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Włodzimierz Piątkowski, Grzegorz Pietruczuk, Tomasz Mencina, Artur Wołczacki i Ilona Soja-Kozłowska

Start do XXXII Biegu Chomiczówki
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X Bieg o Puchar Bielan i XXXII Bieg Chomiczówki

Nowy Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Budżet Partycypacyjny 
na 2016 r.

str. 4-5,16

W tym roku, 18 stycznia 2015 r. prawdziwi pasjonaci ruchu na świeżym 
powietrzu spotykali się na Bielanach na X Biegu o Puchar Bielan 
i XXXII Biegu Chomiczówki. Tego dnia rywalizowało, poprawiało 

kondycję i dobrze się bawiło ponad 2,3 tys. zawodników. Przy pięknej, praw-
dziwe wiosennej pogodzie, punktualnie o godz. 10.00 rozpoczął się X Bieg 
o Puchar Bielan na dystansie 5 km, a o godz. 11.00 na ul. Kwitnącej (od strony 
ul. Pabla Nerudy) wystartował Bieg Chomiczówki na 15 km. Starterem obu 
biegów był burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina, który zapowiedział, 
że w przyszłym roku weźmie udział w Biegu o Puchar Bielan.

W X Biegu o Puchar Bielan wystartowało 950 zawodników, co jest abso-
lutnym rekordem uczestnictwa w 10-letniej historii biegu. Ale to nie koniec 
rekordów, bo kolejny rekord dnia pobił zwycięzca biegu Arkadiusz Gardzie-
lewski, który trasę 5 km pokonał w czasie 14,51 min. Drugie miejsce zajął 
Krzysztof Wasiewicz – 15,13, a trzecie – Michał Bernardelli (15,23).

Rekordowa frekwencja towarzyszyła na starcie XXXII Biegu Chomiczów-
ki, w którym wystartowało 1350 zawodników. Dystans 15 km najszybciej 
pokonał Jakub Nowak w czasie 45,21 min. Na drugim miejscu fi niszował 
Emil Doborowolski (45,47), a na trzecim – Andrzej Skarżyński z Ukrainy 
(46,18).

Zarząd Dzielnicy Bielany, w Biegu o Puchar Bielan, reprezentowali zastęp-
cy burmistrza: Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk, który osiągnął 
najlepszy czas spośród członków Zarządu.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg, otrzymali pamiątkowe medale, 
zaś zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych i generalnych otrzy-
mali statuetki i upominki od sponsorów.

Redakcja

Zarządzeniem Nr 24/2015 Prezydenta m.st. Warszawy 
z dnia 12 stycznia 2015 r., ze zmianami, został powołany 

nowy Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
Jego skład tworzą: 

Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy;
Ilona Soja-Kozłowska – Zastępca Burmistrza;
Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza;

Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza;
Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 14 stycznia 2015 r.

Sylwetki nowych członków Zarządu Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy na str. 3
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URZĄD
II Sesja Rady Dzielnicy
– w kadencji 2014–2018

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
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19 stycznia 2015 r. odbyła się 3 część II Sesji Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w kadencji 2014 
– 2018. W posiedzeniu uczestniczył nowo powo-

łany przez Panią Prezydent m.st. Warszawy Burmistrz Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy Tomasz Mencina oraz Zastęp-
cy Burmistrza Dzielnicy Bielany: Ilona Soja-Kozłowska, 
Artur Wołczacki, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz 
Piątkowski. 

Tomasz Mencina przedstawił obszernie swoje  kwalifi -
kacje zawodowe oraz doświadczenie samorządowe przede 
wszystkim jako były Burmistrz Dzielnicy Ursynów. Pozo-
stali członkowie Zarządu poinformowali o przygotowaniu 

do pracy w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Burmistrz Tomasz 
Mencina poinformował również o uchwale Zarządu Dziel-
nicy Bielany w sprawie podziału zadań. 

Radny Łukasz Świderski w imieniu Klubu  Radnych PiS 
złożył wniosek o zwołanie sesji Rady Dzielnicy Bielany w celu 
odwołania Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz ustalenia liczby 
Zastępców Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Szopka z 2011 r.
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J ak co roku tuż przed wigilią Bożego Narodzenia, Pan 
Filip daje nam, bielańczykom cudowny świąteczny 
prezent – bożonarodzeniową szopkę, którą sam projek-

tuje i montuje. Pod nazwą szopka kryje się tradycyjna sta-
jenka betlejemska z Jezusem i Świętą Rodziną w otoczeniu 
bajecznie kolorowej dekoracji świetlnej złożonej z tysięcy 
lampek. To za ich sprawą przydomowy ogródek na ul. 
Przybyszewskiego jaśnieje z daleka przyciągając zacieka-
wionych przechodniów. W tym roku aranżacja prezentuje 
się wyjątkowo okazale, dlatego też mieszkańcy chętnie 
zatrzymują się przy niej, aby ją podziwiać i fotografować.

Jak powiedział mi Pan Filip, idea postawienia szopki 
zrodziła się spontanicznie w 2001 r. Wówczas w jego ogród-
ku pojawiła się jedynie bardzo skromna szopka z fi gurkami 
Świętej Rodziny i równie skromna dekoracja świetlna zdo-
biąca okna. Każdego roku dochodziły nowe elementy wy-

Magiczne miejsce na Bielanach
Bożonarodzeniowa szopka przy ul. Przybyszewskiego

pełniające wnętrze szopki oraz jej otoczenie. Od 2010 r. 
szopka sukcesywnie nabierała życia, pojawiały się niewielkie 
ruchome konstrukcje przedstawiające zwierzęta, lalki, 
dzwonki, a nawet dzwonnicę. W 2013 r. została również 
całkowicie zmieniona platforma szopki, która obecnie posia-
da aż sześć ruchomych fi gur. Dziś już nie sposób policzyć 
z ilu lampek składa się instalacja bożonarodzeniowa 2014, 
ale wiadomo, że zawiera 280 m bieżących węża świetlnego, 
a na oknach znajdują się kurtyny zbudowane z ponad tysiąca 
lampek! Godne podkreślenia jest to, że Pan Filip już od 14 
lat z własnych środków fi nansuje całą dekorację. Stara się 
przy tym każdego roku projektować ją od nowa, aby odmie-
niać jej wygląd. Jego trud się opłaca, bo z roku na rok szop-
ka jest coraz piękniejsza, a miejsce bardziej magiczne.

Niełatwo mi było dotrzeć do Pana Filipa: inicjatora 
i budowniczego świątecznej aranżacji, ponieważ jest on 
osobą wyjątkowo skromną, nie szukającą poklasku. Nagro-
dą dla niego jest zadowolenie bielańczyków, odwiedzają-
cych szopkę. Zdecydowanie należę do tego grona i każdego 
roku wypatruję, kiedy pokażą się iluminacje świąteczne 
w ogródku mojego sąsiada. Jestem pełna uznania dla osoby 
Pana Filipa, jego zaangażowania i bezinteresowności. Dużo 
ostatnio mówi się o zaniku postaw obywatelskich w naszym 
społeczeństwie, dobrze więc, że są tacy, dzięki którym 
możemy uczyć się ich na nowo.

Panu Filipowi bardzo dziękujemy.
Joanna Radziejewska

Radna Dzielnicy Bielany

W arszawa 19115 to miejskie centrum kontaktu i 
pierwszy na taką skalę projekt w Polsce. Takie 
centra działają już z powodzeniem w innych 

dużych miastach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczo-
nych; np. w Berlinie, Londynie czy Nowym Jorku. Warsza-
wa 19115 ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy 
mieszkańcami a warszawskim samorządem, jest to wspólne 
dla Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i miejskich jednostek 
centrum kontaktu z mieszkańcami stolicy.

KONTAKT DLA MIESZKAŃCA 
– 24 GODZINY PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU
W miejskim centrum kontaktu Warszawa 19115, do 

dyspozycji mieszkańców każdego dnia jest zespół konsul-
tantów (obecnie około 40 osób), którego zadaniem jest 

MIEJSKIE CENTRUM KONTAKTU WARSZAWA 19115

. 
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pomi dzy mieszka cami a warszawskim samorz dem jest to wspólne dla Urz du Miasta, urz dów 

dzielnic i miejskich jednostek centrum kontaktu z mieszka cami stolicy. 
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W miejskim centrum kontaktu Warszawa 19115, do dyspozycji mieszka ców ka dego dnia jest zespó  

konsultantów (obecnie oko o 40 osób), którego zadaniem jest przyjmowanie i dystrybuowanie do 

odpowiednich komórek merytorycznych zg aszanych spraw.  

Warszawa 19115 to kilka ró nych kana ów komunikacji, przede wszystkim: bezp atna aplikacja 

mobilna, portal warszawa19115.pl oraz numer infolinii – 19115.  
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g ównie mieszka cy i sto eczni przedsi biorcy, ale równie  tury ci  

i obcokrajowcy.  

 

TWOJE SPRAWY W JEDNYM MIEJSCU 

 

Warszawa 19115 to przede wszystkim jeden, wspólny dla ca ego miasta system skupiaj cy kilka 

kana ów kontaktu, za po rednictwem którego mieszka cy mog  uzyska  informacj  na temat 

funkcjonowania Urz du Miasta i miejskich jednostek, us ug (procedur i etapów realizacji spraw), 

planowanych wydarze , organizacji imprez kulturalnych czy remontów. Do miejskiego centrum 

kontaktu warszawa 19115 mo na równie  zg osi  ka d  spraw  wymagaj c  interwencji administracji 

miejskiej (np. dziura w chodniku, nielegalne wysypisko mieci czy niedzia aj ca sygnalizacja wietlna) - 

z wyj tkiem interwencji zwi zanych z bezpo rednim zagro eniem ycia, które obs ugiwane 

s  przez numer alarmowy 112.  

Miejskie centrum kontaktu Warszawa 19115 to bardzo du e u atwienie i oszcz dno  czasu dla osób 

chc cych za atwi  swoj  spraw  w urz dzie. 

 

OPTYMALIZACJA DZI KI MIESZKA COM 

 

Zach camy mieszka ców do kontaktu z Warszawa 19115 za po rednictwem wszystkich kana ów 

komunikacji. Jest to system, który jest na bie co usprawniany i unowocze niany poprzez dodawanie 
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przyjmowanie i dystrybuowanie do odpowiednich komórek 
merytorycznych zgłaszanych spraw. 

Warszawa 19115 to kilka różnych kanałów komunikacji, 
przede wszystkim: bezpłatna aplikacja mobilna, portal 
warszawa19115.pl oraz numer infolinii – 19115. 

Usługi Warszawa 19115 są dostępne 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. Ich odbiorcy to głównie mieszkań-
cy i stołeczni przedsiębiorcy, ale również turyści i obcokra-
jowcy. 

Wszystkie dzieci zostały królowymi i królami balu
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„Dwie Godziny 
dla Rodziny” 
Bal dla dzieci w BOK-u

W niedzielę 11 stycznia 2015 r. pomysłowo poprze-
bierane dzieci przybyły wraz z opiekunami na bal 
do Bielańskiego Ośrodka Kultury.

Imprezę bardzo profesjonalnie poprowadzili aktorzy 
Teatru Złoty Dukat. Nie zabrakło dziecięcych przebojów, 
korowodów i kółka graniastego, a nawet padał śnieg... Był 
pokaz mody karnawałowej. I najważniejsze - wszystkie 
dzieci zostały królowymi i królami balu!

Na zakończenie uczestnicy zabawy otrzymali słodkie 
i karnawałowe drobiazgi. „Kolorowy karnawał ze Złotym 
Dukatem” był niewątpliwie wielobarwny i bardzo udany. 

Już teraz zapraszamy wszystkie dzieci na kolejną im-
prezę „Bal w 80 dni dookoła Świata”, który odbędzie się 
w ostatkową niedzielę 15 lutego 2015 r. o godz. 12.30 
w Bielańskim Ośrodku Kultury. Do zobaczenia!

Anna Zaremba-Moulahcene, BOK

Szkoła Podstawowa 
im. Zygmunta Sokołowskiego 
zaprasza na bal karnawałowy

Szkoła Podstawowa im. Zygmun-
ta Sokołowskiego przy ul. Ar-
kuszowej 202 zaprasza dzieci na 

bal karnawałowy, który odbędzie się 
w sobotę 14 lutego 2015 r. w godz. 
10.00-12.00 w placówce szkolnej. Na 
dzieci czekają upominki oraz chwile 
pełne wrażeń wśród postaci z bajek. 
Szczególnie mile widziani kandydaci do klasy I. Na balu 
będzie możliwość zwiedzenia szkoły oraz konsultacji z dy-
rekcją i nauczycielami. Dodatkowe informacje pod nume-
rem tel. 22 835 00 75.
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Tomasz Mencina, burmistrz 
ZARZĄD  DZIELNICY  BIELANY

Urodzony 24 maja 1970 r. w Warszawie. 
W latach 2000–2006 mieszkaniec bielań-
skich Piasków. Manager, samorządowiec, 
prawnik. Ukończył Uniwersytet Warszaw-
ski. Specjalizuje się projektach związanych 
z rozwojem infrastruktury oraz zamówie-
niach publicznych. Ukończył studia pody-
plomowe w Szkole Głównej Handlowej 
w zakresie zamówień publicznych. Posiada 
uprawnienia niezbędne dla Członków Rad 
Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. 

Pracował m.in. w mediach publicznych. 
Doradzał zarządowi Telewizji Polskiej S.A., 
następnie był zastępcą dyrektora Biura Praw-
no-Organizacyjnego w Polskim Radiu S.A. 
Pełnił funkcje zarówno w spółkach prawa 
handlowego, jak i organizacjach społecz-
nych. W latach 1994–1995 sekretarz Rady 
ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Był 

Członkiem Zarządu Fundacji „Świat na Tak” 
organizującej m.in. Samorządowy Konkurs 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do 
czasu objęcia funkcji Burmistrza Dzielnicy 
Bielany był Członkiem Zarządu w prężnie 
działającej klinice stomatologicznej.

W 2006 r. został z ramienia Platformy 
Obywatelskiej RP radnym Dzielnicy Ursy-
nów, Przewodniczącym Rady, a następnie 
Burmistrzem Dzielnicy. W ostatniej kaden-
cji Rady Dzielnicy zajmował się m.in. spra-
wami inwestycji komunalnych, transportu, 
oświaty, gospodarki finansowej Dzielnicy.

Żonaty, dumny ojciec Mateusza. Wolny 
czas najchętniej spędza z rodziną i przyja-
ciółmi. Jeździ na rowerze oraz na nartach, 
gra w siatkówkę. Interesuje się polityką, 
ochroną środowiska oraz muzyką elektro-
niczną.

Urodzony 1 czerwca 1977 r. – samorzą-
dowiec, politolog, publicysta.

Ukończył Nauki Polityczne na Wydzia-
le Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW. W latach 1998–2002 był radnym 
Gminy Warszawa – Bielany. W latach 
2004–2005 Szef gabinetu politycznego 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Ryszarda Kalisza. Od 2006 r. Zastęp-
ca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy (obecnie trzecia kadencja), w la-
tach 2010–2014 Radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Bielany nadzoruje pracę: Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa, Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Zespołu Sportu i Rekre-
acji. Współpracuje z Delegaturą Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego. 

W ramach swych kompetencji odpo-
wiada za współpracę z Dzielnicowym 
Zespołem Realizacji Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Centrum Rekrecyjno-Sporto-

Urodzona w 1977 r. i wychowana na 
Bielanach. Ukończyła liceum im. Jose Mar-
ti, a następnie studia magisterskie w Wyż-
szej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, 
kierunek – Ekonomia. Następnie zdobywa-
ła doświadczenie dot. consultingu i marke-
tingu w firmach informatycznych i wydaw-
nictwie. Od 8 lat zajmowała kierownicze 
stanowisko w MPJWU. Ukończyła kilka-
naście kursów i szkoleń z zakresu funduszy 
europejskich, promocji i zarządzania.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskie-
go Wydziału Prawa i Administracji. Z sa-
morządem związany od 2001 r. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 
w spółkach prawa handlowego, a także zdał 

Ma 35 lat, prawnik, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego, ukończył aplikację radcowską 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Warszawie. B. Doradca Ministra Spraw 

Ilona Soja-Kozłowska, zastępca burmistrza Artur Wołczacki, zastępca burmistrza

Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza

Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza

Jako Burmistrz Dzielnicy Bielany spra-
wuje nadzór nad działalnością zastępców 
burmistrza oraz następujących komórek 
organizacyjnych Urzędu: Wydziału Budże-
towo-Księgowego, Wydziału Kadr, Wy-
działu Obsługi Rady, Wydziału Organiza-
cyjno-Prawnego oraz Wydziału Oświaty 
i Wychowania. 

W ramach swych kompetencji odpowia-
da za współpracę z Delegaturą Biura Ochro-
ny, Dzielnicowym Biurem Finansów Oświa-
ty oraz przekazanymi do kompetencji dziel-
nicy Bielany placówkami oświaty i wycho-
wania m.st. Warszawy.

Przyjmuje mieszkańców w każdy po-
niedziałek w godz. od 13.00 do 15.00 w pok. 
411, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym 
umówieniu spotkania w sekretariacie lub 
telefonicznie, nr tel. 22 373 34 11.

Od 9 lat prowadzi aktywną działalność 
społeczną m.in. od 2008 r. jest członkiem 
Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego. Od 
2006 r. była trzykrotnie wybierana radną 
dzielnicy Bielany z jednym z najwyższych 
wyników poparcia w dzielnicy. Od 2007 r. 
przewodniczyła Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej 
i Ekologii. Członek Rady Powiatu PORP. 
Przewodnicząca klubu radnych PO. 

