
Pismo dla Mieszkańców ukazujące się od 1999 r.

bielany.waw.pl

NR 10 (234) Rok XX – Październik 2018 ● Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ● ISSN 1507-7195

Inwestycje
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W pierwszym rzędzie od lewej radne: Emilia Romanik, Joanna Tomaszewska, 
Joanna Radziejewska, Teresa Renata Banasiak, Magda Oleś, Ilona Popławska, 
Anna Neska.

W drugim rzędzie od lewej radni i członkowie zarządu: Jan Zaniewski, Szczepan 
Szczepański, Iwona Walentynowicz, Anna Czarnecka, Magdalena Lerczak – Zastępca 
Burmistrza, Natalia Krupa, Małgorzata Poręba, Daniel Pieniek, Stefan Kulesza.

W trzecim i czwartym rzędzie od lewej radni i członkowie zarządu: Łukasz Jan 
Świderski, Jakub Jan Roszkowski, Ryszard Zakrzewski, Michał Świderski, Włodzimierz 
Piątkowski – Zastępca Burmistrza, Tomasz Maciej Herbich, Tomasz Mencina 
– Burmistrz, Sławomir Umiński, Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza, Grzegorz 
Pietruczuk – Zastępca Burmistrza, Wojciech Borkowski, Maciej Chmielewski, Robert 
Wróbel i Piotr Ślaski.
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ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI RADY DZIELNICY...
Joanna Radziejewska, Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Zbliża się koniec kadencji, 
a wraz z nim nadszedł czas na 
krótkie podsumowanie pracy 
Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego. W minionej ka-
dencji komisja miała naprawdę 
bardzo dużo pracy! Świadczy 
o tym chociażby ilość odbytych 
posiedzeń, których było aż 51. 
Konieczność zwoływania tak 
częstych posiedzeń była podyk-
towana dużą ilością ważnych 
spraw wymagających pilnego 
zainteresowania, reagowania 
i rozwiązania. Bez wątpienia na-
leżały do nich problemy komu-
nikacji miejskiej, w szczególno-
ści usprawnienie i poprawa jej 
funkcjonowania na Osiedlu 
Chomiczówka. Ciężka wspólna 
praca radnych i mieszkańców 
zaowocowała przedłużeniem li-
nii autobusowej 171 do Pętli 
Chomiczówka i linii 181 do Bra-
my Zachodniej Cmentarza Pół-
nocnego dla wybranych kursów 
w godzinach dojazdów dzieci 
i młodzieży do szkół, a dorosłych 
do pracy. Nowe rozwiązania 
chwalą sobie mieszkańcy, choć 
ich potrzeby są większe, w dal-

szym ciągu ubiegają się o zwięk-
szenie częstotliwości kursowania 
busików linii 203 i zamianę ich 
na większe autobusy, co umożli-
wiłoby bardziej komfortowy 
i sprawniejszy dojazd do metra 
również w dni świąteczne i wol-
ne od pracy. Ważna, co wielo-
krotnie podkreślają, jest zamiana 
autobusów linii 121 dojeżdżają-
cych do Szpitala Bielańskiego na 
autobusy niskopodłogowe, przy-
stosowane dla osób niepełno-
sprawnych.

Praca daje zadowolenie, kiedy 
przynosi wymierne efekty, dlatego 
bardzo cieszy, że udało się w koń-
cu doprowadzić do likwidacji 
kompostowni na Radiowie, do 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu Parku Olszyna, a także 
to, że po długim czasie oczekiwa-
nia został wyłożony do wglądu 
projekt planu dla Nowego Waw-
rzyszewa, jest więc realna szansa 
na uchronienie tzw. „łączki waw-
rzyszewskiej” od zabudowy 
i utworzenie w tym miejscu „Par-
ku wawrzyszewskiego”. Projekt ten 
będzie wyłożony do 12 listopada 
br., a 29 października o godz. 18.00 
w Bielańskim Ośrodku Kultury 
przy ul. C. Goldoniego 1 odbędzie 
się dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w planie rozwiązaniami. 
Serdecznie zapraszam wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców. 

W wyniku działań podejmo-
wanych przez Komisję w wielu 
miejscach na naszych osiedlach 
mieszka się nam bezpieczniej. 
Wiele z nich zmieniło swój wy-
gląd i stało się jeszcze bardziej 
przyjaznymi. Takimi miejscami 

są nasze parki, w tym tak bardzo 
lubiane przez wszystkich Stawy 
Brustmana, które kilka lat temu 
przechodziły kryzys, a dziś wy-
glądają imponująco. Regularnie 
prowadzone prace oczyszczania 
wody i pielęgnacja przybrzeżnej 
roślinności są także wynikiem 
dobrej współpracy Komisji Sa-
morządowej z warszawskim Za-
rządem Zieleni. Z pewnością 
mieszkańcy budynków komu-
nalnych zauważyli w ostatnich 
kilku latach przeobrażenia w wy-
glądzie swojego otoczenia. Wie-
le podwórek ma nie tylko wy-
mienione chodniki, ale też zre-
witalizowaną zieleń. Czekaliśmy 
na to bardzo długo, a teraz pro-
gram rewitalizacji ruszył bardzo 
ostro i mamy nadzieję, że utrzy-
ma tempo w kolejnej kadencji.

Oczywiście to tylko niewielka 
część spraw podejmowanych 
przez Komisję. Niedawno pisałam 
o tym szerzej, a dziś oprócz pod-
sumowania jest pora na podzię-
kowania. Szczególne podziękowa-
nia kieruję do przedstawicieli 
aktywnie działających samorzą-
dów mieszkańców: Starych Bie-

lan, Wawrzyszewa, Wólki Węglo-
wej, Młocin, Rudy, Chomiczówki 
stale trzymających „rękę na pul-
sie” i nie odpuszczającym, gdy 
chodzi o wszystkie ważne sprawy 
lokalne. To przez Państwa upór 
i determinację udało się tak wiele 
spraw doprowadzić do końca. 

Dziękuję Zarządowi Dzielni-
cy, który pokazał, że nie tylko 
potra�  działać, ale także słuchać! 
Dziękuję moim koleżankom 
i kolegom radnym za wszystkie 
długie godziny podczas posie-
dzeń Komisji Samorządowej, 
kiedy szukaliśmy najlepszych 
rozwiązań dla naszych spraw 
bielańskich. Dobre efekty naszej 
pracy są naszym wspólnym suk-
cesem, wynikiem konstruktyw-
nej i zgodnej współpracy nas 
wszystkich: mieszkańców, samo-
rządów, radnych, Zarządu Dziel-
nicy i urzędników. Wierzę, że 
dobre praktyki wypracowane 
w ostatnich latach będą nadal 
kontynuowane, żeby żyło nam 
się coraz lepiej i bezpieczniej.

Joanna Radziejewska 

Joanna Radziejewska
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Jakie według Pana najważ-
niejsze tematy mające wpływ 
na zmiany na Bielanach były 
poruszane w ostatnim czasie 
podczas posiedzeń Komisji Ar-
chitektury, Planowania Prze-
strzennego i Ochrony Środo-
wiska?

Jest bardzo wiele proble-
mów, będących w zakresie dzia-
łalności tej Komisji, mających 
wpływ na komfort życia miesz-
kańców Bielan, a także na har-
monijny i zrównoważony roz-
wój dzielnicy. Wśród najważ-
niejszych tematów, którymi 
zajmowała się Komisja należy 
wymienić:

• Opiniowanie i zgłaszanie 
uwag do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego na terenie Bielan oraz wy-
stępowanie do Urzędu m.st. 
Warszawy o rozpoczęcie proce-
dur ich opracowywania. Tylko 
dla ok. 1/3 obszaru dzielnicy 
obowiązują takie plany, a są to 
podstawowe dokumenty, zapo-
biegające chaotycznej zabudo-
wie, samowoli deweloperów i 
mające zasadnicze znaczenie 

Jan Zaniewski, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bielany

dla warunków życia mieszkań-
ców.

• Zamknięcie wyjątkowo 
uciążliwego i zatruwającego 
środowisko Zakładu Przetwa-
rzania Odpadów MPO na Ra-
diowie oraz ograniczenie dzia-
łalności, a nie rozbudowa zakła-
du � rmy „BYŚ”. Choć od wrze-
śnia br. funkcjonowanie ZUOK 
Radiowo zostało częściowo 
ograniczone, wcale nie rozwią-
zuje to ostatecznie problemu, a 
sprawa rozbudowy � rmy „BYŚ” 
dalej jest aktualna.

