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Próba bicia Rekordu Guinessa 
na Bielanach

Wielka Warszawa – 
czyli referendum w stolicy
6 lutego br. Rada Miasta 
Stołecznego Warszawy 
postanowiła o przepro-
wadzeniu referendum 
gminnego dotyczącego 
zmiany ustroju m.st. 
Warszawy. 26 marca br. 
mieszkańcy odpowiedzą 
na pytanie „Czy jest Pan/
Pani za zmianą granic 
Miasta Stołecznego 
Warszawy poprzez do-
łączenie kilkudziesięciu 
sąsiednich gmin?” 

N a Prezydencie m.st. 
Warszawy spoczywa 
ob ow i ą z e k  j e go 

przygotowania, ale referen-
dum przeprowadzają i usta-
lają jego wynik powołane 
w tym celu właściwe Miej-
ska Komisja ds. Referen-
dum w Warszawie i obwo-
dowe komisje ds. referen-
dum. 

24 lutego br. zostaną po-
dane do publicznej wiado-
mości obwieszczenia o nu-
merach i granicach obwo-
dów głosowania oraz wy-
znaczonych siedzibach ob-
wodowych komisji do spraw 
referendum. Znajdziemy 
w nich informacje na temat 
komisji właściwych do gło-
sowania korespondencyjne-
go i lokalach dostosowanych 
do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych.

Do 3 marca br. (piątek) 
w urzędach dzielnicowych, 
w tym także na Bielanach, 
prowadzone są zapisy na 
członków obwodowych ko-
misji do spraw referendum.  
Aby zgłosić się do komisji 
wystarczy być wpisanym do 
rejestru wyborców m.st. 
Warszawy. 

Członkowie komisji za 
swoją pracę otrzymają dietę 
(kwoty zwolnione z podat-
ku) w wysokości:

190,00 zł – Przewodni-
czący Komisji, 

165,00 zł – zastępca 
przewodniczącego,

150,00 zł –  członek ko-
misji. 

Zapisy prowadzone są 
w Urzędzie Dzielnicy Bie-
lany ul. Żeromskiego 29 
pok. 314 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 
8:00-16:00. 

Zapraszamy serdecznie 
wszystkich zainteresowa-
nych.

Iwona Stolarczyk
Z-ca Urzędnika Wyborczego

w m.st. Warszawie
w Dzielnicy Bielany

Więcej na str. 4-5

Czytaj więcej str. 4

Czytaj więcej str. 17

Żegnają Cię Bielany

Czytaj więcej str. 8
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XXV Sesja Rady Dzielnicy

W dniu 7 lutego 2017 r. 
odbyła się XXV Sesja 
Rady Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy. 
Podczas obrad Rada Dzielnicy 

Bielany zapoznała się z informacją 
Zarządu Dzielnicy Bielany w spra-
wie przyjęcia propozycji dostoso-
wania sieci publicznych szkół 
podstawowych, gimnazjów i klas 
gimnazjów oraz szkół ponadgim-
nazjalnych i ponadpodstawowych 

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy do nowego ustroju szkolnego. 
W posiedzeniu uczestniczyli rów-
nież dyrektorzy placówek, którzy 
będą bezpośrednimi realizatorami 
powyższych zmian.

Rada Dzielnicy pozytywnie 
zaopiniowała wniosek o zmiany w 
załączniku dzielnicowym Nr III do 
budżetu m.st. Warszawy na 2017 
r. w szczególności dotyczące bu-
dowy placów zabaw w dwóch bie-
lańskich placówkach oświatowych, 
w związku z realizacją reformy 
systemu oświaty. 

Następnie zajęła stanowisko 
wyrażające głębokie zaniepokoje-
nie zapisami projektu ustawy 
o ustroju miasta stołecznego War-
szawy, a także jednogłośnie przy-
jęła stanowisko w sprawie zmiany 
nazwy ostatniej stacji metra Mło-
ciny na Młociny Huta. 

Rada Dzielnicy negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały 

Rady m.st. Warszawy w sprawie 
nadania nazwy „Skwer Józefa 
Piusa Dziekońskiego”, obiektowi 
miejskiemu położonemu na te-
renie Dzielnicy Bielany w rejonie 
ulic: Schroegera, Fontany i Li-
sowskiej. Jednocześnie wyraziła 
wolę nadania ww. obiektowi na-
zwy „Skwer im. Maryny Fal-
skiej”. 

Rada Dzielnicy Bielany za-
twierdziła plan kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2017 r., a także roz-
szerzyła skład Komisji Mieszka-
niowej o dwóch nowych człon-
ków. 

Poparła również stanowisko 
Zarządu Dzielnicy Bielany wyra-
żające negatywną opinię w zakre-
sie zaproponowanej przez Bouy-
gues Immobilier Polska Sp. z o.o. 
obsługi komunikacyjnej dla nie-
ruchomości gruntowej przy ul. 
Gąbińskiej. 

Rada Dzielnicy Bielany przy-

31 stycznia 2017 r. przy Urzę-
dzie Dzielnicy wystartowała 
bielańska edycja akcji „Wymia-
na Ciepła”. Była to akcja zain-
spirowana podobną inicjatywą 
z Budapesztu. Idea jest bardzo 
prosta: każdy, kto ma niepo-
trzebne ciepłe ubrania, może 
zostawić je na specjalnym wie-
szaku. Każdy, kto potrzebuje 
ciepłych ubrań, może je sobie 
stamtąd zabrać. 

Z inicjatywą zorganizowania 
takiego miejsca na Biela-
nach wystąpili Bielańscy 

Aktywiści. Urząd Dzielnicy Bie-
lany, który włączył się w realizację 
tak szczytnego celu, zorganizował 
namiot wraz z wyposażeniem 

Wymiana Ciepła na Bielanach
oraz przeprowadził akcję promo-
cyjną.

Na inauguracji akcji nie zabra-
kło władz dzielnicy oraz radnych. 
Burmistrz Dzielnicy Tomasz Men-
cina, jego zastępcy: Artur Woł-
czacki, Grzegorz Pietruczuk oraz 
Radny Dzielnicy Bielany Daniel 
Pieniek mieli okazję osobiście po-
dziękować pierwszym darczyńcom 
oraz Katarzynie Homan, założy-
cielce Bielańskich Aktywistów, 
która wspierana przez członków 
grupy, od początku koordynowała 
akcję, zapraszając do współpracy 
mieszkańców oraz bielańskich 
przedsiębiorców.

Podczas akcji z ciepłymi ubra-
niami dla potrzebujących przycho-
dzili zarówno Bielańczycy mieszka-

jący w pobliżu Urzędu, jak z najdal-
szych części dzielnicy. Dzięki ich 
ofiarności namiot bardzo szybko 
wypełnił się ciepłymi płaszczami, 
kożuchami, kurtkami, góralskimi 
swetrami, szalikami, czapkami i zi-
mowym obuwiem, a namiot był 
czynny 24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu przy Urzędzie Dzielni-
cy Bielany od ul. Jarzębskiego.

Bielańska „Wymiana Ciepła” 
zakończyła się 17 lutego br., nato-
miast ubrania zostały przekazane 
potrzebującym, w tym szpitalnym 
izbom przyjęć i oddziałom ratun-
kowym, gdzie przyjmowane są 
osoby bezdomne, które potrzebu-
ją ubrań.

 Katarzyna Piotrowska-Radziewicz

jęła do wiadomości sprawozdania 
z działalności za 2016 r. następu-
jących komisji Rady:

• Komisji Rewizyjnej,
• Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku Publicznego,  
• Komisji Oświaty, 
• Komisji Architektury, Plano-

wania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska, 

• Komisji Budżetu i Inwesty-
cji,

• Komisji Samorządowej i Dia-
logu Społecznego,

• Komisji Zdrowia, Rodziny i 
Pomocy Społecznej.

Po czym przyjęła informację o 
planach pracy na 2017 r. następu-
jących komisji:

• Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego, 

• Komisji Oświaty,
• Komisji Architektury, Plano-

wania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska, 

• Komisji Kultury, Sportu 
i Promocji,

• Komisji Budżetu i Inwesty-
cji,

• Komisji Samorządowej i Dia-
logu Społecznego,

• Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej.

Rada Dzielnicy zapoznała się 
z informacjami Zarządu Dzielnicy 
na temat uchwalonego przez Radę 
m.st. Warszawy załącznika dziel-
nicowego do budżetu m.st. War-
szawy na 2017 r. wraz z później-
szymi zmianami, a także planu 
inwestycyjnego do końca kadencji 
2014–2018.

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

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

10 lutego w Centrum Rekre-
acyjno-Sportowym przy ul. 
Lindego 20 odbył się � nał 
trwającego trzy dni VIII Mię-
dzynarodowego Turnieju 
Służb Mundurowych w piłce 
nożnej halowej im. podkom. 
Andrzeja Struja. 

H onorowy patronat nad wy-
darzeniem objął Prezes 
Polskiego Komitetu Olim-

pijskiego oraz Prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Ideą rozgrywanego od sied-
miu lat Turnieju jest upamiętnie-
nie bohaterskiej postawy podkom. 
Andrzeja Struja, funkcjonariu-
sza, który zginął tragicznie 
w 2010 r. W tegorocznych roz-
grywkach wzięło udział 780 za-
wodników z 65 drużyn. Wśród 11 

zespołów zagranicznych udział 
wzięły drużyny z Białorusi, Bośni 
i Hercegowiny, Gruzji, Ukrainy, 
Mołdawii, Wielkiej Brytanii, Ru-
muni, Cypru, Węgier i Izraela. 
Polskę reprezentowały drużyny 
służb mundurowych z policji, 
straży granicznej. Zawody pre-
zentowały wysoki sportowy po-
ziom i odbyły się z poszanowa-
niem reguł fair play.

W uroczystości wzięli udział 
m.in. członkowie Zarządu Dziel-
nicy Bielany, burmistrz Tomasz 
Mencina i jego zastępca Grzegorz 
Pietruczuk oraz dyrektor CRS 
Bielany Anna Szymczak-Gałkow-
ska.

Wszystkim gratulujemy uda-
nych rozgrywek!

Redakcja

VIII Międzynarodowy Turniej Służb 
Mundurowych w piłce nożnej 
halowej im. podkom. Andrzeja Struja

Radość zwycięzców

Otwarcie stoiska „Wymiany Ciepła” na Bielanach
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Pod koniec stycznia mieliśmy 
okazję zobaczyć postępy re-
montu Szkoły Podstawowej 
nr 77 przy ul. Samogłoska 9. 

Z astępca Burmistrza Dzielnicy 
Bielany Artur Wołczacki ra-
zem z przedstawicielem Rady 

Rodziców Agnieszką Noetzel, 
w towarzystwie dyrektor szkoły 
Marzenny Narojek, przedstawi-
ciela wykonawcy oraz Naczelnika 
Wydziału Infrastruktury Pawła 
Sondija, dokonali oględzin zakoń-
czonego w miniony weekend I eta-
pu prac.  

„Zgodnie z założeniami re-
mont prowadzony jest z etapowym 
wyłączaniem sal lekcyjnych. Po 
zakończeniu I etapu – czyli wyre-

I etap remontu SP nr 77 zakończony

montowaniu wszystkich sal dydak-
tycznych na I piętrze zostały one 
udostępnione dzieciom” – powie-
dział Wiceburmistrz Wołczacki. 

30 stycznia dzieci miały zajęcia 
w 6 nowych, kolorowych klasach. 

Małgorzata Kink

Na ul. Ks. Mazowieckich wyko-
nano przyłącza kanalizacyjne 
i studnie do wpustów deszczo-
wych. Natomiast na ul. Encyklo-
pedycznej zakończono rozbiór-
kę dotychczasowego ogrodze-
nia Seminarium, w związku z po-
szerzeniem jezdni, i ustawiono 
tymczasowe ogrodzenie.  

Postęp prac na 
ul. Ks. Mazowieckich 
i Encyklopedycznej

O d 13 lutego 2017 r. ul. Książąt 
Mazowieckich jest już prze-
jezdna. Wprowadzono cza-

sową organizację na ul. Encyklope-
dycznej (na odcinku od ul. Heroldów 
do ul. Pasymskiej) w związku z roz-
poczęciem budowy odwodnienia.

Małgorzata Kink

31 stycznia w Mediatece Start-
Meta przy ul. Szegedyńskiej 
13A odbył się  � nał projektu 
„Moja Pierwsza Karta Biblio-
teczna”, który ma na celu 
zachęcenie do czytania książek 
mieszkańców Bielan od naj-
młodszych lat. 

D o projektu – za zgodą rodzi-
ców – zgłosiło się 300 
pierwszoklasistów z 8 bie-

lańskich szkół podstawowych. Po-
jawili się z Mediatece wraz z dy-
rektorami szkół i wychowawcami, 
aby z rąk Burmistrza Dzielnicy 
Bielany Tomasza Menciny i Dy-
rektora Biblioteki Publicznej Wi-
tolda Kona otrzymać swoje pierw-
sze karty biblioteczne. 

Projekt został stworzony, aby:
1. Rozpowszechniać czytelnic-

two.
2. Odciągnąć dzieci od puła-

pek technologicznych, jakimi są 

„Moja Pierwsza Karta Biblioteczna”
internet, komputer, telewizor 
i konsole.

3. Rozwijać już w najmłod-
szym wieku nowe zainteresowania 
i pasje.

4. Ułatwić naukę.
Dzięki karcie bibliotecznej 

pierwszoklasiści będą mieli dostęp 
do olbrzymiego księgozbioru we 
wszystkich Bibliotekach na Biela-
nach. Będą mogli też uczestniczyć 
we wszystkich warsztatach i zaję-
ciach prowadzonych w Bibliote-
kach oraz korzystać z bezpłatnego 
kina i przedstawień teatralnych. 

Szkoły biorące udział w pro-
jekcie:

SP nr 133 im. Stefana Czar-
nieckiego, ul. Antoniego Fontany 
3 – 54 uczniów

SP nr 187 im. Adama Mickie-
wicza, ul. Sta� a 21 – 11 uczniów

SP nr 209 im. Hanki Ordonów-
ny,  Al .  Re ymonta  25  –  56 
uczniów

SP nr 289 im. Henryka Sien-
kiewicza, ul. Broniewskiego 99A 
– 45 uczniów

SP z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 223 im. Partyzantów Ziemi 
Kieleckiej, ul. Kasprowicza 107 – 
20 uczniów

SP z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 214 im. Stanisława Skrypija, 
ul. Antoniego Fontany 1 – 22 
uczniów

SP nr 80 im. Marii Kownackiej, 
ul. Aspekt 48 – 44 uczniów

SP nr 352, ul. Josepha Conrada 
6 – 48 uczniów

Wydarzenie zostało uświetnio-
ne występem teatru „Lalka” i słod-
kim poczęstunkiem.

Program realizowany jest przez 
Bibliotekę Publiczną im. Stanisła-
wa Staszica we współpracy z Wy-
działem Oświaty i Wychowania 
Dzielnicy Bielany.

Małgorzata Kink

Od 12 stycznia 2017 r., czyli od 
dnia wejścia w życie grudnio-
wej uchwały Rady Miasta, 
mieszkańcy mogą składać 
wnioski o do� nansowanie wy-
miany starych pieców węglo-
wych na nowoczesne źródła 
ciepła opalane gazem.

W arszawiacy będą mogli 
otrzymać od ratusza od 
7 000 do 20 000 zł dopła-

ty. Udzielone wsparcie nie będzie 
mogło przekroczyć 75% rzeczywi-
stych kosztów realizacji inwestycji 
polegającej na:

• likwidacji kotłów lub palenisk 
na paliwo stałe i zastąpieniu ich 
nowym źródłem ciepła opalanym 
paliwem gazowym: 7 000 zł dla 
osób fizycznych i prowadzących 
działalność gospodarczą, 15 000 zł 
dla wspólnot mieszkaniowych, osób 
prawnych i przedsiębiorców, 

• likwidacji dotychczas wykorzy-
stywanego źródła ciepła i wykonaniu 
indywidualnego węzła cieplnego 
z jednoczesnym podłączeniem do 
miejskiej sieci ciepłowniczej: 10 000 
zł dla osób � zycznych i prowadzą-
cych działalność gospodarczą, 20 
000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, 
osób prawnych i przedsiębiorców.

Wnioski będzie można pobrać ze 
strony Biura Ochrony Środowiska ze 
strony www.zielona.um.warszawa.pl 
oraz w Wydziałach Obsługi Miesz-
kańców. Po wypełnieniu wniosek 
należy złożyć w Biurze Ochrony Śro-

dowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9). 
Zachęcamy do przyjścia do Biura 
Ochrony Środowiska i konsultacji 
wniosku z pracownikami wydziału: 
pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, 
pokój 404 i 405, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00. Dodatko-
wo szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr. tel. 22 443 25 73, 22 
443 25 75, 22 443 25 76.

Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać 
się o do� nansowanie w tym roku, 
muszą złożyć wniosek do 31 marca 
2017 r. Program jest wieloletni – to 
dopiero początek. Mieszkańcy będą 
mogli ubiegać się o do� nansowanie 
także w kolejnych latach.

