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Wywiad z Joanną Fabisiak,
posłem na Sejm RP

Wywiad z Edmundem Świderskim,
radnym Rady m.st. Warszawy

Aż 7,5 mln na projekty budżetu 
partycypacyjnego w 2017 r.
2 % z budżetu dzielnicy czyli 7 527 000 zł Zarząd Dzielnicy Bielany przeznaczył na 
III edycję budżetu partycypacyjnego w 2017 r.

Z arząd Dzielnicy Bielany 29 września powołał Ze-
spół ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 
dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Koordyna-

torem tego Zespołu został Witold Strzeszewski.
Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 7 paź-

dziernika zostały wybrane władze zespołu. Przewodni-
czącym wybrano Macieja Chmielewskiego, Wiceprze-
wodniczącą Małgorzatę Popiołek, zaś Sekretarzem Ze-
społu Katarzynę Białczyk. Ustalono także regulamin 
pracy, który określa zasady działania i procedury podej-
mowania decyzji.

Jedną z pierwszych było zaproponowanie Zarządowi 
Dzielnicy projektu nowego podziału na obszary oraz 
rozdysponowanie środków na realizację wniosków zgło-
szonych przez mieszkańców. Zarząd Dzielnicy przezna-

czył na ten cel 2% prognozowanego budżetu, czyli 7 527 
000 zł.

Na czym polega podział na obszary? Otóż Zespół uznał, 
że najwłaściwsze będzie podzielenie terenu na największe 
osiedla, lub grupy osiedli, a rozdzielenie środków na osie-
dla proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Zdecydo-
wano zachować obszar ogólnodzielnicowy i przeznaczyć 
na projekty ogólnodzielnicowe 1 000 000 zł. Na 9 pozosta-
łych obszarów przypada zatem 6 527 000 zł.

Liczby określające ilość osób zamieszkujących dziel-
nicę Bielany i poszczególne osiedla dotyczą osób pełno-
letnich, posiadających stałe zameldowanie i zostały za-
czerpnięte z systemu MSI (wg aktualnych danych).

Redakcja

Nazwa 
obszaru

Liczba 
mieszkańców

Kwota na mieszkańca 
w złotych

Kwota na obszar 
w złotych

Ogólnodzielnicowy   1 000 000,00
Chomiczówka 3 549   51,89 1 221 957,61
Wrzeciono 22 615   51,89 1 173 492,35
Piaski 18 001   51,89    934 071,89
Stare Bielany 16 423   51,89    852 189,47
Wawrzyszew 14 403   51,89    747 371,67
Słodowiec 13 077   51,89    678 565,53
Ruda, Marymont, Las Bielański 10 639   51,89    552 057,71
Młociny 4 035   51,89    209 376,15
Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta 3 037 51,89    157 589,93
Razem 125 779  7 527 000,00

Wybory do Parlamentu RP 
25 października 2015 r.

Lokale wyborcze czynne są 
od godz. 7.00 do 21.00

Weź ze sobą dowód osobisty 

Więcej informacji 
na stronie internetowej: 

www.bielany.waw.pl

Czytaj więcej str. 8

Wywiad z Katarzyną Marią Piekarską,
radną Sejmiku Mazowieckiego

Czytaj więcej str. 3
Czytaj więcej str. 5

Czytaj więcej str. 3

Kwoty przeznaczone na BP w dzielnicach
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X i XI Sesja Rady Dzielnicy

N a X Sesji, która się odbyła 
31 sierpnia Rada Dzielnicy 
podjęła siedem uchwał, 

z czego pozytywnie zaopiniowała 
pięć uchwał w sprawie wniosku 
o zmiany w załączniku dzielnico-
wym Nr III do budżetu m.st. War-
szawy na 2015 r. 

Rada podjęła również uchwałę 
w sprawie stwierdzenia nieważno-
ści dwóch uchwał: uchwały Nr 
1/06/2015 Rady Samorządu Miesz-
kańców Młocin z dnia 1 czerwca 
2015 r. w sprawie odwołania Zbi-
gniewa Klukowskiego z funkcji 
przewodniczącego Rady Samorzą-
du Mieszkańców Młocin oraz 
uchwały Nr 2/06/2015 Rady Samo-
rządu Mieszkańców Młocin z dnia 
1 czerwca 2015 r. w sprawie powo-
łania Wiktora Kurcewicza na prze-
wodniczącego Rady Samorządu 
Mieszkańców Młocin. 

Rada rozpatrzyła również skargę 
na Dyrektora Ośrodka Pomocy Spo-

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

ny wniosek radnych o przerwanie 
obrad. 

Przewodniczący Rady Dzielni-
cy Bielany P. Robert Wróbel, w 
związku z otrzymanym wnioskiem, 
zarządził przerwę w obradach XI 
Sesji Rady Dzielnicy Bielany do 
dnia 15 października 2015 r.

Zgodnie z zapowiedzią 15 paź-
dziernika br. odbyła się II część XI 
Sesji Rady Dzielnicy, poświęconej 
projektowi Planu Ochrony Rezer-
watu „Las Bielański”, opracowane-
mu przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Warsza-
wie. W trakcie dyskusji radni zgło-
sili uwagi do projektu. W wyniku 
uzgodnienia pomiędzy klubami, 
Rada Dzielnicy jednogłośnie przy-
jęła stanowisko w sprawie przyję-
cia Planu. W stanowisku, oprócz 
postulatów Rady Dzielnicy Biela-
ny, w formie załączników, uwzględ-
niono również opinie ekspertów, 
jak również wnioski mieszkańców 
zgłoszone podczas otwartego spo-
tkania w sprawie ochrony Lasu 
Bielańskiego, zorganizowanego 
przez Urząd Dzielnicy Bielany, w 
dniu 1 października 2015 r.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Włoska delegacja przed budynkiem ZS nr 118

łecznej Dzielnicy Bielany m. st. War-
szawy, uznając ją za bezzasadną.

Ponadto radni zapoznali się z 
informacją o przebiegu wykonania 
budżetu Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy za okres od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2015 r.

XI Sesja
29 września br. odbyła się I 

część XI Sesji Rady Dzielnicy Bie-
lany. Sesja została zwołana na 
wniosek radnych Klubu Prawa i 
Sprawiedliwości. 

Tematem wiodącym posiedze-
nia był projekt planu ochrony re-
zerwatu przyrody Las Bielański, 
opracowany przez Regionalną Dy-
rekcję Ochrony Środowiska w 
Warszawie. 

Podczas obrad przedstawiciele 
RDOŚ przedstawili najważniejsze 
założenia projektu. Omówione 
zostały zagrożenia, planowane 
działania ochronne, formy udo-
stępnienia rezerwatu społeczeń-
stwu, a także dalsza procedura 
związana z przygotowywaniem 
planu ochrony rezerwatu. 

Opinię dotyczącą planu ochro-
ny rezerwatu Las Bielański przed-
stawił ekspert prof. dr hab. Stani-
sław Miścicki -  Kierownik Katedry 
Urządzania Lasu, Geomatyki i 
Ekonomiki Leśnictwa SGGW

Po wyczerpaniu informacyjnej 
części porządku Sesji, przed roz-
poczęciem dyskusji,  został złożo-

Zakończyła się budowa Placu 
Zabaw na polanie przy ul. Pa-
pirusów w Parku Młocińskim. 

O biekt został s� nansowany 
ze środków Budżetu par-
tycypacyjnego 2015. Jest 

tak zaprojektowany, aby służyć 
dzieciom, młodzieży i osobom 
dorosłym – w tym seniorom. Po-
wstały dwa place dla dzieci star-
szych i młodszych, boisko do siat-
kówki i badmintona oraz stół do 
ping-ponga. 

Plac Zabaw w Parku Młociń-
skim to największy i najdroższy 
projekt realizowany na Bielanach 
w ramach budżetu partycypacyj-
nego w 2015 r. Zdobył też naj-
większą ilość głosów w I edycji 
budżetu w naszej dzielnicy – 1351. 
To znaczy, że mieszkańcy podzie-
lają ideę stworzenia miejsca spo-
tkań dla wszystkich grup wieko-
wych. 

Plac Zabaw w Parku Młocińskim 
już otwarty

W sobotę, 17 października, od-
było się uroczyste otwarcie placu 
zabaw. W repertuarze nie zabrakło 
akcji dla najmłodszych: quizów 
i konkursów ekologicznych oraz 
konkurencji sportowych. Zabawy 

i animacje prowadził teatr Kultu-
reska, zagrzewając do czynnego 
uczestnictwa w zabawie. Ponieważ 
pogoda nie rozpieszczała uczestni-
ków otwarcia, mogli się oni ogrzać 
przy ognisku. 

Bardzo wysoko ocenione w 
maju przez przedstawicieli 
Międzynarodowego Banku Od-
budowy i Rozwoju wyremon-
towane bielańskie placówki 
oświatowe, w ramach progra-
mu „System Zielonych Inwesty-
cji”, zaowocowały przyjazdem 
do nas kolejnej delegacji. 

T ym razem 5 października 
odwiedziła nas delegacja 
z Włoch wraz z Ministrem 

Środowiska, Lądu i Morza Gian 
Luca Galletti i Ambasadorem 
Włoch w Polsce Alessandro De 
Pedys. Podczas pobytu zapoznani 
zostali z przedsięwzięciami zreali-
zowanymi przez dzielnicę Bielany 
w zakresie umów – dotacji z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ciągu ostatnich 4 lat na terenie 
naszej dzielnicy zostało przepro-
wadzonych w sumie 15 moderni-
zacji szkół i przedszkoli w ramach 
programu „System Zielonych In-
westycji”. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań placów-
ki są energooszczędne i przyjazne 
środowisku naturalnemu.

Po obejrzeniu prezentacji mul-
timedialnej, uczestnicy spotkania 

Włosi pod wrażeniem 
wykonanych prac w 
placówkach oświatowych

udali się do dwóch bielańskich 
placówek tj. do Przedszkola Nr 308 
przy ul. Reymonta 8A i Zespołu 
Szkół Nr 118 przy ul. Kiwerskiej 3, 
aby obejrzeć efekty wykonanych 
przedsięwzięć. Również polska 
część delegacji czyli przedstawicie-
le Ministerstwa Środowiska m.in. 
Marcin Korolec, Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Środowiska i Mał-
gorzata Wejtko, Dyrektor Depar-
tamentu Ochrony Powietrza, Mi-
nisterstwo Środowiska oraz Jacek 
Gdański, Zastępca Prezesa Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
mieli okazję obejrzeć osiągnięcia 
dzielnicy Bielany w zakresie prze-
prowadzonych modernizacji. Po 
obiektach oprowadzali gości za-
stępca burmistrza Artur Wołczac-
ki wraz ze specjalistami z Wydzia-
łu Infrastruktury.

Uczestnicy spotkania byli pod 
wrażeniem zastosowanych rozwią-
zań, szczególnie w zakresie tech-
nologii węzłów cieplnych oraz 
instalacji zarządzania energią 
i podkreślali wysoki standard wy-
konanych prac.

Małgorzata Kink

Elementy Placu Zabaw wykonane z drewna robiniowego i modrzewiowego
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W nowopowstałym miejscu 
każdy znajdzie coś dla siebie: ak-
tywny wypoczynek na świeżym 
powietrzu, ciszę i spokój lasu, ale 
również możliwość spotkania przy 
ognisku i grillu. Część z placem 
zabaw wpisuje w charakter miej-
sca. Zabawki zostały wykonane 
z drewna robiniowego i modrze-
wiowego, zabezpieczonego przed 
wpływem warunków atmosferycz-
nych. Wszystkie urządzenia zosta-
ły zamontowane na bezpiecznym 
podłożu piaskowym. Na polanie 
przybyło też ławek, koszy na śmie-
ci i stojaków rowerowych.

W otwarciu udział wzięli za-
stępcy burmistrza dzielnicy Biela-

ny: Ilona Soja-Kozłowska, Wło-
dzimierz Piątkowski oraz Grzegorz 
Pietruczuk, radni dzielny Bielany, 
przedstawiciele Lasów Miejskich 
oraz Samorządu Młociny, a także 
wnioskodawczyni projektu. Nie 
zabrakło również naszego Słonia 
Bielańskiego.

Właśnie zakończył się pierw-
szy etap prac. Następnym będzie 
zapewnienie oświetlenia i monito-
ringu (będą zamontowane 3 kame-
ry). Do oświetlenia zostanie wy-
korzystane odnawialne źródło 
energii – baterie słoneczne i kolek-
tory wiatrowe.

Małgorzata Kink
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We  wrześniu Zarząd Dzielnicy 
Bielany wystąpił do Urzędu 
Miasta z projektem zmian 
uchwały Nr XIII/251/2015 
Rady m.st. Warszawy z dnia 25 
czerwca br. w sprawie rozsze-
rzenia obostrzeń w przyzna-
waniu koncesji na sprzedaż 
alkoholu. 

W ychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom miesz-
kańców, 16 września 

Zarząd Dzielnicy Bielany wystąpił 
do Urzędu Miasta z propozycjami 
zmian w uchwale Rady m.st. War-
szawy z dn. 25 czerwca br. w spra-
wie ustalenia zasad usytuowania 
na terenie m.st. Warszawy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Proponowane 
zmiany, dotyczą włączenia pu-
blicznych placów zabaw do obiek-
tów chronionych, czyli takich w 
okolicy, których nie będzie można 
sprzedawać i spożywać alkoholu. 

Sprawa była omawiana na śro-
dowym (30 września br.) posiedze-
niu połączonych Komisji Samo-
rządowej, Bezpieczeństwa i Dialo-
gu Społecznego oraz Zdrowia, 

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany domagają się 
obostrzeń w przyznawaniu koncesji na alkohol

Rodziny i Spraw Społecznych Rady 
Dzielnicy Bielany. Na spotkaniu 
ustalono, że nie tylko w pobliżu 
placów zabaw powinien obowią-
zywać zakaz, ale także w okolicy 
organizacji pozarządowych, któ-
rych głównym celem statutowym 
jest wspieranie osób uzależnio-
nych od alkoholu. Komisje podję-
ły uchwałę, w której zwracają się 
do Przewodniczącego Rady Dziel-
nicy Bielany o skierowanie pod 
obrady Rady Dzielnicy ww. stano-
wiska. W konsekwencji głosowa-
nie w tej sprawie odbędzie się 
podczas najbliższej Sesji Rady 
Dzielnicy, która planowana jest na 
15 października br. 

Ponadto rozważane są dodat-
kowe zmiany dotyczące m.in. 
przywrócenia podziału limitu ze-
zwoleń na dzielnice czy w przy-
padku sklepów prowadzących 
całodobową sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wprowadzanie 
minimalnej odległości (np. 800 m) 
od innego sklepu prowadzącego 
taką samą działalność. 

Plany na przyszłość, które 
w projekcie stanowiska Rady 
Dzielnicy Komisje zaproponowały 

Radzie Warszawy, to podjęcie ini-
cjatywy ustawodawczej wprowa-
dzającej zmiany w ustawie o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, dzięki 
którym zostaną m.in. uproszczone 
procedury dotyczące cofnięcia ze-
zwoleń na sprzedaż alkoholu czy 
wprowadzone wydawanie zezwo-
leń warunkowych np. na okres 3-6 
miesięcy z możliwością przedłu-
żenia/wydania nowego zezwolenia 
po uzyskaniu pozytywnej opinii 
lokalnych organów bezpieczeń-
stwa. 

Obecnie zakaz sprzedaży de-
talicznej alkoholu obowiązuje 
w odległości 100 m od obiektów 
użyteczności publicznej (np. szko-
ły, przedszkola, zakłady pracy). Po 
zmianach zaproponowanych przez 
Zarząd i Radę do listy obiektów 
chronionych dołączyłyby również 
ogólnodostępne, publiczne place 
zabaw – zarówno te wygrodzone, 
jak i niewygrodzone, a także or-
ganizacje pozarządowe, które 
wspierają osoby uzależnione od 
alkoholu.

Małgorzata Kink

Zaproszenie na spotkanie
Spotkanie Radnej Dzielnicy Bielany Iwony Walentynowicz z miesz-

kańcami Wólki Węglowej, Placówki i Radiowa odbędzie się 22 paź-
dziernika 2015 r. o godz. 18.00 w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury 
przy ul. Estrady 112.

Czy myślała Pani, żeby wypro-
wadzić się z Bielan?

Nie, ta dzielnica mnie urzekła. 
Mieszkam tu już przecież od po-
nad 40 lat. Chociaż wówczas ta 
część miasta wyglądała zupełnie 
inaczej.

Dziś Bielany należą do gro-
na dzielnic najlepiej ocenianych 
w Warszawie i są obiektem wes-
tchnień wielu młodych ludzi, którzy 
chcieliby tu mieszkać. 

Nie ma się czemu dziwić. Do-
bra infrastruktura, dogodny do-
jazd do centrum, zieleń i to coś, co 
niektórzy nazywają „atmosferą” 
– wszystko to sprawia, że Bielany 
są miejscem, gdzie mieszka się 
najlepiej. Powiem nieskromnie, że 
też się do tego przyczyniłam. 

Ma Pani czas, żeby zajmować 
się sprawami dzielnicy, pracując 
w Sejmie?

Wbrew pozorom są to proble-
my, które samorząd teoretycznie 
może rozwiązać sam, ale wsparcie 
parlamentarzysty ma tu duże zna-
czenie. Poza tym nigdy nie zapo-
minam o mieszkańcach mojego 
okręgu, dzięki którym i dla któ-
rych jestem w parlamencie. Proszę 

Moje drzwi są zawsze otwarte dla sąsiadów
Poseł Joanna Fabisiak mówi o tym, jak stara się zmieniać Bielany na lepsze.

też pamiętać, że wcześniej przez 
15 lat byłam tu radną.

Spotkałam się z opinią, że na-
leży Pani do wąskiego grona par-
lamentarzystów, którzy traktują 
bardzo poważnie swoje obowiązki 
wobec wyborców, czego przejawem 
jest ciężka praca w biurze poselskim 
przy pl. Dąbrowskiego. Nie opusz-
cza Pani dyżurów? 

Nie będę oceniać pracy innych 
parlamentarzystów, ale swoją dzia-
łalność opieram właśnie na takiej 
pracy. Dzięki temu wiem, jakie są 
oczekiwania ludzi. A ogromną 
satysfakcję sprawia mi skuteczna 
pomoc w konkretnych proble-
mach, udane interwencje w spra-
wach mieszkańców, moich sąsia-
dów. Nigdy nie jestem wobec nich 
obojętna, taki już mam charakter. 
Więc niekiedy biuro jest otwarte 
i poza godzinami, które widnieją 
na wywieszce na drzwiach… 

Co może Pani zaliczyć do swo-
ich sukcesów na Bielanach? 

Dużą wagę przykładam do wa-
runków opieki zdrowotnej, bo 
często słyszę uwagi na ten temat. 
Dlatego cieszę się, że realizowany 
jest projekt przychodni dla miesz-

kańców osiedla Ruda, w której 
dostępna będzie szeroka paleta 
usług medycznych. Pamiętam, jak 
znalazłam w pobliżu ulicy Klau-
dyny budynek na tę placówkę.

Chciałabym też wspomnieć, że 
po kilku latach chodzenia od 
drzwi do drzwi i pięciu moich 
interpelacjach studenci i pracow-

nicy UKSW mogą wreszcie korzy-
stać z wygodnego chodnika na ul. 
Dewajtis. Przyczyniłam się też do 
zrealizowania projektu moderni-
zacji stadionu lekkoatletycznego 
AWF.

Korzystanie z usług przychodni 
to może być skutek niewłaściwego 

trybu życia czy żywienia. Pochwala 
Pani decyzję o zmianie asortymen-
tu w szkolnych sklepikach? 

Tak. Znacznie wcześniej stara-
łam się o tego typu zmiany, reali-
zując program edukacyjny dla 
przedszkoli i szkół „Wiem co jem”. 
Jednym z jego założeń było wyeli-
minowanie ze sklepików szkol-
nych produktów z nadmiarem 
cukrów i tłuszczów. Wejście w ży-
cie nowych przepisów przyjęłam 
więc z zadowoleniem. Na korzyst-
ne efekty dla zdrowia naszych 
dzieci i wnuków nie trzeba będzie 
długo czekać.

W tym kontekście muszę 
wspomnieć o zachowaniu bazarku 
Wolumen, co może wydawać się 
sprawą mało ważną w skali całego 
miasta, ale nie dla nas, mieszkań-
ców Bielan. Tu kupujemy świeże 
warzywa i owoce od rolników. 
A jakość produktów to warunek 
naszego zdrowia. Trzeba przy tym 
pamiętać o właściwym wykorzy-
staniu jedzenia – nie marnujmy go, 
nie wyrzucajmy! Propagowanie 
rozsądnego gospodarowania żyw-
nością to od dawna ważny cel mo-
ich działań. 

