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XLVI i XLVII Sesja Rady Dzielnicy

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy odbyła się 
w dniu 23 maja 2018 r. 

R ada Dzielnicy odbyła dysku-
sję dotyczącą projektu miej-
scowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu urba-
nistycznego Osiedla Słodowiec 
oraz przyjęła do wiadomości infor-
mację Zarządu w powyższej spra-
wie i zgłosiła uwagi do ww. planu.

Rada Dzielnicy podjęła uchwa-
łę dotyczącą pozytywnego zaopi-
niowania sprawozdania z działal-
ności Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy za 2017 r. 

W kolejnej uchwale Rada 
Dzielnicy uznała ważność wybo-
rów do Rady Samorządu Miesz-
kańców Domków Rodzinnych 
Stare Bielany – jednostki niższego 
rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy oraz podała je do pu-
blicznej wiadomości. 

Następnie  R ada podjęła 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy na 2018 r.

Kolejno Rada podjęła dwie 
uchwały:

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

● w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady m.st. War-
szawy w sprawie ustalenia maksy-
malnej liczby zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych na 
terenie m.st. Warszawy,

● w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady m.st. War-
szawy w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie m.st. War-
szawy miejsc sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy przyjęła do wiadomości 
sprawozdanie z działalności za 
2017 r. Komisji Oświaty oraz Ko-
misji Kultury, Sportu i Promocji. 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy przyjęła plany pracy na 
rok 2018 Komisji Oświaty oraz Ko-
misji Kultury, Sportu i Promocji. 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy przyjęła do wiadomości 
informację Zarządu Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy nt. inwestycji 
na Młocinach.

* * *
XLVII Sesja Rady Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy odbyła 
się w dniu 13 czerwca 2018 r. 

W pierwszym punkcie Rada 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
podjęła Stanowisko z dnia 13 czerw-
ca 2018 r. w sprawie funkcjonowa-
nia lotniska Warszawa-Babice. Wy-
chodząc naprzeciw wnioskom zgła-
szanym przez mieszkańców, Rada 
postuluje ograniczenie ruchu lotni-
czego na lotnisku Warszawa-Babice 
poprzez kategoryczne wykluczenie 
korzystania z obiektu przez samo-
loty cywilne, a pozostawienie jedy-
nie lotnictwa służb porządku pu-
blicznego. Stanowisko zostało prze-

kazane do Zarządu Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy, Prezydent m.st. 
Warszawy, Przewodniczącej Rady 
m.st. Warszawy, Biura Ochrony Śro-
dowiska Urzędu m.st. Warszawy, 
Wojewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Środowiska, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Pre-
zesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
oraz Wojewody Mazowieckiego.

Uchwałą Nr 228/XLVII/2018 
rozpatrzono skargę Pana A. T, zło-
żoną z upoważnienia Grupy Ini-
cjatywnej Osiedla Mieszk. RUDA 
z dnia 03.10.2017 r. oraz z dnia 
04.12.2017 r., na działania Zarządu 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
uznając ją za bezzasadną.

Rada Dzielnicy podjęła dwie 
uchwały w sprawie wniosku 
o zmiany w załączniku dzielnico-
wym Nr III do budżetu m.st. War-
szawy na 2018 rok.          

Rada Dzielnicy podjęła uchwa-
łę dotyczącą pozytywnego zaopi-
niowania sprawozdania z działal-
ności Specjalistycznej Poradni 
Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy za rok 2017.         

Rada Dzielnicy zdecydowała 
zdjąć z porządku obrad punkt 4.6. 
dotyczący uznania ważności wy-
borów do Rady Samorządu Miesz-
kańców Chomiczówka oraz poda-
nia ich wyników do publicznej 
wiadomości, który zostanie rozpa-
trzony w innym terminie.

Uchwałą Nr 232/XLVII/2018 
Rada pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt Uchwały Rady m.st. Warszawy 
w sprawie wyrażenia opinii na temat 
projektu Uchwały Rady m.st. Warsza-
wy zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu m.st. Warszawy.

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

25 maja odbyła się uroczystość 
50-lecia powstania Szkoły Pod-
stawowej nr 263 im. Powstań-
ców Wielkopolskich. Obchody 
miały uroczysty i podniosły 
przebieg. 

J ubileusz rozpoczęto mszą 
świętą w kościele para� alnym 
pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP na Wrzecionie, a następnie 
w szkolnej hali sportowej w świą-
tecznej oprawie odbyła się akade-
mia i okolicznościowe przedsta-
wienie opisujące historię 50-lecia 
istnienia SP 263. 

Na początku głos zabrał dyrek-
tor Jan Orłowski, później nastąpi-
ło wręczenie okolicznościowych 
medali władzom dzielnicy, byłym 
dyrektorom i tym, którzy wspiera-
li szkołę w jej rozwoju. Życzenia 
i gratulacje złożył Burmistrz To-
masz Mencina, a także inni zna-
mienici goście. Prezes Poznańskie-
go Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego – Tadeusz  

50-lecie SP nr 263

Musiał i Prezes Honorowy Towa-
rzystwa – Stefan Barłóg odzna-
czyli sztandar szkoły złotą odzna-
ką „Wierni Tradycji”. Gratulacje 
i podziękowania przekazał przed-
stawiciel Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty i Minister-
stwa Edukacji Narodowej. 

Nie zabrakło wzruszających 
wystąpień przedstawicieli Rady 
Rodziców, byłych dyrektorów, pre-
zesa UKS G-8 Bielany oraz rad-
nych dzielnicy Bielany. Na koniec 
Burmistrz Tomasz Mencina i dy-
rektor Jan Orłowski odsłonili oko-
licznościową tablicę upamiętnia-
jącą jubileusz 50-lecia szkoły, 45-
lecia nadania imienia i 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Ob-
chody 50-lecia Szkoły Podstawo-
wej nr 263 przejdą do historii jako 
święto całej społeczności szkolnej 
i pozostaną w naszej pamięci aż do 
kolejnych jubileuszy. 

SP 263

Zacznijmy od pytania podsta-
wowego – czym właściwie zajmuje 
się Komisja Rewizyjna? 

Komisja rewizyjna jest to jedy-
na komisja wymieniona wprost w 
Statucie Dzielnicy Bielany, która 
obligatoryjnie musi zostać powo-
łana przez Radę Dzielnicy. Spra-
wuje ona przede wszystkim funk-
cję kontrolną – legalności, rzetel-
ności, celowości i gospodarności 
działalności Zarządu Dzielnicy 
Bielany i jednostek organizacyj-
nych miasta działających na terenie 
naszej dzielnicy. Ponadto opiniuje 
wydatkowanie środków � nanso-
wych przeznaczonych do dyspozy-
cji Dzielnicy, przygotowuje projek-
ty rozstrzygnięć skarg oraz na 
zlecenie Rady Dzielnicy Bielany 
przeprowadza kontrolę w jednost-
kach samorządowych działających 
na terenie naszej dzielnicy. 

Jakiego rodzaju sprawy tra� ają 
najczęściej pod obrady Komisji? 

Głównie skargi mieszkańców 
na działania przedstawicieli jed-

nostek organizacyjnych miasta tj. 
np. dyrektorów szkół, dyrektora 
Zakładu Gospodarowania Nieru-
chomościami, dyrektora Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Bielany itp. 
oraz przedstawicieli urzędu. Dla 
przykładu – w latach 2016 i 2017 
było to 20 skarg, które zostały roz-
patrzone przez Komisję Rewizyjną 
i przekazane Radzie Dzielnicy Bie-
lany. 

Jak wygląda procedowanie 
takiej skargi? 

Jest ono zbliżone do swoistej 
rozprawy sądowej, tj. najpierw 
proszę o to, by głos zabrał skarżą-
cy, przedstawił swoje uwagi i wnio-
ski w danej sprawie, a potem pro-
szę o ustosunkowanie się do tych 
zarzutów właściwego przedstawi-
ciela urzędu lub jednostki organi-

zacyjnej. Proszę również skarżące-
go o przedstawienie stosownych 
dokumentów potwierdzających 
zdarzenie dotyczące skargi, o ile 
ten takowe posiada. Następnie jest 
dyskusja dwóch stron oraz pytania 
doprecyzowujące ze strony rad-
nych. Po tym następuje debata 
członków Komisji Rewizyjnej i 
głosowanie nad rozstrzygnięciem. 
Gdy głosowanie uzyska większość 
przedstawiane jest ono na najbliż-
szej Sesji Rady Dzielnicy Bielany, 
gdzie zapada ostateczna decyzja w 
tej sprawie. 

Czy nie jest to zbyt sformali-
zowane? 

Oczywiście, pewien forma-
lizm jest tu wymagany ze względu 
na ramy prawne, w jakich działa 
Komisja. Nie jesteśmy jednak są-
dem, ani urzędem, a jedynie oso-
bami wybranymi przez mieszkań-
ców do tego, by ich godnie repre-
zentować i pomagać. W związku 

z tym skarżący może czuć się dużo 
swobodniej przy przedstawianiu 
ewentualnych nieprawidłowości 
jakich doświadczył lub które za-
obserwował.

Dlaczego wybrał Pan tę Ko-
misję? 

Wybrałem pracę w tej Komi-
sji, gdyż w mojej ocenie realizuje 
ona jedną z najważniejszych 
funkcji naszego samorządu – 
funkcję kontrolną. Uważam, że 
skuteczna i rzeczywista realizacja 
tej funkcji pozwala, by urząd, 
szkoła czy inna jednostka na te-
renie naszej dzielnicy działała 
skutecznie na rzecz mieszkańców. 
Dlatego też tak ważne jest, by 
mieszkańcy czuli się swobodnie 
w rozmowie z nami, do czego 
gorąco zachęcam, gdyż rozwiąza-
nie ich problemów leży w intere-
sie wszystkich mieszkańców na-
szej pięknej dzielnicy.

 

ZDANIEM  PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI  RADY  DZIELNICY...
Stefan Kulesza – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stefan Kulesza – mieszkający 
od urodzenia na Bielanach, Radny 
Rady Dzielnicy Bielany pierwszą 
kadencję.

Stefan Kulesza
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Dyrektor Jan Orłowski wręcza medal Burmistrzowi Tomaszowi Mencinie 
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Bielany przywitały lato!
Choć kalendarzowe lato 
zawitało do nas dopiero 
21 czerwca, na Bielanach 
zaczęło się nieco wcześniej. 
Dzielnica przywitała je 
podczas corocznej imprezy 
„Witaj Lato na Bielanach”. 
Pierwszy raz było to dwu-
dniowe wydarzenie. 

W piątek, 8 czerwca przy 
stacji metra Słodowiec 
na tzw. Serku Bielań-

skim, odbyły się koncerty, które 
poprowadził Jarosław Budnik. 
Wystąpili: Bownik, Smolik i Kev 
Fox oraz gwiazda wieczoru – Ania 
Dąbrowska, przyjęta przez bielań-
ską publiczność wyjątkowo gorą-
co. Artystka zaśpiewała zarówno 
piosenki nowe, jak i świetnie zna-
ne hity. Jednocześnie na mieszkań-
ców czekała strefa chilloutu, wy-
pełniona foodtruckami. Można 
było skosztować nie tylko z zapie-
kanek, burgerów i frytek, ale także 
francuskich naleśników oraz pod-
płomyków.

Drugi dzień powitania lata na 

radzie wzięli też udział: Tomasz 
Mencina Burmistrz Dzielnicy 
Bielany i jego zastępcy: Magda-
lena Lerczak, Artur Wołczacki, 
Grzegorz Pietruczuk i Włodzi-
mierz Piątkowski, a także radny 
miasta Piotr Mazurek, Wice-
przewodnicząca Rady Dzielnicy 
Bielany Anna Czarnecka oraz 
bielańscy radni: Ilona Popław-
ska, Joanna Radziejewska, Anna 
Neska, Natalia Krupa, Teresa 
Renata Banasiak, Maciej Chmie-
lewski, Wojciech Borkowski, 
Daniel Pieniek i Piotr Ślaski. 

Następnie odbył się piknik na 
Serku Bielańskim, w którym wziął 
udział poseł na Sejm Rafał Trza-
skowski, a także Ryszard Kalisz. 
Ten kto na niego przyszedł mógł 
dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy na temat Bielan, wziąć 
udział w grach i zabawach przy-
gotowanych przez bielańskie pla-
cówki kulturalne i oświatowe, 
skorzystać z porad na tematy 
zdrowotnej, porozmawiać o przy-
rodzie i kulturze, nauczyć się eko-
logicznego stylu życia, napić war-

Bielanach rozpoczął się Wielką 
Paradą spod stacji metra Waw-
rzyszew na Serek Bielański. Była 

orkiestra, szczudlarze, tłum 
mieszkańców dzielnicy oraz nie-
odłączny element każdej parady 

– tzw. platformy, czyli kolorowo 
przyozdobione samochody cięża-
rowe wypełnione ludźmi. W pa-

Od lewej na pierwszym planie: Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza, Tomasz Mencina – Burmistrz, 
Wojciech Borkowski – radny dzielnicy i Piotr Mazurek – radny m.st. Warszawy
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Parada Mażoretki

Zachód słońca Rafał Trzaskowski z mieszkańcami
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Smolik/Kev Fox

Koncerty, spektakle, pokazy...
szawskiej kranówki i wesoło ba-
wić. Teren pikniku podzielono na 
strefy: sportową, zdrowia, ekolo-
giczną oraz Strefę Malucha, z któ-
rej oferty najmłodsi korzystali na 
całego! Wielką atrakcją był także 
autobus mieszczący Mobilne Stu-
dio Filmowe Fundacji Sławomira 
Idziaka Film Spring Open. Wiele 
pozytywnych emocji wywołały 
wydarzenia dziejące się na małej 
scenie, m.in. koncert Orkiestry 
Kameralnej Filharmonii Narodo-
wej, która wykonała utwory kla-
syczne, ale także muzykę � lmową. 
Odbyły się tu także: pokaz gimna-
styki seniorów – uczestników za-
jęć prowadzonych w ramach pro-
gramu „Senior Starszy Sprawniej-
szy”, spektakl dla dzieci „Baśniowa 
podróż klaunów”, nauka tańca ze 
szkołą „Shimsham – Warszawski 
Swing”, koncert zespołu Dixie Ti-
gers Band połączony z potańców-
ką oraz „Silent Disco”. Animato-
rem wydarzeń na małej scenie był 
niezawodny DJ Kozak. Wszystkim 
tym wydarzeniom towarzyszyły, 
tak jak poprzedniego dnia, food-

na różnorodność. Koncerty rozpo-
czął zespół Lemon, który swoim 
występem rozgrzał publiczność. 
Potem wyszedł na scenę Kuba 
Badach i zaprezentował utwory ze 
swojej debiutanckiej płyty solowej 
– nie tylko muzyką, ale i żartami 
podbił serca bielańskiej publicz-
ności. Był to już drugi koncert tego 
znakomitego muzyka w naszej 
dzielnicy. Jako ostatni na scenę 
tego wieczoru wyszedł Maciej Ma-
leńczuk. Artysta ten od dawna nie 
kryje swojej fascynacji twórczością 
Wojciecha Młynarskiego. Na 
koncert złożyły się utwory Mistrza 
Wojciecha w nowych aranżacjach. 
Trudno było oprzeć się wrażeniu, 
że teksty piosenek, mimo upływu 
lat, nic nie straciły ze swojej aktu-
alności. Ich aktualność podkreślał 
także sam Maciej Maleńczuk. 

„Witaj Lato na Bielanach 2018” 
przeszło do historii jako bardzo 
udane wydarzenie. Dopisała po-
goda, artyści i – przede wszystkim 
– publiczność, czyli mieszkańcy 
Bielan. 

Organizatorem „Witaj Lato na 
Bielanach 2018” był Urząd Dzielni-
cy Bielany oraz Stołeczna Estrada.

Rafał Dajbor

tracki. Atmosfera pikniku udzie-
lała się wszystkim, niezależnie od 
wieku.

Wieczorne koncerty na dużej 
scenie poprowadził Szymon Ma-
jewski, na które przybyła także 

Wiceprezydent Warszawy Renata 
Kaznowska. Wielkim walorem 
tego wydarzenia była jego muzycz-

Kuba BadachMaciej Maleńczuk

Silent Disco
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Bielańska publiczność
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Kolejny plac zabaw na Bie-
lanach zmodernizowany. 
11 czerwca oddano do użytku 
zrewitalizowaną przestrzeń 
dla dzieci przy ul. Doryckiej. 

Zmieniamy bielańskie place 
zabaw. Podziękowania nale-
żą się mieszkańcom i spo-

łeczności lokalnej, bo to dzięki ich 
zaangażowaniu i staraniom możli-
wa jest realizacja projektów moder-
nizacji placów zabaw na Bielanach 
– podkreśla Tomasz Mencina, Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany. – Place 
zabaw to miejsca, gdzie zawierają 
się pierwsze podwórkowe znajomo-
ści; nasze pociechy uczą się współ-
pracy, kreatywności. To właśnie 
place zabaw zachęcają do aktywno-
ści � zycznej, która jest niezbędna w 
procesie wzrostu i rozwoju dzieci.

W tym roku oddano do użytku 
m.in. plac zabaw pomiędzy ul. 
Dantego 7/Szekspira 4, plac zabaw 
na Wólce Węglowej przy ul. Lote-
ryjki, plac zabaw mieszczący się 
przy Przedszkolu nr 240 na terenie 

Plac zabaw przy ul. Doryckiej

Przychodnia przy ul. Klaudyny

AWF, realizowane ze środków bu-
dżetu partycypacyjnego. Zmieniło 
się też otoczenie BCEK przy ul. 
Szegedyńskiej 9A. 8 czerwca pod-
czas pikniku rodzinnego oddano 
do użytku plac zabaw przy ZS nr 
49 przy ul. Tołstoja 2.

– Podczas ostatniej LXIX sesji 
Rady m.st. Warszawy zapadły de-
cyzje o przyznaniu dodatkowych 
środków w kwocie 600 tys. zł na 
modernizację placu zabaw przy ul. 
Broniewskiego i 180 tys. zł na wy-

mianę nawierzchni na placu zabaw 
przy ul. Starej Baśni – poinformo-
wał radny m.st. Warszawy Piotr 
Mazurek. – Najmłodsi mieszkań-
cy Bielan zyskają nowe miejsca do 
zabawy i spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu.

Modernizacja placu zabaw 
przy ul. Doryckiej realizowana 
przez Wydział Ochrony Środo-
wiska.

Redakcja

15 czerwca odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej, należącej do 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa-Żoliborz, 
przychodni przy ul. Klaudyny 26B. 

N owa placówka zastąpi do-
tychczas użytkowany budy-
nek przy ul. Klaudyny 32, 

w którym od 1984 r. funkcjonowa-
ła Poradnia Dziecięca, natomiast 
od 1999 r. Poradnia Rodzinna. 
W dotychczas działającej placówce 
znajduje się Poradnia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, Poradnia Pie-
lęgniarki Środowiskowo-Rodzin-
nej, Poradnia Położnej POZ, punkt 
pobrań oraz punkt szczepień. 