Wciąż można ubiegać się o do-
� nansowanie innych przedsięwzięć 
służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej. To środki 
przeznaczone m.in. na:

• likwidację zbiorników bezod-
pływowych z budową przyłącza 
kanalizacyjnego – usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu 

• wykorzystanie źródeł energii 
odnawialnej.

Redakcja

Miasto do� nansuje 
likwidację pieców

Zastępca burmistrza Artur Wołczacki wraz z naczelnikiem WIR 
Pawłem Sondijem odwiedzają wyremontowane wnętrze SP nr 77

Burmistrz Tomasz Mencina i dyrektor biblioteki Witold Kon wręczają Karty Biblioteczne bielańskim pierwszoklasistom
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Zrealizowane projekty w ramach 
budżetu partycypacyjnego na 2017 r.

„Bielany kulturalne, czyli 
spotkania autorskie w 
Wypożyczalni przy ul. 
Peto� ego 3”

„Fotografią alternatywną” 
wraz z opracowaniem modułu 
tematycznego: cyjanotypia zaj-
mowali się uczestnicy warsztatów 
zrealizowanych w ramach budże-
tu partycypacyjnego na 2017 r. 
w Wypożyczalni przy ul. Peto� e-
go 3. Prowadzący warsztaty, Greg 
Ostrowski, Łukasz Gietka, Piotr 
Wocial oraz Szymon Dederko 

„Bielany kulturalne, 
czyli spotkania 
autorskie w 
Wypożyczalni przy ul. 
Peto� ego 3”
Agnieszka Martinka – pierw-

sza w Polsce laureatka nagrody 
Johnnie Walker Keep Walking 
Award „za pasję i odważne zreali-
zowanie marzenia”, uznana przez 
magazyn turystyczny „Podróże” za 
Podróżnika Roku gościła 24 stycz-
nia w Wypożyczalni przy ul. Peto-
� ego 3. Spotkanie zostało zorgani-
zowane w ramach realizacji projek-
tu z budżetu partycypacyjnego na 
2017 r. „Bielany kulturalne, czyli 
spotkania autorskie w Wypożyczal-
ni przy ul. Peto� ego 3”. Zaprezen-
towana przez nią książka „Poło-
winka” stanowi zbiór zachowanych 
od niepamięci osobistych zapisków 
pewnej rodziny – jak wiele rodzin 
w Polsce, dotkniętej sowieckimi 
represjami. Jest rozliczeniem, żywą 
pamięcią przeszłości, czasów dzie-
ciństwa, wspomnieniem przygód, 
smaków, rozłąki. To opowieść nie-
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szablonowa, niemieszcząca się w 
ramach podręcznika historii, pa-
miętnika czy książki podróżniczej, 
a z każdej z nich czerpiąca wiele 
elementów. To opowieść szkatułko-
wa – barwna, wzruszająca, praw-
dziwa i piękna, poparta relacjami 
świadków przeszłości. Książka za-
wiera narracje Zdzisława Martin-
ki – jego osobiste opisy wydarzeń 
politycznych rozgrywających się 
w latach 1939–1958 – które mie-
szają się z opisami przygód i losów 

jego samego jako młodego chłopca, 
młodzieńca i dorosłego mężczyzny, 
a także jego córki Agnieszki, która 
z chwilą wydania książki w końcu 
spełnia marzenie swoje i Taty. Jest 
to podróż śladami zsyłki Taty – jak 
zwykle na ukochanym rowerze 
i z plikiem maszynopisu – nie jest 
tylko przygodą, którą wielu po-
dróżników mogłoby spisać po po-
wrocie z wyprawy.

Małgorzata Koziarska

zaprezentowali jedną z najmniej 
skomplikowanych technik, jaką 
poznają adepci alternatywnych 
metod fotograficznych. Jest to 
metoda uzyskiwania odbitek, 
a powstały obraz charakteryzuje 
się niebieską barwą, przez co 
technika nazywana jest także błę-
kitem pruskim lub blueprintem. 

Kolejne zajęcia bezpłatne od-
będą się 27 lutego i 27 marca. Obo-
wiązują zapisy. Kontakt: m.koziar-
ska@bibliotekabielany.waw.pl.

Małgorzata Koziarska
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W ramach 4. edycji budżetu 
partycypacyjnego na 2018 r. 
mieszkańcy Warszawy złożyli 
2781 projektów (w pierwszej 
edycji wpłynęło 2236, w drugiej 
2333, a w trzeciej 2649), z czego 
202 projekty na Bielanach 
(w pierwszej edycji 174, w dru-
giej 186, w trzeciej 191). Pod 
względem liczby zgłoszonych 
projektów zajęliśmy 4 miejsce 
w Warszawie. Najmłodszy autor 
miał 15 lat, zaś najstarszy 85. 

W wyniku wery� kacji ogól-
nej do wery� kacji szcze-
gółowej tra� ło 198 pro-

jektów. Ich liczbę w poszczegól-
nych obszarach prezentuje mapa 
obok. 

Projekty zostały przekazane do 
Wydziałów i jednostek miejskich, 
gdzie pracownicy szczegółowo 
sprawdzą możliwości realizacji 
opisanego projektu, w tym: jego 
zgodność z obowiązującymi prze-
pisami prawa, możliwość realizacji 
we wskazanej lokalizacji oraz 
w ciągu jednego roku, oszacowany 
koszt realizacji pomysłu, zgodność 
z przyjętymi zasadami dostępności 
dla mieszkańców, jak również 
z kompetencjami, strategiami 

Zakończyliśmy wery� kację 
ogólną projektów!

i programami Miasta. Jeśli w pro-
jekcie niezbędne będzie wypraco-
wanie zmian, tak aby mógł być 
poddany pod głosowanie miesz-
kańców, pracownicy urzędu skon-
taktują się z autorem projektu, 
przedstawią mu proponowany za-
kres zmian i wyjaśnią, z czego wy-
nika konieczność ich wprowadze-
nia. Do zmian autor projektu może 
odnieść się w ciągu 4 dni robo-

czych, od dnia uzyskania informa-
cji z urzędu. Jeśli nie uda się osią-
gnąć porozumienia w kwestii 
wprowadzenia zmian, pomysł zo-
stanie zwery� kowany negatywnie. 
Lista wszystkich pomysłów, które 
zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców, zostanie opubliko-
wana do 1 czerwca. 

Sylwia Lacek

Co się będzie działo w Twojej 
okolicy za rok? Sprawdź i po-
wiedz, co o tym myślisz. Twoi 
sąsiedzi zgłosili pomysły, a Ty 
możesz pomóc im je ulepszyć. 

W każdej dzielnicy odbędą 
się spotkania, na których 
prezentowane będą zgło-

szone projekty. Jest to czas, w któ-
rym można porozmawiać o zgło-
szonych propozycjach z innymi 
mieszkańcami, zadać pytania au-
torom, wyrazić swoje poparcie lub 
sprzeciw wobec projektu. To bar-
dzo ważne, aby projekty odpowia-
dały na potrzeby mieszkańców.

Jeśli jesteś autorem projektu, 

Twoja obecność na spotkaniu, na 
które otrzymasz zaproszenie, jest 
obowiązkowa. Konieczne jest za-
prezentowanie pomysłu. Możesz 
to zrobić osobiście lub poprzez 
swojego przedstawiciela. W sytu-
acji, gdy tego nie zrobisz, Twój 
pomysł zostanie uznany za wyco-
fany i nie będzie dalej rozpatrywa-
ny. Na spotkaniu będą również 
obecni pracownicy Urzędu oraz 
członkowie Zespołu ds. budżetu 
partycypacyjnego. 

Zachęcamy do zapoznania się 
poniżej ze szczegółowym harmo-
nogramem spotkań.

Sylwia Lacek

Dyskutuj o tym, czego 
potrzebujesz!

15 lutego br. odbyło się spo-
tkanie Zespołu ds. budżetu 
partycypacyjnego dla Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, mające 
na celu podsumowanie dotych-
czasowych działań, jak również 
zaplanowanie najbliższych prac. 

W okresie grudzień–sty-
czeń Zespół zorganizo-
wał 7 dyżurów konsulta-

cyjnych dla osób przygotowują-
cych projekty do budżetu partycy-
pacyjnego, a także Maraton Pisania 
Projektów, podczas którego, przy 
specjalnie przygotowanych stoli-
kach tematycznych, zasiedli eks-
perci w dziedzinach: kultury, 
oświaty, ochrony środowiska, in-
frastruktury, architektury oraz 
spraw społecznych.  

W najbliższym czasie członko-
wie Zespołu wezmą udział w spo-
tkaniach dyskusyjnych pomiędzy 
autorami projektów a mieszkańca-
mi, podczas których będą służyć 
opinią i radą w kwestiach związa-
nych z regulaminem przeprowa-
dzania budżetu partycypacyjnego. 
Następnie do Zespołu tra� ą wszyst-
kie projekty, które przeszły wery� -

kację szczegółową prowadzoną 
przez wydziały i jednostki miejskie. 
Jego zadaniem będzie zbadanie, czy 
wery� kacja przebiegła prawidłowo, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
ogólnodostępności projektów. 

Z g o d n i e  z  Uc hw a ł ą  n r 
2450/2016 Zarządu Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy z dnia 8 listo-
pada 2016 r. projekty inwestycyjne 
są ogólnodostępne, jeśli chętni 
mogą z nich korzystać bezpłatnie, 
obiekt jest udostępniony wszyst-
kim zainteresowanym mieszkań-
com przez cały czas eksploatacji, 
co najmniej 30 godz. w tygodniu, 

Spotkanie Zespołu 
ds. budżetu partycypacyjnego

w godz. 8.00-22.00 z uwzględnie-
niem weekendów. Projekty tzw. 
„miękkie” są ogólnodostępne pod 
względem całości działań prowa-
dzonych w przestrzeni publicznej, 
skierowanych do wszystkich 
mieszkańców, pod warunkiem 
przeprowadzenia rekrutacji z wy-
korzystaniem ogólnodostępnych 
środków informacji (w tym strony 
www Urzędu Dzielnicy) oraz re-
alizacji projektu w godzinach 
umożliwiających udział w nim 
wszystkich zainteresowanych. 

Sylwia Lacek
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Tęsknicie za wiosną? Nie macie 
pomysłów na rodzinne, zimowe 
wypady? Brakuje Wam słońca? Nie 
martwcie się! Jak co roku Zwalcz 
Nudę razem z Miastem st. War-
szawy pomoże wam przetrwać 
wiosenne przesilenie, zapraszając 
na kolejną edycję Warszawskich 
Dni Rodzinnych. To już IX edycja! 

W arszawskie Dni Rodzinne 
to wyjątkowy weekend, 
podczas którego najlepsze 

miejskie instytucje otwierają swoje 
drzwi dla warszawskich rodzin. Co 
roku na dwa weekendy (na wiosnę 
oraz na jesieni) zamieniamy stolicę 
w wielki, radosny plac zabaw. Dzięki 
współpracy z setkami punktów w 

Najradośniejszy weekend tego roku tuż, tuż!
IX edycja Warszawskich Dni Rodzinnych już 17–19 marca 2017 r.!

stolicy tworzymy wyjątkowy program 
animacji. Wszystko jest otwarte, bez-
płatne i skierowane do rodzin: poka-
zowe zajęcia językowe, sportowe, 
artystyczne, warsztaty dla rodziców, 
eksperymenty oraz setki innych 
atrakcji, jak spektakle teatralne oraz 
specjalne wystawy w muzeach.

Trzeci weekend marca to dla war-
szawskich rodzin trzy dni wspaniałej 
zabawy. Czekają na was między inny-
mi: zajęcia z matematyką na wesoło 
przygotowane przez Matplanetę, 
szkoła językowa Archibald zorgani-
zuje warsztaty plastyczne z językiem 
angielskim; Dziecięca Akademia 
Twórczości zaprasza na zajęcia z ro-
botyką RoboRobo oraz z Robo Main-
craftem; w księgarni Baczyńskiego 

spędzicie czas w latynoskim klimacie, 
a rodzice spróbują wybornej połu-
dniowoamerykańskiej kawy. Fundacja 
Nowolipki przygotowała warsztaty 
z witrażu – puzzle na szkle; Fundacja 
NUD pokaz – Czy w morskich głębi-
nach mieszkają potwory? Na naj-
młodszych czekają również zajęcia 
z podstaw programowania – a to tyl-
ko kilka z przygotowanych zajęć! Pod-
czas tej edycji WDR będziecie mogli 
bezpłatnie wejść do najciekawszych 
muzeów, teatrów i kin w Warszawie. 
Czekają na Was zaproszenia m.in. do: 
Teatru Studio, Teatru Guliwer, Kina 
Muranów, Kina Iluzjon oraz Kina 
Wisła na Misiowe Poranki, Muzeum 
Domków dla Lalek, Muzeum POLIN 
czy Zamku Królewskiego. 

Dopełnieniem tego weekendu 
będzie Warszawski Piknik Rodzinny 
19 marca 2017 r. w CRS Bielany na 
ul. Lindego 20 w godz. 11:00–15:00, 
którego współorganizatorem jest 
Urząd Dzielnicy Bielany. Na Pikniku 
na warszawskie rodziny będzie cze-
kała moc niepowtarzalnych atrakcji. 
Podczas gdy rodzice będą zdobywać 
wiedzę i poszerzać horyzonty pod 
okiem wykwali� kowanych pedago-
gów, psychologów i lekarzy, na naj-
młodszych będzie czekało mnóstwo 
wspaniałej zabawy: spotkanie z rybką 
MiniMini, z maskotką ZTM – uroczy 
Bilecik; dzieci będą miały okazję zo-
baczyć, jak pracuje zespół Straży Po-
żarnej, która na Piknik przyjedzie 
wozem ratunkowo-gaśniczym. Szko-
ła j. angielskiego Helen Doron En-
glish przeprowadzi zajęcia dla dzieci 
już od 3 miesiąca życia – kurs, który 
poprzez piosenki, rymowanki i wyli-
czanki pozwala osłuchiwać się z języ-
kiem. Będzie też okazja do zrobienia 
sobie szalonych, nietypowych zdjęć 
w fotobudkach Cameralnie i Make a 
Wish lub profesjonalnych fotogra� i 
na stoisku Magiczne Chwile. Leroy 
Merlin zaprosi wszystkich do wspól-
nego sadzenia roślinek, o stylizację 
dziecięcych fryzur zadbają Fryzurki 
spod Chmurki, zaś Funiversity prze-
prowadzi wybuchowe eksperymenty. 
Na Pikniku pojawią się również 
mamy blogerki, autorki takich blo-
gów jak: nebule.pl, mamawarsza-
wianka.pl, mamacarla.pl czy ohmum-
my.pl. Blogerki podpowiedzą, jak 
stawiać czoła wyzwaniom rodziciel-
stwa oraz jak odnaleźć swoją pasję 
jako mama, zaś Justyna Tomańska, 
autorka portalu najlepszedladzieci.pl 
będzie podpisywać swoje książki. 
Patronami Pikniku są również auto-
rzy bloga Mądrzy Rodzice, który jest 
jednym z najpoczytniejszych portali 
parentingowych w Polsce!

W piknikowej strefi e CHRONIĘ, 
BO KOCHAM pary spodziewające się 
dziecka będą mogły spotkać się z wy-
kwalifikowaną doulą, która na czas 
ciąży i połogu wesprze przyszłych 
rodziców swoją wiedzą i doświadcze-
niem. Dzięki rozmowie z przedstawi-
cielami Pramerica Życie młodzi rodzi-
ce poznają najlepsze sposoby zabez-
pieczenia przyszłości finansowej 
swojego dziecka, aby całą rodziną 
mogli w spokoju ducha realizo-
wać swoje marzenia i czerpać więcej 
z życia, dowiedzą się również, kim jest 
Life Planner® i jak bardzo wartościowa 
jest jego pomoc. W tej stre� e również 
m.in.: Basket Kids przygotuje anima-
cje sportowe z elementami koszyków-
ki; zabawy klockami małymi, dużymi 
i tymi zupełnie nietypowymi zapewni 
Klockownia; naukę pierwszej pomocy 
przeprowadzi Pogotowie Ratunkowe; 
zaś Fundacja Wiewiórki Julii zaprosi 

maluchy na bezstresowy przegląd sto-
matologiczny.

Pramerica Życie TUiRSA należy 
do spółki Prudential Financial, Inc. 
(PFI) – jednej z największych insty-
tucji � nansowych na świecie o ponad 
140-letniej historii. W Polsce oferu-
jemy ubezpieczenia na życie o jednym 
z najszerszych zakresów ochrony. Na 
rynku wyróżnia nas wyjątkowa dba-
łość o Klientów i ich zaufanie, a także 
najwyższe standardy obsługi. Naszym 
Klientom dajemy realne oparcie � -
nansowe w momencie, gdy tego naj-
bardziej potrzebują, a przez cały okres 
współpracy chronimy to, co dla nich 
najważniejsze, pomagając im czerpać 
więcej z życia. Tworzymy przyjazne 
i oparte na szacunku środowisko pra-
cy, w którym ambitni i wyjątkowi 
ludzie mogą się rozwijać, realizować 
swój potencjał i osiągać sukcesy. 
Dzięki stabilnym fundamentom – 
naszym wartościom – towarzyszącym 
nam w codziennej pracy wspólnie 
tworzymy � rmę, która wspiera Klien-
tów w realizacji ich celów życiowych 
i odpowiada na ich dynamicznie 
zmieniające się potrzeby.