Mężatka i matka dwójki dzieci.
Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bie-

lany nadzoruje pracę: Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń, Wydziału Obsługi 
Mieszkańców, Zespołu Kultury, Zespołu 
Promocji i Komunikacji Społecznej oraz 
Samodzielnego Jednoosobowe Stanowiska 
Pracy ds. Funduszy Europejskich. W ramach 
swoich kompetencji odpowiada za współpra-
cę z Delegaturą Biura Administracji i Spraw 
Obywatelskich oraz Bielańskim Ośrodkiem 
Kultury i Biblioteka Publiczną. 

Przyjmuje mieszkańców w każdy ponie-
działek w godzinach od 12.00 do 14.00 w 
pok. 409, ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym umówieniu spotkania w sekretariacie 
lub telefonicznie, nr tel. 22 373 34 09.

egzamin dla kandydatów na członków rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu 
Państwa. 

W ostatniej kadencji w latach 2013–
2014 był Zastępcą Burmistrza Dzielnicy 
Wola. 

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Bielany nadzoruje pracę: Wydziału Infra-
struktury, Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami, Wydziału Zamówień Pu-
blicznych i Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego. W ramach swych kom-
petencji odpowiada za współpracę z De-
legaturą Biura Gospodarki Nieruchomo-
ściami. 

Przyjmuje mieszkańców w każdy po-
niedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 
w pok. 406, ul. Żeromskiego 29, po wcze-
śniejszym umówieniu spotkania w sekreta-
riacie lub telefonicznie nr tel. 22 373 34 
06.

wym, Policją, Strażą Miejską, Strażą 
Pożarną i Zespołem Żłobków m.st. War-
szawy.

Przyjmuje mieszkańców w każdy po-
niedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 
w pok. 409, ul. Żeromskiego 29, po wcze-
śniejszym umówieniu spotkania w sekreta-
riacie lub telefonicznie, nr tel. 0 22 373 34 
29.

Wewnętrznych i Administracji, wykładowca 
akademicki, dyrektor biura poselskiego Ry-
szarda Kalisza Posła na Sejm RP, konsultant 
prawny. Autor wielu opracowań prawnych 
w tym opinii, stanowisk, projektów ustaw, 
skarg do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego oraz wniosków i skarg do Trybuna-
łu Konstytucyjnego RP. Członek Rady Spo-
łecznej Szpitala w Dziekanowie Leśnym.

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Bielany nadzoruje pracę: Wydziału Zaso-
bów Lokalowych oraz  Wydziału Informa-
tyki.  W ramach swoich kompetencji odpo-
wiada za współpracę z Zakładem Gospoda-
rowania Nieruchomościami.

Przyjmuje mieszkańców w każdy ponie-
działek w godzinach od 12.00 do 14.00 w 
pok. 406, ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym umówieniu spotkania w sekretariacie 
lub telefonicznie nr tel. 22 373 34 26.

Fo
t. 

W
. P

ili
ch

Fo
t. 

W
. P

ili
ch

Fo
t. 

W
. P

ili
ch

Fo
t. 

W
. P

ili
ch

Fo
t. 

W
. P

ili
ch



Nasze Bielany nr 1/20154

BUDŻET  PARTYCYPACYJNY
Co daje udział 

w budżecie partycypacyjnym?

Uczestnicząc w budżecie partycypacyj-
nym, masz wyjątkową możliwość decydo-
wania o tym, na co zostaną wydane środki 
z kasy miasta. Masz realną szansę poprawić 
swoje najbliższe otoczenie i wpływ na to, 
jak będzie rozwijała się Twoja dzielnica. 

W ten sposób możesz współdecydować 
o Warszawie.

Kto może wziąć w nim udział?

Jeżeli mieszkasz w Warszawie, to budżet 
partycypacyjny jest właśnie dla Ciebie! Nie 
musisz tutaj być zameldowany! Każdy 
mieszkaniec Warszawy może się włączyć w 
decydowanie o części budżetu miasta.

Uwaga!
W budżecie party-

cypacyjnym mogą brać 
udział także osoby nie-
pełnoletnie, które nie 
ukończyły 18 lat oraz 
cudzoziemcy, którzy 
nie posiadają polskiego 
obywatelstwa i numeru 
PESEL, ale stale za-
mieszkują w Warsza-
wie.

Jeżeli nie masz jesz-
cze 18 lat – dołącz zgodę 
rodzica/opiekuna praw-
nego na udział w budże-
cie partycypacyjnym.

Jeżeli nie posiadasz polskiego obywatel-
stwa i numeru PESEL – zgłoś się do Wy-
działu Obsługi Mieszkańców dowolnego 
urzędu dzielnicy (WOM). 

Jak włączyć się 
w budżet partycypacyjny?
1. Możesz wypowiedzieć się w organi-

zowanych dyskusjach.
2. Możesz zgłosić projekt.
3. Możesz zagłosować na najlepsze i 

najbardziej potrzebne projekty.
Jak widzisz, sposobów na włączenie się 

w tworzenie budżetu partycypacyjnego jest 
kilka. Możesz wybrać jeden z nich lub wziąć 
udział we wszystkich.

Co to jest projekt 
do budżetu 

partycypacyjnego?
Podstawą budżetu partycypacyjnego są 

pomysły zgłoszone przez mieszkańców, 
czyli tzw. projekty. Projekty mogą dotyczyć 
wielu sfer, jakimi na co dzień zajmuje się 
urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. 
Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszcza-
nia Miasta): sportu, rekreacji, edukacji, 
kultury, komunikacji, ochrony Środowiska, 
pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, 
zieleni miejskiej itp.

Formularz z opisem pomysłu na projekt 
do budżetu partycypacyjnego i wszystkimi 
potrzebnymi załącznikami, można złożyć 
do 17 lutego 2015 r.

Zastanów się nad tym, co jest dobre, a 
co jeszcze wymaga ulepszenia na Bielanach, 
a także w Twoim najbliższym sąsiedztwie.

Porozmawiaj z sąsiadami. Jeżeli masz 

pomysł na poprawę lub rozwój swojego 
najbliższego otoczenia, opisz go w projek-
cie.

Jakie projekty mogę zgłosić?

Projekty do budżetu partycypacyjnego 
mogą mieć charakter inwestycyjny, jak np. 
budowa placu zabaw czy postawienie latar-
ni oraz mogą być pozainwestycyjne np. 
zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy i inne.

Ważne
Budżet partycypacyjny dotyczy dzielnic. 

Mogą być one podzielone na mniejsze ob-
szary (rejony), w których można składać 
projekty.

Na Bielanach możesz składać projekty 
na poziomie:

- ogólnodzielnicowym 
- lokalnym 
Każdy poziom, zarów-

no lokalny, jak i ogólno-
dzielnicowy, ma przypisa-
ną kwotę, za którą zostaną 
zrealizowane wybrane 
przez mieszkańców pro-
jekty. 

Uwaga!
Kwota zgłoszonego 

przez Ciebie projektu nie 
może przekraczać kwoty 
przeznaczonej w danym 
obszarze. Bielany zostały 
podzielone na 5 obszarów 

lokalnych. Dla każdego ob-
szaru przyznana jest kwota w wysokości 508 
405 zł. Na projekty ogólnodzielnicowe przy-
znano kwotę 847 340 zł.

Twój projekt nie może być droższy.

Mam już pomysł na projekt. 
Co dalej?

Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chciałbyś 
zgłosić do budżetu partycypacyjnego, mu-
sisz wypełnić formularz. Możesz to zrobić 

on-line poprzez stronę www.twojbudzet.
um.warszawa.pl, a formularze w formie 
papierowej znajdziesz w siedzibie Urzędu 
dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

Ważne
Pomysł, który zgłaszasz, musi mieścić 

się w zadaniach m.st. Warszawy.
Zadania te są opisane m.in. w statucie 

m.st. Warszawy oraz w uchwale kompe-
tencyjnej (dokumenty 
te są dostępne na 
stronie www.bip.
warszawa.pl).

1. Wymyśl nazwę 
projektu, która będzie 
atrakcyjna i zrozu-
miała, a zarazem od-
dająca jego specyfi kę. 
W trakcie głosowania 
to właśnie nazwa znaj-
dzie się na papierowej 
karcie do głosowania.

2. Zastanów się 
nad charakterem pro-
jektu (lokalny lub ogólnodzielnicowy). Czy 
odpowiada on na potrzeby mieszkańców 
tylko konkretnego obszaru. Czy posłuży 
mieszkańcom kilku obszarów, czy całej 
dzielnicy.

3. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że 
projekty powinny być realizowane na tere-
nach m.st. Warszawy. Dopuszcza się propo-
zycje projektów dotyczące terenów niebę-
dących we władaniu m.st. Warszawy oraz 
projektów zlokalizowanych na terenie sta-

nowiącym własność Miasta Stołecznego 
Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich 
pod warunkiem dołączenia do formularza 
zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu 
na wykorzystanie tego terenu do celów re-
alizacji budżetu partycypacyjnego. Mapę z 
informacjami, do kogo należy dany teren, 
znajdziesz na stronie www.twojbudzet.
um.warszawa.pl.

4. Zastanów się, czego bę-
dzie dotyczył Twój projekt: 
edukacji, ochrony środowiska, 
sportu, kultury oraz do jakiej 
grupy go kierujesz: dzieci, se-
niorów, rodzin z dziećmi, 
młodzieży, osób z niepełno-
sprawnością i innych. Dzięki 
temu później łatwiej będzie 
przeglądać i wyszukiwać pro-
jekty na stronie interneto-
wej.

5. Opisz sposób, w jaki 
będą korzystali z Twojego 

projektu mieszkańcy po jego 
zrealizowaniu. Czy będzie dostępny dla 
wszystkich, czy będzie mogła z niego sko-
rzystać tylko określona grupa.

6. Opisz szczegółowo, na czym polega 
Twój pomysł i z jakich działań będzie się 
składał. Jeżeli dokładnie opiszesz swój pro-
jekt, urzędnicy będą mogli zrozumieć jego 
cele oraz planowany sposób realizacji.

7. Uzasadnij swój pomysł, jego znacze-
nie dla dzielnicy lub lokalnej społeczności.

8. Oblicz przybliżony koszt projektu, 
możesz skorzystać z przykładowego cenni-
ka działań na stronie www.twojbudzet.um.
warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto).

Jeżeli nie potrafi sz dokładnie oszacować, 
ile kosztują dane działania, nie przejmuj się. 
Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwo-
ty. Ostatecznej weryfi kacji dokonają pra-
cownicy urzędu dzielnicy oraz jednostek 
miejskich, którzy merytorycznie zajmują się 
takimi działaniami. Pamiętaj jednak, że 
w wyniku tej weryfi kacji, kwota może ulec 
zmianie.

9. Zastanów się, czy Twój projekt w ko-
lejnych latach będzie wymagał utrzymania, 
sprzątania, konserwacji, czyli czy będzie 
generował koszty na kolejne lata.

Opisz to w formularzu.
Pamiętaj!
Wypełnij wszystkie pola formularza. 

O swoim projekcie porozmawiaj z innymi 
i zbierz 30 podpisów od osób, które podob-
nie jak Ty uważają, że Twój pomysł jest 
ważny i warty poparcia. Podpisy zbierz na 
specjalnym formularzu poparcia, a następ-
nie dołącz go do formularza zgłoszeniowe-
go.

Aby złożyć projekt wybierz najwygod-
niejszą dla Ciebie formę:

Elektronicznie poprzez stronę www.
twojbudzet.um.warszawa.pl 

m.st. Warszawy oraz w uchwale kompe-

nad charakterem pro-
jektu (lokalny lub ogólnodzielnicowy). Czy 

um.warszawa.pl.
4. Zastanów się, czego bę-

dzie dotyczył Twój projekt: 
edukacji, ochrony środowiska, 
sportu, kultury oraz do jakiej 
grupy go kierujesz: dzieci, se-
niorów, rodzin z dziećmi, 
młodzieży, osób z niepełno-
sprawnością i innych. Dzięki 
temu później łatwiej będzie 
przeglądać i wyszukiwać pro-
jekty na stronie interneto-
wej.

będą korzystali z Twojego 
projektu mieszkańcy po jego 

zrealizowaniu. Czy będzie dostępny dla 

tencyjnej (dokumenty 

dająca jego specyfi kę. 
W trakcie głosowania 
to właśnie nazwa znaj-
dzie się na papierowej 
karcie do głosowania.

2. Zastanów się 
nad charakterem pro-

2. Zastanów się 
nad charakterem pro-

dzie dotyczył Twój projekt: 
edukacji, ochrony środowiska, 
sportu, kultury oraz do jakiej 
grupy go kierujesz: dzieci, se-
niorów, rodzin z dziećmi, 
młodzieży, osób z niepełno-

projektu mieszkańcy po jego 

- lokalnym 
Każdy poziom, zarów-

no lokalny, jak i ogólno-
dzielnicowy, ma przypisa-
ną kwotę, za którą zostaną 
zrealizowane wybrane 
przez mieszkańców pro-
jekty. 

Uwaga!
Kwota zgłoszonego 

przez Ciebie projektu nie 
może przekraczać kwoty 
przeznaczonej w danym 
obszarze. Bielany zostały 
podzielone na 5 obszarów 

lokalnych. Dla każdego ob-
szaru przyznana jest kwota w wysokości 508 

no lokalny, jak i ogólno-
dzielnicowy, ma przypisa-
ną kwotę, za którą zostaną 
zrealizowane wybrane 

jekty. 
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BUDŻET  PARTYCYPACYJNY

Osobiście w Urzę-
dzie Dzielnicy Bielany 
– okienko nr 49 „Kance-
laria”, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8:00 
– 16:00 (w poniedziałki 
do 18:00)

Pocztą tradycyjną na 
adres: Urząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, 
ul. Żeromskiego 29, 01-
882 Warszawa z dopiskiem 
„Budżet Partycypacyjny 
2016” (decyduje data 
stempla pocztowego).

Na co jeszcze 
muszę zwrócić uwagę?

1. Realizacja projektu nie może przekra-
czać jednego roku (projekty będą realizowa-
ne w 2016 r.).

2. Niemożliwe jest zgłoszenie projektu, 
który np. zawiera jedynie budowę pierwsze-
go etapu inwestycji, albo który polega jedy-
nie na przygotowaniu dokumentacji potrzeb-
nej do jego późniejszej realizacji.

3. Projekt musi być zgodny z przepisami 
prawa np. miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego itd.

Pamiętaj!
Wpisz wszystkie swoje dane do formu-

larza, szczególnie zwróć uwagę na dane 

kontaktowe. Podaj swój 
adres e-mail i/albo numer 
telefonu. Dzięki temu 
urzędnicy, w razie po-
trzeby, będą mogli się z 
Tobą szybko skontakto-
wać.

Dodatkowo, jeżeli 
wyrazisz zgodę na udo-

stępnienie Twojego 
imienia i nazwiska, 
inni autorzy projek-
tów będą mogli się 
z Tobą skontakto-
wać, aby np. połą-
czyć Wasze projekty 
lub je zmodyfiko-
wać.

Możesz też przy-
gotować więcej niż 
jedną propozycję 
projektu.

Jeśli nie skoń-
czyłeś jeszcze 18 
lat, także możesz 
stworzyć swój pro-
jekt, ale wtedy Twój 
rodzic lub opiekun 

musi wyrazić na to zgo-
dę, podpisując specjal-
ny formularz (Zgoda 
opiekuna prawnego na 
zgłoszenie przez osobą 
małoletnią projektu do 
budżetu partycypacyjne-
go – do pobrania ze stro-
ny www.twojbudzet.

um.warszawa.pl, 
www.bielany.waw.
pl lub z siedziby 
Urzędu). 

Weryfi kacja 
wstępna
Jeżeli Twój pro-

jekt będzie zawierał 
braki lub błędy, 
pracownik urzędu 
skontaktuje się z 
Tobą w celu popra-
wienia projektu. Na 
wprowadzenie po-
prawek masz  3 
dni.

2016” (decyduje data 

kontaktowe. Podaj swój 
adres e-mail i/albo numer 
telefonu. Dzięki temu 
urzędnicy, w razie po-
trzeby, będą mogli się z 
Tobą szybko skontakto-
wać.

Dodatkowo, jeżeli 
wyrazisz zgodę na udo-

stępnienie Twojego 

Pocztą tradycyjną na 
adres: Urząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, 
ul. Żeromskiego 29, 01-
882 Warszawa z dopiskiem 
„Budżet Partycypacyjny 
2016” (decyduje data 

882 Warszawa z dopiskiem 
„Budżet Partycypacyjny 
2016” (decyduje data 

kontaktowe. Podaj swój 
adres e-mail i/albo numer 
telefonu. Dzięki temu 
urzędnicy, w razie po-
trzeby, będą mogli się z 

wać.

Maraton pisania 
projektów

W sobotę, 7 lutego br., 
odbył się Maraton Pisania 
Projektów. Mieszkańcy, 
którzy mają już pomysł, 
mogl i  doprecyzować 
szczegóły z pracownikami 
urzędu z takich dziedzin 
jak: infrastruktura, ochro-
na środowiska, polityka 
społeczna, kultura i sport.

Urzędnicy oraz człon-
kowie Zespołu ds. budżetu par-

tycypacyjnego pomagali wypełnić formula-
rze, a mieszkańcy między sobą wymieniali 
się spostrzeżeniami i pomysłami. 

Co dalej?

● 23.03 – 1.04.2015 – Wybór projektów 
do weryfi kacji,

● do 22.05.2015 – Weryfi kacja szczegó-
łowa,

● od 3.06-15.06.2015 – Spotkania pro-
mocyjne projektów,

● od 16.06-26.06.2015 – Głosowanie na 
projekty,

● do 10.07.2015 – Ogłoszenie zwycię-
skich projektów,

● rok 2016 – Realizacja projektów przez 
dzielnicę Bielany.

um.warszawa.pl, 

Maraton pisania 

W sobotę, 7 lutego br., 
odbył się Maraton Pisania 
Projektów. Mieszkańcy, 
którzy mają już pomysł, 
mogl i  doprecyzować 
szczegóły z pracownikami 
urzędu z takich dziedzin 
jak: infrastruktura, ochro-
na środowiska, polityka 
społeczna, kultura i sport.