Rozmawiała ML

Grzegorz Pietruczuk – 
Przyjacielem Dzieci

M iło nam ogłosić, iż 20 
września na Piaskach, 
podczas Pikniku Sporto-

wo-Rekreacyjnego „Uśmiechnij się 
z Plastusiem”, Grzegorz Pietruczuk, 
zastępca burmistrza dzielnicy Bie-
lany został odznaczony Złotą Od-

znaką Przyjaciela Dzieci. Grzegorz 
Pietruczuk otrzymał ją za okazaną 
wrażliwość i troskę oraz serdeczną 
pomoc udzielaną dzieciom i ich 
rodzinom. Gratulujemy! 

Redakcja

Grzegorz Pietruczuk ze Złotą Odznaką Przyjaciela Dzieci
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Minister Edukacji Narodowej 
Joanna Kluzik-Rostkowska, 
posłanka na Sejm RP Joanna 
Fabisiak, a także burmistrz 
dzielnicy Bielany Tomasz 
Mencina oraz jego zastępca – 
Artur Wołczacki 1 września byli 
obecni na inauguracji nowe-
go roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 209 im. Hanki 
Ordonówny oraz Przedszkolu 
nr 287 „Piotrusia Pana”. 

W tym roku swoją eduka-
cję rozpoczęło 3 607 
dzieci w bielańskich 

przedszkolach i 14 616 w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 

Na spotkaniu z pierwszoklasi-
stami Pani Minister usiadła z 
dziećmi na jednej ławce, co spo-
tkało się z powszechną aprobatą. 
W swoim wystąpieniu powiedzia-
ła m.in. „Dzieciaki, chcę żebyście 
w tej szkole dobrze się bawiły. 
Mam prośbę do nauczycieli, aby 
pełnymi garściami korzystali z 
wolności, którą mają”. Zwróciła się 

Nowy rok szkolny czas zacząć!

także do rodziców: „Do szkoły 
chodzą Wasze dzieci. Ważne, aby 
nauczyciele mieli Wasze wspar-
cie”.

Po o� cjalnych wystąpieniach 
znamienitych gości, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 209 zapre-
zentowali zebranym program ar-
tystyczny, który zachwycił wszyst-
kich zgromadzonych.

Z kolei w Przedszkolu nr 287 
dużą rolę odegrała oprawa wizu-
alna. Dziesiątki balonów wypeł-

nionych helem, malowniczo przy-
stroiły główny korytarz. Ponadto 
dla zebranych gości został przygo-
towany zdrowy poczęstunek, któ-
rym można było się raczyć pod-
czas oglądania występu zatytuło-
wanego „Wspomnienie z wakacji”. 
Na koniec dzieci wypuściły w nie-
bo wspomniane wcześniej balony. 
Był to znak nadziei, że kolejny rok 
będzie pasmem sukcesów.

Wiktor Woźniakowski

15 września 2015 r. gościliśmy 
w Przedszkolu nr 287 „Piotru-
sia Pana” grupę 25 dyrektorów 
przedszkoli z Estonii. Było to 
bardzo interesujące spotkanie.

W izytę zorganizowało 
Biuro Edukacji m.st. 
Warszawy. Celem tego 

spotkania było dzielenie się wiedzą 
o polskim systemie wychowania 
przedszkolnego oraz wymiana do-
świadczeń. 

Goście z Estonii zwiedzili 
przedszkole. Byli oczarowani na-
szą placówką. Zwrócili uwagę na 
duże oraz przestronne sale. Zada-
wali mnóstwo pytań, na które 
chętnie opowiadała Dyrektor Lilia 
Brzezińska (językiem dialogu był 
język rosyjski). Goście szczególnie 
zainteresowani byli rozkładem 
dnia, realizacją podstawy progra-
mowej, żywieniem dzieci, płatno-
ściami za przedszkole, ścieżką 
kariery nauczyciela, kwali� kacja-
mi i wynagrodzeniem personelu. 

Delegacja z Estonii 
w Przedszkolu nr 287

Goście obejrzeli zajęcia mate-
matyczne dzieci z grupy V prowa-
dzone przez Agatę Łyczkowską 
niemiecką metodą „Ogrody Wil-
ly’ego”. Dzieci z grupy VI zaprezen-
towały swoje umiejętności podczas 
zajęć z umuzykalnienia poprzez 
piosenkę, ćwiczenia rytmiczne 
oraz zabawę. 

Mamy nadzieję, że nawiązane 
kontakty podczas spotkania za-
owocują w przyszłości. 

Beata Barańska
Nauczycielka grupy IV

Rok 2015/2016 został ogłoszo-
ny „Rokiem otwartej szkoły”. 
Uczniów i nauczycieli w nad-
chodzącym roku czeka wiele 
zmian. 

J ak wynika z raportu Świato-
wej Organizacji Zdrowia 
(WHO) - Polskie dzieci tyją 

najszybciej w Europie. W ciągu 
ostatnich 20 lat w naszym kraju 
trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z 
nadwagą. Polskie 11-latki są grub-
sze niż ich rówieśnicy w Europie i 
USA. 

Na problem rosnącej liczby 
dzieci z nadwagą zareagowały wła-
dze Warszawy oraz Ministerstwo 
Zdrowia. Stołeczne placówki 
oświatowe muszą stosować się do 
zapisów zawartych w Zarządzeniu 
Nr 6244/2014 Prezydenta m.st. 
Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 
r. w sprawie określenia zaleceń w 
zakresie organizacji żywienia w 
przedszkolach i szkołach. 

W zarządzeniu wskazano m.in. 
listę produktów o wysokiej warto-
ści odżywczej, jakie mogą być ser-
wowane w sklepiku, bufecie czy 
stołówce a także, aby  upowszech-
niać wiedzę z zakresu prawidłowe-
go żywienia. W ramach rozporzą-
dzenia w tym roku m.in. będą 
sukcesywnie instalowane w szko-
łach urządzenia z wodą zdatną do 
picia tzw. źródełka. Na Bielanach 

Zmiany na lepsze 
w szkołach i przedszkolach

od września działa źródełko w SP 
nr 77 przy ul. Samogłoska 9, a w 
najbliższych miesiącach zostaną 
uruchomione kolejne. 

Z dniem 1 września 2015 r.  
weszła w życie Ustawa o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia. 
Bardzo istotne, pozytywne zmiany, 
do których zgodnie z tą ustawą 
będą musiały zastosować się pla-
cówki oświatowe to, m.in.:

– ze sklepików szkolnych znik-
ną niezdrowe przekąski, a w zamian 
pojawią się owoce i kanapki;

– posiłki podawane w stołów-
kach szkolnych i przedszkolnych 
muszą mieć obniżoną zawartość 
cukru, soli oraz tłuszczu, mniej ma 
być również dań smażonych.

Kolejna zmiana dotyczy upo-
wszechniania czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Prawie 10 tys. 
szkół podstawowych z całej Polski 
przystąpiło do programu rządowe-
go „Książki naszych marzeń”, któ-
ry umożliwi zakup książek do bi-
bliotek szkolnych. Wszystkie (14) 
bielańskie szkoły aplikowały do 
programu i wszystkie otrzymały 
dofinansowanie na zakup ksią-
żek.

Inną ważną zmianą, podnoszą-
cą jakości nauczania, jest wprowa-
dzenie języka angielskiego do pod-
stawy programowej dla 5-latków.

Małgorzata Kink

Bielańskie Centrum Eduka-
cji Kulturalnej to placówka 
wychowania pozaszkolnego, 
prowadząca bezpłatne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży od 6 do 
20 lat. 

O d 1 września 2014 r. kie-
ruje nią Anna Martin – 
polonistka, wieloletni 

pedagog, animatorka kultury, au-
torka i realizatorka scenariuszy 
teatralnych, nagrodzona Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej 

Z okazji rocznicy objęcia tej 
funkcji zapytaliśmy panią Dyrek-
tor jak funkcjonuje Centrum, co 
się zmieniło w ciągu minionego 
roku, jakie są plany.

Zdaniem Anny Martin, BCEK 
powinno kreować warunki, sprzy-
jające nowoczesnej edukacji kul-
turalnej i artystycznej, rozwijać 
zainteresowania i umiejętności 
dzieci i młodzieży na zajęciach 
edukacyjnych i prowadzić eduka-
cję kulturalną w formie animacji 
społeczno-kulturalnej, dawać wy-
chowankom szansę pogłębienia 
osobowości i rozwoju. 

Pierwszym wyzwaniem dla 
pani Dyrektor była zmiana wize-
runku placówki. Wyremontowany 
został budynek przy ul. Szegedyń-
skiej 9A, zwłaszcza hol główny; 
odnowiono pomieszczenia dydak-
tyczne. Zmieniły się także tereny 
zielone wokół budynku: założono 
nowe trawniki i klomby, zmoder-

Edukacja z kulturą
nizowano plac zabaw dla najmłod-
szych. Zadbano o promocję, m.in. 
poprzez plakat informujący o dzia-
łaniach BCEK i ogłoszenia na ten 
temat np.. w „Naszych Bielanach”. 
Wydany został folder.

W ramach dzielnicowego pro-
jektu „Łączymy pokolenia”, reali-
zowanego wspólnie z Wydziałem 
Oświaty i Wychowania, BCEK 
promowało i upowszechniało róż-
ne formy aktywności, m.in. kon-
certy, wystawy fotogra� i i malar-
stwa oraz zajęcia sportowe dla 
seniorów. Zwieńczeniem tych 
działań będzie uroczysta gala, któ-
rą 26 kwietnia 2016 r. BCEK zor-
ganizuje z okazji Europejskiego 
Dnia Solidarności Pokoleń.

W sierpniu br. BCEK zaprosi-
ło na różnorodne zajęcia w ramach 
projektu „Lato w mieście”. „Mimo 
upałów dzieci przychodziły tu 
chętnie” – te słowa zastępcy dyrek-
tora Rafała Wojasińskiego po-
twierdzają liczby: 3586 wejść w 
ciągu 3 tygodni „Lata”. W zajęciach 
� lmowych, grupowych i indywi-
dualnych, uczestniczyło 150 – 160 
dzieci, w zajęciach muzyczno-wo-
kalnych, plastycznych, scenogra-
� cznych i tanecznych ok. 100 - 150 
osób dziennie; prowadzili je na-
uczyciele BCEK. Grupie szkolnej 
towarzyszył nauczyciel ze szkoły.

Do końca sierpnia na stałe za-
jęcia w BCEK zapisało się ok. 400 
osób. Gry i zabawy edukacyjne dla 
najmłodszych prowadzone będą 

metodą Montessori; dla młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
– warsztaty � lmowe , fotogra� czne 
i teatralne; powstanie zespół che-
erleaderek ze szkół podstawowych 
i gimnazjów, nordic walking dla 
dziewcząt i chłopców, klub wolne-
go czasu. Do grup można dołączyć 
w ciągu całego roku.

„Chcemy budować lokalną ko-
alicję na rzecz edukacji kulturalnej 
dzieci i młodzieży przez współpra-
cę szkół i instytucji kultury. Na 
życzenie szkół będziemy w nich 
prowadzić zajęcia z przedmiotów 
artystycznych” – zapowiada Dy-
rektor Anna Martin. Za bardzo 
dobrą współpracę wyraża podzię-
kowanie Zo� i Gajewicz, naczelni-
kowi Wydziału oświaty i wycho-
wania oraz burmistrzowi Toma-
szowi Mencinie za wspieranie 
inicjatyw i projektów artystycz-
nych, które służą rozwojowi dzie-
ci i młodzieży.

Więcej informacji o Bielań-
skim Centrum Edukacji Kultural-
nej na www.centrumszegedyn-
ska9w.pl, tel. 22 834 52 59.

Zo� a Kochan
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Pani Poseł i Pani Minister w towarzystwie władz dzielnicy i dzieci
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Warszawa da się lubić? 
To moje rodzinne miasto. Jest 

trochę szalone, żyje w ciągłym 
pospiechu, a jednak Warszawiacy 
potra� ą zatrzymać się w pędzie w 
Godzinę W. Umieją w pogoni za 
nowoczesnością pamiętać jednak 
o małych kapliczkach na starej 
Pradze, walczyć o każdy skrawek 
zieleni, o miejsca zabaw dla dzieci 
i odpoczynku dla starszych. Wiem 
o tym, bo jako radna dostaję listy 
i telefony z prośbą o interwencję. 
Warszawiacy mają cięty język, po-
trafią ostro zażartować, ale też 
wzajemnie sobie pomagać, gdy 
naprawdę trzeba. Nie chciałabym 
mieszkać gdzie indziej.

Znaczy, że wszystko gra?
Tego bym nie powiedziała! Jest 

wiele do zrobienia w naszym kra-
ju, nie tylko w Warszawie. Moją 
dewizą życiową było i jest: BRO-
NIĆ SŁABSZYCH.

Staram się czynić tak wszędzie 
tam, gdzie mogę mieć wpływ na 
bieg spraw: w czasie posłowania 
– w Sejmie, w moim biurze posel-
skim, a także w samorządzie, 
w stowarzyszeniach, które współ-
tworzyłam. 

Uważam, że Polskę stać na 
sprawiedliwe, dobrze rządzone 
państwo, w którym każdy ma pra-
wo czuć się bezpieczny i szanowa-
ny, bez względu na to, jaką wyzna-
je religię, jakich jest poglądów – 
o ile nie godzą one w bezpieczeń-
stwo i szacunek do innych ludzi. 
Uważam, że nie można być obo-
jętnym, bo jeśli milczą ci, którym 

Bronić słabszych
Rozmowa z Katarzyną Marią Piekarską, radną Sejmiku Mazowieckiego.

zależy na sprawiedliwości, do gło-
su dochodzi niesprawiedliwość.

Niesprawiedliwość nazbyt czę-
sto dotyka najsłabszych, którym 
najtrudniej się bronić. W społe-
czeństwie to są dzieci i osoby star-
sze lub niepełnosprawne.

Przecież politycy ciągle zwięk-
szają kwoty przeznaczone na dzieci, 
a teraz nawet coraz chętniej „dosy-
pują” pieniędzy?

No tak, ale jednak to nie z po-

wodu tych 500 zł ludzie zdecydują 
się na założenie rodziny, czy na 
kolejne dziecko. Najważniejsze jest 
poczucie bezpieczeństwa, a więc 
pewność zatrudnienia, stałe do-
chody, dach nad głową. Rodzice 
chcą odpowiednio wychować 
i wykształcić swoje pociechy. Cho-
dzi przecież o ich przyszłość, a bez 
edukacji, co je czeka? Dlatego 
ochrona dzieci przed ubóstwem 
i dobra edukacja są nie mniej waż-
ne niż ich ochrona przed przemo-

Katarzyna Maria Piekarska – radca prawny, radna Sejmiku Mazowieckiego, 
była wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako posłanka prze-
wodniczyła sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, była też 
wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczest-
niczyła w stażach i stypendiach w USA, Wielkiej Brytanii i Belgii.

cą, czy przed pedo� lią. Walczyłam 
w parlamencie o przepisy, które 
umożliwiają walkę z przemocą i 
pedo� lią i to się udało, ale przecież 
pozostało tak wiele do zrobienia. 
Nasza szkoła nie jest nowoczesna, 
nie udało się też opanować plagi 
dopalaczy i narkotyków, ani prze-
mocy wśród dzieci i młodzieży. 
Nie ma możliwości pobytu w szko-
le i pełnego wyżywienia dzieci w 
sytuacji, gdy rodzice pracują do 
późnych godzin czy po prostu są 
niezamożni. Warto pomyśleć nad 
zmianami w systemie pomocy 
społecznej, tak by pieniądze, które 
przeznaczmy na wsparcie dla dzie-
ci, naprawdę do nich trafiały w 
postaci takiej bezpośredniej po-
mocy?

A jak powinniśmy zadbać o 
osoby starsze?

To też temat - rzeka. Jak wiemy, 
ludzi starszych będzie przybywać, 
musimy, jako państwo przygotować 
się do tego. Potrzeba odpowiednio 
przystosowanych mieszkań, placó-
wek opiekuńczo-leczniczych, po-
rządnie funkcjonujących ośrodków 
pomocy społecznej i służb społecz-
nych z prawdziwego zdarzenia.

No tak, ale przecież wielu z tych 
spraw nie da się rozwiązać bez 
współpracy z samorządami lokal-
nymi, tymczasem one też są rozpo-
litykowane w najlepsze.

Rządzenie powinno wynikać 
z rzeczowej wiedzy o problemach 
społeczeństwa. Szczególnie władza 
samorządowa, która jest najbliżej 

obywatela – w gminach, powia-
tach, sejmikach ma obowiązek 
rzetelnej dbałości o rozwój tych 
małych ojczyzn. Podejmowane 
decyzje muszą odpowiadać na po-
trzeby społeczne, a nie być efektem 
politycznych przepychanek. Cie-
szy mnie, że takie rozumienie 
przeze mnie roli samorządu zosta-
ło docenione i uhonorowane 17 
października br. w Krakowie. Zo-
stałam laureatką nagrody im. Nor-
berta Barlickiego, przyznanej przez 
Stowarzyszenie Rzeczpospolita 
Obywatelska. Kapituła pod prze-
wodnictwem pana Aleksandra 
Kwaśniewskiego przyznała mi to 
wyróżnienie jako samorządowco-
wi działającemu na rzecz kobiet 
i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. Jestem dumna z tego 
wyróżnienia.

Współtworzyła Pani ustawę 
o ochronie zwierząt, często wystę-
puje Pani publicznie w ich obro-
nie…

Tak i zawsze będę to robić. 
Same nie poradzą sobie z okru-
cieństwem i bezdusznością ludzką 
– a to przecież nierzadkie. Przy-
kładów jest aż nadto!

Widzę, że towarzyszą dziś Pani 
pupile – pies i kot żyją w takiej 
zgodzie?

A czemu nie? Jeśli od początku 
uczy się je przyjaznego współży-
cia? Może warto przez chwilę nad 
tym się zadumać?...

Rozmawiała Wiktoria Fronczak

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci naszego Kolegi

Artura Daleckiego
pracownika Urzędu Dzielnicy Bielany.

Rodzinie, Bliskim i Znajomym
 składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor i pracownicy DBFO-Bielany m.st. Warszawy

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Artura Daleckiego
wspaniałego, pomocnego kolegi i przyjaciela.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Główna Księgowa i pracownicy 
Wydziału Budżetowo-Księgowego z bielańskiego ratusza

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Artura Daleckiego
wieloletniego pracownika bielańskiego ratusza.

Wyrazy serdecznego współczucia przekazujemy Rodzinie 

Zarząd i Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
wraz z pracownikami Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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W pierwszym rzędzie m.in.: 
burmistrz  dzielnicy Tomasz Mencina i zastępca Grzegorz Pietruczuk 

28 września br. Akademia Wy-
chowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie roz-
poczęła nowy rok akademicki 
2015/2016.

W uroczystości udział 
wzięli rektorzy i delega-
ci szkół wyższych oraz 

przedstawiciele władz państwo-
wych, samorządowych i duchow-
ni. W ceremonii uczestniczyli 
również reprezentanci środowiska 
sportowego.

Po wprowadzeniu sztandarów 
i odśpiewaniu hymnu państwowe-
go głos zabrał JM Rektor AWF 
prof. Andrzej Mastalerz. Po powi-
taniu gości i przemówieniu JM 
Rektora nastąpiło o� cjalne podpi-
sanie porozumienia dla realizacji 
działań na rzecz rozwoju sportu 
akademickiego przez Minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego prof. 
Lenę Kolarską-Bobińską oraz Mi-
nistra Sportu i Turystyki Adama 
Korola. Następnie kolejno głos 
zabrali Pani Minister Lena Kolar-
ska-Bobińska oraz Minister Adam 
Korol przybliżając zakres współ-
pracy między ministerstwami 
w celu realizacji przedmiotu poro-
zumienia oraz deklarując wsparcie 
dla rozwoju sportu akademickiego 
oraz Uczelni.

Jako kolejny głos zabrał prof. 
Marek Rocki – Przewodniczący 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
Senator RP, Prezes Akademickiego 
Związku Sportowego.

Następnym punktem obcho-
dów inauguracji było wręczenie 
JM Rektorowi prof. Andrzejowi 
Mastalerzowi Odznaki Honorowej 
Prezydenta Warszawy Stefana Sta-

rzyńskiego, którą wyróżniony 
otrzymał z rąk Zbigniewa Sieszyc-
kiego z Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy. 

Kolejne zaszczytne wyróżnie-
nie, Złoty Krzyż Związku Piłsud-
czyków RP, odebrał JM Rektor 
z rąk płk. Konrada Wróbla oraz 
majora kanonika Pawła Stachec-
kiego.

W późniejszej części Inaugu-
racji JM Rektor wręczył dyplomy 
dra hab. nauk o kulturze � zycznej 
Izabeli Rutkowskiej, Jakubowi 
Adamczykowi, Agnieszce Zalew-
skiej-Meler oraz Adamowi Wil-
czewskiemu.

Medalem Zygmunta Gliewicza 
wyróżniono czterech tegorocz-
nych absolwentów studiów dru-
giego stopnia, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w nauce.

Najważniejszą częścią uroczy-
stości było ślubowanie studentów 
I roku. Po immatrykulacji z prze-
słaniem do studentów wystąpił 
przedstawiciel absolwentów rocz-
nika 1965–1969 dr hab. prof. nzw. 
Andrzej Suchanowski.