To tylko niektóre z atrakcji, z któ-
rych będzie można skorzystać pod-
czas Warszawskich Dni Rodzinnych. 
Pamiętajcie, że wstęp na wszystkie 
zajęcia jest bezpłatny, po uprzednim 
zapisaniu się i zarezerwowaniu miej-
sca! 

Nie może Was zabraknąć!
Więcej informacji na: www.war-

szawskiednirodzinne.pl

WKP

Serdecznie zapraszamy 
przyszłe „maluszki” wraz 
z Rodzicami na sobotnie 
spotkania adaptacyjne

w godz. 10.00–11.30
PROPONUJEMY ZAJĘCIA:

11.III.2017: 
muzyczno-ruchowe

18.III.2017:
muzyczno-plastyczne

 Serdecznie prosimy Państwa 
o dobry humor, wygodny strój, 

a także obuwie na zmianę
dla dzieci i dorosłych.

 Do zobaczenia !!!

Serdecznie zapraszamy 
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3 lutego mieliśmy okazję świę-
tować Dzień Patrona w XXII 
Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. José Martí. 

W ten szczególny dzień 
szkołę odwiedziło wiele 
znamienitych osób, 

m.in. ambasadorzy Kuby Jorge 
Martí Martínez, Argentyny Patri-
cia Beatriz Salas, Urugwaju Pablo 
Scheiner Correa i Kolumbii Vic-
toria Gonzalez Ariza oraz Attaché 
Kulturalny Ambasady Meksyku 
Irwin Salazar Vega. W tym gronie 
nie mogło zabraknąć Burmistrza 

Dzień Patrona XXII Liceum 
Ogólnokształcącego im. José Martí

Dzielnicy Bielany Tomasza Men-
ciny. Obecny był również  przed-
stawiciel Rady Dzielnicy Bielany 
– Ryszard Zakrzewski.

Ten wyjątkowy dzień był naj-
lepszym momentem, by uhonoro-
wać szkolnych prymusów. Ucznio-
wie przygotowali również oprawę 
artystyczną, dzięki czemu mieli-
śmy okazję wysłuchać utworów 
w języku hiszpańskim – w tym 
również autorstwa José Martí, 
a następnie obejrzeć poruszający 
dla wszystkich zgromadzonych na 
sali specjalny układ taneczny.

Małgorzata Kink

„Szkolna paczka przedszko-
laczka” – oferta specjalna!

Od 1 września 2017 r. we 
wszystkich bielańskich szkołach 
podstawowych będą funkcjono-
wały oddziały przedszkolne. Dziel-
nica Bielany przygotowała specjal-
ną ofertę edukacyjną dla dzieci, 
które od nowego roku szkolnego 
rozpoczną obowiązkowe przygo-

Bielańskie oddziały 
przedszkolne w szkołach 
podstawowych od 1.09.2017!

towanie przedszkolne w szkole 
podstawowej. 

Dodatkowe zajęcia w wymia-
rze 4 godzin tygodniowo, akcja 
Kulturalny przedszkolak, w tym 
2 wyjścia w miesiącu do kina, 
teatru lub muzeum, a także wy-
prawka sześciolatka i strój spor-
towy – to tylko niektóre elementy 
składające się na bezpłatny pakiet 
edukacyjny.

Dni otwarte dla rodziców i dzieci sześcioletnich 
w szkołach podstawowych 

1. Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6, 01-689 
Warszawa – 1 marca 2017 r.

2. Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk, ul. Samogłoska 9, 
01-980 Warszawa – 1 marca 2017 r.

3. Szkoła Podstawowa nr 80 im. M. Kownackiej, ul. Aspekt 48, 01-904 
Warszawa – 7 marca 2017 r.

4. Szkoła Podstawowa nr 133 im. S. Czarnieckiego, ul. A. Fontany 3, 
01-835 Warszawa – 1 marca 2017 r.

5. Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza, ul. L. Sta� a 21, 
01-884 Warszawa – 2 marca 2017 r.

6. Szkoła Podstawowa nr 209 im. H. Ordonówny,  al. W. Reymonta 
25, 01-840 Warszawa – 2 marca 2017 r.

7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Par-
tyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Kasprowicza 107, 01-823 Warszawa 
– 2 marca 2017 r.

8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. K. Lisiec-
kiego „Dziadka”, ul. Wrzeciono 9, 01-951 Warszawa – 3 marca 2017 r.

9. Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandry Landy, ul. J. Balce-
rzaka 1, 01-944 Warszawa – 2 marca 2017 r.

Szkoła Filialna, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa – 8 lutego 2017 r.
10. Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza, ul. W. Broniewskie-

go 99a, 01-876 Warszawa – 2 marca 2017 r.
11. Szkoła Podstawowa nr 293 im. J. Kochanowskiego, ul. J. Kochanow-

skiego 8, 01-864 Warszawa – 27 lutego 2017 r.
12. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. St. 

Skrypija, ul. A. Fontany 1, 01-835 Warszawa – 2 marca 2017 r.
13. Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. 

Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa – 4 marca 2017 r.
14. Szkoła Podstawowa nr 352, ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa – 

7 lutego 2017 r.
15. Szkoła Podstawowa nr 369 (G nr 72 ), ul. S. Przybyszewskiego 45, 

01-849 Warszawa – 8 marca 2017 r.
16. Szkoła Podstawowa nr 370 (ZS nr 49), ul. L. Tołstoja 2, 01-910 

Warszawa – 2 i 4 marca 2017 r.

WOW

11 lutego w BOK miało miejsce 
spotkanie z poetą, tłumaczem 
i dyplomatą w jednej osobie – 
z panem Ernestem Bryllem. 

S potkanie przy współudziale 
Bielańskiego Ośrodka Kul-
tury zorganizowali społeczni 

animatorzy Jan Edward Marczak 
i Zbigniew Grądziel. 

Ernest Bryll zaprezentował 
kilka swoich wierszy, dotąd niepu-
blikowanych, z ostatniego zbioru 
poezji „Ciągle za mało stary”. Re-
cytację wzbogacał wspomnienia-
mi, anegdotami i re� eksjami z cza-
sów młodości, m.in. wspomniał 
spotkanie z Władysławem Bro-
niewskim. Poeta miał bardzo do-
bry kontakt z publicznością, która 
przyjęła go ciepło, z przyjemnością 
słuchała utworów i wspomnień. 
Padały również pytania o jego 

Spotkanie z Ernestem Bryllem

przeżycia związane z pobytem 
w Londynie, a w szczególności 
pracy dyplomatycznej na placów-
ce w Irlandii. 

Wieczór uświetniła artystka 
scen warszawskich Kinga Gło-
gowska, która zaśpiewała kilka 

utworów autorstwa znanego i lu-
bianego poety i tekściarza. 

Spotkanie było połączone 
z promocją najnowszego tomu 
poezji. 

BOK

31 stycznia 2017 r., w 150. 
rocznicę urodzin patrona 
Szkoły Podstawowej nr 53, 
w Centrum Olimpijskim 
PKOL odbyła się gala inau-
gurująca „Rok z Mariuszem 
Zaruskim”. 

I nicjatorem tego przedsięwzięcia 
był Polski Związek Żeglarski, 
który ogłosił rok 2017 Rokiem 

Generała Mariusza Zaruskiego – 
żołnierza, pisarza, poety, malarza, 
żeglarza, taternika, a przede 
wszystkim wychowawcy młodzie-
ży i działacza społecznego.

W „Gali Zaruskiego” wzięło 
udział kilkanaście szkół z całej 
Polski noszących jego imię. 

Szkoła Podstawowa nr 53 bar-
dzo aktywnie uczestniczyła w or-

Rok z Mariuszem Zaruskim 

ganizacji i obchodach tej uroczy-
stości.  W czasie Gali dyrektor 
Jacek Grzybowski i pani Dorota 
Jabłońska w formie prezentacji 
multimedialnej przedstawili 
ogrom działań podejmowanych 
przez nauczycieli SP 53 populary-

zujących idee Mariusza Zaruskie-
go wśród uczniów, rodziców, śro-
dowiska lokalnego. Szkoła Podsta-
wowa nr 53 przy ul. Rudzkiej od 
35 lat nosi jego imię. 

SP nr 53

Ernest Bryll podpisuje swój najnowszy zbiór poezji
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Mieczysław Waśkowski

Waśkowski był reżyserem zna-
nych i nagradzanych � lmów, choć 
wielokrotnie pojawiał się na ekra-
nie także jako aktor. Zlikwidowany 
przez Klossa scharführer Glaubel 
ze „Stawki większej niż życie”; nie-
jaki „Czarny” pozujący na łowcę 
talentów, a w rzeczywistości strę-
czyciel w jednym z odcinków se-
rialu Sylwestra Chęcińskiego 
„Droga”; bity i poniżany August, 
służący włókienniczego potentata 
Bucholca (Andrzej Szalawski), 
który pozwala swojemu oprawcy 
skonać, w „Ziemi obiecanej” An-
drzeja Wajdy; wreszcie nauczyciel 
młodego Karwowskiego w serialu 
Jerzego Gruzy „Czterdziestolatek” 
– te role Waśkowskiego zapadły 
w pamięć widzów.

Podstawową aktywnością Mie-
czysława Waśkowskiego było jed-
nak nie aktorstwo, ale reżyseria, 
którą studiował w łódzkiej Pań-
stwowej Wyższej Szkole Filmowej. 
Pierwszym jego pełnometrażo-
wym � lmem fabularnym była ko-
media „Zacne grzechy”, kostiumo-
wa opowieść o udającym zakonni-
ka cwaniaku (w tej roli Henryk 
Bąk) z XVII wieku. Popularność 
przyniosło Waśkowskiemu zreali-
zowanie w 1966 roku serialu mło-
dzieżowego „Niewiarygodne przy-
gody Marka Piegusa” wg powieści 
Edmunda Niziurskiego  i we 
współpracy z Niziurskim, który 
wraz z Waśkowskim napisał scena-
riusz. Mniejszym echem odbił się 
nakręcony wg scenariusza Andrze-
ja Mularczyka (autora scenariusza 
m.in. „Powidoków” Wajdy) psy-
chologiczny dramat „Jeszcze sły-
chać śpiew. I rżenie koni…” z Ja-
nem Kreczmarem i Karolem 
Strasburgerem w rolach głów-
nych. Ale już kolejne � lmy Waś-
kowskiego przynosiły mu uznanie 
i nagrody. Waśkowski znalazł bo-
wiem swoją niszę – stał się specja-
listą od tematyki półświatka i prze-
stępczości, przy czym – co zna-
mienne – zawsze realizował na ten 
temat � lmy psychologiczne, a nie 
sensacyjne. I tak nakręcony w 1974, 
a dopuszczony przez cenzurę na 
ekrany dopiero w 1982 roku „Jej 
portret” (to z tego � lmu, o czym 
mało kto pamięta, pochodzi za-
śpiewana przez Bogusława Meca 
sławna piosenka z muzyką Wło-
dzimierza Nahornego i tekstem 
Jonasza Kofty pod tym samym 

Aleja Zasłużonych (12)
Pośród znanych ludzi kultury, którzy spoczywają na 
Cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce Wę-
glowej są i tacy, którzy byli znani i popularni w swo-
im czasie, zaś potem, z różnych powodów, popadli 
w zapomnienie. Do tego grona należy Mieczysław 
Waśkowski.

tytułem) podejmował temat śro-
dowiska młodocianych przestęp-
czyń. W „Hazardzistach” z 1975 
roku Waśkowski, opierając się na 
słynnej swego czasu historii napa-
du na bank w Wołowie pokazywał, 
co skłoniło niemających nic wspól-
nego z przestępczym półświatkiem 
obywateli do wejścia na drogę wy-
stępku. W „Nie zaznasz spokoju” 
(1977), w którym jedną ze swoich 
pierwszych ról zagrała późniejsza 
gwiazda kina najpierw polskiego, 
a potem hollywoodzkiego, Joanna 
Pacuła reżyser wnikał w popularną 
w tamtych latach subkulturę gitow-
ców. Z kolei w nakręconym w 1984 
roku filmie „Czas dojrzewania” 
zmierzył się z tematem narkomanii 
wśród nastolatków, co przyniosło 
mu Nagrodę Specjalną Jury na pre-
stiżowym festiwalu filmowym 
w San Sebastian.

Jest swoistym paradoksem, że 
Mieczysław Waśkowski, twórca 
borykający się z cenzurą i podej-
mujący w swoich � lmach tak nie-
lubiany przez ówczesną władzę 
temat przestępczości był przez lata 
partyjnym działaczem, na kolau-
dacjach gromił antykomunistycz-
ne � lmy, a swoją karierę reżyserską 
zakończył produkcją niezwykle 
słabą, zatytułowaną „Epizod Ber-
lin-West” (1986), pokazującą pol-
skiego pisarza-emigranta tak nie-
szczęśliwego z powodu życia 
w RFN, że aż popełniającego sa-
mobójstwo. W czasach, w których 
wszyscy wiedzieli, że na „zgniłym 
Zachodzie” można normalnie żyć 
i kupować co się chce, a w PRL-u 
sklepy zioną pustką i panuje bez-
nadzieja – � lm zasłużenie skwito-
wany został wzruszeniem ramion 
i drwinami.

Mieczysław Waśkowski zmarł 
14 listopada 2001 roku. Miał 71 
lat.

Rafał Dajbor

Mieczysław Waśkowski

Żegnają Cię Bielany
Gdzie pod kasztanem siedział kot.

„A gdy mnie wezwie Bóg sta-
ruszek / I bosa stanę u bram raju 
/ Powiem Mu: Boże, wracać mu-
szę / Mam dwie imprezki w Bił-
goraju!” – żartuje w urokliwej 
autobiogra� i pt. „Cacko”. (Prze-
ważnie tracimy kreatywność 
przed czasem ostatecznym, ale u 
takich jak Ona gaśnie dopiero 
razem z życiem). Pytana, skąd 
taki tytuł książki, tłumaczyła, że 
pisała ją, aby zaprosić czytelni-
ków na swoje piękne podwórko, 
do swojego pięknego domu, 
w piękną podróż po Jej własnym 
świecie. Bo w epoce pacy� kowa-
nia ludzi w wieżowcach prawdzi-
wym szczęściem jest stworzyć 
coś wyjątkowego, niepowtarzal-
nego – swój dom – cacko. Mówi-
ła, że jest domownikiem, który 
nie ma czasu pomieszkać w tym 
pięknym gnieździe – ale z niezli-
czonych prób, ze scen, � lmów, 
kabaretów, rewii, spektakli i se-
riali, wojaży po kraju i świecie 
wracała na Bielany; i znana była 
z tego, że wolała spędzić noc 
w podróży niż w hotelu.

„Upływu czasu ja nie liczę / 
Bo zawsze jestem piękna, młoda 
/ Mieszkam w Warszawie na 
Płatniczej / I nic mi ująć, i nic 
dodać” – a mieszkała tu ponad 
trzydzieści lat (przedtem na Sa-
dach Żoliborskich). Dom pod 
gontem, z kolumnami, w stylu 
dworku szlacheckiego stoi przy 
Płatniczej pod numerem trzy-
dziestym piątym. Głównymi lo-
katorami była Pani Krysia i spo-
ra liczba czworonogów – nie-
przypadkowo „Kocie Sprawy” 
przyznały Jej tytuł Ambasadora 
Spraw Kocich. Na frontonie 
domu kartusz – dwie głowy psie. 
Dom otacza duży ogród, jest też 
ogródek od frontu; w pogodne 
dni wysiadywał w nim kot Mar-
cyś, z włosem jak u persa i dłu-
gaśnymi wąsami, a ludzie mówi-
li: – Krystyna Sienkiewicz 
mieszka w tym domu, przed któ-
rym siedzi kot w czarno-białe 
łaty.

Potem w ogródku od frontu 
przybyła kapliczka Świętego 
Franciszka. „Witamy Świętego 
Franciszka” – pisały „Nasze Bie-
lany” w sprawozdaniu z wesołej 
uroczystości konsekracji z udzia-
łem ówczesnego burmistrza 
Gminy, bielańskich księży, wielu 
aktorów, orkiestry  straży pożar-
nej z Ciechanowa i tłumu oko-
licznych mieszkańców. Odtąd 
ludzie zaczęli mówić, że słynna 
aktorka mieszka tam, gdzie On 
stoi.