Decyzja o budowie nowej przy-
chodni przy ul. Klaudyny 26B wyni-
kała z dynamicznego rozwoju dziel-
nicy, powstania nowych osiedli oraz 
licznego napływu mieszkańców. In-
westycja miała na celu stworzenie 
nowoczesnej placówki medycznej 
świadczącej kompleksowe usługi, 
w tym w zakresie podstawowej opie-
ki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, 
stomatologii, okulistyki, ginekologii, 
kardiologii oraz diagnostyki endo-
skopowej (gastroskopia, kolonosko-
pia). Placówka, która zostanie udo-
stępniona dla pacjentów 2 lipca br., 
została wyposażona w nowoczesną 
aparaturę, umożliwiającą wykony-
wanie precyzyjnych badań, w tym 
aparat OCT z funkcją angiografii, 
perymetr, tonometr impresyjny, lam-
pę szczelinową z soczewkami, kera-
tometr ręczny, laser okulistyczny, 

aparat USG z opcją UBM, detektor 
tętna płodu, unit stomatologiczny, 
elektrokardiograf oraz wyposażenie 
pracowni endoskopowej. 

Całkowity dotychczasowy 
koszt inwestycji wyniósł 13 948 
000 zł, dotacja z Urzędu m.st. War-
szawy wyniosła 1 200 000 zł.

W uroczystości otwarcia przy-
chodni wzięli udział przedstawicie-
le najwyższych władz oraz admini-
stracji samorządowej, w tym m.in. 
Poseł Joanna Fabisiak, prezydent 
m.st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, Burmistrz Dzielnicy 
Bielany Tomasz Mencina oraz jego 
zastępy: Magdalena Lerczak, Wło-
dzimierz Piątkowski i Grzegorz 
Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy 
Żoliborz Krzysztof Bugla, Bur-
mistrz Gminy Łomianki Tomasz 
Dąbrowski, dyrektor Mazowieckie-
go Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
Filip Nowak, dyrektor Biura Poli-
tyki Zdrowotnej Paweł Chęciński, 

dyrektor Wydziału Zdrowia Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
Jarosław Chmielewski, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Warszawie Jadwiga 
Mędelewska, dyrektor SPZZLO 
Warszawa-Żoliborz Małgorzata 
Zaława-Dąbrowska, miejski radny 
Dariusz Figura, Wiceprzewodni-
czący Rady Dzielnicy Bielany: Mał-
gorzata Poręba, Anna Czarnecka 
i Jan Zaniewski, bielańscy radni: 
Teresa Renata Banasiak i Wojciech 
Borkowski oraz dyrektorzy innych 
podmiotów leczniczych.

Budowa nowego obiektu wpły-
nie na poprawę dostępności do 
świadczeń zdrowotnych, w tym 
limitowanych usług specjalistycz-
nych oraz diagnostycznych, kom-
fort świadczenia usług medycznych 
oraz zwiększenie zatrudnienia per-
sonelu pielęgniarsko-lekarskiego. 

Redakcja 

Na ostatniej sesji (13 czerw-
ca) Radni Dzielnicy Bielany 
przyjęli stanowisko w sprawie 
funkcjonowania lotniska War-
szawa-Babice. Domagają się 
ograniczenia funkcjonowania 
lotniska – szczególnie lotów 
komercyjnych, które zakłócają 
spokój mieszkańców Bielan 
i mogą stanowić zagrożenie 
dla ich zdrowia. 

W ychodząc naprzeciw po-
stulatom mieszkańców, 
dzielnicowy radny Daniel 

Pieniek, który jest przewodniczą-
cym Komisji Architektury, Plano-
wania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska, zawnioskował o ko-
nieczność przyjęcia stanowiska 
w sprawie funkcjonowania lotniska 
Warszawa-Babice. Postulaty zawar-
te w stanowisku popiera również 
Zarząd Dzielnicy Bielany. 

Na sesję licznie przybyli miesz-
kańcy i przedstawiciele stowarzysze-
nia Ciche Niebo Nad Warszawą. 
Opowiadali o uciążliwościach i za-
grożeniach związanych z olbrzymią 
liczbą lotów na terenie naszej dziel-
nicy. Należy podkreślić, że zarówno 
mieszkańcy, jak i rada oraz zarząd 
nie chcą zamknięcia lotniska. Ocze-
kują, że Centrum Usług Logistycz-
nych, które zarządza lotniskiem, jak 
i Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych, któremu ono podlega, zlikwi-
dują uciążliwości i zagrożenia gene-
rowane głównie przez samoloty 
komercyjne.  

– Rozumiemy, że lotnisko jest 
potrzebne dla służb porządku pu-
blicznego czyli pogotowia lotnicze-
go i policji, a w razie konieczności 
wojska. Natomiast domagamy się 
ograniczenia korzystania z obiektu 
przez samoloty cywilne, należące do 
prywatnych właścicieli hangarują-
cych maszyny na lotnisku i przyla-
tujących z innych lotnisk oraz loty 
szkoleniowe prywatnych ośrodków 
szkolenia, loty szkoleniowe Aero-
klubu Warszawskiego i innych pry-
watnych przewoźników. Stanowią 
one ok. 80-90% wszystkich lotów 
i to one uprzykrzają życie naszym 
mieszkańcom – mówi Daniel Pie-
niek, radny Dzielnicy Bielany.  

– Co istotne okazało się, że duża 
część samolotów używa paliwa oło-
wiowego, które od dawna jest zabro-
nione dla wszelkich pojazdów poru-
szających się po drogach. W związku 
z tym istnieje realne zagrożenie dla 
zdrowia naszych mieszkańców. Nie 
możemy pozwolić na to, aby hobby 
w sumie niewielkiej grupy osób mia-
ło negatywny wpływ na komfort 
życia i przede wszystkim zdrowia 
mieszkańców Bielan i sąsiednich 
dzielnic. Należy podkreślić, że w za-
sięgu oddziaływania lotniska za-
mieszkuje przeszło 300 tys. osób! 
Dlatego w pełni popieram stanowi-
sko Rady i będziemy domagać się jak 
najszybszej likwidacji lotów komer-

Radni i Zarząd Dzielnicy Bielany 
chcą zmian w funkcjonowaniu 
lotniska Warszawa-Babice

cyjnych – mówi Tomasz Mencina, 
Burmistrz Dzielnicy Bielany. 

W stanowisku Rada Dzielnicy 
Bielany podkreśla m.in.: 

● konieczność jak najszybszego 
podjęcia zdecydowanych działań 
mających na celu likwidacje prywat-
nego ruchu lotniczego, w pierwszej 
kolejności szkolenia lotniczego na 
lotnisku Warszawa-Babice; 

● ograniczenia funkcjonowania 
lotniska wyłącznie do samolotów 
służb publicznych, co wiąże się z ko-
niecznością zniwelowania nadmier-
nego poziomu hałasu, oddziaływu-
jącego negatywnie na codzienne 
funkcjonowanie mieszkańców;

● szkoleniowe loty szybowców 
bezpośrednio ponad strefą zamiesz-
kaną generują zagrożenie dla zdrowia 
i życia mieszkańców tejże strefy;

● uciążliwość związana z perma-
nentnym hałasem i potencjalnym 
zagrożeniem, wynika z faktu, że  
przeloty o charakterze komercyjnym 
i szkoleniowym odbywają się na nie-
wielkiej wysokości ponad domami; 

● częstotliwość przelotów oscy-
luje w granicach ponad 100, 
a w szczególnych okresach nawet do 
500 dziennie; 

● hałas  w obszarze kręgu nadlot-
niskowego przekracza obowiązujące 
normy, określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dn.14 czerwca 
2007 (Dz.U. nr 120, poz. 8, 26);

● hałas generowany przez lotni-
sko wpływa destrukcyjnie na eko-
system Puszczy Kampinoskiej, jak 
również rezerwatu przyrody Las 
Bielański – obszaru Natura 2000;

● priorytetem jest likwidacja 
ruchu samolotów cywilnych w jak 
najkrótszym czasie. 

Radni Dzielnicy Bielany jedno-
głośnie zagłosowali za przyjęciem 
ww. stanowiska. Władze dzielnicy 
oczekują, że instytucje odpowie-
dzialne za lotnisko podejmą jak naj-
szybsze działania zmierzające do 
minimalizacji, a w konsekwencji do 
likwidacji lotów komercyjnych. 

Podczas sesji prezentację wygło-
sił również przedstawiciel Cichego 
Nieba Nad Warszawą. 

Oto niektóre z zaprezentowa-
nych danych: 

● liczba startów i lądowań na 
Bemowie przekracza 500 dziennie. 
To więcej niż na Lotnisku Chopina; 

● rocznie Lotnisko Warszaw-
Babice rejestruje 35 000 do 40 000 
operacji lotniczych. Dla porównania 
na Lotnisku Chopina jest to 157 000. 
operacji lotniczych;

● 90% operacji lotniczych na 
lotnisku dokonywanych jest przez 
lotnictwo cywilne;

● większość samolotów z lotni-
ska nigdzie nie leci. Startują, oblatu-
ją krąg, na chwilę przyziemiają i krę-
cą kolejne kółko;

● Urząd Lotnictwa Cywilnego 
planował zamknąć lotnisko, uznając, 
że nie można prowadzić szkoleń nad 
terenami zabudowanymi ze wzglę-
dów bezpieczeństwa.

Od prawej: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, 
Małgorzata Zaława-Dąbrowska – dyrektor SPZZLO, Dariusz Figura 

– radny m.st. Warszawy, Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP, 
Tomasz Mencina – Burmistrz i Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza

Plac zabaw przy ul. Doryckiej
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To marzenie bardzo wielu 
Polaków i wszystkich kibiców 
polskiej reprezentacji piłki 
nożnej. Moje też. Naturalnie 
chciało by się, aby nasi pił-
karze strzelali gola za golem 
i grali z klasą. 

M ecz z Senegalem nie 
dostarczył takich emo-
cji. Dopiero udana ak-

cja Krychowiaka trochę nam 
poprawiła humor, bo to dowód, 
że potrafimy grać skutecznie, 
o ile nie mamy tak zwanych 
złych „przypadków”. No, ale 
wszyscy wierzymy, że podczas 
niedzielnego meczu z Kolumbią 
pokażemy co umiemy i będzie-
my mieli powód do dumy. No bo 
któż z nas nie będzie szczęśliwy, 

Polska gola!
że kibicuje drużynie zwycię-
skiej. 

Lubimy, jak to mówią psycho-
logowie, „pławić się w cudzej 
chwale”, identy� kując się z osobą 
lub grupą odnoszącą sukcesy, nie-
koniecznie sportowe, czując 
wówczas wzrost samooceny i do-
brego samopoczucia, nawet jeśli 
sami nie aspirujemy w danej dzie-
dzinie do odnoszenia sukcesów. 
To jacyś „oni” wypracowują suk-
ces, a my na tej podstawie budu-
jemy pozytywny obraz grupy, do 
której przynależymy. Kiedy re-
prezentacja Polski wygrywa mecz 
jesteśmy z tego dumni prawie tak, 
jakbyśmy sami grali i strzelali 
bramki. Zupełnie inaczej zacho-
wujemy się, gdy zamiast oczeki-
wanego zwycięstwa jest porażka. 

Wspieramy się trochę wypróbo-
wanym sloganem „Polacy, nic się 
nie stało”, ale skandujemy go pra-
wie przez łzy i usuwamy się 
w cień, gdzie przegrana nie jest 
tak widoczna i dokuczliwa. Od-
cinamy się też werbalnie od po-
rażki. Nie mówimy wtedy to „my” 
przegraliśmy, lecz to „oni” prze-
grali, często dodając także kilka 
epitetów pod ich adresem. Na 
jednym z uniwersytetów belgij-
skich prowadzono badania doty-
czące zachowań studentów po 
wygranej i przegranej reprezen-
tacji uniwersyteckiej w zawodach 
lekkoatletycznych. Okazało się, że 
po zwycięstwie znaczący procent 
studentów paradował jeszcze 
przez kilka dni w koszulkach 
z logo reprezentacji, a po przegra-
nej procent amatorów tego stroju 
malał przynajmniej o połowę. 

Oczywiście zwycięstwo „na-

szych” cieszy nas także całkiem 
altruistycznie. Cieszymy się z po-
wodu zwycięstwa kogoś kto repre-
zentuje grupę, a taką jest naród. 
Cieszy nas fakt siły i sprawności 
polskich sportowców. Fenomen 
sportu jako siły jednoczącej wyko-
rzystał w sposób wręcz niezwykły 
Nelson Mandela, kiedy uwolniony 
po dwudziestu siedmiu latach spę-
dzonych w więzieniu został prezy-
dentem. 

Był 1992 rok: RPA otrzymało 
organizację Pucharu Świata w rug-
by. Kiedy Mandela został prezy-
dentem powiedział do swoich 
pracowników: „Jesteśmy biedni 
i podzieleni. Ten puchar musi nas 
uratować.” Nie rozumieli go, a pro-
pozycję wygwizdali. Jednak kiedy 
25 czerwca 1995 r. RPA wygrało 
z Nową Zelandią i zostało mi-
strzem świata wszystko się zmie-
niło. Miejsce nienawiści między 

Radni i Zarząd Dzielnicy Bielany 
chcą zmian w funkcjonowaniu 
lotniska Warszawa-Babice

19 czerwca wystartowała Bie-
lańska Strefa Kibica na Serku 
Bielańskim przy stacji metra 
Słodowiec. 

K ibice zjawili się tłumnie, by 
wspierać drużynę Adama 
Nawałki, ale mimo gorącej 

atmosfery wynik pierwszego me-
czu Polska-Senegal nie był dla nas 
dobry. O drugim meczu biało-
czerwoni pewnie chcieliby zapo-
mnieć… Przed nami jednak kolej-
ne mecze, na które zaprasza m.st. 
Warszawy i Dzielnica Bielany – 
organizatorzy Strefy!

Otwarcie strefy miało odpo-
wiednią oprawę – było konfetti 
i gadżety dla kibiców, a udział 
w nim wzięli: Wiceprezydent War-
szawy Renata Kaznowska, Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany Tomasz 
Mencina i jego zastępcy: Magda-
lena Lerczak, Grzegorz Pietru-
czuk i Włodzimierz Piatkowski 
oraz bielańscy radni: Ilona Po-
pławska, Joanna Radziejewska, 
Natalia Krupa, Wojciech Borkow-
ski i Daniel Pieniek. Było też mo-
bilne studio komentatorskie - mecz 
na żywo komentowali trener, wie-
lokrotny reprezentant Polski, mistrz 
Polski, zdobywca Pucharu Polski i 
uczestnik Mistrzostw Świata 2002 
– Jacek Zieliński i dziennikarz Me-
loradio – Rafał Bryndal. 

– Bardzo się cieszę, że mogłam 
kibicować drużynie narodowej 
podczas pierwszego meczu w Stre-
� e Kibica na Bielanach. Atmosfera 
była wspaniała, żałuję jedynie, że 
nasz entuzjazm udzieli się polskim 
piłkarzom i kolejne mecze wygra-
my. Dziękuję też Dzielnicy Bielany 
za świetną organizację – powie-
działa po meczu Wiceprezydent 
Renata Kaznowska.

Wystartowała BIELAŃSKA STREFA KIBICA nam się wyjść z grupy – mówi 
Burmistrz Tomasz Mencina.

Mobilne studio było także na 
drugim meczu polskiej drużyny i 
będzie na ich ostatniej rozgrywce 
(28 czerwca), a także na � nale (15 
lipca) – komentatorami będą po-
nownie Rafał Bryndal oraz były 
polski piłkarz, trener i komentator 
sportowy Andrzej Strejlau. Na 
wszystkich meczach będzie działać 
strefa gastronomiczna, animacje 
dla dzieci, a ekipa naszego partne-
ra medialnego - Meloradio zagrze-
wać będzie do kibicowania. 

– Po kilku latach przerwy w 
mistrzostwach świata znów mogli-
śmy przeżywać te emocje, szkoda, 
że przed nami już ostatni mecz 
biało-czerwonych. Jednak Bielań-
ska Strefa Kibica będzie funkcjo-
nować aż do � nału – serdecznie 
zapraszam do wspólnego kibico-
wania – dodaje Wiceburmistrz 
Magdalena Lerczak.  

BIELAŃSKA STREFA 
KIBICA – kolejne mecze: 
1. Polska - Japonia - 28.06 - 

godz. 16:00 - start strefy 14:00
2. ćwierć� nały - 6.07 - godz. I 

MECZU 16:00, II MECZ 20:00 - 
start strefy 14:00

3. ćwierć� nały - 07.07 - godz. 
I MECZU 16:00, II MECZ 20:00 
- start strefy 13:00

4. pół� nał - 10.07 - godz. 20:00 
- start strefy 16:00

5. pół� nał - 11.07 - godz. 20:00 
- start strefy 16:00

6. mecz o 3. miejsce - 14.07 - 
godz. 16:00 - start strefy 13:00

7. � nał - 15.07 - godz. 17:00 - 
start strefy 13:00.

Strefa będzie czynna do ostat-
niego kibica nie później jednak niż 
do godz. 22.00.

Redakcja

Jedynie szkoda, że entuzjazm 
kibiców nie przełożył się na sukces 
biało-czerwonych w kolejnym me-
czu „o wszystko” z Kolumbią.  

– To jak wielu mieszkańców 
przyszło na mecze na Serek Bie-
lański potwierdza, że lokalne stre-
fy kibica to był strzał w dziesiątkę. 

Wspólne kibicowanie z rodziną, 
przyjaciółmi, sąsiadami, gdy grają 
Polacy tworzy niesamowitą atmos-
ferę. Wielka szkoda, że nie udało 

białymi i Afrykańczykami zajęła 
duma. Eksperyment Mandeli jest 
najsilniejszym argumentem dla 
sceptyków, którzy mówią: Po co 
tych jedenastu biega po boisku? 
Odpowiedź jest prosta, bo sport to 
zdrowie i duma. A jeśli wynik roz-
grywek nie jest taki jakiego byśmy 
oczekiwali warto przypomnieć 
sobie słowa Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, bo to przecież jubileusz 
odzyskania niepodległości: „Zwy-
ciężyć i spocząć na laurach – to 
klęska. Być pokonanym i walczyć 
dalej to zwycięstwo”.

Nie zapominaj-
my o tym, do-
pingując naszą 
reprezentację.  

Joanna 
Fabisiak

Poseł na 
Sejm RP

Nie zapominaj-
my o tym, do-
pingując naszą 
reprezentację.  

Joanna 

Od lewej: Rafał Bryndal, Renata Kaznowska, Ilona Popławska, Magdalena Lerczak, Joanna Radziejewska, 
Jacek Zieliński, Natalia Krupa, Tomasz Mencina i Daniel Pieniek

Uroczyste otwarcie Bielańskiej Strefy Kibica
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To już wieloletnia tradycja 
wspólnego świętowania Dnia 
Dziecka na Chomiczówce! 

3 czerwca na terenach rekre-
acyjnych przy ul. P. Nerudy 1 
przybyły licznie całe rodziny 

ze swoimi pociechami. W magicz-
ny świat „Alicji w krainie czarów” 
zabrał nas teatr Illuminati. Nie za-
brakło także animacji, konkursów 
z nagrodami, sportów ulicznych, 
leśnej stolarni oraz konkursu eko-
logicznego i Bielańskiego Słonia. 
Było barwnie i kolorowo. Na za-
kończenie całodziennych atrakcji 
wystąpił zespół AlCapone, w któ-
rego repertuarze usłyszeliśmy naj-
bardziej znane melodie z Polski 
i zagranicy. 