• Problem infrastruktury 
drogowej na Bielanach. Dziel-
nica się rozbudowuje, a układ 
ulic i dróg pozostawia wiele  do 
życzenia. Wystarczy wymienić 
choćby okolice budowanej 
„Galerii Młociny” czy też prze-
dłużenia ul. Broniewskiego do 
ul. Wólczyńskiej. Nie mniej 
istotną sprawą jest budowa par-
kingów, ale wielopoziomowych 
nie zaś betonowanie trawni-
ków.

Podsumowując mijającą ka-
dencję, które ze zrealizowanych 
inwestycji są najistotniejsze, 
najbardziej znaczące, jeżeli 
chodzi o rozwój dzielnicy?

Niewątpliwie najbardziej 
istotnymi inwestycjami są te 
związane z placówkami oświa-
towymi. Remonty oraz moder-
nizacje szkół i przedszkoli 
w bieżącym roku stanowią po-
nad połowę budżetu inwesty-
cyjnego. Mam nadzieję, że zo-
stanie to zrealizowane w termi-
nie, czego będę skrupulatnie 
pilnował. Należy jednak zauwa-
żyć, że budowa trzech nowych 
przedszkoli modułowych jest 

w rzeczywistości przebudową, 
co prawda od podstaw, ale prze-
cież w miejsce istniejących 
obiektów. Od kilkunastu lat na 
Bielanach nie zbudowano żad-
nego nowego przedszkola ani 
szkoły, a nasza dzielnica się roz-
budowuje, przybywa mieszkań-
ców. Mamy więc rejony, gdzie 
potrzebne są nowe placówki 
oświatowe tak, jak na dyna-
micznie rozbudowujących się 
Młocinach, gdzie nie ma ani 
jednego publicznego przed-
szkola i jest tylko jedna szkoła 
podstawowa. Zostało więc jesz-
cze wiele do zrobienia.

Inną ważną inwestycją była 
przebudowa ul. Encyklopedycz-
nej. Planowany czas wykonania 
tego zadania wynosił ok. 9 mie-
sięcy, a ostatecznie było to znacz-
nie dłużej. Mam nadzieję, że inne 
inwestycje będą realizowane 
w planowanym terminie. 

Na co warto położyć na-
cisk w przyszłości, jeżeli chodzi 
o dalszy rozwój Bielan?

Wiele spraw, które są ważne 
dla zrównoważonego rozwoju 
naszej dzielnicy i na którą należy 

Jan Zaniewski
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zwrócić uwagę zasygnalizowa-
łem już powyżej. Z nowych te-
matów chciałbym dodać budowę 
nowych placówek kulturalnych, 
w tym np. oczekiwanej od wielu 
lat budowy tego typu obiektu na 
osiedlu „Ruda”. Istotną sprawą 
jest szeroko rozumiana ochrona 
środowiska naturalnego, a więc 
ostateczne rozwiązanie proble-
mu uciążliwych zakładów prze-
twarzania odpadów. Należy też 
zachować szczególną dbałość 
o „zielone Bielany”, w tym rezer-
wat „Las Bielański”.

Na koniec chciałbym podkre-
ślić, że o realizacji tych wszyst-
kich zamierzeń będą decydować 
w głównej mierze nakłady � nan-
sowe na inwestycje, a w tej dzie-
dzinie, mówiąc oględnie, Bielany 
nie są w czołówce wśród dzielnic 
Warszawy, czego bym sobie ży-
czył, biorąc pod uwagę kwoty 
przypadające na jednego miesz-
kańca w latach 2011-2018. Mam 
nadzieję, że w nowej kadencji 
samorządu budżet inwestycyjny 
będzie rósł, o co będę zabiegał. 

Rozmawiała Małgorzata Kink
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Inwestycje na Bielanach
W 2015 r. rozpoczęliśmy serię 
gruntownych remontów placó-
wek oświatowych. Jest ich aż 59 
na Bielanach i niemal we wszyst-
kich zostały przeprowadzone 
remonty – w zależności od 
potrzeb od mniejszego zakresu 
prac, do wręcz metamorfozy ca-
łych budynków wraz z boiskami, 
placami zabaw i zagospodaro-
waniem terenu. W niektórych 
placówkach kończymy jeszcze 
prace, ale też planujemy już ko-
lejne modernizacje na następne 
lata – mówi Tomasz Mencina, 
Burmistrz Dzielnicy Bielany.  

Zakończył się ostatni etap 
generalnego remontu 
LIX LO (dawne ZSS 50) 
przy ul. Lindego 20.  

Trzykondygnacyjny budynek 
tzw. specjalny został gruntownie 
zmodernizowany zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz wraz 
z wykonaniem ocieplenia. W bu-
dynku zlokalizowana są pracow-
nie: � zyczna, chemiczna, kompu-
terowa oraz biblioteka szkolna. 
Została też dobudowana klatka 
schodowa. Budynek dodatko-
wo wyposażono w instalację na-
głośnienia, telewizji dozorowej 
i sygnalizacji w razie włamania. 

W latach 2015-2017 wyremon-
towany został budynek dydaktycz-
ny i wybudowany nowy łącznik, 
zamontowano 2 windy osobowe 
dla niepełnosprawnych, a także 
powstał nowy kompleks boisk.  

Generalny remont budynku 
specjalnego kosztował 3,1 mln zł, 

a całkowity koszt inwestycji to 
ponad 8 mln zł. 

Termomodernizacje 
SP 187 przy ul. Staff a 21 
i SP 209 przy Reymonta 25  

Na ukończeniu są prace zwią-
zane z termomodernizacjami w obu 
placówkach. W ramach inwestycji 
zostały ocieplone ściany zewnętrz-
ne budynku szkoły, wymieniono 
dachy i wykonano remonty komi-
nów. Dodatkowo w SP 187 wymie-
niono część okien, natomiast w SP 
209, zgodnie z zaleceniem ornito-
loga, zainstalowano na ścianach 
budynku budki dla ptaków.

Koszt obu realizacji – to nie-
mal 1,16 mln zł. 

Wymiana okien w 
budynku LO nr XLI 
im. J. Lelewela przy 
ul. Kiwerskiej 3 

We wrześniu został rozstrzy-
gnięty przetarg na wykonanie wy-
miany okien w budynku szkoły. 26 
września br. wykonawca rozpoczął 
prace.   

Koszt inwestycji to 422 tys. zł, 
a termin zakończenia 12 grudnia 
2018 r.

Przedszkole nr 306 przy 
ul. Szegedyńskiej 13
Powstaną 2 place zabaw – mały 

i duży, dwie piaskownice oraz stre-
fy funkcjonalne: las, kolorowy 
ogródek, am� teatr i mini boisko z 
bezpieczną nawierzchnią. Powsta-
ną również nowe ścieżki i chodni-
ki. 

Koszt realizacji – 490 000 zł.

Przedszkole nr 97 przy 
ul. Twardowskiej 23

Poza montażem nowych za-
bawek, zostaną wykonane nowe 

również chodniki i ścieżki z bru-
ku drewnianego, ścieżki senso-
ryczne, piaskownica z tarasem 
i pomostem, nowe ogrodzenie 
oraz bezpieczna nawierzchni 
z kory. 

Koszt realizacji – 518 300 zł.
Przedszkole nr 346 ul. 
Klaudyny 8 
Zostaną zamontowane nowe 

urządzenia zabawowe, bramki 
z siatką i koszem do koszykówki, 
zostanie też położona bezpieczna 
nawierzchnia, ustawione ławki 
z oparciem, nowe kosze na śmieci 
oraz będzie nowe ogrodzenie pa-
nelowe.  

Koszt realizacji – 290 174 zł.

Modernizacja XCIV LO 
(dawne ZS nr 55) im. 
gen. S. Maczka przy 
ul. Gwiaździstej 35

Został ogłoszono przetarg na 
wykonanie modernizacji w pół-
nocnej połowie budynku w syste-
mie zaprojektuj i wybuduj. Zakres 
prac obejmuje min. wymianę 
wszystkich instalacji, przebudowę 
klatek schodowych, termomoder-
nizacje budynku, wymiana okien, 
drzwi i podług i remont łazienek.

