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Koncert w BOK-u
w ramach
Międzynarodowego
Festiwalu Jazz 2015
1 grudnia (wtorek),
godz. 19.00
Czytaj więcej str. 12

Kolejna edycja
budżetu partycypacyjnego
W 2016 r. już po raz trzeci
współdecydujemy o tym,
na co zostaną wydane
pieniądze z kasy Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.

R

uszyła kolejna edycja
budżetu partycypacyjnego, w ramach
którego mamy do rozdysponowania 7 527 000 zł. To
ponad dwa razy więcej niż w
roku 2015 i prawie pięć razy
więcej niż w roku 2014.
Pierwsze dwie edycje
pokazały ogromne zaangażowanie mieszkańców Bielan, wyzwoliły ich potencjał
i obudziły potrzebę współpracy. W głosowaniu nad
projektami – zgłoszonymi w
latach 2014 i 2015 przez
mieszkańców Bielan – wzięło udział 20 698 osób. Wybrano do realizacji łącznie
57 projektów, 9 w roku 2015
i 48 w roku 2016. Sprawią
one, że nasza dzielnica będzie lepsza, piękniejsza i
bardziej przyjazna dla
mieszkańców.
W tym roku Dzielnica
Bielany daje jeszcze więcej
możliwości. Możesz pomóc
ją zmienić. Możesz sprawić,
by była jeszcze bliższa, jeszcze bardziej Twoja. Ty wiesz
najlepiej, czego brakuje w
Twojej okolicy i co należy
zmienić lub poprawić.

Przedstaw innym
swój pomysł dla
Bielan – złóż projekt
Aby zgłoszony przez
Ciebie projekt przeszedł pozytywnie weryfikację i został
poddany pod głosowanie,

zwróć uwagę na kryteria,
jakie musi spełnić:
● Projekt musi spełniać
warunek ogólnodostępności, co oznacza, że z jego
efektów będzie mogła korzystać jak najszersza grupa
odbiorców. Projekty zakładające realizację zadań np.
w określonej placówce, na
zamkniętym podwórku itp.,
do których dostęp ma ściśle
określona, reglamentowana
grupa odbiorców, mogą zostać odrzucone;
● Projekt musi mieścić
się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przy-

pisanych do realizacji Dzielnicy Bielany lub jej jednostkom;
● Projekt musi być zlokalizowany na terenie Dzielnicy Bielany;
● Czas realizacji projektu nie może przekroczyć
jednego roku budżetowego.
Zadanie musi zostać zrealizowane między styczniem a
grudniem 2017 roku (w
2016 roku dopuszczalne są
wyłącznie proste prace przygotowawcze);
● Projekt musi być zgodny z przepisami prawa np.
miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego itp.
● Projekt, co do zasady
musi być zlokalizowany na
nieruchomościach pozostających we władaniu m.st.
Warszawy i nieobciążonych
na rzecz osób trzecich. Zarząd Dzielnicy Bielany zadecydował, że możliwe będzie
również zgłaszanie projektów zlokalizowanych na terenach niebędących we władaniu miasta, warunkiem
jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela bądź dysponenta terenu. Tutaj sprawdzisz stan własności (dane
w serwisie mapowym mają
charakter poglądow y):
http://www.mapa.um.warszawa.pl/
● Wartość projektu nie
może przekroczyć, w zależności od obszaru terytorialnego, kwoty ogółem przeznaczonej na dany, wyodrębniony obszar Dzielnicy
Bielany lub kwoty przeznaczonej na projekty ogólnodzielnicowe;
● Każdy mieszkaniec
może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt;
● Jeden projekt może
zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech mieszkańców Warszawy;
● Każdy zgłaszany projekt musi być poparty przez
minimum 30 osób mieszkających w Warszawie, do tej
grupy nie wlicza się projektodawców.
● Projekt musi być zgłoszony na specjalnym formularzu;
dokończenie na str. 14

Czytaj więcej str. 9

Bielański Jarmark Bożonarodzeniowy
przy bielańskim ratuszu

Czytaj więcej str. 11

Świąteczny Kiermasz
w Dobrym Miejscu

Czytaj więcej str. 17

Rozmowa z Mistrzyniami Świata,
Janiną Karasek i Martą Sołtys z Hutnika
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Fot. Arch. Redakcji

XIII i XIV Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

N

a XIII Sesji, która się odbyła 16 października 2015 r.
podjęto jedenaście uchwał
oraz stanowisko w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie m.st. Warszawy.
Radni rozpatrzyli pięć skarg, w
tym trzy skargi zostały odesłane do
Komisji Rewizyjnej, jedną skargę

uznano za bezzasadną i w jednej
skardze sprostowano brzmienie w
uzasadnieniu uchwały.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta
Stołecznego Warszawy w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła
Wisłostrady i mostu Marii Skłodowskiej-Curie oraz cztery uchwały w sprawie wniosku o zmiany
w załączniku dzielnicowym Nr III
do budżetu m.st. Warszawy na
2015 r.
Podjęła też uchwałę w sprawie
pozytywnego zaopiniowania dzielnicowego załącznika Nr III do
wstępnego projektu uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2016
r., z uwzględnieniem zwiększenia
planu wydatków bieżących oraz

planu wydatków inwestycyjnych,
zaproponowanych przez Zarząd
Dzielnicy Bielany.

* * *
W dniu 18 listopada 2015 r.
odbyła się XIV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, podczas której Rada Dzielnicy Bielany
pozytywnie zaopiniowała cztery
uchwały w sprawie wniosku o
zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta
stołecznego Warszawy na 2015 r.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.
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atomiast w wyborach do
Senatu głosy ważne oddało 69466 mieszkańców, co
dało frekwencję na poziomie
68,21%
Oto wyniki wyborów do Sejmu
RP na terenie Dzielnicy Bielany
Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość: 32,04%

Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska 29,02%
Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 12,03%
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 8,46%
Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15” 6,82%
Komitet Wyborczy Partia Razem 5,38%
Komitet Wyborczy KORWiN
4.99%
Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe 0.69%
Komitet Wyborczy Wyborców
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1. Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł i odbierz paragon ﬁskalny.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Wybory do Parlamentu RP
w naszej dzielnicy
25 października br. odbyły się
wybory do Sejmu i Senatu RP.
W naszej dzielnicy w wyborach
do Sejmu głosy ważne oddało
71 178 mieszkańców, co dało
frekwencję na poziomie 68,2%.

DO WYGRANIA:

2. Zarejestruj paragon ﬁskalny w miesiącu zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
3. Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony ﬁskalne!

WEŹ PARAGON,
GRAJ O NAGRODY!
WeĨ udziaá w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóáy i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukoĔczyáy 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usáug potwierdzonych
paragonem skalnym.
Losowania samochodów oglądaj na antenie TVP Regionalna.

Loteria_paragonowa_plakat_B2_480x680_prod2.indd 1

Ruch Społeczny Rzeczypospolitej
Polskiej 0.32%
Komitet Wyborczy Wyborców
Obywatele do Parlamentu 0.25%
Wyniki wyborów do Senatu
RP:
Barbara BORYS – DAMIĘCKA KW Platforma Obywatelska
RP 48.22 %
Anna Maria ANDERS KW
Prawo i Sprawiedliwość 38.83 %
Katarzyna Elżbieta PAWLAK
KWW Obywatele do Parlamentu
12.95 %.
Redakcja

10.09.2015 16:53

Kochanej Koleżance

Krysi Iglewskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci brata

Romana Redzika
składają
Koleżanki z pływalni
przy ul. Potockiej 1

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Żony

naszego kolegi

Marka Banakiewicza
Pracownika Ochrony Urzędu
Dzielnicy Bielany
Wyraz serdecznego współczucia
przekazujemy rodzinie
Pracownicy Ochrony
Urzędu Dzielnicy Bielany

Szanowni Państwo!

Szanowni Wyborcy,

W wyborach parlamentarnych do IX kadencji Senatu RP uzyskałam 164 796 głosów społeczności warszawskiej i Polaków rozsianych po świecie.

dziękuję bardzo wszystkim, którzy na mnie zagłosowali.

T

o jest dla mnie wielki zaszczyt i dowód olbrzymiego zaufania. Ten wynik (kolejny raz najwyższy w Polsce)
upewnił mnie, że zajmowałam się w VII i
VIII kadencji ważnymi sprawami dla wyborców: egzystencją zwykłego obywatela,
jego sprawami bytowymi, finansowymi,
obywatelskimi uprawnieniami i poczuciem
niesprawiedliwości urzędniczej, ich obojętnością czy arogancją. To dla mnie zaszczyt,
móc kontynuować swoją pracę i pomagać
Państwu w trudnych sprawach. Dołożę
wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa
oczekiwań.
Dziękuję!
Barbara Borys-Damięcka
http://www.barbaraborysdamiecka.pl/

M

andat poselski traktuję jako
służbę. Będę działać na
Państwa rzecz, zgodnie z
moim postulatami wyborczymi. Zarówno tych, którzy oddali na mnie
głos, jaki i tych, którzy wybrali innych kandydatów zapraszam do budowania w przyjaźni naszej wspólnej
przyszłości.
Łączę wyrazy szacunku,
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
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Konferencja

Wystawa „Obywatele Warszawy
na rzecz ochrony środowiska”

„Słupsk Warszawa – zielona sprawa”

Do końca grudnia br. można
oglądać wystawę outdoorową,
zlokalizowaną na ogrodzeniu
Zespołu Szkół nr 35 im. Zofii
Jaroszewicz „Kasi”, przy ul.
Żeromskiego 22/28, vis-a-vis
Urzędu Dzielnicy Bielany.

zabrał głos podczas konferencji
„Słupsk Warszawa – Zielona sprawa”, była Bogumiła Szlązak, która
reprezentowała Stowarzyszenie
Czyste Radiowo. Był to głos krytyczny pod adresem władz Warszawy oraz spółki MPO, która
według Czystego Radiowa jest odpowiedzialna za fetor, plagę szczurów oraz negatywny wpływ na
środowiska naturalne w pasie północnej części miasta.
Jak problem segregacji śmieci
rozwiązywany jest w Słupsku, na
to pytanie odpowiedziała Anna
Grabuszyńska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska m. Słupsk,
która w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na problemie segregowania śmieci.
28% powierzchni Bielan to tereny zielone – podkreśliła Maria
Wiro-Kiro, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy Oddział Bielany Żoliborz, która zaprezentowała program Towarzystwa na
rzecz zrównoważonego rozwoju
Bielan. Jego najistotniejszym
punktem w skali makro jest, zdaniem stowarzyszenia „Plan ochro-

Przemawia Grzegorz Pietruczuk

ny rezerwatu Las Bielański”; w
skali mikro – m.in. projekty związane z edukacją ekologiczną czy
dbałość o rozwój małych ogródków i kwietników, którymi zajmują się sami mieszkańcy, dzięki czemu Warszawa pięknieje.
„Zielony punkt” to jedna z
ważniejszych inicjatyw realizowanych wspólnie z miastem Słupsk
- podkreślił Tomasz Keler z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. –
Nowe władze miasta zmieniły
klimat współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe
– podkreślił Keler.
Małgorzata Tatarewicz z Gimnazjum nr 72, przy wyraźnym
wsparciu swoich podopiecznych,
ukazała jak wcielić w czyn założenia „wychowania dla zrównoważonego rozwoju”.
Projektowana dyfuzja poglądów Słupska i Warszawy zamknęła się w blisko 3 godzinach konferencji i przeniosła się do sieci Internet. Zapis ze spotkania znajduje się na: www.dlasrodowiska.pl.
Stowarzyszenie Warszawa w
Europie

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy
Nauka popłaca! Przekonało się
o tym 18 listopada aż 11 stypendystów z naszej dzielnicy.
Fot. W. Woźniakowski

T

ego dnia w Zespole Szkół nr
51 przy ul. L. Staffa 3/5 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i plakiet stypendystom Prezydenta m.st. Warszawy,
na którą zaproszono także rodziców
i dyrektorów szkół. Wśród 168 tegorocznych stypendiów aż 11 przypadło uczniom szkół bielańskich, a
warto przypomnieć, że uzyskać to
wyróżnienie nie jest łatwo. Może
otrzymać je uczeń, który uzyskał w
dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku
średnią ocen nie mniejszą niż 5,00
oraz jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty.

Na zakończenie wszyscy zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii

W naszej dzielnicy stypendystów nagrodzonych za osiągnięcia
w gimnazjum jest aż jedenastu.
● stypendystka z G Nr 3 Przymierza Rodzin im. ks. J. Popiełuszki – Katarzyna Giemza
● dwoje stypendystów z G Nr
165 w ZS Nr 118 – Justyna Mędrzycka i Piotr Pęczek
● ośmioro z G Nr 77 im. I.
Domeyki w Zespole Szkół nr 51 Jan Ciepielewski, Błażej Kalinow-

ski, Paweł Morgen, Julianna Piskorz, Paulina Prus, Mateusz Rutkowski, Zofia Skrzyńska i Natalia
Wagner.
Po wręczeniu przez Tomasza
Mencinę, burmistrza dzielnicy
Bielany, plakiet i dyplomów zaproszeni wysłuchali koncertu przygotowanego przez uczniów Zespołu
Szkół nr 51.
Wiktor Woźniakowski

E

kspozycja „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony
środowiska” ma za zadanie
pokazać ludzi oraz organizacje
działające w lokalnych społecznościach, wykonujące pożyteczną
pracę na rzecz ochrony środowiska
i ekologii – w skali osiedla, dzielnicy czy też miasta.
Ekspozycja prezentuje na 19
planszach działalność ośmiu organizacji: Fundację Alter Eko, Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Klub Gaja, Fundację Noga
w Łapę, Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany, grupę sąsiedzką z akcją ‘Za-

sadź Drzewko’, Zielony Instytut,
Stowarzyszenie Warszawa w Europie oraz proekologiczne inicjatywy
mieszkańców, które miały miejsce
na terenie dzielnicy Bielany.
Specjalnie dla osób, które nie
będą mogły dotrzeć na miejsce
prezentacji, przygotowano wystawę w wersji on-line pod adresem
www.dlasrodowiska.pl
Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Warszawa w Europie.
Oprac. na podstawie materiałów
promocyjnych organizatora

Rok Lasu Bielańskiego
Gra miejska dla uczniów warszawskich szkół

Z

okazji obchodów Roku
Lasu Bielańskiego, w ramach zdobywania przez
placówki oświatowe certyfikatu
Varsavianistyczna szkoła, w dniach
2 i 7 listopada odbywała się gra
miejska zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Trasa wyznaczona dla uczestników przebiegała ścieżką edukacyjną przez najpiękniejsze rejony
Lasu Bielańskiego. Uczniowie wędrowali według mapy i wykonywali specjalnie przygotowane zadania. Obejmowały one przede
wszystkim treści przyrodnicze, ale
także polonistyczne, historyczne i
matematyczne. Musieli wykazać
się różnymi umiejętnościami, np.
pracy z mapą w terenie, wędrówką
według znakowanego szlaku turystycznego, badania przepływu
wody w Źródełku Staszica, wyznaczania kierunków, sprawdzania
obwodu drzewa, badania natężenia ruchu pojazdów, rozpoznawania drzew po liściach i korze, obliczania czasu, który upłynął od
różnych wydarzeń, obserwacji,
słuchania ze zrozumienie przewodników, poszukiwania informacji zawartych na tablicach znajdujących się na ścieżce i w zeszytach edukacyjnych „Życie drzewa”.
Na punktach kontrolnych uczniowie dostawali pieczątki w specjalnych książeczkach, a przewodnicy
z Oddziału KORT TPW opowia-

Fot. Arch. WOS
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Fot. Z. Morawski