Redakcja

Dzień Dziecka na Chomiczówce
Macie wielkie serca! Dzięku-
jemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszej dzielnicowej, 
bielańskiej akcji #PrzytulMisia  
i przekazali misie dla Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego „Meditrans” 
w Warszawie. 

15czerwca odbyło się za-
kończenie akcji przy 
udziale Magdaleny 

Lerczak – Zastępcy Burmistrza, 
Karola Bielskiego – dyrektora 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sani-
tarnego „Meditrans” SP ZOZ oraz 
Jarosława Bobina – dyrektora 

#PrzytulMisia
BOK i Tomasza Zalewskiego – 
zastępcy dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej im. St. Staszica. Swoje 
misie przekazali również ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 273 
im. dr A. Landy i Szkoły Podsta-
wowej nr 53 im. Mariusza Zaru-
skiego. Misie już jeżdżą w karet-
kach w  stacji pogotowia na Biela-
nach przy ul. Wrzeciono.  Wielkie 
podziękowania dla pracowników 
Biblioteka Publiczna im. St. Staszi-
ca w Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy i Bielański Ośrodek Kultury 
za pomoc w akcji i przekazanie 
zebranych przez Was maskotek.

Redakcja

Genius szuka locum
18 czerwca z inicjatywy 
społeczników i mieszkają-
cych na Bielanach artystów 
w pustostanie przy ul. Kaspro-
wicza odbyła się debata pn. 
Genius szuka lokum, której 
głównym tematem była nowa 
Uchwała Rady m.st. Warszawy 
w sprawie zasad wynajmo-
wania z zasobu lokalowego 
m.st. Warszawy pracowni do 
prowadzenia działalności 
twórczej w dziedzinie kultury 
i sztuki.

D ebatę prowadziła Katarzy-
na Homan, która była po-
mysłodawczynią i jedną 

z głównych organizatorów wyda-
rzenia. Do dyskusji zostali zapro-
szeni autorzy uchwały: Beata 
Wrońska – zastępca dyrektora 
Biura Polityki Lokalowej i Michał 
Krasucki – Stołeczny Konserwa-
tor Zabytków, jak również Zastęp-
cy Burmistrza Dzielnicy Bielany: 
Magdalena Lerczak odpowie-
dzialna m.in. za sprawy kultury 
w dzielnicy i Włodzimierz Piąt-

kowski nadzorujący Wydział Za-
sobów Lokalowych oraz ZGN 
Bielany, Katarzyna Chudyńska 
z Muzeum Warszawskiej Pragi 
oraz Andrzej Chybowski z Flam-
ma Pottery – artysta ceramik, wie-
loletni członek Stowarzyszenia 
Artystów Ceramików Keramos.

Twórcy ustawy opowiedzieli 

o jej genezie i możliwościach ja-
kie stwarza ona dla artystów. 
Magdalena Lerczak podkreśliła, 
że zarząd dzielnicy Bielany ma 
świadomość jak ważna dla tkanki 
społecznej miasta jest obecność 
artystów. „Przykład rodziny Jar-
nuszkiewiczów i nasza wspólna 
walka o to, aby utrzymać pracow-

nię profesora Jarnuszkiewcza nie 
tylko jako miejsce pracy jego 
wnuczki – stypendystki Ministra 
Kultury – Marceliny Jarnuszkie-
wicz, ale zachować ją wraz z całą 
jej historią, dorobkiem profesora 
oraz jego syna – scenografa i re-
żysera teatralnego Marcina, dla 
następnych pokoleń, pokazuje, że 
nie chcemy zostawiać artystów 
samych sobie. Czujemy też i to 
wynika z  naszych rozmów 
z mieszkańcami, że jest taka po-
trzeba wśród mieszkańców: aby 
mieli możliwość poznawać arty-
stów osobiście, zobaczyć ich przy 
pracy, może zrobić coś wspólnie 
razem z nimi”. Zastępca Burmi-
strza Włodzimierz Piątkowski 
podkreślił, że do czasu pojawie-
nia się uchwały w sprawie pra-
cowni artystycznych, kwestia 
przekazywania lokali na preferen-
cyjnych warunkach dla środowisk 
twórczych była bardzo skompli-
kowana i nieuregulowana praw-
nie, teraz będzie łatwiej pomóc 
artystom, którzy szukają swojego 
miejsca pracy. 

Bielańscy artyści marzą o tym, 
aby na Bielanach powstała sieć 
pracowni, w których będą wymie-

niać się doświadczeniem, razem 
tworzyć i wzajemnie się inspiro-
wać. Jak duży jest potencjał widać 
było podczas debaty –  sale pusto-
stanu zamieniły się w jednodnio-
wą wystawę prac wielu bardzo 
zdolnych mieszkających w naszej 
dzielnicy twórców. Byli to m.in. 
Anna Altıntaş, Dorota Ciesliń-
ska-Brodowska, Sława Chmurko, 
Mikolaj Ciszewski, Piotr Dą-
browski, Jacek Domiński, Joanna 
Grabowiecka, Paweł Jasionow-
ski, Małgorzata Kapłan, Magda-
lena Karolina, Maria Krawczyń-
ska, Joanna Lohn, Michał Mech, 
Zuza Miśko, Beata Wietrzyńska, 
Radosław Ząbek. 

Debatę z zainteresowaniem 
śledzili też m.in. radni Dzielnicy 
Bielany: Daniel Pieniek i Woj-
ciech Borkowski oraz Magdalena 
Ulejczyk – naczelnik Wydziału 
Kultury i Promocji Urzędu Dziel-
nicy Bielany.

Więcej o działających na Bie-
lanach artystach można dowie-
dzieć się m.in. ze strony https://
www.facebook.com/ArtysciNa-
Swoim/. 

Redakcja

Burmistrz Tomasz Mencina w imieniu władz dzielnicy wita przybyłych na świętowanie Dnia Dziecka na Chomiczówce 

Zastępca Burmistrza Magdalena Lerczak pomaga dzieciom transportować misie

Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków, Włodzimierz Piątkowski 
i Magldalena Lerczak – Zastępcy Burmistrza podczas debaty
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„Biało-czerwony” Bielański Piknik przy Stawach Brustmana 

16 czerwca przy Stawach Brust-
mana odbył się „Biało-czerwo-
ny” Piknik Bielański w ramach 
cyklu „Drogi ku Niepodległej” – 
projekt realizowany w ramach 
obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości. 

F estyn rozpoczął korowód, 
który tańczył poloneza, za-
praszając zebranych gości do 

wspólnego tańca. Poloneza pro-
wadził Zespół Pieśni i Tańca „War-
szawianka” oraz Chorea Antiqua. 
Zespół Pieśni i Tańca „Warsza-
wianka” wystąpił także jako pierw-
szy na scenie, a po nim zespoły 
artystyczne działające na Goldo-
niego i na Estrady. Prezentacje 
wokalne wykonane były w języku 
polskim, a taneczne do polskich 
utworów. Gwiazdą wieczoru była 
Warszawska Orkiestra Sentymen-
talna, którą zapowiedział Bur-
mistrz Tomasz Mencina i zaprosił 
bielańczyków na kolejne imprezy 
organizowane przez Urząd. Z ko-
lei Zastępca Burmistrza Magda-
lena Lerczak wręczyła nagrody w 
konkursie plastycznym dla dzieci 
na najładniejszego bielańskiego 
słonia. 

W tym roku nasze stoiska ani-
macyjne zorganizowane zostały 
pod hasłem „Polska wczoraj, dziś 
i jutro”. W stre� e „Polska wczoraj” 
miały miejsce warsztaty ceramicz-
ne. Można było zobaczyć, jak się 

toczy na kole garncarskim naczy-
nia z gliny, można było spróbować 
sił w tej dziedzinie. Również tutaj 
trwały warsztaty wikliniarskie. 
Kolejną atrakcją pikniku były 
warsztaty z filcu artystycznego, 
a także warsztaty wytwarzania 
kwiatów z krepiny. 

W strefie „Polska dziś” miał 
miejsce m.in. plener na dużym 
formacie. W tej strefie również 
odbywały się Eco-warsztaty, gdzie 
animator proponował wykonanie 
drewnianej pamiątki festynowej, 
dostosowanej do wieku i możliwo-
ści uczestników. Można było sko-
rzystać z szablonu, farb, � amastrów 
lub zaprojektować własny krążek. 
W tej stre� e prowadzony był także 
warsztat powstawania kotylionów 
za pomocą papierków do mu�  nek, 
mazaków i taśmy dwustronnej. 
Ponadto swoje stanowisko miał 
Klub Gier Wszelakich, gdzie dzie-
ci, młodzież i dorośli mogli pograć 
w najnowsze gry planszowe. 

Najbliżej sceny znajdowały się 
zajęcia, które proponowaliśmy 
w stre� e „Polska jutro”. Zaprosili-
śmy starsze dzieci na warsztaty 
„Od pomysłu do wydruku”, warsz-
taty prowadzone były w 2 turach. 
Propozycją tej strefy była również 
mobilna pracownia sitodruku, 
gdzie można było zaprojektować 
i wykonać nadruk na torbach ba-
wełnianych. Obok sitodruku znaj-
dowała się mobilna pracownia 

eksperymentów, którą prowadził 
„Mały Teatrzyk” – można było 
zobaczyć, jak powstają duże bańki 

mydlane, różne doświadczenia 
chemiczne i � zyczne oraz pokazy 
naukowe rozwijające kreatywność 
dziecka. Ponadto na pikniku har-
cerze z Hufca Warszawa Żoliborz 
prowadzili grę plenerową, animu-
jąc ciekawe zadania i stanowiska, 
w których trzeba było wykazać się 
pewnymi umiejętnościami: roz-
szyfrować hasło, rozpalić ogień 
krzesiwem, posługiwać się mapą 
w celu szukania ukrytej skrytki, 
namalować torbę we wzory patrio-
tyczne, przyczepić ogon do zdjęcia 
konia Józefa Piłsudskiego.

Przy harcerzach stacjonowała 
grupa rekonstrukcyjna „Kampi-
nos” z Mińska Mazowieckiego – 
można było z nimi porozmawiać, 
przymierzyć niektóre części gar-
deroby, obejrzeć ubiór i broń z cza-
sów wojny polsko-rosyjskiej 

1920 r.
Przez cały czas trwania festyn 

– w związku z obchodami 100-
lecia odzyskania Niepodległości 
– można było wpisać się do pa-
miątkowej Warszawskiej Księgi 
Wolności na specjalnie utworzo-
nym stoisku. Przesłanie dla przy-
szłych pokoleń zostanie przekaza-
ne do kapsuły czasu, która ma 
zostać otwarta za sto lat, tj. 
w 2118 r. Można było tu również 
otrzymać Warszawskie Vademe-
cum Niepodległości wydane przez 
Dom Spotkań z Historią. Vademe-
cum rozdawali także harcerze na 
swoim stanowisku.

Podczas imprezy można było 
nabyć wyroby rękodzielnicze, zjeść 
grochówkę oraz napić się War-
szawskiej Kranówki.

BOK

Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza, Joanna Radziejewska i Anna Neska – radne, Grzegorz Pietruczuk 
– Zastępca Burmistrza, Iwona Walentynowicz – radna, Tomasz Mencina – Burmistrz, Jarosław Bobin – dyrektor BOK-u, 

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza i Wojciech Borkowski – radny
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P o wybuchu pierwszej wojny 
światowej tradycyjne leśne 
popasy w Zielone Świątki 

straciły wiele na atrakcyjności 
i beztrosce, szczególnie po zajęciu 
Warszawy przez nowego najeźdź-
cę. Jak pisał w swej znakomitej 
książce „Zabawy na Bielanach” 
Władysław Lech Kar wacki , 
„znacznie mniej było karuzeli, 
huśtawek, nie bardzo też starczało 
ochoty, a nawet i sił do tańca. Daw-
ne biesiady pod dębami ogranicza-
ły się do bardzo skromnych posił-
ków, składających się najczęściej 
z kawałka chleba wypiekanego 
z domieszką karto� i i otrąb”. Przy-
pomnijmy, że od 1915 r. pod nie-
miecką okupacją obowiązywał 
system kartkowy z głodowymi, 
a mimo to jeszcze parokrotnie 
zmniejszanymi przydziałami pod-
stawowych artykułów. Przy cią-
głym niedostatku mąki nie wolno 
było wypiekać białego chleba, 
a i ten ciemny był na potęgę fał-
szowany, albo po prostu znikał 
z miejskich składów dystrybucyj-
nych wraz z karto� ami i cukrem, 
by pojawić się potem na bazarach 
z odpowiednio wyższą ceną. 

Wszystkie powyższe trudności 
nie były jednak w stanie powstrzy-
mać warszawian przed tłumną 
wyprawą do Lasu Bielańskiego 
w dzień Zesłania Ducha Świętego, 
czyli Zielonych Świątek, na zwią-
zany z nimi dwudniowy odpust. 
Nie dysponujemy szczegółową 
relacją z roku 1918, ponieważ 19 
maja trwał już kilkutygodniowy 
strajk drukarzy, który spowodował 
zawieszenie wydań gazet codzien-
nych, w przypadku dziewięciu 
najważniejszych chrześcijańskich 
tytułów zastąpionych dopiero 28 

1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (3)
Wojenne majówki w Lesie Bielańskim

maja jednym, bardzo zwięzłym 
biuletynem. Zmuszeni więc jeste-
śmy sięgnąć do opisu w „Kurierze 
Warszawskim” z roku 1917, który 
mówi o masowej frekwencji lud-
ności przybywającej do kościoła 
parostatkami, „umajonymi wehi-
kułami”, a nawet pieszo. Licznie 
stawili się także warszawscy hie-
rarchowie kościelni, a cykl nabo-
żeństw rozpoczęto w sobotę 26 
maja od prymarii celebrowanej 
przez miejscowego proboszcza, ks. 
Jakowskiego. W drugim dniu od-
pustu sumę celebrował jego po-
przednik, ks. Michał Pogorzelski, 
który – jak wiemy z poprzedniego 
felietonu – zainicjował przed woj-
ną generalny remont bielańskiego 
kościoła. Gazeta podkreśliła, iż 
„zabawy miały znacznie mniej 
zwolenników. Nie było tradycyj-
nych huśtawek i karuzeli z hałaśli-
wemi orkiestrionami”. W zamian 
tłumnie odwiedzano grób Stani-
sława Staszica i sprzedawano 
kwiaty „na schronisko dla ubogich 
dzieci”. W ciężkich wojennych cza-
sach nie wypadało po prostu bawić 
się, choć ten niepisany zakaz omi-
jano metodą łączenia rozrywki ze 
zbiórką na pożyteczny cel, najchęt-
niej właśnie na wspomożenie bied-
nych, często głodujących dzieci. 
Przykładowo 14 czerwca 1918 r. 
została zorganizowana pięciogo-
dzinna wycieczka parowcem na 
Bielany i z powrotem, z której 
wpływy zostały przeznaczone „na 
dochód uczennic 55 Koła szkoły 
pani Turkiewicz”. Jeśli chodzi 
o uczestników, to w tym przypad-
ku z pewnością na biednych nie 
tra� ło, toteż podczas rejsu przy-
grywała orkiestra, a późna pora 
wypadu (w godzinach od 16 do 23) 

sprzyjała tańcom i korzystaniu 
z dobrze zaopatrzonego bufetu.

W porównaniu z tysiącami 
warszawian odwiedzających daw-
ną pustelnię kamedulską podczas 
odpustu, przybycie w 1918 r. led-
wie nieco ponad 500 osób na ob-
chody rocznicy Konstytucji 3 Maja 

może nie warte byłoby odnotowa-
nia, ale prawicowa polska prasa 
podchwyciła temat, ze względu na 
„narodowy” aspekt wydarzenia. 
Obchody zorganizowało nacjona-
listyczne, silnie antysemickie To-
warzystwo Popierania Przemysłu 
i Handlu Polskiego „Rozwój” oraz 

powiązane z nim związki zawodo-
we polskich właścicieli małych 
firm rzemieślniczych i usługo-
wych: zakładów szewskich, skła-
dów węgla, pralni itp. oraz drob-
nych kupców. Przewóz zapewnio-
no specjalnie wynajętymi statkami, 
co świadczyło o zasobnej kasie 
organizatorów. Niemało musiało 
kosztować także uroczyste nabo-
żeństwo celebrowane przez ks. dra 
Henryka Hilchena. Nie obyło się 
bez „pień religijnych” w wykona-
niu chóru związku drobnych kup-
ców, okolicznościowych przemó-
wień oraz złożenia wieńca na mo-
gile Staszica. Dzieci z tutejszego 
sierocińca „zgotowały uczestni-
kom niespodziankę szeregiem 
popisów”, znów był więc pretekst, 
aby zebrać nieco grosza na utrzy-
manie przytuliska. Jak można wy-
czuć w zdawkowej relacji prasowej, 
atmosfera uroczystości była – de-
likatnie mówiąc – dęta, czyli zu-
pełnie różna od tej z czasów przed-
wojennych, beztroskich zabaw 
majówkowych. Te miały powrócić 
dopiero w czasach Polski niepod-
ległej. 

Jarosław ZielińskiDawne foresterium klasztorne około 1918 r. – siedziba sierocińca i szkoły
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Grób Stanisława Staszica około 1918 r.
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10 czerwca 2018 r. w kościele 
para� i pw. bł. E. Detkensa 
w Lasku Bielańskim podczas 
sumy o godz. 11 obchodzono 
podwójny jubileusz: 100 lat za-
łożenia przez Księży Marianów 
męskiej szkoły średniej oraz 
70-lecie przedostatniej matury 
w roku 1948. 

B ielańskiej szkoły dziś nie ma. 
Władze komunistyczne zli-
kwidowały ją po ostatniej 

maturze rok później, a w roku 
1954 Księży Marianów usunięto 
i pozbawiono praw do nierucho-
mości. W ich dobrach władze 
z czasem urządziły ATK, później-
szy UKSW. Natomiast szkolnictwo 
średnie odżyło na Królewskiej Gó-
rze dopiero w roku 1999 r. z chwi-
lą powołania przez archidiecezję 
warszawską Archidiecezjalnego 
Gimnazjum Męskiego, dzisiejsze-
go Katolickiego Gimnazjum im. 
ks. Jerzego Popiełuszki (z interna-
tem). 

Tegoroczne uroczystości jubi-
leuszowe składały się z czterech 
części: 

● spotkania poznawczego 
przed Mszą św. przy pięknej pogo-
dzie, 

● uroczystej sumy koncelebro-
wanej przez naszego bielańskiego 

70 lat po maturze u Księży Marianów

kolegę, ks. Adama Bonieckiego 
MIC i ks. proboszcza Wojciecha 
Drozdowicza,

● z części towarzyskiej, odbytej 
na zaproszenie ks. proboszcza 
w kawiarence para� alnej urządzo-
nej w katakumbach kamedulskich 
pod kościołem,

● z części mniej o� cjalnej w re-
stauracji – barze UKSW, gdzie 
część kolegów z rodzinami konty-
nuowała niekończące się rozważa-
nia i wspomnienia. 

