

2 grudnia w sali widowiskowej
bielańskiego ratusza odbyła
się uroczysta gala, podczas
której dokonano oficjalnego
zakończenia kolejnej edycji
Bielańskiej Akademii Seniora.
Fot. Z. Morawski

T

Ponadto, zgodnie z wnioskiem
Kapituły zostały przyznane 3 nagrody specjalne tzw. „Super Wolontariusza” dla, których wkład
pracy i zaangażowanie oraz zakres
wykonywanych prac zasługują na
szczególne docenienie. Nagrody te
otrzymali: Barbara Janczewska,
Krystyna Kryska i Zbigniew Kryska
– od wielu lat pracujący w Polskim
Komitecie Pomocy Społecznej.
Szczególnie wyróżnieni zostali najmłodsi Wolontariusze, których postawa i zaangażowanie w
działania na rzecz innych osób
powinna być wzorem i przykładem dla młodego pokolenia: Kacper Hasik i Maria Horodniczy ze
Szkoły Podstawowej z oddziałami
integracyjnymi nr 223, Agata
Krzyszewska ze Szkoły Podstawowej nr 77 i Maciej Piworowicz ze
Szkoły Podstawowej nr 289.
W ceremonii wręczania na-

Obraz Gabrieli Jóźwik

miało z malowaniem nic wspólnego. Prezentowało swoje prace dwadzieścia autorek: Elżbieta Antczak,
Izabella Bojczuk, Jadwiga Borkowska, Jadwiga Bugajna, Janina Dąbrowska, Jadwiga Firlej, Teresa
Hasik, Gabriela Jóźwik, Elżbieta
Jędrzejczyk, Teresa Kopeć, Krystyna Kacperek, Krystyna Mączyńska,
Wanda Olejnik, Wanda Popowicz,
Barbara Przestrzelska, Grażyna
Rudzińska, Kazimiera Trzpil, Mariana Welik, Joanna
Wę g l o w s k a Woźniak, Teresa
Zielińska.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Zakończenie Bielańskiej
Akademii Seniora

Od kilkunastu lat tradycją
Dzielnicy Bielany są uroczyste
spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
egoroczna Bielańska Gala
Wolontariatu odbyła się w
dniu 3 grudnia w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany. Z przedstawicielami Zarządu i
Rady Dzielnicy Bielany, podobnie
jak w latach ubiegłych spotkali się
ludzie „wielkiego serca”, czyli wolontariusze działający na terenie
Dzielnicy Bielany.
Doceniając ich trud i bezinteresowną pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy, Zarząd Dzielnicy
Bielany ustanowił honorową nagrodę „Bielańskiego Wolontariusza
Roku”. Nagroda ta jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym
corocznie przez Burmistrza Dzielnicy Bielany szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom.
W bieżącym roku uhonorowanych zostało 73 wolontariuszy,
którzy z rąk Burmistrza Dzielnicy
Bielany Tomasza Menciny i Przewodniczącego Kapituły Nagrody
Bielańskiego Wolontariusza Grzegorza Pietruczuka – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy otrzymali statuetki i akty nadania tytułu Bielańskiego Wolontariusza Roku
2015.

„Zamki i krajobrazy
polskie”

gród uczestniczyli również: Anna
Łukawska-Adamczyk – przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany Anna
Czarnecka, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej Rady Dzielnicy Bielany
Wojciech Borkowski, Zastęca Burmistrza Dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski oraz Radni
Dzielnicy Bielany, przedstawiciele
Rady Seniorów i organizacji pozarządowych.
Uroczystość uświetnił występ
dzieci i młodzieży z Zespołu Viva
la Musica oraz chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny
Szwarc.
Wszystkim Wolontariuszom
jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje.
Iwona Drzażdżyńska