Urzędnicy oraz człon-
kowie Zespołu ds. budżetu par-

tycypacyjnego pomagali wypełnić formula-

ny www.twojbudzet.

odbył się Maraton Pisania 
Projektów. Mieszkańcy, 

Od kilku tygodni Mieszkańcy Bielan 
(i nie tylko) mogą słuchać internetowego 
radia KiS (Kultura i Sztuka – www.radiokis.
pl). Skąd wziął się pomysł założenia radia 
internetowego właśnie na Bielanach i jak do 
tego doszło?

To, że zdecydowaliśmy się działać aku-
rat na Bielanach wynikało między innymi z 
pozyskanej od naszych znajomych informa-
cji o dynamicznie rozwijającej się Dzielnicy, 
chętnej do tworzenia nowych przedsięwzięć. 
Wtedy też pomyśleliśmy, że może radio 
będzie dla mieszkańców nowym źródłem 
informacji o tym wszystkim, co się tutaj 
dzieje. Jak się okazało, nasze myślenie było 
właściwe i dzięki głosom które otrzymali-
śmy, możemy realizować naszą pasję, mając 
jednocześnie już na stracie kilkuset fanów 
dopingujących nas w naszej działalności.

Obecnie w naszej Dzielnicy trwają prace 
nad budżetem partycypacyjnym na 2016 r. 
Bielańskie Radio KiS to właśnie jeden z 
projektów, który powstał w ramach prac nad 
budżetem partycypacyjnym na 2015 r. Pod-
czas głosowania zdobyli Państwo 396 głosów. 
Czym udało Wam się przekonać mieszkańców, 
żeby wybrali właśnie ten projekt?

Coraz częściej spotyka się inicjatywy, 
które dzięki swojej dzielności promują wy-
darzenia kulturalne, informują o działaniach 
władz samorządowych, ogólnie zachęcają 
ludzi do większej aktywności. Radio jest 

Nowe radio na Bielanach
Rozmowa z Andrzejem Kopczyńskim, pomysłodawcą i założycielem internetowego Radia KiS (Kultura i Sztuka), 

wyłonionego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015.

idealnym nośnikiem informacji, które może 
nam towarzyszyć w zasadzie prawie wszę-
dzie. Myślę, że mieszkańcy oddali swoje 
głosy właśnie na ten projekt, by być zawsze 
na bieżąco z tym, co dzieje się w ich Dziel-
nicy. 

Czego możemy się dowiedzieć słuchając 
Radia KiS, jakiej muzyki posłuchać?...

Radio KiS to przede wszystkim kultura, 
zatem dążymy do tego, aby informować 

mieszkańców Bielan o wszelkich projek-
tach związanych z tą dziedziną. Opowiada-
my o tym, co dzieje się w Bielańskim 
Ośrodku Kultury czy Młodzieżowym Domu 
Kultury. Zaglądamy także do bielańskich 
pubów, gdzie wybrać się można na koncert. 
Radio KiS stara się być rozgłośnią, w któ-
rej słuchacz także z Bielan znajdzie infor-
macje o koncertach, wernisażach, projek-
cjach fi lmowych czy spotkaniach z cieka-
wymi ludźmi z całej Warszawy. Muzycznie 

w ciągu dnia dominuje pop i rock lat 80. i 
90. przeplatany polskimi przebojami i odro-
biną chilloutu. Nie stronimy od bluesa, 
jazzu, rocka, muzyki folkowej a nawet hip 
hopu, który dominuje w piątkowy wie-
czór.

Jakie są dalsze plany programowe na 
przyszłość? Kogo możemy usłyszeć w realizo-
wanych audycjach?

Jesteśmy stacją, która stawia na progra-
my autorskie, głównie muzyczne. Jednak 
dążymy do powołania redakcji informacyj-
nej z regularnymi serwisami, z których 
słuchacz dowie się nie tylko, co dzieje się w 
kulturze, ale także w otaczającej go rzeczy-
wistości np. o zmianach w organizacji ruchu, 
dyżurach radnych, planowanych inwesty-
cjach etc. 

Chcielibyśmy także wprowadzić stałe 
audycje przybliżające prace naszych włoda-
rzy, a więc dyskusje z burmistrzem czy 
radnymi, do których chcemy włączyć na-
szych słuchaczy. Muzycznie zaś chcemy 
rozpocząć bliższą współpracę ze słuchacza-
mi i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w 
tworzeniu programu, na początek będą to 
pozdrowienia i muzyczne zamówienia. Pro-
gram będzie w każdą sobotę pod nazwą „Nie 
ma takiego numeru…”

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Hołubiec
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Kolejny rok minął pełen zdarzeń. 
O jednych informowaliśmy, inne nie 
zmieściły się w gazecie, więc uzu-

pełniamy. Plus adekwatne do tekstu fotki. 
Cóż widzimy? Wszystko to, co bielańskie. 
W pigułce. Wypoczynek, sport i rekreację. 
Nasze słynne klimaty. Remonty ulic. Nostal-
gię odchodzącej jesieni... Gotowi? Zaczy-
namy.

STYCZEŃ

– Rozpoczęto budowę drugiej „nitki” ul. 
Reymonta. Na teren wjechały spychacze, by 
przygotować podłoże pod dalsze prace. 
Miejmy nadzieję, że sprzyjająca pogoda nie 
pokrzyżuje harmonogramu robót.

– W lekko zimowej aurze odbył się 
XXXI Bieg Chomiczówki, a także o Puchar 
Bielan. Frekwencja dopisała: łącznie prze-
bierało nogami przed siebie ponad 2 000 
zawodników. Nie dla splendoru, ale zdrowia 
i satysfakcji.

– Nieopodal stacji metra „Wawrzyszew” 
otwarto parking przesiadkowy P + R na 80 
aut. Lepsze to niż nic. Lecz i tak znaleźli się 
malkontenci: że przyjezdni zabierają miej-
sca, że za mały, że powinien być gdzie in-
dziej itd. Ech, ręce opadają...

– Ale historia! Przy ul. Trenów łosie z 
Puszczy Kampinoskiej lizały sól z jezdni. 
Czemu? Zabrakło im minerałów. Po inter-
wencji eko patrolu straży miejskiej, popro-
szono łosie o łagodne udanie się z powrotem 
do puszczy, co też rychło uczyniły. Mądre 
zwierzaki.

LUTY

– Zima jest jakaś podejrzana. Kto to 
widział, żeby było 12°C na plusie? Przez co 
zarazki się fest nie wymroziły i bielańczycy 
kaszlą, kichają: jednym słowem – grypują. 
Ale damy odpór!

– Na Serku Bielańskim trwają prace przy 
przebudowie ul. Sacharowa. Docelowo 
jezdnia będzie dwupasmowa, ponadto poja-
wią się dwa ronda Czy pomysł się sprawdzi, 
okaże się „w praniu”.

– Rozpoczęły się ferie szkolne połączo-
ne z akcją „Zima w mieście”. Co prawda 
aura nie dostosowała się do nazwy, ale... 
W placówkach kulturalno-oświatowych 
przygotowano dla dzieci i młodzieży wiele 
zajęć, konkursów oraz inne atrakcje.

– Wszystkie symptomy wskazują, że 
szybko nastąpi wiosna. U piszącego te sło-
wa, kilka biedronek (po zimie) opuściło 
framugę okienną i odfrunęło w nieznanym 
kierunku :)

MARZEC

– Ruszył sezon wypożyczania rowerów 
„Veturilo”. Ponieważ zdarzały się dewasta-
cje, wprowadzono nowe zabezpieczenia. 
Miejmy nadzieję, że ochronią nas przed 
wandalami. Do dyspozycji jest 2 600 pojaz-
dów i liczba ta wciąż się zwiększa.

– Łagodna pogoda sprzyja remontom 
naszych ulic, o których wspomniano powy-
żej. Aż oko się cieszy na ten widok. Oby tak 
dalej.

– Ciekawą przygodę przeżyła mieszkan-
ka Bielan. Otóż, wybrała się na spacer do 
Lasku Bielańskiego i nagle drogę przebiegło 
jej stado saren. Bystra kobieta zaczęła je 
filmować „komórką”. Lecz to nie koniec. Za 
chwilę wyskoczył dzik i huzia na nią! Na 

Naszej Drogiej Koleżance

Janeczce Żółkiewskiej
wyrazy szczerego i głębokiego  
współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

koleżanki i koledzy  
z Wydziału Infrastruktury  

dla Dzielnicy Bielany

Naszym Koleżankom

Beacie i Joli Went
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa otuchy  
w trudnych chwilach po śmierci

Taty
składają

Zarząd Dzielnicy, Naczelnik oraz koleżanki 
i koledzy z Wydziału Organizacyjno-Praw-

nego dla Dzielnicy Bielany

R ok 2014 r. można określić  przeło-
mowym w życiu bielańskich masko-
tek, czyli sokołów wędrownych z 

osiedla „Ruda”.  Zniknęła Jola, pojawiła się 
Leśna i wyfrunął Michał… 

W „Naszych Bielanach” już od kilku lat 
piszemy o bielańskich sokołach, które mają 
gniazdo na jednym z balkonów przy ulicy 
Klaudyny. Dzięki finansowemu wsparciu 
Urzędu Dzielnicy Bielany i pracy członków 
Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt 
„Sokół” stworzono na tym balkonie przepie-
rzenie, które zapewnia sokołom więcej in-
tymności, a właścicielom mieszkania większą 
swobodę korzystania z własności. O tym, co 
się tam dzieje i wydarzyło w 2014 r., można 
było się przekonać na własne oczy, ponieważ 
zamontowano tam kamerę i głośnik, a pod-
gląd jest na stronie – peregrinus.pl.

Była Jola, jest Leśna

Ale po kolei. Przez kilka lat na osiedlu 
„Ruda” przebywała para sokołów – Jola i 
Franek, nazwane od imion właścicieli bal-
konu państwa – Jolanty i Franciszka Sypie-
niów. Już po dwuletnim pobycie sokołów w 
rejonie osiedla oczekiwano potomstwa, ale 
bez skutku. By wywołać „burzę hormonów” 
w drapieżnych ptakach, podkładano nawet 
sztuczne jajka. Podobnie stało się w 2014 r. 
i w efekcie samczyk Franek przez 3 tygodnie 
wysiadywał takie jajko. Specjaliści, którzy 
od kilku lat obserwowali bielańską parę, 
zadecydowali, by w gnieździe podrzucić 
wyhodowane pisklę sokoła. Stało się to w 
połowie kwietnia. Malec „Michał” pojawił 
się w gnieździe, a Franek okazał się nieza-
wodnym, wspaniałym ojcem. Po kilku mi-
nutach podleciał do Michała, a niedługo 
potem upolował ptaka i zaczął karmić synka. 
Młody samczyk pochodzi z hodowli koła 
sokolniczego „Raróg” przy Technikum Le-
śnym w Tucholi. Opiekowała się maluchem 
także Jola i nie wiadomo dlaczego w pew-
nym momencie zniknęła. Przestała przyla-
tywać. A że przyroda nie lubi próżni, na 
Bielanach pojawiła się nowa samica. Na-
zwano ją Leśna. Ponieważ jest zaobrączko-
wana wiadomo, że pochodzi z czeskiej ho-
dowli (!) 

Próbne loty

- Leśna przyleciała wtedy, gdy Michał 
jeszcze był w gnieździe. Ona również stara-
ła się karmić samczyka. Jednak przodował 
w tym Franek, bo to niezawodny facet. Raz 
o 23.00 godzinie złapał nietoperza i karmił 
Michała. To wspaniały ojciec – mówi pan 
Franciszek Sypień. Na stronie facebookowej 
Stowarzyszenia „Sokół” są zdjęcia pisklaka. 
Na jednym z nich pan Franciszek trzyma 

Bielańskie sokoły wędrowne
Torpedy z osiedla „Ruda”

Michała. Obecnie młody sokół na razie nie 
pojawia się na osiedlu. – Michał trenował 
loty w gnieździe. Spodziewano się, że nie-
bawem odleci. Tego dnia, kiedy po raz 
pierwszy wyleciał z balkonu, wylądował 
koło poczty, obok przedszkola. Panowie, 
którzy dzięki kamerze obserwowali ptaka, 
odnaleźli go i z powrotem przynieśli do 
gniazda. Za 2 dni Michał znów jednak wy-
skoczył i słuch po nim zaginął – opowiada 
pan Franciszek. Najprawdopodobniej żyje, 
bo nikt obrączki nie przyniósł. 

Bójka na PKiN-ie

Bielańska para sokołów wędrownych nie 
jest jedyną w Warszawie. Wcześniej poja-
wiła się para sokołów na szczycie Pałacu 
Kultury i Nauki. Jeszcze wcześniej (pod 
koniec XX w.) na dachu byłej giełdy utwo-
rzono gniazdo ze sztucznie wyhodowanymi 
sokołami, które były karmione przez ludzi. 
Działo się to w ramach reintrodukcji sokoła 
wędrownego, którego populacja praktycznie 
wyginęła w Polsce i na dużym obszarze 
Europy. Do końca 2014 r. nie było jednak 
żadnych zatargów między bielańskimi i 
centralnymi sokołami, bo ptaki te mają 
swoje rewiry na przestrzeni około 20 km. 
– Jednak dwa miesiące temu ci panowie, 

którzy obserwują Franka i Leśną, stwierdzi-
li, że przebywały one w gnieździe w Pałacu 
Kultury. Podobno doszło tam nawet do 
bójki z tamtejszymi ptasimi lokatorami. I 
rzeczywiście na początku grudnia 2014 r. 
przez jakiś tydzień nie widziałem ani Fran-
ka, ani Leśnej na naszym osiedlu – mówi 
Franciszek Sypień. Wszystko obecnie wró-
ciło do normy, bo dla przykładu 12 stycznia  
2015 r. obydwa bielańskie sokoły wędrowne 
przez dłuższy czas widoczne były na dachu 
jednego z bloków, a Franek przez 3 godziny 
siedział w gnieździe. Widział go właściciel 
balkonu, ponieważ ma podgląd w telewizo-
rze na to, co dzieje się w gnieździe.

Torpedy w akcji

Jak odróżnić albo sprawdzić czy Franek 
i Leśna są na osiedlu? – Często gołym okiem 
widać, że siedzą na antenach bloków albo 
dachach. Wydają też specyficzne odgłosy 
typu - „cioook, ciook, ciook”. Szczególnie 
często słychać te dźwięki, gdy polują. Chwy-
tają zdobycz jedynie w locie, więc wtedy 
lecą jak torpedy w powietrzu. Zdjęcia, które 
dołączamy do tekstu, autorka zrobiła z 12 
piętra. Wtedy siedziały tam Franek i Le-
śna.

Olga Gajda

Rozłąka jest naszym losem,  
spotkanie naszą nadzieją

Z wielkim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Alicji Boryszewskiej
wieloletniego Dyrektora Przedszkola  

Nr 287 przy ul. Broniewskiego 81
Najbliższym  

wyrazy szczerego współczucia 
składają

Naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty  
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Naszej Drogiej Koleżance

Urszuli Górskiej
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci

Teścia
składają

Naczelnik oraz pracownicy  
Delegatury Biura Administracji 

 i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Bielany

Panu

Jarosławowi Bobinowi
Dyrektorowi  

Bielańskiego Ośrodka Kultury
wyrazy najgłębszego  

współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają

Zarząd Dzielnicy, pracownicy Bielańskiego 
Ośrodka Kultury i Urzędu Dzielnicy Bielany
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małe jezioro. Na szczęście szybko przybyło 
pogotowie MPWiK, sprawnie usuwając 
awarię, aby okoliczni mieszkańcy mieli 
mokrą wodę w kranach.

– Lato witano piknikiem na Chomiczów-
ce: „Gorączka bielańskiej soboty”. Zapew-
niono wiele atrakcji, pokazy, quizy etc. 
Część muzyczną wypełniły koncerty zespo-
łów: Abba like Abba, Żuki oraz gwiazda 
wieczoru - Boney M.

– 20 lat samorządu Bielan. Z tej okazji 
odbyło się specjalne posiedzenie Rady 
Dzielnicy. Przybyli zaproszeni samorządow-
cy, liczni goście, władze dzielnicy, były 
przemówienia, drobne upominki, a na za-
kończenie koncert fortepianowy.

LIPIEC

– Iście afrykańskie upały nas dopadły z 
temperaturą powyżej 30°C. Wielu bielań-
czyków udało się na zasłużony wypoczynek 
w przyrodę. Pozostali szukali cienia pośród 
zieleni bielańskich parków i skwerów.

– Rozpoczęła się kolejna edycja akcji 
„Lato w mieście”. Dla dzieci i młodzieży, 
która nie mogła wyjechać, przygotowano 
bardzo atrakcyjny program zajęć, opiekę 
pedagogiczną, a także posiłki. Tak trzymać.

– Wyłoniono najlepsze inicjatywy miesz-
kańców w budżecie partycypacyjnym. 
Większość dotyczy przyrody i ekologii, ale 
pojawił się również ciekawy wniosek o 
uruchomienie internetowego radia Bielany. 
I fajnie, należy myśleć postępowo.

SIERPIEŃ

– Miesiąc upłynął pod znakiem 70. rocz-
nicy Powstania Warszawskiego. Jej głów-
nym punktem u nas, były uroczystości 
w Młocinach z udziałem kombatantów, 
ludności oraz władz dzielnicy.