Planowany koszt modernizacji 
tej części placówki to niemal 5 mln 
zł, a realizacja w latach 2018-
2019. 

Jednocześnie planowane jest 
zarezerwowanie środków � nan-
sowych i wykonanie moderniza-
cji południowej części budynku 
wraz z drogą pożarową, zago-
spodarowaniem terenu i wej-
ściem głównym – do grudnia 
2020 r.

Rozbudowa 
i modernizacja 
przedszkola nr 341 
przy ul. Wergiliusza 15

Trwa przygotowywanie proce-
dury przetargowej na rozbudowę 
i  modernizację przedszkola 
nr 341. 

W ramach założonych prac 
budynek przedszkola zostanie roz-
budowany, wymienione zostaną 
wszystkie instalacje, podłogi, 
drzwi wewnętrzne oraz wyremon-
towane zostaną łazienki. Budynek 
kompleksowo zostanie również 
ocieplony. 

Planowany  koszt inwestycji to 
3,9 mln zł, a termin zakończenia 
prac 30.11.2019 r.

 WIR

W latach 2015-2018 wyremon-
towanych zostało wiele boisk na 
Bielanach – zarówno w szkołach 
podstawowych, jak i ponadpod-
stawowych. Zakres prac i zmia-
ny w większości przypadków 
były tak duże, że w zasadzie 
powstały nowe obiekty. 

W tej chwili są one tak bu-
dowane, że są wielo-
funkcyjne. Jednak nawet 

najnowocześniejsze boiska, w na-
szym klimacie mogą być użytko-
wane tylko przez około połowę 
roku. Stąd pomysł na zakup hal 
pneumatycznych, które są rozsta-
wiane nad boiskami na okres je-
sienno-zimowy i dzięki temu 
obiekty mogą być użytkowane 
przez cały rok. Jakiś czas temu taki 
balon został zamontowany na Sy-
rence w Parku Olszyna, a w ze-

5 nowych hal pneumatycznych

szłym roku na boisku przy SP 
nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 – rozwią-
zanie się sprawdziło, dlatego dziel-
nica postanowiła zastosować je 
w kolejnych szkołach. 

– W tym roku postawiliśmy 
cztery nowe hale: w SP nr 77 
przy ul. Samogłoska 9a, SP nr 80 
przy ul. Aspekt 48, SP nr 263 
przy ul. Szegedyńskiej 11 i SP 

nr 293 przy ul. Kochanowskiego 
8. Do końca października bę-
dzie też piąta w XXXIX LO przy 
ul. Zuga 16. Ich koszt to ponad 
3,3 mln zł – wymienia Tomasz 

Mencina, Burmistrz Dzielnicy 
Bielany.  

Hale pneumatyczne znakomicie 
zastępują hale standardowe, których 
budowa jest dużo dłuższa i znacznie 
kosztowniejsza. Niemniej zakup 
hali pneumatycznej tzw. balona, to 
też nie jest taka prosta i szybka spra-
wa. Są one szyte na miarę – pod 
wymiar każdego boiska. Należy też 
wcześniej przygotować infrastruk-
turę podziemną, doprowadzić 
ogrzewanie, odprowadzenia wody, 
muszą też być zapewnione przebie-
ralnie. Średni koszt takiej hali to ok. 
600-800 tys. zł.  

– Co ważne, w halach w ciągu 
dnia odbywają się zajęcia wf-u, na-
tomiast po lekcjach będą one udo-
stępniane klubom sportowym 
i mieszkańcom. Także zyskują na 
tym nie tylko sami uczniowie, ale też 
mieszkańcy, co bardzo mnie cieszy 
– dodaje burmistrz Mencina.

WIR

Ilona Popławska – przewodnicząca Komisji Oświaty, Tomasz Mencina – Burmistrz, Beata Sinicyn – dyrektorka SP nr 80
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Zmodernizowane budynki i kompleks boisk LIX LO przy ul. Lindego 20
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Dobrą wiadomością dla 
mieszkańców Bielan – szcze-
gólnie tych, którzy mieszkają 
w sąsiedztwie lotniska Warsza-
wa-Babice – jest podjęcie dzia-
łań, które mają ograniczyć loty 
komercyjne. 

Tak, na wrześniowej Radzie 
Miasta zdecydowaliśmy o uchwa-
laniu Programu ochrony środowi-
ska przed hałasem dla m.st. War-
szawy. To wpłynie na ograniczenie 
ruchu lotniczego nad Bielanami. 
Zaznaczam, że nie chodzi nam 
o likwidację lotniska, bo i takie 
pogłoski się zdarzają. Lotnisko jak 
najbardziej jest potrzebne dla 
służb pogotowia lotniczego i poli-
cji. Ważne jest ograniczenie, a w 
konsekwencji likwidacja lotów 
komercyjnych, które obecnie sta-
nowią ok. 80-90% wszystkich lo-
tów, nad zamieszkałymi terenami. 
To właśnie one są najbardziej 
uciążliwe dla mieszkańców Bielan, 
ale także okolicznych dzielnic, ze 
względu na hałas jaki generują. 
Stanowią też realne zagrożenie – 
loty szkoleniowe nie powinny się 
odbywać na terenie zabudowanym 
– mówimy tu o obszarze zamiesz-
kanym przez przeszło 300 tys. lu-
dzi!

Mieszkańcy zgłaszali się do 
mnie, do burmistrza dzielnicy 
Bielany oraz do dzielnicowych 
radnych  z tym problemem. Od-
było się kilka spotkań w tej spra-
wie, była też sesja Rady Dzielni-
cy Bielany poświęcona temu te-

Działamy dla dobra mieszkańców i w porozumieniu z nimi 
Rozmowa z Piotrem Mazurkiem – radnym m.st. Warszawy

matowi. Nie ulega wątpliwości, 
że od paru lat lotnisko znacznie 
zintensyfikowało działalność 
i stało się uciążliwe dla miesz-
kańców. 

Jakie zatem są konsekwencje 
uchwalenia tego programu?

Władze Lotniska Warszawa-
Babice zostały zobowiązane do 

kilku istotnych kwestii, w tym 
do stosowania procedur antyha-
łasowych, opisanych w Instruk-
cji Operacyjnej Lotniska War-
szawa–Babice, ograniczenia 
liczby lotów szkolnych, a doce-
lowo ich likwidacji oraz ograni-
czenia do minimum lotów po 
kręgu i także docelowo ich li-
kwidacji. Muszą także zwiększyć 
liczbę punktów ciągłego moni-
torowania hałasu lotniczego 
w rejonie zabudowy chronionej 
oraz zgodnie z wytycznymi 
opracować procedury m.in. od-
nośnie lotów nad terenem zabu-
dowanym. 

Chciałbym podkreślić tutaj 
zaangażowanie i współpracę 
mieszkańców Bielan, ale także Be-
mowa i Żoliborza, stowarzyszenia 
Ciche Niebo Nad Warszawą, Za-
rządu Dzielnicy z Burmistrzem 
Tomaszem Menciną na czele, ko-
legów z rady dzielnicy i miasta na 
rzecz ograniczenia lotów na lotni-
sku Babice. To nasz wspólny suk-
ces dla dobra wielu mieszkań-
ców.     

Teraz  będziemy pilnować, aby 
Centrum Usług Logistycznych, 
które zarządza lotniskiem wywią-
zało się z tych zobowiązań. Ocze-
kujemy też, że Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, któremu ono pod-
lega, zaangażuje się w tę sprawę 
i będzie nadzorować swoją jed-
nostkę w tym zakresie.    

Proszę opowiedzieć o pracach 
nad miejscowymi planami za-

gospodarowania przestrzennego 
w naszej dzielnicy, bo to temat, 
który również interesuje naszych 
mieszkańców. 

Uchwalenie miejscowych pla-
nów jest niezmiernie istotne ze 
względu na możliwość zaplano-
wania tego, jak w przyszłości bę-
dzie wyglądała nasza dzielnica 
i nasze sąsiedztwo, czy np. nagle 
nie zostanie zlikwidowany pobli-
ski park lub nie zostanie wybudo-
wany wieżowiec tuż za naszym 
oknem. Jest to ważne dla samych 
mieszkańców, ale też dla samorzą-
du ze względu na planowanie 
i dbanie o poprawę estetyki 
w dzielnicy.  