P

rojekt ma na celu aktywizację osób starszych poprzez
poszerzenie ich wiedzy z
wielu dziedzin jak np.: historii,
prawa czy też bezpieczeństwa.
Program realizowany jest przez
Centrum Edukacyjne Żelazna a
finansowany przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy Bielany reprezentował Burmistrz Bielan To-

masz Mencina wraz ze swoimi
zastępcami: Włodzimierzem Piątkowski, Iloną Soją-Kozłowską oraz
Grzegorzem Pietruczukiem. Burmistrz Dzielnicy Bielany wyraził
swoją radość z coraz większej aktywizacji seniorów. Grzegorz Pietruczuk podkreślił nadzieje związane z kolejnymi semestrami Akademii. Podczas uroczystości obecni byli także bielańscy radni.
Całość uświetnił występ grupy
Kram Kramarskich. Zaproszony
przez Bielańską Akademię Seniora
zespół wykonał program artystyczny pt. „90 lat polskiej piosenki”.
Wiktor Woźniakowski

Fot. W. Woźniakowski

Mają piętnaste urodziny i
w dorobku sto trzydzieści
sobotnich spotkań z udziałem
ponad tysiąca słuchaczy.
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Runda jesienna ze
zmiennym szczęściem

Biegacze z Bielan w 26.
edycji Grand Prix W-wy
Rozegrane tegoroczne GP
Warszawy na terenie 3 dzielnic
dobiegło końca.

21 listopada br. piłkarze
Hutnika Warszawa zakończyli
zmagania na czwartoligowych
boiskach. „Duma Bielan” na
półmetku sezonu zajmuje
dziewiąte miejsce.

J
Hutnika – Grzegorz Sitnicki. Zarząd postanowił zwolnić dotychczasowego trenera, powołując na
jego miejsce Łukasza Choderskiego, powierzając mu jednocześnie
zadanie zbudowania nowego sztabu szkoleniowego. Nowym kierownikiem zespołu został Kamil
Średniawa. Zmiana podziałał na
piłkarzy mobilizująco, którzy w
kolejnych spotkaniach pokonali:
KS Konstancin, KS Raszyn oraz
Wilgę Garwolin. Niestety, futbolistów dopadł kolejny kryzys. Na
przełomie od października do listopada, zawodnicy prowadzeni

przez Choderskiego wygrali tylko
z KS Warka oraz Żyrardowianką
Żyrardów.
Tym samym na półmetku rozgrywek „Duma Bielan” zajmuje
dziewiąte miejsce w ligowej tabeli
z dorobkiem dwudziestu czterech
punktów. Teraz przed piłkarzami
Hutnika odrobina odpoczynku, a
już wkrótce przystąpią do przygotowań do rundy wiosennej, gdzie
na bielańskich zawodników czeka
ponownie twarda walka o ligowe
punkty.
Przemysław Popek

Tabela IV ligi 2015/2016
grupa: mazowiecka (południe)

Poz. Drużyna
M Pkt.
1. KS Konstancin
17 41
2. Victoria Sulejówek 17 40
3. Mszczonowianka
17 36
4. Mazur Karczew
17 34
5. Orzeł Wierzbica
17 30
6. Szydłowianka
17 27
7. Sparta Jazgarzew
17 25
8. Błonianka
17 24
9. Hutnik Warszawa
17 24
10. Znicz II Pruszków 17 23
11. KS Raszyn
17 19
12. UKS Łady
17 19
13. Olimpia Warszawa 17 19
14. Wilga Garwolin
17 19
15. Dolcan II Ząbki
17 14
16. Żyrardowianka
17 13
17. Drukarz Warszawa 17
9
18. KS Warka
17
4

Z
13
12
11
10
8
7
7
6
7
7
5
4
4
5
4
2
2
0

R
2
4
3
4
6
6
4
6
3
2
4
7
7
4
2
7
3
4

P

2
1
3
3
3
4
6
5
7
8
8
6
6
8
11
8
12
13

B+
43
48
42
41
30
32
20
17
25
39
23
25
20
25
30
12
20
14

B12
12
20
24
16
20
31
16
30
36
34
26
25
29
52
31
43
49

Wszystkim zawodnikom, sponsorom, działaczom,
mieszkańcom Bielan, kibicom oraz sympatykom
klubu, pragniemy złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze wypełnionej melodią
staropolskich kolęd, a także wystrzałowego Sylwestra
i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2016.
Zarząd
Spółki Sportowej Hutnik Warszawa Sp. z o.o.