Pierwszoroczniaków w imie-
niu społeczności akademickiej 

powitał przedstawiciel Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów Bar-
tłomiej Majewski.

Wykład inauguracyjny pt. 
„Trener – natchniony guru czy 
innowacyjny technokrata” wygło-
sił Henryk Olszewski trener To-
masza Majewskiego dwukrotnego 
mistrza olimpijskiego w pchnięciu 
kulą.

Inaugurację zakończyło od-
śpiewanie Gaudeamus Igitur.

Dzień uroczystej inauguracji 
roku akademickiego 2015/2016 
był również okazją odsłonięcia 
kolejnych tablic „Złotego Kręgu”. 
To już XI EDYCJA „Gloria Opti-
mis”. Laureatami zostali: rtm. Hen-
ryk Roycewicz – jeździectwo, Ed-
gar Norwerth – architekt, Alfons 
Karny – rzeźbiarz, Teresa Wolań-
ska – prof. dr hab. AWF, Lech Pia-
secki – kolarstwo, Tomasz Gollob 
– żużel, Edmund Piątkowski – lek-
koatletyka, Wojciech Fortuna – 
narciarstwo, Sebastian Kawa – szy-
bownictwo, Tomasz Hopfer – 
dziennikarz i Antoni Morończyk 
– trener.

Ewa Bujalska

Cztery drużyny wzięły udział 
w sobotnim Turnieju. Puchar 
Rektora zdobyła reprezentacja 
Dzielnicy Bielany.

26września  2015  r. 
w godz. 10.00 – 15.00 
odbył się III Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar Rektora 
AWF Warszawa. Turniej poprze-
dził Uroczystą Inaugurację Roku 
Akademickiego 2015/2016.

Celem Turnieju była integracja 
środowiska sportowego wokół 
Uczelni oraz budowa nowej trady-
cji inauguracji roku akademickie-
go poprzez aktywność sportową. 

W Turnieju udział wzięły 4 
drużyny: Dzielnica Bielany m.st. 

Warszawy, Huta ArcelorMittal  
Warszawa, Straż Pożarna Warsza-
wa i Pracownicy AWF Warszawa.

Puchar Rektora AWF Warsza-
wa zdobyła drużyna pracowników 
Dzielnicy Bielany wygrywając 
w ostatecznej punktacji przewagą 
jednej bramki z drużyną Straży 
Pożarnej – zeszłorocznymi zwy-
cięzcami. III miejsce zajęła druży-
na pracowników AWF Warszawa, 
IV miejsce Huta Warszawa Arce-
lorMittal.

Uczestnikom turnieju serdecz-
nie dziękujemy za wspaniałą, spor-
tową atmosferę i do zobaczenia za 
rok.

Ewa Bujalska

III Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Rektora AWF

Nowy rok akademicki 2015/2016

27 września po raz pierwszy 
w historii trasa Maratonu 
Warszawskiego prowadziła w 
części przez Bielany. 

U rząd Dzielnicy przygoto-
wał z tej okazji w Parku 
Kępa Potocka strefę kibi-

ca, dla wszystkich kibiców, wspie-
rających biegaczy na trasie war-
szawskiego maratonu.

Pomysł zorganizowania strefy 
dla fanów okazał się strzałem w 
dziesiątkę. Setki Warszawiaków 
zgromadziły się na ulicy Gwiaź-
dzistej, wspomagając tysiące 
uczestników rywalizacji. Obsługa 
spikerska, muzyka, gry, zabawy 
i animacje dla najmłodszych, 

Maratończycy przebiegli 
przez Bielany

a przede wszystkim bielański słoń, 
przyciągały mnóstwo zaintereso-
wanych wspólną zabawą, podczas 
święta warszawskiego sportu.

– Bardzo cieszę się, że 37. edy-
cja Maratonu zawitała na Bielany 
i wierzę, że organizatorzy zauważą, 
jak dobrze biegacze i kibice czuli 
się podczas przebiegania przez 30. 
kilometr, na którym zlokalizowa-
liśmy strefę kibica. Dopisała pogo-
da, udało się stworzyć dobrą at-
mosferę. Mam nadzieję, że Bielany 
na stałe zawitają na trasie zmagań 
maratończyków – podsumował 
zastępca burmistrza dzielnicy Bie-
lany Grzegorz Pietruczuk.

ZS

W Zespole Szkół nr 51 im. 
I. Domeyki 13 września odbył się 
XVII Memoriał Romy i Zygmunta 
Olesiewiczów w koszykówce 
(kategoria juniorki i juniorzy).

M emoriał jest poświęcony 
pamięci dwojga nauczy-
cieli – trenerów pracują-

cych przez wiele lat z młodzieżą. 
Roma Olesiewicz, zawodniczka AZS 
AWF Warszawa była jedną z najlep-
szych polskich koszykarek. Po za-
kończeniu kariery zawodniczej zo-
stała wykładowcą Akademii Wy-
chowania Fizycznego, a następnie 
nauczycielką wychowania � zyczne-
go w SP nr 162 im. Domeyki.

Zygmunt Olesiewicz był ko-

XVII Memoriał Romy 
i Zygmunta Olesiewiczów

szykarzem, a następnie trenerem  
w klubie AZS AWF Warszawa 
oraz trenerem kadry narodowej.

Podczas Memoriału puchary 
i upominki ufundowane przez 
Urząd Dzielnicy Bielany wręczał 
zastępca burmistrza dzielnicy Bie-
lany Grzegorz Pietruczuk.

ZS
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Podczas tegorocznych 
wakacji harcerki i harcerze 
z działających na Bielanach 
drużyn harcerskich, należą-
cych do Hufca ZHP Warszawa 
Żoliborz, tak jak co roku 
uczestniczyli w obozach har-
cerskich w lesie. 

W sześciu obozach pod 
namiotami wzięło dział 
łącznie ponad 300 zu-

chów, harcerek, harcerzy i doro-

Wspomnienie 
z harcerskich wakacji

słych wychowawców. Oprócz tego 
jedna z drużyn skupiających wę-
drowników, czyli najstarszych 
harcerzy, zorganizowała daleką 
wyprawę zagraniczną – obóz wę-
drowny wzdłuż wybrzeży Bałtyku, 
na Łotwie i w Estonii. Podczas 
obozów harcerze przeżyli nieza-
pomniane przygody, nauczyli się 
samodzielności i zdobyli dużo 
przydatnych umiejętności. 

phm. Michał Piotrowski

S zybkie, nowoczesne metody 
projektowania, multidyscy-
plinarne zespoły, eksperci 

od projektowania, biznesu i tech-
nologii, tworzenie aplikacji połą-
czone z zabawą i w efekcie inno-
wacyjne projekty rozwiązań do 
zastosowania w branży � nansowej 
– to podsumowanie 3-dniowego 
hackathonu, którego inicjatorem 
był Rai� eisen Polbank. 

Wydarzenie, zorganizowane 
przez Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie, 
służyło wypracowaniu pomysłów 
na aplikacje mobilne w dwóch 
ścieżkach tematycznych: zdrowie 
– � nanse – technologie oraz edu-
kacja – finanse – technologie. 
Wśród najciekawszych propozycji 
była aplikacja zachęcająca do pro-
wadzenia zdrowego trybu życia 
oraz ochrony środowiska poprzez 
pokazanie korzyści � nansowych 
i zdrowotnych z zamiany dojazdu 
do pracy autem na inne środki 
lokomocji. Inna aplikacja odpo-
wiadała na problem braku świado-
mości klientów banków czy � rm 
ubezpieczeniowych, którym ofe-
rowane są dodatkowe usługi jak 
assistance samochodowe czy do-
mowe, bowiem dzięki niej można 
wezwać fachowca do naprawy 
usterki, dowiedzieć się, czy usługa 
jest płatna, a nawet wziąć szybki 
kredyt, jeśli jej usunięcie wiąże się 
z dodatkowymi kosztami.

Unikalność całego wydarzenia 
wynika również z nietypowego 
wkomponowania, w dosyć stan-
dardowy szablon tego typu imprez, 
sesji projektowania usług. Jest to 
zgodne z szerszą ideą, którą było 
pokazanie synergii płynącej z po-
łączenia trzech obszarów: techno-
logii, designu oraz biznesu. W mo-
jej prywatnej ocenie udało się to 

Hakowanie i projektowanie 
– Rai� eisen Polbank testuje nowe metody innowacji na UKSW.

doskonale. Dzięki sesji projekto-
wania usług programiści mogli 
zweryfikować lub w niektórych 
sytuacjach całkowicie zmienić po-
mysły, z którymi przyszli, a w efek-
cie stworzyć lepsze rozwiązanie. 
Na to wszystko został nałożony 
dodatkowo aspekt biznesowy – 
czyli kwestia potencjalnej mone-
tyzacji rozwiązania. Na każdym 
etapie procesu programistom po-
mocą służyli eksperci z obszaru 
technologii oraz biznesu, w tym 
pracownicy banku. W ocenie eks-
pertów rozwiązania przygotowane 
podczas tego wydarzenia pozy-
tywnie wyróżniały się pomysłowo-
ścią i dopracowaniem. Wiele było 
niemal gotowych do wprowadze-
nia na rynek – powiedział Dariusz 
Paczewski, dyrektor biura innowa-
cji Rai� eisen Polbank.

Kanclerz Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego Ma-
riusz Wielec tłumaczy, skąd zain-
teresowanie uczelni organizacją 
imprezy: Jesteśmy świadomi spe-
cy� ki czasów, w jakich żyjemy – 
cyfryzacji codziennego życia, co-
raz szybszego tempa rozwoju tech-
nologii, dlatego też UKSW konse-

kwentnie angażuje się w różne 
inicjatywy związane z zastosowa-
niem nowoczesnych technologii. 

W ostatnich latach przezna-
czyliśmy znaczne środki � nansowe 
na rozwój projektów IT, które po-
magają sprawnie zarządzać uczel-
nią i wykorzystywane są w proce-
sie nauczania – powstała m.in. 
aplikacja mobilna dla studentów, 
dzięki której z dowolnego miejsca 
mogą korzystać z systemu USOS, 
dowiedzieć się o zmianach w pla-
nach zajęć. Ponadto � nalizowane 
są prace nad Wirtualną Platformą 
do Kontaktu Uczelni z Pracodaw-
cami, która ułatwi współpracę ze 
światem biznesu. W tę tendencję 
świetnie wpisał się zorganizowany 
wraz z partnerami hackjam.net. Po 
sukcesie pierwszej edycji już pla-
nujemy kolejne, bo to między in-
nymi dzięki takim inicjatywom 
nasza Uczelnia konsekwentnie re-
alizuje idee e-uniwersytetu i wdra-
ża je w życie.

Jury, w którego skład wchodzi-
li m.in. prezes Rai� eisen Polbanku 
Piotr Czarnecki oraz wiceprezes 
banku Ryszard Drużyński, wyróż-
niło sześć projektów. Nagrodę 

Dni w Diecezjach 20–25 lipca 2016 – także na Bielanach! Kraków ŚDM 26–31 lipca 2016.
Poszukujemy wolontariuszy do organizacji przyjęcia pielgrzymów w bielańskich para� ach w 
czasie „Dni w diecezjach”: 20–25 lipca 2016. Więcej informacji na www.wolontariusze.waw.pl. 
Wiek nie gra roli. Czekamy na Ciebie!

Światowe Dni Młodzieży w Polsce – to już niedługo!

ufundowaną przez bank otrzymał 
zespół IT Team za aplikację Lad-
derUP, która– odpowiadając na 
problem utraty motywacji przez 
młodych pracowników – podpo-
wiada co robić, np. jakie kursy od-
być, by odpowiednio pokierować 
swoją ścieżką kariery. Aplikacja ma 
służyć korporacjom i pracowni-
kom poprzez nieustanne monito-
rowanie postępów i zachęcanie do 
podnoszenia kwali� kacji.

Hackathony czyli maratony 
programistyczne, to „wylęgarnie” 

innowacyjnych pomysłów i roz-
wiązań. Stanowią one także dosko-
nałą okazję do rekrutacji wyróż-
niających się osób przez organiza-
torów tych wydarzeń. Bank planu-
je zaangażowanie się w kolejną 
edycję hackathonu w przyszłym 
roku – tym bardziej, że wydarzenie 
w pełni spełniło oczekiwania za-
równo uczestników, mentorów, 
ekspertów, jak i organizatorów 
oraz partnerów.

Agnieszka Pawlak
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Z tego co wiem, jest Pan od po-
nad 29 lat zaangażowany w pracę 
na rzecz Bielan, a więc w miejscu, 
gdzie spędził Pan całe swoje dzie-
ciństwo oraz dorosłe życie, jako 
Warszawiak z urodzenia. Proszę 
opowiedzieć o sobie, o swojej dzia-
łalności?

Mam 58 lat, jestem żonaty, 
mam troje dzieci, które ukończy-
ły studia: synowie na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego na Bielanach, córka na 
Uniwersytecie Warszawskim. Do-
czekałem się dwóch wnuczek, 
z których jedna uczęszcza do 
żłobka, druga do przedszkola na 
Bielanach. Specjalizuję się w me-
chanice, zarządzaniu produkcją, 
przedsiębiorstwem, nieruchomo-
ściami i ekologią. 

Moja aktywność inaczej 
kształtowała się w latach osiem-
dziesiątych w ruchu Solidarno-
ściowym, inaczej po 1989 r. Mogę 
powiedzieć, że zawsze jak mo-
głem zmienić, wywalczyć coś dla 
mieszkańców Warszawy, to po-
dejmowałem takie działania. Jako 
samorządowiec, będąc Pełnomoc-
nikiem w AWS Bielany, następnie 
już jako polityk i samorządowiec 
w Prawo i Sprawiedliwość – Peł-
nomocnik Komitetu PiS Bielany. 
Zawodowo realizowałem zadania 
na stanowiskach różnego szcze-
bla m.in. technologiczne w jed-
nostkach naukowo-badawczych 
Polskiej Akademii Nauk oraz 
związane z zarządzaniem, w pod-
miotach prawnych na terenie 
Warszawy. 

Doświadczenie zawodowe 
i zdobyta wiedza pomaga Panu 
w pracy radnego i stanowi solid-
ny fundament do wykorzystania 
w dalszej pracy...

Początki mojej działalności 
samorządowej sprowadzały się 
do pracy czysto społecznej, bez 
pełnienia mandatu radnego. Dziś 
już przyzwyczailiśmy się do pew-
nych rzeczy, takich jak most Ma-
rii Skłodowskiej-Curie czy metro, 
że po prostu są. Lecz droga do 
osiągnięcia tych celów wymagała 
skuteczności w działaniu, zaan-
gażowania w pracę w Społecz-
nym Komitecie Budowy Metra 
w czasach, w których Komitet 
próbował przekonać do swej wi-
zji warszawiaków i ówczesnych 
decydentów. Zmiany jakie zacho-
dziły w polskiej polityce i gospo-
darce nie oszczędziły mieszkań-
ców Bielan, prywatyzacja Huty 
„Warszawa” i likwidacja innych 
państwowych zakładów dopro-
wadziła do sytuacji, w której ko-
nieczna była rewitalizacja niektó-
rych osiedli, niemożliwa do osią-
gnięcia jedynie z poziomu dzia-
łalności społecznej. Wtedy pod-

jąłem decyzję o ubieganiu się 
o mandat radnego Gminy Biela-
ny, który pełniłem zgodnie z wolą 
wyborców w latach 1998–2002. 
Praca w komisji Skarbu i Inwe-
stycji oraz współpraca z innymi 
radnymi doprowadziła do wy-
miernych efektów, które zostały 
zaprzepaszczone wraz ze zmianą 
ustroju m.st. Warszawy, dokona-
ną ustawą w 2002 r. Ówczesna 
Gmina Bielany posiadająca wła-
sne dochody i własną politykę 
społeczną, została – decyzją po-
słów – przekształcona w dzielni-
cę całkowicie zależną � nansowo 
i kompetencyjnie od Rady i Pre-
zydenta Warszawy. Nowy podział 
administracyjny doprowadził 
do sytuacji, w której ubiegałem 
się i uzyskałem mandat radnego 
m.st. Warszawy w kadencji 2006–
2010. Wizję zrealizowałem po-
przez ciężka pracę w Komisji 
Polityki Rozwoju Gospodarczego 
oraz przewodnicząc Komisji Sa-

morządowej i Integracji Europej-
skiej. Obecnie kontynuuję pod-
jętą pracę na rzecz mieszkańców 
Bielan, dzięki ludziom, którzy po 
raz kolejny mi zaufali, pełniąc 
mandat radnego m.st. Warszawy, 
Przewodnicząc Komisji Samo-
rządowej i Integracji Europejskiej 
oraz pracując w Komisji Infra-
struktury i Inwestycji. Mandat 
radnego umożliwił mi rozwiąza-
nie wielu problemów, tak lokal-
nych, jak i indywidualnych zgła-
szanych na naszych spotkaniach 
i comiesięcznych dyżurach peł-
nionych w bielańskim ratuszu. 
Doświadczenie pokazuje jednak, 
jak bardzo ograniczone są moż-
liwości radnego i jak duże ocze-
kiwania osób, które do mnie 
zgłaszają się o pomoc.

Jako działacz samorządowy 
angażował się Pan w inicjatywy na 
rzecz ochrony rodziny, osób chorych 
i niepełnosprawnych. Czy będzie 
Pan kontynuował swoją działal-
ność, jeżeli chodzi o pomoc takim 
osobom i ich rodzinom?

Rodzina jest prawdziwym 
fundamentem społeczeństwa 
i stanowi jedno z najcenniejszych 
dóbr ludzkości. Jest środowiskiem 

Rodzina fundamentem społeczeństwa
Rozmowa z Edmundem Świderskim, radnym Rady m.st. Warszawy.

posiadającym najlepsze warunki 
do przekazywania wartości reli-
gijnych i kulturowych, które po-
magają człowiekowi w ukształto-
waniu własnej tożsamości. Polska 
rodzina pozostawiona sama sobie 
nie może liczyć na pomoc pań-
stwa w utrzymaniu i wychowaniu 
dzieci, a to od dzisiejszej sytuacji 
demograficznej będzie zależała 
przyszłość Polski. Dlatego ko-
nieczne jest zrealizowanie szero-
kiego programu sprzyjającego 
rodzinom wychowującym dzieci, 
a wszystkie reformy wprowadza-
jące zmiany polityczne, ekono-
miczne i  społeczne muszą 
uwzględniać dobro i prawa ro-
dzin. Tylko przy zagwarantowa-
niu bezpiecznego bytu, pracy, 
mieszkania, łatwego dostępu do 
opieki zdrowotnej i edukacji, 
a w przypadku trudnych okresów 
w życiu – pewności otrzymania 
ze strony państwa godnej pomo-
cy, polskie rodziny będą mogły 
żyć godnie. Rozpoczętą działal-
ność będę kontynuował i obiecu-
ję uczciwą pracę.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Coroczne zawody wędkar-
skie dla dzieci i młodzieży 
z Wawrzyszewa, które się 
odbywają na Stawach Brust-
mana zawsze cieszą się dużą 
popularnością. 

N ie inaczej było 12 września 
br., kiedy mimo nienajlep-
szej pogody frekwencja do-

pisała. Ze względu na ochronę śro-
dowiska organizowane są tu zawody 
wędkarskie tylko dwa razy do roku: 

Zawody wędkarskie 
na Stawach Brustmana

w czerwcu, z okazji Dnia Dziecka 
i we wrześniu, na zakończenie lata. 
Zawody zorganizowała sekcja węd-
karska „Wawrzyszew” 32 PZW przy 
wsparciu � nansowym Rady Osiedla 
Wawrzyszew Koła nr 32.

Wszyscy uczestnicy zawo-
dów bardzo dziękują pani Ilonie 
Soi-Kozłowskiej, zastępcy burmi-
strza dzielnicy Bielany za ufundo-
wanie upominków.

Z.M.

Edmund Świderski

Fo
t. 

Z.
 M

or
aw

sk
i

We wrześniu w siedzibie 
MPWiK odbyło się spotka-
nie, w którym wzięli udział 
Artur Wołczacki – zastępca 
burmistrza Dzielnicy Biela-
ny, Paweł Sondij – naczelnik 
Wydziału Infrastruktury oraz 
przedstawiciele Zarządu 
Spółki. 

Na spotkaniu omówiono 
m.in. trwającą na terenie 
dzielnicy Bielany inwesty-

Budowa kolektora 
ściekowego na Bielanach

cję budowy kolektora ściekowego 
w ul. Marymonckiej.

Przedstawiciele  Zarządu 
MPWiK  potwierdzili na spotka-
niu, że termin zakończenia, trwa-
jącej prawie 2 lata inwestycji nie 
jest zagrożony, a wszystkie prace, 
łącznie z robotami towarzyszący-
mi, także z odtworzeniem na-
wierzchni ul. Marymonckiej oraz 
przebudową skrzyżowania ul. Ma-
rymonckiej i Zabłocińskiej zakoń-
czą się do końca br. 