Niewielu nas już przyszło, 
a kilku nie mogło złożonych cho-
robą. Towarzyszyły nam rodziny 
i przyjaciele. 

Clou uroczystości przypadło 
na koncelebrowaną sumę. Jubilaci 
i najbliższa rodzina zostali prosze-
ni o zajęcie honorowych miejsc 

w stallach wokół ołtarza, tak samo, 
jak 10 lat temu. Ponieważ zaś bie-
lańska szkoła miała związek du-
chowy z podobną szkołą OO. Je-
zuitów w Chyrowie (obecnie 
Ukraina), to w stallach usadzony 
został też przedwojenny kolega 
piszącego te słowa, adwokat war-
szawski Leszek Ołpiński – umow-
ny łącznik z Chyrowem. Obie te 
szkoły (i trzecia w Wielkopolsce) 
wychowywały chłopców w duchu 
moralności katolickiej na przyszłe 
elity kraju.

Uroczysta suma koncelebro-
wana przez dwóch księży była wy-
darzeniem sądząc po zapełnionym 
do ostatniego miejsca kościele. 
Wspaniale brzmiały organy w rę-
kach młodego organisty, który 
w Poniedziałek Wielkanocny za-

mknął Mszę św. pięknym wykona-
niem Ody  do Radości Beethovena, 
hymnu UE – szkoda, że nie tym 
razem. Najważniejszym jednak 
wydarzeniem były wzruszające 
i pełne treści kazania naszego go-
ścia, ks. Adama Bonieckiego i ks. 
proboszcza Wojciecha Drozdo-
wicza nagrodzone hucznymi bra-
wami. Wyraźnie zabrzmiały od-
niesienia do historii szkoły oraz 
wybitnych jej wychowanków. Hi-

storię szkoły i internatu dopowie-
dział jeden z kolegów, maturzysta 
z Bielan 1948 r.  

Kierujemy serdeczne „Bóg 
zapłać” i szczególne wyrazy 
wdzięczności i podziękowania 
Księdzu Proboszczowi za wspa-
niale zorganizowaną dla nas uro-
czystość!

Maturzyści i ich bielańscy 
przyjaciele z klas przyległych

Otwarcie egzaminu dojrzałości, czerwiec 1948

Michał Szewczak – uczeń  
bielańskiego XCIV Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. 
Stanisława Maczka – zajął 
pierwsze miejsce w � nale XXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego im. majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w 
latach 1887–1922.  O Niepod-
ległość i granice Rzeczypospo-
litej” w kategorii gimnazjów. 

K onkurs przeprowadzony 
został w czterech etapach: 
szkolnym, rejonowym, wo-

jewódzkim i centralnym. Do etapu 
centralnego komisja kwali� kowa-
ła bezpośrednio maksymalnie po 
dwie osoby z każdego wojewódz-
twa oraz dodatkowo 5 osób z całej 
Polski z najlepszymi wynikami 
spośród tych, którzy nie uzyskali 
bezpośredniej kwali� kacji. 

Etap centralny odbył się 
w dniach 7–9 czerwca br. i obej-
mował pięć zagadnień: eksponat 
muzealny, geografia militarna, 
broń i barwa, historia oręża pol-
skiego w sztuce (malarstwo, lite-
ratura, muzyka, � lm) oraz zabyt-
ki i obiekty historyczne. Ucznio-

wie musieli wykazać się znajo-
mością zagadnień z historii Polski 
w latach 1887–1922, wykraczają-
cych poza podstawę programo-
wą, jak również wiedzą dotyczą-

cą dziejów oręża polskiego w la-
tach 1887–1922, z uwzględnie-
niem znajomości broni i barwy, 
architektury obronnej, topogra� i 
wojskowej, literatury, muzyki 

Michał Szewczak wygrał Ogólnopolski Konkurs Historyczny

i pieśni oraz malarstwa historycz-
nego. 

Tematyka tegorocznej edycji 
konkursu doskonale wpisała się 
w ideę „Roku dla Niepodległej”. 

W trakcie trwania konkursu ucznio-
wie nie tylko rywalizowali między 
sobą, ale również wspólnie złożyli 
kwiaty przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, a także mieli okazję 
zwiedzić Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie, Centrum Szkole-
nia Żandarmerii Wojskowej, 23 
Bazę Lotnictwa Taktycznego i bazę 
2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowni-
czej w Mińsku Mazowieckim.

Uroczysta gala � nałowa odby-
ła się w Galerii Porczyńskich 
w Warszawie. Wśród gości obecni 
byli m.in. Maciej Kopeć – podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Aurelia Mi-
chałowska – Mazowiecki Kurator 
Oświaty, Jarosław Zaroń – dyrek-
tor Mazowieckiego Samorządowe-
go Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli, płk w st. spocz. Broni-
sław Maciaszczyk pseud. „Józef ” 
– prezes Stowarzyszenia Klub Ka-
walerów Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari, a także przedstawi-
ciele organizacji kombatanckich. 
Uroczystość uświetnił występ chó-
ru Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego.

Redakcja

Maturzyści po 60 latach przed fasadą kościoła bielańskiego

Michał Szewczak i Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

HIS TORIA
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Dziecięce Lato Teatralne 
– Obwodnica 2018
Spektakl pt. O! Królewna!, Teatr Malutki. Dla widza od 5 lat. To familijny 
spektakl, w którym barwna opowieść o pięknej miłości królewny i 
księcia niesie przesłanie o tym, że o każdą relację między ludźmi trzeba 
dbać. Godz. 11.00.
10 lipca – spektakl pt. Bajka Samograjka, Teatr Malutki. Dla widza od 5 
lat. Spektakl powstał na motywach znanej wszystkim historii Czerwone-
go Kapturka. Nawiązuje do najlepszych tradycji przedstawień teatru 
Lalek. Godz. 11.00.

Zajęcia indywidualne odbywające się w środy, 
czwartki i piątki w godzinach 16.00-17.00, oraz 
17.30-18.30 będą trwały przez CAŁY LIPIEC

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 71

MultiCentrum 
dla Każdego

godz. 16.00

04

Spektakl w wykonaniu aktorów teatru Wariacja. 
Wstęp wolny

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

„Król Maciuś Pierwszy”

godz. 17.30

05

Zajęcia origami prowadzone przez trenera Polskiego 
Centrum Origami – Małgorzatę Spilarewicz. Wstęp 
wolny

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

„Wakacji 
cudowny czas”

godz. 17.00

04

17 lipca – spektakl pt. Czarny Łabędź, Teatr Scena. Dla widza od 5 lat. Inspirowany jest bajką o 
Brzydkim Kaczątku H.Ch. Andersena. W spektaklu poruszamy problem braku tolerancji dla odmienno-
ści, innego wyglądu, innego zachowania, niż to ogólnie przyjęte i akceptowane w określonym 
środowisku. Godz. 11.00. 
24 lipca  – spektakl pt. Fintikluszki – folkowe okruszki, Teatr Mała Mi. Dla widza od 5 lat.
Fintikluszki to w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu po prostu drobiazgi. Zabawne, 
błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiew-
ki, zebrane w Wędrownym Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych 
Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… Godz. 11.00. Wstęp wolny
Projekt Stowarzyszenia Scena 96.
Teren pod topolą pomiędzy blokami Szekspira 2 i Dantego 3, w razie niepogody w Bielańskim Ośrodku Kultury ul. Goldoniego 1, 
tel. 22 834 65 47

Koncert w ramach V Międzynarodowego Jubileuszu 
Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. B. Okudżawy w 
Hajnówce „Wiara, nadzieja, miłość” z udziałem Olgi 
Arcimowicz Okudżawy oraz Plejady Gwiazd Piosenki 
Poetyckiej. Organizator: Stowarzyszenie Społeczno 
- Kulturalne „Granie bez Granic”. Bezpłatne wejściów-
ki do odbioru w sekretariacie BOK od 25 czerwca w 
godz. 9.00-17.00

Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, tel. 834 65 47

III Warszawski Koncert
Śladami Bułata Okudżawy

godz. 18.00

05

Ugla – zespół wykorzystuje akustyczne instrumen-
tarium i wykonuje autorskie piosenki łącząc 
transową energię z delikatnością.  
Zespół tworzą: Magdalena Sowul – śpiew, klarnet, 
OP-1, looper; Sebastian Świąder – skrzypce, looper; 
Maciej Wróbel – perkusja; Michał Mościcki – kon-
trabas

Miejsce: skwer przed budynkiem przy ul. Klaudyny  32

Cykl letnich koncertów

godz. 19.00

06

WoWaKin –  muzyka tradycyjna z okolic wsi radom-
skiej, kieleckiej i sannickiej, szalone oberki, polki, 
mazurki i kujawiaki – do tańca i do zasłuchania.  
Skład Kapeli: Paula Kinaszewska – skrzypce, 
Bartłomiej Woźniak – wiele instrumentów, kompo-
zytor i producent muzyczny, Mateusz Wachowiak 
– harmonia trzyrzędowa

Miejsce: skwer pomiędzy budynkami  przy ul. Przy Agorze 8 i 10

Grające Podwórka
Cykl letnich koncertów
w przestrzeni 
bielańskich podwórek

godz. 19.00

29.
06

Monka Quintet –  najpopularniejsze standardy 
jazzowe  takie jak „Fly me The moon”, „Route 66”, 
„Summertime” oraz światowe hity muzyki rozryw-
kwoej jak „Isn’t she lovely” Stviego Wandera czy 
„I feel good” Jamesa Browna.  
Skład zespołu: Marcin Cichocki – instrumenty 
klawiszowe, Konrad Gzik – saxofon, Szymon 
Orłowski – bass, Paulina Mączka Michota – wokal 

Miejsce: skwer przy budynkach ul. Broniewskiego 83 i 87

Cykl letnich koncertów

godz. 17.00

30.
06

Park Kępa Potocka.
7 lipca, godz. 12.00 – Plac zabaw ul. Szekspira 2

Wszystkie spektakle odbywają się przy placach zabaw, 
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

WAŻNE SPRAWY
Rodzinny spektakl
plenerowy

godz. 16.00

01
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Muzyka na Wodzie
III Letnie Koncerty
na Wawrzyszewie
Liza Wesołowska&Przyjaciele (sopran, skrzypce, instrumenty 
klawiszowe). Spotkanie z muzyką klasyczną w najlepszym wyda-
niu. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory znane i 
lubiane z kręgu muzyki klasycznej oraz pełne przepięknych 
melodii przeboje muzyki operowo-operetkowej. Godz. 18.30

Kino organizowane przez Bibliotekę Bielany: 13 lipca 
film pt. „Zniewolony”, 27 lipca film pt. „Angielska 
robota”. Wstęp wolny

Park Kępa Potocka, tel. 22 663 83 14

Kino Plenerowe

godz. 20.00

13

Omawiane książki to „Akuszerka” K. Kettu oraz „ Jak 
pokochać centra handlowe” N. Fiedorczuk.. Wstęp wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6, tel. 
22 663 73 85

Dyskusyjny Klub Książki
dla dorosłych

godz. 17.30

18

Rozmowy o książkach, zabawy podwórkowe dla 
dzieci oraz orzeźwiająca lemoniada. Wstęp wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, 
tel. 22 835 69 44

Letnia Czytelnia

godz. 11.00

21

13 lipca – Maroszek Gipsy Klezmer Trio (akordeon/śpiew, gitara, perkusja). W wykonaniu zespołu 
usłyszymy nowatorskie aranżacje tradycyjnych utworów krajów tygla bałkańskiego (Albania, 
Macedonia, Grecja, Serbia, Rumunia, Bułgaria). Godz. 18.30
20 lipca – Warsaw Dixie Band (saksofon/klarnet, trąbka, instr. perkusyjne, tuba). To formacja grająca 
muzykę dixielandową. W repertuarze zespołu można znaleźć najbardziej znane standardy radosne-
go jazzu tradycyjnego, czyli tzw. stylu nowoorleańskiego. Godz. 18.30
27 lipca – Wschodnie Kwiaty (śpiew, akordeon, gitara). Koncert pełen wzruszających romansów, 
bardzo znanych i lubianych przebojów, typu „To były piękne dni”, „Oczy czarne”, „Podmoskiewskie 
wieczory”, ludowych piosenek w stylu „Kalinka Malinka” oraz przebojów rosyjskiej estrady. Godz. 18.30

Wawrzyszew, pomost nad Stawami Brustmana, w razie niepogody Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Zajęcia. Wstęp wolny

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

„Cały rok 
w bibliotece”

godz. 17.00

26

Polski autor tekstów piosenek, poeta, scenarzysta, 
autor musicalowy, juror i organizator festiwali 
muzycznych, członek kapituły Nagrody Literackiej 
im. Leopolda Staffa, a także osobowość telewizyj-
na. Kawaler Orderu Uśmiechu. Członek Akademii 
Fonograficznej ZPAV. Wstęp wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65, ul. Petofiego 3, 
tel. 22 835 69 44

Spotkanie autorskie
z Jackiem Cyganem 

godz. 18.00

27

Retro  Brass Quintet – zespół złożony ze studentów 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie.  
Skład zespołu: Wojtek Komorzycki - trąbka; Paweł 
Janus - trąbka; Dariusz Thieu Quang - Waltornia; 
Kamil Pasikowski - Puzon; Krzysztof Pyrkosz - Tuba 

Miejsce:  skwer między budynkami przy ul. Renesansowej 19, 21, 25

Cykl letnich koncertów

godz. 17.00

07

Tango Fuerte – Piazzola. Utwory Astora Piazzolli – 
jednego z najważniejszych postaci w historii tanga, 
genialnego bandoneonisty, twórcy nowego 
gatunku i stylu – tango nuevo.  
Skład zespołu: bandoneon – Rafał Grząka; forte-
pian – Maciek Chwała; skrzypce – Maksymilian 
Grzesiak; gitara elektryczna – Mateusz Szemraj; 
kontrabas – Wojciech Gumiński

Miejsce: skwer między budynkami przy ul. Gąbińskiej 18 i 20

Cykl letnich koncertów

godz. 19.00

13

Grand Slam Quartet –  kwartet grający gypsy jazz, 
niestandardowe połączenie amerykańskiego 
swingu i melodii cygańskich.  
Skład zespołu: Kinga Kłoczko – skrzypce; Marcin 
Sulowski – saksofon sopranowy, tenorowy, gitara; 
Mariusz Pomian – gitara cygańska; Karol Szczube-
łek – kontrabas

Miejsce: skwer pomiędzy budynkami Reymonta 21 a Andersena 2

Cykl letnich koncertów

godz. 17.00

14

The Time Quartet –  jeden z najbardziej wszech-
stronnych, profesjonalnych, polskich kwartetów 
smyczkowych łączący brzmienia klasyczne z jaz-
zem i rozrywką.  
Skład zespołu: I skrzypce - Maksymilian Grzesiak; II 
skrzypce - Katarzyna Boniecka; altówka – Aleksan-
dra Demowska - Madejska; wiolonczela - Małgo-
rzata Duź 

Skwer  pomiędzy budynkami Skalbmierska 3 i 4

Cykl letnich koncertów

godz. 19.00

20





15Nasze Bielany nr 6/2018

Iwona Zielińska-Mróz – wiceprzewodnicząca Szkolnego Związku Sportowego Warszawy 
i Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza, Tomasz Mencina – Burmistrz 

i Paweł Lech – Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy wręczają  medale

EDUK AC JA

W dniach 7 – 8 czerwca 2018 r. 
już po raz dziewiąty w gościn-
nych progach Bielańskiego 
Centrum Edukacji Kultural-
nej przy ul. Szegedyńskiej 
9a odbyła się Gala Festiwalu 
Osiągnięć Bielańskich Pla-
cówek Oświatowych, którą 
brawurowo prowadziła Eliza 
Czachorowska.

T a cyklicznie organizowana 
impreza pozwala zaprezen-
tow a ć  u c z n i om  s z kó ł 

i przedszkolakom swoje talenty. 
Licznie zgromadzona publiczność 

Gala Festiwalu Osiągnięć Bielańskich Placówek Oświatowych
– dzieci, młodzież, dyrektorzy, 
nauczyciele i rodzice oklaskiwali 
najciekawsze z nich.

Statuetki i dyplomy wręczyli 
Tomasz Mencina –Burmistrz 
Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pie-
truczuk – Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany, Radni Dzielni-
cy Bielany Wojciech Borkowski 
i Natalia Krupa oraz Zo� a Gaje-
wicz – naczelnik Wydziału Oświa-
ty i Wychowania. Serdeczne gra-
tulacje dla wszystkich młodych 
artystów.

Redakcja

9 czerwca w SP nr 187 przy ul. 
L. Sta� a 21 odbył się Festyn 
Rodzinny, którego motywem 
przewodnim było poznanie 
tradycji kulinarnych oraz cie-
kawostek dotyczących najod-
leglejszych zakątków świata. 

U czestnicy pikniku mogli 
odwiedzić blisko dwadzie-
ścia stoisk  prezentujących 

barwy narodowe, stroje, muzykę 
oraz kulinaria z najodleglejszych 
państw świata, wśród których zna-
lazły się m.in.: Indie, Japonia, Ma-
roko, Wietnam czy Egipt. Stworze-
nie unikalnego, egzotycznego 
klimatu Festynu Rodzinnego było 
możliwe dzięki współpracy z Ro-
dzicami uczniów SP 187, którzy 
z powodzeniem zadbali o oprawę 
gastronomiczną i wizualną stoisk. 
Pomimo szerokiego wachlarza 
przystawek i deserów, niekwestio-
nowaną królową podniebienia 
uczestników wydarzenia okazała 
się  włoska pizza. 

W czasie pikniku można było 
posłuchać krótkich koncertów in-
strumentalnych – � etowych, gita-
rowych – oraz występów wokal-
nych najbardziej uzdolnionych 
artystycznie uczniów SP 187. Swo-
je osiągnięcia po całorocznych tre-

Kulinarna podróż 
dookoła świata w SP 187

ningach zaprezentowały również 
grupy sportowe Taekwondo, Kara-
te oraz Klub Polonia. Nie zabrakło 
również pokazów tanecznych uty-
tułowanych zespołów REX 1 i REX 
2 pod kierunkiem Beaty Szcze-
pańskiej. Pokazy z zainteresowa-
niem obejrzeli Zastępcy Burmi-
strza Bielan: Artur Wołczacki, 
Grzegorz Pietruczuk oraz Wło-
dzimierz Piątkowski oraz którzy 
obdarowali pluszowymi bielański-
mi słoniami reprezentantki obu 
zespołów, życząc dalszych sukce-
sów oraz dziękując za reprezento-
wanie Bielan w środowisku lokal-
nym i ogólnopolskim. Byli również 
obecni przedstawiciele Straży Po-
żarnej, Policji oraz harcerze. 

W czasie festynu można było 
zadbać o swój wizerunek na sto-
isku z efektownymi fryzurami lub 
zaopatrzyć się w chroniący przed 
upałami stylowy papierowy kape-
lusz. Punktem kulminacyjnym 
festynu było losowanie atrakcyj-
nych nagród głównych. Szkolny 
Festyn Rodzinny zakończył się 
sukcesem również dzięki wsparciu 
Zarządu Dzielnicy Bielany, a wielu 
uczestników już planuje atrakcje 
na przyszły rok.