Bywalec Biegów

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Hutnika
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o wytężonym okresie przygotowawczym piłkarze z
Marymonckiej przystąpili
do rozgrywek o mistrzostwo IV
ligi. Wcześniej jednak kluby z ligi
obiegła informacja o nowych zasadach awansu w obecnym sezonie.
W myśl przepisów, do III ligi przepustkę uzyska tylko jeden zespół z
Mazowsza. O promocji do wyższej
klasy rozgrywkowej zdecyduje
więc baraż mistrzów obu grup IV
ligi. To co było wiadomo od dawna,
to fakt, że każdy punkt zdobyty w
lidze będzie na „wagę złota”, bowiem piłkarska centrala przygotowała kolejną reformę rozgrywek,
dzięki której z ligi może spaść nawet połowa zespołów. Jak zwykle
ostateczna liczba spadkowiczów
zostanie ustalona na koniec rozgrywek centralnych, gdy poznamy
wszystkich mazowieckich przegranych tego sezonu. Taka sytuacja
jest bardzo nieprzyjemna dla samych zawodników, którzy nie do
końca wiedzą o co właściwie grają,
co zazwyczaj negatywnie wpływa
na ich motywację.
Piłkarze „Dumy Bielan” rozpoczęli rywalizację od emocjonującego meczu i zwycięstwa nad UKS
Łady 4:3. Niestety kilka dni później spotkanie zostało zweryfikowane jako walkower na korzyść
rywali. W kolejnych pojedynkach
podopieczni Grzegorza Sitnickiego grali całkiem nieźle, wyższość
bielańskich futbolistów musiał
uznać Znicz II Pruszków oraz
Drukarz Warszawa. Sierpniowy
mecz z Błonianką Błonie, zakończony bezbramkowym remisem,
był pierwszy symptomem nadchodzącego kryzysu w drużynie z Marymonckiej. Później przyszły bolesne porażki z Mszczonowianką
Mszczonów oraz Mazurem Karczew. Wydawało się, że przełamanie nastąpi w meczu derbowym z
Olimpią, ale „Hutnicy” zdołali
wywalczyć zaledwie remis. Na domiar złego szybko odpadli z rozgrywek o Puchar Mazowieckiego
ZPN. Choć na boisku wygrali z
Legionovią II Legionowo 2:1, to
ostatecznie spotkanie zostało zweryfikowane na korzyść rywala…
W meczu 8. kolejki warszawianie
zmierzyli się ze Spartą Jazgarzew,
a spotkanie zakończyło się remisem 0:0. Wówczas do dyspozycji
zarządu oddał się szkoleniowiec

ego zakończenie na dystansie
10 km odbyło się w Ratuszu
Dzielnicy Ursynów dokąd biegaczy zaprosili Samorządowcy.
Oto wyniki: Kobiety: 1m 580/7
Sylwia Bondara – 0:41:08 KB. Jacek Biega Running Team, 2m
564/6 Iwona Rak – 0:41:51 AKB
Mont, 3m 564/7 Anna Sawicka –
0:42:06 Jacek Biega Running Team,
4m 550/7 Bożena Josypenko –
0:42:02, 5m 510/7 Agnieszka Spica
– 0:42:38, 6m 460/7 Marzena Sadowska – 0:44:17 AKB Mort. Mężczyźni: 1m 597/8 Sebastian Polak
– 0:33:06 KB Active Sport, 2m
580/7 Rafał Rudnicki – 0:34:44
AKB Mort, 3m 575/7 Robert Zając
– 0:34:50 Orange Polska, 4 m 571/7
Adam Tkaczyk - 0:35:22 AKB
Mort, 5m 566/8 Jędrzej Josypenko
– 0:35:00 Jacek Biega Running
Team, 6m 564/7 Dariusz Piasta –
0:35:26 W-wa Ursynów.
Klasyfikacja drużynowa: 1m
8881 pkt AKB Mort, 2 m 7418 pkt
Jacek Biega Running Team, 3m
2821 pkt Kondycja Ursynów.
W klasyfikacji czasowej znalazło się 236 kobiet oraz 750 mężczyzn. Łącznie 986 biegających!
Imprezę prowadziła Alina Sakwa Organizatorka tej imprezy od
wielu lat – Prezes KB Active Sport.
Głównymi gośćmi byli między
innymi: Burmistrz Ursynowa Robert Kempa i Dyrektorka PKO BP
wspomagający imprezę. Oni też
m.in. wręczali biegającym trofea
sportowe i upominki na które „zapracowali” biegający. Biegacze z
Bielan jak zwykle „pokazali się” z
bardzo dobrej strony.
Andrzej Balcerzak lat 62 to
czołówka kat. 60-64. Bieganie rozpoczął w 1972 r. jako biegacz warszawskiej Skry – biegał średnie
dystanse pod kierunkiem trenerów Romana Pluty i Stefana Paszczyka. Już po krótkim okresie treningowym uzyskał w drugim starcie 2:39 min na dystansie 1000