– Z tej okazji ukazał się specjalny nr 
„Naszych Bielan”, poświęcony tym wyda-
rzeniom. Ponadto wydano okolicznościową 
książeczkę „Powstanie Warszawskie na 
Bielanach”, którą rozdawano podczas ob-
chodów na terenie dzielnicy.

– Vis-à-vis ratusza (na ogrodzeniu szko-
ły), otwarto wystawę o powstańczej działal-
ności Zgrupowania AK „Kampinos”. Na 19 
planszach zaprezentowano archiwalne foto-
grafie z faktograficznymi informacjami.

– Dodatkowo w hallu ratusza pojawiły 
się zdjęcia oraz opis żyjących jeszcze bie-
lańskich powstańców. Zacna inicjatywa, 
wyrażająca pamięć o ludziach tamtych 
dni.

WRZESIEŃ

– Uroczyste obchody 75. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. W wielu miej-
scach, m.in. przy pomniku „Warszawskie 
Termopile” złożono wieńce oraz kwiaty, 
oddając hołd bohaterom. Obecni byli kom-
batanci, władze dzielnicy, młodzież i miesz-
kańcy dzielnicy.

– W Parku Olszyna odbył się piknik 
profilaktyczno-sportowy pt. „Bielany na 
zdrowie”. Było wiele ciekawych stoisk, 
namiotów, zabawa, gry, konkursy oraz mu-
zyka. Na finał przygotowano cudny pokaz 
tańczących fontann. Och!

– Druga „nitka” ul. Reymonta już otwar-
ta. Zmieniono organizację ruchu. Drogowcy 
zamknęli starą jezdnię i przystąpili do jej 
gruntownej renowacji.

– Kolejny etap prac przy kolektorze 
ściekowym pod ul. Marymoncką. Dla samo-
chodów utworzono tymczasowe rondo na 
przecięciu z ul. Podleśną. Wielu kierowców 
narzeka na objazdy i korki, ale „jeszcze się 
taki nie urodził, żeby wszystkim dogo-
dził”.

PAŹDZIERNIK

– Problem kompostowni w Radiowie 
powraca niczym bumerang. Od dłuższego 
czasu śmierdzi stamtąd na całe Bielany, że 
głowę urywa. Mieszkańcy dzielnicy po raz 
kolejny zaprotestowali, organizując tym 
razem marsz do ratusza.

– Remont ul. Przybyszewskiego na 
odcinku od Księgarzy do Żeromskiego 
wkroczył w decydującą fazę. Po ułożeniu 
nowych (białych!) chodników, przystąpio-
no do zrywania starej jezdni i kładzenia 
gustownego podłoża. Elegancko się to 
prezentuje.

– Nadspodziewanie długa i ciepła polska 
„złota jesień”. Bielany wyglądają bajecznie; 
są we wszystkich pastelowych barwach. 
Tylko dozorcy mniej się cieszą, gdyż muszą 
grabić wielkie ilości liści. No cóż, takie są 
odwieczne prawa natury.

LISTOPAD
– Poranny korek tramwajowy w godzinie 

szczytu. Skład jadący z mostu Marii Skło-
dowskiej-Curie zepsuł się w tunelu przy ul. 
Marymonckiej. Utknął niefortunnie na roz-
jeździe w kierunku miasta, blokując ruch. 
Spowodowało to spore spóźnienia ludzi 
udających się do pracy.

- Wybory samorządowe pod znakiem 
„padnięcia” komputerowego oprogramowa-
nia. Na Bielanach również. Zmęczeni człon-
kowie komisji wychodzili z lokali wyborczych 
następnego dnia! Podliczanie głosów trwało 
prawie tydzień. W Warszawie II tura, czyli: 
Hanna Gronkiewicz-Waltz – Jacek Sasin. 
Wygrała dotychczasowa prezydent miasta.

– Koniec sezonu rowerowego „Veturilo”. 
Pojazdy znikną na zimę i pojawią ponownie 
1 marca 2015 r. System wciąż się rozrasta; do 
dyspozycji jest ponad 3 000 rowerów w 203 
stacjach bazowych. Przybyło ok. 90 000 no-
wych użytkowników. Powstały kolejne ścież-
ki rowerowe, np. wzdłuż nowej „nitki” ul. 
Reymonta. Szybciej, milej i taniej do celu.

GRUDZIEŃ

– Przy ratuszu stanęła tradycyjna choinka, 
to znak, że święta już blisko. Obok, otwarto 
„Bielański jarmark bożonarodzeniowy” z 
potrzebnymi na tę okoliczność akcesoriami.

– Awaria wodociągowa na rogu Wól-
czyńskiej i Sokratesa. Pękła rura przekroju 
30 cm. Lej w ziemi, bajoro, uszkodzone 
torowisko. Non-stop naprawiano szkody, 
tramwaje nie kursowały 3 dni, uruchomiono 
autobusową linię zastępczą.

– Otwarto najwyższą ściankę wspinacz-
kową w Polsce! Jest wysoka na 6 pięter, ma 
40 stanowisk i trasy o różnym stopniu trud-
ności. Gdzież ona, gdzie? Już mówię. W by-
łej hali fabrycznej przy ul. Palisadowej 
20/22. W zdrowym ciele, zdrowy duch.

– Rok zakończyliśmy szampańsko i hucz-
nie. Aczkolwiek znów wspomnę o prymityw-
nych zwyczajach rodem ze średniowiecza, 
czyli stresowaniu hałasem rac i petard naszych 
zwierząt w domu: psów, kotów, ptaków... 
Mam nadzieję, że ten dziki obyczaj zaniknie. 
Z tą myślą wkraczam w nowy rok, sądząc, że 
inni bielańczycy też podzielają mój pogląd.

Kłaniam się pięknie.
Leszek Rudnicki

szczęście w ostatniej chwili zmienił kieru-
nek i umknął w chaszcze. Takie cuda są 
tylko u nas!

KWIECIEŃ

– Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców dzielnicy, obok ratusza zorga-
nizowano przedświąteczny kiermasz. Pod 
specjalnym namiotem można kupić różno-
rodne towary na Wielkanoc. Trafiony po-
mysł, który warto kontynuować.

– Święta upłynęły pod znakiem pogody 
z temperaturą + 20°C. Bielańczycy nie sie-
dzieli za stołem, lecz wylegli na ulice, spa-
cerując statecznie. Piszący te słowa także 
udał się z najbliższymi na łono przyrody do 
Puszczy Kampinoskiej, co było bardzo miłe. 
Wszystko kwitło wkoło, a kosy śpiewały jak 
oszalałe.

– Na okoliczność kanonizacji papieża 
Jana Pawła II, wielu bielańczyków ozdobiło 
swe okna i balkony stosownymi portretami, 
plakatami oraz flagami Polski i Watykanu.

MAJ

– Minęło 10 lat polskiej obecności w UE. 
Mówię o tym, gdyż Bielany też skorzystały 
z unijnych środków strukturalnych. Dość 
wspomnieć takie inwestycje jak: remont 
pętli tramwajowej na ul. Jarzębskiego i prze-
dłużenie trasy przez ul. Reymonta na Bemo-
wo, dokończenie I linii metra z 4 naszymi 
stacjami czy budowa mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie.

– W połowie miesiąca odwiedził Polskę 
(Bielany też) głęboki niż, powodując trzy-
dniowe ulewy, istniały obawy zagrożenia 
powodziowego. Na szczęście nie odnotowa-
no większych szkód, co przypominam z 
kronikarskiego obowiązku.

– W całym kraju i stolicy, naród popędził 
na słynną „Noc muzeów”. Może by u nas 
także zadziałać? Na przykład: nocne zwie-
dzanie ul. Płatniczej, albo... ratusza, ewen-
tualnie zabytkowych podziemi Kamedul-
skich przy ul. Dewajtis? Podrzucam tę 
myśl.

– A propos tych ostatnich. W ramach 
cyklu jazzowych koncertów, zagrał w nich 
słynny trębacz Michael „Patches” Stewart. 
Muzyczna „najwyższa półka”, miód na 
duszę i uszy miłośników notacji blue note. 
Nie mylić z nazwą kultowej jazzowej wy-
twórni płytowej.

CZERWIEC

– Ciekawy „Dzień Dziecka” na Chomi-
czówce; pełen konkursów i innych niespo-
dzianek. Pogoda dopisała. Co prawda odbył 
się dzień wcześniej (sobota 31 V) lecz od-
notowuję go tutaj, gdyż taka jest chronologia 
miłych wydarzeń.

– Na ul. Magiera róg Jarzębskiego pękła 
rura. W ziemi zrobiła się dziura, a wokół 
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Joanna Kluzik-Rostkowska i laureaci:  
Weronika Witkowska, Elżbieta Dubaniewicz, Adam Mrowca i Liliana Szkuta

9 stycznia 2015 r. na Wydziale Biologii 
i Nauk o Środowisku Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie zaczęła się kolejna już edycja 
ogólnopolskiej akcji Nocy Biologów. Jej 
wykładowo-warsztatowa formuła przycią-
gnęła wiele dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
laboratoria i możliwość wykonania ekspe-
rymentów w nowoczesnym Centrum Labo-
ratoryjnym Nauk Przyrodniczych. Tematyka 
warsztatów i laboratoriów była bardzo sze-
roka. Młodzież miała możliwość wyizolo-
wania własnego DNA, poznania tajemnicy 
kolorów roślin i innych dziwnych własności 
roślin (między innymi „parzenia” przez 
pokrzywę), zbadania jakości wody jeziornej. 
Były również warsztaty komputerowe, pod-
czas których badano aktywność nocnych 
motyli. 

Aż do północy trwała prezentacja filmów 
w wersji anglojęzycznej, których tematyka 
sięgała od świata Darwina, przez ewolucję 
komunikacji po świat według Davida At-
tenborough. Podczas wykładów można 
było usłyszeć o wpływie genów na poglądy 
polityczne, o grzechu pierworodnym, moż-
liwości uzależnienia nie tylko od alkoholu 

Noc Biologów 2015
Akcja na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

czy narkotyków, znaczeniu codziennej ak-
tywności fizycznej i diety dla zdrowia, o 
sztuce echolokacji i widzeniu nietoperzy, o 
kolorach i dźwiękach w życiu ptaków czy 
też o dziedziczeniu cech – w tym umiejęt-
ności zwijania języka w trąbkę. W tym roku 
w naszą akcję aktywnie włączyli się studen-
ci. Studenci opowiadali o tym, jak łączymy 
się w pary, mówili o praktycznym wymiarze 
testów behawioralnych, udzielali odpowie-
dzi na pytania, dlaczego niebo jest niebieskie 
a trawa zielona, odsłaniali tajemnice poro-
zumiewania się delfinów, mówili o zombim 
w biologii, a także odsłaniali tajemnice bicia 
serca. 

Wszystkim naszym tegorocznym go-
ściom dziękujemy – zapraszamy za rok! 
Postaramy się przygotować jeszcze więcej 
atrakcji.

Fotogaleria: https://plus.google.com/u/0/
photos/104177927796025249276/album-
s/6103042947434658241

Videorealacja:  http://youtu.be/DNCy-
CahDnqo 

Strona ogólnopolskiego projektu: www.
nocbiologow.pl

Artur Baranowski, pełnomocnik dziekana 
ds. promocji wydziału UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie i Woje-
wódzki Urząd Pracy w Warszawie 

będą współpracowali przy podnoszeniu 
kompetencji zasobów ludzkich w Warsza-
wie i na Mazowszu oraz przeciwdziałali 
wykluczeniu zawodowemu i społecznemu. 

Umożliwi to umowa o współpracy zawar-
ta 12 stycznia 2015 r. przez Rektora naszej 
uczelni ks. prof. dr. hab. Stanisława 
Dziekońskiego oraz Dyrektora Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy Tomasza Siera-
dza. 

Na mocy podpisanej umowy strony zo-
bowiązały się do 
wspólnej realizacji 
inicjatyw mających 
na celu wspieranie 
studentów, absol-
wentów i doktoran-
tów w podejmowa-
niu decyzji zawo-
dowych, organiza-
cji targów pracy 
oraz przedsięwzięć 
promujących przed-
siębiorczość. Pla-
nowane działania 
mają na celu zapo-
bieganie bezrobo-
ciu absolwentów 
szkół wyższych.

UKSW

UKSW i Wojewódzki 
Urząd Pracy razem dla 

mazowieckiego rynku pracy 
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19grudnia rozstrzygnięto konkurs 
zorganizowany przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej „Książ-

ki naszych marzeń” pod hasłem „Nakręćmy 
się na czytanie”. Każda szkoła, biorąca 
udział w konkursie, miała za zadanie stwo-
rzenie dwuminutowego filmu, mającego 
przekonać jury, że 50 wybranych pozycji 
książkowych powinno zasilić ich szkolną 
bibliotekę. Do rywalizacji przystąpiło 1123 
szkół nie tylko z Polski, ale również z ośrod-
ków polonijnych. Zwycięzców wybrała 
kapituła, na czele której stała minister MEN 
Joanna Kluzik-Rostkowska. Jak podkre-
ślali organizatorzy „liczyła się kreatywność, 
zabawa, radość i chęć czytania”. Wytypo-
wano 16 szkół - laureatów w czterech kate-

Nakręceni nagrodzeni
SP Nr 289 laureatem konkursu MEN

goriach, a znalezienie się w tym gronie 
zwycięzców stało się ogromnym  wyróżnie-
niem. W Warszawie udało się to tylko jednej 
placówce – Szkole Podstawowej nr 289 im. 
Henryka Sienkiewicza, która zajęła 2 miej-
sce za teledysk „Książki naszych marzeń”.

W trakcie gali nagrody przedstawicielom 
szkół – laureatom, wręczyła szefowa MEN 
Joanna Kluzik-Rostkowska. Pani minister 
podkreśliła: „że ten konkurs zadziwił ją 
całkowicie, że jest to tak naprawdę konkurs, 
w którym wygrali wszyscy, wszystkie filmy 
przeszły oczekiwania komisji”. Laureaci 
usłyszeli, że wszyscy uczestnicy konkursu 
byli: „fantastyczni, kreatywni i mieli świet-
ne pomysły a wybór był bardzo trudny”.  
Wśród laureatów znalazła się bielańska 

Szkoła Podsta-
wowa nr 289.

Nakręcony i 
nagrodzony te-
ledysk powstał 
do muzyki Mar-
ka Jackowskie-
go „Boskie Bu-
enos”, tekst na-
p i sa ł a  Anna 
Wróblewska. 
Żmudną i trud-
ną rolę operato-
ra oraz monta-
żysty wziął na 
siebie Robert 
Dudziński. Au-
torami scena-
riusza docenio-

W Zespole Szkół nr 55 im. gen. 
Stanisława Maczka po raz czwar-
ty przeprowadzono konkursy 

polonistyczne „AD FONTES”. Celem tego 
projektu jest upowszechnianie znanych 
twórców literatury i ich utworów, także tych 
mniej popularnych. W tym roku gimnazja-
liści z Maczka mieli okazję, aby przypo-
mnieć sobie kilka dramatów Szekspira, 
poznać jego sonety i tajemnice związane z 
jego biografią.

Wzorem ubiegłego roku oprócz trady-
cyjnego konkursu polonistycznego przepro-
wadzono konkurs biblioteczny, przy którym 
trzeba było wykazać się wytrwałością, bo 
przez kilka dni należało uważnie „studio-
wać” tablicę ogłoszeń, na której ukazywały 
się zadania do wykonania, a także konkurs 
recytatorski. Starsi gimnazjaliści na ogół 
wybierali konkurs polonistyczny, który 
traktowali trochę jak „ćwiczenie” przed 

Świat jest teatrem
Konkursy polonistyczne „AD FONTES” w ZS nr 55

nadchodzącym egzaminem gimnazjalnym, 
młodsi – postanowili spróbować swoich sił 
ucząc się wierszy i prezentując swoją inter-
pretację przed jurorami. Konkursy stały się 
okazją, aby zapoznać się z filmami przed-
stawiającymi biografię Szekspira albo bo-
haterów jego dramatu, można było wczuć 
się w role niezwykłych postaci z przeszłości, 
zastanowić się, jak kiedyś ludzie przeżywa-
li miłość, gniew, niepokój, lęk …

W konkursie polonistycznym najlepsza 
okazała się Julia Borkowska z kl. 3c, w 
konkursie bibliotecznym – Karol Rutkow-
ski z kl. 3b, w konkursie recytatorskim 
najtrudniej było wyłonić zwycięzcę, pierw-
szym miejscem podzieliły się Laura Lipiń-
ska z kl. 2a i Alicja Rzążewska z kl. 1a.

Projekt okazał się ciekawym pomysłem 
i z pewnością będzie kontynuowany w na-
stępnych latach.

Agnieszka Kobus

nego i nagrodzonego filmu byli: Anna Wró-
blewska, Elżbieta Dubaniewicz i Robert 
Dudziński. Piosenkę porywająco zaśpiewa-
ły: Weronika Witkowska z klasy 6a i Julia 
Mozdyniewicz z 4b. W role aktorów wcie-
lili się uczniowie z klasy 6d: Jan Czapliń-
ski, Julia Kowalska, Urszula Krajewska, 
Adam Mrowca, Anastazja Sakiewicz, 
Karol Sulkowski i Liliana Szkuta. Na 
planie filmowym pojawili się też uczniowie 
z klas: 1c i 1f oraz panie Agnieszka Kra-
snodębska – pielęgniarka szkolna i Renata 
Lenart – nauczycielka języka polskiego.