Jak robią to inni? To pytanie
często zadajemy sobie, bez
względu na to, jaką pracę wykonujemy. Co można ulepszyć,
jakie elementy są zależne
od uwarunkowań, w których
działamy?
listopada 2015 r. w Urzędzie
Dzielnicy Bielany przy ul.
Żeromskiego 29, spotkali się
nie tylko przedstawiciele władz
Słupska i dzielnicy Bielany, ale
również reprezentanci organizacji
pozarządowych działających na
terenie tych samorządów. Miasto
Słupsk silnie promuje ideę „Zielonego miasta”, konferencja była
więc okazją do zapoznania się nie
tylko z założeniami tego programu, ale również konkretnymi
działaniami z nim związanymi.
W konferencji prowadzonej
przez red. Leszka Lachowieckiego,
udział wzięło siedmioro prelegentów oraz ponad 130 słuchaczy. Jako
pierwszy głos zabrał Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, który pochwalił się
realizacją projektu termoizolacji
bielańskich szkół, planem ochrony
Rezerwatu Las Bielański czy też
szeregiem mniejszych projektów
edukacyjnych.
Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta Słupska ds.
zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta przestawiła główne założenia strategii
„zielonej zmiany”, którą w tej
chwili przechodzi miasto.
Pierwszym przedstawicielem
organizacji pozarządowej, który

3

Uczestnicy gry miejskiej

dali o rezerwacie przyrody Las
Bielański, historii i zabytkowych
obiektach na zwiedzanym terenie.
Uczestnicy gry mieli okazję zwiedzać z przewodnikiem kościół
kamedułów i jeden z eremów. Wędrując szlakami Lasu Bielańskiego
uczniowie zdobyli pierwsze punkty na odznakę PTTK „Tropiciel
przyrody”.
W realizacji gry wspomógł Towarzystwo Przyjaciół Warszawy ks.
Wojciech Drozdowicz - proboszcz
parafii bł. Edwarda Detkensa na
Bielanach. U niego, w dziewiątym
eremie, zorganizowany był jeden z
punktów kontrolnych. Ksiądz
przystawiał dzieciom pieczątki,
jako potwierdzenia terenowe.
W grze wzięło udział ponad
200 uczniów – 18 drużyn z 12 warszawskich szkół. Nagrody ufundowali: Dyrekcja Lasów Miejskich
– Warszawa oraz Urząd Dzielnicy
Bielany. Serdecznie dziękujemy!
Małgorzata Wojtatowicz,
Przewodnicząca Komisji
Młodzieżowej Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
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Marek Hłasko o Marymoncie
Za sensację wydawniczą należy uznać wydaną nakładem
Wydawnictwa Iskry, nigdy
dotąd niepublikowaną, debiutancką powieść Marka Hłaski
„Wilk”.

J

ej rękopis został odnaleziony po nieco ponad 60. latach
we Wrocławiu w pozostałych po autorze „Pięknych dwudziestoletnich” archiwaliach. Dla
Wydawnictwa Iskry opracował go
i opatrzył komentarzami Radosław
Młynarczyk, student filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim.
Akcja debiutanckiej powieści autora „Pierwszego kroku w chmurach” rozgrywa się w okresie międzywojennym na Marymoncie
pośród środowiska lumpenproletariatu – złodziei i bezrobotnych.
Głównym bohaterem jest Rysiek
Lewandowski, którego ojcem
chrzestnym został najjurniejszy
bandzior na cały Marymont, Słodowiec i Powązki, przed którym
drżał nawet słynny Burakowski z
Czerniakowa. Wydawca przedstawia czytelnikowi głównego bohatera jako młodego człowieka, który będąc zapatrzony w westerny,
szuka dla siebie szlachetnego
wzorca do naśladowania, aby
zmienić otaczające go realia. Prawdą jest jednak, że Rysiek śni o lepszym życiu, chociaż z drugiej stro-

ny – sam nie do końca wie, jak to
„lepsze życie” miałoby wyglądać.
Czytelnik towarzyszy Lewandowskiemu, gdy dorasta na Marymoncie pośród biedy okresu międzywojennego. Nikt by nie przypuszczał, że można było wtedy
mieć tak przyziemne marzenia jak
np. chęć posiadanie dobrych butów. Śniąc o „lepszym życiu”, bohater debiutanckiej powieści przechodzi etap zafascynowania Kenem Maynardem, amerykańskim
aktorem westernów. Już wtedy
uwidacznia się w twórczości Hłaski
element buntu, o którym wiele lat
później w opublikowanym w paryskiej „Kulturze” liście otwartym do
„Trybuny Ludu” sam napisze: Wierzę w bunt jako najwyższą wartość
młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru,
ucisku i niesprawiedliwości i wierzę
również w to, że nie ma buntu bez
celu, chociaż w interesie świata,
który kocha swych buntowników,
leży to, aby ich zabić.
W „Wilku” czytelnik widzi
głównego bohatera, który marzy o
wyrwaniu się z otaczającej go otchłani nędzy i upokorzenia. Sam
Hłasko zaś dodaje, że (...) każde
marzenia są piękne, jeśli są dobre
(...) Straszną rzeczą jest stracić dobre marzenia. Obcięte skrzydła nie, chyba jeszcze gorzej. Bo przecież nigdy jeszcze się nie podfrunę-

ło nawet, więc nawet nie masz
żadnych dobrych wspomnień, a bez
dobrych marzeń i wspomnień - czyż
może być nadzieja?
Na pewno debiutanckiej powieści Hłaski nie należy odbierać
wyłącznie w kategoriach społeczno-politycznych, co stanowi jedynie jej tło i byłoby zbyt daleko idącym uproszczeniem. Marek Hłasko
nad „Wilkiem” zaczął pracować na
kilka lat przed „odwilżą” 1956
roku, w efekcie nie decydując się
na wydanie powieści za swojego
życia, mimo łączącej go z Wydawnictwem Iskry umowy i pobranej
zaliczki. Widać jednak, że autor
jest w tej powieści do bólu szczery,
gdy np. pisze: Kapitalizm to takie
błoto, które wciąga człowieka w to
najgorsze, w pieniądz. Oślepia, zakuwa łeb, wyżera serce, nienawiścią
samą każe człowiekowi żyć, robi go
chorym na... taki właśnie syfilis
kapitalistyczny... Hłasko nie był
jednak komunistą, o czym świadczy nie tylko jego biografia, lecz
także i twórczość. W „Następnym
do raju” potrafił bowiem napisać
pod adresem rządzącej komunistycznej ekipy: Zamieniliście Polskę
w tak wielki obóz koncentracyjny,
że nie potrzeba nawet drutów kolczastych i psów, gdyż i tak nie ma
gdzie uciec.
Czytając „Wilka”, poniekąd
miałem przed oczami losy zbunto-

wanego i skłóconego ze światem
Cezarego Barykę z „Przedwiośnia”
Żeromskiego czy Kamila Kuranta,
bohatera powieści Zbigniewa Uniłowskiego. Hłasko nawiązuje do
naturalistycznych opisów, jakimi
posługiwała się popularna w latach
dwudziestolecia międzywojennego
powieść środowiskowa. Opisywany przez niego Marymont to ponury, szary i przytłaczający świat.
Czytelnik widzi więc liche marymonckie zabudowania - Cygańskie
Budy, w których na gruźlicę umiera Henek – szkolny kolega Ryśka
Lewandowskiego, ówczesne slumsy przepełnione fetorem, błotem i
dziećmi marzącymi o ciepłym
ubraniu, posiadając które normalnie mogłyby w mroźną zimę chodzić do szkoły. Z przypisów i fabularnego tła powieści możemy wyczytać, że upływ czasu nie zbliża
jednak Ryśkowego Marymontu do
wygód XX-wiecznej cywilizacji.
Choć bohaterom wydaje się, że
gorzej na Marymoncie już być nie
może, to jednak Marymont z „Wilka” powoli stacza się w kierunku
martyrologicznych doświadczeń
lat II wojny światowej.
Na Marymoncie znajduje się
ulica nazwana imieniem autora
„Pięknych dwudziestoletnich”.
Czytając de facto młodzieńczą powieść Hłaski, poznajemy też przedwojenną część dzisiejszych Bielan.

Z przypisów dowiadujemy się, że
Wawrzyszew był kiedyś wsią, ulica
Marii Kazimiery ciągnęła się przez
całe Bielany, a przy ul. Kamedułów
71 (na rogu Tczewskiej) mieściły
się założone w 1931 r. Warszawskie
Zakłady Przemysłowe Bielany
„Blaszanka”, specjalizujące się w
produkcji chłodnic samochodowych, karoserii i gaśnic.
Nie byłbym zdziwiony, że wielbiciele Hłaski kupią „Wilka” w
ciemno. Powieść ta została napisana z niesamowitym rozmachem
kreacyjnym i potrafi momentami
naprawdę zachwycić. W pełni zgadzam się z tym, o czym napisał
jeden z recenzentów, że plastyka
opisów i mięsistość marymonckich dialogów działają z siłą równą
najwybitniejszym filmom paradokumentalnym.
Jarosław Hebel

cząca się na ul. Szegedyńskiej
13a obchodziła swoje urodziny
– już piąte!

W

Z

Podziemiach Kamedulskich 15 października
gościliśmy wybitnych
muzyków jazzowych – Dorotę
Miśkiewicz oraz Marka Napiórkowskiego, którzy swoimi aranżacjami muzycznymi zaczarowali
publiczność. Nic więc dziwnego,
że Podziemia Kamedulskie kolejny
już raz wypełniły się po brzegi.
Przed koncertem Ilona SojaKozłowska, zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany podziękowała
Adamowi Rafalskiemu, dyrektorowi komunikacji Veolia Energia
Warszawa, S.A. za wsparcie przy
organizacji jubileuszowej, 10. edycji koncertów w Podziemiach Kamedulskich.
Artystów zapowiedział Tomasz
Tłuczkiewicz, wybitny krytyk muzyki jazzowej, legenda jazzowych
koncertów.
Tego dnia na scenie Dorota
Miśkiewicz oraz Marek Napiór-

Fot. Z. Morawski

To była muzyczna uczta dla
melomanów.

Marek Napiórkowski
i Dorota Miśkiewicz

kowski zaprezentowali najbardziej
znane piosenki z solowych płyt
artystki oraz standardy jazzowe w
zaskakujących interpretacjach.
To już drugi koncert w ramach
obchodów X-lecia Jazzu w Podziemiach Kamedulskich. Organizatorami cyklu są Dzielnica Bielany
m.st. Warszawy, Agencja Koncertowa „Pianoart” oraz Podziemia
Kamedulskie, którego gospodarzem jest ks. Wojciech Drozdowicz.
Paweł Hołubiec

tej okazji 10 listopada br.
zorganizowano całodzienny maraton imprez, zabaw
i atrakcji, a przyznać trzeba, że
okrągła rocznica istnienia tej instytucji kultury przebiegała wyjątkowo hucznie.
Organizatorzy postarali się,
żeby każdy w tym dniu znalazł coś
dla siebie. Najmłodsi bawili się na
specjalne dla nich zorganizowanym Balu Przedszkolaka oraz teatrzyku. Spektakl przygotowany
przez teatr Złoty Dukat ogromnie
podobał się małym widzom. Nieco
starsze dzieci i młodzież również
mieli okazję przenieść się w świat
baśni, choć dostosowany do ich
zainteresowań. Turniej baśniowych gier League of legends przyciągnął wielu miłośników komputerów i świata fantasy. Rozgrywka
była zacięta i pełna emocji.
Wszyscy bez względu na wiek
i zainteresowania chętnie odwie-

Fot. Arch. Mediateki

Dorota Miśkiewicz & Marek V urodziny Mediateki START-META
Napiórkowski na Bielanach Mediateka START-META miesz-

Najmłodsza widownia ogląda spektakl

dzali Cmentarzysko Zapomnianych Książek czyli targowisko, w
czasie którego bezgotówkowo można było wymieniać się książkami.
Dzięki Cmentarzysku dzieci mogły
zdobyć nowe czytanki, uczniowie
zaopatrzyli się w słowniki i podręczniki, a dorośli w literaturę piękną, hobbystyczną i beletrystykę.
Najważniejszym wydarzeniem
dnia był wieczorny, akustyczny
koncert Patrycji Markowskiej. Jak
wszystko, co znajduje się w ofercie
Mediateki był bezpłatny i zgroma-

dził ok. 300 osób chcących zobaczyć i usłyszeć gwiazdę na żywo.
Prawie dwugodzinny występ niewątpliwe na długo zostanie w pamięć widzów, tym bardziej, że
zakończył się tortem, którego mogli spróbować wszyscy goście!
Mediateka po raz kolejny pokazała, że warto ją odwiedzać, że
każdy znajdzie tu coś dla siebie i
że Urodziny to najlepszy moment,
żeby poznać tę placówkę.
Zespół Mediateki
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Biblioteka miejscem niezwykłym
Rozmowa z Witoldem Konem, dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Staszica na Bielanach.

Co biblioteka może zaoferować
Czytelnikowi?

Witold Kon

Czyli pełny sukces. Czy są pomysły na nowe projekty?

My nie możemy zgłosić projektu, który nas bezpośrednio dotyczy, ale jeśli mieszkańcy Bielan
przyjdą do nas z pomysłem to bardzo chętnie będziemy o nim rozmawiać. Jesteśmy otwarci. Każda
inicjatywa, która zyska zainteresowanie uczestników tych działań
zapewne będzie również interesować nas, prowadzących bibliotekę.
Wielu mieszkańców Bielan przekonało się już, że w naszych biblio-

Możliwość wypożyczenia książek, audiobooków, filmów, gier
oraz skorzystania z Czytelni Naukowej, z komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu, a
także z bezpłatnego łącza Wi-Fi w
siedzibie Biblioteki.
A co poza książkami?

Udział w wystawach i wernisażach, które organizujemy. Bezpłatne
i w pełni profesjonalne kino w bibliotece. Wyświetlamy filmy według
wcześniej ustalonego repertuaru
dla dorosłych, organizujemy comiesięczne spotkania z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim.
W przyszłości planujemy spotkania
z twórcami filmowymi. Dzieci mają
możliwość uczestniczenia w Dziecięcych Porankach Filmowych w
każdy piątek o 10:00. Dla najmłod-

Festiwal o zasięgu międzynarodowym musi stanowić ogromne
wyzwanie, prawda?

Dozwolone do 21 to bardzo
ważna impreza kulturalna na mapie Warszawy, dająca poczucie
młodym twórcom, że ich praca ma
sens. Bardzo często, jest to także
ich pierwszy kontakt z szerszą publicznością. Jedynym wymogiem
udziału w konkursie jest wiek –
poniżej 21 lat. Można zgłosić film
dowolnego gatunku - animację,
dokument, fabułę. Zdarza się, że

Festiwal staje się przepustką do
prawdziwej przygody z filmem, z
czego jesteśmy naprawdę dumni.
Od lat przy organizacji tego przedsięwzięcia realizujemy Festiwal
równolegle w siedmiu dzielnicach
Warszawy. Warto podkreślić, że tak
szeroka współpraca między dzielnicami nie zdarza się często, co
czyni to przedsięwzięcie wyjątkowym. Cieszymy się, że możemy być
częścią tak dużego wydarzenia.
Nie da się ukryć, że bielańska biblioteka staje się miejscem
tętniącym życiem, nowoczesnym
i wszechstronnym. Czy Pana zdaniem to dobry kierunek?