metrów. Niestety po poważnej
chorobie zarażony żółtaczką (przy
pobieraniu krwi) nastąpiła długa
przerwa w bieganiu. Na trasy biegowe wrócił w roku 1998 startując
w wielu imprezach krajowych i
zagranicznych, odnosząc dużo
sukcesów. W latach 1999-2000
współorganizował i wspomagał
nagrodami od miejscowych kupców Bieg Chomiczówki. Jego koronnym biegiem w którym startuje od 13 lat jest Berlin Maraton.
Należy do jubileuszowego klubu
Berlin Maraton posiadając tamże
stały numer startowy. Biegał także
maraton w Paryżu.
Leszek Połaski lat 68 – W G.P.
W-wy startuje już około 20 lat. To
czołowy biegacz w kat. 65-69.
Wielokrotnie w historii zawodów
zaliczał podium. Jak mówią o
Nim – to biegacz z charakterem.
Niezmiennie życzliwy – promujący zdrowy styl życia. Biegał w
wielu imprezach krajowych odnosząc dużo sukcesów. Zaliczył
wiele maratonów startując w
Szwajcarii, Niemczach – Berlin,
Paryż.
Tadeusz Andrzejewski lat 82.
To najstarszy uczestnik GP który
zaliczył wszystkie edycje (19902015) wraz z 2 innymi biegaczami
– Jackiem Noworytą ze Służewa i
Eugeniuszem Dembińskim z Wołomina. Zwyciężył w najwyższej
kat. wiekowej. Autor historii 25lecia GP W-wy. Zaliczył 80 maratonów i ultrabiegów (39 x podium)
bardzo wiele zwycięskich oraz 117
półmaratonów – również bardzo
wiele zwycięstw. Zaliczył również
kilka maratonów europejskich –
Londyn, Berlin, Praga, Frankfurt
n/M, Poczdam. Kilkakrotny mistrz
Wojska Polskiego w półmaratonie
i maratonie, w których startował.
Wielokrotnie biegał w Biegu Chomiczówki (w 2002 r. był szefem
tego biegu) oraz w biegu Cud nad
Wisłą w Radzyminie w hołdzie dla
Ojca – uczestnika Bitwy Warszawskiej w 1920 r.

Alina Sakwa i Wojciech Jędrysiak - organizatorzy GP wyróżnieni przez Kapitułę
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Nowa Toyota RAV4 Hybrid w salonach po nowym roku.

IE

Toyota wzbogaca ofertę
w popularnym segmencie
SUV-ów, udostępniając nową
wersję popularnego modelu
RAV4 z napędem hybrydowym. Toyota RAV4 Hybrid,
pokazana podczas salonu we
Frankfurcie, trafi do salonów
już w pierwszym kwartale
przyszłego roku.
Ucieszą się fani SUV-ów, bowiem nowa Toyota RAV4 Hybrid
łączy w sobie bogate, dwudziestoletnie doświadczenie marki w budowie takich pojazdów oraz najnowocześniejszy pełnoprawny
napęd hybrydowy.
Nowy, atrakcyjny stylistycznie
i przestronny model daje ogromną
radość z jazdy, jest też oszczędny,
co skutkuje niską emisją CO2. Napęd na cztery koła (E-Four) zapewnia lepszą kontrolę trakcji, większe
możliwości holowania przyczepy, a
także wyjątkowo cichą, dynamiczną i komfortową jazdę. Ponadto
RAV4 Hybrid zaskoczy kierowców
lepszym wyciszeniem i wykończeniem kabiny oraz nowoczesnymi
systemami bezpieczeństwa czynnego (Toyota Safety Sense).
Na hybrydowy zespół napędowy modelu RAV4 składają się:
benzynowy silnik o pojemności
skokowej 2,5 l, wydajny motor
elektryczny (50 kW), generator,
akumulator niklowo-wodorkowy
o 204 ogniwach oraz sterownik
i rozdzielacz mocy.
W wersji AWD funkcja napędu na wszystkie koła (E-Four) realizowana jest dzięki zamontowanemu z tyłu silnikowi elektrycznemu. Takie rozwiązanie oznacza