Zastępca burmistrza zwrócił 
szczególną uwagę na zapewnienie 
podczas trwania robót bezpiecz-
nego połączenia komunikacyjne-
go dla ruchu pieszych w rejonie 
ulicy Zabłocińskiej w stronę stacji 
metra Słodowiec. MPWiK zapew-
niło, że będzie korygowało na bie-
żąco wszystkie zmiany w ruchu 
pieszym wynikające z postępu ro-
bót.

Małgorzata Kink
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Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
Bal kostiumowy dla dzieci 
z okazji święta 1 listopada

BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1   TEL. 22 834 65 47   www.bok-bielany.eu

24.10 (sobota), godz. 18.00 
Z cyklu „Muzyczne podróże - Hawaje”.
Bilety: 15 zł, przedsprzedaż od 19 października
Chcesz poczuć powiew Hawajów – zapraszamy do Bielań-
skiego Ośrodka Kultury na imprezę z cyklu „Muzyczne po-
dróże – Hawaje”. W programie: pokazy tańców hawajskich 
w stylu tradycyjnym - kahiko z muzyką na żywo (bęben i 
śpiew), pokazy tańców współczesnych, krótka nauka tań-
ców hawajskich oraz degustacja przekąsek hawajskich.

25.10 (niedziela), godz. 15.00
Z cyklu „Podróżniczek”, spektakl „Indiańska 
legenda” oraz animacje plastyczne. 
Dla dzieci od 4 lat. Bilety: 10 zł, przedsprzedaż od 19 
października

28.10 (środa), godz. 18.00
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem”. Ryszard 
Czajkowski „Do źródeł Nilu”. 
Wstęp wolny
Kasa BOK czynna: pon, śr, czw, pt 16.00-19.00, wt 10.00-
13.00

Bielański Ośrodek Kultury, 
ul. Estrady 112 
www.bok-� lia.eu, 
tel. 22 835 54 44
22.10 (czwartek), godz.17.30
„Jesienne kompozycje” warsztaty � orystyczne. 
Prowadzenie Magdalena Pacholak. Koszt 90 zł./osoby. 
Zapisy do 17.10.br

24.10 (sobota), godz. 12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze sztuką”. 
W programie: ”Orzeszek chłopiec z leszczyny” w wykona-
niu Teatru Domowego Chmielna 6. Bilety:  5 zł od osoby

Czym jest JoséSong?  
Jest to konkurs piosenki obcoję-
zycznej, w takich językach jak hisz-
pański, francuski, niemiecki, rosyj-
ski itd. Organizowany jest przez 
XXII Liceum Ogólnokształcące im. 
José Martí. Pierwsza edycja odbę-
dzie się w dniach 19 i 20 listopada 
2015 roku w Bileańskim Centrum 

Edukacji Kulturalnej (BCEK).

Skąd wziął się pomysł? 
Wszyscy organizatorzy to my, nauczyciele języków obcych 
i wiemy jak ważne jest poznawanie kultury w procesie na-
uki języka. Istnieje dużo konkursów muzycznych i języko-
wych, ale my chcemy dotrzeć do wszystkich tych młodych 
ludzi, którzy śpiewają w innym języku niż polski. W José 
Martí uważamy, że ogromne talenty muzyczne wśród 
młodych ludzi należy wspierać i rozwijać. Jesteśmy bardzo 
zainteresowani rozwojem naszych uczniów we wszystkich 
dziedzinach (w sporcie, kulturze czy sztuce), nie tylko w 
rozwoju naukowym; nie bez kozery otrzymaliśmy tytuły 
„Szkoła z Pomysłem” i „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Kto może wziąć udział? 
JoséSong jest kierowany do wszystkich uczniów liceów 
z województwa Mazowieckiego. Czekamy na solistów, 
duety, całe zespoły - z tej samej szkoły lub różnych. Nie 
jest ważny też rodzaj muzyki, uczestnicy mogą przed-
stawiać swoje interpretacje piosenek rockowych, po-
powych, jazzowych itp.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział? 
Wystarczy pobrać formularz rejestracyjny, znajdujący się 
na facebookowym fanpage’u JoséSong i przesłać wypeł-
niony pod adres mailowy josesong2015@gmail.com naj-
później do 2 listopada. Uczestnictwo nic nie kosztuje!

W dniu konkursu 
Dokładna godzina występu każdego uczestnika zo-
stanie opublikowana na fanpage’u tydzień przed kon-
kursem. Bardzo ważne jest to, aby zarejestrować się w 
BiCEK dwie godziny przed występem oraz dostarczyć 
podkład muzyczny na dwóch różnych nośnikach elek-
tronicznych (CD i pendrive) podpisane imieniem i na-
zwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły. 

W jaki sposób mogę wygrać? 
Najważniejsze jest to, aby posiadać talent muzyczny 
oraz dobrą dykcję w języku, w którym będzie się śpie-
wać. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy uczestnik może 
zaśpiewać tylko jedną piosenkę, ponieważ dysponuje 5 
minutami na scenie. Jury oceni poszczególne występy, 
mając na uwadze kryteria takie jak wymowa, walory 
muzyczne, prezentacja na scenie etc. 

Co mogę wygrać? 
Każdy z uczestników otrzyma dyplom oraz pamiątki od 
naszych sponsorów i partnerów. Pośród nich znajdują 
się wydawnictwa MUZA i NOWELA, szkoła języka hisz-
pańskiego Sin Fronteras, szkoła tańca Egurrola Dance 
Studio, marka Under Twenty, Interia, RMF MAXXX, Edu-
station oraz cukiernia Lukullus. Patronatu honorowego 
udzieliły ambasady Hiszpanii, Kuby, Niemiec, Francji, 
Szwajcarii, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury oraz Pan 
Franck Pezzy - Delegat Walonii-Brukseli w Warszawie. 
Zostaną także wręczone nagrody w kategoriach: naj-
lepszy solista, najlepszy duet oraz najlepszy zespół, a 
także wyróżnienie oraz „Grand Prix”. Jednakże najważ-
niejsze są emocje oraz  doświadczenie płynące z wy-
stępu na scenie, które zdobędziesz śpiewając w Twoim 
ulubionym języku. 
Nie wahaj się! Zapisz się i weź udział w konkursie!

Karolina Rudzik

I Warszawski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w José Marti

25 października, godz. 14:30-
16:30 Wejście A, Sala Czerwo-
na. Wstęp 10 zł od opiekuna, 
który może wprowadzić maks. 
2 dzieci; bilety w sprzedaży od 
9 października na recepcji Do-
bre Miejsce wej. A, codziennie 
w godz. 8-20. Nie wpuszczamy 
dzieci bez opiekunów. Więcej 
na www.dobremiejsce.org
Zapraszamy wszystkie dzieci 
do lat 9 na bal kostiumowy pt. 
”Arka Noego”, który poprowadzą 
zawodowi aktorzy Teatru Michałek. Zabawa połączona 
z elementami edukacji  chrześcijańskiej mówiącej, w 
sposób przystępny i dostosowany do wieku uczestni-
ków, o biblijnej Arce Noego. Uczestnicy zabawy prze-
brani m.in. za zwierzątka, Noego i jego rodzinę,  biorą 
udział w konkursach, zabawach i tańcach, dostosowa-
nych specjalnie do konwencji i tematyki spotkania. 

„Czy naprawdę wierzysz?”
– � lm z dyskusją z cyklu Dobre Kino
25 października 2015 (niedziela), godz. 18:00, bilety 
15zł. Film od 12 lat. Na Aulę wpuszczamy publiczność 
od godz. 17:45. Bilety do nabycia od godz.17:00 w 
dniu seansu w Dobrym Miejscu w sklepie „Chrześci-
jańskie Granie” .
Film twórców „Bóg nie umarł”. Wprowadzenie do � lmu 
oraz dyskusję po projekcji poprowadzi dziennikarz � l-
mowy, twórca warsztatów w Fundacji Dzieła Nowego 
Tysiąclecia, rzecznik prasowy Caritas AW Bartłomiej Pul-
cyn. Więcej na www.dobremiejsce.org.
Dwanaście osób, często wbrew głoszonym przekona-
niom, odkrywa moc Chrystusowego krzyża.
Czy człowiek potra�  żyć bez wiary? Czy życie bez niej 
ma w ogóle sens? To pytania, przed którymi – w swoim 
najnowszym � lmie – postawili bohaterów twórcy zna-
nego z polskich ekranów „Bóg nie umarł”. Dwanaście 
różnych postaw życiowych, dwanaście całkowicie od-
miennych charakterów, których drogi niespodziewanie 
krzyżują się... Każdy z bohaterów – często wbrew swoim 
przekonaniom – odkryje moc Chrystusowego krzyża...
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Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14 
przy ul. Bogusławskiego 6a zaprasza:

na zajęcia edukacyjno-plastyczne: 
– we wtorki, godzina 11.00 / zapisy (osobiście 
lub telefonicznie)
– w czwartki, godzina 16.30 / zapisy (osobiście 
lub telefonicznie)
– w piątki, godzina 17.00 / zapisy (osobiście lub 
telefonicznie).

Zajęcia edukacyjno-plastyczne mają na celu aktywi-
zowanie umiejętności werbalnych oraz motorycznych 
dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, sponta-
niczności, uczą pracy w grupie.  Podzielone są na dwie 
części: edukacyjną oraz plastyczną. Podczas pierwszej 
części zajęć prowadzone są zabawy i konkursy. Druga 
część to zajęcia plastyczne, które mają na celu zapo-
znanie dzieci z różnymi technikami. Rodzaj aktywności 
oraz proponowane zagadnienia, a także sposób prowa-
dzenia zajęć dostosowany jest do wieku odbiorców.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 14: Tel. 22 669 69 52.

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

– w każdy wtorek o godz. 11:00 na zajęcia „Bi-
blioteka na Ciebie czeka” / wstęp wolny

Biblioteka na Ciebie czeka to zajęcia edukacyjno-pla-
styczne z elementami ruchowymi, skierowane do młod-
szych dzieci (od 2 do 3 lat). Spotkania te mają charak-
ter przygotowania do przedszkola, uczą umiejętności 
pracy i zabawy w grupie, integrują, rozwijają zdolności 
manualne. Na zajęcia obowiązuje wstęp wolny. Zajęcia 
prowadzi bibliotekarka Teresa Zarzycka.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 43: Tel. 22 835 18 43.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49 
przy Al. Reymonta 6 zaprasza:

na Czytane środy dla dzieci: 
Październikowe Czytane Środy dotyczyć będą goto-
wania. 
– 21 października, godz. 17:00 - opowiadanie o 
myszce i jej przygodzie z lodówką – nakrywamy 
do stołu i robimy kokosowe myszki / wstęp wol-
ny 
– 28 października, godz. 17:00 - opowieść o tym, 
jak roztopiły się czekolady i czekoladki - składa-
my serwetki i robimy cukierki czekoladowe w 
ozdobnych papierkach / wstęp wolny

27 października o godz. 17:00 na teatrzyk dla  
dzieci “Zdrowo i wesoło”, który porusza min. te-
matykę zdrowego odżywiania. / wstęp wolny
Ania całymi godzinami tkwi przed telewizorem, bez-
myślnie przełączając kanały. Nie chce jeść nic oprócz 
chrupek, zapomina wyjść z psem na spacer, ciągle gry-
masi, dąsa się... Pewnego razu, gdy zmęczona płaczem 
zasypia, w jej śnie pojawia się doktor Zdrówko. Przy po-
mocy czworga dzieci z widowni - Dietetyka, Sportow-
ca, Higienisty, i Optymisty, próbuje on wypędzić z Ani 
obżartucha i smutasa.
Tematyka spektaklu to szeroko rozumiana higiena ciała 
i umysłu. Sztuka promuje zdrowy styl życia: właściwe 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

żywienie, kontakt z przyrodą, higienę, uśmiech i pozy-
tywne myślenie.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 49: Tel. 22 663 73 85.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 przy 
ul. Duracza 19 zaprasza:

23, 29 października 2015 r. (piątki) godz. 17.00  
na zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE / wstęp 
wolny

20, 27 października 2015 r. (wtorki) godz.  
17.00-17.45 na zajęcia MUZYKA DLA SMYKA. Za-
praszamy dzieci w wieku 3-4 lat. / wstęp wolny

21, 28 października 2015 r. (środy) godz. 11.30- 
12.00 na zajęcia MUZYKA DLA SMYKA. Zaprasza-
my dzieci w wieku 2 lat. Na cykl zajęć (8 spotkań) 
obowiązują zapisy:  bibld.26@bibliotekabielany.
waw.pl lub 22 639 88 51

28 października 2015 r. (środa) godz. 17.00 na  
zajęcia KOLOROWA JESIEŃ prowadzone przez tre-
nera Polskiego Centrum Origami Małgorzatę Spi-
larewicz / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 26  22 639 88 51

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27 przy 
Al. Zjednoczenia 19 zaprasza:

w każdą środę o godz. 17:00 na zajęcia eduka- 
cyjno-plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat / zapi-
sy (osobiście lub telefonicznie)

w każdy czwartek o godz. 17:30 na czytanie w  
bibliotece / wstęp wolny

23 października o godz. 17:00 na „Piątek w bi- 
bliotece” - zajęcia literacko-plastyczne przezna-
czone dla dzieci od lat 6 / wstęp wolny

22 października 15 r. (czwartek) o godz. 17.00  
na przedstawienie „Pchła Szachrajka cz. 1” w 
wykonaniu aktorów z Agencji Artysycznej Jaś. 
/ Część 2 odbędzie się 4.11.15 r. o godz 17.00 / 
wstęp wolny

grupy przedszkolne i szkolne (klasy I-III) na  
Teatr Ilustracji - Kamishibai oraz seans głośnego 
czytania. Termin oraz godzina spotkania do in-
dywidualnego ustalenia. / zapisy (osobiście lub 
telefonicznie)
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 27   22 834 01 81

Mediateka START-META, ul. Szegedyńska 
13a

30.10.2015 r., godz. 17.00 – Bielańska Akade- 
mia Filmowa dla wymagających.
W październiku zapraszamy na intrygujący kryminał w 
reż. Waldemara Krzystka. Zobaczymy w nim całą pleja-
dę znakomitych aktorów rosyjskich, a w roli tytułowej 
Tomasza Kota.  
Akcja � lmu rozgrywa się w Legnicy, Wrocławiu oraz Mo-
skwie. Dobra rozrywka a jednocześnie kino na wysokim 
poziomie. Idealne połączenie na piątkowy, jesienny 
wieczór.  Polecamy!
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BLASKI KINA, CIENIE ŻYCIA

21 X: W IMIĘ  

28 X: Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta  
(gdyby nie można było, to nowy „Pinokio”)
W październikowe środy zapraszam na spotkania z � l-
mami prowokującymi do re� eksji nad przemijaniem, 
oraz opowiadającymi o cenie za wybory, których się 
podejmujemy. 

Małgorzata Szumowska, jedna z najciekawszych reży-
serek europejskich młodego pokolenia, w wielokrotnie 
nagradzanym, ale też kontrowersyjnym � lmie „W imię...” 
zastanawia się nad efektami wcześnie podjętych decy-
zji na temat wyboru drogi życiowej. Nieprzypadkowo 
głównym bohaterem � lmu jest ksiądz katolicki (brawu-
rowa kreacja Andrzeja Chyry). 
Ostatnia środa miesiąca to tradycyjnie nasz � lmowy 
prezent dla dzieci, tym razem pokażemy uroczy � lm 
„Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta”.
Wierzę że październikowe propozycje dostarczą pań-
stwu wielu wspaniałych wrażeń � lmowych.
Do zobaczenia w „Kinie za Rogiem”.

Łukasz Maciejewski

„Inspirowane naturą” 
– wystawa malarstwa Iwony Nielubowicz
Zapraszamy do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 65 ul. Peto� ego 3 na wystawę malarstwa Iwony Nie-
lubowicz „Inspirowane naturą”. 
Iwona Nielubowicz – artystka związana z warszawską 
Pracownią Malarską Jacka Bukowskiego jest członki-
nią Związku Polskich Artystów Malarzy i Gra� ków. Od 
trzech kadencji pełni funkcję sekretarza ZPAMiG.
Zorganizowała i współorganizowała wiele wystaw związ-
kowych. Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych 
i prywatnych w kraju oraz w Niemczech, Luksemburgu, 
Austrii, Szwecji. Uczestniczyła w ponad osiemdziesięciu 
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Ekspozycja w Wypożyczalni Nr 65 jest szesnastą wysta-
wą indywidualną Iwony Nielubowicz.
Prezentowane będą prace olejne. Autorka jest zafascy-
nowana ekspresją form i kolorów nakładanych na płót-
no, ich egzystencją niezależną od tematu. 
Na pewno jednak najważniejszym jest dla niej arty-
styczny komunikat, rozwiązanie plastyczne, zmaganie 
się z zagadnieniami formalnymi: kolorem, formą, kon-
trastem, światłem.
Wystawa czynna będzie od 10 września do 5 listopada 
2015 r. w godzinach otwarcia Wypożyczalni.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21 
/ UP TO 21, to konkurs adresowany do młodych twór-
ców � lmowych poniżej 21 roku życia. Idea powstała w 
1983 roku z inicjatywy Federacji Niezależnych Twórców 
Filmowych i zdobyła uznanie w środowisku młodych � l-
mowców. Festiwal umożliwia przeniesienia amatorskich 
� lmów na wielki ekran, a także integrację środowiska 
młodych � lmowców oraz wymianę doświadczeń. Kon-
kurs ma charakter otwarty, napływają na niego zgło-
szenia zarówno z Polski, jak i z całego świata. Co ważne 
– jedynym wymogiem jest wiek – poniżej 21 lat – nie 
ma za to granicy wieku, od której można brać udział w 
konkursie. Poziom konkursu jest bardzo wysoki. Filmy 
ocenia profesjonalne jury młodych, które obraduje na 
terenie każdej z dzielnic biorących udział w wydarzeniu. 
Festiwalowi towarzyszyły warsztaty i spotkania z najlep-
szymi twórcami � lmowymi.
Festiwal trwał trzy dni, od 17–19 września 2015 r. Cieszył 
się on sporym zainteresowaniem – na konkurs napłynęło 
177 � lmów z 15 krajów, m.in. Rosji, Niemiec, USA, Chorwa-
cji i oczywiście z Polski. Pokazy odbywały się 17 i 18 wrze-
śnia w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3.
19 września, w Bibliotece Publicznej im. Stanisława 
Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, odbyła się 
uroczysta Gala Wręczenia Nagród. Wśród gości znaleźli 
się Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. 
Warszawy, Ilona Soja-Kozłowska - Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany oraz Ryszard Zakrzewski - Radny Dziel-
nicy Bielany.
Jury 32. MFF Dozwolone do 21 / Up to 21 w składzie 
Wojciech Wójcik, Aleksandra Nieśpielak i Paweł Łęski 
przyznało następujące nagrody:
1. MIEJSCE:
- Dobry Człowiek / A good man – Antoni Fertacz (Pol-
ska)
- Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić / When it comes to 
me to leave this world –Mateusz Buława (Polska)

2. MIEJSCE:
- Muszę sobie trampki kupić / I need to buy sneakers – 
Aleksandra Folczak (Polska)
- Śmieci na wysokości / Rags on sticks – Jakub Romański 
(Polska)
3. MIEJSCE:
- A Snowy Boy / Śnieżny chłopiec - Kolja Jewsjejew (Ro-
sja)
- Don’t eat my cookie / Nie jedz mojego ciasteczka – 
Mende Anselm (Niemcy)
WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZĄ FABUŁĘ:
- Kate’s Ghost / Duch Kate – Sixth Class from Carring Na-
tional School – (Irlandia)
- (Nie)my – Marek Szymański (Polska)
WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZĄ ANIMACJĘ:
- Świetny koń / A great horse – Hanna Jarmolińska (Pol-
ska)
Projekt został współ� nansowany przez Miasto Stołecz-
ne Warszawa, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Narodowe Centrum Kultury oraz ArcellorMittal - Huta 
Warszawa.

ZAKOŃCZENIE 32. EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO 
DOZWOLONE DO 21 / UP TO 21

Kabaret PUK na Bielanach
W środę 28 października o godz. 18.00 w Bielańskim 
Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A 
z programem satyrycznym wystąpi kabaret PUK. 
Kabaret PUK to duża dawka dobrego, czasem absurdal-
nego poczucia humoru, co w połączeniu z ciekawymi 
pomysłami inscenizacji daje gwarancję dobrej zabawy. 
To znakomity pokaz połączenia form kabaretowych i te-
atralnych. Wszystkie prezentowane skecze są autorskie i 
co istotne – trzymają się z dala od polityki. Lubią zaskaki-
wać i co najważniejsze: śmieszą pozwalając zapomnieć o 
codzienności i trybie życia dyktowanym przez zegarek. 
Serdecznie zapraszamy na występ! Wstęp wolny, wej-
ściówki do odebrania w Bielańskim Centrum Edukacji 
Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A. 
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W ramach dostępu społeczeń-
stwa do informacji o środowi-
sku naturalnym i jego ochro-
nie, 1 października 2015 r. w 
Urzędzie Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy odbyło się spo-
tkanie w sprawie planu ochro-
ny rezerwatu Las Bielański. 