Więc tu szlifowała role, wy-
myślała sceniczne kreacje, ko-

stiumy, pisała „Ha� owane gałga-
ny”, „Zgadnij, z kim leżę”, „Cac-
ko”, „Skrawki”, a przy tym wszyst-
kim – absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych – malowała też, 
ha� owała makaty i poduszki – 
zawsze uśmiechnięta i życzliwa 
– jednak nigdy nie odmawiała 
udziału w naszych lokalnych im-
prezach.

Odeszła w sobotnio-nie-
dzielną noc z 11 na 12 lutego 
2017 r. Dwa tygodnie wcześniej 
w „Wysokich Obcasach” (z Jej 
pięknym zdjęciem na okładce) 
ukazał się wywiad, w którym 
tłumaczyła, że jest jak znaczek 
pocztowy, bo przykleja się do 
ludzi i że podoba Jej się to, co 
proponuje Julian Tuwim: „Żyj 
tak, żeby – kiedy Cię zabraknie, 
ludziom było nudno”. Nazywa-
no nieraz Jej aktorstwo śmie-
choterapią, a Ona chętnie cyto-
wała zawołanie f i laretów: 
„Precz, precz od nas smutek 
wszelki...”.

Pod podłogą domu przy ul. 
Płatniczej mieści się lokal z ja-
dłem, stworzony przez Zbyszka, 
którego pasją jest gotowanie 
i karmienie. Tak właśnie nazwa-

ła swoją piwnicę: „Pod Podłogą 
z Jadłem”. Niepowtarzalna jest 
atmosfera tego wnętrza, tak jak 
dom wypełnionego bibelotami, 
obrazami, makatami; a na ścia-
nie, jak genius loci, Jej portret. 
Ma tu siedzibę, też stworzony 
przez Zbyszka, Klub Seniora 
„Bratek”. Zbyszek, jadłodajnia 
i „Bratek” to także była jakaś 
część Jej życia na Bielanach. Swo-
ich seniorów znała i kochała, 
i była naszą Panią Krysią. Na 
wszystkie klubowe opłatki i ja-
jeczka przychodziła złożyć nam 
życzenia. 24 grudnia 2016 r. też 
do nas zeszła z góry, tam czekali 
goście, a Ona cała na brązowo-
wieczorowo, w nieodłącznych 
mitenkach, śpiewała z nami ko-
lędy.

Minął styczeń. Na początku 
lutego znalazła się w szpitalu. 
A potem nastała ta sobotnio-
niedzielna noc. W niedzielny ra-
nek rozdzwoniły się telefony...

Czerpiąc z autobiogra� i Kry-
styny Sienkiewicz i Jej niezapo-
mnianych gawęd w Klubie Se-
niora skreśliła  

Irma z „Bratka”

Krystyna Sienkiewicz
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REFERAT KULTURY
Ul. Żeromskiego 29, TEL. 22 373 33 98 www.bielany.waw.pl

W ostatni dzień Karnawału 28 lutego rozpoczynamy XII 
cykl koncertów „Jazz w Podziemiach Kamedulskich na 
Bielanach”. Na scenie zabrzmi taneczny dixieland z lat 
20. ubiegłego stulecia, czyli z czasów Ery Swingu. Wy-
stąpi zespół Dixie Tiger’s Band.
Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agen-
cję Koncertową Pianoart.
Patronem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A.

w w w.bielanyp o go dzin ach .pl

Ostatki Jazzowe w Podziemiach 
Kamedulskich – Dixie Tiger’s Band, 
28.02.2017 wtorek g. 19.00

19 marca (niedziela) godz. 19.00
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny, 
Warszawa - BIELANY, ul. Wólczyńska 64

REPERTUAR:
Antonio Vivaldi – Cztery pory roku op. 8 (Wiosna, Zima) 
Ennio Morricone – muzyka z � lmów m.in. Dawno temu w Ameryce, Misja, 
Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, Zawodowiec, Magdalena, Quartiere, 
D’amore si muore

VIVALDI 
MORRICONE
KONCERT ORKIESTRY KAMERALNEJ 

FILHARMONII 
NARODOWEJ
Jan Lewtak kierownictwo artystyczne, skrzypce

Maria Machowska skrzypce
Seweryn Zapłatyński � et
Magdalena Schabowska sopran
Joanna Monachowicz obój
Maria Lewicka � et

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
zapraszają na
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49 
(al. Reymonta 6), tel. 22 833 40 09

Czytane Środy 
Podczas zajęć czytamy, bawimy się i wykonujemy prace 
plastyczne.

8 marca – Dzień Kobiet – opowiadanie o 
chłopcach i dziewczynkach:  Albert i Mika. 
Robimy laurkę z kwiatami z wytłaczanek po jajkach oraz 
słoiczek z kolorową solą na prezent.

15 marca – PSZCZÓŁKI
Bawimy się w pracowite pszczółki, dowiemy się, dlacze-
go pszczoły robią miód, będziemy degustować miody, 
zrobimy pszczółki oraz plastry miodu.

22 marca – MYSZKI
Pobawimy się w mysie zabawy, obejrzymy przedstawie-
nie w teatrzyku Kamishibai – „Kotka Milusia”, zrobimy 
myszki ze spinaczy oraz z orzechów. Godz. 17:00, wstęp 
wolny.

Retro Bajki 
Rozpoczynamy cykl bajek dla dzieci wyświetlanych na 
slajdach ze starego rzutnika. Podczas zajęć bawimy się 
także w zabawy z dawnych lat.
Zajęcia będą się odbywały w ostatnią środę miesiąca.
Pierwsze spotkanie 29 marca – Królowa Śniegu oraz 
Czerwony Kapturek. Wiek dzieci: 5+, godz. 17:00, wstęp 
wolny.

Warsztaty teatralne z p. Aleksandrą Nieśpielak  
poniedziałki godz. 15.00 (zapisy).

Przedstawienie Teatru Maska pt. „Księga Baśni” 
Magiczna Księga przenosi dzieci w świat znanych im 
bajek. Głównym bohaterem jest dzielny Jędrek, który 
wyrusza na ratunek królewnie porwanej przez smoka. 
16 marca godz. 17:00, wstęp wolny.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 103 (al. Reymonta 6), tel. 22 833 40 09

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
1 marca godz. 17:30
„ Nieważkość” Fiedorczuk Julia
„ My właściciele Teksasu „ Szejnert Małgorzata
WSTĘP WOLNY

Biżuteria rzemykowa. Warsztaty z cyklu „ Zrób  
to sam” z p. Sylwią Wałasińską, wiek 10+
23 marca godz. 17:00, Wstęp wolny

Warsztaty z rysunku z p. Wioletą Braunsejs 
28 marca, godz. 17:30, ZAPISY

Wystawa Wycinanek  p. Sylwii Wałasińskiej 
28 marca– 28 kwietnia

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 65 (ul. Peto� ego 3), 22 835 69 44 

Wystawa prac Anny Ślusarskiej  

7 marca rozpoczęcie Wystawy „Na skrzy-
dłach Aniołów”

„...Podążam za swo-
ją intuicją, za tym 
co mówi moje ser-
ce. Dzielę się z inny-
mi tym, co we mnie 
najcenniejsze: pasją, 
umiłowaniem życia, 
radością i uśmiechem. 
Uwielbiam inspirować 
innych do odnajdywania w sobie mądrości, siły ducha, 
wrażliwości i piękna...” (Anna Ślusarska).

03 marca godz. 18:00 
Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem 
(� nansowane z Budżetu Partycypacyjnego)

14 marca godz. 18:00 
Spotkanie autorskie z Marią Ulatowska i Jac-
kiem Skowrońskim (� nansowane z Budżetu 
Partycypacyjnego)

27 marca godz. 17:00–21:00
W ramach cyklu spotkań autorskich „Fotogra� a alter-
natywna” – warsztaty z cyjanotypii. Obowiązują zapisy 
m.koziarska@bibliotekabielany.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
(ul. Duracza 19), tel. 22 639 88 51

1, 8, 15, 22, 29.03.2017 r. (środy) godz. 
11.30–12.00 
Zajęcia z cyklu „MUZYKA  DLA  SMYKA”. 
Zapraszamy dzieci w wieku 2 lat. Na zajęcia obowiązują 
zapisy. Nr tel. do BD26: 22 639 88 51; e-mail: bibld.26@
bibliotekabielany.waw.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3, 10, 24, 31.03.2017 r. (piątki) godz. 17:00
Zajęcia z cyklu „CAŁY  ROK  W  BIBLIOTECE”

7.03.2017 r. (wtorek) godz. 17:30
Spektakl teatralny „WIŚLANE OPOWIEŚCI” w 
wykonaniu aktorów teatru WARIACJA

20.03.2017 r. (poniedziałek) godz. 17:00
Zajęcia origami „WIOSNA TUŻ TUŻ” prowadzo-
ne przez trenera Polskiego Centrum Origami 
Małgorzatę Spilarewicz

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27 (al. 
Zjednoczenia  19), tel. 22 834 01 81 

piątek o godz. 17:00 
Zajęcia literacko–plastyczne „Piątek w Biblio-
tece”.
Dla dzieci od lat 5 / obowiązują zapisy, ilość miejsc jest 
ograniczona.
Teatrzyk obrazkowy Khamishibai.
Seans głośnego czytania dla grup przedszkolnych i 
szkolnych (klasy I – III). Terminy do indywidualnego 
ustalenia osobiście lub telefonicznie  

2 marca (czwartek) o godz. 17:00
Teatrzyk pt. „Kopciuszek” w wykonaniu Teatru 
Wariacja

Mediateka Start–Meta (ul. Szegedyńska 13a), 
tel. 22 291 44 61
1 i 15 marca godz. 14:00 
Warsztaty „Teatr dla seniora”
Warsztaty Teatr dla seniora są częścią większego projek-
tu naukowego, którego celem jest aktywizacja seniorów 
danej społeczności lokalnej, stworzenie bezpiecznej 
i otwartej przestrzeni dla artykułowania wspomnień, bu-
dowania wypowiedzi indywidualnej, możliwość dyskusji 
w grupie oraz wspólna realizacja wybranej formy teatral-
nej dostosowanej do możliwości wykonawczych grupy. 
W trakcie warsztatów będziemy: wspólnie oglądać wy-
brane spektakle klasycznego teatru telewizji, wspomi-
nać dawnych aktorów, dzielić się swoimi wrażeniami 
i wspomnieniami, dyskutować o teatrze, czytać teksty 
sztuk teatralnych, dobrze się bawić.
Nie wymagamy od uczestników żadnych zdolności ak-
torskich. Oczekujemy pozytywnego nastawienia, hu-
moru i chęci wspólnego działania.

7 marca godz. 17:30
Otwarcie wystawy prac malarskich uczest-
ników zajęć plastycznych w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. Marii Gwizdak Warszawa 
Bielany zatytułowanej „Świat baśni wg Ander-
sena”

14 marca godz. 17:00
Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży – Mi-
chael Kogge – „Przebudzenie mocy”

16 marca godz. 17:30
Dyskusyjny Klub Książki – Eric–Emmanuel 
Schmitt – „Trucicielka”

21 marca godz. 17:00
Teatrzyk dla dzieci p.t.: „O Skrzacie, Kasi i 
Gąsce” w wykonaniu Teatru Dur–moll. Wstęp 
wolny. 
Na leśnej polanie Kasia pasie gąskę. Skrzat Śmieszek 
prosi Kasię o nazbieranie dla niego jagódek. Podczas 
nieobecności pastereczki przebiegła lisica porywa gą-
skę. Skrzat robi wszystko co w jego mocy żeby odzyskać 
zgubę. Pomaga mu w tym mądry jeżyk. Sprytny Śmie-
szek ratuje gąskę z rąk podstępnej lisicy.

31 marca godz. 17:00 
Bielańska Akademia Filmowa dla Wymagających
Serdecznie zapraszamy na jeden z lepszych melodra-
matów ostatnich lat. Scenariusz do � lmu pt. „Zanim się 
pojawiłeś” powstał na kanwie bestsellerowej powieści 
Jojo Moyes o tym samym tytule co ekranizacja. Obraz 
nie oferuje zaskakujących zwrotów akcji czy imponują-
cych rozwiązań technicznych. Broni się klasycznym ze-
stawieniem elementów, z których buduje się najlepsze 
dzieła tego gatunku. Relacja uczuciowa między przy-
stojnym, zamożnym i wskutek wypadku sparaliżowa-
nym młodzieńcem a prostą, naiwną dziewczyną, mimo 
wtórności fabuły nie trąci banałem. 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 65 (ul. Peto� ego 3), 22 835 69 44 

Wystawa prac Anny Ślusarskiej 

7 marca rozpoczęcie Wystawy „Na skrzy-
dłach Aniołów”
7 marca rozpoczęcie Wystawy „Na skrzy-
dłach Aniołów”
7 marca rozpoczęcie Wystawy „Na skrzy-

szkolnych (klasy I – III). Terminy do indywidualnego 
ustalenia osobiście lub telefonicznie  

2 marca (czwartek) o godz. 17:00
Teatrzyk pt. „Kopciuszek” w wykonaniu Teatru 
Wariacja

wtórności fabuły nie trąci banałem. 
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Bielański Ośrodek Kultury po raz dwudziesty organizu-
je Przegląd Zespołów Teatralnych, od 2008 roku pod 
nazwą „Teatralia”. W tym roku do udziału w Jubileuszo-
wym Przeglądzie zapraszamy, oprócz dziecięcych i 
młodzieżowych grup teatralnych, również amatorskie 
zespoły dorosłych.
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2017 r. (wto-
rek).
Przegląd zakwali� kowanych zespołów odbędzie się w 
dniach 27–29 kwietnia 2017 r.
Uroczysty � nał 24 maja 2017 r.

O Jubileuszu… 
Lubimy świętować jubileusze, bo jest to czas wspo-
mnień, analizy, podsumowań. My w tym roku obcho-
dzić będziemy 20-lecie Przeglądu Zespołów Teatralnych 
„Teatralia 2017”, który wywodzi się od Bielańskiego Prze-
glądu Teatralnego. Przez lata Przegląd ewoluował, doj-
rzewał, aż przybrał ostatecznie obecną nazwę i formę. 
Od początku Przegląd cieszył się dużą popularnością, 
zespoły chętnie się zgłaszały, by pokazać swoje spekta-
kle, a my cieszyliśmy się razem z nimi. Wtedy nie było 
tak dobrych warunków jak obecnie, o takich światłach, 
efektach specjalnych czy chociażby miękkich fotelach 
można było pomarzyć… Mimo to co roku gościliśmy 
dzieci i młodzież, która rozwijała swoje teatralne pasje, 
przeważnie przez dwa dni w naszym Ośrodku trwało 
nieustannie święto teatru. Co roku poziom prezenta-
cji wzrastał, a „Teatralia” wyszły swym zasięgiem poza 
Dzielnicę, a nawet Warszawę. Miło nam było przez te 
wszystkie lata współpracować ze wspaniałymi znaw-
cami teatru, ludźmi zaangażowanymi w promowanie 
działań teatralnych m.in. Danutą Owsińską, Iloną Ku-
śmierską, Anną Dziedzic, Markiem Frąckowiakiem, 
Gerardem Położyńskim i Andrzejem Brzeskim. 
Jako Organizatorzy cieszymy się, że Przegląd Zespo-
łów Teatralnych „Teatralia” został zauważony i objęty 
patronatem teatrów warszawskich oraz patronatem 
Burmistrza Dzielnicy Bielany, ale jeszcze bardziej cieszy 

nas fakt, że „Teatralia” nie tracą na wartości, że trwają. 
Najważniejsze, że są jeszcze wspaniali instruktorzy, 
nauczyciele, rodzice, którzy pielęgnują i zachęcają do 
zabawy w teatr, że pozwalają dzieciom i młodzieży re-
alizować swoje marzenia, rozwijać talenty, nie bacząc 
na aktualną modę i trendy. Ci młodzi ludzie są prze-
ciwwagą dla świata wirtualnych gier, uwielbiają grać 
z ludźmi i dla realnej publiczności i to jest bardzo bu-
dujące. To młode pokolenie miłośników teatru jest na-
dzieją na kontynuowanie takiego projektu, jakim jest 
Przegląd Zespołów Teatralnych „Teatralia”. Serdecznie 
Was zapraszamy zarówno do udziału, jak również do 
oglądania spektakli. Każdy może być jurorem, wystar-
czy przyjść i przenieść się w inny świat za sprawą mło-
dych i zdolnych aktorów.