Wszystko, co mieści się w przestrzeni kultury, mieści się w zakresie naszej działalności. Współpracują z nami wszelkiego rodzaju
organizacje i stowarzyszenia. Jeśli
biblioteki posiadają kreatywnych
pracowników, odpowiednie zaplecza i zasoby, to powinny dążyć do
tego, aby stawać się lokalnymi centrami kultury.
Rozmawiała
Aleksandra Wiśniewska

PART
N

LE

ER

ZI

L
NICY BIE

A

N

Y

ZA
WY

Po pierwsze, chciałbym jeszcze raz podziękować Pani Mariannie Irek, która zgłosiła projekt. Dzięki niej i mieszkańcom
Bielan otrzymaliśmy aż 156 000
zł na zakup nowych książek i audiobooków.
Po drugie, z racji tego, że Budżet Partycypacyjny jest budżetem
mieszkańców, którzy sami zgłaszają i wybierają projekty do realizacji, postanowiliśmy, że mieszkańcy
powinni mieć możliwość wyboru
książek oraz audiobooków, które
zakupimy. Stworzyliśmy karty
zgłoszeń i urny, które znalazły się
w każdej z naszych bibliotek. Każdy miał możliwość zgłoszenia
swojej propozycji również internetowo, poprzez ankietę. I muszę
przyznać, że tych zgłoszeń było
najwięcej. W sumie zgłoszono blisko 1300 różnych tytułów. Do połowy listopada kupiliśmy już 6682
książek i 769 audiobooków, a to
jeszcze nie koniec.

szych oferta jest najbogatsza. Organizujemy zajęcia literacko plastyczne, edukacyjno-plastyczne z elementami ruchowymi, mające charakter przygotowania do pójścia do
przedszkola, warsztaty muzyczne,
warsztaty origami, teatrzyki dla
dzieci. Dorosłym proponujemy
warsztaty fotograficzne, kursy językowe czy Dyskusyjny Klub Książki.
Prowadzimy również bezpłatne,
indywidualne warsztaty komputerowe dla seniorów. Jesteśmy także
współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Dozwolone do 21.

D

tekach nie tylko wypożycza się
książki. Jesteśmy inicjatorami wielu wydarzeń kulturalnych, przez
co chętnie poszukujemy nowych
inicjatyw, w których moglibyśmy
uczestniczyć.

W pierwszej edycji Budżetu
Partycypacyjnego Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup
książek i audiobooków. Jak wyglądała realizacja tego projektu?
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Obchody 97. rocznicy
Święta Niepodległości

T

ego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczypospolita znów
pojawiła się na mapach Europy. Z tej okazji jak co roku przy
pomniku Józefa Piłsudskiego na
terenie Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej
34, odbyła się uroczystość z okazji
97. rocznicy Dnia Niepodległości.
Zgromadzonych powitał Rektor AWF prof. Andrzej Mastalerz.
Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina w swoim przemówieniu przywołał sylwetkę Marszałka: „Był nie tylko wielkim
patriotą i żołnierzem, ale też pomysłodawcą wielu przedsięwzięć.
Z jego inicjatywy swoje podwoje
otworzył Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Marszałek
wiedział, że w poczuciu odpowiedzialności i troski o dobro, trwałość i obronność państwa musi w
odradzającej się Polsce wrócić
dbałość o zdrowie fizyczne i moralne dzieci oraz młodzieży.”

Na uroczystość przybyły związane z Bielanami posłanki Joanna
Fabisiak i Małgorzata Gosiewska.
Wieńce pod pomnikiem złożyły
liczne delegacje: m.in. bielańskie
środowisko kombatanckie z por.
Józefem Kassykiem przewodniczącym Bielańskiego Klubu Kombatanta, radny m.st. Warszawy
Edmund Świderski, reprezentanci
Zarządu Dzielnicy Bemowo z burmistrzem Markiem Lipińskim na
czele, przedstawiciele wyższych
uczelni, bielańskich służb mundurowych, bielańskiego oddziału
PCK, które reprezentowali: Ewa
Zalewska oraz Wojciech Borkowski i wielu innych.
W imieniu samorządu Dzielnicy Bielany wieniec pod pomnikiem złożyli - wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany Anna
Czarnecka, Burmistrz Tomasz
Mencina wraz z zastępcami: Grzegorzem Pietruczukiem i Włodziemierzem Piątkowskim, Radni
Dzielnicy Bielany: Renata Banasiak, Wojciech Borkowski, Stefan
Kulesza, Daniel Pieniek, Joanna
Radziejewska, Emilia Romanik,

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

M

Fot. Z. Morawski

Data 11 listopada 1918 r. jest
niewątpliwie jedną z najważniejszych dat w naszej historii.

Rozstrzygnięcie konkursu

Przemawia Tomasz Mencina

Sławomir Umiński, Łukasz Świderski i Michał Świderski.
W uroczystości udział wzięli
również licznie zgromadzeni
mieszkańcy Bielan, kombatanci
oraz społeczność akademicka, za
co podziękował Burmistrz Dzielnicy Tomasz Mencina, życząc jednocześnie satysfakcji z rozwoju
państwa oraz mądrego korzystania
z daru wolności.
Redakcja

azowieckie Barwy Wolontariatu to wojewódzka
edycja ogólnopolskiego
konkursu „Barwy Wolontariatu”.
Promocją idei wolontariatu
oraz organizacją regionalnego etapu konkursu na terenie Mazowsza
zajmuje się Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w
Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,
Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.
W piątek, 6 listopada, w murach nowo wybudowanego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu wręczono Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Galę prowadził Tomasz
Kammel. Wśród gwiazd muzycznych pojawili się: Michał Bajor i
Alicja Majewska, którzy przy
akompaniamencie Włodzimierza
Korcza uświetnili galę. Nagrodę
dla klubu, z rąk wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego
Ewy Orzełowskiej, odebrali Agata
Ściechowska i Maciej Piworowicz
uczniowie SP 289 pod opieką pani
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Agata Ściechowska
i Maciej Piworowicz

Edyty Frańczuk. Honorowe wyróżnienie jest dla wolontariuszy
ogromnym osiągnięciem i motywacją do dalszej pracy na rzecz
potrzebujących pomocy.
W uzasadnieniu kapituła podkreśliła systematyczność, cykliczność i zaangażowanie młodych
wolontariuszy w szereg akcji skierowanych do środowiska szkolnego,
lokalnego i ogólnopolskiego, takich
jak: „Zeszyt dla kolegi”, „Słodki
Mikołaj”, „Bezpieczeństwo to podstawa”, „Pamięć trwa”, „Międzypokoleniowe spotkania”, „Podaj łapę”,
„Bieg na Tak”, „Pomoc dla Ukrainy”,
„ Dzieci dzieciom” i wiele innych.
Edyta Frańczuk

Niezbędnik Światowych Dni Młodzieży 2016
Czyli co mogę zrobić, aby pomóc w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży 2016 (ŚDM)?

W

lipcu 2016 roku będą
miały miejsce Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie w dniach: 26- 31 lipca 2016
r. Tydzień wcześniej, czyli w
dniach: 20- 25 lipca 2016 r. odbędą
się „Dni w Diecezjach” w całej
Polsce.
W tym czasie, do każdej bielańskiej parafii przyjadą pielgrzymi, aby przygotować się do spotkania z papieżem oraz poznać
lokalną społeczność i zwyczaje. Jak
możemy przyjąć ich, aby zapamiętali polską gościnność na całe życie? Do każdej bielańskiej parafii
przybędzie wiele grup młodych
osób z całego świata. Co mogę
zrobić ja i ty, aby przyjąć z serdecznością pielgrzymów? Przede
wszystkim potrzebne są 3 kroki:
MODLITWA, WSPARCIE MATERIALNE, DZIAŁANIE.
1.MODLITWA - Jak mogę duchowo włączyć się w przygotowania?
-Tematem ŚDM 2016 jest Miłosierdzie Boże, wiec modlitewną
pomocą będzie codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zaproszeni są wszyscy, którzy pragną
ogarnąć modlitwą zarówno gości,
którzy do nas przyjadą, jak i wo-

lontariuszy oraz parafian goszczących pielgrzymów. Warto również
pamiętać, że 8 grudnia 2015 w
Święto Niepokalanego Poczęcia
NMP papież Franciszek otworzy
Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, inaugurując w Kościele Rok
Miłosierdzia Bożego.
- Możesz przyjść na „DeNews”jest to duchowe przygotowanie do
ŚDM. Spotkania odbywają się w
każdą drugą sobotę miesiąca o
godz. 20.00 w kościele Zesłania
Ducha Św. na Bielanach. (www.
denews.pl)
-Możesz też dołączyć do grupy
tzw. „duszpasterskiej” w centrum
parafialnym ŚDM w Twojej parafii,
aby poczuć siłę wspólnotowej modlitwy.

2.WSPARCIE MATERIALNE
– Jak mogę wesprzeć przygotowania ŚDM materialnie?
-Z konkretnym wsparciem
materialnym warto zgłaszać się do
koordynatorów centrów parafialnych. Jeśli masz własną firmę, która chciałaby partycypować nawet
w najmniejszym stopniu w ŚDM
zgłoś się do swojej parafii, bądź
napisz maila do centrum parafialnego ŚDM (wszystkie adresy mailowe do konkretnych parafii podane są na stronie www.wolontariusze.waw.pl). Jeśli Twój wujek,
ciocia, bądź kuzynka itd. mają
swoją firmę i zechcą pomóc materialnie bądź ofiarować coś “w naturze” – namów ich do zgłoszenia
się do Twojej parafii.

- Możesz też zgłosić się do parafii, jako osoba chcąca ugościć
pielgrzymów w Twoim domu.
Pielgrzymów w Warszawie ma być
bardzo dużo!
-Możesz się zgłosić do przyniesienia bądź sfinansowania posiłku.
Czasem jest tak, że ktoś ma miejsce do spania i lokum, ale nie stać
go na produkty spożywcze. Przyda
się więc Twoja pomoc.
3.DZIAŁANIE– włącz się w
działania na terenie swojej parafii –
zgłoś się jak najszybciej do koordynatora zespołu parafialnego ŚDM w
Twojej parafii. Znajdziesz tam sekcję
np.: duszpasterską, wyżywienia, językową, zakwaterowania, kultury i
turystyki, medyczną itd. Czekają tam
na Ciebie z otwartymi rękoma.

Gdzie mogę dowiedzieć się
więcej o organizacji Światowych
Dniach Młodzieży?
- Wszystkie potrzebne informacje dotyczące wizyty Papieża
Franciszka w Krakowie oraz ŚDM
można znaleźć na stronie internetowej: www.krakow2016.com
- Informacje dotyczące tego, co
dzieje się w Warszawie oraz tego,
co będzie działo się tydzień przed
Krakowem, czyli podczas „Dni w
Diecezjach” można znaleźć na
stronie: www.sdm2016.waw.pl
- Informacje dotyczące naszych bielańskich parafii oraz centrów parafialnych ŚDM można
znaleźć na stronach poszczególnych parafii oraz na ogólnobielańskiej stronie internetowej: www.
wolontariusze.waw.pl, na której
mieszczą się kontakty do bielańskich centrów parafialnych ŚDM.
Wolontariusze z centrum parafialnego ŚDM czekają właśnie na Ciebie. Po prostu przyjdź, każde ręce
są potrzebne do pracy, a wiek nie
gra żadnej roli. Każdy jest mile
widziany.
Emilia Romanik,
radna Dzielnicy Bielany
twoja.radna@gmail.com
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Centrum Wiedzy Bemowa i Bielan

Kształtowania etyki
w gospodarce

13 października 2015 r. powołane zostało do życia Centrum
Wiedzy Bemowa i Bielan.

Wspólna konferencja UKSW i PSG

Wspólna fotografia po podpisaniu porozumienia

dawczych niezbędnych do zrównoważonego rozwoju społeczno
– ekonomicznego kraju i budowy
konkurencyjnej gospodarki,
- opracowania i wprowadzenia
wspólnych, interdyscyplinarnych
kierunków studiów na wszystkich
stopniach kształcenia z wykorzystaniem najnowszych, zaawansowanych metod edukacyjnych.
UKSW i WAT w ramach Centrum Wiedzy Bemowa i Bielan
zamierzają podjąć działania prowadzące do komercjalizacji rozwiązań technicznych wytworzonych w uczelniach.

Dla osiągnięcia maksymalnej
efektywności współpracy uczelnie
mają rozwijać wszystkie dostępne
formy działań, w tym: tworzenie
zespołów badawczych, wykłady
dla studentów, kształcenie na odległość, organizowanie seminariów i konferencji naukowych,
wystaw z udziałem zainteresowanych organizacji i firm. UKSW i
WAT mają wiele wspólnych płaszczyzn badawczych i dydaktycznych w obszarze inżynierii biomedycznej czy biotechnologii.

21 października 2015 r. podczas zorganizowanej przez
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i
Polską Spółkę Gazownictwa
konferencji zatytułowanej
„Etyka w gospodarce” dyskutowano o społecznej odpowiedzialności biznesu.

K

onferencję otworzyli Jego
Magnificencja ks. prof. dr
hab. Stanisław Dziekoński,
Rektor UKSW oraz Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej
Spółki Gazownictwa.

Agnieszka Pawlak

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

Same zapisy to jednak za mało,
dlatego wszelkie dylematy w PSG
rozstrzyga pełnomocnik ds. etyki,
prof. UKSW Maria Szczepaniec.
Nie ograniczamy się do działań
wewnątrz swojej firmy, ale chcemy
także podnosić świadomość idei
etycznego biznesu i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe – dodał.
Wśród zaproszonych gości
znaleźli się przedstawiciele świata
nauki, biznesu oraz władz rządowych i samorządowych.
Prelegenci zaprezentowali następujące tematy wystąpień:

Fot. Arch. UKSW

Fot. Arch. UKSW

S

tało się to możliwe dzięki
podpisanemu porozumieniu o współpracy pomiędzy dwiema największymi w swoich dzielnicach Uczelniami, Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i Wojskową Akademią Techniczną im.
Jarosława Dąbrowskiego.
Porozumienie podpisali Rektorzy obu uczelni, ks. prof. Stanisław Dziekoński i gen. dyw. prof.
Zygmunt Mierczyk.
Celem wspólnej inicjatywy
uczelnianej jest zacieśnienie
współpracy w kierunku konsolidacji funkcjonalnej i programowej
służącej stworzeniu silnego ośrodka edukacyjnego, badawczego i
innowacyjnego o znaczeniu międzynarodowym. W ramach Centrum Wiedzy Bemowa i Bielan
(CWBiB) będą podejmowane
działania zmierzające do:
- zdefiniowania i wspólnego
rozwijania nowych obszarów ba-
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Ksiądz Rektor w swoim wystąpieniu podkreślił, że w ramach
współpracy z otoczeniem nasz
Uniwersytet, nawiązał współpracę
z wieloma podmiotami gospodarczymi. Podpisaliśmy szereg umów
zarówno z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami, jak również z
dużymi korporacjami, spółkami
skarbu Państwa, instytutami badawczymi, jednostkami rządowymi i samorządowymi. Tę współpracę rozwijamy w ramach wspólnych
projektów, konsorcjów naukowoprzemysłowych. Wspólnie organizujemy konferencje, seminaria,
warsztaty i praktyki studenckie.
Takim sztandarowym przykładem
jest podpisana umowa o współpracy między UKSW a PSG. Mając na
uwadze rosnący wpływ przedsiębiorstw na zrównoważony rozwój
w Polsce, powstała m.in. idea organizacji wspólnej konferencji poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu.
Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, mówił o znaczeniu etyki w
przedsiębiorstwie. – Jesienią ubiegłego roku PSG i UKSW rozpoczęły współpracę, mającą na celu promowanie etyki w biznesie. Wspólnie podejmujemy działania, aby
dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła dbałość o kodeks
etyczny – tłumaczył Prezes Zarządu Sylwester Bogacki. – Jednym z
dowodów naszego zaangażowania
jest kodeks etyki, który buduje kulturę organizacyjną w naszej firmie.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

● prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn, SGH - „Wartości firmy”
● ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW - „Miejsce wartości
etycznych w kulturze organizacji”
● dr Ewa Hope, Politechnika
Gdańska - „Zagubione słowa”
● dr hab. Krzysztof Wielecki,
prof. UKSW - „Ekologia człowieka
w perspektywie encykliki Laudato
si Papieża Franciszka”
● Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Gospodarki - “Aktualne
wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej”
● Jacek Kuchenbeker, Deloitte
Advisory „Wdrożenie programu
etycznego w organizacji - ograniczenia, problemy, wyzwania”
● dr hab. Maria Szczepaniec,
prof. UKSW - „Rola i znaczenie
kodeksu etycznego w PSG”
● Anna Olejczuk-Ficek PSG
- „CSR – „Racjonalne myślenie o
biznesie”
Prezentacje prelegentów zakończył panel dyskusyjny.
Konferencję prowadził Paweł
Oksanowicz, dziennikarz, który
zajmuje się zawodowo CSR-em,
prowadzący program „BIZON –
Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” o CSR i zrównoważonym
rozwoju w Radiu PIN i w telewizji
Polsat Biznes.
Patronem honorowym konferencji było Ministerstwo Gospodarki.
Agnieszka Pawlak
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„Skarb Domeyki” – ekipa filmowa w Chile

le. Ksiądz poddał pomysł, pokazał
możliwości, roztoczył świetlane
wizje, a redaktor naczelny telewizji
Marcin Grochowski obmyślił międzynarodowy projekt o nazwie
„Skarb Domeyki”. Wspomagała go
Wiktoria Dąbrowska. Powstał scenariusz, odbyły się castingi do filmu, w lipcu nakręcone zostały
sceny w Wilnie i w Krakowie, a w
sierpniu dzięki staraniom księdza
Schmidta i wsparciu finansowemu
spółki KGHM-u Sierra Gorda ekipa projektowa poleciała do Chile.
Dla wielu była to podróż życia.
Pierwsze wielkie emocje wzbudził
transkontynentalny piętnastogo-

Międzynarodowa ekipa filmowa

dzinny lot. Chile powitało nas
ulewnym deszczem, mgłą i temperaturą o - bagatela - 20 st. C niższą
niż w Warszawie. Na szczęście tak
było tylko na początku, potem
mimo że pojawiliśmy się tam w
czasie zimy, zachwycały nas widoki skąpanych w słońcu ośnieżonych szczytów Andów, kwitnących
różaneczników, zanurzaliśmy stopy w Oceanie Spokojnym, który
miał temperaturę Bałtyku latem i
podziwialiśmy piękną panoramę
miasta i oceanu z ramion Krzyża
Trzeciego Tysiąclecia w Coquimbo, gdzie znajduje się kaplica im.
Jana Pawła II.

kiet większościowy. Zanim dostaliśmy zgodę na pobyt w kopalni,
zadbano o nas kompleksowo.
Przeszliśmy badania oraz szkolenie BHP, dostaliśmy ubrania
ochronne. Nocowaliśmy i stołowaliśmy się w kampusie kopalni.
Zarówno dla nas, jak i dla pracowników było to wielkie wydarzenie.
A w stolicy Chile – Santiago
mieliśmy możliwość nagrywać w
domu Domeyki i rozmawiać z jego
prawnukiem. Czuliśmy, że projekt
dotyczący Ignacego Domeyki jest
dla Chilijczyków niezwykle ważny.
Wiele obiecywano sobie też po
naszej wizycie w zakresie wymiany
kulturowej.
W Liceum Gregorio Cordovez
i szkole im. Jana Pawła II w Coquimbo mieliśmy okazję zaznać
prawdziwej serdeczności i gościnności Chilijczyków.
Trzytygodniowy pobyt w Chile wypełniony wrażeniami i pracą
aż po brzegi, minął jak z bicza
strzelił. 31 sierpnia postawiliśmy
szczęśliwie stopy na rozgrzanej
warszawskiej ziemi.
Gabriela Kraszewska
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Fot. Arch. ZS Nr 51

I

młodzież bierze sobie je do serca, angażując się w liczne akcje
charytatywne, społeczne, działając w wolontariacie szkolnym.
Zdarzają się też wizjonerzy,
zapaleńcy, którzy idą pod prąd,
tworząc jednak nową jakość. Takim tworem jest Ignaś TV – szkolna telewizja założona w 2013 r.
Telewizja szkolna z ambicjami.
Powstał pomysł, aby przypomnieć
wszystkim, kim był wielki człowiek, którego imię nosi szkoła. Jak
to zrobić w sposób ciekawy, nieszkolny a zarazem nowoczesny?
Młodzież orzekła zgodnie: nakręcimy film! I to nie byle jaki - pełnometrażowy, przygodowy. W
bajkach zdarzają się dobre wróżki,
a w historii Ignaś TV szczęśliwe
trafy i takim trafem stało się nawiązanie kontaktu z ks. Marcinem
Schmitem - dyrektorem Europejskiego Centrum Młodzieży im.
Jana Pawła II w Paliano we Włoszech, pracującym również w Chi-

Zakwaterowano nas w pięknym budynku Liceum Gregorio
Cordovez w La Serenie. Chilijscy
uczniowie zostali partnerami w
projekcie. W liceum jest niewielkie muzeum Ignacego Domeyki,
gdyż to właśnie w tej szkole uczył
nasz rodak na początku swojego
pobytu i w niej założył pierwsze
laboratorium. Plany filmowe dzięki staraniom księdza Schmidta
mogliśmy realizować w miejscach
niebanalnych: na pokładzie awionetki, jednostki marynarki wojennej Chile, w Muzeum Archeologicznym. Przemierzyliśmy setki
kilometrów przyciągającym wzrok
busem, by znaleźć się na najbardziej suchej pustyni świata – Atacamie i podziwiać jej księżycowe
krajobrazy. Pustynia ukazała nam
chyba wszystkie swoje oblicza od
wielkich diun, przez malownicze
wąwozy, kamienne kaniony, skaliste góry i piaszczyste, żwirowe
równiny po jeziora solne. Z respektem przyglądaliśmy się wulkanom. Niezwykłą, narodową
dumę czuliśmy, zwiedzając odkr y wkową kopalnię miedzi
KGHM w Sierra Gorda. Jest to
spółka, w której Polacy mają pa-

D

W szkolnym holu ZS nr 51 im.
Ignacego Domeyki złotymi
zgłoskami wypisane jest motto
„Żyjąc być użytecznym dla drugich, inaczej bowiem nie żyć”.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach, które odbywają się w naszych bibliotekach!
Poniżej znajduje się harmonogram oferowanych
przez nas zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne - na
część z nich obowiązują zapisy.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
(ul. Duracza 19) zaprasza:
 11, 18 grudnia 2015 r. (piątki) godz. 17.00 na
zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE / wstęp
wolny
 1, 8, 15, 29 grudnia 2015 r. (wtorki) godz.
17.00-17.45 na zajęcia MUZYKA DLA SMYKA. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lat / wstęp wolny
 2, 9, 16, 23, 30 grudnia 2015 r. (środy) godz.
11.30-12.00 na zajęcia MUZYKA DLA SMYKA. Zapraszamy dzieci w wieku 2 lat / zapisy: bibld.26@
bibliotekabielany.waw.pl lub 22 639 88 51
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 26: tel. 22 639 88 51.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27
(Al. Zjednoczenia 19) zaprasza:
 w czwartki o godz. 17:30 na czytanie w bibliotece / wstęp wolny

 w piątki, godzina 17.00 / zapisy (osobiście lub
telefonicznie)
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 14: tel. 22 669 69 52.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
(Al. Reymonta 6) zaprasza:
 na Czytane środy:
– 9 grudnia, godz. 17:00 - opowieści o bałwanku,
tworzenie ozdób świątecznych - bałwanków /
wstęp wolny
– 16 grudnia, godz. 17:00 - opowieści świąteczne,
zrobimy choinki / wstęp wolny
 7 grudnia (poniedziałek) o godz. 10:00 na
Warsztaty tworzenia zabawek - Twórcze dzieciaki
dla dzieci w wieku 5-6 lat / zapisy
 8 grudnia (wtorek) o godz. 10:00 na Warsztaty
tworzenia zabawek - Twórcze dzieciaki dla dzieci
w wieku 7-8 lat / zapisy
 15 grudnia (wtorek) o godz. 10:00 na Przedświąteczne zabawy z ciotką Książkulą - w oparciu
o literaturę świąteczną-mini teatrzyk, zabawy ruchowe, zagadki dla dzieci w wieku 6-8 lat.
Zajęcia trwają ok. 60 minut. Prowadzi Małgorzata Janina
Berwid / zapisy

 4 i 18 grudnia o godz. 17:00 na „Piątek w bibliotece” - zajęcia literacko-plastyczne przeznaczone dla dzieci od lat 6 / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 27: tel. 22 834 01 81

W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 49: tel. 22 663 73 85.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 21 (ul. Wrzeciono 48) zaprasza:

 w każdy wtorek o godz. 11:00 na zajęcia „Biblioteka na Ciebie czeka” / wstęp wolny

 10 grudnia 2015 r. o godz. 17:30 na przedstawienie pt. „Magiczny płatek śniegu” w wykonaniu
Agencji Artystycznej „Dur-Moll” / wstęp wolny
Mała żyrafa z Zoo o bardzo krótkiej szyi wyrusza w poszukiwaniu niezwykłego płatka śniegu, który spełnia
życzenia. Jej marzeniem jest mieć tak jak inne żyrafy
długą, piękną szyję. W poszukiwaniach pomagają jej
przyjaciele: kot, sowa i bałwanek.

 9 grudnia (środa) o godz. 17:00 na wizytę św.
Mikołaja (zagadki dla dzieci, możliwość zrobienia
sobie zdjęcia, itd.) / wstęp wolny

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43
(ul. Perzyńskiego 3) zaprasza:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14
(ul. Bogusławskiego 6a) zaprasza na
zajęcia edukacyjno-plastyczne:

 16 grudnia (środa) o godz. 17:00 na przedstawienie “Teoś i Boże Narodzenie” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca / wstęp wolny
Po rozdaniu prezentów ciocia Kasia i wujek Zbych znajdują starą dekorację do przedstawienia, które kiedyś grali
im rodzice. Teraz oni wystawią je dla swoich dzieci. Będzie
mówić o zwariowanym wróbelku Teosiu, odkrywającym
razem z innymi zwierzętami historię Bożego Narodzenia.
Dzięki temu dzieci zobaczą szopkę i będą wiedzieć dlaczego musiał w niej urodzić się Ktoś tak wyjątkowy. Poczują
też wspaniały nastrój i głębię tych cudownych Świąt.

 we wtorki, godz. 11.00 / zapisy (osobiście lub
telefonicznie)

W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 43: tel. 22 835 18 43.

 w czwartki, godz. 16.30 / zapisy (osobiście lub
telefonicznie)

Mediateka START-META, ul. Szegedyńska 13a

W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Wypożyczalnią Nr 21: tel. 22 835 48 39.

 8 grudnia godz. 17:00 - Teatrzyk dla dzieci - „Co
się stało z Mikołajem” w wykonaniu Teatru Tak.
Wstęp wolny.
Jestem Bąbel, skrzat. Otrzymałem arcyważne zadanie.
Nadchodzi czas rozdawania prezentów,a Mikołaj zapadł
się pod ziemię. Muszę go odnaleźć. Zaprzęgam więc
Rudolfa i ruszam na poszukiwania. Kierunek - Arizona, a

tam spotkanie z Kowbojem - oszustem. Kierunek - Afryka, a tam egzotycznie świąteczny taniec z kolegą Tamtamtu. Po Mikołaju ani śladu. Może w świecie bajek? Tu
na mnie czeka nieszczęśliwy Trol Trollo, który ofiaruje mi
flakonik z podejrzanym syropkiem. Co mi po syropku,
kiedy Mikołaja ani widu ani słychu. Może czarnoksiężnik będzie wiedział? On i jego trzy magiczne skarpety
z zagadkami? Jeśli dzieci mi pomogą, jest szansa,aby
wszystko skończyło się szczęśliwie...

 11 grudnia godz. 16:30 - Bielańska Akademia
Filmowa dla Wymagających
W grudniu proponujemy Państwu niezwykły obraz
pt. Teoria wszystkiego Jamesa Marscha. Centralną osią
fabuły jest życie wybitnego fizyka Stephena Hawkinga oraz jego żony Jane. Filmowa biografia genialnego
astrofizyka jest po trosze teorią miłości, przyjaźni, nadziei, siły, słabości, wygranych i przegranych. Może czegoś jeszcze? Serdecznie zapraszamy!
 15 grudnia godz. 17:30 - Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I
st. im. W. Lutosławskiego
 5, 12, 19 grudnia 2015 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

BIEL ANY PO GODZINACH 11

Nasze Bielany nr 11/2015

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
„Kino za Rogiem”:
Czas Podsumowań
Grudniowe seanse w ramach „Kina za Rogiem” upłyną nam pod hasłem wszelkiego rodzaju podsumowań. Grudzień, koniec roku, to w ogóle odpowiedni
moment, żeby spróbować odpowiedzieć sobie na
pytania, co w naszym życiu było dobre, a co nie do
końca, co się udało, co zaś rozczarowało nas najbardziej.

Spotkanie z prażanami
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 (ul. Petofiego 3) wraz z Fundacją Animacja serdecznie zaprasza 11
grudnia br. o godz. 18:00 na prezentację komiksów adaptujących relacje pogodnych mieszkańców Pragi. Na dużym ekranie, z muzyką i odautorskim komentarzem twórców. Możliwość wygrania komiksów i zakupienia ich!
Projekt Fundacji Animacja o nazwie „Praga Gada” ma na
celu ukazanie kompetencji kulturowych starszego pokolenia oraz integrację pokoleń „dziadków” i „wnuków”.
Polega na przeprowadzeniu rozmów z seniorami z prawobrzeżnej Warszawy, zmieszczeniu fragmentów w Internecie www.PragaGada.pl oraz adaptacji najciekawszych z

nich na komiksy, atrakcyjne dla młodzieży i dorosłych.
Tą unikatową serię KOMIKSÓW charakteryzują:
1. Autentyczność. Każda z nowel graficznych w każdym
z 3 tomów: „O wojnie”,, „O pokoju”, „O międzywojniu”
oparta jest na autentycznych relacjach mieszkańców
Pragi z przyległościami.
2. Partycypacja. Na każdym etapie projektu seniorzy
i (wciąż) młodzi artyści współpracują ze sobą, by jak
najlepiej oddać realia epoki i emocje bohaterów.
3. Jakość. Po raz pierwszy narracje Polaków zilustrowali
także zagraniczni twórcy: mi.in: T. Sandoval, A. Pagliaro.
Każdą opowieść ilustruje inny artysta!
Na spotkaniu rozlosujemy komiksy wśród publiczności.
Wstęp wolny.