J.Z.

II Bielańska Gala Sportu Szkolnego

O� cjalnie zakończono rywali-
zację sportową w roku szkol-
nym 2017/2018 na Bielanach. 
Całoroczne zmagania podsu-
mowano podczas II Bielańskiej 
Gali Sportu Szkolnego.

N a terenie obiektu przy ul. 
Lindego zgromadziło się 
ponad 250 osób. Gości 

przywitali Burmistrz Tomasz 
Mencina oraz odpowiedzialny za 
obszar sportu w Dzielnicy Bielany 
– Zastępca Burmistrza Grzegorz 
Pietruczuk. Głos zabrał również 
Przewodniczący Komisji Sportu, 
Rekreacji i Turystyki Rady Miasta 
– Paweł Lech. Przewodniczący 
podkreślił, że Bielany są w jego 
opinii chyba najbardziej usporto-
wioną dzielnicą w Warszawie, co 
niewątpliwie było bardzo miłym 
i w naszej opinii prawdziwym 
komplementem w stronę przede 
wszystkim młodych sportowców.

Po całorocznych zmaganiach 
w 27 dyscyplinach dzieci, 25 dys-
cyplinach młodzieży i 10 konku-
rencjach w kategorii liceów, wy-
brano najlepsze szkoły na Biela-
nach. Wyróżniono również meda-
listów Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży, zarówno w konkuren-
cjach indywidualnych, jak również 

drużynowych. Podczas dwugo-
dzinnej gali nie brakowało okazji 
do nagradzania tych, którzy dzięki 
swojemu wkładowi w rozwój spor-
tu na Bielanach, czy to dzięki wy-
nikom sportowym, czy to dzięki 
zaangażowaniu w prowadzenie 
zajęć, przyczynili się do sukcesów 
Bielan. Nie zapomniano o najbar-
dziej zaangażowanych w rozwój 
sportu szkolnego w mijającym 
roku szkolnym nauczycielach. Aż 
46 przedstawicieli tego środowiska 
z Bielan odebrało od organizato-
rów pamiątkowe statuetki, pod-
kreślające ich wkład w rolę sportu 
szkolnego. 

Organizatorzy – Dzielnica Bie-
lany – zakończyli również zapo-
wiadaną akcję „Koszulka dla Szko-
ły”. Siedemnaście szkół, które naj-
częściej pojawiały się na zawodach 
sportowych w mijającym roku 
szkolnym, otrzymało nowe, profe-
sjonalne komplety strojów, które 
będą prezentowały się podczas 
zmagań cyklu 52. Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży. – Uhono-
rowaliśmy 17 szkół. Wcześniej 
komplety otrzymały trzy placówki 
oświatowe. Jest jeszcze kilka szkół, 
które nie uczestniczyły w mijają-
cym roku szkolnym w rywalizacji 
tak często i wierzę, że to będzie dla 

nich dobra zachęta. One również 
otrzymają wkrótce komplety. To 
ważne, aby dzieci i młodzież pod-
czas zmagań sportowych wygląda-
ły tak samo i miały poczucie, że 
nikt nie odstaje od koleżanek czy 
kolegów pod kątem swojego ubio-
ru na zawodach. Uznaliśmy, że 
obowiązkiem Dzielnicy, która dba 
o sport, jest zapewnienie uczniom 
tego komfortu. Odbiór akcji jest 
bardzo pozytywny, więc chyba się 
udało. Przechodząc krótko do dzi-
siejszej Gali, gratuluję wszystkim 
wyróżnionym. Wiem, że bardzo 
mocno pracowaliście na to, aby 
często świętować sukcesy naszego 
sportu szkolnego – podsumował 
Grzegorz Pietruczuk.

– Świetnie, że wyróżniamy 
uczniów i nauczycieli podczas ta-
kiego wydarzenia. To nie tylko 
okazja do rozdania medali i pu-
charów, ale także integracji całego 
środowiska sportowego na Biela-
nach, co jest w mojej opinii równie 
istotne. Współpraca między szko-
łami może tylko zaprocentować 
– dodał Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany Włodzimierz 
Piątkowski, który pojawił się na 
drugiej części uroczystości.
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Zakończyła się kolejna edy-
cja konkursu literackiego pt. 
„Baśniopisarz Bielański 2018”, 
zorganizowanego w SP nr 273.

M otywem przewodnim 
w tym roku był MA-
GICZNY PĘDZEL. Spo-

śród 41 nadesłanych prac jury 
wyłoniło 6 najlepszych utworów.

Tytuł „ Młodszego Baśniopisa-
rza Bielańskiego 2018” uzyskała 
debiutantka Paulina Kida – SP nr 
289.

Tytuł „Starszego Baśniopisarza 
Bielańskiego 2018” uzyskała Alek-
sandra Łepecka – SP nr 293.

II Baśniopisarz Bielański 

„Namalowana baśń”

Młodszy to Alicja Cieszkowska 
– SP nr 209, a III Baśniopisarz 
Bielański ex aequo Szymon Gaw-
roński – SP nr 209 oraz Zofia 
Grzebyk – SP nr 289.

Wyróżnienie otrzymała Maja 
Miecznikowska – SP nr 289.

Dziękujemy Wydziałowi 
Oświaty i Wychowania za s� nan-
sowanie nagród, a redakcji „Na-
szych Bielan” za współpracę 
i umożliwienie publikacji prac.

Zapraszamy do udziału w na-
stępnej edycji w roku 2019, gdzie 
motyw będzie niezwykły – STRU-
MIEŃ PRAWDY.

SP nr 273

Niedaleko szerokiej, rwącej 
rzeki mieszkał młody, samotny, 
rybak o imieniu Krystosław. Był 
on niskim i chudym chłopakiem. 
Miał on marzenie, aby znaleźć 
towarzyszkę, która będzie z nim 
dzieliła radości i smutki życia. 

Pewnego letniego dnia, jak 
zawsze udał się łowić ryby. Dłu-
go czekał na jakąkolwiek zdo-
bycz, aż w końcu, kiedy słońce 
miało się ku zachodowi, coś 
wpadło w sieć. Była to wielka, 
tęczowa ryba, trzymająca w py-
sku złoty pędzel. Niespodziewa-
nie przemówiła ona do mło-
dzieńca: 

–Wypuść mnie z sieci ryba-
ku! W zamian oddam ci ten ma-
giczny pędzel! Pamiętaj jednak, 
że straci on swą moc, jeżeli za-
mienisz choćby słowo z okrutną 
czarownicą, mieszkającą na 
obrzeżach lasu. Zaskoczony Kry-
stosław zabrał pędzel i nie mó-
wiąc wiele, wypuścił rybę do 
rzeki i wrócił do domu. Chciał 
zobaczyć, jak działa moc pędz-
la. 

O dziwo, dało się nim malo-
wać bez użycia farb, tak w po-
wietrzu. Kolor, którego chciało 
się użyć, wystarczyło sobie wy-
obrazić. Chłopak namalował 
w swoim domu rozłożysty dąb. 

I wtedy, zaledwie po chwili 
w jego mieszkaniu wyrosło gi-
gantyczne drzewo. Niestety zruj-
nowało ono niewielką chatkę 
rybaka. Młodzieniec przestraszył 
się. Nigdy nie widział tak wielkiej 
mocy. Postanowił wtedy oddalić 
się nieco od ruin domu i jeszcze 
raz wziął pędzel do ręki. 

Tym razem namalował wiel-
ką, piękną willę, w której za-
mieszkał. Coraz rzadziej wycho-
dził na ryby. Malował te przed-
mioty, o których zawsze marzył, 
bez podejmowania wysiłku, aby 
je zdobyć. W końcu jednak znu-
dziła mu się i ta zabawa, a sa-
motność coraz bardziej mu do-
skwierała.

Postanowił, że namaluje so-
bie towarzyszkę. I tak wykreował 
postać pięknej kobiety o zielonych 
oczach, smukłej sylwetce, w ciem-
nym, długim płaszczu i czarnym 
kapeluszu. Wyglądała trochę jak 
z bajki. Chłopak był tak zachwy-
cony swoim dziełem, że od razu 
stracił dla niej głowę.

 Nagle nie wiadomo skąd po-
jawiła się gęsta mgła, przez co 
młodzieniec nic nie widział. Po 
jakimś czasie niebo rozpogodzi-
ło się, ale dziewczyna zniknęła. 
Krystosław nigdy nie był tak 
przerażony jak w tej chwili. Nie 
chciał jednak ponownie zabrać 
się do pracy, gdyż malowanie 
magicznym pędzlem nie należa-

Rybak i magiczny pędzel
ło do najprostszych zajęć, poza 
tym nie mógł już przestać myśleć 
o tajemniczej kobiecie.

Rybak nie zastanawiając się 
długo, spakował najpotrzebniej-
sze rzeczy i poszedł do lasu na 
poszukiwania swej towarzyszki. 
Szedł cały dzień, lecz nie zauwa-
żył niczego, co przypominałoby 
mu namalowaną postać. Miał 
już zawrócić, gdy usłyszał ciche 
popiskiwania, które wydobywa-
ły się z pobliskich krzewów dzi-
kiej róży. Nie czekając ani chwi-
li, chłopiec pochylił głowę i za-
czął gruntownie przeszukiwać 
teren. W mgnieniu oka pojawił 
się przed nim mały ludzik przy-
pominający swoim wyglądem 
elfa. Po chwili elf rzekł do nie-
go:

– Witaj! Czy możesz nazbie-
rać dla mnie koszyk poziomek? 
Jestem dziś bardzo zmęczony, 
odwdzięczę się – obiecał.

Młodzieniec zgodził się i na-
malował magicznym pędzlem 
kosz wypełniony po brzegi owo-
cami. Elf szybko wziął kosz 
i zniknął w pobliskich krza-
kach. 

Ten jednak nie wrócił. Po 
jakimś czasie sam młodzieniec 
stwierdził, że nie ma co czekać 
na niewdzięcznika i kontynu-
ował wędrówkę. Nie upłynęło 
dużo czasu, a napotkał na swej 
drodze mówiącego ludzkim gło-
sem dzięcioła. Ptak powiedział:  

– Wiem kogo szukasz. Po-
wiem ci, jak ją znaleźć, jeżeli coś 
w zamian dla mnie uczynisz.

Młodzieniec zgodził się, 
a dzięcioł kontynuował swój wy-
wód:

– Stwórz dla mnie najpięk-
niejszą dziuplę na świecie. Kry-
stosław nie odpowiedział, tylko 
zaczął malować drzewo, a na 
nim przestronną dziuplę. Gdy 
dzieło było gotowe ptak rzekł: 

– Wspaniale!  Aby dojść do 
dziewczyny musisz pójść na pół-
noc, czyli w kierunku tamtej 
wysokiej, rozłożystej sosny. 

Chłopak spojrzał w kierunku 
drzewa wskazanego przez ptaka. 
Mimo, że droga wydawała się 
daleka, postanowił, że nie może 
się teraz poddać. Nogi odmawia-
ły mu posłuszeństwa, a burcze-
nie w brzuchu przypominało 
mu, że nastała pora na posiłek. 
Mimo to szedł dalej, nucąc po 
drodze ulubioną melodyjkę.

W końcu spotkał kobietę, 
bardzo podobną do tej, którą 
namalował. Zdarzyło się to na 
obrzeżu lasu, więc Krystosław 
natychmiast przypomniał sobie 
przepowiednie, o której mówiła 
tęczowa ryba. Kobieta zapropo-
nowała mu ciepły posiłek, lecz 

on bał się odezwać. Miotały nim 
dziwne uczucia. Nie pozwolił się 
zwieść pierwszemu wrażeniu. 
Z jednej strony bał się, że spełni 
się przepowiednia ryby, z drugiej 
liczył na to, że jest to kobieta, 
o której marzył i jeżeli zaraz się 
nie odezwie, to może ją na za-
wsze stracić. Dziewczyna kilku-
krotnie próbowała zacząć roz-
mowę, lecz chłopak milczał. 
W końcu rozzłościła się, gdyż 
zdała sobie sprawę, że milczenie 
czasami może być najlepszą od-
powiedzią – oznaczającą, że 
rybak domyśla się, kim napraw-
dę jest. Przerażony Krystosław 
kiwał tylko głową, a ona zaczęła 
szeptać nieznane słowa. Wtedy 
pojawił się elf, ten sam, któremu 
młodzieniec pomógł zbierać po-
ziomki. Skoczył na głowę kobie-
ty i zaczął ciągnąć ją za włosy, 
a ta natychmiast pokazała swo-
je prawdziwe oblicze. Zaczęła 
kręcić się w kółko, a jej twarz 
zmieniła się nie do poznania.

Okazało się, że jest to wiedź-
ma, która niszczy wszystko co 
dobre i zamienia w elfy. To ona 
porwała wybrankę Krystosława 
i zamieniła ją w małego elfa. 
Chłopak wiedział, że jedynym 
sposobem na odzyskanie towa-
rzyszki jest zniszczenie wiedźmy. 
Z pomocą przyszedł mu dzięcioł, 
który odwrócił na moment uwa-
gę czarownicy.

Dzięki temu chłopcu udało 
się w kilku pociągnięciach pędz-
la stworzyć magiczną klatkę, do 
której wepchnął czarownicę. Na-
malował też planetę, na której 
umieścił uwięzioną wiedźmę. 
W tym momencie znów las otu-
liła mgła, a klatka z zawartością 
zniknęła. Gdy słońce wyszło zza 
chmur wszystkie złe czary pry-
snęły, a przed Krystosławem 
stała zielonooka, uśmiechnięta 
dziewczyna. Dziwnym trafem 
zniknął też magiczny pędzel. 
Najwyraźniej on też był wytwo-
rem czarownicy!

Skąd więc wzięła się dziew-
czyna? Na to pytanie odpowie-
dzieć mogła tylko tęczowa ryba. 
Niestety ona nigdy nie pojawiła 
się ponownie w rzece. Najważ-
niejsze, że rybak, dzięki swojemu 
uporowi i odwadze, odnalazł 
towarzyszkę i razem stworzyli 
radosny i spokojny dom.

Czasami siadali wspólnie 
nad brzegiem rzeki i wpatrywa-
li się w gwiazdy, zastanawiając 
się, gdzie w tym czasie podziewa 
się czarownica. Ona jednak była 
w tak odległej galaktyce, że od 
Ziemi dzieliły ją miliony lat 
świetlnych.

Paulina Kida

11 maja w SP nr 293 miało 
miejsce wspaniałe wydarzenie 
literackie. W ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” wspól-
nie czytana była baśń „Królew-
na Myszka” w opracowaniu 
Natalii Usenko. 

W czytaniu uczestniczyli 
specjalnie zaproszeni 
na tę okazję goście: ak-

torka – Aleksandra Górska-Sza-
jewska oraz Zofia Gajewicz – 
naczelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania Urzędu Dzielnicy 
Bielany. W bohaterów baśni wcie-

„Cała Polska 
czyta dzieciom” 

lili się również: dyrektor szkoły 
– Iwona Krupińska, Beata Pisz-
czatowska, Andrzej Narojek 
i Mariusz Seń, a także uczniowie. 
Dzieci z klasy 1a pod kierunkiem 
Moniki Hass przygotowały opra-
wę muzyczną czytelniczego spo-
tkania.

Mamy nadzieję, że wspólne 
czytanie dzieł literackich na stałe 
zagości w tradycjach szkoły, a tak-
że przyczyni się do rozwijania za-
interesowań czytelniczych wśród 
dzieci i młodzieży.

SP nr 293

Laureaci konkursu „Baśniopisarz Bielański 2018”

Aleksandra Górska-Szajewska w SP nr 293
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Dołącz do najpiękniejszej 
w Polsce akcji związanej z na-
turą i ekologią. Zgłoś do kon-
kursu swój ogród, ogródek, 
balkon, a nawet ukwiecone 
okno. Stań się częścią zielo-
nego miasta i zdobądź jedno 
z wyróżnień. W 35. konkursie 
„Warszawa w kwiatach i ziele-
ni” może wziąć udział każdy 
mieszkaniec Warszawy, każda 
� rma i instytucja publiczna 
działająca na terenie stolicy.

S pośród wszystkich zgłoszeń 
jurorzy wybiorą po trzy naj-
lepsze w kategoriach: 1. 

Człowiek (za najpiękniejszą zieleń 
uprawianą indywidualnie); 2. Są-
siedzi (za najpiękniejszą zieleń 
uprawianą wspólnie); 3. Firma lub 
instytucja (za zielone otoczenie 
� rm lub instytucji publicznych). 
Tradycyjnie przyznana również 
zostanie Nagroda im. Stefana Sta-
rzyńskiego za najciekawsze inicja-
tywy. Swoje nagrody przyzna Za-
rząd Główny Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy oraz poszczególne 
Oddziały TPW. Zgłoszenia można 
przesyłać do 7 lipca 2018 r.

W konkursie może wziąć 
udział każdy mieszkaniec Warsza-
wy, � rma i instytucja działająca na 
terenie miasta, a także grupy po-
dejmujące zielone inicjatywy. 

„Warszawa w kwiatach i zieleni”

Ogrody będą nagradzane w trzech 
głównych kategoriach: człowiek, 
� rma, sąsiedzi. Co roku przyzna-
wana jest Nagroda im. Stefana 
Starzyńskiego, który był propaga-
torem zazielenienia stolicy. Nagro-
dy przyzna także Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy w sześciu 
kategoriach: balkon, loggia, okno, 
ogródek przydomowy oraz tereny 
ogólnodostępne, w tym osiedla 
i inne formy zieleni miejskiej. Do-
datkowo zostanie przyznany tytuł 
„Mistera Kwiatów” za całościowe 
ukwiecenie budynku.

Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy, wieloletni organizator 
„Warszawy w kwiatach i zieleni” to 
organizacja gromadząca osoby, 

które – wedle słów profesora Sta-
nisława Lorentza, założyciela 
i długoletniego prezesa TPW – 
pragną poznać przeszłość stolicy, 
zrozumieć proces jej przekształca-
nia w teraźniejszości i zapoznać się 
z wizją przyszłości. Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy tworzone jest 
przez społecznie aktywnych miesz-
kańców, którym bliska jest pamięć 
o mieście i jego rozwój. Swoje od-
działy ma prawie w każdej dziel-
nicy, organizuje wiele wydarzeń, 
wydaje publikacje, organizuje spo-
tkania i dyskusje.

Zgłoszenia można przesyłać 
do 7 lipca 2018 r.

Redakcja

W sezonie wiosennym ukwie-
cone Bielany wyglądają 
szczególnie uroczo. Te piękne 
widoki, to nie tylko zasługa 
natury, ale również efekt  spo-
łecznej pracy mieszkańców. 
Miejscem przepięknych róż 
jest między innymi otoczenie 
para� i pw. św. Zygmunta, 
a także okolice bloków przy 
ul. Żeromskiego 15.

P ielęgnacją ogrodu różanego 
przy kościele św. Zygmunta, 
który znajduje się przy pl. 