BOK

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALIA 2017”
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3.03 (piątek), godz.18.00
Spektakl „Klub 50+”, Teatr Wariacja. Bilety 20 zł, 
przedsprzedaż od 27.02

5.03 (niedziela), godz.12.30
„Podróżniczek na Borneo” Akademia Odkryw-
cy im. Tony Halika. Dla dzieci od lat 4. Bilety 10 
zł, przedsprzedaż od 27.02

5.03 (niedziela), godz. 18.00
Koncert „Seweryn Krajewski na smooth jazzowo”, 
wystąpią Piotr Rodowicz, Bogdan Hołownia, Ro-
bert Murakowski. Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 27.02

8.03 (środa), godz. 18.00
„Wieczór Międzynarodowy – Hawaje”. W pro-
gramie: prelekcja, taniec i pieśni hawajskie w 
wykonaniu Szkoły Tańca Moc Aloha. Bilety 15 zł, 
przedsprzedaż od 27.02

10.03 (piątek), godz. 19.00
Koncert „Kobieta i mężczyzna”, wystąpią Żan-
na Gierasimowa i Andrzej Brzeski. Bilety 20 zł, 
przedsprzedaż od 1.03

10.03 (piątek), godz. 19.00
Wystawa malarstwa Iwony Piszczelskiej „Czer-
wony – emocja” w ramach cyklu wystaw grupy 
Trzy Barwy. Czynna do 2.04. Wstęp wolny

11.03 (sobota), godz. 18.00
„Muzyka � lmowa”, koncert kwartetu „AMOK”.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie od 
6.03 w godz. 9.00-17.00

12.03 (niedziela), godz. 12.30
Dwie Godziny dla Rodziny, spektakl „Przygody 
Małpki Malwinki” i zabawy plastyczne. Bilety 10 
zł, przedsprzedaż od 6.03

12.03 (niedziela), godz. 19.00
Spektakl „Obłoczni. Sen o Chopinie”, udział 
biorą Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar, mu-
zyka Maria Pomianowska z zespołem. Bilety 30 
zł, przedsprzedaż od 1.03

15.03 (środa), godz. 19.00
Wieczór muzyczno-kabaretowy „Marek Ma-
jewski i goście” (Tomasz Jachimek, Tomasz 
Szwed i Beata Kawczyńska). Bilety 25 zł, przed-
sprzedaż od 6.03

18-19.03 (sobota-niedziela), godz.11.00-
17.00
Jarmark Kazimierski na Bielanach (kiermasz 
rękodzieła i przysmaków regionalnych)

18.03 (sobota), godz. 17.00
Koncert kapeli Warszawskie Przedmieście. Bez-
płatne wejściówki do odbioru w sekretariacie od 13.03 
w godz. 9.00-17.00

19.03 (niedziela), godz. 17.00
Koncert „„Żegnaj ciało/прощай тіло” zespołu „Wy-
raj”( tradycyjne psalmy wschodniosłowiańskie)
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie od 
13.03 w godz. 9.00 – 17.00

22.03 (środa), godz. 18.00
Recital Anny Adamiak „Lata 20-te, lata 30-te. 
Koncert retro”. Bilety 15 zł. Przedsprzedaż od 13.03

25.03 (sobota), godz.17.00 i 19.00

26.03 (niedziela), godz. 17.00 i 19.00
Spektakl charytatywny na rzecz potrzebują-
cych dzieci zaprasza grupa “Who If Not You!” i 
Fundacja Dziecięca Fantazja
Więcej informacji na stronie www.bok-bielany.eu lub 
www.whoifnotyou.pl

BOK, ul. Estrady 112 
www.bok-� lia.eu, tel. 22 835 54 44

2.03 (czwartek) godz.18.00
Dyżur Iwony Walentynowicz radnej Dzielnicy 
Bielany

2.03 (czwartek), godz.18.30
Spotkanie Samorządu z Mieszkańcami Osiedla 
Wólka Węglowa 

3.03 (piątek), godz. 18.30
P – jak podróże. Meksyk – piękny, Meksyk 
straszny - pokaz slajdów i spotkanie z podróż-
nikiem Marcinem Kozłowskim. Wstęp wolny

4.03 (sobota), godz. 9.15
Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci 
od 5 miesiąca życia do 3 lat
Zajęcia jednorazowe 30 złotych, karnet miesięczny 90 
zł. Terminy: 11, 18, 25 marca 

4.03 (sobota), godz. 10.00
Akademia Survivalu – weekendowa szkoła prze-
trwania dla dzieci i młodzieży. Obowiązują zapisy 
do 2 marca. Koszt 100 zł/mc. Kolejne zajęcia 18 marca 

4.03 (sobota), godz.12.00 
Kocham Teatr! Ali Baba i 4 Rozbójników  – 
spektakl Teatru Małe Mi. 
Spektakl aktorsko-lalkowy. Wstęp 5 zł/osoba

10.03 (piątek), godz.19.00
O
  Na Zakręcie – Ladies O
  – pokaz � lmów 
krótkometrażowych. Wstęp wolny

11.03 (sobota), godz.12.00 
Belly Dance show – warsztaty tańca brzucha. 
Prowadzenie Dominika Milczarek. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy do 8 marca 

17.03 (piątek), godz. 18.00 
Moja Baśń – wernisaż malarstwa Adama Koła-
kowskiego. Wstęp wolny. Wystawa czynna do 8.04

18.03 (sobota), godz.10.30
Akademia Einsteina – doświadczenia i ekspe-
rymenty. 
Pokazy i warsztaty o tematyce naukowej rozwijające 
kreatywne myślenie, zdolności manualne oraz współ-
działanie w grupie. Obowiązują zapisy do 16 marca. Za-
jęcia jednorazowe 25 złotych

18.03 (sobota), godz. 12.30 
Co w trawie piszczy – edukacyjny koncert 
familijny. 
Muzyczna i literacka opowieść o wiosennej łące pełnej 
zaskakujących oryginalnych dźwięków. Bilet 5 zł/osoba 

21.03 (wtorek), godz. 10.45 
Smakołyki na cztery smyki – edukacyjny kon-
cert Filharmonii Narodowej. Bilet 4 zł/osoba

23.03 (czwartek), godz. 18.00 
Warsztaty serigra� i/sitodruku
Sitodruk to druk farbami akrylowymi lub specjalnymi 
farbami termoutwardzalnymi do tkanin przez specjal-
ne sito. Obowiązują zapisy do 20 marca. Koszt 40 zł/
osoba. 

24.03 (piątek), godz.19.00
O
  na Zakręcie – Men OFF  – pokaz � lmów 
krótkometrażowych. Wstęp wolny

25.03 (sobota), godz.12.30 
Mupety ze Skarpety – rodzinne warsztaty 
tworzenia pacynek z okazji Światowego Dnia 
Lalkarstwa. 
Spotkanie z aktorem lalkarzem – prezentacja technik 
lalkowych. Koszt 30 zł/osoba. Obowiązują zapisy do 20 
marca

25.03 (sobota), godz.18.00 
Soundlove Medicine – koncert muzyki wyso-
kowibracyjnej. Bilet 15 zł/osoba

30.03 (czwartek), godz. 18.00
Manufaktura Kosmetyków Naturalnych 
Cykl wykładów i warsztatów z tworzenia eko-
logicznych kosmetyków. Obowiązują zapisy do 27 
marca. Koszt 50 zł/osoba
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O metodzie nabierania nas „na 
wnuczka” pisaliśmy w nume-
rze grudniowym i stycznio-
wym. Dziś o tym, co „wnu-
czek” wymyśla, aby wyłudzić 
pieniądze.

D zwoni na przykład i jęczy, 
że po kielichu walnął w tył 
Toyoty i natychmiast po-

trzebuje pieniędzy, aby uniknąć 
wezwania policji, dmuchania 
w balonik, utraty prawa jazdy itp. 
Po czym wysyła po gotówkę „po-
szkodowanego”. Albo: zadłużył się 
u przyjaciela i musi mu natych-
miast zwrócić (np. 10 000 zł) – na 
leczenie dziecka. Jest właśnie na 
giełdzie i chce dopożyczyć od bab-
ci na kupno akcji – po pieniądze 
przychodzi „makler”. Jest u nota-
riusza, sprzedawca kawalerki pod-
niósł cenę… Zdarza się, że łka 
w słuchawkę „wnuczka”, informu-
jąc, że została porwana i trzeba 
położyć okup w śmietniku na bab-
cinym podwórku.

Po ograbieniu nas, zazwyczaj 
znów dzwonią, że otrzymali, ser-
decznie dziękują, zwrócą w takim 
to a takim terminie – ma to uśpić 
naszą czujność i dać im czas na 

zniknięcie. Przeważnie nie działa-
ją w pojedynkę, tylko w zorgani-
zowanych grupach, kontaktując 
się z o� arami z różnych telefonów, 
trudnych do zlokalizowania. Do 
upatrzonego mieszkania wysyłają 
wspólnika na rekonesans. Odwie-
dza nas na przykład „akwizytor”, 
oferując jakiś atrakcyjny produkt 
– najlepiej powiedzieć przez do-
mofon, że pończochy na żylaki nie 
są nam potrzebne. Ale często da-
jemy się skusić promocyjną ceną 
dywanu czy piorącego odkurza-
cza, a wpuszczony do mieszkania 
intruz bezbłędnie oceni naszą za-
możność, to i owo sfotografuje, po 
czym wyjdzie na chwilę do samo-
chodu i ślad po nim zaginie. 
A nam grozi włamanie, bo prze-
stępcy już śledzą, kiedy mamy 
zwyczaj wychodzić z domu.

Kto mieszka samotnie, a chce 
wyjechać – do rodziny, sanatorium 
itp. – powinien poprosić uczci-
wych sąsiadów o pilnowanie 
mieszkania. Dobrze jest zostawić 
im klucze – także od skrzynki na 
listy, bo nie mogą w nich zalegać 
ulotki! Dobrze gdy sąsiadka zapa-
li u nas światło wieczorem.

Pilnujmy dowodów osobistych. 

Nie pożyczajmy ich nikomu, nie 
zostawiajmy w zastaw w wypoży-
czalniach. Nie wolno pozwalać na 
ich kopiowanie, bez uzasadnionej 
przyczyny. Strata dowodu to groź-
ba, że ktoś może wyłudzić kredyt 
w banku na Twoje nazwisko, kupić 
sprzęt na raty czy wziąć telefon na 
abonament i nie płacić rachunków. 
Gdy dowód zgubimy lub go ukrad-
ną, natychmiast zgłaszamy to 
w komisariacie policji.

A gdy nas „wnuczek” chce 
ograbić, najlepiej nie zwlekając 
zadzwonić do prawdziwego 
wnuczka. Jeśli okaże się, że nie 
prosił o pomoc, powiadamiamy 
policję – telefony kontaktowe do 
dzielnicowych i funkcjonariuszy 
dyżurnych znajdziecie na tablicach 
ogłoszeń w klatkach schodo-
wych.

Na podstawie: debaty o bezpie-
czeństwie seniorów na Bielanach 
i poradnika pt. 
„Oby wate lsk i 
Niezbędnik Se-
niora”.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

17 stycznia br. w budynku 
ratusza przy ul. Żeromskiego 
29 odbyła się „Debata o bez-
pieczeństwie seniorów na 
Bielanach”. 

S potkanie zostało przygoto-
wane przez Delegaturę Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego we współpracy 
z Radą Seniorów dla Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy.

W 2016 r. Rada Seniorów prze-
prowadziła wśród mieszkańców 
dzielnicy ankietę. Wśród wielu 
zagadnień znalazło się pytanie 
o poczucie bezpieczeństwa najstar-
szych mieszkańców Bielan. Wyni-
ki sondażu wskazują, jak istotne 
dla seniorów są sprawy bezpie-
czeństwa osobistego. W związku 
z tym, Delegatura Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego, we współpracy z Radą Se-
niorów dla Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, przygotowała debatę o 
bezpieczeństwie, w celu zapoznana 
jak największej liczby mieszkań-
ców z informacjami o zagrożeniach 
i sposobach ich zapobiegania.

Debata odbyła się w sali wido-
wiskowej bielańskiego ratusza. 
Wzięli w niej udział m.in. Komen-
dant Rejonowy Policji Warszawa 
V - Lech Bielak, Zastępca Naczel-
nika V Oddziału Terenowego Stra-
ży Miejskiej – Marcina Pawlak, 
Przewodniczący Dzielnicowego 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
– dr Jan Hartman, wiceburmistrz 
Dzielnicy - Grzegorz Pietruczuk, 
a przede wszystkim ponad 120 
seniorów.

Podczas pierwszej części deba-
ty prowadzonej wspólnie przez 
Krystynę Żebrowską – Przewod-

Debata o bezpieczeństwie 
seniorów na Bielanach

nicząca Rady Seniorów oraz Iza-
bellę Wasilewską - Kierownika 
Zespołu Delegatury BBiZK, omó-
wiono najważniejsze zagrożenia, 
na które są narażeni seniorzy. Jest 
to przede wszystkim proceder tzw.  
wyłudzeń: na wnuczka, funkcjo-
nariuszy policji, listonoszy, pra-
cowników administracji.

Przedstawiciele policji i straży 
poinformowali również seniorów 
o najczęściej występujących na 
terenie Bielan przestępstwach oraz 
o tym, co należy zrobić w przypad-
ku zgubienia dowodu osobistego, 
wizyty nieznajomych osób, a także 
apelowali o stosowanie opasek 
odblaskowych podczas spacerów 
szczególnie zimową porą. Zapre-
zentowano uczestnikom debaty 
kalendarz z ostrzeżeniem przed 
telefonem od „fałszywego wnucz-
ka” oraz inne materiały pro� lak-
tyczne przygotowanego przez Biu-
ro Bezpieczeństwa i Zarzadzania 
Kryzysowego.

Druga część spotkania miała 
charakter dialogu między służba-
mi i seniorami. Mieszkańcy dzieli 
się swoimi re� eksami o sytuacji na 
Bielanach. Seniorzy przekazali 
swoje uwagi dotyczące m.in. par-
kowania na terenie dzielnicy, od-
śnieżania chodników, sprzątania 
po psach, byli także zainteresowa-
ni problemami czystości powie-
trza. Indywidualne problemy 
można było zgłosić dzielnicowym, 
którzy pełnili dyżur w przedsion-
ku sali widowiskowej. Debata za-
kończono przekazaniem materia-
łów pro� laktycznych (kalendarz, 
ulotki, opaski odblaskowe)  przez 
pracowników Delegatury obec-
nym na sali seniorom.

Izabella Wasilewska

Złodziejskie pomysły

Sprostowanie
W grudniowym numerze „Naszych Bielan” (212) na str. 14, w dzia-

le „Podsumowanie roku 2016”, pojawił się błąd w nazwie ZGN. Pra-
widłowa nazwa wygląda następująco:  Zakład Gospodarowania Nie-
ruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Za powstały błąd serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Na Bielanach, przy ul. Wrze-
ciono 2 powstało pierwsze 
w Polsce Wzorcowe Mieszka-
nie Seniora. 

I nicjatorem i koordynatorem 
projektu pod hasłem „U siebie 
mimo wieku” jest Agnieszka 

Cieśla – architekt i członek grup 
eksperckich Komisji Europej-
skiej.  

27 stycznia zastosowane w po-
kazowym mieszkaniu przyjazne 
rozwiązania dla seniorów oglądał 
Burmistrz Dzielnicy Bielany To-
masz Mencina, który objął patro-
nat nad tą inicjatywą. Towarzyszy-
ły mu radna dzielnicy Bielany 
Teresa Renata Banasiak – członek 
Bielańskiej Rady Seniorów i zało-
życielka Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Starszej Generacji VIS-
Major oraz prof. Ewa Kozdroń 
Prezes Europejskiego Stowarzy-
szenia Promocji Aktywności Ru-
chowej 50+, członek Warszawskiej 
Rady Seniorów i wykładowca na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

W mieszkaniu zastosowano 
szereg rozwiązań i udogodnień dla 
seniorów, które umożliwią osobom 
starszym, także na wózku inwa-
lidzkim, jak najdłuższe pozostanie 
samodzielnym. I tak w kuchni za-

U siebie mimo wieku – Wzorcowe 
Mieszkanie Seniora na Bielanach

instalowano np. elektrycznie obni-
żane górne sza� i, regulowaną wy-
sokość blatów, dolne sza� i umoż-
liwiające podjazd wózkiem inwa-
lidzkim. Ponadto w mieszkaniu 
zamontowano m.in. widoczne 
i znajdujące się na odpowiedniej 
wysokości włączniki świateł, pod-
świetlane listwy podłogowe z czuj-
nikiem ruchu przydatne w nocy 
i obraz-panel pochłaniający dźwię-
ki. Do wyposażenia należą m.in. 
regulowane elektrycznie fotel i łóż-
ko czy dostosowane dla seniorów 

krzesła i kanapa. Również toaleta 
w pełni dostosowana jest dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Inicjatywa Wzorcowego Miesz-
kania jest oddolną inicjatywą, któ-
ra powstała dzięki zaangażowaniu 
i współpracy wielu partnerów i in-
stytucji publicznych. Mieszkanie 
jest publicznie dostępne jako miej-
sce spotkań i szkoleń.  