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3

Grany przez Tomasza Kota bohater filmu „Erratum” Marka Lechkiego wraca w rodzinne strony żeby spróbować
odnaleźć dawnego siebie - wrażliwca o istnieniu którego zapomniał w biegu wielkomiejskiego życia.
Inny popularny gwiazdor naszego kina, Borys Szyc,
mierzy się w „Krecie” Rafaela Lewandowskiego z domniemaną lub rzeczywistą przeszłością swojego ukochanego ojca (kreacja Mariana Dziędziela), cenionego opozycjonisty „Solidarnościowego” oskarżanego
o współpracę z SB.
W znakomitym duńskim thrillerze „Polowanie” który
był wydarzeniem festiwalu w Cannes, został pokazany
schemat działania państwa opiekuńczego, które w jednej chwili staje się państwem policyjnym, opresyjnym.
Wierzę że każda z tych propozycji okaże się dla państwa
ciekawa i satysfakcjonująca.
Jednocześnie serdecznie dziękuję za cały rok fantastycznych spotkań filmowych - nasze kino niemal w
każdym miesiącu znajdowało się w ścisłej czołówce w
sieci „Za Rogiem” pod względem frekwencji.
Mam nadzieję że w kolejnym, 2016 roku roku czekają
nas następne, wyjątkowe filmowe przeżycia!
Łukasz Maciejewski
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

Bielański Ośrodek Kultury,
Koncert Jagodziński / Strobel TÊTE - À- TÊTE ul. Estrady 112
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Jazz 2015.
www.bok-filia.eu,
Bezpłatne wejściówki od 23 listopada w sekretariacie BOK w godz. 9.00 – 17.00.
Telefoniczna rezerwacja wejściówek od 23 listopada w godz. 9.00 - 17.00 pod nr tel. tel. 22 835 54 44
(22) 834-65-47
1.12 (wtorek), godz. 19.00

Janusz Strobel i Andrzej Jagodziński – wybitni polscy
jazzmani, artyści światowej klasy spotkają się twarzą w
twarz i zagrają koncert będący podsumowaniem ich
ponad 30-letniej współpracy. Oryginalne środki ekspresji muzycznej i nieoczywiste połączenia stylistyczne to
wyznacznik ich muzyki. Wyjątkowość projektu polega
na połączeniu brzmienia gitary klasycznej (Janusz Strobel) z akordeonem (Andrzej Jagodziński) w jazzowym
repertuarze autorskich kompozycji obu artystów. Swing,
bossa-nova, klimatyczna ballada i energetyczna samba.
Jednym słowem – fascynujące spotkanie Tête-à-Tête.

4.12 (piątek), godz. 18.00

Wernisaż wystawy „Zapytanie o... Przyroda w
akwareli Marty Stambórskiej”.

śpiewu klasycznego, musicalowego i piosenki
aktorskiej prowadzonych według autorskiego
projektu Maryli Gralczyk.

5.12 (sobota), godz. 19.00

19.12 (sobota), godz. 12.00

Wstęp wolny. Wystawa czynna do 8.01.2016

Spektakl „Kandydat”, Teatr Podaj Dalej.
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 30 listopada.

11.12 (piątek), godz. 19.00

Z cyklu „Warszawska Giełda Autorów. Kabaret
ZAKR”.

Prowadzenie Marek Majewski. Bezpłatne wejściówki
do pobrania od 7 grudnia w sekretariacie BOK w godz.
9.00 -19.00.

12.12 (sobota), godz. 15.00

Spotkanie z pisarką Krystyną Lubieniecką-Baraniak „Moje sybirskie wigilie”.

Wstęp wolny. Spotkanie przygotowane przez społecznych animatorów kultury Wandę Ablewicz i Jana Marczaka.

13.12 (niedziela), godz. 12.30

Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”, spektakl
„Kłopoty Świętego Mikołaja” w wykonaniu
artystów Agencji Teatralnej Vena, animacje
plastyczne o tematyce świątecznej.
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 7 grudnia

13.12 (niedziela), godz. 12.00 – 17.00

Kiermasz „Idą Święta” (zabawki, rękodzieło,
plastyka obrzędowa).
Wstęp wolny

13.12(niedziela), godz. 17.00

Koncert przedświąteczny „Zanim rozbłyśnie
choinka…” w wykonaniu uczestników zajęć

Wstęp wolny

Koncert świąteczny z cyklu „W saloniku u
Goldoniego” w wykonaniu młodych pianistów
z Klubu Frycek prowadzonych przez Marię
Fedorowicz-Lenart.

3.12(czwartek), godz. 17.30

„Świąteczne bieżniki” - warsztaty artystyczne.
Odpłatność 35 zł. Zapisy do 30.11.

10.12(czwartek), godz.17.00

„Świąteczne lampiony” warsztaty decoupage.
Odpłatność 35 zł. Zapisy do dnia 4.12

10.12 (czwartek), godz. 18.00

„Baletowa perła carskiego Petersburga – Matylda Krzesińska”.
Spotkanie z cyklu Historii Baletu. Wstęp wolny.

12.12 (sobota), godz. 12.00

Z cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką spektakl dla dzieci pt. „Mikołajki” w wykonaniu
Teatru Wariacja.
Bilety: 5 zł

Wstęp wolny.

Gala I Warszawskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w José Marti
Gala rozdania nagród rozpoczęła się minutą ciszy. W ten
sposób chcieliśmy uczcić ofiary zamachu terrorystycznego w Paryżu sprzed dokładnie tygodnia i piosenką
„Mon histoire” z musicalu Les Miserables w wykonaniu
Emilii Walczak z XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jose Marti.
Na uroczystości byli obecni: gospodarze Zbigniew Ślęzakowski i Grażyna Kwiatkowska – dyrekcja XXII LO z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti oraz goście
honorowi - Juan Castro – jego Ekscelencja Ambasador
Kuby, Xavier Wasson - attache do spraw edukacji z
Ambasady Francji, Joaquína Tamara Espot – przedstawiciel Ambasady Królestwa Hiszpanii, Jelena Aksenova
– przedstawiciel Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki
oraz Jarosław Bobin – dyrektor Bielańskiego Ośrodka
Kultury.
Głos zabrali: Zbigniew Ślęzakowski, Jarosław Bobin i Xavier Wasson.
Placówki, które objęły honorowy patronat nad naszym
Konkursem: Ambasada Francji, Ambasada Królestwa
Hiszpanii, Ambasada Kuby, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki oraz
Franck Pezza - Delegat Walonii-Brukseli w Warszawie,
Adam Struzik - Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy Bielany.
W jury zasiedli: Joanna Karwacka, piosenkarka i studentka filologii angielskiej, Mikołaj Szymczyk – uzdolniony muzycznie absolwent XXII LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jose Marti, Krystyna Szymczak - nauczycielka języka niemieckiego w XXII LO z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. Jose Marti, Małgorzata Zawadzka
- filolog romański, historyk sztuki, kustosz w Muzeum
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Ana
Jimenez - rodowita Hiszpanka, nauczycielka literatury
hiszpańskiej w XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jose Marti, Katarzyna Kadzidło - filolog specjalizująca się w zakresie polskiej literatury dawnej oraz copywriter i krytyk tekstów reklamy, naukowo i prywatnie
związana z Włochami, Jelena Aksenova - reporterka i
prezenterka telewizyjna z Moskwy, aktualnie pracownik Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie,
Karolina Broma-Smenda - japonistka i doktorantka na
Uniwersytecie Warszawskim
Pomysłodawcy i organizatorzy Konkursu to:
Ewa Afteni-Zdrzalik – nauczycielka j. francuskiego
Karolina Rudzik – nauczycielka j. niemieckiego
Sandra Zaleska – nauczycielka j. hiszpańskiego
David Vargas – nauczyciel j. hiszpańskiego
WYNIKI I EDYCJI KONKURSU JoseSong:
● GRAND PRIX: Maria Leszczełowska z 35 LO im B. Prusa
za „Paris sera toujours Paris”
● NAJLEPSZY SOLISTA ex aequo: Oliwia Sekrecka z 12
LO im. Sienkiewicza za „Odinoc’ka” oraz Aleksandra
Leszczyńska z 19 LO im. Powstańców Warszawy za „Milion purpurowych róż”
● NAJLEPSZY DUET: Alicja Niździńska & Adrianna Piwko
z 37 LO im. Dąbrowskiego za „Du baust mich auf”
● NAJLEPSZY ZESPÓŁ I NAJLEPSZE WYKONANIE PIOSENKI W J. NIEMIECKIM: Wiktor Ołdak wraz z zespołem z
13 LO im. Lisa Kuli za „Bitte hör nicht auf zu träumen”
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„Jestem w porządku”

Pracownia
Rodziny

Jak wspierać dzieci w budowaniu zaufania do siebie i zdrowego poczucia wartości?
Poczucie wartości a
pewność siebie
Poczucie własnej wartości to
fundament harmonijnego rozwoju i szczęśliwego życia. Jak możemy wspomóc dziecko, by je w sobie kształtowało? Do niedawna
rodzice, pedagodzy a nawet specjaliści z dziedziny psychologii i
wychowania twierdzili, że duże
znaczenie ma częste chwalenie
dziecka za to, co robi dobrze, mówienie mu, w czym jest wspaniałe
i motywowanie do tego, by chciało być jeszcze lepsze. Czy w takim
razie poczucie wartości to przekonanie, że jesteśmy w czymś fantastyczni, może nawet najlepsi, a w
każdym razie lepsi od innych? Zupełnie nie. To pewność siebie zależy od tego, co potrafimy, czyli od
umiejętności posiadanych w danej
dziedzinie życia.
Dziecko może mieć wiarę we
własne umiejętności sportowe,
taneczne albo matematyczne,
może czuć się dobre w jakiejś dziedzinie. To jednak buduje jego pewność siebie, a nie poczucie własnej
wartości - mówi Anna OlczykGrabowska trener Familylab Polska, organizatorka warsztatów w
ramach Pracowni Rodziny. Jak

uważa Jasper Juul, duński psycholog i terapeuta, poczucie własnej
wartości odnosi się do tego kim
jestem i doświadczeń z tym związanych. Jest to poczucie, że mamy
swoją wartość po prostu dlatego,
że istniejemy. Chodzi o to, by
dziecko poznawało siebie. Dostrzegało i akceptowało swoje
uczucia, emocje, odczucia płynące
z ciała, upodobania, wady, zalety,
ograniczenia i marzenia - tłumaczy Anna Olczyk-Grabowska.
Poczucia własnej wartości nie
da się komuś “przekazać”, czy ofiarować. Tym, co możemy zrobić, by
wspierać dzieci w jego rozwijaniu
jest akceptacja i zauważanie dziecka
takim, jakie jest. Dzieci chcą czuć
się ważne dla swoich rodziców, zauważone i rozumiane. Dla mnie
osobiście istotne jest to, by mówić
też dziecku, jak jest dla nas ważne,
jak cieszymy się, z jego obecności
w naszym życiu – dodaje organizatorka warsztatów dla rodziców.
By wspierać dzieci w rozwijaniu poczucia własnej wartości możemy też powstrzymać się od krytyki. Krytykowane, dzieci zaczynają wątpić w to, że są w porządku.
Krytyka podcina skrzydła, potęguje presję, zrywa kontakt. Zdaniem Alfiego Kohna, światowej

sławy eksperta od edukacji i wychowania, aby nasze przesłanie
dotarło do dziecka, wystarczy że
wypowiemy je w najłagodniejszy
możliwy sposób, ponieważ i tak
działanie naszych słów zostanie
wzmocnione przez autorytet nieodłączny rodzicowi.

Nie tędy droga, czyli o
pułapce pochwał
Mogłoby się wydawać, że skoro krytyka szkodzi dzieciom, prostym sposobem na to, by je wspierać jest nie szczędzić im pochwał.
Czy słowa: “jesteś najlepszy”, “to
piękne”, “ale jesteś grzeczny” rzeczywiście służą dzieciom? Z pewnością nie budują poczucia własnej wartości, bo odnoszą się do
konkretnych zachowań czy osiągnięć i są wyrazem warunkowej
akceptacji ze strony rodzica. Zdaniem Alfiego Kohna, dzieci mogą
w efekcie wykształcić w sobie warunkową samoocenę. Dzieciom
trudno akceptować siebie bezwarunkowo, jeśli czują się kochane i
akceptowane przez swoich rodziców tylko wtedy, gdy spełniają ich
oczekiwania. Kiedy miłość bezwarunkowa i szczery entuzjazm są
obecne na co dzień, okrzyk “Wspaniale!” nie jest potrzebny. Ale kie-

dy ich brakuje, nie pomogą żadne
entuzjastyczne okrzyki - pisze Alfie Kohn (MiND 2013).
Jeśli chcemy pomóc dzieciom
rozwijać zdrowe poczucie własnej
wartości, powinniśmy zdaniem Juula wyrażać uznanie dla tego, kim
są. Poczucie własnej wartości buduje się w relacji do osób ważnych.
Dziecko potrzebuje uwagi i akceptacji rodzica, takim jakie jest. Jak tę
uwagę dawać? Naturalnie. Podczas
towarzyszenia dziecku w codziennych czynnościach wystarczy dostrzegać uczucia dziecka i mówić o
nich w niewartościujący sposób,
powstrzymując się od ocen. “Widzę, że to sprawia ci radość”, “mam
wrażenie, że jesteś smutny”, “wyglądasz na zadowolonego” - te zdania
sprawiają, że dzieci czują się widziane, słyszane i rozumiane. Dzieci
traktują siebie tak, jak my je traktujemy. Jeśli poważnie podchodzimy
do tego, co przeżywają, to same też
będą traktowały siebie poważnie pisze Juul - A jeśli do tego będziemy
jeszcze otwarcie wyrażać swoją radość, że są częścią naszego życia,
doświadczą wtedy namacalnie, że
ich istnienie ma dla nas większą
wartość niż ich osiągnięcia.
Małgorzata Stańczyk

Zapraszamy rodziców z Bielan na warsztaty w ramach „PRACOWNI RODZINY”. To cykl
bezpłatnych wykładów i warsztatów dla rodziców, którzy chcą
rozwijać swoje umiejętności wychowawcze. Rodzice mogą dowiedzieć się, jak radzić sobie z
wybuchami złości dziecka, jak
wspierać jego poczucie własnej
wartości oraz jak budować dobrą
relację opartą na szacunku i zrozumieniu.
Miejsce: Biblioteka Publiczna,
ul. Duracza 19 /I piętro/niedaleko
stacji metra Słodowiec
Realizator: Fundacja Przystan e k Tw ó r c z o ś ć , F u n d a c j a
Umiejętności Psychospołecznych
Manzana.
Więcej na: www.tworczosc.
org.pl
Program dofinansowany jest
przez Urząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy w ramach realizacji zadań lokalnych w zakresie
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy
B i e l a n y m . s t . Wa r s z a w y
w 2015 r.

Multitasking? Nie za kółkiem
Świat dzisiejszej motoryzacji
oferuje nam wiele rozwiązań,
które sprawnie przyczyniają
się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Warto jednak
pamiętać o tym, że nic nie jest
w stanie zastąpić refleksu i
opanowania kierowcy. W codziennej rutynie często zdarza
się nam zaufać technologii na
tyle, że zapominamy o tym, że
to my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo nasze
i pasażerów, a systemy mają
nam tylko pomóc.