Konfederacji, z poświęceniem i za-
miłowaniem zajmuje się ks. Wła-
dysław Duda. Rosną tam głównie 
odmiany histor yczne, które 
w większości cechują się pełnymi 
kwiatami przypominającymi pe-
onie. – Symbolika róży w Biblii 
kojarzy się przede wszystkim 
z Matką Bożą. W konsekwencji 
powstał różaniec, mający podkre-
ślać nieskazitelność, subtelność, 
świeżość i czystość Maryi – pod-
kreślał ks. Władysław w rozmowie 
z „Naszymi Bielanami”. Oprócz 
pięknego widoku, czarownych za-
pachów, którymi napawać mogą 
się wierni czy okoliczni mieszkań-

Róże dla wszystkich

cy, miejsce to pomaga odpocząć 
i zregenerować siły osobom, które 
przychodzą do siedziby Archidie-
cezjalnego  Zespołu Domowej 
Opieki Paliatywnej, czyli Hospi-
cjum Domowego. W maju, czerw-
cu, a potem we wrześniu i paź-
dzierniku czekają tam ze swoją 
mocą terapeutyczną m.in. odmia-
ny róż damasceńskich, burboń-
skich, perskich, takich jak: Rose de 
Resht, Louise Odier, Persian Yel-
low, Reine de Violettes oraz współ-

czesne odmiany angielskie, mające 
cechy starych róż: Mary Rose, Gol-
den Celebration, � omas Graham 
czy Othello. – Jedną z najstarszych 
tutejszych róż jest odmiana bur-
bońska – Mme Isaac Pereire, która 
mocno pachnie i dlatego często 
wykorzystywana jest w kosmetyce. 
Z jej owoców wyrabia się również 
wspaniałe konfitury – mówi ks. 
Władysław, który od wielu lat pod-
lewa ogródek i sprowadza do nie-
go co ciekawsze okazy kwiatów. 

Wpływ kwiatów na samopo-
czucie bielańczyków w pełni do-
ceniają także mieszkańcy bloków 
przy ul. Żeromskiego 15. Przybal-
konowe ogródki pełne są tam pną-
cych róż i innych kwiatów, w tym 
rumianku, tak cenionego w zielar-
stwie. Między tamtejszymi bloka-
mi mieszkańcy utworzyli oazy 
zieleni, w których zawieszono 
budki dla ptaków, a w miseczkach 
codziennie czeka na tych „śpiewa-
ków” woda. Ogródki ogrodzone 
są niskimi płotkami, po to by nikt 
tam nie deptał polnych, mleczo-

podobnych kwiatów. – Przed 10 
laty, zamiast zadbanego ogródka 
była tu zadeptywana trawa, przy 
której często niszczone były ławki. 
By zapobiec dewastacji mieszkań-
cy złożyli się na drzewka i kwiaty, 
dzięki czemu można w bliskości 
przyrody odpocząć czy porozma-
wiać z sąsiadami – powiedział nam 
mieszkaniec bloku przy ul. Żerom-
skiego 15. W zeszłym roku w tam-
tejszych budkach wykluły się na-
wet małe ptaszki.

Olga Gajda

Do 15 czerwca uczniowie ZS nr 
35 im. Zo� i Jaroszewicz „Kasi” 
brali udział w projekcie „Ptasia 
Deweloperka”. 

P rojekt był realizowany w ra-
mach Warszawskich Inicja-
tyw Edukacyjnych i miał na 

celu popularyzowanie wiedzy na 
temat otaczających nas gatunków 
ptaków, zagrożeń na jakie narażo-
ne są w środowisku miejskim, oraz 
możliwych form pomocy ze strony 
człowieka. 

W kolejnych etapach realizacji 
projektu uczniowie uczestniczyli w 
warsztatach prowadzonych przez 
ornitologa Mariusza Grzeniew-
skiego, wykonywali budki lęgowe, 
a także brali udział w obserwacji 
ptaków w terenie. Pod okiem na-

Ptaki mile widziane!
uczycieli biologii i informatyki, 
będących koordynatorami projek-
tu, uczniowie przygotowali prezen-
tacje na temat wybranych gatun-
ków ptaków. Najciekawsze z prac 
wzięły udział w wystawie, na którą 
przybyli przedstawiciele władz 
dzielnicy Bielany, wydziału Ochro-
ny Środowiska, Ptasiego Patrolu 
Fundacji „Noga w Łapę” a także 
uczniowie i ich rodzice. W szkole 
odbyły się także warsztaty ornito-
logiczne dla uczniów z innych bie-
lańskich placówek. Budki lęgowe, 
które wykonali uczniowie już na 
jesieni zostaną zawieszone na tere-
nie szkoły i w jej okolicy. Mamy 
nadzieję, że ptasie M1 szybko znaj-
dą swoich lokatorów.

ZS nr 35

Ks. Władysław Duda w ogrodzie przed siedzibą Hospicjum Domowego

Piękny ogródek przy ul. Żeromskiego 15
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Wojciech BorkowskiWątroba należy do układu 
pokarmowego i jest najwięk-
szym gruczołem w organizmie 
człowieka.

L eży w prawym podżebrzu 
pod przeponą, częściowo 
przechodząc do górnego 

nadbrzusza i lewego podżebrza 
Składa się z czterech płatów: pra-
wego, lewego, czworobocznego 
i ogoniastego. Pełni różnorodne 
funkcje, zachodzi w niej przemia-
na wielu substancji: lipidów, wę-
glowodanów i białek.

Wątroba pełni bardzo ważną 
funkcję w naszym organizmie, 
odpowiada za gospodarkę węglo-
wodanową – wytwarza, gromadzi 
i uwalnia glukozę, jest więc du-
żym, bardzo dynamicznym zbior-
nikiem podstawowego materiału 

energetycznego; gospodarkę 
tłuszczową – przekształca węglo-
wodany i białka w tłuszcze, doko-
nuje syntezy lipoprotein, fosfoli-
pidów i cholesterolu (wykorzy-
stywanego w 80% do wytwarzania 
kwasów żółciowych), jak również 
rozkłada lipidy do kwasów tłusz-
czowych; gospodarkę białkową 
– w wątrobie wytwarzane jest 
85% wszystkich białek znajdują-
cych się w osoczu, między innymi 
albuminy oraz liczne białka 
krzepnięcia (w tym protrombi-
na); powstają w niej także amino-
kwasy niezbędne do dalszych 
syntez; gromadzenie zapasów wi-
tamin: A, D i B12 oraz żelaza; 
pełni funkcje odtruwające – do-
tyczy to neutralizacji różnych 
toksyn, m.in. alkoholu, leków, 
zatrucia grzybami; wytwarzanie 
żółci – żółć jest produktem zło-
żonym, niezbędnym do trawienia 
tłuszczów. Dobowo powstaje jej 
250-1100 ml. W jej skład, oprócz 
wody, wchodzą fosfolipidy, cho-
lesterol, kwasy tłuszczowe, biliru-
bina, kwasy żółciowe oraz elek-
trolity.

Wątroba posiada nadzwyczaj-
ne możliwości regeneracyjne. Na-
wet po chirurgicznym usunięciu 
dużego fragmentu wątroby, potra-
�  się zregenerować. Spełnia ważną 
funkcję podręcznego magazynu 
energii. W wątrobie zachodzą pro-
cesy magazynowania, produkowa-
nia oraz uwalniania glukozy, w za-
leżności od jej aktualnej dostępno-
ści, ale też węglowodanów bardziej 
złożonych i bieżącego zapotrzebo-
wania organizmu na energię. 
W wątrobie zachodzi metabolizm 
bilirubiny. Bilirubina, będąca pro-
duktem rozpadu czerwonych 
krwinek, jest transportowana do 
tego organu, gdzie ulega przemia-
nie do innych form, możliwych do 
usunięcia z organizmu. Zakłócenie 

tego procesu na którymś etapie 
może prowadzić do charaktery-
stycznego objawu związanego 
z podwyższonym poziomem bili-
rubiny we krwi – żółtaczki.

Potocznie wirusowe zapalenie 
wątroby często nazywane jest żół-
taczką. Z punktu widzenia me-
dycznego jest to określenie mylne. 
Żółtaczka nie jest chorobą, lecz 
objawem mającym bardzo liczne 
przyczyny. Zdecydowana więk-
szość wirusowych zapaleń wątro-
by przebiega bez żółtaczki. Na 
jednego chorego na wirusowe 
zapalenie wątroby z żółtaczką 
przypada 5-15 chorych bez żół-
taczki. Bardzo często zakażeniu 
wirusami zapalenia wątroby nie 
towarzyszą żadne objawy, które 
odczuwałby pacjent. U licznych 
chorych są one bardzo słabo za-
znaczone. Mogą polegać na ogól-
nym złym samopoczuciu, nieda-
jącym się obiektywnie wytłuma-
czyć zmęczeniu, trudnościach 
w koncentracji lub w wypełnianiu 
codziennych obowiązków. U osób 
zakażonych z żółtaczką na około 
2-3 tygodnie wcześniej mogą wy-
stąpić objawy przypominające 
grypę, ogólne rozbicie, brak łak-
nienia, krótkotrwałe wymioty 

Choroby wątroby (1)
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i rzadziej, biegunka. W tym okre-
sie mogą pojawić się również 
mniej lub bardziej nasilone bóle 
stawów i mięśni oraz pobolewania 
pod prawym łukiem żebrowym. 
Krótkotrwałe wysypki na skórze 
zdarzają się rzadko. Pojawienie się 
żółtaczki wyprzedza o 1-2 dni 
wyraźne ściemnienie moczu i roz-
jaśnienie stolca. 

Wirusowe zapalenie wątroby 
typu A w ok. 95 proc. przypadków 
do zakażenia dochodzi drogą po-
karmową, poprzez spożycie wody 
(także w formie kostek lodu) za-
każonej przez osoby wydalające 
wirus HAV, nie poddanej skutecz-
nym zabiegom dezynfekcyjnym 
oraz umytych w zakażonej wodzie 
warzyw, owoców lub ryb, owoców 
morza z wód zanieczyszczonych 
zakażonymi fekaliami. W rzadkich 
przypadkach do zakażenia docho-
dzi poprzez bliski kontakt z oso-
bami zakażonymi pacjent możne 
zarażać 14–21 dni przed i ok. 7 dni 
po wystąpieniu objawów choroby. 
Istnieje potencjalne, lecz niewiel-
kie ryzyko zakażenia drogą naru-
szenia ciągłości tkanek...

Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

Otwarte Mistrzostwa Bielan 
w Karate Kyokushin 
o Puchar Burmistrza 
Dzielnicy Bielany
WARSAW CUP

W dniach 1-3 czerwca odbył się 
międzynarodowy turniej ko-
szykówki dla młodzieży (U-13) 
- III UFFO Wawer Basketball 
CUP. Zwycięzcą została druży-
na Twardych Pierników Toruń.

T urniej zorganizowany został 
przez sekcję koszykówki 
Hutnika Warszawa, wystą-

piło w nim 16 zespołów rocznika 
2005 i młodszych chłopców (13 
lat). Na trzech halach: w Wawrze 
(ul. Króla Maciusia 5), na Biela-
nach (ul. Sta� a 3/5) i Mińsku Ma-
zowieckim (ul. Kopernika 9), ry-
walizowali młodzi koszykarze 
z Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski.

Od początku turniej stał na 
bardzo wysokim poziomie i trud-
no było wskazać faworyta. Osta-
tecznie z pierwszych miejsc w gru-
pie do pół� nału awansowały dru-
żyny Hutnika Warszawa, białoru-
ska Prinemanie Grodno, łotewska 
BK Valmiera oraz Twarde Pierniki 
Toruń. Do ścisłego � nału awanso-
wały ekipy z Grodna i Torunia. 
W nim lepsi okazali się torunianie, 
którzy łatwo wygrali z zespołem 
z Białorusi. W meczu o trzecie 
miejsce Łotysze pokonali Hutnik 
i to oni stanęli na najniższym stop-
niu podium.

Podobnie jak przed rokiem 
również  przy III edycji UFFO 
Wawer Basketball CUP dużego 
wsparcia przy organizacji turnieju 

III UFFO Wawer Basketball CUP za nami

udzieliło Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

A oto końcowa klasyfikacja 
turnieju: 1. Twarde Pierniki Toruń, 
2. Pinemanie Grodno (Białoruś), 
3. BK Valmiera (Łotwa), 4. MUKS 
Hutnik Warszawa, 5. TKM Wło-
cławek, 6. BS Ogre (Łotwa), 7. 
MKKS Żak Koszalin, 8. UKS 
MOSM Bytom, 9. Vilniaus Krep-

slnio Mokykla (Litwa), 10. UKS 
Basket Ósemka Wejherowo, 11. 
MKK Basket Koszalin, 12. Gdyń-
ska Akademia Koszykówki, 13. 
WKS Śląsk Wrocław, 14. UKS Pro-
basket Mińsk Mazowiecki, 15. 
MKS Pruszków, 16. MKS Ochota 
Warszawa.

Przemysław Popek

16 czerwca w hali sportowej 
przy Zespole Szkół nr 51 
przy ul. Sta� a 3/5 odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Bielan 
w Karate Kyokushin o Pu-
char Burmistrza Dzielnicy 
Bielany Tomasza Menciny 
WARSAW CUP.

N iesamowity poziom zawod-
ników i bardzo dobra orga-
nizacja zawodów, moje 

gratulacje dla całego klubu – pod-
sumowała Magdalena Lerczak, 
Zastępca Burmistrza. 

Redakcja

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza, 
Mariusz Mazur – Bielański Klub Kyokushin Karate i sędziowie zawodów

Wyprzedaż garażowa na Bielanach 
Po raz kolejny zapraszamy na teren zielony przy bielańskim Ratuszu, 

gdzie w najbliższą niedzielę 1 lipca odbędzie się „Wyprzedaż Garażo-
wa”, czyli raj dla poszukiwaczy skarbów, pchli targ pod chmurką, 
kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na nowe życie dla znudzo-
nych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i innych szpargałów oraz duże 
pole do popisu dla rękodzieła i wszelkiej maści twórczości własnej!

Osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu jako wystawca pro-
simy o zgłoszenia na adres mailowy: bielany@wyprzedazgarazowa.eu

1 lipca 2018 r. (niedziela), godz. 12.00-16.00
Teren zielony przy bielańskim Ratuszu, ul. S. Żeromskiego 29
WSTĘP WOLNY!

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Fo
t. 

Ar
ch

. H
ut

ni
ka



20 Nasze Bielany nr 6/2018SPOR T

Fo
t. 

Ar
ch

. Z
SR

Fo
t. 

A.
 G

aw
er

sk
i

Rekordowy przebieg miał 
kolejny XIX już rajd do Puszczy 
Kampinoskiej, organizowany 
przez TKKF Chomiczówka, 
dzięki wsparciu Dzielnicy 
Bielany. Tego dnia –  19 maja, 
ze świetnych warunków po-
godowych i licznych atrakcji, 
skorzystało ponad 200 rowe-
rzystów z Bielan.

C hoć co roku rajd rowerowy 
do Kampinosu cieszy się 
bardzo dużym zaintereso-

waniem fanów dwóch kółek, oka-
zało się że tegoroczna edycja przej-
dzie do historii. Na starcie Rajdu, 
umiejscowionym na terenie Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
pojawiło się ponad 200 rowerzy-
stów. Kolejni dołączyli na trasie 
i na finiszu, zlokalizowanym na 
terenie Polany Jakubów przy sie-
dzibie Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. 

Wszystkich kolarzy witali Za-
stępcy Burmistrza Dzielnicy Bie-
lany: Grzegorz Pietruczuk i Wło-
dzimierz Piątkowski. Grupy wy-
ruszały na zróżnicowane długością 
i poziomem trudności trasy, o dłu-
gości od 20 do 80 kilometrów. 
Wszystkim przewodzili profesjo-

Rekordowy Rajd do Puszczy Kampinoskiej

nalni instruktorzy, posiadający 
odpowiednie doświadczenie za-
równo rowerowe, jak również to-
pogra� czne, w poruszaniu się po 
terenach Puszczy.

W porównaniu do ubiegłych 
lat, padł absolutny rekord i nie-
możliwością było znalezienie na 
trasie osób, które organizacji Rajdu 
nie chwaliły. Na wszystkich w Iza-
belinie, gdzie mieści się siedziba 
Kampinoskiego Parku Narodowe-

go, czekał poczęstunek i losowanie 
nagród, w loterii dla uczestników 
Rajdu. Wszyscy � niszujący, doma-
gali się, aby impreza odbywała się 
częściej aniżeli raz do roku.

– To dobry pomysł. Musimy 
usiąść nad tegorocznym kalenda-
rzem i poszukać możliwości zor-
ganizowania imprezy jeszcze jesie-
nią tego roku. Jak widać zaintere-
sowanie jest ogromne i zaskoczyło 
chyba wszystkich, bo to o sto 

Na dziewięciu trasach z okolic 
Kapinosu,  w tym z Akademii 
Wychowania Fizycznego – od 
pomnika marszałka Józefa Pił-
sudskiego (usuniętego z tego 
miejsca w roku 1949 i przywró-
conego w 1990 r.) – ruszył 10 
czerwca XVII Rajd Rowerowy 
do Puszczy. 

N a starcie stawiło się zaled-
wie 37 uczestników, a szko-
da bo dopisała nam pogo-

da, dobre nastroje i dobre towarzy-
stwo, a i przekrój wiekowy uczest-
ników był niezwykły – najmłodsza 
uczestniczka rajdu Kalinka miała 
4 latka, a najstarszy uczestnik całe 
80 lat więcej.

Trasa z AWF prowadziła daw-
nym szlakiem odpustów bielań-
skich – ulicą Marymoncką koło 
Klasztoru Kamedułów do starej 
przystani statków wiślanych, dalej 
nad Wisłę w Młocinach, obok za-
chowanego do dzisiaj pałacu daw-
nego starosty warszawskiego, 
Brühla. Podczas pierwszego przy-
stanku, po udzieleniu kilku infor-
macji turystycznych o możliwości 
podróży statkiem wiślanym do 
mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
oraz przeprawie rowerowej do Ja-
błonny, ruszyliśmy dalej przez 

Tradycji stało się zadość po raz siedemnasty

wieś Buraków i Puszczę Kampino-
ską do Lipkowa.

Żal, że na przystań w Młoci-
nach dopływa zaledwie nieduży 
stateczek, a nie dawne duże „bocz-
nokołowce” – statki zabierające 
wielu pasażerów w rejsy z Warsza-
wy do Młocin i z powrotem. Ale 
może jeszcze doczekamy się takich 
podróży nie tylko na trasie do Mło-
cin. Ta forma uprawiania turystyki 
to wielka przyjemność i przeżycie, 
które za sprawą dawnej, nieistnie-
jącej już � otylli wiślanej były udzia-
łem wielu pasażerów w okresie 
powojennym po 1945 r.

Ja tu o turystyce wodnej, 
a przecież my trzymamy się ziemi 
i mamy jechać dalej po ustalonej 

trasie rowerowej do sierakowskie-
go Lipkowa, gdzie rzekomo odbył 
się historyczny pojedynek między 
Wołodyjowskim i Bohunem. Cie-
kawe kiedy w tym upale zdołamy 
dojechać po puszczańskich pia-
skach i drogach do wyznaczonego 
celu na historyczną polanę. Cho-
ciaż nam nie chodziło o to, aby 
tylko pedałować na czas, ale też 
przystanąć w miejscach pamięci, 
np. koło pomnika Ułanów Jazło-
wieckich, którzy w słynnej szarży 
w 1939 r., otworzyli drogę do ob-
lężonej Warszawy. Szarży, która 
trwała zaledwie 18 minut, dokonał 
XIV Pułk Ułanów. 