mniejszą masę własną, niższe
koszty oraz prostszą konstrukcję
pozbawioną wału napędowego.
Dzięki mocy 197 KM samochód
przyśpiesza do setki w 8,3 sekundy,
zużywając 4,9 l/100 km.
Bezstopniowa, elektryczna
przekładnia E-CVT z elektronicznym systemem sterowana Shiftby-Wire umożliwia manualny
wybór trybów jazdy, co pozwala
w pełni wykorzystać możliwości
napędu hybrydowego, w tym jazdę
z użyciem jedynie silnika elektrycznego.
Nowa Toyota RAV4 będzie
również oferowana z turbodoładowanym dwulitrow ym silnikiem Diesla (143 KM, 320 Nm,
123 g/km CO2) oraz udoskonaloną dwulitrową jednostką benzynową (152 KM, 195 Nm), która
dostępna będzie z przekładnią manualną lub bezstopniową.
Jako auto dla całej rodziny,
RAV4 musi gwarantować najwyższe bezpieczeństwo. Producent
wyposażył ją więc w nowoczesny
system Toyota Safety Sense, który

pomaga uniknąć kolizji lub ograniczyć ich skutki. Jego działanie
opiera się na współpracy kamery i
radaru. W skład pakietu wchodzi
pięć układów – system zapobiegania kolizjom (Pre-Collision System) z funkcją wykrywania pieszych, układ ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu (Lane Departure Alert), aktywny tempomat
(Adaptive Cruise Control), system
automatycznych świateł drogowych oraz funkcja rozpoznawania
znaków drogowych (Road Sign
Assist).
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Prestiż, wygoda, oszczędność
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Dodatkowo nowa generacja
posiada rozwiązania znane z wcześniejszych wersji modelu, czyli
systemy monitorowania martwego
pola (Blind Spot Monitor) i ruchu
poprzecznego przy cofaniu (Rear
Cross Traffic).
Jednym z najbardziej futurystycznych rozwiązań na pokładzie
jest system Panoramic View Monitor, wykorzystujący cztery kamery umieszczone pod bocznymi
lusterkami oraz z przodu i z tyłu
samochodu. Dzięki niemu na wyświetlaczu kierowca ogląda wizualizację 3D całego otoczenia pojazdu w czasie postoju i powolnej
jazdy. System wyświetla także rekomendowaną drogę wyjazdu do
tyłu, co wyraźnie ułatwia manewrowanie.

Dziedzictwo RAV4 –
od produktu niszowego
do globalnego modelu
Model RAV4, czy Recreational
Active Vehicle with 4-Wheel Drive,
zadebiutował w 1994 roku, inicjując
powstanie nowego segmentu kompaktowych SUV-ów. Pojazd wyraź-

nie różnił się od tradycyjnych samochodów terenowych, m.in. za sprawą kompaktowego, 3-drzwiowego
nadwozia o długości zaledwie 3695
mm. Ponadto samochód napędzany był stosunkowo niewielkim
2-litrowym silnikiem, zamontowanym pod maską samonośnego nadwozia z niezależnym zawieszeniem
wszystkich kół.
W 1994 roku Toyota sprzedała
53 000 egzemplarzy RAV4, jednak
już rok później wynik ten podwoił
się, a w 1996 roku potroił. Od tamtej pory sprzedaż systematycznie
rośnie, a każda następna generacja
święci kolejne triumfy. Obecnie
RAV4 jest dostępny w 170 krajach.
Cztery generacje sprzedały się łącznie w ponad 6 milionach egzemplarzy, z tego 1,5 miliona kupili Europejczycy.