U czestniczyli w nim m.in.: 
mieszkańcy i radni dziel-
nicy Bielany; przedstawi-

ciele nauki; Regionalny Konserwa-
tor Przyrody; przedstawiciele La-
sów Miejskich; Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego; 
Katolickiego Centrum Kultury 
Dobre Miejsce; Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy oraz organizacji 
pozarządowych. 

Otwarte dla wszystkich zainte-
resowanych osób zebranie, popro-
wadziła Maria Wiro-Kiro prezes 
oddziału Żoliborz-Bielany Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy. Po 
powitaniu gości przez Grzegorza 
Pietruczuka – zastępcy burmistrza 
dzielnicy Bielany, przedstawiciel 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska przedstawił główne zało-
żenia planu ochrony Rezerwatu, a 
więc: zagrożenia, działania ochron-

Spotkanie ws. planu ochrony 
rezerwatu Las Bielański

ne, możliwości korzystania z rezer-
watu przez społeczeństwo, założe-
nia przyszłych nakazów i zakazów 
w utworzonych strefach otuliny, a 
także dalszy tryb procedowania.

Uczestniczący w spotkaniu 
eksperci: prof. dr hab. Maciej Lu-
niak i prof. dr hab. Stanisław Mi-
ścicki – zwrócili uwagę na kilka 
istotnych spraw, budzących ich 
wątpliwości np. usuwanie podro-
stu i podszytu w sąsiedztwie dę-
bów z koziorogiem doboszem i 
pachnicą; konieczność sztucznych 
podsadzeń wiązów, jesionów i dę-
bów; ograniczenie badań nauko-
wych w obrębie rezerwatu.

W trakcie dyskusji pojawiło się 
jeszcze kilka tematów, o których 
nie wypowiada się projekt planu, 
a budzących niepokój zebranych 
(ruch samochodowy na ul. Dewaj-
tis; zbyt mała liczba szlaków, nara-
stający hałas lotniczy). 

Uczestnicy spotkania zostali 
poinformowani, że do 8 paździer-
nika br. mogą zapoznać się z do-
kumentami oraz składać wnioski 
i uwagi do projektu planu ochrony 
rezerwatu Las Bielański do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska.

Mirosława Włodek

Pięć nowych stanowisk lęgo-
wych dla ptaków rozmieścił 
Urząd Dzielnicy na terenie 
Bielan. 

I dea wybudowania wież po-
wstała w wyniku pomysłu, 
zgłoszonego w ramach budżetu 

partycypacyjnego. Pierwotnie sta-
nowisko miało być przystosowane 
jedynie dla jerzyków, ale zaintere-
sowany inicjatywą Urząd, za zgodą 
wnioskodawczyni rozwinął po-
mysł, dostosowując stanowiska dla 
innych ptaków oraz zwiększając 
ich liczbę. Wysokie, siedmiome-
trowe, drewniane słupy z blasza-
nymi elementami, uniemożliwia-
jącymi wspinanie się drapieżni-
kom, pozwolą znaleźć schronienie 
ptakom w 90 specjalnie przystoso-
wanych do tego komorach.

Wieże dla ptaków rozmieszczo-
no w parku Olszyna (2), parku przy 
ul. Perzyńskiego (2) oraz w parku 
Herberta. Odpowiednio zagospoda-
rowano także ich otoczenie, tworząc 
specjalne tablice informacyjne i 
ścieżkę edukacyjną, która pozwoli 
na zwiększenie wiedzy o żyjących na 
terenie Bielan gatunkach. To idealny 
materiał do planowania zajęć w oko-
licznych szkołach i przedszkolach. 
Okolice posiadają także wygodne 
ścieżki dla spacerujących.

Według założeń pomysłodaw-
ców, w wieżach znajdą schronienie 
sikory modraszki, sikory bogatki, 
wróble, mazurki, szpaki i jerzyki. 
– Bardzo cieszę się, że pomysł od 
pierwszych dni swojego istnienia 

Bielany przyjazne 
dla ptaków

znajduje uznanie mieszkańców. 
Objaśnienia wokół wież, rozmiesz-
czone w formie atrakcyjnych ta-
blic, zaprojektowali prof. Maciej 
Luniak i gra� k - Dawid Kilon. Co 
ważne, mamy już pierwsze infor-
macje, że pomysł zyskał zaintere-
sowanie samych ptaków, latających 
wokół stanowisk. Jestem zadowo-
lony, że inicjatywa jest efektem 
współpracy mieszkańców, którzy 
zgłosili pomysł w budżecie party-
cypacyjnym, z władzą samorządo-
wą, która w wyniku dialogu z 
mieszkańcami jeszcze bardziej 
rozwinęła ideę – podsumowuje 
zastępca burmistrza dzielnicy Bie-
lany, Grzegorz Pietruczuk.

Pięć wież dla ptaków, które 
zyskały uznanie mieszkańców 
w głosowaniu na budżet partycy-
pacyjny, kosztowało 105 tys. zł. 
O tym jakie dokładnie gatunki 
ptaków zadomowiły się w wieżach, 
dowiemy się wczesną wiosną, kie-
dy przyjdzie czas na pierwsze 
czyszczenie 90 komór, tuż przed 
sezonem lęgowym.

Redakcja
W Szkole Podstawowej nr 
209 im. Hanki Ordonówny 19 
września odbył się Ekologiczny 
Piknik Integracyjny „Zagrajmy 
w zielone na Bielanach”. 

P iknik zapoczątkował kolej-
ny cykl działań podejmo-
wanych w szkole na rzecz 

bezpieczeństwa i ochrony środo-
wiska. W programie imprezy zna-
lazły się m.in. aerobic, gry sporto-
we, zabawy rekreacyjne, zajęcia 
plastyczne i konstrukcyjne, zaba-
wy w języku angielskim oraz cha-
rytatywna sprzedaż ciast, z której 
dochód został przeznaczony na 
ratowanie koni.

Piknik był także okazją do za-
prezentowania prowadzonych w 
szkole akcji ekologicznych. Przy-
pomniano, jak w bezpieczny dla 
środowiska sposób utylizować 
elektrośmieci. Dzięki pomocy  
Prezydenta Warszawy i pracowni-
ków Urzędu Miasta oraz uprzej-
mości członków Stowarzyszenia 
„Czyste Bielany” została zorgani-
zowana akcja promująca selektyw-
ną zbiórkę odpadów. Dzieci miały 
okazję obejrzeć z bliska śmieciarkę 

„Na Wawrzyszewie wiedzą wszystkie 
dzieci, jak segregować śmieci”

i zobaczyć, w jaki sposób opróżnia 
się pojemniki wypełnione plasti-
kowymi odpadami. Największą 
atrakcją była możliwość zajęcia 
miejsca w kabinie kierowcy. Dzie-
ci były zachwycone!

W czasie imprezy została zor-
ganizowana zbiórka plastikowych 
butelek, nakrętek i przykrywek do 
słoików. Do specjalnych pojemni-
ków można było wrzucić również 
zużyte baterie.

W pikniku uczestniczyli także 
przedstawiciele Policji, którzy 
uczyli dzieci, jak bezpiecznie i 
zgodnie z przepisami jeździć na 

rowerze w drodze do szkoły. Po-
goda i humory dopisywały.  Wszy-
scy świetnie się bawili: dzieci, ro-
dzice, dziadkowie, mieszkańcy 
Wawrzyszewa. Była to doskonała 
okazja do aktywnego spędzenia 
czasu oraz integracji całej społecz-
ności szkolnej ze środowiskiem 
lokalnym. Teraz w  szkole na pew-
no „wiedzą wszystkie dzieci, jak 
segregować śmieci”, ponieważ ta-
kie było hasło przewodnie pikni-
ku. Zapraszamy na kolejny na 
wiosnę!

SP nr 209

W Parku Olszyna, 3 paździer-
nika odbył się po raz pierwszy 
Bielański Dzień Ptaków. 

T o wydarzenie połączone 
było z ukończeniem budo-
wy wież dla ptaków, które 

powstały w ramach budżetu par-
tycypacyjnego 2015 i dwie z nich 
usytuowane są w Parku Olszyna.

Na odwiedzających piknik cze-
kało wiele atrakcji. Dużą popular-
nością cieszyły się budki lęgowe 

Bielański Dzień Ptaków
dla ptaków oraz karmniki, które 
można była samemu zbić z desek. 
Najmłodsi chętnie malowali torby 
płócienne, wypiekali i ozdabiali 
pierniczki.  Na wszystkich odwie-
dzanych stoiskach motywem prze-
wodnim były oczywiście ptaki.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Urząd Dzielnicy Bielany, � rma 
AG Complex, Apus, Skifter oraz 
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian.

Katarzyna Białczyk
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S zanowny Panie Redaktorze. 
Piszę do Pana listownie, 
gdyż sztuka epistolografii 

zanika w narodzie, powiem więcej: 
pada na twarz. Dlatego warto pod-
trzymać tradycję korespondencji. 
W słowach mego listu pragnę po-
informować Pana, co zobaczyłem 5 
września na pikniku „Żegnaj lato 
na Bielanach” w Parku Olszyna. Co 
prawda, na innej paginie jest rela-
cja, ale niejako o� cjalna, a ja chciał-
bym ciut subiektywnie, więc się 
miło uzupełnią. Piszę Panu Redak-
torze detalem, obrazeczkami, zda-
rzeniami, puzzlami, gdyż to tworzy 
całokształt. Zatem, przechodzę do 
rzeczy.

Pogoda była jak na zamówie-
nie, słoneczko, temperatura +20 C, 
ciśnienie 1005 hektopaskali, wiatr 
słaby z zachodu, jednym słowem: 
akuracik, w sam raz. Wsiadłem na 
mój stary (ale jary!) rower i uda-
łem się na z góry upatrzone pozy-
cje.

Zacznę tak Redaktorze Sza-
nowny: narodu bielańskiego przy-
było takie mnóstwo, że musiałem 
się przeciskać jak na Marszałkow-
skiej w godzinie szczytu. Wokół 
szum, gwar, muzyka, nawoływa-
nia, feeria kolorów, zapachów, to-
talny melanż. Mamo, mamo, jaka 
śliczna karuzela - krzyknęło dziec-
ko na widok różowego kręciołka. 
Podszedłem bliżej, pstryknąłem 
fotkę no 1, tymczasem dziewczyn-
ki i chłopcy wirowali wokół, wśród 
pisków radości, chichotów, okrzy-
ków. To mi się bardzo spodobało.

Tymczasem całkiem niedaleko 
miały swoje stoiska bielańskie pla-
cówki edukacji wszelakiej: biblio-
teki, domy kultury itd. Stanąłem 
zaciekawiony, podziwiając sztukę 
malowania twarzy, a następnie 
próby malarskie. Polegało to na 
tym, że były tam rozstawione szta-
lugi, farby, kartony, a dzieciaki 
radośnie malowały, że ho! I sam 
już nie wiem, kto bardziej przeży-
wał; one czy rodzice? Taką sytuację 
udało mi się uchwycić na fotce no 
2. Tak, tak, Proszę Redaktora, 
twórczość to nie byle co, poważna 
sprawa.

Dokładnie vis-à-vis, tuż pod 
laskiem zaparkował wóz strażacki 
z najdłuższą w Warszawie drabiną. 
Powiem szczerze Panie Redakto-

Listek z Pikniku
Pożegnanie lata

rze, że ojcowie, znaczy się dorośli 
chłopcy byli naprawdę bardziej 
zainteresowani niż ich dzieci. 
Wielki czerwony pojazd wydawał 
z siebie czasem wycie, migał kogu-
tami, co wywoływało niebywały 
entuzjazm. Zresztą sam Pan wie, 
strażacy tak mają, jak jadą do po-
żaru to z fasonem, z przytupem.

À propos tego ostatniego. 
Równolegle na scenie, cztery 
dziewczęta (w kostiumach o bra-
zylijskich barwach) tańczyły sam-
bę, bossa novę itp. Pląsały, drygały, 
tupały, gibały fachowo, jak na pla-
ży w Rio. Normalnie dziewczyny 
z Ipanemy! Stałem przed estradą, 
pstrykałem seryjnie, strzyżąc jed-
nocześnie uszami. Proszę Pana, co 
ja się nasłuchałem! Jakie tęskne 
westchnienia męskiej części wi-
downi, zresztą prawdę mówiąc, 
rzeczywiście było na czym „oko 
zawiesić”. Takie obrazki: przyjem-
ne z pożytecznym też się zdarzały. 
Jak to na pikniku.

Ani się obejrzałem, jak tra� -
łem pod czerwony dzielnicowy 
namiot z napisem: WWW.BIELA-
NY.WAW.PL Liczni mieszkańcy 
oblegli stoisko, rozmawiając, pyta-
jąc, dostając miłe gi� y. Dużo się 

działo! Wszyscy latali jak te koty z 
pęcherzami. Zastałem taką sytu-
ację: Magda nadawała coś ważne-
go przez komórkę, Kasia migiem 
rozpakowywała kartony, Marcin 
obdarowywał mieszkańców dro-
biazgami, a Paweł „robił” za gaze-
ciarza, rozdając pośród tłumu 
najnowsze wydanie „Naszych Bie-
lan”. Bystra ekipa. Tu dodam, że 
burmistrzowie chętnie i niefor-
malnie rozmawiali w alejkach z 
mieszkańcami o bieżących spra-
wach. Wszystko działo się poza 
protokółem, co ma swój walor, 
gdyż nie stwarza dystansu, dlatego 
o tym wspominam.

Opuszczając już teren pikniku 
(zeszło mi się), tra� łem na stoisko, 
do którego wiła się dłuuuga kolej-
ka jak z minionej epoki. A to była... 
wata cukrowa, czego nie omiesz-
kałem uwiecznić na fotce no. 3.

Reasumując: frekwencja była 
niesamowita, a cały teren od ul. 
Broniewskiego, aż do Gąbińskiej i 
Duracza zajęty po horyzont.

Ps. Czy Pan też jesienne listki 
w książkach suszy?

Serdeczności zasyłam.

L.R.

Od wielu lat bielańskie Podzie-
mia Kamedulskie, porówny-
walne do krakowskiej Piwnicy 
pod Baranami, goszczą świato-
we gwiazdy jazzu. 

W czwartkowy wieczór 24 
września świętowaliśmy 
X-lecie cyklu. Koncert 

transmitowany był również pod 
gwiazdami w specjalnie przygoto-
wanej stre� e dla publiczności przed 
Kościołem Pokamedulskim. 

Jubileusz okazał się okazją do 
wspomnień i podziękowań. Orga-
nizatorzy Jazzu w Podziemiach Ka-
medulskich, czyli Urząd Dzielnicy 
Bielany w osobie z-cy Burmistrza 
Dzielnicy Bielany Ilony Soi-
Kozłowskiej oraz  Agencja Koncer-
towa „PianoArt” w osobie Hanny 
Dutkiewicz złożyli podziękowania 
osobom, bez których cykl nigdy by 
nie powstał. Podziemia Kamedul-
skie dla szerszej publiczności od-
kryła razem z ówczesnym probosz-
czem, a dzisiejszym biskupem Jó-
zefem Górzyńskim, Wanda Górska 
- pełniąca wówczas funkcję Naczel-
nika Wydziału Kultury w Gminie 
Bielany. Odbierając podziękowania, 
nie kryjąc wzruszenia, opowiedzia-
ła o początkach cyklu. Wtórował jej 
ks. Proboszcz Wojciech Drozdo-
wicz, gospodarz i dobry duch Pod-
ziemi Kamedulskich, który już od 
wielu lat bardzo aktywnie wspiera 
bielańską jazzową inicjatywę.

Wspomnienia zakończył dzi-
siejszy Dyrektor Bielańskiego 
Ośrodka Kultury – przez długi 
okres czasu koordynator cyklu z 
ramienia Dzielnicy Bielany Jaro-
sław Bobin. Kilka ważnych słów 
na temat tego, jak ważnym miej-
scem na kulturalnej mapie War-
szawy są Podziemia Kamedulskie, 
powiedziała Poseł Joanna Fabisiak, 

10 lat cyklu Jazz w 
Podziemiach Kamedulskich

która przywołała też nazwiska 
Wandy Warskiej i Andrzeja Kury-
łowicza - pary związanych z Biela-
nami muzyków jazzowych. 

Po części o� cjalnej odbyły się 
koncerty gwiazd. Wystąpili wielcy 
Jorgos Skolias & Artur Dutkiewicz 
Trio oraz Stanisław Soyka & Woj-
ciech Karolak Trio.

Pod koniec wieczoru na gości 
czekała niespodzianka – okrągłe 
urodziny nie byłyby pełne bez tor-
tu, przygotowanego specjalnie na 

tę okazję przez bielańską restaura-
cję Lawenda & Jazz. 

Specjalne podziękowania na-
leżą się sponsorowi koncertu � r-
mie Veolia Energia Warszawa, 
która już teraz zapowiedziała 
wsparcie � nansowe dla całego cy-
klu w roku następnym. 

Współorganizatorami uroczy-
stego jubileuszowego koncertu na 
X-lecie Jazzu w Podziemiach Ka-
medulskich były również Bibliote-
ka Publiczna im. St. Staszica w 
Dzielnicy Bielany oraz Bielański 
Ośrodek Kultury.

Wydarzeniu towarzyszą dwie 
wystawy fotogra� i jazzowych.  Ple-
nerowa Józefa Woźniaka pt. 
„Pstrykam jazz na Bielanach” oraz 
w Podziemiach Kamedulskich wy-
bitnego fotografa Marka Karewi-
cza „� is is Jazz”.

Jednocześnie informujemy, że w 
związku z chorobą i trudnościami 
finansowymi organizowana jest 
zbiórka pieniędzy „Dla Marka Kare-
wicza”. Wpłat można dokonywać na 
konto Polskiej Fundacji Muzycznej:

Polska Fundacja Muzyczna
ul. Kruczkowskiego 12, 
lok.2,  00-380 Warszawa  
mBank 95 1140 1977 0000 

2634 0600 1002

Magdalena Ulejczyk

12 września w Ogrodzie Jor-
danowskim przy MDK, przy 
ul. Cegłowskiej 39 mieszkańcy 
Bielan zatańczyli w rytmie mu-
zyki serwowanej przez przebo-
jową DJ WIKA i łowcę swingów 
KAPITANA SPARKY.

N ie było bramek ani se-
lekcji na wejściu. Nie 
trzeba było umieć tań-

czyć. Wystarczyło przyjść i 
zabrać ze sobą świetny nastrój. 
Do wspólnej zabawy porwali 
przebojowi i uwielbiani przez 
wszystkie pokolenia didżeje. 
Dodatkową porcję swingu za-
fundowało studio tańca SHIM 
S H A M  WA R S Z AW S K I 
SWING oraz bielańskie ANA-
DANCE STUDIO.

Mimo nienajlepszej pogo-

Międzypokoleniowa 
potańcówka

dy, humor nikogo nie opuszczał. 
Przebojowa atmosfera udzieliła się 
wszystkim uczestnikom potańców-
ki, którzy bawili się a najlepsze do 
godz. 21. Było lokalnie, sąsiedzko, 
przyjacielsko i bardzo kolorowo. 
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Zielona, bezpieczna, nowocze-
sna, a może czysta, inspirująca 
i dostępna? A jaką Warszawę w 
2030 roku widzą dzieci? 

Z apraszamy uczniów war-
szawskich szkół podstawo-
wych do konkursu pla-

stycznego, w którym przeleją na 
papier swoje marzenia o stolicy za 
15 lat. 

– Dziecięce spojrzenie na War-
szawę przyszłości może być bardzo 
ciekawe, kolorowe i inspirujące. 
Dlatego zachęcam wszystkie dzie-
ci z warszawskich podstawówek do 
udziału w naszym konkursie pla-
stycznym – mówi Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, Prezydent m.st. War-
szawy.

Celem konkursu jest plastycz-
ne przedstawienie wizji Warszawy 
w 2030 roku. Nadesłane na kon-
kurs prace powinny przedstawiać 
marzenia, oczekiwania, wizje au-

Dzieci narysują Warszawę z 2030 roku
torów dotyczące Warszawy za pięt-
naście lat, zarówno w wymiarze 
lokalnym, europejskim jak i mię-
dzynarodowym. Nagrodą główną 
dla autora najwyżej ocenionej pra-
cy jest tablet.

Prace muszą zostać wykonane 
w formie rysunku lub malunku, 
przy użyciu jednej z następujących 
technik plastycznych: kredki, pa-
stele, farby plakatowe, tempera, 
pisaki lub gra� ka. Wymagany for-
mat to A3 lub A4. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymają dyplomy, 
zaś szkoły podziękowania za udział 
w konkursie. 

Prace wraz z wypełnionym for-
mularzem zgłoszeniowym należy 
przesyłać do 16 października 2015 
roku (decyduje data stempla pocz-
towego) na adres:

Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Warszawa, ul. 
Smolna 4, 00-375 Warszawa (z do-
piskiem Konkurs plastyczny – 

„Warszawa stolicą Europy w 2030 
roku”).