Więcej informacji można zna-
leźć na www.mimowieku.pl

Małgorzata Kink

i poradnika pt. 
„Oby wate lsk i 

Irma 

Od lewej: Burmistrz Tomasz Mencina, radna Teresa Renata Banasiak, 
inicjatorka projektu Agnieszka Cieśla i prof. Ewa Kozdroń
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Debata o bezpieczeństwie
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„Młoda Wiktoria” – 
Dobre Kino na Dzień Kobiet
Opowieść o młodzieńczych la-
tach wyjątkowej królowej, której 
panowanie przeszło do historii 
jako „epoka wiktoriańska”. Już 
jako nastolatka Wiktoria potra-
� ła uniezależnić się od zaborczej 
matki oraz jej nieprzychylnego 
małżonka, a w miesiąc po 18. 
urodzinach została królową 
Zjednoczonego Królestwa Wiel-
kiej Brytanii. Wkrótce potem los 
postawił na jej drodze księcia 
Alberta i serce młodej monar-
chini zaczęło bić szybciej. Zdając 
sobie sprawę, że młodzieniec 
jako młodszy syn pomniejszego 
niemieckiego księcia nie śmiałby 
poprosić o rękę królowej Wiel-
kiej Brytanii, Wiktoria postano-
wiła przejąć inicjatywę...
„Młoda Wiktoria” to prawdziwie 
kobiecy � lm, który swoim prze-
kazem nie zawiedzie także męż-
czyzn. 
8 marca (środa) A.D. 2017, g. 
18:30, Dobre Miejsce wej. B, 
Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki.

„Human” Człowiek 
– � lm z dyskusją, 
pokaz specjalny
Dobre Miejsce zaprasza na 
fenomenalny � lm dokumen-
talny wybitnego reżysera 
i fotografa. Film pomimo 
swej ponadprzeciętnej war-
tości merytorycznej nie za-
gościł w polskich kinach 
praktycznie w ogóle. Tym 
goręcej zapraszamy na po-
kaz, to być może jedyna oka-
zja by zobaczyć na dużym 
ekranie ten dokument okra-
szony wspaniałą muzyką 
i zapierającymi dech w pier-
siach widokami nakręcony-
mi z lotu ptaka. Postanowi-
liśmy po raz drugi wyświetlić 
ten � lm. To jedna z nielicz-
nych produkcji, która po 
pokazie 7.01.2017 r. w Do-
brym Miejscu zebrała brawa 
od zgromadzonej publiczno-
ści przeszło 100 osób.
25 lutego (sobota) A.D. 
2017, g. 18:00, bilety 15 zł. 
Film od 13 r.ż. 

Nie mam zwyczaju podsłuchi-
wać cudzych rozmów. Jednak 
wyznanie walentynkowe, 
którego byłam świadkiem, tak 
dalece odbiegało od jakichkol-
wiek konwenansów, że nasta-
wiłam ucha raczej z ciekawości 
� lologicznej niż plotkarskiego 
zainteresowania.

B rzmiało ono mniej więcej 
tak: „Ja naprawdę cię ko-
cham. Dlaczego k... nie wie-

rzysz. Jak mam cię przekonać. Nie 
kupiłem ci k... kwiatów, bo chciałaś 
iść do teatru i wydałem pieniądze 
na bilety.” Cytuję tylko fragment 
tego romantycznego wyznania, 
w którym i uczucie można wysłu-
chać i zaspokajanie potrzeb inte-
lektualnych wybranki nie było 
obce autorowi. Jedynie przeryw-
niki, nazywane przez jednych 
emocjonalnymi, przez innych 
przekleństwami, pełniącymi rolę 
przerywników emocjonalnych, 
mogą wprawiać w zakłopotanie, 
filologiczne oczywiście. Dodać 
wypada, że autor tego monologu 
nie wyglądał na klienta budki z pi-
wem, a raczej studenta którejś 
z warszawskich uczelni. To wyda-
rzenie skutkowało re� eksją o od-
wiecznej potrzebie okazywania 
uczucia i współczesnych sposo-
bach ich wyrażania. 

Niezmiennie najważniejszym 
jest słowo, którego nic nie zastąpi. 

Wyznanie z kropkami
Kocham cię, w każdym 
języku brzmi równie 
pięknie i każdy człowiek 
chce je słyszeć jak naj-
częściej. Zupełnie ina-
czej powie je maluch 
obejmując mamę lub 
tatę, a inaczej zakochana 
dziewczyna lub chłopak. 
Zawsze niesie ze sobą 
ogromny ładunek do-
brych emocji. Toteż wy-
daje się nielogicznym 
łączenie go z wulgary-
zmem niosącym zły 
przekaz. Przekleństwa 
istniały w każdym czasie 
i służyły do wyrażania 
negatywnych emocji czy 
negatywnego stosunku 
do danej osoby lub opi-
sywania nieakceptowa-
nych cech rzeczywisto-
ści. Społecznie były do-
puszczane w pewnych 
ekstremalnych sytu-
acjach. Z większą tolerancją trak-
tuje się twórczość literacką, bo tu 
wulgaryzm traktowany jest jak śro-
dek wyrazu artystycznego. Dosko-
nałą egzemplifikacją może być 
dialog z filmu „Pora umierać” 
z Danutą Sza� arską w roli głównej. 
Rzecz dzieje się w przychodni 
zdrowia. Lekarka z niechęcią pa-
trzy na pacjentkę, zmęczoną ży-
ciem kobietę i z urzędową pogardą 
wydaje polecenie „rozbiera się 

i kładzie na kozetkę”. Poniżona 
staruszka, przedkładając własną 
godność nad utraconą poradę me-
dyczną, wstaje i wychodząc rzuca 
do naburmuszonej lekarki „poca-
łuj mnie w d...”. Ten obscenizm 
widzowie przyjmują ze śmiechem 
lub uśmiechem, solidaryzując się z 
bohaterką. Nasuwa się jednak py-
tanie, jakim zmianom obyczajo-
wym podlega polszczyzna, że ak-
ceptowalnym staje się też cytowane 

na wstępie wyznanie. 
Odpowiedź znajduje-
my w komunikacie 
C B O S  z  2 0 1 3  r . 
„W ostatnich latach 
nasiliło się używanie 
wulgaryzmów i zwięk-
szył się poziom akcep-
tacji wulgarnego słow-
nictwa. Przeklinać 
zdarza  s ię  niemal 
ośmiu na dziesięciu 
dorosłych... większość 
z nich robi to pod 
wpływem emocji”.

Przeklinać kogoś, 
czyli źle komuś życzyć. 
Przekleństwo skontra-
stowane było w naszej 
kulturze i obyczajowo-
ści ze słowem błogo-
sławić wyrażającym 
życzenie dobra błogo-
sławionej osobie. Czy 
zatem tak dalece zmie-
nia się nasz wzajemny 

stosunek do siebie, że łatwiej przy-
chodzi nam życzyć bliźniemu zła 
niż dobra? A w języku jak w lustrze 
odbijają się nastroje społeczne.

Romantyczne wyznania wspie-
rane są, szczególnie w Walentynki, 
drobnymi prezentami. Piernikowe, 
czekoladowe czy drewniane serca 
z obowiązkowym napisem „I love 
you” wypełniają wystawy sklepo-
we. Naturalną potrzebę człowieka, 
aby sprawić przyjemność bliskiej 

osobie, wykorzystuje biznes. Wi-
działam nawet nagrobne lampki ze 
stylizowanym, walentynkowym 
napisem „Kocham Cię”. No cóż, 
pomysłowość przedsiębiorców nie 
zna granic, także granic dobrego 
smaku. Proszę nie posądzać mnie 
o niechęć do Walentynek. Lubię 
ten dzień i sama szykuję małe po-
darunki dla rodziny. Lubię też pa-
trona św. Walentego, który pota-
jemnie, według hagiogra� i, udzie-
lał ślubu młodym parom, gdy ce-
sarz Klaudiusz II Got zakazał za-
wierania małżeństw mężczyznom 
do 36. roku życia. Za nieposłuszeń-
stwo cesarzowi święty zapłacił naj-
wyższą cenę, utratę życia. Nie wia-
domo dlaczego po wielu wiekach 
został obwołany patronem zako-
chanych. Może walentynkowa tra-
dycja przyniesie także popularność 
imieniu Walenty, bo to przecież 
dobry patron na najważniejsze 
chwile życia – czas pierwszej mi-
łości. A do tego że dobry, to jeszcze 
mądry i z pewnością bardzo ko-
chający młodych ludzi, którzy po-
tra� ą wyznawać uczucie może bez 
kropek, ale za to z 
dużym ładun-
kiem emocjo-
nalnym. 

Joanna 
Fabisiak

Poseł na 
Sejm RP
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Witamy miłośników „łamania 
głowy” w naszej kolejnej, bielań-
skiej krzyżówce. Aby prawidło-
wo ją rozwiązać, trzeba wpisać 
odpowiedzi w poziomych 
kratkach. Litery w zielonym polu 
ułożą się w hasło. Należy je po-
dać, dzwoniąc pod redakcyjny 
numer telefonu: (22) 373 33 17 
lub wysyłając e-mail na adres: 
tolechowski@um.warszawa.pl

W ygrywa pierwszych pięć 
osób, które udzielą dobrej 
odpowiedzi. Na zwycięz-

ców czekają wartościowe nagrody. 
Są nimi książki: „Bielany – Prze-
wodnik historyczny” varsavianisty 
Jarosława Zielińskiego i  „Bielański 
wehikuł czasu” – Marty Dobrowol-
skiej-Kierył z przepięknymi ilu-
stracjami Agnieszki Korfanty.

Rozwiązanie krzyżówki z po-
przedniego numeru gazety. Hasło 
brzmiało: Rebusik naszego słonia. 
Nagrody otrzymują następujące 
osoby: Paweł Cybylski, Anna 
Kopf, Katarzyna Pawlik, Marcin 
Strachota (zapraszamy po odbiór) 
i Anna Werner-Kłosiewicz. Gra-
tulujemy!

Oto pytania dzisiejszej krzy-
żówki. Imiona oraz nazwiska lau-
reatów podamy w marcowym 
wydaniu „Naszych Bielan”. Życzy-
my powodzenia.

Redakcja

Bielańska krzyżówka

1. Na stacji Veturilo. 2. Staszic 
przy Duracza. 3. Długi „Swing” 
nr 33. 4. Nazwa fortu. 5. Fruwające 
boisko. 6. Pobieramy je w WOM. 7. 

Spaghetti (nazwa ta ma podwój-
ne znaczenie i obejmuje zarówno typ 
makaronu, jak i dania, którego jest 
on podstawą) to potrawa, która – tak 
samo jak pizza – dawno już wydo-
stała się poza kuchnię włoską i stała 
się smakołykiem znanym powszech-
nie na całym świecie. Wraz z tym 
zjawiskiem doszło jednak do jej de-
gradacji – spaghetti podajemy cza-
sem z sosem na bazie koncentratu 
pomidorowego, niektórzy nazywają 
„spaghetti” makaron polany keczu-
pem, czasem nawet – o zgrozo! – 
serwujemy spaghetti z sosem z to-
rebki lub słoika. Okropność!

Tego, jak przygotować prawdzi-
we, włoskie spaghetti nauczyła mnie 
moja przyjaciółka Małgosia, która 
przebywała na południu Italii przez 
kilka miesięcy i miała okazję podpa-
trzeć, w jaki sposób przygotowują 
swój narodowy specjał Włoszki. 
Przyznam, że prostota tego sposobu 
naprawdę mnie zadziwiła. Serdecznie 
polecam takie właśnie spaghetti, zro-

Gotuj z „NB” – To jest spaghetti!
bione dokładnie tak samo, jak robią 
je mieszkanki Neapolu czy Palermo. 
Podstawą tej receptury jest użycie nie 
koncentratu pomidorowego, ale 
przecieru! Małgosia opowiadała mi, 
że kiedyś był to niemal zawsze prze-
cier własnej, domowej roboty. Dzi-
siejsze Włoszki przeważnie używają 
przecieru z kartonika, który jakością 
nie ustępuje temu domowemu.

Składniki na 4 porcje: jedna 
paczka makaronu spaghetti z pszeni-
cy durum, 2 kartony przecieru pomi-
dorowego (500 gram każdy), 2 pusz-
ki tuńczyka (170 g) w sosie własnym 
lub oleju, 1 cebula, 4 ząbki czosnku, 
papryka zielona, oliwa z oliwek (jed-
na łyżka), parmezan (lub inny tego 
rodzaju ser) do posypania. Przypra-
wy: sól, pieprz, Vegeta, chili, cukier.

Cebulę obierzcie i przekrójcie na 
pół. Paprykę rozkrójcie na dwie po-
łowy i wykrójcie gniazdo nasienne. 
Więcej kroić nie trzeba, cała rzecz w 
tym, by warzywa rozpadły nam się 
w sosie pod wpływem temperatury. 

Czosnek obierzcie. Przygotowane 
warzywa odłóżcie, bo teraz pora na 
sos. Jeśli macie tuńczyka w sosie 
własnym – wyłóżcie go na sito, by 
obciekł, a następnie leciutko, do-
słownie pięć minut podsmażcie go 
na łyżce oliwy z oliwek, tak tylko by 
ostatecznie odparować go z resztek 
wody, a nie zrumienić. Zróbcie to na 
dnie garnka, w którym następnie 
gotować będziecie sos. Jeśli macie 
tuńczyka w oliwie, to po prostu wy-
łóżcie go do garnka i podobnie pod-
smażcie na tłuszczu z puszki. Na-
stępnie wlejcie do garnka przecier 
pomidorowy, a garnek przykryjcie 
następującym sposobem: na wierz-
chu garnka połóżcie w poprzek 
drewnianą łyżkę, a pokrywkę oprzyj-
cie na niej i na krawędzi garnka. 
Powstała w ten sposób szczelina 
będzie idealna, by sos odparowywał 
w odpowiednich proporcjach. Aha, 
zanim przykryjecie garnek, wrzućcie 
do niego cebulę i paprykę. Czosnku 
na razie nie!

Po 25 minutach od chwili, gdy 
zawartość garnka zacznie wrzeć – 
wstawcie wodę na makaron i ugo-
tujcie wg wskazówek z jego opako-
wania. Gdy makaron znajdzie się już 
we wrzątku – zmiażdżcie (właśnie 
tak – nie krójcie, nie siekajcie, nie 
przeciskajcie przez praskę, ale 
zmiażdżcie, najlepiej robi się to bo-
kiem ostrza dużego noża) czosnek i 
wrzućcie do garnka. Spróbujcie sosu. 
Doprawcie solą, Vegetą, świeżo 
zmielonym pieprzem, chili i cukrem. 
Ale używajcie przypraw bardzo 
ostrożnie. Na talerzu zawsze można 
przypraw dosypać, natomiast „od-
sypać” już się nie da. Gdy makaron 
„dojdzie” – ma być oczywiście „al 
dente” – sos także będzie już gotowy. 
Zaserwujcie potrawę tak, jak widzi-

cie to na zdjęciu. Posypaną na wierz-
chu parmezanem. 

A na koniec dodam, że tą metodą 
z łatwością przygotować możecie tak-
że dwa inne warianty spaghetti. Jeśli 
zamiast tuńczyka podsmażycie na 
dnie garnka mieloną wołowinę – 
przygotujecie najprawdziwsze spa-
ghetti bolognese. Jeśli zaś tym, co 
przysmażycie w garnku na oliwie będą 
warzywa – np. fasolka szparagowa 
albo zielony groszek z puszki – wyj-
dzie doskonała potrawa, która z pew-
nością przypadnie do gustu wszyst-
kim Waszym biesiadnikom, którzy 
stronią od produktów zwierzęcych.

Uwagi i sugestie przesyłajcie na 
rafaldajbor@poczta.onet.pl

Rafał Dajbor

Konkurs „5” z BIELAN
To już rok minął, gdy prowa-
dzimy nasz wspólny konkurs 
„5 z Bielan”. Dlaczego wspól-
ny? Z bardzo prozaicznego 
powodu; razem z Czytelnikami 
poznajemy dzielnicę. Uczymy 
się jej i nie ukrywamy, że prze-
pływ wiedzy jest obustronny. 
Bardzo miła sytuacja.

Z anim przejdziemy do dzisiej-
szego quizu, krótkie przypo-
mnienie. W konkursie „5 z 

Bielan” zwycięża zawsze pierw-
szych pięć osób, które prawidłowo 
rozszyfrują naszą zagadkę. Z odpo-
wiedzią należy dzwonić pod redak-
cyjny numer telefonu: (22) 373 33 
17 lub wysłać e-mail na adres: to-
lechowski@um.warszawa.pl

Warto powalczyć, ponieważ 
nagrody są naprawdę cenne. Na 
zwycięzców czeka książka: „Biela-
ny. Przewodnik historyczny” – 
varsavianisty Jarosława Zieliń-
skiego. Liczy się nie tylko wiedza 
o Bielanach, ale również re� eks, a 
także łut szczęścia. 6, 7 czy 8 osoba 
powinna próbować swoich sił w 
kolejnej edycji konkursu „5 z Bie-
lan”. Prosimy się nie zniechęcać, na 
pewno się uda :).

Tym razem zagadka z poprzed-
niego miesiąca (mimo małego 
zdjęcia) nie sprawiła Czytelnikom 
„Naszych Bielan” najmniejszych 
trudności. Brawo!

Prawidłowa odpowiedź: ulica 
Podleśna róg Klaudyny, osiedle 
Ruda. Dzisiejszymi zwycięzcami 
są następujące osoby: Andrzej 
Gorzkowski, Maria Kwacowiec, 
Grzegorz Marcin, Jolanta Mo-
drowska i Bogusław Pniewski. 
Gratulujemy znajomości Bielan 
i zapraszamy do redakcji po odbiór 
nagród.