* * *
W 2014 roku wolumen sprzedaży samochodów hybrydowych
Toyoty w Europie osiągnął wartość
178 041 sztuk, czyli o 13% więcej
niż w latach poprzednich. Liczba
sprzedanych hybryd Toyoty od debiutu Priusa na rynku europejskim
w 2000 roku wyniosła łącznie prawie milion egzemplarzy. Natomiast
na całym świecie Toyota Motor
Corporation sprzedała ponad 8
milionów hybryd i od 1997 roku
pozostaje niekwestionowanym liderem w dziedzinie zrównoważonego
transportu.
Karol Szczawiński

Salon i Serwis
Toyota Bielany
ul. Klaudyny 1
tel. 22 8323333

Naprawy Powypadkowe
ul. Herbowa 16
RGG]LDā2F]DSRZVNLHJR
tel. 22 3792270, 22 3792277

www.toyota-bielany.pl
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Z Pamiętnika Kwartalnika (4)

Fot. M. Czarna

czyli co piszczy w bielańskiej trawie

T

o już koniec roku? Za nami
październik, listopad, grudzień. Potem Sylwester i
2016 r. Fajerwerki, szampany, baloniki... Póki co, ostatni kwartał w
skrócie.
Późna jesień minęła nie tylko
pod znakiem remontów, ale też rozmaitych zjawisk świata przyrody. Na
początek sprawy przyziemne - w
dosłownym tego słowa znaczeniu.
Nastąpiły zmiany komunikacyjne
na ul. Marymonckiej. Po zasypaniu
wykopów budowy kolektora ściekowego, kładziono nowy asfalt. W tym
czasie wyłączono ją (fragmentami)
z ruchu od Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do Podczaszyńskiego.
Wyznaczono objazdy dla samochodów i autobusów linii: 103, 121, 181,
197, 303, N 41 oraz N 46.
Zostańmy jeszcze przez chwilę
przy dzielnicowych rewitalizacjach.
Nasze bystre, szpiegujące oczka, wypatrzyły na Chomiczówce działania
poziome, czyli odnawianie ul. Aspekt
(od Bajana do Renesansowej) fotka
1. Zerwano starą nawierzchnię, wymieniono kable etc. Ulica jest wąska
i okoliczne samochody muszą
ostrożnie omijać maszyny budowla-

ne, robiąc wygibasy. Trzeba uważać.
Z kolei na ul. Pułkowej nastąpiła
szybka i sprawna wymiana asfaltu.
Kierowcom wyznaczono objazd, nie
obyło się bez korków, ale to naturalne. Przy okazji wyremontowano
także ul. Wóycickiego (odcinek od
Pułkowej do Palisadowej). To intensywnie użytkowane trasy, ulegające
szybkiej degradacji, a tu zima za
progiem, więc będzie bezpieczniej.
Natomiast na ul. Bogusławskiego
przebudowano pobocza, tworząc dla
aut nowe, wygodne zatoki postojowe.
Dzięki temu zrobi się ciut luźniej,
gdyż pojazdów przybywa, a bielańskie ulice nie są przecież z gumy. Nie
ma nic bardziej nerwowego jak kierowcy szukający miejsca do zaparkowania.
À propos poszukiwań, czyli czas
na kącik przyrodniczy - przygodowy. Kto tropił tej jesieni bielańskie
kasztany, mógł raczej pomarzyć o
polowaniu na brązowe kuleczki.
Łowy były więcej niż marne, fotka
2. Powód? Lato mieliśmy długie,
gorące i suche. Jakby tego było
mało, podły szrotówek atakuje
drzewa. Skutek? To co ledwo spadło, momentalnie wyzbierano. Po-

tem pogoda się załamała: mokro,
zimno, jednym słowem - zapomnijcie. Powstał dylemat: z czego bielańskie dzieci będą robić ludziki
oraz zwierzątka?
Tym bardziej, że te ostatnie (w
żywej postaci) nie próżnują i bez
najmniejszego skrępowania buszują! Fakty są takie: wzdłuż ul. Nocznickiego posadzono 8 000 cebulek
tulipanów, aby za pół roku było
ładnie. Tymczasem nocą przyszły
sprytne, łakome dziki, zryły ziemię
i chrum, chrum - wszystkie zjadły.
I jak to będzie wyglądało na wiosnę? Łyso. A nawet włochato. Włos
się jeży niektórym na taką myśl.
Szczególnie teraz, bo do Puszczy Kampinoskiej powróciły... wilki. To sensacyjna wiadomość, ponieważ ostatnie sztuki widziano
tam 50 lat temu. Dyrekcja KPN
posiada twarde dowody w postaci
zgłoszeń okolicznych mieszkańców,
turystów, a nawet zdjęcia z fotopułapek (aparatów reagujących automatycznie na ruch zwierząt). Podobno wilki znaczą już teren, a to
znak, że zadomowiły się na dobre.
Jak ogólnie wiadomo, z zasady nie
atakują ludzi tylko grubszą zwierzy-