Niedawno został uchwalony 
mikroplan rejonu przy ul. Samo-
głoska 9 i 9A na Młocinach. Mimo 
że plan obejmuje niewielki obszar 
to jest on bardzo ważny, ponieważ 
obowiązujący wcześniej plan 
uniemożliwiał rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 77, nakazywał 
wybudowanie absurdalnie dużej 
liczby miejsc parkingowych we-
dług wytycznych, jak dla usług 
a nie dla szkoły. Obecnie jest już 
taka możliwość – budynek można 
rozbudować i nadbudować, zosta-
ły też na nowo ustalone wytyczne 
odnośnie miejsc parkingowych. 
Jest to szczególnie istotne teraz, 
gdy szkoła pęka w szwach po re-
formie Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.

Została też podjęta uchwała o 
przystąpieniu do sporządzenia 
planu miejscowego dla Chomi-
czówki. Po ogłoszeniu na BIP-e tej 
informacji będzie można zgłaszać 
swoje propozycje i uwagi do czego 
zachęcam mieszkańców. Należy je 
kierować na piśmie do Prezydenta 
m.st. Warszawy za pośrednictwem 
Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego, ul. Marszałkow-
ska 77/79, 00-683 Warszawa.

Pojawiają się głosy, że uchwala-
nie planów trwa zbyt długo. Z czego 
to wynika? 

Należy wyjaśnić, że za sporzą-
dzanie planów miejscowych 
w Warszawie odpowiedzialne jest 
Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego, a nie sama dziel-
nica. Trzeba też podkreślić, że fak-
tycznie sporo czasu wymaga 
uchwalenie planu, bo należy wy-
konać wiele ekspertyz i wymagane 
są uzgodnienia miedzy różnymi 
instytucjami. Musi być również 
przewidziany czas na dyskusję pu-
bliczną nad zaproponowanym 
projektem planu i rozpatrzenie 
zgłoszonych uwag nie tylko przez 
instytucje, ale i mieszkańców. Nie 
zmienia to faktu, że również nie 

jestem usatysfakcjonowany z tem-
pa tych prac. Uważam, że powinno 
się to usprawnić, bo niestety nie da 
się cofnąć skutków chaotycznego 
zabudowywania pewnych rejonów 
dzielnicy. 

Mam nadzieję, że w przyszłości 
będzie to sprawniej przebiegać. 
Nasze starania o to przynoszą już 
efekty.  W tym roku został już 
uchwalony plan dla Parku Olszy-
na, co uchroniło ten teren przed 
zabudową. Został też wyłożony do 
wglądu projekt planu dla Nowego 
Wawrzyszewa, więc poprawę 
w pracach widać.    

Właśnie kończy się kadencja, 
podczas której był Pan przewod-
niczącym Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego. Proszę 
zatem jeszcze krótko podsumować 
czym zajmowała się Komisja?

Miasto przeznaczyło w mijają-
cej kadencji łącznie ponad 43 mln 
zł dodatkowych środków � nanso-
wych dla Komendy Stołecznej Po-
licji – z czego znaczną cześć na 
służbę ponadnormatywną, dzięki 
której można było m.in. zwiększyć 
patrole uliczne. Blisko 27,5 mln zł 
zostało przeznaczonych na Pań-
stwową Straż Pożarną. Warto pod-
kreślić, że ponad 90% sprzętu spe-
cjalistycznego użytkowanego przez 
KM PSP w Warszawie została za-
kupiona ze środków m.st. Warsza-
wy. Miasto � nansuje także remon-
ty siedzib jednostek ratowni-
czych. 

Zostało też kupionych 101 
pojazdów dla Straży Miejskiej 
– radiowozy będą wyposażone 
w kamery rejestrujące zdarzenia 
widziane z perspektywy kierują-
cego. Ponadto wszystkie pojazdy 
przeznaczone do przewozu osób 
nietrzeźwych zostały wyposażo-
ne w kamery. W rejestratory  
nasobne zostali także wyposaże-
ni funkcjonariusze, co rozwieje 
wszelkie wątpliwości związane 
z przebiegiem czynności oraz 
zwiększy bezpieczeństwo sa-
mych strażników podejmują-
cych interwencje, szczególnie 
dotyczące zakłócania ładu i po-
rządku publicznego.

A jeśli mówmy o kończącej się 
kadencji to chciałbym podzięko-
wać zarówno mieszkańcom, jak 
i koleżankom i kolegom z rady 
miasta i dzielnicy za ostatnie 
4 lata, które pokazały, że współ-
pracując razem możemy zdziałać 
wiele dobrego dla naszej społecz-
ności. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski 

Piotr Mazurek

Piotr Mazurek na sesji Rady m.st. Warszawy
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Bielany to jedna z osiemnastu 
dzielnic Warszawy. Funkcjo-
nujemy nie tylko w ramach 
Miasta Stołecznego, ale rów-
nież stanowimy ważną część 
województwa mazowieckiego, 
dlatego tak istotne jest aby-
śmy wiedzieli jakie decyzje w 
sprawach dotyczących naszej 
dzielnicy zapadają na pozio-
mie województwa. W tym roku 
obchodzimy bowiem 20 lat 
funkcjonowania samorządu 
woj. mazowieckiego. 

S ejmik wojewódzki decyduje 
o kierunkach rozwoju całe-
go Mazowsza, tworząc prze-

strzeń do integracji poszczegól-
nych regionów. Przez 20 lat dzia-
łalności samorządu województwa 
mazowieckiego zrealizowano 26 
tys. inwestycji na kwotę 23 mld zł! 
Te środki pozwoliły na przykład 
na unowocześnienie taboru Kolei 
Mazowieckich, z których na co 
dzień korzystają tysiące warsza-
wiaków i mieszkańców podwar-
szawskich gmin dojeżdżający do 
stolicy. Przy wsparciu samorządu 
województwa rozbudowano par-
king Parkuj i Jedź przy stacji metra 
Młociny. Jedną z ważnych kwestii 
pozostaje troska o dziedzictwo 
kulturowe naszego miasta i regio-
nu. Stąd do� nansowanie otrzyma-
ła także parafia bł. E. Detkensa 

Jak Sejmik Województwa Mazowieckiego zmienia Bielany?

Kościół Pokamedulski na renowa-
cję kompleksu pokamedulskiego 
w Lesie Bielańskim – symbolu na-
szej dzielnicy. 

To władze samorządu woje-
wództwa mazowieckiego zdecydo-
wały o do� nansowaniu stacji po-
gotowia ratunkowego, operującego 
na terenie naszej dzielnicy. Do 
Meditrans SP ZOZ w Warszawie 
– tra� ło w sumie ponad 3,5 mln zł 
na zakup sprzętu m.in. de� bryla-
torów czy urządzeń do kompresji 
klatki piersiowej. W nowoczesny 
sprzęt medyczny wzbogacił się 

również do SPZZOL Warszawa-
Żoliborz, który obejmuje dzielnice 
Żoliborz, Bielany oraz gminę Ło-
mianki. Przychodnia stawia na 
wysoką jakość świadczonych usług 
medycznych, dlatego pozyskała 
unijne środki na zakup nowego 
sprzętu medycznego, takiego jak: 
kolposkop, aparat do elektroko-
agulacji, kardiotokograf, aparaty 
USG, fotel ginekologiczny, detek-
tor tętna płodu, mammograf cy-
frowy itd.

Sejmik podejmuje decyzje 
ważne dla mieszkańców całego 

Mazowsza. Przyznaje środki na 
budowę dróg, doposażenie szpi-
tali w specjalistyczny sprzęt, czy 
tworzenie dogodnych warun-
ków do korzystania z dóbr kul-
tury. 

W skład sejmiku wchodzi 51 
radnych, którzy tworzą kluby od-
powiadające ich przynależności 
partyjnej. Klub musi się składać 
z minimum 3 radnych. Na czele 
sejmiku stoi przewodniczący. Sesje 
sejmiku odbywają się co miesiąc, 
poza tym czasem radni aktywnie 
działają w komisjach zajmujących 
się poszczególnymi obszarami 
funkcjonowania województwa. 
Radni na sesjach podejmują 
uchwały dotyczące różnych pro-
gramów, planów, przekazania do-
tacji czy kwestii budżetowych. To 
właśnie tutaj zapadają decyzje 
o do� nansowaniu inwestycji, za-
kupie specjalistycznego sprzętu 
czy realizacji kontraktów na zaku-
py np. nowoczesnych pociągów 
dla Kolei Mazowieckich. 