Konkurs plastyczny dla dzieci 
jest organizowany w ramach prac 
nad budową strategii rozwoju War-
szawy. Strategia to dokument okre-
ślający, w jakim kierunku ma roz-
wijać się miasto przez następne 
kilkanaście lat. Pokazuje, jakie cele 
rozwojowe są najważniejsze. Po-
zwala też spriorytetyzować działa-
nia, na które mają być przeznaczo-
ne środki z budżetu miasta. Ta 
strategia to jeden z najważniejszych 
dokumentów w mieście, który do-
tyczy każdego mieszkańca stolicy. 
Dlatego wszyscy będą mogą powie-
dzieć, w jakiej Warszawie chcieliby 
mieszkać, uczyć się, pracować 
i spędzać wolny czas za 15 lat, czy-
li w 2030 r. Pierwsze spotkanie dla 
mieszkańców już 23 września w Pa-
łacu Kultury i Nauki. 

Urząd m.st. Warszawy

Otoczenie dwóch budynków 
komunalnych przy ul. Szege-
dyńskiej 13a zyskuje nowy, 
lepszy wygląd. 

D o tej pory odwiedzający 
Mediatekę START-META, 
mieli trudności z zaparko-

waniem samochodu czy wystają-
cymi płytami betonowymi na pla-
cu przed budynkiem. A przecież 
miejsce, w którym mieszkamy, 
powinno być wygodne i bezpiecz-
ne. Dzięki dodatkowym środkom 
finansowym plac ten zyska na 

funkcjonalności.  Już 
w chwili obecnej trwa re-
mont chodnika od strony 
bloku przy ul. Przy Ago-
rze 7 oraz miejsc parkin-

Serce Wrzeciona 
nabiera nowego blasku

gowych przed frontem budynku 
na ul. Szegedyńskiej 13a.

Ponadto do końca listopada, 
zrewitalizowany zostanie plac 
i miejsca parkingowe przed wej-
ściem do Mediateki START-ME-
TA, a także zostanie zmodernizo-
wane oświetlenie, co znacząco 
wpłynie na bezpieczeństwo użyt-
kowników obiektu. – Są więc po-
wody do zadowolenia, a przecież 
jest to tylko jedna z wielu rewita-
lizacji prowadzonych obecnie na 
terenie Bielan przez Zakład Go-
spodarowania Nieruchomościami 

– podkreśla Wło-
dzimierz Piąt-
kowski, zastępca 
burmistrza dziel-
nicy Bielany.

Redakcja
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W pierwszych dniach paździer-
nika Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami rozpoczął 
na terenach dzielnicy Bielany 
montowanie nowych koszów 
na śmieci. 

G łównym założeniem reali-
zacji tej inwestycji jest 
poprawa estetyki rewitali-

zowanych terenów oraz funkcjo-
nalność koszów zarówno w wy-
miarze korzystania przez miesz-
kańców, jak i administrowania ich 
przez służby porządkowe.  

– Dotychczasowe stare betono-
we kosze zastąpią nowe, których 
konstrukcja znacząco różni się od 

Rewitalizacja na Zielono
poprzednich estetyką. Są one 
w kolorze zielonym z nazwą „ZGN 
BIELANY”, łatwiejsze w opróżnia-
niu przez firmę sprzątającą, zaś 
sama konstrukcja ogranicza do-
stęp do wnętrza kosza dla zwierząt, 
które często przyczyniały się do 
wysypywania zawartości na chod-
niki i tereny zielone. Wszystko to 
sprawia, że dokonując rewitalizacji 
podwórek czy też ciągów pieszych, 
oddajemy w sposób kompleksowy 
nową infrastrukturę służącą miesz-
kańcom Bielan – informuje Wło-
dzimierz Piątkowski, zastępca 
burmistrza Dzielnicy Bielany.

Redakcja 

Włodzimierz Piątkowski przy budowie miejsc parkingowych
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W sali widowiskowej Urzędu 
Bielan ok. 180 byłych pracow-
ników Huty spotkało się 16 
września na jubileuszu Sto-
warzyszenia Przyjaciół Huty 
Warszawa Warszawscy Hutni-
cy. Zebranych powitał Jerzy 
Trześniewski, od 25 listopada 
2014 r. prezes Stowarzyszenia.

S towarzyszenie Przyjaciół 
Huty Warszawa zostało za-
rejestrowane 29 września 

2005 r. Pierwszy zarząd wybrano 
w składzie: Tadeusz Konrad – pre-
zes oraz członkowie: Zo� a Biegu-
szewska-Kochan, Stanisław Kra-
marz, Andrzej Miłkowski, Karol 
Szadurski, Halina Szerszeń, Marek 
Szulbiński. 

Na jubileuszowym spotkaniu 
Tadeusz Konrad wspominał oko-
liczności utworzenia SPHW. „Na-
sza Huta była już sprywatyzowana. 
Nowy właściciel realizował swój 
plan i wprowadzał w Hucie nowe 
porządki (…). Uważałem, że trze-
ba podjąć działania, zmierzające 
do integracji środowiska byłych 
hutników i ich rodzin. Dlatego też 
w czerwcu 2005 r. zaprosiłem do 
współpracy kilkanaście osób”.

Tadeusz Konrad przypomniał, 
że Stowarzyszenie podejmowało 
różne inicjatywy, m.in. obchodów 
Dnia Hutnika. Dzięki staraniom 
Stowarzyszenia wydane zostały 3 
książki, upamiętniające Hutę i jej 
pracowników. Nawiązał też do 
aktualnej sytuacji zakładu. Jako 
ArcelorMittal Warszawa Huta pro-
dukuje ponad pół miliona ton sta-
li rocznie (500 gatunków). Współ-
pracuje z miastem i środowiskiem. 
Angażuje się w inicjatywy, realizo-
wane przez Dzielnicę Bielany 
i miasto stołeczne Warszawa. Wy-
razem uznania za tę pracę jest 
nadanie jednemu z rond na Biela-
nach nazwy Rondo Hutników 
Warszawskich. „Proponuję, aby 
z tego ronda w Dniu Hutnika 
w 2016 r. hutnicy wyruszyli na 
obchody swego święta” – powie-
dział Tadeusz Konrad. „Nasze Sto-
warzyszenie ma już 10 lat. Istnieje 
i działa. Coraz lepiej, coraz bar-
dziej dynamicznie i coraz skutecz-
niej. Za nami wiele poważnych 
osiągnięć (...). Po mnie stery prze-
jął Zbyszek Karpiński, a po nim 

Hutnicy świętują

Franciszek Kaczmarek. Dziś kie-
ruje Stowarzyszeniem Jerzy Trze-
śniewski. Zarówno władze Dziel-
nicy, jak i warszawska Huta bardzo 
wspierają działalność Stowarzy-
szenia. Gratuluję i dziękuję” – po-
wiedział Tadeusz Konrad.

„Bez Huty nie byłoby Bielan” 
– stwierdził burmistrz dzielnicy 
Tomasz Mencina, który pogratu-
lował Stowarzyszeniu, podzięko-
wał za wkład w rozwój samorząd-
ności i zadeklarował współpracę. 
Wsparcie działań Stowarzyszenia 
zadeklarował także zastępca bur-
mistrza Grzegorz Pietruczuk.

Serdeczne gratulacje przekazał 
w liście prezes Huty ArcelorMittal 
Warszawa Marek Kempa: „Sukce-
sy, odnoszone przez współczesną, 
nowoczesną Hutę, mają swoje ko-
rzenie w dawnej Hucie Warszawa. 
Jesteśmy z tego dumni (…). Bardzo 
się cieszymy, że dzięki współpracy 
Stowarzyszenia, Urzędu Dzielnicy 
Bielany i Huty udało nam się upa-
miętnić dokonania wielu pracow-
ników, ustanawiając Rondo Hutni-
ków Warszawskich. Na tym nie 
poprzestajemy. Chcemy dodatko-
wo uhonorować dorobek hutników 
pomnikiem, który powstaje przy 
bramie głównej naszego zakładu”.

Podczas spotkania uhonoro-
wano osoby i instytucje, mające 
aktywny związek z działalnością 
Stowarzyszenia. Tytuły Honoro-
wego Przewodniczącego otrzyma-
li: Tadeusz Konrad, Zbigniew Kar-
piński i Franciszek Kaczmarek; 
dyplom za aktywną działalność 
w Stowarzyszeniu: Halina Szer-
szeń, Wanda Starościak, Jerzy Ro-
man, Piotr Pękala, Władysław 
Michalski, Henryk Staniszewski, 

Wiktor Matusz, Kazimierz Bo-
chyński, Józef Kacperczyk. Za ca-
łokształt współpracy ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Huty Warszawa 
dyplomy – podziękowania przy-
znano Radzie Dzielnicy Bielany 
i zarządowi Dzielnicy.

Za całokształt współpracy 
z SPHW dyplomy – podziękowania 
przyznano Annie Czarneckiej – 
wiceprzewodniczącej Rady Dziel-
nicy Bielany, wiceburmistrzowi 
Grzegorzowi Pietruczukowi, pre-
zesowi Markowi Kempie i redakto-
rowi Leszkowi Lachowieckiemu.

W imieniu wszystkich uhono-
rowanych podziękował Franciszek 
Kaczmarek, który przypomniał, że 
w minionym półwieczu w Hucie 
pracowało 50 tys. ludzi.

Część artystyczną spotkania 
wypełniła orkiestra z Chmielnej, 
która zaprezentowała piosenki 
o Warszawie. Nie zabrakło „No to 
jadziem na Bielany’”, „Statku do 
Młocin” i przebojów, m.in.o Han-
ce, pannie Andzi i zimnym dra-
niu. 

Po tych atrakcjach przyszedł 
czas na koleżeńskie rozmowy przy 
herbacie, kawie i poczęstunku. 

Zo� a Kochan

30 września przed bramą Huty 
ArcelorMittal Warszawa został 
uroczyście otwarty niezwykły 
pomnik: klatka walcownicza, 
która symbolizuje pracę wielu 
pokoleń warszawskich hutników. 

K latka przez 44 lata była czę-
ścią ciągu Walcowni Śred-
nio-Drobnej. Kilka lat 

temu produkcję tego wydziału 
przejęła nowa Walcownia, jedna z 
najnowocześniejszych w Europie. 

W uroczystości udział wzięli: 
wiceprzewodnicząca Rady Dziel-
nicy Bielany Anna Czarnecka, za-
stępcy burmistrza Dzielnicy Bielan: 
Ilona Soja-Kozłowska, Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkow-
ski, członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Huty Warszawa, zarząd, 
związki zawodowe i pracownicy 
Huty ArcelorMittal Warszawa. 

– Postanowiłem, że trzeba za-
chować pamiątkę, która stanie na 
zawsze przed bramą Huty, by przy-
pominać mieszkańcom Bielan hi-
storię wielu pokoleń pracowników 
Huty Warszawa. Ta klatka walcow-
nicza produkowała wyroby stalowe, 
dając pracę i szansę na godne życie 
wielu tysiącom ludzi. Mamy do dziś 
w hucie osoby, które są hutnikami 
już w 3. pokoleniu. Ten pomnik to 

Otwarcie 
hutniczego pomnika

symbol ich pracy – powiedział pre-
zes Marek Kempa, inicjator i po-
mysłodawca pomnika. 

Pani Ilona Soja-Kozłowska 
zwróciła się do obecnych podkre-
ślając, jak ważna jest na Bielanach 
pamięć o historii i tradycji Huty 
Warszawa. – Bielany powstały wo-
kół Huty i powinny tę pamięć kul-
tywować. 

Jerzy Trześniewski, Przewodni-
czący Stowarzyszania Przyjaciół 
Huty Warszawa podkreślał, że byli 
pracownicy zakładu cenią podejście 
dzisiejszego zarządu ArcelorMittal 
Warszawa, który dostrzega korzenie 
obecnych sukcesów zakładu w osią-
gnięciach dawnej Huty Warszawa. 

Wśród obecnych na otwarciu 
byli także walcownicy. Kilku z nich 
pracowało przy klatce, która dziś 
stała się symbolicznym pomnikiem 
pracy całej załogi. Wspominali ten 
czas: Andrzej Kowalczyk, Janusz 
Grzybek, Grzegorz Bratek oraz ich 
starsi koledzy: Wojciech Marcinkow-
ski i Jerzy Masternak. Wraz z preze-
sem Markiem Kempą oraz Anną 
Czarnecką i Iloną Soją-Kozłowską to 
właśnie oni – walcownicy – dokona-
li grupowego otwarcia pomnika, 
przecinając symboliczną wstęgę. 

Ewa Karpińska

Prezydent m.st. Warszawy informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomo-

ściami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 
i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy 
ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego 
Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-
sta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogło-
szenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 1.372 m2, będącej 
własnością m. st. Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany 
przy ul. B. Podczaszyńskiego 12, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 
120/4, 120/5 i 161 w obrębie 7-05-09, uregulowanej w KW nr WA1M/00414225/2. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biura Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Dziale Zbywania 
Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pokój nr 112, I piętro, od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. (0-22) 443 21 71, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nierucho-
mości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w ser-
wisie „Nieruchomości miejskie”. 

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/GK/Bielany__Ogloszenie_przetar-
gu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_zabudowan.htm

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Gabinet stomatologiczny
Protezy akrylowe, acetalowe, szkieletowe, nylonowe

Protezy z miękkim podniebieniem
Leczenie zachowawcze i chirurgia.

Przystępne ceny!
ul. Kiwerska 3, tel. 602 390 620
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Wiktor Matusz, Kazimierz Bo-
chyński, Józef Kacperczyk. Za ca-
łokształt współpracy ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Huty Warszawa 
dyplomy – podziękowania przy-
znano Radzie Dzielnicy Bielany 
i zarządowi Dzielnicy.

Za całokształt współpracy 
z SPHW dyplomy – podziękowania 
przyznano Annie Czarneckiej – 
wiceprzewodniczącej Rady Dziel-
nicy Bielany, wiceburmistrzowi 
Grzegorzowi Pietruczukowi, pre-
zesowi Markowi Kempie i redakto-
rowi Leszkowi Lachowieckiemu.

W imieniu wszystkich uhono-
rowanych podziękował Franciszek 
Kaczmarek, który przypomniał, że 
w minionym półwieczu w Hucie 
pracowało 50 tys. ludzi.

Część artystyczną spotkania 
wypełniła orkiestra z Chmielnej, 
która zaprezentowała piosenki 
o Warszawie. Nie zabrakło „No to 
jadziem na Bielany’”, „Statku do 
Młocin” i przebojów, m.in.o Han-
ce, pannie Andzi i zimnym dra-

Po tych atrakcjach przyszedł 
czas na koleżeńskie rozmowy przy 
herbacie, kawie i poczęstunku. 

Zo� a Kochan

30 września przed bramą Huty 
ArcelorMittal Warszawa został 
uroczyście otwarty niezwykły 
pomnik: klatka walcownicza, 
która symbolizuje pracę wielu 
pokoleń warszawskich hutników. 

K latka przez 44 lata była czę-
ścią ciągu Walcowni Śred-
nio-Drobnej. Kilka lat 

temu produkcję tego wydziału 
przejęła nowa Walcownia, jedna z 
najnowocześniejszych w Europie. 

W uroczystości udział wzięli: 
wiceprzewodnicząca Rady Dziel-
nicy Bielany Anna Czarnecka, za-
stępcy burmistrza Dzielnicy Bielan: 
Ilona Soja-Kozłowska, Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkow-
ski, członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Huty Warszawa, zarząd, 
związki zawodowe i pracownicy 
Huty ArcelorMittal Warszawa. 

– Postanowiłem, że trzeba za-
chować pamiątkę, która stanie na 
zawsze przed bramą Huty, by przy-
pominać mieszkańcom Bielan hi-
storię wielu pokoleń pracowników 
Huty Warszawa. Ta klatka walcow-
nicza produkowała wyroby stalowe, 
dając pracę i szansę na godne życie 
wielu tysiącom ludzi. Mamy do dziś 
w hucie osoby, które są hutnikami 
już w 3. pokoleniu. Ten pomnik to 

Otwarcie 
hutniczego pomnika

symbol ich pracy – powiedział pre-
zes Marek Kempa, inicjator i po-
mysłodawca pomnika. 

Pani Ilona Soja-Kozłowska 
zwróciła się do obecnych podkre-
ślając, jak ważna jest na Bielanach 
pamięć o historii i tradycji Huty 
Warszawa. – Bielany powstały wo-
kół Huty i powinny tę pamięć kul-
tywować. 

Jerzy Trześniewski, Przewodni-
czący Stowarzyszania Przyjaciół 
Huty Warszawa podkreślał, że byli 
pracownicy zakładu cenią podejście 
dzisiejszego zarządu ArcelorMittal 
Warszawa, który dostrzega korzenie 
obecnych sukcesów zakładu w osią-
gnięciach dawnej Huty Warszawa. 

Wśród obecnych na otwarciu 
byli także walcownicy. Kilku z nich 
pracowało przy klatce, która dziś 
stała się symbolicznym pomnikiem 
pracy całej załogi. Wspominali ten 
czas: Andrzej Kowalczyk, Janusz 
Grzybek, Grzegorz Bratek oraz ich 
starsi koledzy: Wojciech Marcinkow-
ski i Jerzy Masternak. Wraz z preze-
sem Markiem Kempą oraz Anną 
Czarnecką i Iloną Soją-Kozłowską to 
właśnie oni – walcownicy – dokona-
li grupowego otwarcia pomnika, 
przecinając symboliczną wstęgę. 

Ewa Karpińska

Prezydent m.st. Warszawy informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomo-

ściami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 
i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy 
ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego 
i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy 
ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego 
i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy 

Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-
sta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogło-
szenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 1.372 m2, będącej 
własnością m. st. Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany 
przy ul. B. Podczaszyńskiego 12, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 
120/4, 120/5 i 161 w obrębie 7-05-09, uregulowanej w KW nr WA1M/00414225/2. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biura Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Dziale Zbywania 
Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pokój nr 112, I piętro, od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. (0-22) 443 21 71, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nierucho-
mości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w ser-
wisie „Nieruchomości miejskie”. 

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/GK/Bielany__Ogloszenie_przetar-
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Tomasz Mencina składa hutnikom gratulacje

Miłe słowa do zebranych skierowała Ilona Soja-Kozłowska
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Halina Benedykt i Marco Antonelli

Każda wojna jest wołaniem 
o pokój – więc żyjąc w czasach 
pokoju nie wolno zapominać, 
co niesie wojna

Jak co roku, przywołały czas 
pożogi uroczystości patriotyczne 
na Bielanach i w okolicznych miej-
scach pamięci. Z satysfakcją ob-
serwują weterani coraz liczniejszy 
udział młodzieży w obchodach 
rocznicowych. W 76. rocznicę wy-
buchu wojny, w kościele św. Marii 
Magdaleny stanęły nie tylko pocz-
ty sztandarowe bielańskich szkół; 
na mszę w intencji poległych żoł-
nierzy kampanii wrześniowej 
przyszła, prosto z rozpoczęcia roku 
szkolnego, cała klasa IIA z Gimna-
zjum Nr 77 im. Ignacego Domey-
ki (wychowawczynie – Bożena 
Krawczyńska i Teresa Podgórska). 
Dziewczęta w chustach, chłopcy 
w krawatach z nazwiskiem patrona 
szkoły zapełnili kilka rzędów ła-
wek! Równie miłą niespodziankę 
sprawiła organizatorom Szkoła 
Podstawowa Nr 223, bo w 76. rocz-
nicę „Warszawskich Termopil” 
przed pomnik upamiętniający bi-
twę przybyła cała klasa VD pod 
opieką wychowawczyni Doroty 
Danowskiej.

Wszystkim bielańskim szko-
łom wystawiającym poczty sztan-
darowe, dyrekcjom, klasom, 
uczniom i wychowawcom serdecz-
ne podziękowania za udział w uro-
czystościach patriotycznych składa 
„Grupa Kampinos” AK z prezesem 
Marcinem Biegasem i Bielański 
Klub Kombatanta z prezesem por. 
Józefem Kassykiem; a burmistrz 
Tomasz Mencina podczas uroczy-
stości 1 września na Cmentarzu 
Wawrzyszewskim, w imieniu 

Wrześniowe rocznice
władz samorządowych Bielan po-
dziękował: „...żołnierzom Wrze-
śnia, kombatantom środowiska 
AK „Grupa Kampinos”, działa-
czom Polskiego Państwa Podziem-
nego, bojownikom wszystkich 
formacji walczących z niemieckim 
okupantem, pocztom sztandaro-
wym, młodzieży i mieszkańcom”. 