Wszystkim biorącym udział w tworzeniu 
teledysku bardzo zależało, żeby powstał film 
ciekawy, dynamiczny, przyciągający uwagę 
i zapadający w pamięć. I taki efekt został 
osiągnięty. Świadczy o tym zdobyte drugie 
miejsce. Szkoła oprócz satysfakcji zyska też 
50 pozycji – nowych, wymarzonych, któ-
rych listę stworzyła cała społeczność szkol-
na biorąca udział w głosowaniu „Bądź na-
molny – wybierz książkę marzeń”. A jednak 
marzenia się spełniają!

Elżbieta Dubaniewicz,  
Anna Wróblewska, Robert Dudziński

Po podpisaniu umowy o współpracy UKSW i WUP
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SPOŁECZNE

Z a nami kolejny Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy z udziałem 
wolontariuszy z naszej szkoły. Tra-

dycyjnie w akcję włączył się Burmistrz 
i Urząd Dzielnicy Bielany. Serce Maczko-
wego Finału biło już 9 stycznia podczas 
trzeciej imprezy zamkniętej. 

W hali sportowej odbył się towarzyski 
mecz piłki ręcznej między drużynami 
XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka 
i XLI LO im. Joachima Lelewela. W prze-
rwach spotkania Rafał Miastowski, były 
burmistrz dzielnicy Bielany, poprowadził 
licytację numeru startowego XXXII Bie-
gu Chomiczówki. Atmosferę w hali pod-
grzewały występy taneczne grup z EM-
Studio. 

23 Finał WOŚP w ZS 55
W tym roku także nie zapomnieliśmy 

o najmłodszych, zaprosiliśmy do wspólnej 
zabawy uczniów ze Szkoły Podstawowej 
Nr 53, dla nich Teatrzyk Maczek przygoto-
wał przedstawienie „Kopciuszka” we wła-
snej aranżacji. Całemu przedsięwzięciu 
tradycyjnie już towarzyszył kiermasz zor-
ganizowany przez uczniów Gimnazjum. Po 
raz kolejny Dyrekcja ZS 55 i całe Grono 
Pedagogiczne okazali nam wielkie serce. 
Dzięki przychylności i zaangażowaniu całej 
społeczności szkolnej oraz zaproszonych 
gości podczas imprezy zamkniętej udało się 
zebrać ponad 1500 PLN, zaś w zbiórce 
ulicznej - 33000 PLN. 

Dziękujemy. Razem możemy więcej.
Katarzyna Szczudlińska

Przez całe ferie zimowe na Bielanach 
patrole policji czuwały nad bezpieczeń-
stwem dzieci i młodzieży. Funkcjona-

riusze byli obecni w okolicach centrów han-
dlowych i szkół, gdzie odbywały się zajęcia. 

Funkcjonariusze z prewencji kryminal-
nej bielańskiej komendy codziennie odwie-
dzali dzieci i młodzież w placówkach, gdzie 
zostały zorganizowane zabawy i zajęcia dla 
tych, którzy spędzali ferie w mieście. Na 
zaproszenie jednego z organizatorów akcji 
„Zima w mieście”, które odbywały się w 

Bezpieczne ferie na Bielanach
Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Bro-
niewskiego, policjanci z Bielan wspólnie z 
sierżantem Borsukiem rozmawiali o pracy 
policjanta i o zasadach bezpieczeństwa 
podczas zabaw w domu i na dworze. Wszyst-
kie dzieci brały udział w konkursie zorgani-
zowanym przez policjantów i każde dziecko, 
które prawidłowo odpowiedziało na pytania 
policjantów, otrzymało w prezencie ksią-
żeczkę i kamizelkę odblaskową, którą prze-
kazał Urząd Dzielnicy Bielany.

eb

Bal na sto par wcale nie jest wielki, 
bowiem istotą tej formy zabawy jest 
jej masowość. Karnawał, gdzie by 

nie szukać pochodzenia tego słowa, oznacza 
radość i wspólne uciechy. 

W starożytnym Rzymie carrus navalis 
nazywano rodzaj rydwanu, w którym na 
ulicach wiecznego miasta pojawiał się bóg 
Dionizos podczas hucznego powitania wio-
sny. Bale maskowe, zwane potocznie redu-
tami, upowszechniła w całej Europie śre-
dniowieczna Wenecja. W Hiszpanii, Portu-
galii i Francji publiczne, przede wszystkim 
miejskie, zabawy, w których liczba uczest-
ników dochodziła czasami do kilku tysięcy 
cieszyły się ogromnym uznaniem. Pozycja 
społeczna nie miała znaczenia dla uczestni-
ków maskarady. Przebrania były różnorod-
ne, przeważały jednak kostiumy plebejskie: 
wieśniaczka, Turczynka, pachołek, koniu-
szy, woźnica czy mnich. Strojów aniołów i 
diabłów używano znacznie rzadziej. Takie 
przebrania umożliwiały uczestnictwo w 
redutach wszystkim warstwom społecz-
nym. 

Pamiętnikarz Augusta III ks. Jędrzej 
Kitowicz pisał: „Szewc, krawiec i inny ja-
kikolwiek rzemieślniczek, okryty maską 
hulał sobie równo z panami”. Trzeba powie-
dzieć, że nie stroniono od redut i balów 
także w naszej części Europy, choć w Polsce 
nie były one bardzo popularne. Znane były 
maskarady niemieckie i czeskie, a dorów-
nywały im te organizowane na Rusi i Bał-
kanach. Jednak tak jak najsławniejsze są 
maskowe bale weneckie, tak w wielkich 
balach dworskich prym wiodą bale wiedeń-
skie. Zaczynało się skromnie. W 1869 r. 
odrestaurowano Dworski Teatr Operowy w 
Wiedniu i zwrócono się z prośbą do cesarza 
Franciszka Józefa, by uświetnić to wyda-
rzenie wielkim balem. Cesarz odmówił 
kategorycznie. Dopiero po siedmiu latach 
przyszła zgoda na bal w Operze, ale bez 
tańców. Wiedeńczycy tym razem nie posłu-
chali Jego Cesarskiej Mości i tańce trwały 
do białego rana. Bale Wiedeńskie zyskały 
specjalną sławę, gdy Johann Strauss 
uświetnił je swymi walcami. Syn mistrza 
nazwany został nawet „królem walca” po 
skomponowaniu „Nad pięknym, modrym 
Dunajem”. Walc ten stał się tajnym, austriac-
kim hymnem państwowym i nie może go 
zabraknąć, także dzisiaj, na żadnym wiedeń-
skim balu.

W dawnej Polsce od święta Trzech Kró-
li do Środy Popielcowej kto żyw uczestni-
czył w dostępnych sobie uciechach. Bale, 
kuligi od dworu do dworu, podczas których 

Niech żyje bal na sto par
odwiedziny skła-
dane były nawet 
w środku nocy, 
a ofi arą takiego za-
jazdu karnawało-
wego paść mógł 
każdy. Tradycja 
zaś nakazywała, 
aby ugościć sowi-
cie i obfi cie przy-
byłych.  Polska 
X V I I I  i  X I X 
–wieczna odcho-
dzi od tradycji ku-
ligów na rzecz ba-
lów i zabaw. Bale 
obok przyjemności 
spełniały bardzo 
użyteczną społecz-
ną rolę, bo były 
doskonałą okazją 
do przedstawienia 
towarzystwu dora-
stających panien i 
szukania dla nich 
mężów. Młode damy ubrane w suknie w 
pastelowych kolorach, dla nich zarezerwo-
wanych, miały przy sobie ozdobne karneci-
ki, w których kawalerowie rezerwowali 
sobie tańce. Taniec był jedyną publiczną 
formą kontaktu pomiędzy mężczyzną i ko-
bietą, których nie łączyły więzy rodzinne. 
Bal był udany, jeśli młodzi przetańczyli 
razem wiele tańców, a rodziny umawiały się 
na rozmowy o ich przyszłości. Rodzice 
panien z dobrych domów wydawali więc 
czasem nawet kilka balów rocznie jeśli nie 
pojawiali się starający o rękę córki. W okre-
sie międzywojennym tradycję balów z suk-
cesem kontynuował prezydent II Rzeczpo-
spolitej Ignacy Mościcki. Huczne przyjęcia 
na Zamku Królewskim kreowały modę ba-
lowania na całą Polskę. Prym wiodła tu 
Warszawa i Kraków, gdzie ziemianie, ofi ce-
rowie, przemysłowcy, elita towarzyska nie 
tylko bawiła się, ale zawiązywała porozu-
mienia dla wzmocnienia i rozwoju polskiej 
kultury i tradycji. W przyjęciu przez towa-
rzystwo bardzo pomocne były deklaracje 
charytatywne, bywało bardzo kosztowne. 
Bale w okresie PRL-u nie nawiązywały do 
żadnej ze znanych tradycji balowych i chyba 
nikt nie miał na nie szczególnego pomysłu. 

Dopiero w latach 90-tych wraca trady-
cja wielkich balów. Wspomnieć tu wypada 
o Balu Emigracji, który stał się najbardziej 

prestiżowym wy-
darzeniem kultu-
ralno – towarzy-
skim inteligencji 
polonijnej w Wiel-
k i e j  B r y t a n i i . 
Pierwszy urządzo-
no w Royal Lan-
caster Hotel, a 
rozpoczęto go po-
lonezem, co stało 
się zwyczajem 
kultywowanym w 
kolejnych latach. 
Novum stanowiło 
wskazanie chary-
tatywnego celu 
balu. Pozyskane 
środki fi nansowe 
zwykle przekazy-
wane były do Pol-
ski na jakiś zboż-
ny cel. Przez wie-
le lat patronat nad 
Balami Emigracji 

obejmował pan prezydent Ryszard Kaczo-
rowski. 

W roku 1998 z bardzo ciekawą inicjaty-
wą Balu Debiutantów wyszła pani Jolanta 
Mycielska. Nawiązywała on do paryskich 
balów debiutantów dla córek sławnych 
i wpływowych osób z całego świata, orga-
nizowanych przez hotel De Crillon. Poten-
cjalna uczestniczka paryskiego balu musia-
ła spełniać trzy warunki: być „dobrze uro-
dzona”, dobrze wychowana i angażować się 
w akcje charytatywne. Polskie Bale Debiu-
tantów organizowane co dwa lata mają swój 
klimat i rządzą się własnymi prawami. Mło-
dzież debiutująca na balu zna i ma dobre 
maniery. Pomysłodawczyni uważa jednak, 
że debiutanci, obok wielogodzinnych ćwi-
czeń układów i fi gur tanecznych, powinni 
też znaleźć czas na rozmowę o problemach 
nurtujących współczesnego człowieka. 
Wspólna praca i rozmowy sprzyjają zawią-
zywaniu przyjaźni, która bywa, że przeradza 
się w płomienną miłość zakończoną ślubem. 
To dowód, że społeczna rola balów nie-
zmienna jest przez wieki i pokolenia.

Wśród balów charytatywnych na uwagę 

zasługuje, odbywający się od kilkunastu lat 
Bal Przymierza Rodzin, z którego cały do-
chód przeznaczany jest na utrzymanie szkół 
prowadzonych przez tę organizację. Aula 
Politechniki Warszawskie, gdzie bal się 
zadomowił, przeistacza się w miejsce tajem-
nicze i pełne uroku. Nie sposób nie kupić 
losów na loterię, gdy młodzi zapraszają do 
kupna ze zniewalającym uśmiechem. Do-
skonały pomysł Izy Dzieduszyckiej, by 
połączyć wyśmienitą zabawę z działaniem 
pro publico bono sprawdza się i ma swych 
niezmiennych zwolenników i wielbicieli.

Obraz balów warszawskich nie byłby 
kompletny, gdybym nie napisała choć kilku 
słów o szczególnie mi bliskim Balu Integra-
cyjnym. Nie dlatego, że jestem jego organi-
zatorką, lecz ze względu na jego niezwy-
kłych uczestników. Od 17 lat Fundacja Świat 
na Tak zaprasza w karnawale na bal młodzież 
z różnymi dysfunkcjami. Nasi wolontariusze 
towarzyszą przez cały wieczór swym niepeł-
nosprawnym koleżankom i kolegom w tańcu, 
zabawach i kolacji przy świecach. Młodzi 
uczestnicy, często bardzo dotknięci przez los, 
bawią się wyśmienicie i zdobywają nagrody 
w niebagatelnych dyscyplinach jak np. „Ta-
niec z gwiazdami”, konkursy sprawnościo-
we, konkurs na najpiękniejszy strój karna-
wałowy itp. Pięknie umalowana dama na 
wózku, tańcząca solo zbiera oklaski, o jakich 
tylko marzyć mogą artyści w salach koncer-
towych. Na bal zapraszamy 250 naszych 
przyjaciół, których codzienność to rehabili-
tacja, nauczanie indywidualne i oczekiwanie 
na odwiedziny. Tyluż samo wolontariuszy 
bierze w nim udział. Jednak zainteresowanie 
balem ciągle rośnie, co przyprawia nas cza-
sami o ból głowy, bo nie chcemy nikomu 
odmawiać, a nie odmawiając stajemy przed 
problemami, z którymi trudno sobie pora-
dzić. Nasi młodzi przyjaciele mówią jednak: 
nie macie wyjścia, „bal musi być”. Więc jest. 
W tym roku będzie to Bal Walentynkowy, 
z atrakcjami, o których 
świat nie słyszał. Kar-
nawał trwa krótko. 
Balujmy więc i pod-
trzymujmy tradycję, 
która daje radość i dużo 
dobrego więc  – 
niech żyje bal!!!

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP 

z atrakcjami, o których 
świat nie słyszał. Kar-
nawał trwa krótko. 
Balujmy więc i pod-
trzymujmy tradycję, 
która daje radość i dużo 
dobrego więc  – 

Bal dla osób niepełnosprawnych
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SYLWETKI RADNYCH
Renata Teresa Banasiak

Ukończyła stu-
dia psychologiczne i 
dziennikarskie, a 30-
letnia praca w Pol-
skim Radiu i TV 
pomagała spełniać 
się jako społecznik, 
który w audycjach 
interwencyjnych 

niósł pomoc osobom pokrzywdzonym przez 
los. Na Bielanach mieszka od 30 lat. Tu 
wychowała dwoje dzieci, które skończyły 
studia, tutaj działa społecznie, pomagając 
szczególnie ludziom starszym, niepełno-
sprawnym. 

Już trzecią kadencję pełni mandat radnej 
dzielnicy. W kolejnej kadencji będzie zajmo-
wała się sprawami lokalowymi, większej 
dostępności służby zdrowia, szczególnie dla 
osób starszych, dalszymi staraniami o wy-
burzenie starych kamienic, położonych przy 
ul. Godowskiej, które zagrażają bezpieczeń-
stwu mieszkańców. Jest prezesem Stowarzy-
szenia Pożytku Publicznego „Vis Major”, 
które pomaga seniorom i kierownikiem 
Klubu Kultury Barka, gdzie rozwija się ak-
tywność seniorów, nawiązuje się kontakty 
i przyjaźnie z młodymi wolontariuszami, 
a także odbywają się tu imprezy kulturalne 
i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Wojciech Borkowski 
Wiceprzewodniczący Klubu

Lekarz chorób 
wewnętrznych i spe-
cjalista medycyny 
rodzinnej, od wielu 
lat  związany z bie-
lańską służbą zdro-
wia .

Pracę zawodową 
rozpoczął w Szpitalu 

Bielańskim, następnie doświadczenie lekar-
skie nabywał w  podstawowej opiece zdro-
wotnej. Pracując jako lekarz rodzinny w 
bielańskich przychodniach jednocześnie  
pełnił funkcję kierownika Przychodni Me-
dycyny Rodzinnej ul. Wrzeciono 10c oraz 
ul. Szajnochy 8.

W latach 2007–2010 pełnił funkcję  ko-
ordynatora ds lecznictwa w SPZZLO War-
szawa Żoliborz. Członek Rady Społecznej  
Szpitala Dziecięcego przy ul. Marszałkow-
skiej 24. Obecnie pracuje w Stołecznym 
Centrum Opiekuńczo Leczniczym, kierując 
zakładem przy ul. Szubińskiej.

Prezes Oddziału Rejonowego PCK War-
szawa Bielany, współinicjator na terenie 
dzielnicy wielu akcji honorowego krwio-
dawstwa oraz kursów pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Radny dzielnicy Bielany w latach 2006-
2010, przewodniczył Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej.

W obecnej kadencji chce zwrócić uwagę  
m.in. na skrócenie czasu oczekiwania miesz-
kańców Bielan na dostęp do świadczeń 
zdrowotnych w placówkach podstawowej i 
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz, w 
trosce o należyty rozwój dzieci i młodzieży, 
propagowanie zdrowego stylu życia, wyeli-
minowanie z bielańskich placówek oświa-
towych niezdrowej żywności.

Maciej Chmielewski 
Przewodniczący Klubu

Absolwent Mię-
dzywydziałowych 
Studiów Ochrony 
Środowiska na UW. 
Od 2002 r. aktywnie 
dział w Komitecie na 
rzecz Dzieci w Polsce 
KONARD. Obecnie 
pełni funkcję Sekre-

tarza Rady Zarządzającej. Za swój duży suk-
ces uważa założenie wraz z przyjaciółmi 
Stowarzyszenia „Edukacja bez granic”. 
W 2005 r. doprowadził do podpisania umowy 
z Urzędem Pracy na realizację projektu „Prze-
bij się” finansowanego ze środków europej-
skich. Pomaga też innym organizacjom po-
zarządowym w pozyskiwaniu funduszy euro-
pejskich. Po raz drugi z rzędu wybrany rad-
nym z okręgu III (Chomiczówka, Piaski). 
Otrzymał 1212 głosów. W poprzedniej kaden-
cji przewodniczący Komisji Kultury i Sportu 
oraz wiceprzewodniczący Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej. Od 2014 r. prze-
wodniczący Zespołu ds. Budżetu Partycypa-
cyjnego w Dzielnicy Bielany. 