Na Bielanach ze wsparcia sa-
morządowego korzystają działają-
ce na terenie dzielnicy uczelnie. 
W marcu 2018 r. do� nansowanie 
w kwocie 65 mln zł otrzymał Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Uczelnia przyznane 
fundusze przeznaczy na utworze-
nie Multidyscyplinarnego Cen-
trum Badawczego. Ponad 24,7 mln 

zł z UE samorząd województwa 
przekazał na rozwój zaplecza ba-
dawczego w ramach Instytutu 
Technologii Materiałów Elektro-
nicznych działającego przy ul. 
Wólczyńskiej. To środki na dopo-
sażenie Centrum Grafenu i Inno-
wacyjnych Nanotechnologii w apa-
raturę niezbędną do dalszego pro-
wadzenia badań naukowych.

Bez środków samorządu woj. 
mazowieckiego nie byłby możliwy 
rozwój Portu Lotniczego w Modli-
nie, z którego korzystają setki 
mieszkańców Bielan. Dzięki dota-
cjom samorządu woj. mazowiec-
kiego możliwe są inwestycje w czy-
ste środowisko, m.in. działające na 
Bielanach Centrum Pomocy Ro-
dzinie zostanie kompleksowo 
zmodernizowane. W ramach pro-
jektu budynek przy ul. Lipińskiej 
2 na Starych Bielanach zostanie 
ocieplony, wymieniona zostanie 
instalacja i węzeł centralnego 
ogrzewania.

Dzięki środkom budżetu wo-
jewództwa i wsparciu unijnemu 
nasza dzielnica przechodzi me-
tamorfozę. Możliwa jest realiza-
cja szeregu projektów inwestycyj-
nych kluczowych dla mieszkań-
ców Bielan, bezpośrednio wpły-
wających na jakość życia w dziel-
nicy.

Redakcja

Tomasz Mencina, Burmistrz 
Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy, zachęca Mieszkańców 
Bielan oraz inne zainteresowa-
ne osoby do korzystania z bez-
płatnych porad prawnych.

W iedza na temat obowią-
zującego stanu prawne-
go, przysługujących 

osobie fizycznej uprawnień lub 
spoczywających na niej obowiąz-
kach, w tym w związku z toczący-
mi się postępowaniami: przygoto-
wawczym, administracyjnym, są-
dowym lub sądowoadministracyj-
nym, a także poinstruowanie lub 
wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu prawnego może mieć 
kluczowe znaczenie dla standardu 
życia nie tylko osoby zaintereso-
wanej, ale również członków jej 
rodziny.

Przypominamy, że Punkt Nie-
odpłatnej Pomocy Prawnej mieści 
się w Urzędzie Dzielnicy Bielany 
przy ul. S. Żeromskiego 29. Punkt 
czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00–16.00, 
pokój nr 183, piętro I.

Obecnie nieodpłatna pomoc 

Bezpłatne porady prawne

prawna przysługuje osobie � zycz-
nej, zwanej dalej „osobą upraw-
nioną”:

1. Której w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się 
o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1769, 38, 1985, 
1428 i 1292) i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwro-
cie nienależnie pobranego świad-
czenia

2. Która posiada ważną Kartę 

Dużej Rodziny, o której mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1832 i 1428), 

3. Która uzyskała zaświadcze-
nie, o którym mowa w ustawie 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach 
będących o� arami represji wojen-
nych i okresu powojennego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 276), 

4. Która posiada ważną legity-
mację weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o weteranach dzia-
łań poza granicami państwa (Dz. 
U.  poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz 
z 2018 r. poz. 138), 

5. Która nie ukończyła 26 lat,
6. Która ukończyła 65 lat,
7. Która w wyniku wystąpienia 

klęski żywiołowej, katastrofy na-
turalnej lub awarii technicznej 
znalazła się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosła straty,

8. Która jest w ciąży.
Od 1 stycznia 2019 r. Nieod-

płatna Pomoc Prawna i Nieodpłat-
ne Poradnictwo Obywatelskie 
będą przysługiwały wszystkim 
osobom fizycznym, które nie są 
w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej.

Obecnie Urząd Miasta, w tym 
Urząd Dzielnicy Bielany opraco-
wuje rozwiązania organizacyjne 
i przygotowuje się do sprawnej 
obsługi w zakresie udzielania 
zwiększonej ilości porad praw-
nych. Wyrażamy przekonanie, że 
zmiany te pozwolą naszym Miesz-
kańcom poczuć się bezpieczniej 
i pewniej w sytuacjach wymagają-
cych podejmowania działań w ob-
szarze przygotowawczym, admi-
nistracyjnym, sądowym lub sądo-
woadministracyjnym, a także 
w rozwiązywaniu innych proble-
mów prawnych.

Przedmiotowa Pomoc Praw-
na nie obejmuje spraw związa-
nych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności. Pełen pakiet usług 
i pomocy prawnej dla Przedsię-
biorców świadczy Bielańskie 
Centrum Współpracy i Przedsię-
biorczości. 

W Urzędzie Dzielnicy Bielany 
działa również Punkt Informacyj-
no-Konsultacyjny Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy – PIK. Punkt 
mieści się w pokoju 180, piętro I, 
tel. 22 325 44 11.

Redakcja

Kompleks pokamedulski w Lesie Bielańskim

Tomasz Mencina
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Daria Zawiałow jest piosenkar-
ką bardzo młodą, a mimo to 
dobrze znaną publiczności. 

J ej karierę mogli śledzić tele-
widzowie od niemal samego 
początku, ponieważ artystka 

stawiała pierwsze kroki także na 
małym ekranie, kolejno w progra-
mach: „Od przedszkola do Opola” 
(1999), „Szansa na sukces” (2009), 
„Mam talent!” (2011) oraz „X Fac-
tor” (2013 i 2014). Kolejnym kro-
kiem był Festiwal Polskiej Piosen-
ki w Opolu i bardzo udany udział 
w konkursie „Debiuty” w 2016 
roku. Wreszcie przyszedł rok 2017, 
kiedy to na rynku ukazał się de-
biutancki album, zatytułowany 
„A kysz!”.

To właśnie utwory z „A kysz!” 
miała okazję usłyszeć publiczność, 

Daria Zawiałow w bielańskim Ratuszu

która 6 października tłumnie za-
pełniła salę widowiskową w bie-
lańskim Ratuszu. Śpiewała żywio-

łowo, wciągała widzów do wspól-
nego śpiewania, a widownia do-
skonale się bawiła.

Bielańska publiczność miała 
też okazję uczestniczyć w czymś, 
co nie zdarza się na koncertach na 

co dzień. Zaledwie na kilka dni 
przed koncertem na Bielanach, 28 
września, Zawiałow wydała singiel 
z piosenką „Nie dobiję się do Cie-
bie”. To właśnie podczas występu 
w Ratuszu naszej dzielnicy artystka 
wykonała tę piosenkę po raz pierw-
szy w wersji koncertowej. Reakcja 
publiczności na ten niezwykle dy-
namiczny utwór zdaje się wskazy-
wać, że singiel jest sukcesem i że 
także sukcesem okaże się druga 
płyta młodej piosenkarki.

Współorganizatorami koncer-
tu byli: Zarząd Dzielnicy Bielany 
i BOK. Widzów przywitali wice-
burmistrzowie Magdalena Ler-
czak i Włodzimierz Piątkowski, 
a także radny Daniel Pieniek, zaś 
na widowni zasiedli m.in. pod-
opieczni Fundacji Spełnionych 
Marzeń wraz z jej prezesem, To-
maszem Osuchem.

Rafał Dajbor

Aż 4 projekty z Bielan w � nale 
Warszawskiej Nagrody Edu-
kacji Kulturalnej! To znaczy, 
że każdy z tych projektów 
otrzyma nagrodę!

K apituła była pozytywnie za-
skoczona wysokim pozio-
mem naszych projektów!

Zapraszamy wszystkich na 
Galę wręczenia nagród do Teatru 
Dramatycznego 24 października 
o godz.10.00.