B

ezpieczeństwo na drogach
to temat, który nigdy nie
przestanie być aktualny.
Zawsze coś będzie można poprawić tak, by kierowcy mogli bezpieczniej podróżować.
Ostatnimi czasy coraz bardziej
popularne stają się systemy bezpieczeństwa, które pełnią rolę elektronicznego asystenta kierowcy. Systemy te są w stanie zatrzymać auto
przed niezauważoną przeszkodą,
ostrzec kierowcę o nieplanowanej
zmianie pasa ruchu czy automatycznie przełączać światła z drogowych na mijania, tak by nie ośle-

piały innych kierowców. Jednak
mimo zaawansowanej techniki i
nowoczesnego oprogramowania,
to człowiek jest najważniejszym
“systemem”, jaki decyduje o bezpiecznej podróży, i tak zostanie
jeszcze przez wiele wiele lat.
Na szczęście poza systemami
bezpieczeństwa montowanymi
w nowych samochodach, istnieją
również skuteczne metody na poprawienie zdolności kierowców.
Mogą to być zajęcia na płycie
poślizgowej, te z pewnością przydadzą się w trakcie jazdy w ciężkich warunkach, jednak na co
dzień najważniejszą cechą kierowcy jest refleks. Dobrą metodą badania go jest trenażer. Test na nim
wygląda następująco: kierowca
musi jak najszybciej uderzać w
kolejno zapalające się na urządzeniu lampki przez 30 s, na końcu
wyświetla się wykres, który pokazuje jak czas reakcji kierowcy
wpływa na drogę hamowania. Wyniki dają do myślenia. Wystarczy
chwila nieuwagi, żeby nawet przy
małej prędkości droga hamowania
drastycznie się wydłużyła, dla
przykładu - skoncentrowany kierowca prowadzi samochód z pręd-

kością 50 km/h, zauważa przeszkodę, mija 1s zanim rozpocznie
hamowanie, którego droga wyniesie 14 m, to dystans 4 przejść dla
pieszych. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby ten dystans drastycznie się wydłużył, rzut oka na telefon wydłuża czas reakcji do 3-5 s.,
strach pomyśleć jak bardzo zwiększa to drogę hamowania.
Kierowcy często nie zdają sobie
sprawy, jak wiele złych przyzwyczajeń wpływa na sposób, w jaki
prowadzą samochód. Każda inicjatywa mająca na celu uświadomienie im tego i zmianę nawyków na
dobre, zasługuję na pochwałę.
Niedawno stacja Toyoty na
Bielanach zorganizowała tydzień
bezpieczeństwa, w trakcie którego
kierowcy mogli sprawdzić, a później trenować swój czas reakcji. W
zorganizowaniu akcji pomogli
specjaliści z projektu “Świadomy
kierowca”, obsługiwali oni trenażer
służący do badania czasu reakcji i
instruowali kierowców jak można
go skrócić.
Nic nie działa na wyobraźnie
tak, jak wykres, który pokazuje jak
niewiele potrzeba, żeby doszło do
tragedii, dla której uniknięcia wy-

starczyło być bardziej skupionym
na prowadzeniu samochodu.
Stacje dealerskie, które angażują się w podobne akcje są w Polsce rzadkością, a szkoda, bo to
właśnie salony samochodowe i ich
pracownicy powinni pełnić rolę
ambasadorów nie tylko swojej
marki, ale co istotniejsze bezpiecznej jazdy. W związku z tym szczególnie w okresie wyprzedażowym,
warto wybierać te stacje, które
swoimi działaniami pokazują, że
zależy im na czymś więcej niż kolejne sprzedane auto.
Kupując auto z wyprzedaży zawsze możemy liczyć na dobrą ofertę finansową, może to być duży
rabat, atrakcyjne warunki finansowania, a nierzadko jedno i drugie.
Jednak patrząc na poprzednie akapity tego tekstu, nie to jest najważniejsze. Warto poszukać oferty,
która poza gotówką w portfelu,
zachowa również nasze poczucie
bezpieczeństwa. Część marek oferuje nam zaawansowane systemy
bezpieczeństwa, szeroko na ich
temat w ostatnim czasie wypowiada się Pan Zientarski, znany i ceniony dziennikarz motoryzacyjny.
Jednak poza samochodem,

warto zwrócić uwagę na dodatki,
które znacznie podnoszą bezpieczeństwo najważniejszych pasażerów samochodu - dzieci.
Tutaj jasnym punktem na mapie ofert wyprzedażowych jest salon Toyoty Bielany, który nieco
przewrotnie biorąc pod uwagę okoliczności, oferuje kierowcom “500
zł na dziecko”. To oferta skierowana
do kierujących rodziców - w skrócie polega na tym, że przy zakupie
samochodu z wyprzedaży, kierowca otrzymuje bon na zakup fotelika
samochodowego dla dziecka.
Bezpieczeństwo na drogach to
bardzo istotna kwestia. Często kierowcy nie zdają sobie sprawy, jak
niewiele potrzeba, żeby doszło do
zdarzenia, które może zmienić całe
dotychczasowe życie. Moim życzeniem jako autora jest to, aby kierowcy zdali sobie sprawę, jak niewiele potrzeba, żeby zwiększyć
poziom bezpieczeństwa. Wystarczy wyłączyć telefon, zdjąć nogę z
gazu, posadzić najważniejszych
pasażerów w fotelikach i skupić się
na drodze, nie na tej wyjątkowo
interesującej reklamie za oknem.
Marek Zielony
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Kolejna edycja budżetu partycypacyjnego
strategiami i programami m.st.
Warszawy.
● Projekty, które zawierają
treści uznawane powszechnie za
naganne, obsceniczne, obraźliwe,
wulgarne lub które mogą być
odebrane jako społecznie naganne nie będą weryfikowane, a informacje o nich nie będą publikowane.
Szczegółowe zasady z przebiegu budżetu partycypacyjnego
znajdują się w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok
2017. Pełna treść Regulaminu i
zasady przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w roku 2017
znajduje się na stronie Urzędu
Dzielnicy Bielany www.bialany.
waw.pl w zakładce Budżet partycypacyjny.

Pamiętaj

dokończenie ze str, 1

● Projekt musi być zgłoszony
na jeden z trzech możliwych sposobów:
– Elektronicznie poprzez stronę: www.twojbudzet.um.warszawa.pl;
– Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Bielany w okienku nr 49
„Kancelaria” w poniedziałki w go-

dzinach 8:00 – 18:00, w kolejnych
dniach, wtorek – piątek, w godzinach 8:00 – 16:00;
– Pocztą tradycyjną (decyduje
data wpływu formularza do urzędu) Urząd Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy, ul. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa z dopiskiem:
„Budżet Partycypacyjny 2017”
W ramach budżetu partycypa-

cyjnego nie mogą być zgłaszane
projekty, które:
● zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
● zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji
zadania, które w latach kolejnych
będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
● są sprzeczne z przyjętymi

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdują się na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
oraz na stronie Urzędu Dzielnicy
Bielany www.bielany.waw.pl w zakładce „Budżet Partycypacyjny”
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące budżetu partycypacyjnego, pomoże Ci:
– Koordynator ds. budżetu
partycypacyjnego. Kontakt do koordynatora: Witold Strzeszewski,
e-mail: witold.strzeszewski@um.
warszawa.pl, tel: (22) 37 33 308 lub
(22) 37 33 370,
– Dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu
planowania i realizacji budżetu

partycypacyjnego w dzielnicy.
Spotkania Zespołu są otwarte również dla osób, które nie są jego
członkami. Możesz przyjść i posłuchać, o jakich kwestiach obecnie decyduje, zadać pytania lub
wyrazić swoją opinię. Informacje
o Zespole ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 na Bielanach
znajdziesz na stronie Urzędu
Dzielnicy Bielany: www.bielany.
waw.pl
– Możesz napisać także wiadomość do Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
na adres twójbudzet@um.warszawa.pl
– Możesz odwiedzić także nasz
profil na Facebooku „Budżet Partycypacyjny Dzielnicy Bielany”.
Znajdź nas i polub. Tam na bieżąco informujemy o wszystkich aktualnych działaniach.
Dodatkowo zapraszamy na
dwa maratony pisania wniosków,
28 listopada 2015r oraz 9 stycznia
2016r w godzinach 11.00 – 15.00,
gdzie będzie można skorzystać z
pomocy urzędników merytorycznych przy konstruowaniu wniosku.
Na wszystkie osoby które będą
potrzebowały pomocy przy pisaniu projektów czekają także członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, na dyżurach konsultacyjnych w Urzędzie Dzielnicy
Bielany pokój nr 176 na I piętrze,
w godz. 17:00-19:00:
● 10 grudnia 2015 (czwartek)
● 7 stycznia 2016 (czwartek)
● 12 stycznia 2016 (wtorek)
● 14 stycznia 2016 (czwartek)
Redakcja

Na Wawrzyszewie o bezpieczeństwie Ruszył nabór Partnerów
do projektów

W

spotkaniu uczestniczyli
zastępcy burmistrza
dzielnicy Bielany: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz
Piątkowski, radni: Joanna Radziejewska, Iwona Walentynowicz,
Ryszard Zakrzewski, Naczelnik V
Oddziału Straży Miejskiej Romuald
Modzelewski, przedstawiciele Policji i mieszkańcy Wawrzyszewa.
W trakcie spotkania mieszkańcy pod adresem zaproszonych gości zgłosili wiele wniosków i pytań.
M.in. zwrócili się z prośbą o spo-

wodowanie zwiększenia patroli
policji w okolicach szkół i Stawów
Brustmana, skierowali wniosek w
sprawie wprowadzenia zakazu
parkowania samochodów na ul.
Wolumen. Zwrócono uwagę na
wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia boiska Szkoły Podstawowej
Nr 209 przy pasie pieszo-jezdnym
biegnącym od jezdni Reymonta w

kierunku podwórka szkoły i przedszkola. Zwrócili się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa na ul. Dantego, a także o zlikwidowanie
słupków przy ul. Dantego/Wergiliusza. Pojawił się też wniosek o
wykonanie przejścia dla pieszych
przy stacji benzynowej Shell.
Z.P.

Fot. Arch. Redakcji

Z inicjatywy Zygmunta Morawskiego, Przewodniczącego
Samorządu Mieszkańców
Wawrzyszew 6 listopada
2015 r. w Bielańskim Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie w
sprawie bezpieczeństwa.

Organizatorzy spotkania i zaproszeni goście

Urząd m.st. Warszawy ogłosił
kolejny konkurs 04/10/15
na wspólne przygotowanie i
realizację projektów współfinansowanych ze środków
UE i/lub innych środków
zewnętrznych. Nabór Partnerów trwa do 29 stycznia
2016.

U

rząd Dzielnicy Bielany zaprasza instytucje, organizacje pozarządowe oraz
przedsiębiorstwa działające na terenie Dzielnicy Bielany, gotowe do
współpracy w przygotowaniu i
realizacji projektów m.in. z zakresu edukacji, kultury, aktywizacji

społeczno-zawodowej, usług społecznych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do składania
wniosków na Partnerów projektów.
In for m a c j a o kon ku rs i e
04/10/15: http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/miasto-stoeczne-warszawa-og-aszakonkurs-041015
Więcej informacji: (22) 37 33
265 lub w pok. 265, w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy przy ul. Żeromskiego
29. Osoba do kontaktu: Agnieszka
Lewandowska.
Redakcja
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Nie pozwólmy zamarznąć! Złote Gody na Bielanach

ek

Od ponad 10 lat, co roku
Zarząd Dzielnicy Bielany
zaprasza mieszkańców obchodzących 50. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego do
wspólnego świętowania podczas uroczystości Jubileuszu
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

T

o uroczyste spotkanie gromadzi wielu gości i cieszy się
niesłabnącą popularnością i
uznaniem wśród mieszkańców.
Tegoroczna uroczystość odbyła się 10 października w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany. Honory gospodarza spotkania
pełnili: burmistrz dzielnicy Bielany
Tomasz Mencina oraz zastępca
burmistrza Włodzimierz Piątkowski. Życzenia jubilatom składała
również posłanka na Sejm RP Joanna Fabisiak oraz przedstawiciele
Rady Dzielnicy Bielany: wiceprzewodnicząca Anna Czarnecka i radni: Wojciech Borkowski, Teresa
Renata Banasiak i Daniel Pieniek.
W tegorocznej uroczystości
uczestniczyło 50 par świętujących
swój jubileusz, w tym 15 par ob-

Tomasz Mencina i Anna Czarnecka dzielą jubileuszowy tort

chodziło 65. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego. Spotkanie
wypełniły składane jubilatom życzenia i wyrazy uznania, wręczenie
pamiątkowych dyplomów, upominków i kwiatów, a także specjalnie z tej okazji przygotowany uroczysty obiad i koncert, podczas
którego w romantyczną, pełną nostalgii i miłości podróż zabrali
obecnych artyści Sława Przybylska
i Robert Kudelski, którym na fortepianie akompaniował Janusz Tylman, a Jan Krzyżanowski, prywatnie od ponad 50 lat mąż Pani Sławy
rozbawił obecnych anegdotami i
dykteryjkami ze sfery spraw damsko-męskich i małżeńskich. Uroczystości towarzyszyło dużo emocji

i wzruszeń, jubilaci chętnie dzielili
się swoimi przemyśleniami i własną
receptą na trwałe i udane życie
małżeńskie. Nad całością organizacji spotkania czuwał Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy wsparciu wolontariuszy – młodzieży ze Stowarzyszenia „Przywrócić Dzieciństwo”
TPDU im. K. Lisieckiego „Dziadka”, Klubu Młodzieżowego „Latarka”. Podziękowania składamy również ks. dr. Krzysztofowi Koskowi
– proboszczowi Parafii pw. św. Zygmunta, dzięki którego życzliwości
została odprawiona Msza święta w
intencji jubilatów i ich rodzin.
WSZ
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Dekada rozwoju

Fot. Arch. WSZ

Z

imową porą na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażone osoby starsze,
samotne, które z różnych przyczyn
nie mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami. Jeśli znamy
kogoś starszego, żyjącego samotnie
nie wstydźmy się sprawdzić i zapytać czy potrzebuje naszej pomocy.
Należy pamiętać, że są ośrodki i
placówki, w których taka osoba
otrzyma opiekę i będzie bezpieczna.
Funkcjonariusze informują ośrodki
pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej
sytuacji materialnej mogą stać się
potencjalnymi ofiarami na skutek
wychłodzenia organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego

my również możemy powiadomić
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pamiętajmy, że obowiązkiem
każdego z nas jest reagowanie na
cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza
teraz mogą potrzebować naszej
pomocy. Wystarczy tylko jeden
telefon pod numer 112 lub 997 lub
986, by uchronić kogoś od zamarznięcia i uratować czyjeś życie.
Uwaga: informacje dla osób
bezdomnych udzielane są przez
Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pod bezpłatnym numerem telefonu 987 oraz na stronie
internetowej www.mazowieckie.pl.
Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują
najbliższe schroniska, jadłodajnie,
czy punkty pomocy medycznej.
Pod numer 987 zatelefonować
może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych.
Odpowiednie służby zostaną o tym
natychmiast poinformowane.

D

Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera nie
zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej
pomocy. Nie bądźmy obojętni
i alarmujmy Policję za każdym
razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon,
aby uratować komuś życie.

N
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– Dla spółki te dziesięć lat to było duże wyzwanie i bardzo dobry okres – mówi
Krystyna Pękała, prezes SKM. – Nowy przyjazny tabor, nowa jakość przewozów, nowe
linie. Trzeba przypomnieć, że spółka zaczynała w 2005 r. od przewozów na jednej linii
do Falenicy. W tej chwili to są cztery linie, 32 pojazdy, ogromny wzrost liczby przewożonych pasażerów. Pod tym względem spółka odniosła sukces. Sukcesem dla nas jest
to, że pasażerowie nas bardzo dobrze postrzegają i wtopiliśmy się w krajobraz aglomeracji warszawskiej. Na pewno te dziesięć lat nie zostało straconych.

Y
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Szybka Kolej Miejska obchodzi w br. swój jubileusz 10 lat istnienia.
R
M.ST. WA

S

Siedem linii, gwieździście zbiegających się …
– Na decyzję władz miasta o powołaniu spółki kolejowej świadczącej usługi przewozowe wpłynęło kilka czynników – przypomina początki Jerzy Obrębski, członek
zarządu, dyrektor przewozów Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie; był jedną z osób
tworzących spółkę. – Warszawski węzeł kolejowy to siedem linii, gwieździście zbiegających się w centrum, ze sporą liczbą przystanków na terenie aglomeracji warszawskiej.
Miasto myślało o własnym przewoźniku, bo istniejący wówczas system przewozów
regionalnych w rejonie Warszawy całkowicie pomijał przewozy miejskie.
Zakładając spółkę, władze stolicy wyposażyły ją w kapitał założycielski w wysokości 72,5 mln zł. Pierwszymi jej udziałowcami były: Metro Warszawskie i Tramwaje
Warszawskie oraz miasto stołeczne. W 2007 roku udziały przewoźników zostały wykupione i jedynym udziałowcem Szybkiej Kolei Miejskiej do dziś jest Warszawa. Organizatorem przewozów w jej imieniu jest Zarząd Transportu Miejskiego.