DAM PRACĘ

Ogłoszenia drobne

• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego. Dzieci, młodzież 40zł/godzina. Tel. 797 954 208.
• Matematyka - korepetycje, tel. 22 633 56 33.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji. Tel.
695 612 825.

• Poszukuję samodzielnej osoby do prowadzenia
agencji nieruchomości na Bielanach. Wymagana dyspozycyjność, podstawowa wiedza
prawnicza, komunikatywność, prawo jazdy. Tel.
602 240 445
• Poszukuję opiekunki do starszej pani w godzinach południowych lub wieczornych. Tel. 511
74 49 85.

USŁUGI

• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście.
Solidnie. Tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe i
duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość
– osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.
• Makijaż i stylizacja długich włosów na każdą
okazję (studniówki, wesela, Sylwester). Dojazd
do klienta. Tel. 503 118 163.

NIERUCHOMOŚCI

• Student szuka pokoju max 600 zł. Tel. 694 815
477 (dzwonić po godz. 19).
• Pracujący 40 lat szuka niekrępującego pokoju
w dowolnej dzielnicy do 600 zł. Tel. 694 815 477
(dzwonić po godz. 20).
• Kupię mieszkanie do remontu. Tel. 799 259 005
(dzwonić po godz. 19).
• Kupię mieszkanie do remontu (tanie, może być
zniszczone, niekoniecznie na Bielanach). Tel. 694
815 477 (dzwonić po godz. 20).
• Sprzedam działkę 46 arów na Mazurach. Tel.
667 241 993.

• Wynajmę w centrum Bielan lokal na działalność
gospodarczą. Budynek parterowy 60 m kw. z
częścią ekspozycyjną i magazynową oraz dwoma
miejscami garażowymi. Tel. 602 240 445
• Zamienię kwaterunek (mieszkanie jednopokojowe) na większe. Tel. 667 241 993.
• Pokój do wynajęcia przy rodzinie. Tel. 501
708 156.
• Zamienię mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe
56 m2 na 2-pokojowe na parterze, 1 piętrze lub
wyżej – tylko w budynku z windą, w dzielnicy
Bielany. Tel. 605 487 013.
• Pracujący bez nałogów szuka pokoju do wynajęcia. Tel. 694 815 477 dzwonić od godziny 19.
• Pracujący mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia
(niekoniecznie Bielany) Tel. 694 815 477 dzwonić
od godziny 19.
• Pracujący palący szuka pokoju do wynajęcia. Tel
694 815 477 dzwonić od godziny 19.

NAUKA

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin
gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE, sprawdzian
szóstoklasisty, konwersacje, korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji.
Tel. 698 414 705.
• Chemia - przygotowuję do egzaminu maturalnego, tel. 730 714 627.

SPRZEDAM

• Sprzedam materac sprężynowy na łóżko jednoosobowe w dobrym stanie. Tel. 603 035 752.
• Sprzedam Volvo V-40, r. prod. 1999, 2 litry benzyna,
czarny metalic, przebieg 160 tys. km, b. dobra klimatyzacja, radio, ABS, PP, elektryczne szyby, półskóra,
dodatkowo komplet kół zimowych, stan bardzo dobry,
przegląd ważny do 20.11.2016, tel. 505 376 576.
• Sprzedam Renaut Erpace Ground 7-drzwiowy
r. prod. 1999, 2 litry benzyna, 8 zaworów, granatowy, przebieg 230 tys. km, 2 szyberdachy,
klimatyzacja, hak holowniczy, 4 opony zimowe,
radio, stan dobry, tel. 506 553 574.
• Zegar antyczny podłogowy, zegar antyczny
na ścianę, lampa zdrowotna na podczerwień,
grzejnik olejowy 1000 W. Tel. 505 995 268.
• Sprzedam tanio kominek elektryczny, kuchenkę
gazową, piecyk elektryczny, kosiarkę, tel. 515
132 684.
• Sprzedam części do Trabanta – hurtem bez
wybierania – za 250 zł, w tym: wiązka elektryczna, szlify tłoków, lampa przednia z blacharką,
lampy, w sumie 30 kg różnych nowych części,
e-mail: mieczyslawk@wp.pl, tel. 510 607 812.