2 października 2018 r. Kapituła 
Warszawskiej Nagrody Edukacji 
Kulturalnej wyłoniła finalistów 
konkursu. Spośród 58 projektów 
wyłonionych w pierwszym etapie 
konkursu, do � nału zakwali� kowa-
ły się 4 projekty z Bielan w poszcze-
gólnych kategoriach: 

4 projekty z Bielan w � nale WNEK!
SZKOŁY 

PONADGIMNAZJALNE
• Kulturalny Lelewel (XLI LO 

im. J. Lelewela).
GIMNAZJA 

• Hip Hop Dekalog IV Sza-
cunek (Szkoła Podstawowa nr 
247 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” - Oddziały Gimna-
zjalne).

SZKOŁY PODSTAWOWE
• Nasza powieść kryminalna  

(Szkoła Podstawowa nr 273).
ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE
• Bajkodzieło – twórcze podró-

że z baśniami i bajkami (Przysta-
nek Twórczość).

Redakcja

Jak zachęcić i przyzwyczaić 
młodzież do pozaszkolnej 
aktywności kulturalnej? 

W ielu młodych ludzi re-
alizuje się poprzez 
działania artystyczne 

w różnego rodzaju domach kul-
tury, fundacjach, stowarzysze-
niach, bierze udział w wolonta-
riatach np. przy organizacji festi-
wali � lmowych czy teatralnych. 
Ta pozaszkolna aktywność jest 
też częścią bardzo wartościowej 
edukacji kulturalnej, dlatego aby 
docenić te działania oraz zachę-
cić tych uczniów, którzy nie prze-
jawiają jeszcze takiej aktywności, 
w ramach Warszawskiego Pro-
gramu Edukacji Kulturalnej 

IQ – Indeks Qulturalny

stworzony został IQ – Indeks 
Qulturalny. 

Do programu mogą się przy-
łączyć wszystkie szkoły działające 
w Warszawie. Teraz przyszedł czas 
na Bielany. 

Uczniowie, którzy będą korzy-
stali z Indeksu Qulturalnego – 
podobnie jak studenci na uczel-
niach wyższych – dostaną indeks, 
do którego będą zbierać – w po-

Dzień 21 września 2018 r. był 
pełen kulturalnych wydarzeń 
na Bielanach.

J ednym z nich, długo przeze 
mnie wyczekiwanym, był re-
cital wybitnej aktorki Stani-

sławy Celińskiej zatytułowany 
„Atramentowa...”.

Koncert należał do cyklu „Pio-
senka autorska w Podziemiach 
Kamedulskich”, którego organiza-
torem jest Dzielnica Bielany i od-
był się w kościele pokamedulskim, 
dzięki zaproszeniu ks. proboszcza 
Wojciecha Drozdowicza. Uczest-
ników wydarzenia przywitał Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy Tomasz Mencina.

Wspaniale zabrzmiały kompo-
zycje Macieja Muraszko, barwnie 
zaaranżowane na zespół pod jego 
kierownictwem.

Aksamitny dźwięk wioloncze-

li, poruszający piękny głos Stani-
sławy Celińskiej i jej wielka cha-
ryzma sprawiły, że na Bielanach 
zatrzymał się czas.

Mądre teksty zapadły ponow-
nie w pamięć.

Godzina koncertu minęła 
w mgnieniu oka, za nią druga. 
I były bisy śpiewane przez publicz-
ność wspólnie z panią Stanisławą 
Celińską.

I było wzruszenie. I poczucie, 
że chwila jest niezwykła.

Kwiaty wręczyli Wiceprezy-
dent m.st. Warszawy Renata Ka-
znowska, Zastępcy Burmistrza 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
Magdalena Lerczak i Włodzi-
mierz Piątkowski oraz radny Da-
niel Pieniek.

To był wyjątkowy wieczór 
i wyjątkowo piękny koncert.

Marzena Białobrzeska

Recital Stanisławy Celińskiej

Daria Zawiałow

Stanisława Celińska, Renata Kaznowska, Członkowie Zarządu, radni 
i ks. Wojciech Drozdowicz

Katarzyna Korc-Pilitowska 
i Iwona Mirosław-Dolecka, 

koordynator WNEK

staci pieczątek, dowody swojej 
pozaszkolnej, kulturalnej aktyw-
ności. Wpis w indeksie będzie re-
komendacją dla dyrektora szkoły, 
która może zostać uwzględniona 
przy wystawianiu oceny z przed-
miotów artystycznych, wystawia-
niu oceny z zachowania czy na-
grodzie szkolnej.

WOW

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Fo
t. 

Ar
ch

. B
O

K

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i



7Nasze Bielany nr 10/2018 KULTUR A

Bielańska Pracownia Ro-
dziny Jarnuszkiewiczów 
otrzymała tytuł Warszaw-
skiej Historycznej Pracowni 
Artystycznej. 22 września 
odbył się wyjątkowy Dzień 
Otwarty w Pracowni Jar-
nuszkiewiczów. 

O d rana można było 
zwiedzać pracownię 
w ramach Festiwalu 

Otwarte Mieszkania. Wieczo-
rem Marcelina Jarnuszkiewicz 
– artystka, wnuczka prof. Jerze-
go Jarnuszkiewicza z rąk Bur-
mistrza Dzielnicy Bielany To-
masza Menciny, jego zastęp-
ców : Magdaleny L erczak 
i Włodzimierza Piątkowskie-
go oraz dyrektor Biura Polityki 
Lokalowej i Rewitalizacji Beaty 
Wrońskiej, Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków Michała 
Krasuckiego odebrała symbo-
liczny dyplom. Tego wieczoru 
również, na położonym nieda-

Dzień Otwarty w Pracowni Rodziny Jarnuszkiewiczów

leko pracowni Skwerze, który 
od niedawna nosi imię prof. 
Jerzego Jarnuszkiewicza odbył 

się niezwykły koncert Kuby 
Blokesza – młodego wokalisty, 
który zaprezentował piosenki 

z repertuaru Agniesz-
ki Osieckiej. 

Magdalena Ulejczyk

21 września odbyła się jubile-
uszowa gala z okazji 15-lecia 
Filii Bielańskiego Ośrodka 
Kultury. Galę otworzył dyrek-
tor Bielańskiego Ośrodka Kul-
tury Jarosław Bobin i Iwona 
Mirosław-Dolecka, kierownik 
Filii. 

T o był niezwykły wieczór 
pełen wspomnień, sąsiedz-
kich rozmów i serdecznej 

międzypokoleniowej atmosfery. 
„Ideą takich miejsc jak Filia jest 
wsłuchiwanie się w potrzeby lo-
kalnej społeczności. Tylko to gwa-
rantuje sukces. – Dlatego posta-
nowiliśmy docenić zaangażowanie 
mieszkańców wręczyliśmy im sta-
tuetki Wulkanów Kultury – po-
wiedziała kierownik Filii Iwona 
Dolecka.

To już 15 lat Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury

Zastępca Burmistrza Dziel-
nicy Bielany Grzegorz Pietru-
czuk wręczył statuetkę Jadwi-
dze Królak – prezesce Klubu 
Seniora Uśmiech za nieocenio-
ne zaangażowanie w stworzenie 
Filii Bielańskiego Ośrodka Kul-
tury. Zastępca Burmistrza Dziel-
nicy Bielany Artur Wołczacki 
wręczył Wulkan Kultury Mate-
uszowi Napieralskiemu, za 
utrwalanie faktów i wzmacnia-
nie tożsamości lokalnej miesz-
kańców osiedla Wólka Węglo-
wa. Statuetki za twórczą pasję 
i zaangażowanie w tworzenie 
oferty kulturalnej Filii Bielań-

skiego Ośrodka Kultury otrzy-
mali też: Sylwia Buczak i Mał-
gosia Szczepańska z Fundacji 
Life Change, Anna Sielczak 
i Paweł Sielczak, Łukasz Tulej 
i Marcin Jacek Kozłowski, któ-
re wręczyły radne Dzielnicy Bie-
lany Iwona Walentynowicz 
i Joanna Radziejewska.

A potem cała sala śpiewała 
wspólnie z zespołem BUM BUM 
ORKeSTAR, który swoimi bałkań-
skimi klimatami zaczarował licz-
nie zgromadzonych gości. Były też 
wspaniałe torty, jeden z nich od 
Zarządu Dzielnicy Bielany.

Całe 300 metrów kwadrato-
wych, ogród i taras tętniły rozmo-
wami o kolejnych projektach, po-
mysłach na działanie i przygoto-
waniach do kolejnych osiemna-
stych urodzin Filii.

Kilka słów o historii Filii Bie-
lańskiego Ośrodka Kultury.