Na historię złożyło się kilka kluczowych wydarzeń…
Kronikę firmy można więc zacząć pisać od kupna 8 pojazdów 14 WE i jednej trasy
Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica.
W 2008 r. spółka zawarła wieloletnią umowę z Zarządem Transportu Miejskiego
w Warszawie na realizację przewozów pasażerskich. Pozwoliło to spółce rozpocząć
kolejne zakupy.
W 2010 r. w leasingu kupiono 4 nowe pojazdy typu 19 WE, co pozwoliło poszerzyć
świadczone usługi na trasie S2.
Następne zakupy to 13 nowych pojazdów, które dedykowane były połączeniu
kolejowemu stolicy z portem lotniczym na EURO2012. Były one dofinansowane ze
środków unijnych w ramach projektu „linii lotniskowych”.

W 2012 do stolicy dojechało kolejnych 6 nowoczesnych pojazdów typu 35 WE.
Wzmocniły one obsługę pasażerską na wszystkich liniach. W czerwcu tego roku spółka podpisała z PKP S.A. umowę na wieloletnią dzierżawę stacji postojowej, która
umożliwiła organizację własnego zaplecza techniczno-postojowego.
Pod koniec roku 2013 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano
wyjątkową umowę o dofinansowaniu leasingu 10 pojazdów; łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 106 mln zł. Niepowszechność kontraktu polega na tym, że
uzyskano dofinansowanie do pojazdów, które już woziły warszawiaków.

To dopiero początek pięknej historii …
– W życiu przewoźnika kolejowego dziesięć lat to dopiero początek historii. Z taką
samą determinacją i entuzjazmem, z którym firma była budowana, chcemy ją dalej
rozwijać – mówi Radosław Gawek, członek zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej. – Dzięki
wsparciu unijnemu dysponujemy najnowocześniejszymi pojazdami, które są podstawowym narzędziem naszej pracy. Biorąc pod uwagę potrzeby komunikacyjne miasta
nie jest to ostatnie słowo – pociągów przybędzie. Dla nich – w ramach rozpoczętego
już, wieloletniego projektu inwestycyjnego – zmodernizowana zostanie stacja techniczno-postojowa. I mając do dyspozycji całą technikę pamiętamy, że to nie ona wykonuje usługi przewozowe. Świadczą ją ludzie – dla ludzi, i oni wszyscy są najważniejsi.
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była Anna Komorowska – małżonka byłego prezydenta RP, patronka
honorowa obchodów 40-lecia
UTW. Delegaci powołali na przewodniczącą Prezydium Parlamentu Krystynę Łewkowicz - panią
prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.
W ramach programu „SeniorWigor” mają powstać domy dziennego pobytu. Powołano trzy komisje ciągłej pracy: Komisję ds. organizacyjno-prawnych, Komisję
strategii, budżetu i finansów oraz
Komisję informacji i promocji.
Środowisko bielańskie reprezentuje w Parlamencie wiceprezes
TKKF „Chomiczówka” - przewodnicząca Bielańskiej Rady Seniorów
– Krystyna Żebrowska, która jest
członkiem parlamentarnej Komisji
strategii, ale także Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast
delegatką z ramienia BRS do Warszawskiej Rady Seniorów została T.
Renata Banasiak i z satysfakcją
stwierdziła, że na pierwszej sesji
ważnym tematem było łączenie
pokoleń. Renata jest bowiem przewodniczącą Stowarzyszenia „Vis
Major” które od dawna krzewi i
realizuje ideę „Seniorzy młodzieży
– młodzież seniorom”. Zdecydowa-

no podzielić członków Warszawskiej Rady Seniorów na trzy grupy
robocze: spraw społecznych, gospodarczych i architektury przestrzennej miasta, a nasza delegatka zgłosiła akces do grupy społecznej.

Śpiewa dla seniorów
Po wielu latach przerwy wróciła na estradę Teresa Kramarska
– jedna z gwiazd piosenki lat
sześćdziesiątych, znana z altu o
szerokiej skali i ciekawej barwie.
Występuje z programem „90 lat
polskiej piosenki”, koncertuje w
Domach Kultury, Klubach Seniora, w Uniewersytecie III wieku.
Słuchając warto uświadomić sobie,
że ten sam głos, tyle że dwuletniej
wówczas Tereni, uratował życie Jej
ojcu, a pewnie i Jej samej.

W 1944 roku kilkudziesięciu
mężczyzn z warszawskiej Woli
stało z rękami do góry, czekając na
egzekucję, Pan Kramarski podniósł tylko jedną rękę, bo w drugiej
trzymał Terenię. Przerażone dziecko zaczęło wrzeszczeć co głosu w
piersiach, a głos już wtedy miało
mocny. Wtedy dowodzący akcją
hitlerowiec wstrzymał egzekucję,
dał dziecku cukierka, a ojcu kazał
uciekać! Może sam miał takie
dziecko?
Telefon do impresario pani Teresy : 513 032
466.
Irma
WieczorkowskaBednarek
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Tak poważne gremium – reprezentacja obywateli 60+ - powstało z inicjatywy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, gminnych i dzielnicowych
rad seniorów oraz z nieuchronności demograficznej. Dziś pcha
taczkę żywota około ośmiu milionów Polaków powyżej 60. roku
życia, ale z prognoz wynika, że w
roku 2020 seniorzy stanowić będą
25 procent naszego społeczeństwa.
Cztery lata na zamianę biedowania
w jako tako godziwe życie? Mało,
a tu trzeba dźwignąć medycynę,
by nie trzasnęły w szwach szpitale,
uzdrowić chorą waloryzację i w
ogóle racjonalnie monitorować
ekonomiczno-społeczne skutki
starzenia się narodu. Jak powiedział wiceprzewodniczący seniorskiego Parlamentu prof. Janusz
Szymborski – „podjęcie i rozwią-

zanie problemów wynikających z
procesu starzenia się ma wymiar
polskiej racji stanu”.
Jak wiadomo, jest to kłopot nie
tylko swojski, ale całego świata,
stąd apel Unii Europejskiej, aby w
każdym państwie członkowskim
powstał seniorski Parlament, mogący wpływać na politykę senioralną tego państwa.
U nas, podkreślił podczas sesji
OPS poseł Michał Szczerba – przewodniczący Sejmowej Komisji Senioralnej – robi się niemało. Tylko
w ostatnich tygodniach Sejm
uchwalił trzy ważne ustawy, które
wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.:
Ustawę o osobach starszych (nakładającą na rząd obowiązek stałego
monitorowania sytuacji seniorów),
Ustawę o zdrowiu publicznym (promującą zdrowe starzenie się) i Ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej
(dla osób powyżej 65. r.ż.) Specjalne słowa uznania skierował pan
poseł do Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które pokazały Polakom, że
trzeci wiek to aktywność, rozwój i
ciekawość świata.
W obradach licznie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych z ówczesną Prezes Rady
Ministrów Ewą Kopacz. Obecna

D

1 października 2015 r. Sala
Sejmu RP. W poselskich ławach
zasiadło 460 delegatów z
całego kraju, a hasło inauguracyjnej sesji Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów (OPS)
brzmiało: „Seniorzy i przyszłość Polski”.

Fot. K. Żebrowska

Mamy Parlament
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Mistrzynie Świata z Hutnika
Rozmowa z Janiną Karasek i Martą Sołtys, Mistrzyniami Świata w speed badmintonie, zawodniczkami Hutnika Warszawa
M.S.: Faktycznie nie jest to jedyny sukces na moim koncie. Dwa
lata temu zdobyłam srebrny medal
w singlu, w tym roku zajęłam trzecie miejsce w grze pojedynczej.
Złoto w deblu na tegorocznych
Mistrzostwach Świata jest bez wątpienia moim największym sukcesem. Jesteśmy z tego sukcesu bardzo dumne. Zresztą w parze zdobyłyśmy wspomniane już wicemistrzostwo Europy, gdzie indywidualnie sięgnęłam po brąz. Teraz
celuję w złoto indywidualnie.

Pani Marto, nie da się ukryć,
że w Pani tenisowej karierze jest
pewien epizod owiany już niemal
legendą, czyli mecz z Agnieszką
Radwańską.

M.S.: Nieliczni już o tym pamiętają , oprócz mnie i moich rodziców. O meczu przypomina al-

Janina Karasek i Marta Sołtys na najwyższym podium

bum z pamiątkowymi wycinkami
z gazet. Rywalizowałyśmy na korcie dawno temu, gdy byłyśmy jeszcze małymi dziewczynkami.
Agnieszka stawiała wtedy swoje
pierwsze tenisowe kroki i było mi
dane zagrać z nią ten jeden, jedyny
raz i wygrać. Teraz byłabym szczęśliwa, gdybym w ogóle mogła z nią
zagrać i przegrać, nawet do zera.
Niech Pani nie będzie taka
skromna, wówczas pokonała Pani
popularną „Isię” 6:0, 6:0.

M.S.: Cóż, może tamta porażka
zmobilizowała ją do ciężkiej pracy
i dlatego dziś odnosi takie sukcesy
(śmiech).

Zrobiło się o Paniach głośno
w kontekście sukcesu na Mistrzostwach Świata, ale to nie jedyne
sukcesy na Paniach koncie?

J.K.: Niewątpliwie ostatnie Mistrzostwo Świata w deblu to mój
największy sukces, jaki do tej pory
osiągnęłam. Przez te kilka lat udało mi się także zdobyć, w singlu,
Mistrzostwo Polski oraz wygrać
kilka turniejów międzynarodowych lub być w czołówce: 3. miejsce w singlu na MŚ 2011 w Berlinie
oraz w deblu wspomniane już 1.
miejsce na MŚ 2015 w Berlinie
oraz 3. miejsce w MŚ 2013 w Berlinie, a także 2 miejsce na ME w
2014 w Warszawie.

ZS

Dlaczego warto uprawiać speed
badminton?

J.K.: Speed badminton oprócz
gry w zawodach jest także bardzo
fajną formą rekreacji. Według zasady „anywhere anytime” można
grać w niego praktycznie wszędzie.
Na dworze, plaży, w hali, na korcie
tenisowym, a także w nocy. Dodatkowo jest to dość łatwy sport i
praktycznie już po kilku lekcjach

J.K.: Do kompletu brakuje nam
jeszcze Mistrzostwa Europy – to
plan na najbliższy rok, a w kolejnym obrona tytułu.
M.S.: W przyszłym roku odbędą się Mistrzostwa Europy we
Francji, liczymy na dobry występ
Polski na tym turnieju. Chciałabym utrzymać dobrą pozycję w
rankingu, obecnie zajmuję 5. miejsce. Liczę także na obronę Mistrzostwa Polski.

Co podoba się Paniom najbardziej na Bielanach?

J.K.: Bielany to piękna, zielona
dzielnica Warszawy. Najbardziej
lubię Lasek Bielański, który często
wykorzystuję na trening ogólnorozwojowe – biegi i rower. Jest to
wspaniałe miejsce w sercu Warszawy do tego typu formy aktywności.
M.S.: Bielany to cicha, spokojna dzielnica. Oddalona nieco od
centrum, co powoduje, że jest doskonałym miejscem do zamieszkania dla każdego.

Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sportowych sukcesów.
Rozmawiał Przemysław Popek

Pamięć o bohaterach czasów II
wojny światowej nie gaśnie.

D

Fot. Arch. ZS
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ie inaczej było w 2015 r.
Mieszkańcy Bielan cały
dzień mogli spędzić aktywnie. 11 listopada od samego
rana w Gimnazjum przy ul. Przybyszewskiego zawodniczki rywalizowały w turnieju siatkówki. W
Szkole Podstawowej nr 273 przy
ul. Balcerzaka dzieci i młodzież
toczyli zmagania w turnieju tenisa
stołowego. Jednocześnie na terenie
AWF odbywały się zawody w szermierce na wózkach, organizowane
przez IKS AWF Warszawa.
Fani strzelania sportowego
mogli 11 listopada skorzystać z
oferty Związkowego Klubu Strzeleckiego, który organizował przy
ul. Marymonckiej 42 Piknik Patriotyczny. Fani gier umysłowych
zgromadzili się w siedzibie TKKF

Chomiczówka. W tegorocznej
edycji turnieju szachowego wzięła
udział rekordowa liczba 118 młodych zawodników. Tam po turnieju szachów dla najmłodszych, rywalizowali brydżyści.
- Oferta sportowo-rekreacyjna
dla mieszkańców dzielnicy Bielany
z okazji świąt narodowych jest
stale powiększana. Dowodem na
to jest bogaty kalendarz, jaki przygotowaliśmy z okazji 11 listopada.
Przez wszystkie imprezy sportowe
przewinęły się setki sportowców w
każdym wieku, a rywalizacje obserwowało mnóstwo mieszkańców
Bielan. Udało się nam pokazać, że
wbrew powszechnym opiniom ten
dzień można spędzić z dala od
centrum i politycznych awantur,
które ostatnio dominują w tym
ważnym dla wszystkich dniu –
podsumował zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.

J.K.: W Hutniku trenujemy już
od 2012 roku.
M.S.: Jasia trafiła do Hutnika
nieco wcześniej, ale faktycznie z
klubem jesteśmy związane już kilka lat. Bardzo miło jest stawać na
podium w dresie z herbem „Dumy
Bielan”.

Jakie są Pań plany na przyszłość?

Tablica poświęcona por.
Władysławowi Rogowskiemu

Niepodległość na sportowo
Obchody rocznicy Święta
Odzyskania Niepodległości
każdego roku obfitują w wiele
atrakcji sportowo-rekreacyjnych.

Obie Panie reprezentujecie
barwy bielańskiego klubu – Hutnik
Warszawa, od jak dawna?

osoby z dobrą koordynacją są w
stanie dobrze odbijać lotkę.

owodem na to jest odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać por. Władysława „Sobótki” Rogowskiego. Oficer
był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, został śmiertelnie ranny drugiego dnia walk u zbiegu ul.
Kasprowicza i Lipińskiej. W tym
miejscu, na elewacji budynku przy
ul. Kasprowicza 55 została zamontowana pamiątkowa tablica przybliżająca życiorys Powstańca.
Na uroczystości 25 listopada
obecni byli m.in. kombatanci na czele z Józefem Kassykiem – Przewodniczącym Bielańskiego Klubu Kombatanta, Tomasz Mańkowski – inicjator
i pomysłodawca ufundowania tablicy,
przedstawiciele Stowarzyszenia AK
Grupy „Żywiciel” czy Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, prof. dr hab. Krzysztof Anusz.
Zarząd Dzielnicy Bielany reprezentowali zastępcy burmistrza:

Fot. W. Woźniakowski

Marta Sołtys: W speed badmintona gram od prawie sześciu
lat. Jednak moja kariera sportowa
zaczęła się dużo wcześniej, w wieku
sześciu lat zaczęłam grać w tenisa
ziemnego. Speed pojawił się później z racji tego, że jest to młody
sport. Gdy zaczynałam, byłam jedną z pierwszych osób w Polsce
uprawiającą tę dyscyplinę sportu.
Pewnego dnia dołączyłam do trenującej grupy i już tak zostało. Zaczęłam jeździć na różne turnieje
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Janina Karasek: Od dziecka
grałam w tenisa, a pewnego dnia
koleżanka przyniosła ciekawostkę
na trening i zaczęłyśmy odbijać.
To był właśnie speed badminton.
Następnie zaczęłyśmy regularnie
trenować dwa razy w tygodniu, a
później zaczęłyśmy jeździć na turnieje, najpierw po Polsce, a potem
za granicę. Początki były ciężkie,
bo dziewczyny nie znały litości, ale
po jakimś czasie odnalazłam swój
styl gry.