Dalszą jazdę kontynuujemy 
„szlakiem na miny” do Sierakowa. 

Jej nazwa ma związek z okresem 
okupacji (1940–1944), kiedy to 
Niemcy zaminowali to jedno 
z przejść w kierunku Warszawy. To 
jedna z ładniejszych tras pieszo-
rowerowych – wyjątkowa łaskawa, 
gdyż prowadzi groblą pomiędzy 
bagnami. Rowerzyści mają ten luk-
sus, że jeśli mocniej nacisną na pe-
dały nie dadzą się zjeść komarom. 
Zamiast nas dla komarów zostają 
łosie, sarny i dziki, które tu miesz-
kają. Tym samym szybkość jest pre-
miowana, gdyż skutecznie zastępu-
je preparaty przeciw komarom.

Dalej już dobrą drogą dojecha-
liśmy do Sierakowa koło pomnika 
partyzantów, gdzie znajduje się 
także dobrze zaopatrzony sklep 

uczestników więcej, aniżeli rok 
temu, kiedy również w Kampino-
sie panowała piękna aura – nie 
krył zadowolenia i uznania dla 
kolarzy Grzegorz Pietruczuk.

To prawda. Ciężko sięgnąć pa-
mięcią w ostatnich latach do lep-
szego frekwencyjnie Rajdu, co 
najlepiej obrazuje finisz najbar-
dziej zaawansowanej grupy, jadą-
cej na dystansie 80 kilometrów, 
która przyjechała na poczęstunek 

jako ostatnia. – Wow, co się tu 
dzieje? – nie krył zdziwienia jeden 
z weteranów Rajdu, co roku uczest-
niczący w pokonywaniu najdłuż-
szej trasy.

– Frekwencja bardzo cieszy. 
Jesteśmy na nią przygotowani or-
ganizacyjnie i to miło, że po latach 
rozpoczęliśmy trend wzrostowy, 
jeśli chodzi o liczbę uczestników. 
Nie pamiętam, aby w Rajdzie bra-
ło udział tak wielu młodych ludzi 
– podkreślał pomysłodawca i or-
ganizator Rajdu – Jacek Bączkow-
ski, prezes TKKF Chomiczówka. 

– To bardzo krzepiące, że 
w tym ważnym dla nas roku – na 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, gdy rajd startuje 
z tak symbolicznego miejsca, jak 
pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego na terenie AWF – ponad 
dwustu mieszkańców Bielan wy-
biera pozytywne obchodzenie tej 
rocznicy, w aktywny sposób spę-
dzając czas, a jednocześnie pozna-
jąc tak istotne dla naszej okolicy 
trasy Kampinoskiego Parku Naro-
dowego. Ogromne wyrazy szacun-
ku dla wszystkich kolarzy, nieza-
leżnie od wieku i poziomu sporto-
wego – podkreślał Włodzimierz 
Piątkowski, który to samo prze-
kazał mieszkańcom, witając ich 
pod siedzibą KPN.

MG

i można uzupełnić płyny (różne). 
Jednego z nas w tym miejscu spo-
tkała przykra niespodzianka – zła-
pał „kapcia”. Jednak pomoc grupy 
była efektywna i w pełnym składzie 
mogliśmy ruszać dalej już luksu-
sową ul. 3 Maja do Hornówka 
i Lipkowa – na metę rajdu. Tam 
czekała polana wspaniale przygo-
towana dla mniejszych i większych 
amatorów wypoczynku na świe-
żym powietrzu. 

Meta przyjęła 321 kolarzy-tu-
rystów ze wszystkich gmin około-
puszczańskich. Na zakończenie 
spragnionych i głodnych uczestni-
ków XVII Rajdu Rowerowego, 
wystawnie ugościło Towarzystwo 
Przyjaciół Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Bez ogniska – bo 
ogień lał z nieba – podjęto nas 
kiełbaskami i karkówką z rusztu, 
wodą i pieczywem. Nikogo nie 
ominął poczęstunek, ale też nie-
spodzianki – losowanie nagród za 
wytrwałe pedałowanie. W sumie 
rozlosowana ich 250 (akcesoria 
rowerowe, bony do sklepów spor-
towych, bilety na Stadion Narodo-
wy i do Ośrodka w Julinku). Na-
grody – tylko dla uczestników 
rajdu, ale już poczęstunek był dla 
wszystkich.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy i czekamy na Was w 2019 r.

Adrian Gawerski

Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza po skończonym rajdzie
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Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza wręcza medale przedszkolakom
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Co roku na młodych spor-
towców przeznacza się coraz 
większe środki. W tej edycji 
komisja stypendialna złożona 
z przedstawicieli sponsorów, 
TKKF Chomiczówka, Dzielnicy 
Bielany i organizacji poza-
rządowych, miała wyjątkowo 
twardy orzech do zgryzienia, 
bo i sukcesów nie brakowało.

W każdej edycji zwiększa-
my zakres dyscyplin ob-
jętych programem, jak 

również przeznaczaną na stypen-
dia kwotę. W tej edycji zmienili-
śmy kryteria wejściowe. Uczestni-
cy musieli spełniać co najmniej 2 
z 3 kryteriów jakimi są: zamiesz-
kiwanie na Bielanach, uczenie się 
w bielańskiej szkole bądź trenowa-
nie w bielańskim klubie – przybli-
ża zasady Jacek Bączkowski.

IV Bielańska Gala Stypendystów za nami

Ostatecznie 5 czerwca pod-
czas Gali, pomoc � nansową otrzy-
mało 31 zawodniczek i zawodni-
ków poniżej 18. roku życia. Przy-
znano również trzy nagrody spe-
cjalne dla starszych zawodników, 
którzy wciąż odnoszą sukcesy na 
arenie krajowej i międzynarodo-

wej, a z programem rozwijali swo-
je kariery.

– Stale rozwijamy nasz pro-
gram stypendialny, którego by nie 
było bez hojnego wsparcia spon-
sorów, wspaniałych klubów spor-
towych, rodziców, a przede wszyst-
kim Was – Drodzy Sportowcy – 

zauważył, witając gości Grzegorz 
Pietruczuk, Zastępca Burmistrza. 
Zarząd Dzielnicy Bielany repre-
zentowali także Zastępcy Burmi-
strza: Włodzimierz Piątkowski 
i Artur Wołczacki. Radę Dzielni-
cy reprezentował Piotr Ślaski.

Wsparcie ze środków Biegu 

Chomiczówki oraz od sześciu 
sponsorów z � rm: Arcellor Mittal 
Huta Warszawa, Byś Wojciech 
Byśkiniewicz, Matexi, Pol-Mot 
Auto, SKM w Warszawie oraz Ve-
olia Polska powędrowało w tego-
rocznej edycji do przedstawicieli 
aż ośmiu dyscyplin. Przekroczyło 
ono znacznie 40 tys. zł.

Pod wrażeniem osiągnięć 
sportowców, osiągających najlep-
sze wyniki nie tylko w kategoriach 
młodzieżowych, ale również czę-
sto seniorskich, byli sponsorzy, 
którzy w dużej części już dziś za-
powiedzieli wsparcie kolejnej edy-
cji. Dużą atrakcją dla sportowców 
była możliwość rozmowy i odebra-
nia nagrody od bardziej póki co  
doświadczonej i utytułowanej ko-
leżanki – wioślarki AZS-AWF 
Warszawa, medalistki IO w Rio de 
Janeiro – Agnieszki Kobus-
Zawojskiej.

MG

W Hali CRS Bielany aż 20 
przedszkoli z Dzielnicy Bielany 
rywalizowało w II Bielańskiej 
Olimpiadzie Przedszkolaków. 

N ajlepiej z czterema konku-
rencjami sprawnościowy-
mi, poradziły sobie malu-

chy z Przedszkola 421. Imprezę 
przy wsparciu � nansowym Dziel-
nicy Bielany, organizował UKS 
Młodzik Warszawa.

Wszyscy uczestnicy musieli 
pokonać pięć konkurencji. Bieg 
sprinterski przez specjalne gąbko-
we płotki, wyścig „Formuła I”, bieg 
wytrzymałościowy, skoki dodawa-
ne i rzut oszczepem. 

Ostatecznie Przedszkole 421 
z ul. Cegłowskiej, zgromadziło 93 
punkty, pokonując Przedszkole 39 
„Pod Topolami” i Przedszkole 334 
Jasia i Małgosi.

– To fantastyczna impreza. 
Cieszę się, że ze środków Zespołu 
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bie-

Przedszkolaki z 421 najlepsze

lany i przy pomysłowości naszego 
bielańskiego środowiska lekko-
atletycznego, zorganizowano tak 
wspaniałe widowisko, uczące dzie-
ci sportowej rywalizacji i dające 
tak wiele radości. Od wielu mie-
sięcy dostawałem zapytania o to 
kiedy rusza II edycja olimpiady 
i przypuszczam, że z równym utę-
sknieniem będzie wypatrywana III 

część – nie szczędzi pochwał dla 
Bielańskiej Olimpiady Przedszko-
laków zastępca burmistrza Dziel-
nicy Bielany, Grzegorz Pietru-
czuk, który pojawił się na rozdaniu 
medali. Imprezę otwierał kolejny 
w Zastępców Burmistrza – Wło-
dzimierz Piątkowski.

MG

Łukasz Perkowski i Kamil 
Urbaniak to mistrzowie Polski 
młodzików w boksie z 2017 r. 
Łukasz w kategorii wagowej 
52 kg, Kamil – 56 kg. W tym 
roku stanęli również na po-
dium Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży i zdobyli brązo-
we medale: Łukasz w kategorii 
wagowej 54 kg, Kamil – 60 kg.

Ł ukasz Perkowski i Kamil 
Urbaniak mają po 15 lat. Za-
fascynowani boksem trenują 

tą dyscyplinę już od kilku lat – Łu-
kasz od czterech, Kamil od sześciu. 
Codziennie po zajęciach w szkole, 
jak również w weekendy, spotykają 
się na sali treningowej w klubie 
sportowym KnockOut Bielany na 
Wawrzyszewie i pod okiem trenera 
Jacka Dąbrowskiego doskonalą 
swoje umiejętności w walce na pię-
ści. Boks to nie tylko ćwiczenia 

Utytułowani 
pięściarze z Bielan

w ringu i z workiem treningowym 
czy walka z cieniem, ale to również 
ciągła praca  nad osiągnięciem wy-
sokiej kondycji. Wiedzą dobrze, że 
podstawą osiągnięć w sporcie jest 
ogólne przygotowanie fizyczne. 
Skakanka, bieg, pompki, trening 
brzucha to nieodłączne elementy 
treningu pięściarzy.

Jak mówią chłopcy, boks to 
sport, który kształtuje nie tylko 
mięśnie, ale też charakter. Uczy 
wytrwałości, konsekwencji, odwa-
gi, zasad zdrowej rywalizacji. Naj-
ważniejsze jest tu taktyka: przemy-
ślane ciosy, spryt, szybkość i od-
powiednia technika zapewniają 
najlepsze wyniki.

Obaj osiągają także sukcesy 
w zawodach międzynarodowych 
oraz wielu innych organizowanych 
na Mazowszu i w Polsce. 

Redakcja

Za nami Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Lekko-
atletyce, które 6 czerwca odbyły 
się w Płocku. Z bardzo dobrej 
strony zaprezentowali się za-
wodnicy z Bielan, którzy wrócili 
z czterema złotymi medalami.

N asi szkolni sportowcy wy-
walczyli sobie prawo startu 
na MIMS, dzięki wynikom 

w WOM, o których pisaliśmy tutaj. 
Bielańscy lekkoatleci zdobywali 
medale każdego kruszcu. W biegu 

Popis naszych lekkoatletów na MIMS
na 800 metrów Bartosz Świer-
czewski uzyskał dokładnie taki 
sam rezultat jak jego przeciwnik 
i wywalczył złoto rzutem na taśmę. 
Z najwyższego stopnia podium 
cieszyła się poza nim aż troje bie-
lańskich sportowców: Olga Gra-
bowska, Maksymilian Obłękow-
ski i  Paweł Skierkowski. Olga 
Grabowska musiała do ostatnich 
metrów walczyć o wygraną w ry-
walizacji na 600 metrów. 

– Rezultaty bardzo cieszą. 
Dawno sportowcy z Bielan nie 

wypadali w lekkoatletyce na szcze-
blu mazowieckiej rywalizacji tak 
dobrze. To zasługa sportowców, 
ale także nauczycieli. Wielkie 
ukłony dla trzech zdobywających 
medale szkół, które wykonały 
mnóstwo pracy, aby świętować 
sportowe sukcesy na tak wysokim 
szczeblu – nie szczędził ciepłych 
słów medalistom i ich nauczycie-
lom Zastępca Burmistrza Dzielni-
cy, Grzegorz Pietruczuk.

MG

Łukasz Perkowski, Jacek Dąbrowski i Kamil Urbaniak

Władze dzielnicy i organizatorzy wśród stypendystów
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Zadanie nr 10

RO ZRY W K A

Konkurs „5” z BIELAN
Witamy Czytelników „Naszych 
Bielan” w przedwakacyjnym 
wydaniu konkursu ze znajo-
mości dzielnicy. 

Z anim przejdziemy do quizu, 
krótkie przypomnienie jego 
reguł. Zwycięża pierwszych 

5 osób, które dobrze rozszyfrują 
zagadkę. Z odpowiedzią prosimy 
zadzwonić pod redakcyjny numer 
telefonu: (22) 443 47 60 lub wysłać 
e-mail na adres: tolechowski@
um.warszawa.pl

Warto powalczyć, gdyż zestaw 
przygotowanych przez nas nagród 
jest wyjątkowo cenny. A zatem... 
do dzieła!

Prawidłowa odpowiedź zagad-
ki z majowego numeru brzmiała: 
ul. Kasprowicza róg al. Zjednocze-
nia.

Zwycięzcami zostały następu-
jące osoby: Marcin Frankowski, 
Justyna Kowalska, Janusz Pio-
trowski, Krzysztof Sotomski, 

Elżbieta Stanczuk. Gratulujemy 
świetnej znajomości topografii 
dzielnicy i zapraszamy do redakcji 
(pok. 317) po odbiór nagrody.

Oto dzisiejsze pytanie konkur-
sowe: na terenie jakiego osiedla 
wykonano powyższe zdjęcie? Imio-
na oraz nazwiska laureatów opu-
blikujemy w lipcowym wydaniu 
„NB”.

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

Redakcja
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Miło nam powitać mieszkań-
ców dzielnicy w kolejnym 
wydaniu krzyżówki. 

Z a chwilę wielu mieszkań-
ców dzielnicy wyjedzie na 
wakacje, więc przygotowa-

liśmy pytania na ten temat. 
Aby rozwiązać krzyżówkę, na-

leży wpisać dobre odpowiedzi 
w poziomych kratkach. Litery zie-
lonego pola utworzą hasło. Prosi-
my je podać, dzwoniąc do redakcji 
na numer tel. (22) 443 47 60 lub 
wysyłając e-mail na adres: tole-
chowski@um.warszawa.pl

Wygrywa pierwszych 5 osób, 
które udzielą właściwej odpowiedzi. 
Na zwycięzców czekają nagrody. 

Oto rozwiązanie krzyżówki 
z majowego wydania gazety: Noc 
muzeów na Bielanach. Nagrody 
otrzymują: Marcin Frankowski, 
Małgorzata Jankowska, Marcin 
Misiorowski, Marek Pałaszewski, 
Ryta Rawicka. Gratulujemy i za-
praszamy do redakcji (pok. 317, 
III p.) po ich odbiór.

Czas na kolejne zmagania. Ka-
tegoria: podróże po świecie. Pytamy 
o kraj, a zadaniem Czytelników jest 
prawidłowe wpisanie jego stolicy.

Imiona oraz nazwiska zwycięz-
ców opublikujemy w lipcowym 
numerze „Naszych Bielan”. Życzy-
my powodzenia.

Redakcja

Bielańska krzyżówka

Bardzo serdecznie witamy 
najmłodszych Czytelników 
miesięcznika „Nasze Bielany” 
w kolejnym konkursie.

W krótce wakacje i na 
pewno spotkacie w polu 
znajome zwierzęta. 

Dziś, prezentujemy jedno z nich. 
Co trzeba zrobić, żeby wygrać 
konkurs? Wytnijcie 9 kwadraci-
ków ze zdjęcia, ułóżcie w prawi-
dłowej kolejności i naklejcie na 
kartonik. Całość należy sfotogra-
fować aparatem cyfrowym / tele-
fonem komórkowym i wysłać na 
adres e-mail: tolechowski@um.
warszawa.pl lub przynieść do re-
dakcji.

Wygrywa pierwszych pięcioro 
dzieci. Dla zwycięzców przygoto-
waliśmy specjalny, bardzo atrak-
cyjny zestaw nagród :)

Prosimy podać imię oraz na-
zwisko dziecka. Listę młodych 
laureatów wydrukujemy w lipco-
wym wydaniu „Naszych Bielan”.

Podajemy rozwiązanie „3 po 3” 
z poprzedniego wydania gazety. 
Na dobrze sklejonych fragmentach 

3 po 3. Konkurs dla dzieci

znajdowała się żabka. Oto lista 
dzisiejszych laureatów: Hanka 
Dziedzic, Veronica Elies Moline-
ro, Marcelina Rosłon. Gratuluje-

my i zapraszamy serdecznie (pokój 
317, III p.) po odbiór nagród.

Redakcja

1. Stolica Argentyny. 2. Stolica 
Finlandii. 3. Stolica Meksyku. 4. 
Stolica Belgii. 5. Stolica Egiptu. 6. 
Stolica Austrii. 7. Stolica USA. 8. 
Stolica Szwecji. 9. Stolica Brazylii. 
10. Stolica Włoch. 11. Stolica Ko-

lumbii. 12. Stolica Danii. 13. Stoli-
ca Tajlandii. 14. Stolica Węgier. 15. 
Stolica Australii. 16. Stolica Portu-
galii. 17. Stolica Japonii. 18. Stolica 
Belize. 19. Stolica Ukrainy. 20. Sto-
lica Kuby.

W bieżącym numerze publiku-
jemy zadania kolejnego, piąte-
go już etapu. Wyniki podamy 
razem z łączną klasy� kacją 
pierwszej piątki na półmetku.

W zadaniu nr 9 (za 4 punk-
ty) białe zaczynają i dają 
mata w dwóch posunię-

ciach. Zadanie numer 10 (za 5 
punktów) to kolejny przykład z gry 
praktycznej. Trzeba wskazać najlep-
szą kontynuację dla białych. W tym 
zadaniu konieczne jest podanie 
także drugiego ruchu białych.

W etapie czwartym duże trud-
ności sprawiło zadanie nr 7, kolejna, 
elegancka dwuchodówka Samuela 
Loyda z zaskakującym wstępem 
Gf8, aby po wymuszonym ruchu 
czarnych G:b2 dać mata bijąc na h6 
czarnego Hetmana. Dużo lepiej po-
szło uczestnikom z zadaniem nr 8. 
Do zwycięstwa białych prowadzi 
g3-g4 z szachem. Jak widać domeną 
Czytelników jest gra praktyczna.