Filia powstała 12 września 
2003 r., a kamień węgielny 
wmurowano w październiku 
2002 r.

Podczas otwarcia Filii została 
odprawiona msza polowa z mu-
zyczną oprawą chóru Wiwat pod 
dyrekcją Alicji Mossakowskiej 
przy akompaniamencie Janusza 
Tylmana, a o program artystycz-
ny zadbała Kapela Warszawska 
Staśka Wielanka. Otwarcia Pla-
cówki dokonał ówczesny bur-
mistrz Dzielnicy Bielany Cezary 
Pomarański i dyrektor Bielań-
skiego Ośrodka Kultury Wanda 
Ścieżyńska.

IMD

Rodzina Jarnuszkiewiczów, przedstawiciele m.st. Warszawy i Bielan w Pracowni

Koncert Kuby Blokesza

Zastępca Burmistrza Artur Wołczacki 

Zespół BUM BUM ORKeSTAR
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Pracownia Format Magdaleny 
Kobiereckiej zakwali� kowa-
ła się do I edycji Warsaw o�  
Art, cyklicznej imprezy, która 
każdego roku jesienią otwiera 
pracownie dla publiczności, 
pokazując różnorodne posta-
wy artystyczne sztuk wizu-
alnych. 22 i 23 września 14 
twórców pokazało, jak powsta-
je sztuka oraz dało możliwość 
bezpośredniego kontaktu 
z artystą i jego polem działań 
twórczych.

P racownie wybrane przez 
radę artystyczną, agorę sztu-
ki, prezentowały różne pola 

sztuki i jej skrajne postawy. Dzięki 
tej inicjatywie można było zoba-
czyć gorące serca pompujące krew 
w żywym krwiobiegu sztuki w wa-
runkach warsztatowych, w jakich 
na co dzień artyści realizują swoje 
wizje, przekuwając je na dzieła 
gotowe zmierzyć się z szeroką pu-
blicznością.

Artyści biorący udział w im-
prezie zaprezentowali najciekaw-

Pracownia Format Magdaleny Kobiereckiej

sze prace z zakresu malarstwa, 
rzeźby, gra� ki oraz performance.

Magdalena Kobierecka uro-
dziła się w 1974 r. na Bielanach. Tu 
się wychowała, tu pracuje i tworzy. 
Z zawodu jest konserwatorem za-
bytków architektury, ale posiada 
również specjalizację techniczno-
plastyczną. Ukończyła Studio 
Sztuki na kierunku kreator prze-
strzeni. Jak mówi o sobie – jest 
malarką „od urodzenia”.

Jest inicjatorką Fundacji Pogo-

towie Artystyczne oraz promoto-
rem działań nieformalnej grupy 
bielańskich twórców i rzemieślni-
ków Artyści na Swoim.

Malarka specjalizuje się w dy-
namicznych, mocno skontrasto-
wanych kompozycjach abstrakcyj-
nych, wykonywanych we własnej, 
unikatowej technice. Maluje akry-
lem na szkle od odwrocia z wyko-
rzystaniem elementów sgraffito 
oraz taszyzmu. Jej prace są wyko-
nywane zdecydowanymi, śmiały-

mi pociągnięciami szerokich 
pędzli i szpachli. Technika ta po-
zwala tworzyć obrazy wyjątkowe 
i niepowtarzalne. Ostatnio z jej 
autorską wystawą można się było 
zapoznać w galerii Wyjście Awa-
ryjne w Staromiejskim Domu Kul-
tury. Brała również udział w gru-
powych wystawach Artystów na 
Swoim: I i II Inwazji Sztuki. Jej 
„Kompozycja nr 74” znalazła się 
w 3. edycji Teraz Nowoczesne / 
Sztuka XXI wieku, na wystawie 
w domu aukcyjnym Rempex.

Pracownia Format na Starych 
Bielanach, gdzie autorka tworzy 
i wystawia swoje obrazy jest rów-
nież miejscem działań twórczych 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Magdalena Kobierecka od 15 lat 
prowadzi zajęcia artystyczne 
z młodymi pasjonatami sztuki.

Podczas dni otwartej pracowni 
w ramach Warsaw o�  Art można 
było spróbować swoich sił w dwóch 
ciekawych technikach plastycz-
nych oraz zaspokoić swoją cieka-
wość podczas rozmów z artystką 
o technice malowania abstrakcji 

na szkle. Pracownię odwiedzali 
goście indywidualni lub całe ro-
dziny. Powstało wiele ciekawych 
czarno-białych kompozycj i 
w technice monotypii, a uczestni-
cy mogli spróbować pracy niety-
powymi, jak na malarstwo, narzę-
dziami używanymi przez autorkę 
na co dzień do swoich prac. Drugą 
proponowaną techniką, dla od-
miany wykorzystującą soczyste 
jaskrawe kolory, było Ebru czyli 
malowanie na wodzie.

Każdy z odwiedzających Pra-
cownię wyszedł z ciekawym dzie-
łem do dekoracji swojego domu, 
a bardziej zafascynowani plastycz-
ną zabawą stworzyli na miejscu 
całe serie interesujących prac.

Z obszerną kolekcją malarstwa 
Magdaleny Kobiereckiej oraz naj-
ciekawszymi technikami plastycz-
nymi dedykowanymi abstrakcji 
będzie można zapoznać się w li-
stopadzie podczas wystawy indy-
widualnej w foyer sali widowisko-
wej naszego Urzędu Dzielnicy 
Bielany. Zapraszamy do żywego 
kontaktu ze sztuką nowoczesną na 
Bielanach.

Redakcja

35. Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy „Dozwolone 
do 21 / UP TO 21” odbył się 
w dniach 20-22 września 
2018 r. 

D ozwolone do 21” / „UP TO 
21” to konkurs adresowa-
ny do najmłodszych twór-

ców � lmowych – górna granica 
wieku to 21 lat. Najmłodszą 
uczestniczką tegorocznej edycji 
festiwalu i autorką jednego z � l-
mów animowanych była 7-letnia 
dziewczynka.

Na konkurs napłynęło blisko 
220 � lmów z 19 krajów. Do kon-
kursu jury zakwalifikowało 112 
� lmów: dokumenty, fabuły, ani-
macje, reportaże.

W 9 dzielnicach Warszawy 
(Bielany, Białołęka, Mokotów, 
Ochota, Śródmieście, Ursus, Wi-
lanów, Wola i Żoliborz) odbyły 
się pokazy filmów konkurso-
wych. W tym samym czasie we 
wszystkich dzielnicach obrado-
wało jury młodzieżowe. Dodat-
kowo w Dzielnicy Bielany, w Sali 
widowiskowej Urzędu Dzielnicy 
Bielany, podczas głównych po-
kazów konkursowych obrado-
wało jury profesjonalne w skła-
dzie: Magdalena Łazarkiewicz 
– reżyserka, scenarzystka i prze-
wodniczący jury, Bodo Kox – 
reżyser i scenarzysta i Andrzej 
Fogler – filmoznawca, krytyk 
� lmowy. 

„Dozwolone do 21 / UP TO 21” 22 września w Urzędzie Dziel-
nicy Bielany odbyła się gala wrę-
czenia nagród. Na sali, wśród gości 
zasiedli: Wiceprezydent Warszawy 
– Włodzimierz Paszyński, Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany – Tomasz 
Mencina, Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany – Magdalena 
Lerczak, dyrektor Biblioteki – Wi-
told Kon, Rzecznik Prasowy Huty 
ArcelorMittal Warszawa Partner 
Festiwalu – Ewa Karpińska, auto-
rzy � lmów z Polski, Rosji i Ukra-
iny, a także ich opiekunowie oraz 
miłośnicy kina.

Jury przyznało następujące na-
grody:

Grand Prix:
– Tama (Polska). Za autentycz-

ny i osobisty ton opowieści 
o skomplikowanej relacji rodzin-
nej, podniesionej do znaczącego 
wymiaru uniwersalnego.

I nagrodę w kategorii Najlep-
sza Fabuła:

– Choice (Irlandia). Za do-
tknięcie nerwu współczesności 
w kontekście ważnego tematu eks-
pansji technologii.

– Kreda (Polska). Za wiary-
godny obraz społeczności szkolnej 
wytawionej na próbę koleżeńskiej 
lojalności.