Fot. Arch. Hutnika

Kiedy zaczęła się Wasza kariera
sportowa?

Grzegorz Pietruczuk oraz Ilona Soja-Kozłowska, która w swoim przemówieniu podkreśliła dużą rolę
dziejów: „W wolnej i niepodległej
Polsce możemy odsłonić tablicę,
upamiętniającą cześć i chwałę tego,
który pozostał wierny do końca.” W
uroczystości wzięli również udział
radni Dzielnicy Bielany: Emilia Romanik, Łukasz Świderski, Michał
Świderski oraz Sławomir Umiński.
Uroczystość prowadził Jarosław
Bobin, dyrektor BOK-u.
Wiktor Woźniakowski
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Małe co nieco (3)
Szybki przewodnik po bistrach, barach i kafejkach
szału flamenco. Spróbujcie sami.
Warto.
Niecały kilometr dalej, w centrum Chomiczówki przy ul. Conrada 18 A, wznosi się „Chata u
Kowalskich”. Dosłownie. Lokalna
spółdzielnia mieszkaniowa pomysłowo wydzierżawiła... okoliczne
hydrofornie, na których zbudowano domki, gdzie mieszczą się salony urody, lecznica weterynaryjna
czy wspomniana „Chata”. Niełatwo
do niej trafić, stoi wewnątrz osiedla, najlepiej iść od Conrada r.
Nerudy. Po schodkach tup, tup i
co widzimy?
Na stołach
kwiaty i drewniany kot,
szkolny zegar
na ścianie, kredens z lat ‘60
XX w., grające
stare radio lampowe... Ciekawa sytuac ja.
„Chata u Kowalskich” specjalizuje się w
smakowitych
obiadach do-
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„Waniliowa”, ul. Reymonta 15. Położona w wolno stojącym budynku
z kilkoma salami, czyt.: preludium
dla smakoszy. Jej specjalnością są:
nadziewana kaczka, policzki wołowe oraz stek z polędwicy. Czas
na inne przysmaki: bruschetta,
krewetki, pasztet z gęsich wątróbek, gęś z jarzebiną czy pasta z
grzybami oraz kozim serem. Są
oczywiście desery: ciasta, lody,
sorbety, napoje zimne i ciepłe. To
jedynie wycinek menu, wartego
grzechu łakomstwa.
Tuż za ścianą mieści się kolejny, bardzo ciekawy lokal, adres ten
sam. Tapas bar „Romesco”. Już
sama witryna intryguje, zaprasza
seledynową kredką... Cóż tu
mamy? O kurczę! A raczej: chorizo, musaka, tortilla, ryba mahi
mahi, kalmary, mule, a nawet
ośmiornice! Na prawdziwego degustatora czekają ślimaki duszone
w czosnku, trufle, bakłażany z papryką, krewetki w mango, talerz
serów hiszpańskich i wiele innych
w kierunku zdecydowanie południowym. W finale wjeżdżają
słodkie desery, wina, cydr i piwa.
Czyli niewielka część smakowego
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poprzednich odcinkach
wędrowaliśmy za smakiem, zapachem i kolorem po „małej gastronomii” Starych Bielan. Dzisiaj, mała odmiana
dla receptorów na języku, czyli
przekrój lokalików na Chomiczówce, gdzie doznaliśmy miłego
zaskoczenia.
Tam, gdzie Piaski spotykają się
z dawnymi terenami braci Chomicz, trafiliśmy na ciekawe miejsce.
Oto kawiarnio-cukiernia „Bon
Bon” przy ul. Reymonta 12. Łatwo
ją przeoczyć, gdyż ukryta jest we
wnęce pawilonu handlowego. W
kameralnym wnętrzu na dwunastu
chętnych czekają 3 stoliki. Klimat
tworzą fiolety: ściana, obraz i nastrojowe wrzosy. Obok duża lada,
bo słodkości można kupić na wynos. Ciasta, ciasteczka, torciki, rogaliki francuskie czy rurki z kremem w dużym wyborze. Do tego
napoje: kawa espresso, americano,
cappuccino, latte i kilka innych.
Ponadto różnorodne herbaty. Nic,
tylko smakować! Na jesienną chandrę jak znalazł.
Dosłownie vis-à-vis (50 m),
działa interesująca restauracja

mowych (zupy, drugie dania, sałatki). Oferta raczej staropolska, co
jest atutem, a nie ujmą: od zupy
ogórkowej przez gołąbki i pierogi
z mięsem po naleśniki. Do tego
liczne przekąski, ciasta, napoje.
Wybór duży. I jeszcze jedno: „Chata u Kowalskich” prowadzi działalność cateringową z bezpłatną dostawą na terenie Bielan. Dzwonisz
i masz pod drzwi. Dobry pomysł.
Przejdźmy kolejne 200 m, na
drugą stronę ul. Conrada, gdzie pod
nr 11, w bryle pawilonów handlowych działa bar (mleczny?) „Malwa”. Kto nostalgicznie tęskni za
minioną epoką, odbędzie podróż
do przeszłości. W wejściu radośnie
powala swojski zapach gotowanych
potraw. Sala swoim wyglądem przy-
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pomina stołówkę domu wczasowego. Drewniana boazeria, w oknach
firanki, na parapecie obowiązkowy
rządek doniczkowych kwiatów.
Zerkamy na tablicę, do zjedzenia:
jajecznica, twarożek, kotlet mielony, schabowy, żeberka, gulasz, wątróbka, golonka, flaczki, bigos, fasolka po bretońsku, gołąbki, łazanki, ryż z dżemem, zupa pomidorowa, krupnik, żurek, zalewajka, naleśniki, pierogi z serem, mięsem,
ziemniaki, kasza, ryż, buraczki, surówki, budyń, kisiel, kompot... Długo by wymieniać. Smacznego!
Na dziś wystarczy, smacznej
podróży. Do poczytania za miesiąc.
Tutti Frutti
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Fot. L. Rudnicki

13 Greatest hits, czyli moje bielańskie przeboje

P

anie i Panowie. Bielańczycy! Dziś nadzwyczajna
rocznica. Minęło 13 (równych) lat mojej bytności na łamach
„Naszych Bielan”. Przy okazji zerknąłem do archiwum i... Okazało
się, że felietonów jest 10 razy więcej. Dokładnie 130! Tyle mieliście
Państwo okazję przeczytać przez
minione lata. Szczęśliwa 13.
We wszystkich tekstach Bielany
są w roli głównej: wczoraj, dziś,
jutro. Przekrój olbrzymi: od dawnej
historii, przez problematykę lokalną, po ciekawostki i zaskakujące
wydarzenia. Przepraszam - powiem
nieskromnie - dostaję wyrazy sympatii i zachęty od Czytelników, że
czekają na nowe felietony. Traktuję
to jako zobowiązanie na przyszłość.
Z dzisiejszej okazji, przedstawiam skrót najciekawszych tekstów
oraz kulis ich powstawania z minionych 13 lat. Gotowi? Zaczynamy.
1. „Edi z Chomiczówki” (NB XI
2003). Dla tych, którzy nie czytali
lub już nie pamiętają, krótkie przypomnienie. Historia bielańskiego
złomiarza, z którym spędziłem wiele dni na rozmowach, chodząc po
śmietnikach i innych miejscach. Po

to, aby poczuć, zrozumieć (na ile to
możliwe) los ludzi wyrzuconych na
aut, poza nawias społeczności.
Trudny, chwilami bardzo bolesny
materiał. Przypłaciłem to łuszczycą
skóry. Ale warto było. Poruszyć
ludzkie sumienia...
2. „Krzysztof Klenczon na Bielanach” (NB X 2004). Felieton o
właścicielu stacji benzynowej „Port”,
miłośniku Klenczona i Czerwonych
Gitar, który toczył batalię z urzędnikami o to, aby małej uliczce dojazdowej do stacji nadać imię tego
muzyka. Trwało to długo, ale zakończyło się happy endem.
3. „Ścieżki bez tajemnic” (NB V
2005). Zadałem sobie trud, objeżdżając, opisując wszystkie ówczesne
bielańskie ścieżki rowerowe. Ponadto stworzyłem i opublikowałem
pierwszą dokładną mapę z zaznaczeniem rodzaju podłoża, punktów
krytycznych etc. Przypomnę, że
było to w czasach, gdy o systemie
„Veturilo” nikomu się jeszcze nie
śniło. Ps. Złapałem 2 gumy, urwałem pedał, ale satysfakcja ogromna.
4. „Gdzie strumyk płynie z wolna...” (NB X 2006). Definitywne
rozszyfrowanie pochodzenia Poto-

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• 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.
• Indywidualne kursy wizażu dla pań w każdym
wieku. Tel. 503 118 163. www.facebook.com/
spaceartmakeup

NIERUCHOMOŚCI

• Przy Agorze 56,5m, 3 pokoje, rozkładowe 6000
zł/m. Tel. 602 360 494.
• Chomiczówka ul. Maszewska 57m bud. z 2000
r. 380tys. Tel. 834 02 10.

• 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).
• 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
• Sprzedam działkę 46 arów na Mazurach. Tel.
667 241 993.
• Zamienię kwaterunek (mieszkanie jednopokojowe) na większe. Tel. 667 241 993.
• Pokój do wynajęcia przy rodzinie. Tel. 501
708 156.
• Zamienię mieszkanie 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.

NAUKA

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin
gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE, sprawdzian
szóstoklasisty, konwersacje, korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy certy-

ku Bielańskiego. Skąd wypływa,
dokąd zmierza, w którym miejscu
jest zasilany dodatkową pompą, co
rośnie wzdłuż niego itd. Nieocenioną pomoc otrzymałem od ekipy
Wydziału Ochrony Środowiska,
łącznie z mapką hydrologiczną,
która ułatwiła poszukiwania.
5. „Zgubiono małą żabkę” (NB
VI 2007). Kawałek socjologii Bielan: zachowań i zwyczajów mieszkańców. Wszystko zawarte w...
ogłoszeniach wieszanych na słupach, przystankach i płotach. Gubiono prawie wszystko. Egzotyczną
żabkę, ptaki, psy, koty.., długa ta
lista. Oczywiście, na zguby (jak
zwykle) czekało zrozpaczone dziecko.
6. „Heniek zwija majdan” (NB
IV 2008). Historia handlarza z Wolumenu i jego obserwacje. Lecz tak
naprawdę, punkt wyjścia do ukazania losów unikalnego miejsca, a w
szczególności socjologicznej wielobarwności „Perskiego jarmarku”.
Intrygujących postaci, skrywanych
tajemnic i niepowtarzalnych okazji
kupna unikatów.
7. „Dyżur na parkingu” (NB
VIII/IX 2009). Opis nocnego pilnowania aut na społecznym, bie-

ﬁkat CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
• Matematyka - korepetycje, tel. 22 633 56 33.
• Chemia - przygotowuję do egzaminu maturalnego, tel. 730 714 627.
• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego. Dzieci, młodzież 40zł/godzina. Tel. 797 954 208.

SPRZEDAM

• Daewoo Nubira II 1,6. Rok 2000. Tanio! Tel.
508 458 891.
• Wózek inwalidzki mało używany, pieluchomajtki
M, 5 paczek po 30 szt., 1 kulę i laskę, tel. 601
557 177.
• Wózek inwalidzki Vitea Care. Sprzedam. Tel.
501 708 156.
• Odsprzedam wózek inwalidzki w dobrym stanie
oraz środki opatrunkowe. Tel. 505 028 581.
• 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.

lańskim parkingu. Czyt.: pretekst
do genezy ich powstawania, inicjatyw obywatelskich. Są zdarzenia:
głośna grupa na osiedlu, interwencja policji, nocne służby miasta
przy pracy na przystankach o 3ej
nad ranem itp. Ciekawe doświadczenie. Ktoś musi czuwać, by spać
mógł ktoś.
8. „Bielany według Pikusia” (NB
V 2010). Dynamiczna ucieczka psa
Pikusia, którą widziałem osobiście,
gdy uciekł swej właścicielce w Parku Herberta, zwiedzając dzielnicę.
Jest opis i refleksja: toaleta dla psów
przy Perzyńskiego, czyli problem
kultury = sprzątania po pupilach w
ramach stołecznej akcji edukacyjnej.
9. „Ogórkiem jazda do miasta”
(NB II 2011). Krótka podróż do
śródmieścia lat 70 zatłoczonym
autobusem Jelcz. Absurdy PRL podane w pigułce na wielu przykładach. Są zdjęcia z epoki, a nawet
znaczek z miesięcznego biletu
MZK. Coś, nie tylko dla fanów
„Nocy muzeów”.
10. „Alfabet bielańskiego kibica”
(NB VI 2012). Nieco
ironiczne spojrzenie
na piłkarski szał
EURO od A do Z.
Pod każdą literą ඵ
kryje się akapit - ha- ඵ
sło i liczne akcenty
bielańskie. Do tego
ඵ
załączyłem piłkarskie fotki z terenu
Bielan.
ඵ
11. „Czerwony
kapturek zdema- ඵ
skowany” (NB IV ඵ
2013). Wędrówka ඵ
po dzielnicy, czyli
rozwikłanie tajem-

nicy bajkowego muralu w bramie
budynku na Al. Zjednoczenia 15.
Opisałem i sfotografowałem 6 częściowe dzieło młodej twórczyni,
Natalii Rak.
12. „Poradnik bielańskiego jajcarza” (NB III 2014). Na okoliczność Wielkanocy, pochyliłem się
nad symboliką jajka oraz jego kondycją. Odwiedziłem dzielnicowe
sklepy i bazary, sprawdzając różne
ich typy, rozszyfrowując znaczenie
kodu na jajku, czyli klasyfikacji pochodzenia i jakości.
13. „Poleciałem na Bajana” (NB
II 2015). Jeden z kilku odcinków
dużego cyklu mini życiorysów patronów naszych ulic, a jest ich ponad 60. Wpierw literaci, a następnie
postacie historyczne. Całość zawiera zdjęcia, czyli abc tajemnic Bielan.
Których nigdy za wiele i pojawią się
w kolejnych felietonach.
Foto bonus track do materiału
no 5, 6 i 11. Dziękuję za uwagę.
Leszek Rudnicki
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Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
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Nasze Bielany nr 11/2015

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18 – pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.00-19.00 – 3 grudnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, ostatnia środa
miesiąca, g. 18.00-19.00 – 30 grudnia.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17.30-18.30 – 7 grudnia, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30
– 21 grudnia.
3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl – Kontakt telefoniczny.
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, drugi poniedziałek miesiąca,
g. 17.00-18.00 – 14 grudnia.
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 – 1, 15 grudnia.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury, ul.
Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 2 grudnia, 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, g. 18.00-19.00, 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, ul. Marymoncka 34, pierwszy wtorek miesiąca, g. 13.00-14.00 – 1 grudnia.

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, pierwszy
czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 3 grudnia.
1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i 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.
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, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, g. 19.00-20.00 – 7, 21 grudnia.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 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, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 1 grudnia.
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, Klub Seniora „Pod
Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 2 grudnia.
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 – 7 grudnia 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, 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, drugi poniedziałek miesiąca oraz inne terminy, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 1 grudnia.
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:
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 2 grudnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego
29, ostatni poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 28 grudnia.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej
i Komisji Mieszkaniowej: Szkoła Podstawowa Nr 79, Sekretariat szkoły, ul. Arkuszowa 202, g. 8.00-10.00, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 7 grudnia.
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.