KUPIĘ

• Kupię garaż na terenie Bielan lub Żoliborza. Tel.
663 504 936.

nę: owce, krowy, sarny czy jelenie.
Gdy wataha jest zdesperowana głodem, może spróbować nawet skoczyć na łosie. Ale te, również nie w
ciemię bite (a raczej poroże), które
mają potężne. Jak przydzwonią...
Podsumowując: w puszczy dzieje
się wiele ciekawego.
Choć nie tylko tam. Niektórzy
mówią, że tajemne znaki na niebie
coś zwiastują. Zdarzył się powód do
strachliwego gdybania: nad Polską
(Bielanami również), wystąpiło kolejne zjawisko astronomiczne. Mieliśmy w tym roku zorze polarne, a
nawet całkowite zaćmienie Księżyca,
ale widocznie to za mało. Tym razem
podziwialiśmy na nieboskłonie bardzo efektowną smugę spadającego
obiektu z roju meteorów Taurydów
Północnych. Była widoczna nad Bielanami dokładnie na miesiąc przed
pojawieniem się wigilijnej gwiazdy
betlejemskiej, wieczorem pomiędzy
godziną 19.00 a 19.45. Widzieliśmy,
dlatego odnotowujemy ten fakt niezwykły, niewątpliwie historyczny.
Skoro już o nadchodzących
świętach... Dzielnicowy Mikołaj
zaszalał, ofiarowując całkowicie za
darmo mieszkańcom książki.

Gdzie? Jak? W ramach przedświątecznej akcji rozdawnictwa: „Książka w metrze” przed 4 naszymi stacjami rozdano bezpłatnie ponad 1
400 książek! W szlachetnej akcji
wzięły udział bielańskie wypożyczalnie: nr 12 (Al. Zjednoczenia
19), nr 65 (Petofiego 3), nr 103
(Reymonta 6) i nr 120 (Duracza
19). Świetny pomysł. Czytanie nie
tylko w podróży...
No właśnie. 1 XII nastąpił koniec
wędrowania za pomocą systemu rowerowego „Veturilo”. Tego dnia było
smętnie, szaro, nostalgicznie, padał
śnieg z deszczem. Pod ratuszem stały ostatnie już „sieroty”, fotka 3. Do
zobaczenia - a raczej - zdrowego śmigania w marcu, na wiosnę.
W przedświątecznym szale biegania, sięgnęliśmy po grudniowy, jubileuszowy nr 200 „Naszych Bielan”. Jak
ten czas leci. Gratulujemy Redakcji
konsekwencji w budowaniu naszych
małych ojczyzn. My - Bielańczycy.
Zaraz, zaraz... Przecież właśnie
teraz w nim jesteśmy :) Ale numer!
Wesołych Świąt.
Mała Czarna

Gabinet stomatologiczny
Protezy akrylowe, acetalowe,
szkieletowe, nylonowe
Protezy z miękkim podniebieniem
Leczenie zachowawcze i chirurgia.
Przystępne ceny!
ul. Kiwerska 3, tel. 602 390 620
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Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
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Nasze Bielany nr 12/2015

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 7 stycznia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 27 stycznia.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 – 4 stycznia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 18 stycznia.
3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 11 stycznia.
1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego
i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35
10, g. 16.00-17.00 – 5, 19 stycznia.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1, g. 15.00-16.00 – 20 stycznia, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, g. 19.00-20.00 – 27 stycznia, tel. 517 170
751, twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny
Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 5 stycznia.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00
– 7 stycznia.
1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd
Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd
Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 4, 18 stycznia.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, g. 17.00-18.00 – 5 stycznia.
1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g.
16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii:
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
g. 17.00-18.00 – 4 stycznia oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i
Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza
15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 5 stycznia.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie
Rady, tel. 22 373 35 10.
2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 25 stycznia.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00 – 12 stycznia, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 4 stycznia.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