Czas na dzisiejsze pytanie: 
prosimy podać nazwę ulicy, 
z której zrobiono zdjęcie oraz 
jaka ważna instytucja działa tuż 
za samolotem?

Imiona i nazwiska laureatów 
dzisiejszego konkursu opublikuje-
my w marcowym wydaniu „Na-
szych Bielan”.

„Piątka” ze znajomości Bielan. 
„Piątka” z Bielan wygrywa!

Redakcja
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Niebieski pawilon przy... 8. Rozkła-
dał się na „Serku”. 9. Dawniejsza 
uliczka Chełmżyńska. 10. Przy Ma-
rymonckiej – nie tylko pana Klek-
sa. 11. Płynie w poprzek Bielan. 
12. Jazz w podziemiach. 13. Powol-
na uliczka na Chomiczówce. 

14. Sprzedają u „Baczyńskiego”. 
15. Niekoniecznie kolana Kellera. 
16. Śpiewał „Jadziem na Bielany”. 
17. Najwyższa w Polsce rośnie przy 
ul. Smoleńskiego. 18. Ulica pana 
architekta. 19. Drapieżni mieszkań-
cy Rudy. 20. Chodzi na ratuszu.
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Nie sądziłam, że macierzyństwo 
tak zmienia kobietę. Byłam bardzo 
zaskoczona twoimi nagraniami 
w Internecie! Znamy się przecież 
ponad 30 lat i Aldony śpiewającej 
tak uroczo dla dzieci nigdy nie 
słyszałam…

W tych piosenkach przebija się 
totalna tęsknota za dziećmi, ponie-
waż ja bardzo chciałam, żeby były 
na świecie. Akurat te piosenki na-
grywałam we wspaniałym mo-
mencie swojego życia. To rok 2006.  
Kocham bardzo swego męża, moja 
córka Janinka ma nieco ponad 2 
latka, a Joachimka noszę jeszcze 
w brzuszku. Janinka w kwiecistych 
sukienkach chodziła wtedy na pró-
by i waliła w perkusję. Po prostu 
czary… Przed nagraniami bawiła 
się na placach zabaw osiedla 
„Ruda”, na których spotykała się 
z rówieśnikami, a popołudniami 
zamieniała się w małą muzę. Te 
place zabaw przy ul. Klaudyny są 
naprawdę bezpieczne, kolorowe 
i chętnie odwiedzane przez malu-
chy. Właśnie przy piaskownicy 
spotkałyśmy wieloletnich przyja-
ciół – Magdę z małą Julą.

Nagrywałaś te piosenki w Stu-
diu Andrzeja Rewaka, a na pia-
ninie akompaniowała ci Monika 
Polaczek-Przestrzelska…

Tak, Monika to zresztą zaaran-
żowała muzycznie, a mój mąż 
wpadł na dobry pomysł, żeby na-
grać te piosenki. Zrobił do nich 
efekty perkusyjne, bo choć jest 

Śpiewanie na przekór wszystkiemu…
Rozmowa z Aldoną Jacórzyńską-Malezieux, piosenkarką z Bielan.

Aldona Jacórzyńska-Malezieux to piosenkarka z Bielan. Od dzie-
ciństwa zafascynowana sztuką, a teatrem i muzyką w szczególności. 
Ukończyła warszawski wydział wokalno-aktorski w szkole na ul. Bed-
narskiej i nie wyobraża sobie życia bez artystycznych przemian. W jej 
dorobku mnóstwo – poezji śpiewanej i oryginalności. Rapuje o aser-
tywności, ale i w repertuarze Jerzego Wasowskiego – dżentelmena 
z Kabaretu Starszych Panów – również wypada wspaniale! To absol-
wentka bielańskiego liceum eksperymentalnego na ul. Nocznickiego.

informatykiem, to z zamiłowania 
jednak muzykiem. Gra na gitarze 
i akordeonie. Na tych piosenkach 
nic nie zarobiliśmy. Nagraliśmy je 
za prywatne pieniądze.

Wiesz, która ze śpiewanych 
przez ciebie piosenek ma naj-
większą oglądalność i słuchalność 
w Internecie? 

Nie wiem, ale może to „Zabierz 

pieska na spacerek” do melodii 
Jerzego Wasowskiego?

Nie, to w twoim wykonaniu 
„Piosenka o książeczce”, również 
do melodii Wasowskiego. To blisko 
10 tys. wejść. Wymieniona przez 
ciebie piosenka też cieszy się sporą 
słuchalnością, podobnie jak: „I ja 
chciałbym” czy w „W maju kwitnie 
cały sad”…

To też piosenki, do których 
muzykę skomponował Jerzy Wa-
sowski, a teksty napisali różni au-
torzy. Wszystkie adresowane są do 
dzieci. Zaczęłam je śpiewać już  
pod koniec XX w. Właśnie Moni-
ka Polaczek pomogła mi je opra-
cować w Warszawskim Towarzy-
stwie Muzycznym i tak powstał 
recital. Występowałyśmy z nim 
kilkakrotnie w domach dziecka. 

Czy nadal istnieje twój zespół 
z nieprzeciętną nazwą „Zespół 
urojeniowo-urojony”?

Raczej symbolicznie. Był on 
pewnym rodzajem mojej arty-
stycznej kreacji. I nawet teraz, kie-
dy poruszam się na co dzień, mam 
wrażenie, że poruszam się w ze-
spole urojeniowym, w sensie za-
równo negatywnym, jak i pozy-
tywnym. Nazwa zespołu była za-
razem nazwą � rmy. Działała ona, 
kiedy miałam przez kilka lat zare-
jestrowaną działalność o pro� lu 
artystycznym. Trudno ją jednak 
było utrzymać, gdy po pierwszych 
2 latach miesięczne składki ZUS 
wzrosły z 300 zł do 1000 zł. I � rma 
zgasła. To był po prostu taki pro-
jekt moich piosenek autorskich, 
w którym chciałam poopowiadać 
o cierpieniach duszy.

Intrygujesz ludzi tym, co napi-
sałaś o sobie w Internecie… Bywa, 
że piszę do melodii własnych i żeby 
życie było znośniejsze dużo śpię 
i palę… Cały czas to aktualne?

Niestety palę, ale znam też kło-
poty z bezsennością. 

Prezentujesz się internautom 
także w awangardowej piosence 
„Zwariowali”. Towarzyszą ci Mi-
łosz Wośko na pianinie i Marek 
Wierzchucki na skrzypcach. Skąd 
takie natchnienie?

To mój tekst, który zabawnie 
przyszedł do mnie w autobusie. 
Melodia też jest moja. Uwiel-
biam tę piosenkę. Myślę, że jest 
bardzo poetycka. Zawarłam 
w niej wiele realistycznych rze-
czy. Powstała wtedy, kiedy się 
rozwodziłam.

Gdzie ostatnio śpiewałaś?
Występowałam na ul. Raszyń-

skiej w Warszawie, w Klubie Le-
karza. Przedstawiłam tam swój 
recital „Madame Radzymińska. 
Występowałam też na ul. Ząbkow-
skiej, podczas Dni Pragi oraz 
w kafejce „Łysy pingwin”. Towa-
rzyszyła mi na pianinie Ania Ję-
drzejewska.

Jak określiłabyś swój głos?
Mówi się, że głos to jest dusza 

i ja się z tym zgadzam. Swój głos 
traktuję jak instrument danej 
chwili lub kreacji. Ciężko mi się 
zaszu� adkować. Na co dzień mó-
wię dosyć niskim i głębokim gło-
sem, natomiast podczas śpiewania 
mogę wzlecieć i wysoko. 

Rozmawiała Olga Gajda

Podziemia Kamedulskie zawsze 
gwarantują moc wrażeń. Nie 
inaczej było podczas otwarcia 
wystawy fotogra� cznej Inki Wie-
czeńskiej „I to są właśnie moje 
Bieszczady”. Oprócz pięknych 
zdjęć, które wygrały nie jeden 
konkurs, na gości czekał zespół 
„Latający dywan” i wiele innych 
wrażeń. W przerwach między 
pokazami konferansjerkę 
prowadził reżyser tarnowskiego 
„Teatru Nie Teraz”, a swoimi do-
świadczeniami z Bieszczad dzie-
lili się znani i lubiani aktorzy.

T o już 16 moja wystawa, a po 
raz czwarty odbywa się 
w Warszawie. To najlepiej 

świadczy o wielkiej magii, jaka 
związana jest z Bieszczadami. Ja 
pojawiłam się tam po raz pierwszy 
mając 13 lat, kiedy to mój tatuś, 

Bieszczady na Bielanach
Wystawa fotogra� czna w Podziemiach Kamedulskich.

zakochany po uszy w Bieszcza-
dach, zabierał nas z siostrą w te 
rejony. On marzył, by osiąść 
w Bieszczadach, ale niestety mu się 
to nie udało. Dopiero ja spełniłam 
największe marzenie tatusia i za-
mieszkałam tam z rodziną – mó-
wiła Inka Wieczeńska.

Na otwarcie wystawy, tj. 5 lute-
go przybyło wielu mieszkań-
ców Bielan i przyjaciół autorki. To 
m.in. gwiazdy estradowe: Dorota 
Stalińska, Danuta Błażejczyk, 
Irena Karel; poeci – Jurek Baryła 
Nowakowski i Wiesław Drzewiec-
ki, a także Tomasz A. Żak. Oczy-
wiście obecny był także ks. Woj-
ciech Drozdowicz. Wszyscy przy-
byli dowiedzieli się więcej szczegó-
łów z życia kobiety w kapeluszu 
z lisim ogonem. To właśnie Inka 
Wieczeńska, artystka i dziennikar-
ka obdarzona wieloma talentami 

i niespożytą energią. Związana 
z  E lbląg iem,  Często chową, 
w 1981 r. przeniosła się w Bieszcza-
dy, gdzie mieszka do dziś. Jest 
członkiem Związku Polskich Foto-
grafów Przyrody Okręgu Rozto-
czańsko-Podkarpackiego i wielo-
krotną laureatką ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych konkur-
sów fotogra� cznych. 

Wystawowe zdjęcia ukazują 
piękno górskiej natury, tej martwej 
i ożywionej. Na szczególny jednak 
podziw zasługuje sposób, w jaki je 
wykonano i wyjątkowość momen-
tów utrwalonych na fotogra� ach. 
„Nasze Bielany” objęły patronat 
medialny nad tym wydarzeniem 
artystycznym. Przy ul. Dewajtis 5 
wystawę można oglądać do 5 mar-
ca 2017 r. 

Olga Gajda
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Inka Wieczeńska w Podziemiach Kamedulskich
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96 850 metrów. Tyle przepły-
nął w 24 godziny na obiekcie 
CRS Bielany Sebastian Karaś, 
który podjął próbę bicia 
Rekordu Guinessa w pływaniu 
przez 24 godziny na krótkim 
basenie. Do wymarzonego 
celu zabrakło niewiele, bo 
zaledwie pięciu kilometrów, 
jednak Karaś na bielańskim 
basenie wyśrubował rekord 
Polski, poprawiając go o po-
nad 42 kilometry!

P rzez 24 godziny między 14 a 
15 lutego Sebastian Karaś 
zmagał się z wodą i własny-

mi słabościami na obiekcie CRS 
Bielany, próbując poprawić usta-
nowiony przez Szweda Andreasa 
Forvassa rekord, wynoszący 101,9 
km. Zabrakło niewiele, a przez 
pierwszą część dystansu polski 
pływak  pokonywał kolejne długo-
ści basenu szybciej, aniżeli jego 
korespondencyjny przeciwnik. 

W projekt bardzo mocno za-
angażowała się Dzielnica Bielany, 
umożliwiając Sebastianowi przy-
gotowania, jak również udostęp-
niając basen, pełną infrastrukturę 
i opiekę medyczną na czas trwania 
bicia Rekordu Guinessa przy ulicy 
Lindego 20. – Przez cały czas trzy-

Sebastian Karaś przez cały 
czas trwania bicia rekordu mógł 
liczyć na doping swoich znajo-
mych, uczniów bielańskich szkół 
oraz mieszkańców, którzy przy-
chodzili na trybuny obiektu, aby 
wspierać pływaka w jego wyzwa-
niu. 

Kolejnym będzie pokonanie 
stukilometrowej trasy Kołobrzeg 
– Bornholm, latem 2017 r.

MG

maliśmy kciuki za Sebastiana. By-
łem przy starcie, dopingowałem go 
również na mecie. Wyczyn jest 
nieprawdopodobny i cieszę się, że 
to właśnie na terenie Bielan podej-
mowane są tak wspaniałe inicjaty-
wy, będące nie tylko świetną rekla-
mą dla naszej dzielnicy, ale rów-
nież dowodem na to, że sport 
w naszej części Warszawy jest bar-
dzo ważnym elementem życia spo-
łecznego – podsumował zastępca 
burmistrza Dzielnicy Bielany, 
Grzegorz Pietruczuk.

Sebastian Karaś przepłynął 
96 850 m w 24 godziny
Próba bicia Rekordu Guinessa na Bielanach.

Podsumowanie sezonu pływac-
kiego 2016 dokonał prestiżowy 
pływacki portal Megatiming. 
W przeprowadzonym przez 
Megatiming plebiscycie, pod 
nazwą Bohater Roku 2016,  
zdobywcą trzeciego miejsca w 
kategorii Trener Roku 2016 oka-
zał się  Bielańczyk – trener UKS 
„G–8 Bielany” Paweł Wołkow. 
Wychowanek trenera Wołko-
wa – Kacper Stokowski – został 
ogłoszony Bohaterem Roku 
2016 w kategorii juniorów. 

Puchar jest nasz!!!

N ie mogło być inaczej, po tym 
jak w grudniu Kacper usta-
nowił dwa rekordy świata w 

pływaniu. Tytuły Bohaterów Roku 
2016 przyznała kapituła złożona ze 
sław świata sportu. Tytuł Bohatera 
Roku Internautów został przyznany 
również Kacprowi, tym razem na 
drodze głosowania internetowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
oddali swój głos na Kacpra – za-
wodnika UKS „G–8 Bielany”! 

MG

Wyśmienicie wypadli zawodni-
cy UKS G–8 Bielany – pływacy 
z pierwszej klasy Gimnazjum 
Nr 78 w Warszawie na pierw-
szych zawodach w tym roku.

Ś cigający się  w dniach 20–21 
stycznia  pływacy zdecydo-
wanie wygrali w klasy� kacji 

medalowej zawodów o Puchar 
Prezydenta miasta Kielc.

Nasi zawodnicy i zawodniczki 
zdobyli łącznie 50 medali!

W gronie bohaterów–multime-
dalistów znaleźli się: Paweł Uryniuk 
– 5 złotych medali i tytuł Najlepsze-
go Zawodnika, Kacper Markowski 
– 4 medale złote, 4 srebrne, 1 brą-
zowy; Alicja Szczęsna – 2 złote, 2 
srebrne, 1 brązowy; Stanisław Żo-
łądź – 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy; 
Zofia Topp – 1 złoty, 3 srebrne;  
Paulina Skibczak – 1 złoty,  2 brą-
zowe; Zo� a Milewska – 3 srebrne; 
Weronika Biegańska – 5 brązo-
wych; Maria Adamska – 1 srebrny, 
1 brązowy; Albert Grzegrzółka – 
1 srebrny, 1 brązowy; Mikołaj Ma-
tuszyński – 1 srebrny, 1 brązowy. 
Medale zdobywali także: Filip 

Sezon 2017 – otwarty!
Urbański – 1 srebrny; Jakub Urba-
nowski – 1 brązowy; Julia Adamska 
– 1 brązowy; Maksymilian Zieliń-
ski – 1 brązowy.

Natomiast najmłodsi nasi pły-
wacy swoją pierwszą w tym roku 
sportową  rywalizację mieli okazję 
odbyć 22 stycznia na pływalni CRS 
Bielany przy ul. Lindego 20.

W zabawie i mini-zawodach 
udział wzięło blisko 70 dzieci w 
wieku 5–7 lat. Zawodników dopin-
gowali rodzice, dziadkowie, ro-
dzeństwo oraz  nasz gość – Zastęp-
ca Burmistrza Dzielnicy Bielany 
Grzegorz Pietruczuk.

Wszystkie dzieci, biorące udział 
w imprezie, zostały nagrodzone – 
jak na mistrzów przystało – złotymi 
medalami i słodkimi upominkami. 
Mamy nadzieję, że w tej grupie 
małych pływaków znajdą się na-
stępcy naszych medalistów – mi-
strzów i  rekordzistów Polski. 

Najmłodsi pływacy startowali 
pod  okiem swoich trenerów z 
UKS „G–8 Bielany”: Dominiki 
Rutkowskiej, Damiana Rychlicy, 
Moniki Gawryjołek, Aleksandry 
Rudzkiej, Tomasza Draba.