Magdalena Lerczak 
Wiceprzewodnicząca Klubu

Ma 33 lata, a pra-
ca dla ludzi to jedna z 
najważniejszych war-
tości w jej życiu. 
Uważa, że dzisiaj, 
Bielany mają olbrzy-
mi potencjał i wielkie 
możliwości. Chce 
przyczynić się do po-
zytywnych zmian, które podczas jej dalszej 
obecności w Radzie Dzielnicy Bielany może 
inicjować i wspierać. Uważa, że należy po-
stawić na nowy styl działań i myślenia - no-
woczesny, z udziałem ludzi, wykorzystujący 
dialog i długofalowe myślenie.

Od listopada 2010 r. pełni funkcję radnej 
Dzielnicy Bielany. W minionej kadencji 
pracowała, jako wiceprzewodnicząca w 
Komisji Inwestycji oraz w Komisji Kultury 
i Sportu, a także w Komisji Zdrowia, Rodzi-
ny i Pomocy Społecznej.

Anna Neska

Ma 35 lat i miesz-
ka na Bielanach. W 
Radzie Dzielnicy 
Bielany jest pierw-
szą kadencję. Jest 
mężatką, ma dwoje 
dzieci. Ukończyła 
studia magisterskie o 
kierunku stosunki 
międzynarodowe na 
UW i podyplomowe, dotyczące administro-
wania funduszami unijnymi w SGH. Jest 
pracownikiem samorządowym. Jej pasje to 
podróże i narciarstwo. Chciałaby aktywnie 
działać na rzecz rozwoju Bielan.

Daniel Pieniek

Od urodzenia 
mieszkaniec Bielan. 
Społecznik, Prze-
wodniczący Dzielni-
cowej Komisji Dia-
logu Społecznego 
w Dzielnicy Bielany. 
Współtwórca i jeden 
z pierwszych wice-

przewodniczących Młodzieżowej Rady 
Bielan. Członek Zespołu ds. Budżetu Par-
tycypacyjnego na rok 2015 w naszej dziel-
nicy. Absolwent Studium Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Kursu Profesjonal-
ny Manager w organizacjach pozarządo-
wych. Honorowy Dawca Krwi. Pasjonat 
Podróży. Człowiek, któremu bliskie są Bie-
lany i problemy ich mieszkańców. W tej 
kadencji szczególnie bliskie będą mu spra-
wy społeczne, edukacji, kultury i sportu. 
Zaprasza serdecznie do kontaktu poczta@
danielpieniek.pl, www.facebook.com/da-
nielpieniek.

Dziękuję za zaufanie w wyborach samo-
rządowych. Będę blisko Państwa potrzeb i 
problemów.

Ilona Popławska 
Sekretarz

Na Bielanach 
mieszka wspólnie z 
mężem i 6 letnią cór-
ką. Zawodowo jest 
związana z Ośrod-
kiem Pomocy Spo-
łecznej dlatego pro-
blemy i potrzeby lu-
dzi znajdujących się 
w trudnej sytuacji są jej bliskie. Jest również 
członkiem stowarzyszenia „Mamy Czas”, 
działającego na rzecz rodzin na terenie na-
szej dzielnicy. 

W kadencji 2010-2014 pełniła m.in. 
funkcję Przewodniczącej Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Pomocy Społecznej. Dzięki Pań-
stwa poparciu będzie mogła w obecnej ka-
dencji kontynuować pracę na rzecz Bielan i 
jej mieszkańców.

Małgorzata Poręba 
Wiceprzewodnicząca  

Rady Dzielnicy Bielany

W latach 1990-
1994 była wicebur-
mistrzem gminy Żo-
liborz. Jest nauczy-
cielką z uprawnie-
niami do zarządzania 
placówkami służby 
zdrowia i pomocy 
społecznej. Praco-
wała też w Ministerstwie Zdrowia. Zarówno 
w poprzedniej kadencji, w latach 2010–2014 
jak i obecnej jest wiceprzewodniczącą Rady 
Dzielnicy. Pracuje w Stowarzyszeniu Pomo-
cy Dzieciom „Gniazdo”. Kontakt: malgo-
rzataporeba@o2.pl.

Joanna Radziejewska

Ukończyła Wyż-
szą Szkołę Finansów 
i Zarządzania oraz 
Wy ż s z ą  S z k o ł ę 
Przedsiębiorczości i 
Nauk Społecznych. 
Jest także fotogra-
fem. Radną Dzielni-
cy Bielany została po 
raz trzeci. Podczas dwóch kadencji w Radzie 
Dzielnicy pracowała w Komisji Oświaty, 
Komisji Kultury i Sportu oraz w Komisji 
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego, której przewodniczyłam przez 
pięć ostatnich lat. Ciekawym doświadcze-
niem dla niej była praca w Zespole ds. Bu-
dżetu Partycypacyjnego. Jako mieszkanka 
była również wnioskodawcą dwóch projek-
tów: „Ławeczka reymontowska” i „Posze-
rzenie chodnika”. 

W obecnej kadencji chciałaby pomóc 
mieszkańcom  Bielan w rozwiązaniu naj-
ważniejszych problemów czyli: „sprawy 
Radiowa”, braku miejsc parkingowych, 
bezpieczeństwa na podwórkach oraz indy-
widualnych spraw zgłaszanych bezpośred-
nio podczas dyżurów.

Piotr Ślaski

Od urodzenia jest 
związany z Bielanami. 
Pomimo, że radnym 
jest pierwszą kaden-
cję, to w samorządzie 
działa od 10 lat. Zawo-
dowo prowadzi dzia-
łalność gospodarczą, 
która pozwala mu łą-

czyć życie zawodowe ze swoją pasją, czyli 
żeglarstwem i narciarstwem biegowym.

Robert Wróbel 
Przewodniczący  

Rady Dzielnicy Bielany

Posiada dyplom 
Master of Business 
A d m i n i s t r a t i o n 
(MBA) w Szkole 
Głównej Handlowej 
oraz studia dokto-
ranckie z zakresu 
Zarządzania Przed-
siębiorstwem. Ukoń-

czył dwa kierunki studiów na Politechnice 
warszawskiej (Zarządzanie i Marketing oraz 
Elektroenergetykę). Jest aktywny zawodo-
wo. Od ponad 7 lat skuteczni tworzy i orga-
nizuje pracę w jednej z największych insty-
tucji w Polsce przydzielającej unijne środki. 
To dzięki wsparciu tej jednostki tysiące osób 
i firm otrzymało pieniądze UE, dzięki czemu 
wybudowano wiele dróg i obiektów użytecz-
ności publicznej. Od prawie 10 lat prowadzi 
również własną firmę.

W samorządzie działa od kilkunastu lat. 
Jest wiceprzewodniczącym Koła PO Biela-
ny oraz członkiem zarządu warszawskiej 
Platformy Obywatelskiej. Radnym jest od 
2006 r. Trzecią już z rzędu kadencję jest 
Przewodniczącym Rady Dzielnicy Bielany, 
a także Wiceprzewodniczącym Klubu Rad-
nych PO.

Radni Klubu  
Platformy Obywatelskiej
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SYLWETKI RADNYCH
Tomasz Herbich

Urodził się w 1988 r. 
w Warszawie. Jest ab-
solwentem politologii, 
filozofii i  teologii. 
Obecnie doktoryzuje 
się w Instytucie Filozo-
fii UW oraz na Wydzia-
l e  Te o l o g i c z n y m 
UKSW. Jest członkiem 
Forum Młodych PiS od 2009 r., a Prawa 
i Sprawiedliwości – od 2012 r. W działalno-
ści w Radzie Dzielnicy będzie działał na 
rzecz zamknięcia wysypiska śmieci i ZUOK 
Radiowo, zwiększenia środków przeznacza-
nych na inwestycje dzielnicowe, wybudowa-
nia łącznika ul. Broniewskiego z ul. Wól-
czyńską i dofinansowania wyprawek szkol-
nych dla dzieci z najuboższych rodzin. 

 Stefan Kulesza

Urodził się i wy-
chował na Bielanach. 
Ukończył Prawo na 
Wydziale Prawa i Ad-
ministracji na UKSW 
oraz Politologię, poli-
tykę społeczną na 
Wydziale Dziennikar-
stwa i Nauk Politycz-

nych na UW. Od roku 2013 ma przyjemność 
współpracować z Jackiem Sasinem jako jego 
asystent społeczny. Zawodowo zajmuje się 
zarządzaniem ryzykiem operacyjnym. Chcąc 
wykorzystać doświadczenie będzie pracował 
w Komisji Budżetowej i Działalności Gospo-
darczej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. 

Emilia Romanik

Mieszkanka Bie-
lan od urodzenia. Ani-
mator społeczno-kul-
tu ra lny,  pedagog 
(Uniwersytet War-
s zawsk i ) ,  muzyk 
(Uniwersytet Muzycz-
ny im. F. Chopina). 
Stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. 
Członkini Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Muzyków oraz Stowarzyszenia Rodzina Ro-
dzin. Współpracuje z organizacjami pozarzą-
dowymi m.in.: Fundacja „Przygoda z Eduka-
cją”, Fundacja AMF „Nasza Droga”, Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się 
„Ostoja”, Stowarzyszenie Akademia „Łuczni-
ca”. W Radzie Dzielnicy Bielany zamierza 
działać na rzecz KULTURY oraz RODZINY. 

Jakub Roszkowski

Absolwent Szko-
ły Głównej Handlo-
wej oraz Uniwersyte-
tu Warszawskiego, 
gdzie ukończył Wy-
dział Prawa i Admi-
nistracji. Jako czło-
nek Okręgowej Rady 
Adwokackiej w War-

szawie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi 
własną Kancelarię Adwokacką. W wolnych 
chwilach poświęca się swoim pasjom: zgłę-
bia dzieje Warszawy, aktywnie uprawia sport 
i turystykę górską. Dzięki Państwa głosom 
ma zaszczyt po raz pierwszy pełnić mandat 
radnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
Najlepszy wynik spośród wszystkich kandy-
datów w IV okręgu wyborczym daje mu 
szczególną motywację do pracy dla Bielan.

Myślą przewodnią jego działalności jest 
bezpośrednia współpraca z mieszkańcami w 
celu skutecznego rozwiązywania wskazywa-
nych przez nich problemów. Szczególnie 
chciałby skoncentrować się na zabieganiu o 
wyczekiwane inwestycje na terenie dzielni-
cy, poprawie bezpieczeństwa, zwiększeniu 
wydatków na edukację oraz sport i kulturę.

Szczepan Szczepański

Od ponad 30 lat 
pracuje na Bielanach 
w zawodzie lekarza. 
Posiada specjalizację 
z Medycyny Rodzin-
nej i Chorób We-
wnętrznych. W 2001 
r. w Ogólnopolskim 
Konkursie Lekarzy 
Medycyny Rodzinnej został wybrany Leka-
rzem Roku. Od 2002 r. jest radnym Dziel-
nicy Bielany. W Radzie brał udział w Ko-
misjach Zdrowia i Pomocy Społecznej i 
Rewizyjnej, a w ostatniej kadencji w Komi-
sji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Ko-
misji Kultury i Sportu. 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach 
samorządowych obdarzyli mnie swoim za-
ufaniem i oddali swój głos na moją osobę. 
Chciałbym zapewnić, że jako radny Dziel-
nicy Bielany zrobię wszystko, aby  nie za-
wieść Państwa zaufania, a swoje obowiązki 
będę wykonywał sumiennie w poczuciu od-
powiedzialności za wspólne dobro miesz-
kańców Naszych Bielan.

Łukasz Jan Świderski 
Przewodniczący Klubu

Ma 32 lata. Jest 
absolwentem XXXIX 
LO im. Lotnictwa 
Polskiego. Na Uni-
wersytecie Kardyna-
ła Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie 
ukończył Wydział 
Prawa Kanoniczne-
go, Prawa i Administracji oraz w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie studia 
podyplomowe w Kolegium Zarządzania i 
Finansów. Licencjonowany Zarządca Nie-
ruchomości. 

Radny Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy kadencji III, IV i V, Skarbnik Komitetu 
Prawo i Sprawiedliwość Bielany. Uczestnik 
I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad 
Duszpasterskich, Studium Pastoralnego, 
„Polititics 101” Bellwether Forum, Studium 

Stosunków Międzynarodowych w Instytucie 
Problemów Strategicznych w Warszawie. 
Pragnie pełnić mandat radnego słuchając 
głosu mieszkańców i przedstawiając go na 
forum Rady Dzielnicy, dlatego zaprasza na 
dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca o 
godz. 17.00 w Bielańskim Ośrodku Kultury 
na ul. Goldoniego 1; bądź do kontaktu w 
formie elektronicznej na podany adres e-
mail (swiderski@bielany.org.pl).

Michał Świderski 

Ma 29 lat i od uro-
dzenia jest związany z 
B i e l a n a m i .  Tu t a j 
uczęszczał do szkoły 
podstawowej, ukończył 
liceum ogólnokształcą-
ce oraz na uniwersyte-
cie uzyskał tytuł zawo-
dowy magistra matema-
tyki w zakresie zastoso-
wań praktycznych i naukowych. Reprezen-
tuje okręg wyborczy numer 4, czyli osiedle 
Wrzeciono i Młociny. W szczególności 
zajmuje się problemami dotyczącymi bez-
pieczeństwa oraz infrastruktury, ale nie są 
mu również obce zagadnienia związane z 
oświatą czy kulturą. 

Jego podstawowym założeniem w Ra-
dzie Dzielnicy była i będzie praca dla miesz-
kańców, dlatego zaprasza mieszkańców na 
dyżury bądź do kontaktu w formie elektro-
nicznej na podany adres e-mail (kontakt@
meis.pl).

Sławomir Umiński 

Urodził  się w 
Warszawie. Mam 51 
lat. Posiada tytuł ma-
gistra prawa. Jest 
absolwentem Wyż-
szej Szkoły Handlu i 
Prawa. Ukończył po-
dyplomowe studia 
„Wycena nierucho-
mości”, „Pośrednik w obrocie nieruchomo-
ściami”. Z Bielanami i Żoliborzem związa-
ny jest od urodzenia. Tu mieszka z żoną i 
dziećmi oraz prowadzi własną działalność 
gospodarczą. Radnym jest drugą kadencję. 
W dalszym ciągu będzie działał na rzecz 
ochrony terenów Bielan przed niepożądany-
mi inwestycjami, uchwalenia wszystkich 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Jego zainteresowania to 
sport i podróże.

Joanna Wieczorek

Ukończyła studia w 
Instytucie Edukacji 
Medialnej i Dzienni-
karstwa na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Miesz-
ka na Bielanach przy 
ul. Wolumen. Pracuje 
w Starostwie Powiato-

wy w Wołominie, pełniąc funkcję asystent-
ki starosty Piotra Uścinskiego. Interesuje się 
ekologią i zdrowym stylem życia. Od 2012 r. 
przewodniczy warszawskiemu stowarzysze-
niu PRO-EKO. Od 3 lat jest asystentką 
społeczną posła na Sejm RP Adama Kwiat-
kowskiego.

Dziękuję wszystkim, którzy oddali na 
mnie swój głos. Cieszę się, że będę mogła 
działać na rzecz mieszkańców Bielan. Za-
praszam wszystkich na mój dyżur, który 
będzie odbywał się w każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca o godz. 18.00 na ul. 
Kasprowicza 15.

Ryszard Zakrzewski 

Ma lat 57, radny 
Dzielnicy Bielany w 
latach 2010-2014. 
Zajmuje się kwestia-
mi edukacji i bezpie-
czeństwa. W minio-
nej kadencji sprawo-
wał m.in. funkcję 
wiceprzewodniczą-
cego Komisji Oświaty. Od ponad 35 lat 
mieszka na Bielanach. 

Zawodowo pracuje w firmie Polsad na 
stanowisku kierownika sprzedaży. Żona 
Urszula jest urzędnikiem służby cywilnej, 
syn Piotr pracuje w administracji publicznej, 
jest także wykładowcą akademickim. Pasjo-
nuje go nurkowanie, lubi podróżować,  czy-
tać literaturę – dotyczącą zwłaszcza historii 
współczesnej oraz śledzić nowinki w świe-
cie techniki. 

Dziękuję Wszystkim, którzy 16 listopada 
oddali na mnie swój głos. Uzyskując 1808 
głosów, osiągnąłem najlepszy wynik w całej 
dzielnicy. To ogromne wyróżnienie, ale jed-
nocześnie wyzwanie. Obiecuję ciężką pracę 
na rzecz rozwoju Bielan i poprawy sytuacji 
Mieszkańców. Przy tej okazji dziękuję rów-
nież Wszystkim, którzy wzięli udział w wy-
borach, ale głosowali na moich politycznych 
konkurentów. Jestem otwarty na Wasze pro-
pozycje i współpracę, bowiem problemy na 
szczeblu lokalnym nie powinny mieć etykie-
ty partyjnej. 

Jan Zaniewski 
Wiceprzewodniczący  

Rady Dzielnicy Bielany

Jest inżynierem 
mechanikiem, ab-
solwentem Politech-
niki Warszawskiej. 
Ma wspaniałą rodzi-
nę, żonę i dwie do-
rosłe córki. Od po-
czątku istnienia par-
tii Prawo i Sprawie-
dliwość jest jej członkiem. W pracy zawo-
dowej zajmował wiele odpowiedzialnych 
stanowisk zarówno w przemyśle, jak i w 
spółdzielczości mieszkaniowej oraz w in-
stytucjach użyteczności publicznej.

Był radnym Dzielnicy Bielany ostatnich 
trzech kadencji. Pracował aktywnie w Ko-
misjach Architektury i Ochrony Środowiska 
oraz Budżetu i Finansów. W obecnej kaden-
cji radni powierzyli mu funkcję Wiceprze-
wodniczącego Rady Dzielnicy Bielany m.st 
Warszawy.