13 września
W 1999 r. mieszkaniec Bielan, 

a syn Ziemi Lidzkiej – Witold Kru-
powicz ufundował pomnik-głaz na 
Placu Konfederacji, ku czci żołnie-
rzy 77. Pułku Piechoty Wojska 
polskiego, 77. Pułku Piechoty 
Okręgu Nowogródzkiego AK, 
w którym walczył, żołnierzy pole-
głych i pomordowanych w czasie 
wojny, a także rodaków fundatora, 
którzy ponieśli śmierć w latach 
1939–1945 lub zakatowani zostali 
na „nieludzkiej ziemi”. 13 września 
już po szesnasty odbyła się uroczy-
stość z udziałem władz samorzą-
dowych Bielan i Żoliborza, przed-
stawicieli środowisk kombatanc-
kich i gości honorowych: posła do 
Parlamentu Europejskiego Marka 
Jurka, pani poseł na Sejm RP Joan-
ny Fabisiak, przedstawiciela Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Nowogródek – 
prezesa Stowarzyszenia „Łagierni-
ków” Artura Konrada, córki gen. 
Władysława Andersa Anny Marii 
Anders, fundatora pomnika... Po 
przemówieniach, Apelu Poległych, 
złożeniu wieńców – chór „Nowo-
gródzkie Orły” wystąpił z koncer-
tem pieśni patriotycznych, a Bie-
lańskie Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych zaprosiło wszyst-
kich na poczęstunek do tzw. dolnej 
sali kościoła św. Zygmunta. 

17 września

Kolejna rocznica to 17 wrze-
śnia – w 1939 r. zaatakowały Polskę 
wojska sowieckie. Jak co roku – 
z inicjatywy Rady i Zarządu Dziel-
nicy, Bielańskiego Klubu Komba-
tanta oraz Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Kraju – Koła nr 
5 odprawiona została Msza św. 
w kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego. Poświęcona była pamię-
ci poległych w walce z okupanta-
mi, zamordowanych w obozach 
niemieckich, łagrach sowieckich, 
więzieniach Gestapo, NKWD i UB 
oraz współtowarzyszy broni dzi-
siejszych weteranów: żołnierzy 
Września ‘39, NSZ, NOW, AK, 
WiN, a także zmarłych koleżanek 
i kolegów z Koła nr 5. 

Armia „Poznań”
Na cmentarzu wojskowym 

w podwarszawskich Laskach spo-
czywa kilkuset żołnierzy i bojowni-
ków konspiracji, wśród nich żołnie-
rze 7. Pułku Strzelców Konnych 
Wojska Polskiego. 

W jaskrawej sprzeczności z co-
rocznymi staraniami organizato-
rów o godną oprawę obchodów na 
cmentarzu wojskowym w Laskach 
pozostaje stan pomnika. Z pomni-
ka poodpadały tynki, napisu wy-
rytego ongiś z intencją, aby po-
tomni wiedzieli  ilu bohaterów tam 
leży i za co polegli – nie sposób 
odczytać, tak zatarł litery upływa-
jący czas. Co nie jest konserwowa-
ne, to niszczeje – czyżby zapo-
mniał o tej prawdzie Stołeczny 
Konserwator Zabytków?!

A potem widowisko historycz-
ne „Niepodległa Rzeczpospolita 
Kampinoska – Węgierskie Serca”. 

Czyli – rekonstrukcje walk „Grupy 
Kampinos” i pomocy udzielanej 
Polakom przez żołnierzy węgier-
skich. W czasie wojny Węgry zna-
lazły się po stronie państw Osi 
i węgierska 2. Armia walczyła na 
froncie wschodnim. Ale rząd wę-
gierski stanowczo odmówił pod-
jęcia działań przeciwko Polsce. 
Węgrzy stacjonujący w Starych 
Babicach. i Laskach pomagali par-
tyzantom i stawali w ich obronie, 
a piętnastu węgierskich o� cerów 
przypłaciło tę pomoc życiem.

W rekonstrukcji brali udział 
także goście z Węgier i przedsta-
wiciele węgierskiej ambasady. 
„Trup” padał gęsto, jeździły zabyt-
kowe pojazdy wojskowe – wszyst-
ko to staraniem środowiska „Gru-
py Kampinos” z prezesem mgr. 
inż. Marcinem Biegasem oraz 
współorganizatorów i sponso-
rów.

21 września
Tamtego września północnych 

rubieży Warszawy bronił m.in. 1. 
Batalion 30. Pułku Strzelców Ka-
niowskich. W rejonie ówczesnych 
wsi Placówka i Wawrzyszew roz-
gorzała bitwa, której historia 
nadała nazwę: „Warszawskie Ter-
mopile”. Około 480 r. p.n.e., boha-
tersko broniąc Termopil przed 
Persami poległo ponad 300 Spar-
tan wraz z ich królem Leonida-
sem. 21 września, bohatersko 
powstrzymując natarcie niemiec-
kiej dywizji, poległo ponad 500 
naszych żołnierzy wraz z dowód-
cą majorem Bronisławem Kamiń-
skim. Mają swoje kwatery i po-
mnik na Cmentarzu Wawrzy-
szewskim, a my wspominaliśmy 
ich na placu ich imienia, przy 
pomniku, który w 1979 r. wznieśli 
dla nich, przy ówczesnej „Hucie 
Warszawa”, warszawscy hutnicy. 
Dziś opiekuje się tym miejscem 
pamięci Huta ArcelorMittal War-
szawa wraz z kilkoma bielańskimi 
szkołami. Uroczystość w 76. rocz-
nicę „Warszawskich Termopil 
zorganizowali: Rada i Zarząd 
Dzielnicy Bielany, Huta Arcelor-
Mittal Warszawa, Bielański Klub 
Kombatanta oraz Klub Żołnierzy 
i Rodzin 30. Pułku Strzelców Ka-
niowskich. 

27 września

Powstanie Warszawskie doga-
sało, a Niemcy zaczęli silnie atako-
wać tereny zajęte przez partyzan-
tów. Po zbombardowaniu kampi-
noskich wsi Wiersze, Brzozówka, 
Truskaw i Janówek ruszyło natarcie 
pancerne. Dowództwo „Grupy 
Kampinos” AK  zarządziło wymarsz 
w Góry Świętokrzyskie. Kolumna 
ponad 2000 żołnierzy dotarła do 
Jaktorowa. Na obszarze Jaktorów 
Budy Zosine Henryczew rozgorza-
ła jedna z największych bitew par-
tyzanckich II wojny światowej. 
Zgrupowanie zostało rozbite. 

27 września, w 71. rocznicę 
bitwy, kombatanci „Grupy Kampi-
nos” w galowych mundurach oraz 
prezes Bielańskiego Klubu Kom-
batanta Józef Kassyk wyruszyli do 
Bud Zosinych, na cmentarz pole-
głych pod Jaktorowem. Jest to co-
roczna wielka uroczystość z udzia-
łem wielu znamienitych gości. 
W tym roku zaszczycił ją swą 
obecnością nie po raz pierwszy 
zresztą, były prezydent RP Broni-
sław Komorowski, a przebywający 
wówczas za granicą prezydent RP 
Andrzej Duda nadesłał list do 
kombatantów i uczestników uro-
czystości, w którym pokreślone 
zostało znaczenie pamięci narodo-
wej dla tożsamości narodu. Przy-
był były wicepremier Roman Gier-
tych. Naliczyliśmy 21 delegacji 
składających wieńce! Osobiście  
złożył wieniec pan prezydent, oso-
biście – pan premier. Odbyło się 
poświęcenie pięknej gra� ki – ob-
razu Matki Bożej AK podarowa-
nego Armii Krajowej przez prezy-
denta Komorowskiego. 

Nowy pomnik 
przy ul. Michaliny 10
Zakończyło wrześniowe rocz-

nice na Bielanach też bardzo uro-
czyste odsłonięcie i poświęcenie 
nowego pomnika 
ku czci pamięci 
poległych żoł-
nierzy „Grupy 
Kampinos” AK 
przy ul. Michali-
ny 10. 

Irma Wieczorkowska-Bednarek

W czasie wakacyjnej podróży 
po Włoszech panią dyrektor 
bielańskiego OPS Ewę Flaszyń-
ską urzekła muzyka. Potem, 
gdy myślała jakich artystów 
zaprosić na Dzień Seniora, 
wymyśliła duet polsko-włoski, 
sławny ostatnio u nas i modny. 

P omogła w kontaktach Ania 
Leszczyńska-Suda – kie-
rowniczka Ośrodka Wspar-

cia Nr 2 – koordynatora tegorocz-
nego święta, i tym sposobem 
6 października, w Bielańskiej Sce-
nie Kameralnej Urzędu Dzielnicy, 
ponad 200 osób wysłuchało pięk-
nego koncertu w wykonaniu Ha-
liny Benedykt i Marco Antonelle-
go. Salę zapełnili seniorzy, organi-
zatorzy i goście: Zarządu Dzielni-
cy, Rady Dzielnicy, Bielańskiej 

Dzień na włoską nutę

Rady Seniorów. Była pani poseł 
Joanna Fabisiak i pani senator Bar-
bara Borys-Damięcka. Składając 
seniorom życzenia goście podkre-
ślali, że na Bielanach Dzień Senio-
ra trwa cały rok, ponieważ wszyscy 
ciągle o nas myślą, zabiegają o na-
sze zdrowie, pogodę ducha, rozwi-

janie zainteresowań itd. itp. Tak 
myślącym gratia bene!

Po koncercie był poczęstunek 
i rozdanie oryginalnych upomin-
ków: torebek z makaronem „far-
falle” z sosem „napoli”.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

„Warszawskie Termopile”, 21 września 2015 r.
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Na Bielanach ruszył program 
„Otwarte Obiekty Sportowe”. 
Popołudniami dzieci i mło-
dzież z bielańskich szkół mogą 
korzystać z zajęć sportowych, 
organizowanych w szkołach na 
terenie całej dzielnicy.

O d 21 września do 5 grud-
nia popołudniami obiekty 
sportowe będą udostęp-

nione dla młodzieży, która na pew-
no znajdzie coś dla siebie. Organi-
zatorzy zaplanowali zajęcia z piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki 
i unihokeja. 

– W wymienionym okresie 
obiekty na Bielanach będą otwarte 

Sale i boiska otwarte 
dla młodzieży

dla młodzieży w ramach programu 
przez 822 godziny! To liczba, która 
robi wrażenie. Po rozmowach z Biu-
rem Sportu, zmodyfikowaliśmy 
program „Otwarte Obiekty Sporto-
we” tak, aby zwiększyć dostępność 
zajęć i liczbę miejsc, w których się 
odbywają. W programie prowadzo-
nym przez 22 instruktorów bielań-
skich szkół, zarówno rodzice, jak 
i sami uczniowie, na pewno wyszu-
kają zadowalającą ofertę, będącą 
doskonała alternatywą dla spędza-
nia czasu przed komputerem – prze-
konuje zastępca burmistrza dzielni-
cy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.

Zespół Sportu i Rekreacji

Koniec wakacji bywa przygnę-
biający. Tęsknota za kąpielami 
słonecznym i wodnymi, rowero-
wymi rajdami i aktywnością nie 
musi jednak trwać aż do następ-
nego urlopu. Nic prostszego niż 
zapomnieć o nostalgii i połączyć 
przyjemne z pożytecznym. 

P omysłem,  aby zadbać 
o kondycję nabytą w czasie 
wakacji, a jednocześnie 

spędzić wolne chwile w relaksują-
cy, niczym w wakacje, sposób 
może być propozycja Centrum 
Sportowo Rekreacyjnego w Dziel-
nicy Bielany. Promocyjna oferta 
CRS jest skierowana do miłośni-
ków różnych form aktywności. 

Wystarczy nabyć promocyjny 
karnet „3 w 1”. Karnet umożliwia 
korzystanie z siłowni, uczestnictwo 
w zajęciach � tness, a dla zwolenni-
ków bardziej bezpośrednich i kon-

Sposób na formę
taktowych ćwiczeń sportowych 
udział w zajęciach bokserskich. 
Można też spróbować wszystkiego 
po trochu. Np. jednego dnia po-
święcić nieco czasu na zajęcia ru-
chowe, by potem sprawdzić swoją 
tężyznę, a na koniec poćwiczyć 
pod okiem doświadczonego in-
struktora akcje i uniki bokserskie.

– W zajęciach uczestniczę od 
niedawna – mówi student z UW. 
– To co mnie tutaj przyciąga to 
niezwykle przyjazny klimat. 

Wskazuje to, że wszyscy, któ-
rzy lubią aktywnie wypoczywać 
nie będą się czuli zawiedzeni ofer-
tą CRS. Może zatem warto już te-
raz skorzystać z promocji. W jej 
ramach miesięczny karnet „3 w 1” 
można nabyć tylko za 120 zł. Cena 
ulgowa to 100 zł.

Poza o� cjalną ofertą znajdzie-
my tu wyjątkowo miłą atmosferę. 
W relaksującym klimacie spędzi-

my przyjemnie czas, a co okaże się 
korzystne dla zdrowia, urody 
i sprawności, to już tylko nasze.

Kontakt: Centrum Rekreacyj-
no-Sportowe m.st. Warszawy 
w Dzielnicy Bielany ul. Lindego 
20, tel. 22 835 00 09, fax 22 864 05 
45, biuro@crs-bielany.waw.pl

ASG

Jak długo prowadzi pan zajęcia 
na siłowni w CRS Bielany?

Jako instruktor pracuję na si-
łowniach już ponad 8 lat, z czego 
od ponad czterech lat w CRS Bie-
lany. Jestem tu codzienne od po-
niedziałku do piątku, a bywa, że 
również w soboty i w niedzielę. 
Nasza siłownia w Kompleksie 
Sportowym na ul. Lindego 20 jest 
dostępna od poniedziałku do piąt-
ku od godziny 6.00 do 22.00, 
a w weekendy od 9.00 do 21.00. 
I zawsze w godzinach otwarcia jest 
na niej wykwali� kowany trener. 

Ile osób przewija się w tym 
czasie przez siłownię?

Przed godz. 16.00 jest z reguły 
mniej trenujących. Najwięcej osób 
ćwiczy między 19.00, a 21.00. Są to 
osoby w najróżniejszym wieku. Naj-
starszy ze ćwiczących miał 66 lat, 
a najmłodszy 14 lat. Kiedyś ćwiczyło 
też więcej kobiet niż mężczyzn. Teraz 
proporcje się wyrównały, a nawet 
ćwiczy nieco więcej mężczyzn.

Czy zajęcia dla początkujących 
różnią się czymś od ćwiczeń dla 
zaawansowanych?

Trening trzeba dobrać dla każ-
dego indywidualnie. Należy przy 
tym brać pod uwagę wiek ćwiczą-
cych, płeć, charakter wykonywanej 
pracy zawodowej, a także wcześniej-
sze kontakty ćwiczącego ze sportem. 
To wszystko razem decyduje o po-
ziomie, z którego zaczynamy oraz 
o stopniowaniu trudności.

Jak zadbać o siebie?
Rozmowa z Arturem Topolewskim, trenerem w CRS Bielany w Kompleksie 
Sportowym ul. Lindego 20

Ile czasu należy poświęcić, aby 
pojawiły się minimalne efekty wy-
nikające ze ćwiczeń na siłowni?

To na pewno będzie zależeć od 
częstotliwości treningów. Inny bę-
dzie efekt, gdy ktoś ćwiczy codzien-
nie, trzy razy w tygodniu, a jeszcze 
inny, gdy ktoś ćwiczy raz na tydzień 
lub nieregularnie. Nawet jednak 
w przypadku osoby ćwiczącej tylko 
raz w tygodniu, ale pod okiem do-
świadczonego trenera, efekty moż-
na dostrzec już po miesiącu. Waż-
ne, aby ćwiczyć z zaangażowaniem, 
regularnie i według poprawnie do-
branego zestawu ćwiczeń.

Jak zachęciłby pan wahających 
się do korzystania z siłowni?

Najczęściej zachęcam, gdy ktoś 
zagląda na siłownie i zastanawia się 
co dalej? Pokazuję wtedy salę 
i sprzęt do ćwiczeń. Wyjaśniam też, 
że nie zawsze stereotypy dotyczące 
siłowni są słuszne. A jest o czym 
porozmawiać. Kobiety niekiedy 
obawiają się, że wystarczy pojawić 

się na siłowni raz lub dwa razy i bę-
dzie się kulturystką. Uspokajam, że 
tak nie jest. Można jednak dopra-
cować się wspaniałej sylwetki. Męż-
czyźni oczekują natomiast bardzo 
szybkich efektów. Bez względu na 
nastawienie warto jednak korzystać 
z siłowni, gdyż poprawia to samo-
poczucie, wyrabia sylwetkę, a po-
przez regularność ćwiczeń również 
wzmacnia charakter. 

Ludzie wydają duże pieniądze 
na lekarzy i suplementy, a tymcza-
sem można zadbać o siebie w dużo 
zdrowszy sposób i jak twierdzą 
sami ćwiczący w sposób o wiele 
przyjemniejszy i tańszy. Zapra-
szam zatem na treningi w CRS 
Bielany. 

A co wyróżnia siłownię w CRS 
Bielany na tle innych siłowni?

Przede wszystkim jest dobrze 
wyposażona. Każdy może korzy-
stać ze sprzętu odpowiedniego do 
swojego poziomu wytrenowania. 
Powiem nawet, że niewiele jest 
obiektów z tak fachowo dobrany-
mi urządzeniami. Bezcenną zaletą 
jest również przyjazna, kameralna 
atmosfera panująca w siłowni i re-
lacje między ćwiczącymi, a trene-
rami. Kolejną bardzo ważną zaletą 
naszej siłowni jest jej doskonała 
lokalizacja. Siłownia mieści się 
w Kompleksie Sportowym ul. Lin-
dego 20, ok. 50 m od stacji Metra 
Wawrzyszew. 

Rozmawiał: Adam Romanowski

4 października zawodnicy 
zmagali się na: pływalni CRS 
przy ul. Lindego 20 oraz na 
terenie Lasku Młocińskiego. 
Organizatorem zawodów był 
UKS G8 Bielany przy wsparciu 
Urzędu Dzielnicy Bielany.

Zwycięzcą I Triathlonu Bie-
lańskiego został Daniel 
Juszkowiec. Na wszystkich 

zawodników czekały medale, a dla 
zwycięzców nagrody i trofea spor-

towe, które wręczył Grzegorz Pie-
truczuk zastępca burmistrza dziel-
nicy Bielany, który także był 
uczestnikiem zawodów oraz Da-
riusz Czerwonka Prezes UKS G8 
Bielany.

Po zakończonych zmaganiach 
wszyscy uczestnicy spotkali się na 
Polanie przy ognisku. Serdecznie 
gratulujemy zawodów i liczymy na 
kolejne edycje tej imprezy.

Zespół Sportu i Rekreacji

I Triathlon Bielański

Urząd Dzielnicy Bielany, przy 
współpracy z Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
zorganizował 7 października 
uroczyste śniadanie dla dłu-
godystansowych pływaków, 
reprezentujących bielańskie 
kluby sportowe. 

Z awodnicy odebrali z rąk 
zastępcy burmistrza dziel-
nicy Bielany Grzegorza Pie-

truczuka nagrody. Sebastian Karaś 
przepłynął jako 8. Polak Kanał La 
Manche i ustanowił nowy rekordu 
Polski. Krzysztof Wiater natomiast 
ukończył na 7. pozycji maraton 
pływacki przez Cieśninę Bosfor.

– Cieszę się, że bielańscy pły-
wacy osiągają coraz większe sukce-
sy, nie tylko na arenie krajowej, lecz 
także międzynarodowej. Nie ma 
lepszej reklamy dla naszej dzielnicy, 
niż rozgłos wynikający z sukcesów 
odnoszonych w sporcie. Docenia-
my to, dlatego z okazji uroczystego 
śniadania, nasi zawodnicy otrzy-
mali specjalne torby sportowe, któ-
re wierzę, że przydadzą im się w co-
dziennych treningach – powiedział  
Grzegorz Pietruczuk.

W zorganizowanym w UD Bie-
lany spotkaniu uczestniczyli rów-
nież trenerzy zawodników.

Andrzej Neuman

Śniadanie bielańskich 
sportowców w ratuszu

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania
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Klienci często pytają co wy-
brać – leasing tradycyjny do któ-
rego są już przyzwyczajeni, czy 
leasing SmartPlan. Oba produk-
ty są z pozoru podobne, bo opar-
te na � nansowaniu w formie le-
asingu. Różni je jeden znaczący 
czynnik, który sprawia że wybór 
� nansowania jest kwestią decyzji 
biznesowej. 

W SmartPlanie spłacamy tylko 
utratę wartości samochodu, co daje 
możliwość uzyskania niemal o po-
łowę niższej raty miesięcznej w po-
równaniu do leasingu tradycyjne-
go, w którym spłacamy w czasie 
trwania � nansowania całość auta.

Większości klientów skupio-
nych na rozwoju biznesu zależy na 
niższych kosztach finansowania 
auta, które dają im wolne środki 
na planowane inwestycje. Co wię-
cej – możliwość wymiany samo-
chodu na nowy po okresie � nan-
sowania, pełna przewidywalność 
poniesionych kosztów – jeździmy 
cały czas autem na gwarancji 
i przerzucenie na dealera kwestii 
odsprzedaży samochodu powodu-

ją, że decydują się na leasing 
SmartPlan.