Narciarze i biathloniści, cie-
sząc się zimową aurą, wystartowa-
li w dniu 28 stycznia w „Otwartych 
Mistrzostwach Zespołu Szkół Nr 
52 oraz UKS G–8 Bielany w Nar-
ciarstwie Biegowym”, rozgrywa-
nych na terenie AWF Warszawa.

Zawodnicy r ywalizowali 
w konkurencji sprint i mieli do 
pokonania dystans 600 m. W za-
wodach wzięło udział  blisko 40 
osób. W rywalizacji sportowej 
poza dziećmi mogli też uczestni-
czyć rodzice.

Zwycięzcami poszczególnych 
kategorii zostali: Jacek Baczkura, 
Dawid Buława, Anna Bogdal, 
Kacper Papis, Alicja Kliś, Alek-
sander Szewczak, Daria Lukas, 
Filip Banaś.

Natomiast w dniach 20–22 
stycznia w Kościelisku rozegrano 
prestiżowe zawody biathlonowe 
z cyklu Pucharu Polski –  pn. „Ce-
luj w Igrzyska”. UKS G–8 Bielany 
miał liczną reprezentację w zawo-
dach. Wysokie 10 miejsce zajął 
Rafał Powałka, uczeń ZS Nr 52.

MG

Sebastian Karaś tuż po 24-godzinnym pływaniu

Paweł Wołkow i  Kacper Stokowski
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Marzec w sporcie stanie 
na Bielanach pod znakiem 
biegów i tenisa stołowego. 11 
marca Urząd Dzielnicy Bielany 
zorganizuje na terenie Lasu 
Młocińskiego bieg na pięć 
kilometrów pn. „Kobieta na 
piątkę”, zaplanowany z okazji 
Dnia Kobiet, a 19 marca w 
Zespole Szkół numer 55 przy 
ulicy Gwiaździstej 35 rozpocz-
nie się rywalizacja w XXI Grand 
Prix Bielan w tenisie stołowym.

Z apisy na bieg „Kobieta na 
piątkę” ruszyły 11 lutego, 
dokładnie na miesiąc przed 

startem rywalizacji, w której orga-
nizatorzy przewidują start 250 

zawodniczek. W pakiecie, który 
kosztuje 20 złotych, wszystkie 
uczestniczki mogą liczyć na ciepły 
posiłek, pomiar czasu, medal, spe-
cjalną koszulkę oraz niespodzian-

kę od organizatorów. Tego samego 
dnia przewidziano również biegi 
dzieci w trzech kategoriach wie-
kowych (1–7 lat 200m/ 8–11 lat 
400m/ 12–14 lat 600m). Bieg 

Marcowe aktywności na Bielanach

główny odbędzie się na dystansie 
5 km. Celem imprezy jest popula-
ryzowanie biegów wśród kobiet 
oraz zachęcenie pań do większej 
aktywności fizycznej. Zawody 
będą również wstępem do przy-
szłorocznej akcji „Women’s Run”, 
organizowanej przez Urząd Dziel-
nicy Bielany przy współpracy z 
ABK Grupa. Więcej informacji 
odnośnie zapisów można uzyskać 
pod adresem bielany.sport@
um.warszawa.pl.

*  *  *
19 marca na Bielanach zawita 

XXI Grand Prix Bielan w tenisie 
stołowym, po raz pierwszy od lat 
w zmienionej formie. Młodzież, 
zamiast rywalizować w czterech 
mniejszych turniejach, spotka się 
w Zespole Szkół nr 55, aby powal-

czyć w XXI GP, zaplanowanym 
jako jeden, prestiżowy turniej. – 
Liczymy na wysoką frekwencję 
i zorganizowanie imprezy, która 
rozejdzie się echem w całym śro-
dowisku – nie ukrywa planów za-
stępca burmistrza Dzielnicy Bie-
lany – Grzegorz Pietruczuk. 
W przeciwieństwie do minionych 
edycji, poza rywalizacją szkół pod-
stawowych i gimnazjów, zaplano-
wano także zmagania ponadgim-
nazjalne oraz turniej dla nauczy-
cieli WF z Bielan. Organizatorzy 
planują w pierwszej kolejności 
rozesłać zaproszenia do uczniów 
bielańskich szkoł, nastepnie całej 
Warszawy.

– Karuzela imprez sportowo–
rekreacyjnych na Bielanach roz-
kręca się na dobre. Bieganie, tenis 
stołowy, zajęcia z ramach Bielań-
skich Czwartków Sportowych, 
kolejne imprezy z tych bardziej 
i mniej popularnych dyscyplin 
sportu w dalszej części roku. Za-
chęcam wszystkich mieszkańcow 
naszej dzielnicy do aktywności 
fizycznej. Odnośnie marcowych 
wydarzeń, liczę na to, że zarówno 
bieg „Kobieta na Piątkę” realizo-
wany przez klub UKS Młodzik 
oraz turniej XXI Grand Prix, któ-
ry przygotowuje TKKF Chomi-
czówka, okażą się organizacyjnymi 
sukcesami – twierdzi Grzegorz 
Pietruczuk.

MG
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KADRY.

Biurowiec „A” huty, pokój 
działu kadr. Mężczyzna za biur-
kiem, przed nim moje papiery: 
podanie, życiorys, świadectwa. 
Nerwowo pociera policzek, zasta-
nawia głośno – co ja mam z wami 
zrobić? Odpowiadam – przecież 
potrzebujecie pilnie plastyka, tak? 
Kiwa głową – zgadza się panie ko-
lego, ale to nie jest takie proste, 
prawda, nie takie proste. Nagle 
chwyta słuchawkę telefonu i wy-
kręca numer wewnętrzny – czołem 
Jasiu, posłuchaj no, zaistniała 
u mnie mianowicie taka sytuacja, 
prawda, że nie mam etatu na ad-
ministracji i trzeba by tu, wiesz, 
zagospodarować nowego kolegę 
plastyka, prawda. Chwilę wsłuchu-
je się w kogoś po drugiej stronie 
– ty to masz łeb, już załatwiam, to 
hej! Odkłada słuchawkę – młody 
kolego, zrobimy tak, normalnie ro-
bicie na pracowni plastycznej tutaj, 
prawda, ale o� cjalnie zatrudni was 
W-60, znaczy się ciągarnia na eta-
cie szli� erz wałków i otworów, ma-
cie tu obiegówkę, zróbcie badania, 
prawda, szkolenie bhp, pobierzcie 
kask, ubranie no i do roboty. Koniec 
rozmowy. Bum. Pieczątka. Jest luty 
1976.

BIUROWIEC.
Odbijam kartę zegarową. 6:42. 

I pędzę rowerem... długim koryta-
rzem biurowca do pracowni. Moja 
codzienna rosyjska ruletka: otwo-
rzą się po drodze jakieś drzwi? Czy 
nie? Strażnik wypada z portierni 

Jak robiłem „na hucie” 
Dosłownie za chwilę, miesiąc – dwa, obchodzić będziemy jubileusz 60-lecia istnienia Huty „Warszawa”. Ktoś musi za-
cząć pierwszy, więc może ja. Potem z pewnością posypią się innych wspomnienia, jak iskry z „martena”. Huta widziana 
od wewnątrz. Zdarzyło się tak...

i woła – ej, ty tam, co tu się dzieje? 
Nie odpowiadam. Znikam za za-
krętem, tylko pisk opon odbija się 
od zielonej lamperii ścian. I tyle 
mnie widział. Budynek admini-
stracyjny żyje, pracuje. Tupot nóg 
na schodach, stukot maszyn do 
pisania, dzwonki telefonów... Na 
parterze żółte tablice z kartami 
zegarowymi, kadry, okienka kas, 
sala konferencyjna, pokoje biuro-
we, sklepik spożywczy, redakcja 
„Hutnika Warszawskiego”, rozgło-
śnia zakładowa, a nawet mała kan-
ciapa... herbaciarki na końcu kory-
tarza. Siedzi w fartuchu, gotuje 
wodę w czajniku i roznosi szklanki 
do pobliskich pokoi. Na wyższych 
piętrach są m.in.: gabinet dyrekto-
ra naczelnego huty mgr. Adama 
Żurka, jego zastępców, kierowni-
ków, ponadto stołówka, a na samej 
górze izba pamięci z pucharami, 
sztandarami, medalami, za szkla-
nymi gablotami. Najciekawszy jest 
poziom zero: magazyn wody mi-
neralnej i produktów dla stołówki, 
stolarnia, pokoik szwaczki, sala 
gońców korespondencji wewnętrz-
nej (same dziewczyny!), centralka 
telefoniczna i telex, powielarnia, 
magazyn OC / wypożyczalnia 
sprzętu turystycznego, „tajne” zej-
ście do podziemnego schronu, to-
alety z prysznicami, no i nasza 
pracownia plastyczna.

PRACOWNIA.
Załoga. Zbigniew Kowalski – 

kierownik pracowni plastycznej, 
Elżbieta Fijałek – z-ca kierownika, 
Tadeusz Stani, Krzysztof Trzeciak 

oraz Leszek Rudnicki – plastycy. 
Ponadto, w chwilach nawału prac, 
czyli „wszystkie ręce na pokład”, 
plastycy z innych wydziałów: Bog-
dan Spinek (W-48) i Jacek Wasi-
lewski (W-35). Postaci te pojawią 
się w następnych częściach. Czas 
na bossa. Pan Zbyszek – kierownik, 
postawny facet z brodą, w okula-
rach, świetny organizator. Póki co... 
Jeszcze nie wie, że wkrótce wykona 
nowe logo dla HW, nie wie też, że 
będzie autorem pomnika „War-
szawskie Termopile” na ul. Pstrow-
skiego. W najśmielszych marze-
niach nie przewidzi, że w 1980 r. 
powstanie NSZZ „Solidarność”, 
a on zaprojektuje sztandar „S” Huty 
„Warszawa”, który poświęci w ko-
ściele św. Stanisława Kostki kapelan 
hutników – ks. Jerzy Popiełuszko. 
Na Mszy i uroczystości pojawi się 
też Andrzej Wajda. Zbigniew Ko-
walski nie wie również tego, że 
zdjęcie rozdartego na pół sztanda-
ru (w chwili wprowadzenia stanu 
wojennego) pojawi się na okładce 
światowego wydania „Newsweeka” 
– December 21, 1981.

ROBOTA.
Do zadań pracowni plastycznej 

należy wizualizacja wszystkiego co 
stoi i wisi na terenie huty oraz poza 
nią. Plansze, tablice informacyjne, 
ostrzegawcze, znaki drogowe, wy-
stawy ludzi dobrej roboty, dekora-
cje sal na zebrania i imprezy, ple-
nerowe ekspozycje z okazji Dnia 
Hutnika, projekty dla gazety „Hut-
nik Warszawski”, Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi, Hutniczego 
Klubu Sportowego itd. Jest tego 
„od groma”, a nawet więcej. Wspie-
ra nas w tym pracownia fotogra-
� czna w piwnicach biurowca „B”, 
czyli Kazimierz Docha i Jerzy 
Knut. Pojawią się jeszcze. Miejsca 
do pracy mamy dużo. Sala pracow-
ni: 5 x 15 m, dodatkowo przedzie-
lona kotarą, za którą trzymamy 
plansze, farby, tkaniny itp. Okienka 

są tuż nad trawnikiem. Codzienne 
zaglądają do nas cudne „kocie 
gały”. Wtedy je dokarmiamy. Na 
ścianie ryczy „kukuruźnik”. To ra-
diowęzeł huty, gdzie ton nadają: 
Bolesław Tuzin (szef klubu HDK) 
i Stanisław Święcicki, ale o nich 
później. Tymczasem dochodzi po-
łudnie, czas na przerwę śniadanio-
wą. Pani Ela włącza czajnik elek-
tryczny, a pan Zbyszek odbywa 
codzienne rytuały, które stały się 
legendą. Znamy je na pamięć jak 
mantrę. Polega to na tym, że „wy-
konuje” telefon do miasta i uzgad-
nia z żoną: dobra, jak będę wracał 
po pracy to kupię pieczywo i ser, a ty 
marchewkę, aha i kości dla psa! 
I tak codziennie to samo, przez dni, 
tygodnie, miesiące. Odwraca się 
z uśmiechem: co, znowu się ze mnie 
chichracie? Wtedy pani Ela mówi: 
panie Zbyszku, litości, ile można??? 
I śmiejemy się wszyscy, długo, ser-
decznie. Jak to na hucie...

PS. Otwieram pudło z negaty-
wami, wybieram dzisiejsze „pereł-
ki”. Kadr 1. 1957–1977. 20 lat pro-
dukcji w Hucie „Warszawa” to: 8 
000 000 ton stali + 6 500 000 ton 
wyrobów walcowanych = 8 000 
000 000 zł dla gospodarki narodo-
wej. Socjalistyczne państwo – naj-
wyższe dobro ludzi pracy. Kadr 2. 
Wizyta w hucie I sekretarza KC 
PZPR Edwarda Gierka. Siedzi 
z tyłu seledynowego Peugeota 604 
SL, nr rej. 74 81 WT. Z prawej 
strony studenci WOSP z transpa-
rentem: serdecznie witamy. Za 
nimi budynek hucianej poczty 
Warszawa 85. Kadr 3. Tuż przed 
montażem, zdejmowanie z cięża-
rówki rzeźby „Warszawianka” – 
autorstwa Teresy Brzóskiewicz. 
Figura stanie (na walcu)  przed 
placykiem między biurowcami.

Ciąg dalszy nastąpi.

Leszek Rudnicki

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą 3 dni w tygodniu, 
4-5 godzin  dziennie. Posiadam referencje. Tel. 
697 960 691.

DAM PRACĘ
• Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” przy ul. 
Cegłowskiej 39 zatrudni woźną w wymiarze 
etatu. Oferty prosimy składać do sekretariatu 
MDK, do dnia 15 marca br.

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

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

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobi-
ście i solidnie, tel. 694 065 757.

NAUKA
• Udzielę lekcji języka angielskiego dzieciom 
i młodzieży, posiadam doświadczenie w na-
uczaniu 40 zł za godzinę, tel. 797 954 208.

• Matematyka, nauczyciel udziela korepetycji, 
tel. 698 414 705.

• Chemia, nauczyciel udziela korepetycji, tel. 
695 612 825.

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin 
gimnazjalny, matura, certyfi kat FCE, konwersa-
cje, korepetycje, konkursy, olimpiady, tłuma-
czenia. Magister, międzynarodowy certyfi kat 
CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, 

efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
• Rosyjski - tłumaczenia przysięgłe, zwykłe, 
techniczne, konwersacja. Bielany, tel. 609 
440 681.

NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę umeblowany pokój 10 m2 przy ro-
dzinie Pani pracującej bez nałogów. Możliwość 
korzystania z kuchni, łazienki, Wi-fi , 800 zł. Bie-
lany, metro Słodowiec. Tel. 604 289 854.

• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu bez 
nałogów 10 m2, dostęp do kuchni i łazienki – 
650 zł. Stacja Stare Bielany. Tel. 22 834 26 48.

SPRZEDAM
• Zegar niemiecki stary na ścianę, zegar ko-
minkowy niemiecki stary, leczniczą lampę 
na podczerwień, dzwonki mosiężne różnej 
wielkości, tel. 505 995 268.

• Sprzedam tanio za 1300 zł regał, wersalkę 
z dwoma fotelami, telewizor 27’, stół i ławę 
drewnianą w bardzo dobrym stanie, tel. 501 
861 947 (wieczorem).

• Sprzedam materac magnetyczny, tel. 511 
744 985.

KUPIĘ
• Kupię garaż na terenie Bielan i Warszawy, 
tel. 663 504 936.

INNE
• Spotkanie Duszpasterstwa TALENT rozpocznie się 
23 marca 2017 r. Mszą św. o godz. 18.30 w parafi i 
Zesłania Ducha Świętego, ul. Broniewskiego 44. Po 
Mszy św. zapraszamy Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców na spotkanie do sali”.

Ogłoszenia drobne
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1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Ar-
chitektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 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 – 7, 21 marca.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Biblioteka Publiczna ul. 
Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 15.00-16.00 – 22 marca, tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com.

3. Natalia Krupa – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, 
tel. 22 373 35 10.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego: Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 14 marca.

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany 
I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 2 marca.

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żerom-
skiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 6, 20 marca.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Komisji 
Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury, 
Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: 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, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowe i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla 
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewod-
niczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady, oraz Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-
17.30 – 1 marca.

2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Plano-
wania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania 
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, 
g. 17.00-18.00 – 6 marca po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty: 
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Archi-
tektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 1 marca po wcześniejszym ustale-
niu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 6 marca.

3. Joanna Tomaszewska – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 6 marca.

4. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Komisji Archi-
tektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00 – 2 marca, g. 18.00, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy 
poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
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DYŻURY R A DNYC H

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 2 marca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żerom-
skiego 29, g. 18.00-19.00 – 29 marca.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 
 – 6 marca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 20 marca.

3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Spor-
tu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.

4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodni-
czącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

5. Jan Zaniewski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.30-18.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w 
czwarty poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.