Radni Klubu  
Prawa i Sprawiedliwości
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Seniorzy na spotkaniu w „Pod podłogą z jadłem”

Radne 
Niezrzeszone
Anna Maria Czarnecka

Jest absolwentką 
Polityki Społecznej 
WDiNP Uniwersyte-
tu Warszawskiego, 
Warszawskiej Szko-
ły Pracowników So-
cjalnych i Podyplo-
mowego Studium 
Organizacji i Zarzą-

dzania IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od zawsze zawodowo związana jest  z po-
mocą społeczną. Z zamiłowania jest spo-
łecznikiem, aktywnie działa na rzecz senio-
rów bielańskich w tym Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku im. Haliny Szwarc i Klubów 
Seniora.

Doświadczenie zdobyte w pracy zawo-
dowej i samorządowej chce wykorzystać w 
działaniach na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców i rozwoju Bielan, w tym bu-
dowaniu skutecznej polityki społecznej 
wyrównującej szanse osób i rodzin które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
promowaniu postaw tolerancji i szacunku.

Iwona Walentynowicz

Jest absolwentką 
wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu War-
szawskiego i dokto-
rantką na wydziale 
Nauk Historycznych i 
Społecznych Uniwer-
sytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. 
Jako redaktor i litera-

turoznawca z zawodu zajmuje się pisaniem. 
Jest  autorką powieści biograficznej pt. 
„Prezydentowa Karolina Kaczorowska. 
Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn”. Pa-
sjonuje się historią i lotnictwem, a zamiło-
wanie do latania skupiłam w baloniarstwie, 
podejmując kroki do uzyskania licencji pi-
lota balonu.

Na Bielanach mieszka od 12 lat. Doce-
nia spokojny klimat, jaki towarzyszy Bie-
lanom i dostrzega potencjał naszej dzielni-
cy, pochylając się jednocześnie nad różnymi 
problemami. Jest mocno zaangażowana w 
lokalne i społeczne inicjatywy. Z propono-
wanych projektów do budżetu partycypa-
cyjnego na rok 2015, cztery były jej autor-
stwa. 

Jako przewodnicząca Rady Rodziców i 
mama dwójki dzieci w wieku szkolnym, na 
co dzień spotyka się z problemami związa-
nymi z edukacją. Jednocześnie jako miesz-
kanka zachodnich Bielan i członek Stowa-
rzyszenia Czyste Radiowo, podjęła inten-
sywną pracę nad problemem jaki dotknął  
mieszkańców Bielan. Razem ze stowarzy-
szeniem walczy o to, aby składowisko od-
padów i prymitywna kompostownia reakty-
wowane przed rokiem na Radiowie, zostały 
defi nitywnie zamknięte, a środki inwesty-
cyjne przeznaczono na budowę nowocze-
snych instalacji w miejscach, gdzie w pro-
mieniu kilku kilometrów nie ma tysięcy 
mieszkańców.

SYLWETKI RADNYCH GŁOS SENIORA

Pierwszy odcinek senior-
skiej rubryki ukazał się w 
styczniu 2000 r. W sumie 

czytaliście nas prawie 180 razy! 
Prawie, bo redaktorka też czło-
wiek - kilka razy w tym okresie 
zmogło ją choróbsko, a kochani 
seniorzy pytali: - Dlaczego nic 
nie napisałaś w tym miesiącu? 
Cieszyliśmy się, że rubryka zy-
skuje popularność…

Nie tylko nasz mecenas – 
Rada Programowa Seniorów 
Bielańskich, ale i czytelnicy 
podpowiadają nam tematy. 
Systematyczne informowanie 
o działalności bielańskich Klu-
bów Seniora to nasz obowią-
zek. W odpowiedzi na żale klubowiczów, że 
piszemy o nich zbyt rzadko, przypominamy, 
że w każdym „Głosie Seniora” gości któryś 
z klubów, ale jest ich kilkanaście, a gazeta 
wychodzi raz w miesiącu.

Nie uciekaliśmy także i nie zamierzamy 
uciekać, od dotyczących seniorów spraw 
społecznych, mimo że nasze boje o emeryc-
kie interesy nie znajdują oddźwięku wśród 
decydentów: któż liczyłby się z opinią 
skromnego odcinka w lokalnej gazecie? 
Jednakże my niestrudzenie głosimy, że pół 
życia pracowaliśmy płacąc podatki na po-
czet przyszłych emerytur, a dziś państwo 
znów nam odtrąca podatki – wychodzi na 
to, że będąc polskim emerytem płacisz po-
datek od podatku uiszczanego w okresie 
pracy, co jest ewenementem w skali świato-
wej. W dodatku, co zakusy na nasze portfe-
le, bo kolejne władze usiłują łatać dziury w 
budżecie kosztem emerytów: zamrażając 
rewaloryzację kryzys to utrudniając możli-
wości dorabiania itp.

Sumiennie też odnotowujemy, że i bie-
lańskie władze, i administracje osiedli o 
seniorów dbają, łożąc na rekreację, aktywi-
zację i integrację środowiska, co dodaje nam 
życia do lat.

Drodzy Czytelnicy! Piętnaste urodziny 
to okazja nie tylko do pochwał, także do 
twórczej krytyki. Piszcie o tym, o czym my 
nie piszemy a Wy chcielibyście przeczytać 
i o sprawach, które poruszamy, ale nie tak, 
jak oczekujecie. Redagujmy naszą rubrykę 
wspólnie, a Redakcji „Naszch Bielan” ser-
deczne dzięki za życzliwość i miejsce w 
gazecie.

Bratek spod podłogi

Klimat jest tu szczególny, tak urokliwy, 
jak ów lokal na Płatniczej „Pod podłogą z 
jadłem”, gdzie schodzi się po schodkach w 
inny świat: pełen obrazów, bibelotów, w 
miejsce, które ma duszę i w którym na pew-
no mieszka genius loci. Dwa razy w miesią-
cu spotykają się tu klubowicze „Bratka”. 
Opiekuje się nim Zbyszek Dolecki stano-
wiący połączenie cech człowieka-drożdży, 
stu procent empatii oraz – między innymi 
- oczywistej dla seniorów wyobraźni kuli-
narnej, ponieważ poczęstunek jest zawsze 
zaplanowany smakowicie i pięknie przyszy-
kowany przez panie z personelu.

Latem, gdy długo jest widno, członkowie 
„ Bratka” zbierają się na powietrzu, w ogród-

Mamy piętnaste urodziny

ku ukwieconym i zadaszonym, ale prześwie-
tlonym słońcem. Słuchają muzyki, tańczą, 
cieszą się z możności pobycia wśród ludzi, 
a nie w często pustych czterech ścianach. 
Zimą „pod podłogą” słuchają występów 
seniorskich zespołów, śpiewają razem z 
Marianną, Danusia opowiada o historii… 
Na spotkania około świąteczne zawsze scho-
dzi pani Krystyna Sienkiewicz, której – pod-
kreśla to – bardzo przyjemnie jest witać w 
swoich progach seniorskich gości, życząc 
im uśmiechu i odporności na trudne czasy.

U Zbyszka opłatki i jajeczka są podwój-
ne: przed świętami dla klubowiczów, w 
Wigilię i w Wielką Niedzielę dla samotnych. 
W ostatnie święta przyszło ponad 60 osób. 
Gdyby nie opłatek na Płatniczej, pewnie nikt 
nie złożyłby im życzeń. A na pięknie nakry-
tych stołach – żaden tam catering, z koniecz-
ności serwowany na wielu naszych impre-
zach, tylko dzieła pań z kuchni: śledziki, 
pyszna kapusta z grzybami, ryba po grecku, 
sałatki, prawdziwe wigilijne pierogi, kom-
pot. Ciast też było dużo bo – jak co roku – nie 
zawiedli sponsorzy: Firma „Putka”, WSS „ 
Społem”, cukiernia „ Bon – Bon” oraz „Zio-
łek i Syn”, Ula Bogobowicz. Za hojność 
dziękujemy, „Putce” i pozostałym darczyń-
com życzymy wspaniałych obrotów, a że 
niedługo Wielkanoc, przypominamy, że 

wdzięczni seniorzy z „Bratka” 
wierzą w dobroć serc.

Ze skarbonki, która zawsze 
przed świętami wisi w drzwiach 
wejściowych, wyjęto 448 zł. W 
sumie darów i pieniędzy star-
czyło i na świąteczne paczki, 
wszyscy goście dostali ciasto, 
słodycze i owoce. Dziesięć peł-
nych porcji wigilijnych dostar-
czonych zostało do domów dla 
leżących członków klubu.

Serdeczne podziękowania 
od seniorów dla pań Anetki i 
Kasi podających do stołów!
Prawda o babci i dziadku

Tradycyjnie uważa się, że 
młodzi członkowie rodzin pomagają nesto-
rom fi nansowo, opiekuńczo, wspierają ich 
emocjonalnie. A zaczyna być akurat odwrot-
nie. Podczas konferencji naukowej w bie-
lańskim ratuszu pt. „Wyzwanie wobec sta-
rzenia się i starości” o. prof. dr hab. An-
drzej Potocki przytoczył wyniki badań 
świadczących, że w czasach kryzysu i bez-
robocia skarbem dla rodzin staje się emery-
tura dziadków! Nawet w rodzinach nie do-
tkniętych bezrobociem częściej dziadkowie 
pomagają młodym fi nansowo niż odwrotnie: 
na siebie wydają niewiele, nie potrzebują 
książek szkolnych, nie wyrastają z ubrań, 
mebli ani mieszkań także nie kupują, bo już 
mają. Nawet ze średniej emerytury potrafi ą 
odłożyć „na czarną godzinę” – i zasilić ro-
dzinę, gdy nie starcza do pierwszego, albo 
pracodawca spóźnia się z wypłatą.

I gdzie ta spokojna starość, jeżeli czło-
wiek nie śpi po nocach z lęku o przyszłość 
swoich bliskich? Z okazji 
święta babci i dziadka 
życzmy sobie nawzajem, 
żeby nam chociaż zdro-
wie dopisało! Bo na po-
prawę seniorskiego losu 
jakoś się nie zanosi.

Irma Wieczorkowska-
Bednarek

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 
dla Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek 

dziennikarki „Naszych Bielan”
Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza wieloletnia dziennikarka 

„Naszych Bielan” Irma Wieczorkowska-Bednarek została odznaczona Srebrnym 
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawanym przez Radę Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa. Medal ten przyznawany jest osobom i jednost-
kom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci 
narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc 
walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Uroczystość miała miejsce 13 października 2014 r. w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie przy Placu Bakowym 3/5.

Wnioskodawcą nadania Medalu był Bielański Klub Kombatanta, który w 
ten szczególny sposób chciał wyróżnić Panią Irmę za redagowanie rubryki „Na 
warcie pamięci” w miesięczniku „Nasze Bielany”.

Odznaczonej Srebrnym Medalem Pani Irmie Wieczorkowskiej-Bednarek 
składamy serdeczne gratulacje za ogromny wkład w utrwalaniu pamięci o 
naszej historii. 

Redakcja
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18a, pierwszy czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00  
– 5 lutego, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  ostatnia środa miesiąca, g. 18.00-19.00 – 25 lutego.

2. Stefan Kulesza – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 2 lutego, Urząd Dzielnicy 
Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29,  g. 18.00-19.00 – 16 lutego.

3. Daniel Pieniek – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29,  g. 19.00-20.00 – 3, 17 lutego, poczta@danielpie-
niek.pl, tel. 507 699 046

4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 15.00-17.00  
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w  drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

5. Jan Zaniewski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.00-18.00  
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w czwarty poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady, siedziba 
PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 9 lutego.

Okręg nr II 
Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie ul. 
Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy 
z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią Trasy 
AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. 
Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla 
Anonima,  ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, 
do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)

1. Wojciech Borkowski – PO, 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 – 3, 17 lutego.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 4 lutego, 
tel. 517 170 751.

3. Szczepan Szczepański – PiS, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, pierwszy wtorek miesiąca, g. 13.00-14.00  
– 3 lutego.

4. Ryszard Zakrzewski – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, pierwszy czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00  
– 5 lutego.

Okręg nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżo-
wania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa 
granica biegnie ul. Wólczyńską, ul. Reymon-
ta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. 
Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, po granicy 
Dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do 
ul. Wólczyńskiej)

1. Maciej Chmielewski – PO, 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, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, g. 19.00-
20.00 – 3, 17 lutego.

3. Anna Neska – PO, 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, 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, Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1, g. 17.00-18.00 – 3 lutego.

Okręg nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic 
Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Biela-
ny środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielnicy 
Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. 
Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. Kaspro-
wicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, 
ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji i dalej 
między Osiedlem Młociny a granicą Huty do  ul. 
Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem 
leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z 
Gminą Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka 
i Bielany)

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, 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 – 4 lutego.

2. Magdalena Lerczak – PO, 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, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 
17.00-18.00 – 2 lutego oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, 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, 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 – 3 lutego.

Okręg nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, 
Placówka (granica biegnie od granicy Gminy 
Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej 
duktem leśnym, ul. Dziekanowską, między osie-
dlem Młociny a granicą Huty, ul. Improwizacji i 
Encyklopedyczną do ul. Pstrowskiego do bramy 
Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, 
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przyby-
szewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyńską, 
ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy 
Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice 
i dalej po granicy z Gminą Izabelin do styku z 
Okręgiem IV)

1. Joanna Radziejewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotka-
nia w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 4 lutego oraz 
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, ostatni poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 23 lutego.

3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com, Szkoła Podstawowa Nr 79, Sekretariat 
szkoły, ul. Arkuszowa 202, drugi wtorek miesiąca, g. 8.00-10.00 – 10 lutego.

4. Joanna Wieczorek – PiS, Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 2 lutego.
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, 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.

DYŻURY RADNYCH W LUTYM
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Okręg nr I 
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoli-
borz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, 
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. 
Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapow-
skiego, ul. Kasprowicza,  ul. Lindego, ul. Ma-
rymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeże Gdyńskie, 
do rzeki Wisły – granica z Dzielnicą Białołę-
ka do Mostu Grota-Roweckiego)

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości,  
podatku rolnego i podatku leśnego

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy informuje, iż wzorem lat ubiegłych pra-
cownicy Urzędu będą doręczać decyzje w sprawie wymiaru podatków: od nierucho-
mości, rolnego i leśnego na 2015r. podatnikom mieszkającym na terenie dzielnicy 
Bielany za pokwitowaniem.

Przewidywany termin doręczania decyzji od piątku 06 lutego do niedzieli 01 mar-
ca 2015 r.  we wszystkie dni tygodnia w godz. od 9:00 do 20:00.

Podstawa prawna art.144, 148, 149 i 150 Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.2012.749- 
j.t. ze zm.).

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntu
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uprzejmie przypomina o dokonaniu  do 

dnia  31 marca 2015r.  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania swego prawa 

opłatę roczną w terminie do 31 marca  każdego roku, z góry za dany rok  bez wezwania 
Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie corocznej opłaty. O ile 

opłata nie była aktualizowana w roku poprzednim, opłata płatna jest w dotychczasowej 
wysokości.

Od niezapłaconej w terminie opłaty rocznej naliczone są odsetki ustawowe.

Nowa placówka 
Poczty Polskiej 

na Bielanach
Informujemy, że 

od 20 stycznia br. na 
Bielanach przy ul. 
Pułkownika Mieczy-
sława Niedzielskiego 
„Żywiciela” 2 c funk-
cjonuje nowo utwo-
rzona Filia Urzędu 
Pocztowego Warsza-
wa 135. Nowo otwar-
ta placówka czynna 
jest w godzinach:

Poniedziałek – pią-
tek 8:00 – 20:00.
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BOK – LUTY

4.02 (środa), godz. 18.00
Koncert „Serduszko puka w rytmie 
cza cza …”. 
Występują: Katarzyna Andruszko i Alek-
sandra Matryca. Bezpłatne wejściów-
ki do odbioru w sekretariacie BOK od 
26.01.2015 w godz. 9-17.

8.02 (niedziela), godz. 18.00
Koncert „W światłach Broadwayu”.
W wykonaniu trio wokalno-instrumental-
nego w składzie: Gabriela Machowska-Ko-
pietz (fortepian), Katarzyna Kalisz-Kędzio-
rek (śpiew-sopran), Piotr Kędziorek (śpiew 
- baryton) oraz Piotr Kopietz (narracja). 
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 26.01.2015

11.02 (środa), godz. 18.00
Z cyklu „Wieczór międzynarodowy 
- Słowacja”. 
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 2.02.2015

14.02 (sobota), godz.18.00
„Miłość, muzyka, Komeda”.
Koncert walentynkowy w wykonaniu 
uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki Roz-
rywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzyszto-
fa Komedy w ramach cyklu „Nowa scena 

- KOMEDA na Bielanach. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w sekretariacie BOK 
od 9.02.2015 w godz. 9-17

15.02 (niedziela), godz.12.30
Ostatkowy „Bal w 80 dni dookoła 
Świata” dla dzieci. 
W ramach cyklu Dwie Godziny dla Rodzi-
ny. Dla dzieci od 3 lat. Bilety 10 zł, przed-
sprzedaż od 9.02.2015

15.02 (niedziela), godz. 16.00
Ostatkowy Bielański Dancing. 
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 9.02.2015

21.02 (sobota), godz. 15.00
Wieczór słowno-muzyczny „W 205. 
rocznicę urodzin Fryderyka Chopina”. 
„Fryderyk Chopin. Rodem warszawianin, 
sercem Polak, talentem świata obywatel”. 
Otwarte spotkanie klubowe Zespołu Ani-
matorów Kultury Rady programowej Se-
niorów Bielańskich. Wstęp wolny

28.02 (sobota), godz. 19.00
Spektakl „Zasoby nieludzkie” w 
wykonaniu Teatru Wolendajskiego.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 16.02.2015.