Dodatkową możliwością dla 
tych, którzy świadomie i długofa-
lowo planują koszty jest opcja 
SmartPlan Comfort, w której 
w stałej miesięcznej racie zawarte 
są ubezpieczenie, przeglądy, za-
kup, wymiana i przechowywanie 
opon, wymiana części eksploata-
cyjnych oraz naprawy gwarancyj-
ne i pogwarancyjne.

Klientom, którzy myślą o tym, 
aby po okresie � nansowania za-
chować auto na własność także 
proponuję leasing SmartPlan. Dla-
czego? Spłacając utratę wartości 
auta cieszą się nowym samocho-
dem i stałymi kosztami, a po okre-
sie finansowania mogą podjąć 
decyzję w czasie rzeczywistym 
biorąc pod uwagę uwarunkowania 
rynkowe w danym czasie. Wów-
czas mogą zadecydować czy wy-
mieniają samochód na nowy, czy 
zatrzymują auto i dopłacają nie-
spłaconą resztę – np. re� nansując 
ją w formie leasingu tradycyjnego 
nadal generując koszty w � rmie.

Wybór leasingu tradycyjnego 
wiąże się z decyzją spłaty w trakcie 
okresu � nansowania całej wartości 
auta przez co raty miesięczne są 
o średnio 50% wyższe niż w przy-
padku leasingu SmartPlan. Klien-
ci najczęściej decydują się na wy-
kup 1% tak by po okresie � nanso-
wania mieć auto na własność po-
nosząc minimalne koszty. Ważne 
jest by pamiętać, że odsprzedaż 
auta po � nansowaniu w leasingu 
tradycyjnym wiąże się z koniecz-
nością zapłacenia podatku docho-
dowego pomiędzy różnicą w cenie 
odsprzedaży, a cenie 1% wykupu. 

Klientów szukających najko-
rzystniejszej możliwości � nanso-
wania auta w � rmie zapraszam do 
Toyoty Bielany. Podczas rozmowy 
przeanalizujemy dostępne formy 
� nansowania i wybierzemy tę, któ-
ra odpowie na biznesowe potrzeby 
klienta. ■

Kontakt:
dominik.gawin@toyota-bielany.pl
tel. 22 832 33 33 | toyota-bielany.pl

Leasing tradycyjny, czy leasing 
SmartPlan – co wybrać?
radzi Dominik Gawin, specjalista ds. kluczowych klientów w Toyocie Bielany

Leasing
SMARTPLAN

Now Toyo
T rostsz

Niska rata
leasingowa

W

N Niska utrata

D

odsprzedaży samochodu powodu- nadal generując koszty w � rmie.

Silnik benzynowy, diesla, czy 
napęd hybrydowy - w niewie-

lu samochodach sprzedawanych 
w Polsce jest dostępna tak duża 
różnorodność napędowa. Jed-
nym z nielicznych wyjątków jest 
Toyota Auris, czyli pierwszy sa-
mochód kompaktowy, wykorzy-
stujący trzy rodzaje jednostek 
napędowych. 

Wersja po li� ingu tra� ła w lip-
cu do salonów z jeszcze bogatszą 
gamą silników. W dzisiejszym ar-
tykule przyjrzymy się bliżej wersji 
z napędem hybrydowym, czyli 
łączącym silnik benzynowy z elek-
trycznym, który stoi na szczycie 
drabiny napędowej Aurisa. Jest nie 
tylko najbardziej wyra� nowanym 
systemem pod maską pojazdu, ale 
także najbardziej oszczędnym i – 
jak wynika z raportów jakości – 
absolutnie bezproblemowym w 
eksploatacji. Nieprzypadkowo 
samochody hybrydowe Toyoty 

zajmują najwyższe miejsca w ran-
kingach niezawodności. W kon-
strukcji tego napędu nie ma części 
potencjalnie awaryjnych, takich 
jak tradycyjne sprzęgło, alternator, 
� ltry DPF itp.

Z punktu widzenia kierowcy, 
zasadę działania hybrydy można 
ująć w jednym zdaniu — im więcej 
hamujesz, tym więcej oszczędzasz. 
Zupełnie odwrotnie niż w zwy-
kłym samochodzie. Dlatego naj-
więcej oszczędności przynosi jaz-
da hybrydą po mieście. Czerwone 
światło co 2 minuty, korki, przej-
ścia dla pieszych - skąd my to zna-
my? Dla zwykłego samochodu 
benzynowego może to oznaczać 
zużycie nawet kilkunastu litrów 
paliwa na każde 100 km, dla diesla 
(obok większego spalania) także 
ciągłe awarie � ltra cząstek stałych 
i innych części. Hybryda tylko ko-
rzysta na częstym hamowaniu, a 
wraz z nią - portfel kierowcy.

Napęd hybrydowy składa się z 
niewysilonego silnika benzynowe-
go oraz silnika elektrycznego, któ-
ry zastępuje lub wspiera jednostkę 
benzynową podczas ruszania, 
przyspieszania i jazdy z niewielką 
prędkością. Dzięki temu mniej się 
zużywa silnik spalinowy. Silnik 
elektryczny czerpie energię z ze-
stawu baterii niklowo-metalowo-
-wodorkowych, sprawdzonych i 
trwałych. Oryginalnych baterii 
używa jeszcze wiele najstarszych 
Priusów z końca lat 90.  

Silnik elektryczny ma wiele 
zalet. Jest prosty w budowie i bez-
awaryjny, bo nie ma w nim żad-
nych ruchomych części. Dzięki 
niemu auto pracuje bardzo cicho 
i płynnie. Komfort kierowcy 
zwiększa automatyczna przekład-
nia, montowana w każdej hybry-
dzie. 

Auris z napędem hybrydowym 
to najmocniejsza, a zarazem naj-
oszczędniejsza wersja tego mode-
lu. 136 KM mocy pozwala rozpę-

dzić się do setki w 10,9 s. Samo-
chód zużywa 3,5 l benzyny na 100 
km w cyklu mieszanym i emituje 
tylko 79 g CO2 na km, dzięki cze-
mu spełnia najnowszą normę Euro 
6. Napęd hybrydowy nie emituje 
także cząstek stałych i NOx. Kie-
rowcy mogą wybrać pomiędzy 
oszczędnym trybem Eco, który 
sprzyja płynnej jeździe oraz dyna-
micznym trybem Power, w którym 
można w pełni wykorzystać po-
dwójną moc silników.

Jeszcze więcej korzyści
Korzyści z wyboru hybrydy nie 

kończą się na niskim zużyciu pa-
liwa i bezawaryjności. W wielu 
krajach Europy właściciele hybryd 
mogą liczyć także na ulgi podat-
kowe, które przynoszą niebagatel-
ne oszczędności, sięgające zwykle 
kilku tysięcy euro. Należą do nich 
m.in.: Czechy, Francja, Holandia, 
Rumunia, Szwecja, Portugalia 
i Wielka Brytania. Dodatkowym 
ułatwieniem jest możliwość korzy-

stania z buspasów i wjazdu do ści-
słego centrum miasta, które 
w wielu wypadkach jest zamknię-
te dla ruchu, z wyjątkiem pewnych 
kategorii uprzywilejowanych po-
jazdów.  

W Polsce nie mamy jeszcze 
ogólnokrajowych ulg czy dopłat, 
jednak jeżdżący hybrydami miesz-
kańcy 15 miast mogą liczyć na 
zauważalne wsparcie swoich sa-
morządów. Obowiązuje ich bo-
wiem zerowa lub znacznie obniżo-
na stawka abonamentu za parko-
wanie. Można dzięki temu zaosz-
czędzić od 540 zł do aż 6000 zł 
rocznie. Ponadto, tak jak na Za-
chodzie, w niektórych miastach 
hybrydy mogą wjeżdżać do strefy 
dla pojazdów uprzywilejowanych. 
Miejmy nadzieję, że także władze 
pozostałych polskich miast  za-
uważą korzyści płynące z wspiera-
nia kierowców, którzy przyczynia-
ją się do zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza swojej okolicy. ■

Toyota Auris - kompakt i kombi 
z trzema napędami do wyboru 



19Nasze Bielany nr 10/2015 FE LIE TON

Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku 
do piątku, od 4 do 5 godzin dziennie. Referencje. 
Tel. 697 960 691.

• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą 
starszą 2–3 razy w tygodniu (sprzątanie, zakupy, 
gotowanie, spacery). Posiadam referencje. Tel. 
608 399 228.

USŁUGI
• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście. 
Solidnie. Tel. 694 065 757.

• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i 
dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne. Tel. 
602 362 911.

• Malarz doświadczony wykona remonty małe i 
duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyska-
wiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość 
– osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Wynajmę całe mieszkanie 2-pokojowe 52m2 (lub 
jeden pokój 25m2) na ulicy Bogusławskiego 4/28. 
Całe mieszkanie jest po kapitalnym remoncie, a 
w dużym pokoju dodatkowo klimatyzacja. Cena 
wynajmu całego mieszkania to 1500 zł + światło 
i Internet. Tel. 601 784 027.

• Zamienię jedno lub dwa mieszkania komunalne - 
kawalerki 25m2 i 26m2 na jedno większe. Zamienię 
na mieszkanie komunalne (może być zadłużone/
do remontu), własnościowe lub spółdzielcze, min. 
3 pokoje, min. 50m2, najchętniej na Bielanach lub 
Żoliborzu. Rozważę każdą rozsądną propozycję. 
Tel. 501-87-66-86.

• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o po-
wierzchni 1700 m w Kaliszkach gmina Czosnów. 
Graniczy z Puszczą Kampinoską. Woda, gaz, 
prąd, domek drewniany. Tel. 607 445 147.

• Czechowa M-4 50.5m rozkładowe, 3 piętro blisko 
metro. Tel. 834 02 10.

• Przy Agorze 56,5m,  3 pokoje, rozkładowe 
6000zł/m. Tel.  602 360 494.

• Chomiczówka ul. Maszewska 57m bud. z 2000 
r. 380tys. Tel. 834 02 10.

NAUKA
• Język niemiecki – nativ speaker. Konwer-
sacje. Korepetycje. Szeroki zakres. Tel. 739 
598 342.

• Matematyka – nauczycielka udziela korepetycji, 
tel. 698 414 705.

• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji, 
tel. 695 612 825.

• Niemiecki – każdy poziom, skutecznie i solidnie, 
tel. 503 118 163.

• Angielski – Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjal-
ny, matura (podstawowa, rozszerzona), certyfi kat 
FCE, sprawdzian szóstoklasisty, konwersacje, 
korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, 
międzynarodowy certyfi kat CAE (poziom zaawan-
sowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 
609 979 485.

• Matematyka - korepetycje, tel. 22 633 56 33.
• Chemia - przygotowuję do egzaminu maturalne-
go, tel. 730 714 627.

• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego. Dzie-
ci, młodzież. 40zł/godzina. Tel. 797 954 208.

SPRZEDAM
• Opel Astra III hatchback, 2005 r., automat, kolor 
srebrny, cena 12 tys. zł. Tel. 509 599 938.

• 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.

INNE
• Oddam małe kaktusy. Tel. 696 219 475 dzwonić 
od godz. 20.00.

• Oddam kwiaty z rodziny kaktusowatych (odnóż-
ki). Tel. . 696 219 475 dzwonić od godz. 20.00.

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17, 

e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Paweł Hołubiec, Małgorzata Kink i Magdalena Ulejczyk
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń i tekstów niezamówionych redakcja nie 
ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz 
skra ca nia nieza mó wio nych tekstów. 
Wydanie elektroniczne dostępne na www.bielany.waw.pl.
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Jak ten czas leci. Nawet się 
nie obejrzeliśmy, a już trzeci 
kwartał za nami. Zatem, by 
nie tracić czasu, przejdźmy do 
meritum. Oto one - w pigułce.

W yjątkowo gorący począ-
tek wakacji. Część Bie-
lańczyków wyjechała na 

urlopy. Dzielnicowe ulice zrobiły 
się nieco luźniejsze. Ci, którzy zo-
stali w mieście, intensywnie po-
szukiwali cienia w parkach, skwe-
rach, osobistych balkonach itd. 
Tymczasem...

„Dzika historia” nam się zda-
rzyła! Naprawdę. Na ul. Płatniczej 
72, w urokliwym i klimatycznym 
miejscu ruszyła niezwykła placów-
ka. Już sama nazwa ekscytuje, a to 
dopiero wstęp. Słowo: dom kultury 
wydaje się mało adekwatne. To coś 
więcej. Miejsce z pasją do prowa-
dzenia twórczych działań i rozwija-
nia osobowości. Dla dzieci, mło-
dzieży, dorosłych. Oferta niezwykle 
szeroka; od nauki tańców rozma-
itych, przez działania artystyczne 
po treningi psychologiczne. Do 
tego: garncarstwo, foto, masaż, joga, 
zajęcia kulinarne, sklepik, etc., etc. 
To w wielkim skrócie. Odnotowu-
jemy ten fakt niezwykły, ale jeszcze 
powrócimy, napiszemy więcej.

Skoro mowa o miejscach kreu-
jących działania kulturotwórcze. 

Z Pamiętnika Kwartalnika (3)
... czyli co piszczy w bielańskiej trawie.

Dla mieszkańców dzielnicy ruszył 
nowy portal informacyjny: biela-
nypogodzinach.pl

Czasy mamy takie, że człowiek 
zaganiany i często przeoczy wiele 
ciekawych zdarzeń. Właśnie dzię-
ki wspomnianemu portalowi, mo-
żemy na bieżąco śledzić: co kultu-
ralnego, ciekawego dzieje lub wy-
darzy się na Bielanach. Pomysł 
tra� ony w „10”. Tak trzymać.

Tymczasem przyszła pora roz-
strzygnięcia budżetu partycypa-
cyjnego na przyszły rok. Pula zgło-
szonych projektów na Bielanach 
wzbudziła optymizm i satysfakcję. 
Garść statystyki: ze 186 propozycji 
mieszkańców, wybrano 48 do re-
alizacji na sumę 3.2 mln zł. Łącznie 
oddano 14 352 głosów drogą cy-
frową oraz analogową. Co prawda 
nie o wyścig tu chodzi, lecz aktyw-
ność społeczności lokalnych. War-
to jednak dodać, że dało nam to 4 
miejsce w stolicy, co napawa dobrą 
myślą na przyszłość.

Póki co, zmagamy się z gorą-
cym latem. Upał nie odpuszcza 
i końca nie widać. Cały czas tem-
peratury w granicach +30 stopni 
Celsjusza. Synoptycy wołają 
o deszcz, a tu nic, susza hydrolo-
giczna. Królowa naszych rzek - 
Wisła, wyschła do poziomu poni-
żej 48 cm, co jest historycznym 
wynikiem. Co prawda zdarzyła się 

nam 1 (słownie: jedna) krótko-
trwała burza, lecz to za mało. Dzię-
ki nieustannej czujności uwiecz-
niliśmy ją, czyli nadciąganie nad 
Bielany frontu atmosferyczne-
go w postaci chmury szelfowej. 
Oto groźne, ale i malownicze zdję-
cie 1.

Upały, upałami, wakacje, wa-
kacjami, ale kolejne zaplanowane 
remonty trwają. Tym razem nasze 
bystre oczka zaobserwowały dzia-
łania na niedużej ul. Pruszyńskie-
go. Trwa przebudowa generalna 
jezdni oraz poboczy. Wymieniane 
są krawężniki, chodniki, kładziony 
nowy asfalt itd. Dzięki temu ulicz-
ka zyska na urodzie oraz bezpie-
czeństwie. Ma to istotne znaczenie, 
tym bardziej, że zlokalizowane są 
przy niej aż dwa przedszkola.

Czasem bywa jednak tak, że 
nie wszystko „idzie” po naszej my-
śli. Choćby nagłe i nieplanowane 
zdarzenia. Do tej kategorii należy 
zaliczyć krótką, lecz dokuczliwą 
awarię prądu na Bielanach. W wie-
lu budynkach wyłączyły się lodów-
ki, stanęły windy, a na ulicach 
tramwaje. Panujące od wielu tygo-
dni upały to m.in. duże obciążenie 
dla sieci energetycznej: wentylato-
ry, klimatyzacja etc. W związku z 
tym, czasowo wprowadzono 20 
stopień zasilania, ograniczając do-
stawy dla prądochłonnego prze-

mysłu. Energetycy uspokajają: 
voltów plus kilowatów dla odbior-
ców indywidualnych nie zabrak-
nie. Ale... w miarę możliwości 
oszczędzajmy prąd. Chociażby po 
to, aby nie przeżywać blackout. 
Bądźmy mądrzy przed szkodą.

Tym sposobem, długie lato 
z wolna zaczęło przechodzić we 
wczesną jesień, więc... Tuż przed 
początkiem nowego roku szkolne-
go w okolicach bielańskich przed-
szkoli i szkół pojawili się malarze 
powierzchni jezdnych – pozio-
mych. Mówiąc wprost: trwa inten-
sywne odnawianie pasów na przej-
ściach. Postanowiliśmy sfotogra-
fować działania z niecodziennej 
perspektywy, czyli lotu ptaka - 
zdjęcie 2. Bezpieczeństwo naszych 
pociech to przecież podstawa.

Nastał już wrzesień i czas po-
machać łapką dniom słonecznym: 
pa, pa. To kolejny piknik „Żegnaj 
lato na Bielanach”. I tak, jak rok 
wcześniej, odbył się w Parku Olszy-

na. Co prawda na sąsiednich stro-
nach są relacje, ale warto go odno-
tować. W każdym razie, takich 
tłumów jeszcze nie widzieliśmy. By 
oddać choć trochę klimatu, załą-
czamy zdjęcie 3. Mówiąc w skrócie: 
były gry, zabawy, konkursy, pokazy, 
karuzela, zamek, zajęcia edukacyj-
ne, występy estradowe i wiele wię-
cej. Pogoda ślicznie dopisała, więc 
Bielańczycy  przybyli z dziećmi, 
dzięki czemu panowała swojska, 
integracyjna, rodzinna atmosfera.

Na koniec kwartalnej relacji, 
ostatnie info. Zaczęto sprawny 
remont torowiska tramwajowego 
na Marymonckiej. Numery 6 i 17 
skierowano na skróconą trasę (tyl-
ko do pętli Marymont). Urucho-
miono autobusową linię zastępczą 
od Pl. Wilsona do węzła komuni-
kacyjnego Metro Młociny. Wszyst-
ko po to, byśmy szybciej i bez-
pieczniej dotarli do celu. Cokol-
wiek macie na myśli.

Mała Czarna

Jubileuszowa gala z okazji X-
lecia Akademii Walki z Rakiem 
odbyła się 12 września w sali 
widowiskowej bielańskiego 
ratusza. 

S potkanie rozpoczęła Moni-
ka Zaremba, prezes Funda-
cji Przystań, która była or-

ganizatorem wydarzenia. Uroczy-
stości towarzyszyły liczne atrakcje 
m.in. autorskie recytacje wierszy, 
wystawa fotogra� czna „Nasze pa-
sje”, zabawa z koszem pełnym nie-
spodzianek. Podczas uroczystości 
zostały wręczone statuetki „Anioła 
Akademii”, które odebrali: Grze-

Jubileuszowa Gala 
Akademii Walki z Rakiem

gorz Pietruczuk, zastępca burmi-
strza Dzielnicy Bielany, Joanna 
Radziejwska, radna Dzielnicy Bie-
lany oraz Ewa Flaszyńska, dyrektor 
OPS Bielany. Honorowy tytuł i sta-
tuetkę „Anioł Akademii” otrzymał 
także miesięcznik Urzędu Dzielni-
cy Bielany – „Nasze Bielany”. W gali 
wziął również udział Włodzimierz 
Piątkowski, zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany. Spotkanie zakoń-
czyło się pokazem mody zatytuło-
wanym „Z humorem, fantazją 
i szykiem” oraz występem estrado-
wym Czesława Jakubca.

Wiktor Wiktorowski
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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 – 1 października i 5 listopada oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskie-
go 29, ostatnia środa miesiąca, g. 18.00-19.00 – 28 października i 25 listopada.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Ka-
sprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 17.30-18.30 – 5 października i 2 listopada, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 
17.30-18.30 – 19 października i 16 listopada.

3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Spo-
łecznego: 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 Komi-
sji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodni-
czącej 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 – 12 października i 9 listopada.

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 – 6, 20 października i 3, 17 listopada.

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 – 7 października i 4 listopada oraz Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferen-
cyjna, godz. 19.00-20.00, tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com – 28 października.

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 – 6 października i 3 listopada.

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 – 1 października i 5 listopada.

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. 19.30-20.30 – 6, 20 października i 2, 16 listopada.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorzą-
dowej, 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, Spor-
tu 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.

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 – 6 października i 3 listopada.

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 – 7 października i 4 listopada.

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 – 5 października i 2 listopada 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 Pro-
mocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

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 – 6 paździer-
nika i 3 listopada.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowa-
nia 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 – 7 października i 4 listopada oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 
513, ul. Żeromskiego 29, ostatni poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 26 października i 30 listopada.

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 – 5 października i 2 listopada.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji: 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.
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