Zwycięzcami czwartego etapu 
zostali: Gordon Brown, Jan Łu-

kasik, Manfred Mannke, Andrzej 
Szewczak, Paweł Wielk.

Gratulujemy i zachęcamy do 
walki o zwycięstwo w kolejnych eta-
pach jak również w całym, dziesię-
cioetapowym cyklu. Przypominamy, 
że nagrody otrzymują zwycięzcy 
poszczególnych etapów – pierwsza 
piątka z dwoma poprawnymi odpo-
wiedziami wg kolejności zgłoszeń 
jak i te osoby, które zdobędą najwię-
cej punktów w całym cyklu. Dlatego 
też warto zdobywać punkty nawet 
za jedno poprawne rozwiązanie 
w poszczególnych zestawach zadań. 
Sprawa zwycięstwa w końcowej kla-
sy� kacji ciągle jest otwarta.

Dziękujemy za rosnące zainte-
resowanie naszym konkursem i za-
chęcamy laureatów poprzednich 
etapów do kontynuacji rywalizacji 
o zwycięstwo w całym cyklu. Wśród 
nagród także literatura szachowa.

Rozwiązania prosimy nadsyłać 
na adres redakcji: tolechowski@
um.warszawa.pl

Redakcja

Konkurs szachowy

Zadanie nr 9
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USŁUGI 
• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobi-
ście i solidnie, tel. 694 065 757.

• 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.

• Cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Naprawy 
– solidnie. Tel. 22 633 53 51, 696 790 466.

• Masaże lecznicze, tel. 508 338 614.
• Firma DASPOL, ul. Żeromskiego 64, poszukuje 
pracownika biurowego obsługującego kasę fi -
skalną. Tel. 22 669 77 88, 604 299 494.

NAUKA
• Korepetycje z matematyki i fi zyki – szkoła 
podstawowa i gimnazjum. Tel. 667 241 993.

• Matematyka - nauczycielka udziela korepe-
tycji, tel. 698 414 705.

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

• Nauczę każdą osobę języka angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub 
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczą-
cej się, tel. 696 137 381.

NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę lokal 34 m2. Witryna, kanalizacja 
w pasażu handlowym na Bielanach. 2600 zł 
miesięcznie. Tel. 504 185 841. Dzwonić od 
godz. 19.00 do 24.00.

• Sprzedam lokal 34 m2. Witryna, kanalizacja 
w pasażu handlowym na Bielanach blisko 
supermarketu. 50 tys. zł do negocjacji. Tel. 

504 185 841, 729 202 002. Dzwonić od godz. 
19.00 do 24.00.

• Młode sympatyczne małżeństwo kupi mieszka-
nie ok. 55 m2 na Bielanach. Tel. 796 494 497.

• Wynajmę na Bielanach 2 pokoje z kuchnią, 
umeblowane, 1400 zł + opłaty, dla rodziny 
z dzieckiem, tel. 504 185 841, 729 202 002. 
Dzwonić po godz. 21.00 do godz. 2.00 w nocy. 

• Wynajmę budynek warsztatowy 100 m2, ul. 
Bajana róg Renesansowej – 2700 zł, tel. 602 
240 445.

• Sprzedam część ziemi lub całość na Starych 
Bielanach (900 m2), tel. 519 779 677.

SPRZEDAM
• Biblioteczka z różanego drewna - 4 nogi + li-
stwy czarne, całość w odcieniu ciemnej wiśni, 
oszklone - XIX w., tel. 519 779 677.

• Sprzedam szybkoobrotową wirówkę i materac 
magnetyczny, tel. 511 744 985.

INNE
• Oddam małe kaktusy i odnóżki kwiatów kak-
tusowatych. Tel. 504 185 841, 729 202 002. 
Dzwonić od godz. 19.00 do 24.00.

• Oddam małe cytrynki w doniczkach. Tel. 729 
202 002, dzwonić po godz. 21.00.

• Potrzebny wolontariusz do karmienia pta-
ków, tel. 504 185 841, 729 202 002. Dzwonić 
po godz. 21.00.

• Poszukuję pokoju w zamian za posprzątanie, 
pomoc w uzupełnianiu produktów spożyw-
czych, naukę języków obcych (jeden z pięciu, 
w tym język chiński). Jestem pielęgniarką, na-
uczycielką i pedagogiem, tel. 696 137 381.

Ogłoszenia drobne

FELIE TON

P rzywitaliśmy na Bielanach 
pierwszy dzień lata, młodzież 
rozpoczęła wakacje, a dorośli 

szykują sakwojaże do wyjazdu. 
Z szefami plan urlopów uzgodniony, 
gra� k zajęć dostosowany i takie tam. 
Za chwilę nasza dzielnica opustosze-
je i będzie pięknie, będzie cudnie. 
Luźniejsze ulice, leniwość parko-
wych ławeczek, słoneczny żar, jed-
nym słowem – czas relaksu.

Tymczasem bazary zapełniły się 
smacznymi nowalijkami, które ra-
dośnie wyrosły na naszych polach. 
Truskawki, rzodkiewki, ziemniaki, 
pomidory oraz ogórki.

À propos. Z ogórków można 
zrobić prawie wszystko: pyszną mi-
zerię w śmietanie, zakisić, ugotować 
zupę, stworzyć z plasterków masecz-
kę na twarz, że o zastosowaniu w ko-
smetykach nie wspomnę. Możliwo-
ści jego wykorzystania jest napraw-
dę wiele.

Ale jest też innego rodzaju „se-
zon ogórkowy”. Rzecz dotyczy wa-
kacyjnej posuchy w tematach prasy, 
radia i telewizji, więc wymyślają 
cuda niewidy. I piszą, zamieszczają 
zdjęcia, relacje świadków etc.

Żelaznym punktem atrakcji jest 
bezapelacyjnie słynny „potwór” 
z Loch Ness, który co jakiś czas wy-
łania się częściowo z wody, niczym 
łódź podwodna. Naukowcy i tzw. 

szaro-rudy, uszy miał jakby z zająca 
oraz długi ogon, kitę. Niektórzy 
twierdzili, że on nie biegał, ale kicał. 
Jak to sprawdzić? Tego nie wie nikt.

Czas na innego sezonowego 
„ogórka”, czyli autobus „Jelcz”, któ-
rym można się przejechać podczas 
„Nocy muzeów”. Dla młodych oraz 
sentymentalistów minionej epoki to 
nie lada atrakcja. Dla mnie, nie. Jeź-
dziłem nim jako pasażer MZK przez 
wiele lat, w tłoku, duchocie i prze-
pychankach. Żadna przyjemność. 
Opisałem to bardzo dokładnie na 
tutejszych łamach: „Ogórkiem jazda 
do miasta” (NB II 2011) i „Ogórkiem 
jazda z miasta” (NB IX 2011). Żeby 
nie było zbyt smętnie, dorzucam 
ówczesny wiersz na temat. „Ogórek 
jest świeży i całkiem jary, czasem 
jeździło się nim na wagary, kierow-
ca siedział za wielką fajerą, wywijał 
po rondach piekielne bolero!”.

W tym miejscu przypomniałem 
sobie podwórkową przezywankę, 
gdy ganialiśmy kolegę w wakacyj-
nym sezonie ogórkowym. „Jurek 
ogórek, kiełbasa i sznurek, kiełbasa 
uciekła, a Jurek do piekła!”. Fajne / 
głupie. Odpowiednie skreślić. Przy 
okazji dorzucam kilka zdjęć na te-
mat, w tym okładkę CD: „Cucum-
ber” słynnego jazzmana Boba Jame-
sa, który nagrywał z największymi 
nazwiskami branży.

Na koniec coś ekstra, premiero-
wy materiał. Bo skoro „sezon ogór-
kowy” tuż tuż, to są też wyjazdy. 
Więc udostępniam fragment mojej 
najnowszej książki, gdzie wcielam 
się w postać Józefa Korniszona z Bie-
lan. Wszystkie opisane fakty zdarzy-
ły się naprawdę.

Rozdział VI 
– Wczasowe życie
Po dłuższych staraniach z poda-

niem i opinią pozytywną, dostałem 
wreszcie na zakładzie skierowanie 
wczasowe do uzdrowiska w Świera-
dowie Zdroju. Ucieszyłem się całko-
wicie, bo słyszałem, że tam jest ślicz-
nie i powietrze bardzo zdrowe też. 
Zakupiłem przezornie z wyprzedze-
niem w „Orbisie” bilet na pociąg II 
klasy bez miejscówek, ale dobre i to.

Wyznaczonego dnia spakowa-
łem walizkę, przewiązałem dla pew-
ności paskiem, żeby zamki nie pu-
ściły, zamknąłem okna, wodę, gaz, 
drzwi i wyszedłem. Dojazd miałem 
pasujący absolutnie. Najpierw auto-
bus marki „Chausson” linii 110, po-
tem na dzielnicy przesiadka w 103 

na Pragę, następnie tramwajem nr 6 
na Dworzec Wschodni, gdzie z toru 
pierwszego przy peronie drugim 
odchodził pociąg osobowy do Wro-
cławia.

Jak nadjechał, zaczął się szturm, 
wiadomo, że było więcej chętnych 
jak biletów. Drzwiami nie szło wejść 
bo tabun napierał, ale wyczaiłem 
otwarte okno, więc wlazłem okra-
kiem, ktoś mnie pchnął i walizką 
poprawił po plecach, dla równowagi 
złapałem metalowy drążek z beżo-
wo-brązową zasłonką z napisem 
PKP, co skończyło się jego urwaniem 
i dostałem w łeb, ale byłem w prze-
dziale, który od razu wypełnił się.

Fajne towarzystwo mi się tra� ło, 
bo jakżeśmy ruszyli, to migiem po-
szły w ruch kanapki: a to jaja na 
twardo, a to pomidory, a to kaszan-
ka, a obywatel jeden w delegacji 
zresztą, wziął i wyjął serdecznie 
„szkło” z okrzykiem: obyśmy szczę-
śliwie dojechali! Wesoło było, nie 
powiem.

Takżeśmy, proszę ja was doje-
chali do Wrocławia, gdzie odbyłem 
przesiadkę na połączenie lokalne do 
Jeleniej Góry, a pociąg był przedwo-
jenny, z białymi drążkami, podesta-
mi, drzwiami na dwie strony wago-
nu oraz parowozem, co sapał pod 
górkę. Po zajechaniu wsiadłem 
w PKS do miejsca celu wypoczynku. 
W sumie jechałem 12 godzin, nie 
więcej. Dobry wynik, co nie?

Przybyłem trochę przed czasem 
do domu wczasowego FWP „Szarot-
ka”, gdzie pozwolono mi nawet na 
wybór pokoju, co też uczyniłem. 
Otrzymałem piękne lokum na par-
terze z werandą i widokiem na po-
bliski potok, łąkę oraz Góry Izerskie. 
Stanąłem w oknie, zapatrzyłem się 
i wzruszyłem bardzo z powodu za-
stanej przyrody.

Gdy wszyscy wczasowicze się 
zjechali, wspólnie spożyliśmy na 
stołówce śniadanie składające się 
z zupy mlecznej, kakao, świeżych 
bułek, porcji masła na talerzyku, 
sera żółtego i dżemu i przyglądali-

śmy się sobie ciekawie przy stoli-
kach. Za pięć godzin był obiad, bo 
kelnerki wnosiły wazy z zupą pomi-
dorową, na drugie podały kotlet 
mielony, ziemniaczki, buraczki, do 
tego kompot porzeczkowy! Normal-
nie, żyć, nie umierać.

Na koniec posiłku wszedł wy-
sportowany facet, ubrany w golf bia-
ły, takie spodnie i bujną fryzurę 
z grzywką a la Elvis. Przedstawił się 
jako Zenon, kierownik kulturalno-
oświatowy i wita nas bynajmniej bar-
dzo serdecznie w tych jakże miłych 
okolicznościach i zapewnia, że nie 
pozostawi nas samopas, dlatego już 
teraz zaprasza wszystkich po kolacji 
na godzinę 20, celem odbycia wie-
czorku zapoznawczego w świetlicy 
z obecnością obowiązkową, zresztą.

Ucieszyłem się bardzo, gdyż po-
kładałem cichą nadzieję, że przy 
okazji zapoznam kogoś wartościo-
wego płci przeciwnej z zamiarem 
ułożenia sobie życia de� nitywnie. 
Gdy przyszedłem o czasie, panowa-
ła tam pełna kultura, był kącik bi-
blioteczny, radiola typu Preludium, 
a nawet szafa grająca z połyskującym 
jakby neonem i przebojami dajmy 
na to Only You zespołu murzyńskie-
go typu � e Platters.

Od razu ją zobaczyłem jak stała 
skromnie podpierając ścianę, więc 
podszedłem niby przypadkiem: pani 
pozwoli, że się przedstawię, Korni-
szon Józef ze stolicy – i buch ją 
w mankiet, wtedy podniosła rozma-
rzony wzrok i szepnęła: Dzidka No-
wak z Białowieży, bardzo mnie przy-
jemnie – i już, już mieliśmy zadzierz-
gnąć pierwsze węzły znajomości, 
gdy kilka razy zamrygały żarówki, 
za oknem zerwał się wiatr i przyszła 
burza i grzmoty i błyskawice, zaraz 
piorun walnął gdzieś blisko, światło 
zgasło na dobre, wtedy kaowiec za-
rządził odwrót do pokojów za po-
mocą świeczek i latarek, które prze-
zornie miał pod ręką, widocznie 
tutaj to częste, więc nici wyszły z po-
znania, co zniechęciło mnie cał-
kiem.

W każdym razie turnus minął 
jak batem strzelił i wysłałem pocz-
tówkę do kolegi z adnotacją pisaną 
maczkiem, że w domu zdrojowym 
stoją wielkie palmy i leci darmowa 
mineralna z kraników i wczasowicz-
ki z dzbanuszkami łażą, strzelając na 
lewo i prawo oczami w celach ma-
trymonialnych, co nie interesuje 
mnie zupełnie, ale mu wspominam, 
bo jest pies na baby i że już kupiłem 
mu ciupagę marki Janosik wysadza-
ną muszelkami, o którą prosił i że 
może kiedyś znów tu przyjadę, to się 
odkuję w temacie osobistym.

Póki co, wracam na moje Biela-
ny kochane. I to by było na tyle.

Leszek Rudnicki

znawcy tematu od wielu lat toczą 
spór: co to może być? Hipotez jest 
sporo. Przodek pływającego dino-
zaura? Wąż morski? Nieznany gatu-
nek super jaszczura? Można tak 
ciągnąć w nieskończoność...

Kolejnym pewniakiem „sezonu 
ogórkowego” jest UFO. I nie chodzi 
tu o słynny brytyjski zespół rockowy 
znany choćby z przeboju Shoot Sho-
ot. Dylemat jest grubszego kalibru, 
a dotyczy latających obiektów przy-
latujących do nas z kosmosu. Podob-
no jest okrągły, płaski niczym talerz, 
fruwa bezszelestnie poziomo, piono-
wo, po skosie i jeszcze światełkami 
mruga! Czy pamiętacie sensacyjne 
doniesienia sprzed lat jak przylecia-
ło i chłopa nam z pola porwało? 
Krzywdy mu nie zrobili, tylko bada-
nia jakieś, a potem go odstawili na 
miejsce w stanie nieuszkodzonym. 
Taka to była historia nie z tej ziemi.

Kolejny przykład pochodzi z na-
szego, bielańskiego podwórka. A co! 
W końcu nie jesteśmy gorsi od in-
nych. Jakiś czas temu, wakacyjną 
prasę obiegła sensacyjna wieść: 
w Puszczy Kampinoskiej widziano... 
królisa (??!). Relacje okolicznych 
mieszkańców były rozbieżne co do 
wielkości, ale zgodne z wyglądem. 
Jak sama nazwa wskazuje, objawił się 
nowy, hybrydowy gatunek: skrzyżo-
wanie królika z lisem! Podobno był 
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Czas na sezon ogórkowy
Panie i Panowie, sezon ogórkowy uważam za otwarty! Dlaczego? Już mówię.
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Teresa Renata 
Banasiak 
– PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji 
Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18a
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29. Po wcześniej-
szym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

5 lipca, g. 18.00-19.00.
25 lipca, g. 18.00-19.00. 
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Stefan Kulesza 
– PiS

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący 
Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29. 2, 16 lipca, g. 17.30-18.30
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Daniel Pieniek 
– PO

Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Promocji; członek Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Rodziny i Po-
mocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego

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 – 
w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek 
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 15.00-17.00

Jan Zaniewski 
– PiS

Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwe-
stycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29  – 
w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w czwarty ponie-
działek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 16.30-18.00

Wojciech 
Borkowski 
– PO

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo-
łecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 3 lipca, g. 16.00-17.00
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.
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Romanik 
– PiS

Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 
oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19 (dawna Duracza), 
I piętro sala konferencyjna 
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania: tel. 517 170 751, e-mail 
twoja.radna@gmail.com

Natalia Krupa 
– PO

Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej, Komisji 
Oświaty oraz Komisji Architektury, Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.

Szczepan 
Szczepański 
– PiS

Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, 
pok. 26.

10 lipca, g. 13.00-14.00

Ryszard 
Zakrzewski 
– PiS

Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komi-
sji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 5 lipca, g. 18.00-19.00

Maciej 
Chmielewski 
– PO

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komi-
sji Rewizyjnej i Komisji Oświaty

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.
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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. 2, 16 lipca, g. 19.00-20.00

Anna Neska 
– PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska; Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

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.

Sławomir 
Umiński 
– PiS

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego oraz Komisji Oświaty

Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1. g. 17.00-18.00 Po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510.

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 – w ra-
mach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek 
miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady.
Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c.

g. 16.15-17.30 oraz 
4 lipca, godz. 16.00-17.00
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Jakub Jan 
Roszkowski 
– PiS

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 2 lipca, g. 17.00-18.00. Po wcześniejszym 
ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

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.

Michał 
Świderski 
– PiS

Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz 
Komisji Oświaty

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85. g. 15.40-16.20 Po wcześniejszym 
uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 
22 443 47 00 wew. 42 510

Joanna 
Radziejewska 
– PO

Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społeczne-
go; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Archi-
tektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.
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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. 

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29.

3 lipca, g. 17.30-18.30 Po wcześniej-
szym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, 
tel. 22 443 47 00 wew. 42 510
2 lipca, g. 17.30-18.30

Joanna 
Tomaszewska 
– PiS

Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29. 2 lipca, g. 17.40. Po wcześniejszym 
ustaleniu terminu spotkania w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

Iwona 
Walentynowicz 
– Niezrzeszona

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewi-
zyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Wiceprzewodnicząca Komisji 
Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, e-mail: radna.
walentynowicz@gmail.com, tel. 512 437 876.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510

Robert Wróbel 
– PO

Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29 – w ramach 
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesią-
ca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 16.00-17.00

Okręg Imię i nazwisko Funkcje Miejsce dyżuru Data i godzina

Magda Oleś 
– PO

Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego oraz członek Wiceprzewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu i Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29. g. 18.00-19.00 Po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 443 47 00 wew. 42 510

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
443 47 00 wew. 42 510.

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.