 

12.02 (czwartek), godz.18.30
Z cyklu „Historia ubioru - Moda 
pierwszej dekady XX wieku”. 
Spotkanie z członkiniami Grupy Re-
konstrukcyjnej „Bluszcz”. W programie 
prelekcja, pokaz slajdów oraz pokaz 
elementów ubrań początku XX wieku. 
Wstęp wolny.

19.02 (czwartek), godz. 17.00
Warsztaty malowania na jedwabiu. 
Warsztaty artystyczne, zapewniamy wszyst-
kie materiały. Koszt: 80 zł . Zapisy do dnia 
13.02.2015 r. Tel. (22) 834 40 04.

21.02.(sobota), godz. 12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze 
sztuką”.
W programie: ”Prot i Filip” - spektakl dla 
dzieci w wykonaniu Teatru OdSkocznia. 
Bilety: 5 zł (od osoby).

26.02.(czwartek), godz.18.30
Z cyklu „Historia ubioru - Moda lat 
20 XX wieku”.
Spotkanie z członkiniami Grupy Rekon-
strukcyjnej „Bluszcz”, w programie prelek-
cja, pokaz slajdów oraz pokaz elementów 
ubrań lat 20-tych. Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 
tel. 22 834 65 47, www.bok-bielany.eu

Kasa czynna: poniedziałek, środa-piątek 16.00–19.00; wtorek 
10.00–13.00; oraz na godzinę przed imprezą

Dobre Miejsce
Z cyklu Dobre Kino - fi lm „Zacznijmy od nowa”

13.02 (piątek), godz. 18.00
Otwarcie wystawy „Granice akwareli...” 
w malarstwie Anny Dyląg, Iwony Gałaj, 

Barbary Koźmik, Katarzyny Palczyńskiej 
oraz Teresy Różańskiej-Orłowskiej

Artystki są członkiniami Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Iwona Gałaj 
uczęszczała, a Barbara Koźmik nadal jest uczestniczką zajęć Rysunku i Malarstwa w 
Bielańskim Ośrodku Kultury prowadzonych przez Renatę Szymanowską. Wszystkie 
artystki łączą warsztaty akwareli pod kierunkiem Joanny Sułek-Malinowskiej i plenery 
organizowane przez Magazyn Sztuk – Filię Ośrodka Kultury Ochoty.  

Oto krótkie wypowiedzi, czym dla każdej z artystek jest akwarela: Anna Dyląg: 
„Akwarela dla mnie to obcowanie z magią światła i koloru. Lubię tę technikę za jej lek-
kość i praktycznie nieograniczone możliwości przedstawiania tego,  co realne i nierealne.”; 
Iwona Gałaj: „Jest pomysł, szkice i plan działania, a tymczasem podczas pracy, pojawia-
ją się znaki i plamy, które go weryfi kują. Zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, 
do eksperymentowania. Każdy obraz akwarelowy, to fascynująca podróż w kierunku...”; 
Barbara Koźmik: „Nałożona na papier pastelowa mgła. Pozwala wydobyć niuanse świa-
tła, koloru, nastrój jakiejś nieodgadnionej tajemnicy. To niebywała przyjemność, ciągle 
na nowo odkrywać jej tajniki”; Katarzyna Palczyńska: Wyzwanie i duża przyjemność 
malowania. To technika „nieobliczalna” i często efekt końcowy jest zaskakujący” oraz 
Teresa Różańska-Orłowska: „ Akwarela jest dla mnie lekarstwem na codzienność i troski 
życiowe”. Wstęp wolny. Wystawa czynna do 8.03.2015 r.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
www.bok-fi lia.eu, tel. (22) 835-54-44

Z acznijmy od nowa” – 15 lutego 2015 
(niedziela), godz. 18:00, bilety 10 zł. 
Film od 15 lat. Bilety do nabycia od 

godz.17:00 w dniu seansu w Sklepie „Chrze-
ścijańskie Granie”. Więcej na www.dobre-
miejsce.org. Produkcja: USA 2013. DOBRE 
MIEJSCE wej. B, ul. Dewajtis 3. Sala wido-
wiskowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czas 
trwania: 1 godz. 44 min. Reżyseria: John 
Carney. Obsada: Keira Knightley, Adam 
Levine, Mark Ruffalo, Catherine Keener, 
Hailee Steinfeld, Mos Def.

Ona – Gretta (Knightley) początkująca 
piosenkarka i kompozytorka, znalazła się w 
Nowym Jorku, bo towarzyszy swemu chło-
pakowi (Levine) – wziętemu muzykowi, 
negocjującemu kontrakt życia. Są piękni, 
szczęśliwi, bogaci, świat zdaje się leżeć u 
ich stóp! On (Ruffalo), mieszkający od lat 
na Manhattanie producent muzyczny, powo-
li traci kontakt z rzeczywistością... Rozstał 
się z żoną (Keener), jego kontakt z dorasta-
jącą córką (Steinfeld) słabnie, a do tego 
właśnie wyrzucono go z pracy. Wizyta w 
małej knajpie, w której występuje Gretta, na 
zawsze odmieni życie tych dwojga... 

Wprowadzenie do fi lmu oraz dyskusję po 

projekcji poprowadzi krytyk fi lmowy, publi-
cystka, dziennikarka prasowa i radiowa, re-
żyser teatralny Dorota Kołodziejczyk.

Marcin Królak

Bielański Ośrodek Kultury przy ulicy 
Goldoniego 1 ponownie stał się ga-
lerią sztuki, w piątek 9 stycznia od-

był się wernisaż wystawy prac malarskich i 
nie tylko rodziny Piszczelskich (Iwony, 
Tomasza, Wiktorii i Bernarda).

Sama autorka z wykształcenia jest archi-
tektem, rysunek ma we krwi. Przez wiele lat 
jej pasja była jednak w uśpieniu. Zainspiro-
wana przez dzieci (Wiktorię i Bernarda) 
powróciła do zainteresowań jeszcze z cza-
sów dzieciństwa. 

Jak sama mówi o sobie: Poprzez łąki, 
kwiaty, drzewa, pejzaże, konie realistyczne 
oraz magiczne doszłam do abstrakcji i obecnie 
odkrywam w jaki sposób malarsko wyrazić 
swoje emocje, przemyślenia, pokazać intere-

Rodzina z pasją – twórczość różnoraka
sujący proces. Moja twórczość daje mi moż-
liwość zaglądania do świata po swojemu – 
czyli taką formą kontaktu jaka wynika z mojej 
wrażliwości – obrazem, kolorem, rysunkiem.   

Oprócz prac samej autorki, goście mogli 
zobaczyć prace pozostałej rodziny dziesię-
cioletniej Wiktorii (córki) o rok od niej 
młodszego brata Bernarda (syna) oraz zdję-
cia Tomasza (mężą).  

Wernisaż był doskonałą okazją do zapo-
znania się pasją niezwykłej rodziny, która 
na co dzień pochłonięta jest swoimi obo-
wiązkami. Znajduje jednak czas by „kom-
ponować”. Bo jak sama wspomniała warto 
jest być kompozytorem swojego życia. 

Wystawę można oglądać do 8 lutego.
Paweł Hołubiec

W ramach cyklu „Jazz w Podzie-
miach Kamedulskich na Biela-
nach” 17 lutego 2015 r. o godz. 

19.00, w Podziemiach Kamedulskich, przy 
ul. Dewajtis 3, wystąpi zespół OLD TI-
MERS – legenda jazzu tradycyjnego w 
Polsce. W ostatni dzień karnawału czeka nas 
świetna zabawa przy tanecznej muzyce „ery 

swingu”, jazzu nowoorleańskiego i dixie-
landu.

Skład zespołu tworzą: Jerzy Kuszakie-
wicz – trąbka, Jerzy Galiński – klarnet, 
Zbigniew Konopczyński – puzon, Paweł 
Tartanus – banjo, wokal, Janusz Kozłow-
ski – kontrabas, Bogdan Kulik – perkusja.

Hanna Dutkiewicz

OLD TIMERS
Pierwszy w tym roku koncert 

z cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach”
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DAM PRACĘ
• Interkadra jest działającą na rynku europejskim licencjonowaną 
Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz 
Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną do Kra-
jowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. Obecnie na 
terenie Warszawy i okolic poszukujemy chętnych do pracy na sta-
nowiskach: Kasjer/Kasjerka, Pracownik sklepu, Pracownik hali,  
Sprzedawca handlowy, Konsultant/ka telefoniczny, Pracownik 
działu mięsnego,  Pracownik działu warzywa/ owoce, Sprzatacz/
ka, Pomocnik/ca kuchni, Merchandiser, Składacz materiałów 
kartonowych. Osoby chętne proszone są o przesyłanie swojego 
CV z klauzulą na adres praca.region4@interkadra.pl w razie 
pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 379 71 07.

SZUKAM PRACY
• Położna zaopiekuje się osobą starszą. Tel. 505 113 892.

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

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

• Pogotowie komputerowe. Masz problem z komputerem? Za-
dzwoń! Bezpłatny dojazd i diagnoza na terenie Warszawy. Pre-
ferowane dzielnice: Bielany, Bemowo, Żoliborz, Łomianki, Wola, 
Centrum. Wystawiam faktury Vat 23%. Telefon: 503-500-065.

• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i dozór. Tel. 602 
362 911.

• Księgowy od 25 lat w zawodzie, poprowadzi każdą fi rmę od 
A – Z. Porady podatkowe i księgowe zawarte w cenie. Tel. 
691 036 471.

• Galeria sztuki „Art- kresy”. Duży wybór obrazów – motywy przyro-
dy i kwiatów. Bielany. ul. Marymoncka 77 (vis a vis AWF). Tel. 601 
845 928. Czynna w godz. 12.00–18.00, sob. 12.00–15.00.

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, IV p., 
w niskiej zabudowie, blisko metra Słodowiec na mniejsze 2 
pokojowe z widną kuchnią, na parterze lub wyżej w budynku z 
windą. Bez pośredników. Tel. 605 487 013.

• 49 m2 Żeromskiego 2 piętro cegła balkon. Tel. 602360494.
• Poszukujemy mieszkania na Starych Bielanach. Tel. (22) 
8340210.

• Zamienię ładne, zadbane mieszkanie komunalne na Bielanach 
o pow. 38 m2, 2 niezależne pokoje, widna kuchnia, duża piw-
nica, 4 piętro w 4 piętrowym odnowionym bloku, na większe 3 
pokojowe. Tel. 668 677 941.

• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe (27m2) przy ul. Ma-
rymonckiej na większe zadłużone lub do remontu. Telefon 
667-241-993.

SPRZEDAM
• Opel Astra III hatchback, 2005 r., automat, kolor srebrny, prze-
bieg 193 tys., cena 12,5 tys. zł. Tel. 509 599 938.

NAUKA
• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego – dzieci, młodzież, 
40 zł/h. Tel. 797 954 208.

• Język niemiecki. Nativ speaker. Konwersacja. Korepetycje – 
szeroki zakres. Tel. 722 756 323.

• Matematyka – nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 698 414 
705.

• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 695 612 825.
• Angielski – Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjalny, matura 
(podstawowa, rozszerzona), certyfi kat FCE, sprawdzian szósto-
klasisty,  konwersacje, korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Ma-
gister, międzynarodowy certyfi kat CAE (poziom zaawansowany), 
doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.

• Tłumaczenia pisemne w zakresie General English na poziomie 
zaawansowanym – prace szkolne, listy prywatne, CV i listy 
motywacyjne, itp. Angielski-polski, polski-angielski. Magister, 
międzynarodowy certyfikat CAE (poziom zaawansowany), 
wieloletnie doświadczenie, również jako tłumacz na wyjazdach. 
Rzetelni i szybko. Tel. 609 979 485.

• Jest doskonała okazja by poprawić swoje wyniki w szkole i 
skorzystać z KOREPETYCJI z zakresu przedmiotów takich jak: 
Matematyka, Fizyka oraz Chemia. Szczegóły znajdziecie na 
stronie: www.piotrpajewski.pl/korepetycje/ . Wszystko sprawnie, 
miło, tanio i skutecznie

INNE
• Fundacja Światło Oddział w Warszawie realizująca program 
„Akademia Walki z Rakiem”, poszukuje darczyńcy, który mógłby 
przekazać bezpłatnie projektor multimedialny, może być uży-
wany. Sprzęt był by wykorzystywane do celów szkoleniowych 
podczas spotkań uczestników programu „Akademia Walki z 
Rakiem”. Kontakt: Monika Zaremba. Tel. 661 411 520.
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CRS, BIBLIOTEKA – LUTY

Mediateka Start-Meta, ul. 
Szegedyńska 13a, www.mediateka.

waw.pl , tel. 22 291 44 68
4 lutego godz. 17:30
Dyskusyjny Klub Książki
Zapraszamy do lektury „Domu pod Lut-
nią” K. Orłosia -urokliwej i ciepłej powieści 
o doświadczaniu szczęścia w nieszczęśli-
wych czasach. Sielska codzienność wie-
lokulturowej społeczności Lipowa wśród 
baśniowej przyrody: świat ładu, uniwer-
salnych wartości i zgody z naturą, jednak 
z dramatami historii w tle.

6 lutego godz. 17:00
Bielańska Akademia Filmowa dla 
wymagających
„Sierpień w hrabstwie Osage” to połą-
czenie kina mainstreamowego z głęboką 
acz sarkastyczną refl eksją nad złożonymi 
relacjami rodzinnymi. Niebanalne kre-
acje aktorskie m. in.: Meryl Streep, Julii 
Roberts czy Benedicta Cumberbatcha w 

reż. Johna Wellsa, to doskonała rozrywka 
i wartościowy obraz „w jednym”. 

13 lutego godz. 17:00
Karnawałowa zabawa z falbankami 
dla najmłodszych
Zabawa karnawałowa dla dzieci prowa-
dzona przez Teatr Złoty Dukat. Stroje kar-
nawałowe mile widziane. Wstęp wolny! 

14 lutego godz. 10:00 - 16:00
Rodzinne soboty w MultiCentrum 
„z sercem w tle”
10:00-11:00 - MultiArt - Klub Grafi ka gr. I - 
min. wiek uczestników 4 lata
11.00-12:00 - MultiArt - Klub Grafi ka gr. II 
- min. wiek uczestników 4 lata
12:30-14:00 - Czas pracy twórczej - min. 
wiek uczestników 4 lata
14:30-16:00 - LogiKit - Klub Konstruktora 
- min. wiek uczestników 6 lat
Dzieci do lat 7 pracują z pomocą rodzi-
ców.

Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Staszica

www.bibliotekabielany.waw.pl

Zwycięscy Grand Prix Warszawy

Bieganie w tegorocznym 25 jubile-
uszowym roku Grand Prix Warsza-
wy dobiegło końca a zwycięzców 

uhonorowano stosownymi trofeami i upo-
minkami.

Klasyfi kacja open kobiet i mężczyzn:
Kobiety: 1. Agnieszka Łęcka - Jacek 

Biega Running Team, 2. Elżbieta Peret - 
Warszawa – Powsin, 3. Anna Sawicka - 
Jacek Biega Running Team.

Mężczyźni: 1. Artur Jabłoński - Dream 
Run, 2. Krzysztof Wasiewicz - Kondycja 
Ursynów, 3. Sebastian Polak - KB Active 
Sport.

Klasyfi kacja zespołowa – Jacek Biega 
Running Team 

Od jedenastu lat imprezę prowadziła 
Alina Sakwa – Prezes Active Sport. Go-
ściem imprezy zakończeniowej był przed-
stawiciel OPZZ mec. Bogdan Grzybowski 
który w imieniu Przewodniczącego – Jana 
Guza – uhonorował 4 biegaczy startujących 
w Grand Prix Warszawa w biegach na 
dyst.10 km. W okresie 25 lat (1990-2014).

Niżej wymienieni otrzymali piękne am-

fory. Są to: 1. Eugeniusz Dembinski – Wo-
łomin – lat 70, dyplomowany nauczyciel 
posiadacz srebrnej odznaki za zasługi dla 
Warszawy – mistrz Polski Weteranów w 
biegach na dyst. 5-10 km i w półmaratonie 

2. Tadeusz Andrzejewski – Warszawa 
– Bielany lat 81, pracownik techniczny 
(inwestycje) ZP.J. Dolwis „Leśna i Huta 
Warszawa. Zdobywca 27 medali mistrzostw 
Polski Weteranów. Honorowy obywatel 
miasta Leśna i Luboń. Posiadacz wielu od-
znaczeń Państwowych i wyróżnień. Prze-
biegł 80 maratonów i ultra biegów – 39 razy 
na podium w tych imprezach.

3. Jacek Noworyta – lat 72, zawód 
mikrobiolog. Dr nauk przyrodniczych. Były 
pracownik Państw. Zakładu Higieny i Insty-
tutu Reumatologii. Posiadacz odznaczeń 
państwowych. Uczestnik ok. 1200 różnych 
imprez sportowych. Pokonał 47 marato-
nów.

4. Wiesław Łuksza – Warszawa – Ur-
synów lat 73, były pracownik zakładów 
Przem. Zbrojeniowego. Pokonał 52 marato-
ny. W latach 1956 – 66 biegacz CWKS 
Legia Warszawa – 400, 800 i 1500 m. 

Uhonorowany został również red. PAP 
Janusz Kalinowski lat 64, który był pomy-
słodawcą i prowadzącym Grand Prix przez 
14 lat. Współorganizator Warszawskich 
Maratonów Pokoju w latach 1981-1991. 
Organizator Memoriału Tomasza Hopfera i 
wielu innych.

Tadeusz Andrzejewski 

Biegali 25 lat
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