Wyróżnienia w kategorii Naj-
lepsza Fabuła:

– Kolekcjoner (Polska)
– Pilot (Polska)
– Kontrola (Polska)
I nagrodę w kategorii Najlep-

szy Dokument:
– Randka (Polska). Za 

umiejętne stopniowanie odsła-

niania tajemnicy głównego 
bohatera.

Wyróżnienia w kategorii Naj-
lepszy Dokument:

– Siedem słów (Polska)
I nagrodę w kategorii Najlep-

sza Animacja:
– Bankiet (Polska). Za inte-

ligentną i efektowną metaforę 
świata elit zderzonego z in-
nym.

Wyróżnienia w kategorii Naj-
lepsza Animacja:

– Targed Earth (Polska)
– W kontakcie (Rosja)
Wyróżnienia w kategorii Ani-

macja do lat 15:
– Drzewo – Praca zbiorowa 

dzieci i młodzieży pod kierun-
kiem Moniki Kuczynieckiej (Pol-
ska).

– Podziemne Miasto – Praca 
zbiorowa dzieci i młodzieży pod 
kierunkiem Joanny Polak (Pol-
ska).

Jednak niekwestionowanym 
zwycięzcą festiwalu został � lm pt. 
„Kolekcjoner”, który został nagro-
dzony nie tylko przez jury profe-
sjonalne, ale otrzymał również 
wyróżnienie od jury młodzieżo-
wego we wszystkich 9 dzielni-
cach. 

W tygodniu festiwalowym, od 
17 do 21 września, odbyły się rów-
nież warsztaty dla dzieci i młodzie-
ży. W dzielnicach partnerskich 
wykładowcy poprowadzili zajęcia 
z animacji poklatkowej i filmu 
„Jedno ujęcie”.

Marzena Frączak

Magdalena Kobierecka w swojej pracowni

Magdalena Łazarkiewicz, Magdalena Lerczak i Tomasz Mencina 
wręczają nagrody laureatom Festiwalu
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Wystawa „Muszla bielańska 
i inne grajobrazy” to syntetycz-
na opowieść o muszlach, prze-
plotniach i innych smokach, 
czyli plastycznych obiektach 
do zabawy z Warszawy, Polski 
i całego świata. Początek daje 
jej historia muszli bielańskiej 
i pytanie o to, jak projektować 
dobrą przestrzeń publiczną. 

W ernisaż wystawy (zlokali-
zowanej na ogrodzeniu 
placu zabaw) i sąsiedzkie 

spotkanie, które odbyło się w nie-
dzielę 23 września, poprzedziły 
kilkumiesięczne przygotowania. 
Projekt modernizacji Muszli i przy-
gotowania wystawy został zgłoszo-
ny w ramach Budżetu Partycypa-
cyjnego przez Annę Brzezińską-
Czerską w 2017 r. Szczęśliwie pro-
jekt zdobył taką ilość głosów, że 
został zrealizowany. Realizacją pro-
jektu z ramienia Dzielnicy Bielany 
zajął się Wydział Ochrony Środo-
wiska. Od wiosny tego roku grupa 
architektów, artystów i badaczy 
zgłębiała historię rzeźby, tak aby 
nowa Muszla była jak najbardziej 
wierna oryginałowi. Dzięki tej pra-
cy okazało się, że była czarno-biała, 
a jej charakterystyczne pasy naśla-
dowały abstrakcyjny kształt. Reno-

Muszla bielańska w nowej sukni! 
Plac zabaw przy Skalbmierskiej

wacji podjął się specjalista od kon-
strukcji betonowych Mirosław 
Jeszkie. Rzeźbę zgodnie z wytycz-
nymi odmalował kolektyw Vle-
pvnet pod przewodnictwem Goro. 

Równolegle fundacja Skwer 
Sportów Miejskich, odpowiedzial-
na za koordynację działań komu-
nikacyjnych i przygotowanie wy-
stawy, zbierała materiały archiwal-

ne. W ramach akcji „Zdjęcia Musz-
li poszukiwane” zbierane były 
także zdjęcia mieszkańców. W pra-
cy nad wystawą pomagała archi-
tektka placu zabaw i bielańskich 
osiedli – Maria Piechotka, wraz 
z synem Michałem Piechotką oraz 
Hanna Rechowicz, artystka odpo-
wiedzialna za wygląd Muszli sprzed 
lat. Na wystawie pokazujemy ry-

sunki i zdjęcia przekazane też przez 
architektów. Obok Muszli zobaczyć 
można mapę i zdjęcia innych war-
szawskich rzeźb do zabawy i przy-
kładów tzw. grajobrazu (ang. play-
scape). Są to takie elementy pla-
styczne przestrzeni, które użytkow-
nik może wykorzystać według 
własnej interpretacji, jako ławkę, 
donicę, czy… rzeźbę do zabawy. Na 

końcu pokazujemy też historię gra-
jobrazu na świecie. Z nostalgią pa-
trzymy na lata 40-te, 50-te, 60-te 
XX w., kiedy to w Europie i na ca-
łym świecie architekci projektowa-
li autorskie place zabaw, tworząc 
miejsca, które dziś tak jak Muszla, 
są na nowo odkrywane. 

Niedzielne wydarzenie 23 wrze-
śnia br. odwiedzili pani Maria Pie-
chotka wraz z synami Michałem 
i Maciejem Piechotką. Pojawili się 
także przedstawiciele Rady i Zarzą-
du Dzielnicy Bielany: wiceburmi-
strzowie – Magdalena Lerczak, 
Grzegorz Pietruczuk, Włodzi-
mierz Piątkowki oraz radni – Jo-
anna Radziejewska, Daniel Pie-
niek i Piotr Ślaski, a także Magda-
lena Ulejczyk, naczelnik Wydziału 
Kultury i Promocji i Sylwia Lacek, 
koordynator ds. budżetu partycypa-
cyjnego i mieszkańcy Bielan. W spe-
cjalnie na ten dzień stworzonym 
studiu fotogra� cznym, fotograf Ma-
ciej Czerski robił zdjęcia pamiątko-
we oraz indywidualne portrety przy 
odnowionej Muszli. Można było 
także posłuchać oprowadzania po 
wystawie z kuratorką Martą Bara-
nowską i skorzystać z poczęstunku 
przygotowanego przez lokalny dom 
pracy twórczej Dlaczemu. Muszla 
odgoniła chmury, które wisiały od 
rana nad Warszawą, i wszystko się 
świetnie udało!

Marta Baranowska
Fundacja Skwer Sportów 

Miejskich

W tym roku „bielański serek” 
ob� tował w różne imprezy. 
Takiego jednak wydarzenia 
jego współczesna historia nie 
odnotowała. 

O dbyło się tam inscenizo-
wane starcie bojowe. 
A wszystko to działo się 

w ramach pikniku historycznego, 
który został zorganizowany w nie-
dzielę 23 września, w ramach ob-
chodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Wielu widzów ściągał widok 
pełnowymiarowej kopii przedwo-
jennego polskiego wodnosamolo-
tu, który został ustawiony nieda-
leko wejścia do stacji metra. Obok 
niego został zorganizowany praw-
dziwy obóz wojskowy, historią 
nawiązujący do lat 20. XX wieku. 
Przebrani w mundury bolszewic-
kie, polskie, austrowęgierskie 
i niemieckie liczni rekonstrukto-
rzy barwnie wtapiali się w rosnącą 

Piknik historyczny z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości

z minuty na minutę liczbę odwie-
dzających. Na scenie można było 
obejrzeć nie tylko pokaz mody 
z lat 20., ale i najbardziej popular-
ne tańce lub piosenki z okresu II 
Rzeczypospolitej. Nie zabrakło 
popisów woltyżerskich, szabliści 
pokazywali swoje umiejętności, 
zaś najmłodsi na symulatorach 
mogli zmierzyć się z komputero-
wym przeciwnikiem lotniczym. 

Nie zabrakło stoisk mniejszości 
tatarskiej, rusińskiej i żydowskiej, 
których przedstawiciele nie tylko 
prezentowali kulturę tamtego 
okresu, ale również dawali spró-
bować wyrobów swojej wyśmieni-
tej kuchni.

Najbardziej jednak widowi-
skowym wydarzeniem, które 
zgromadziło najwięcej oglądają-
cych, była inscenizacja bitewna, 

imitująca walki polsko-bolsze-
wickie pod Warszawą w 1920 r. 
W wykopanych transzejach 
ukryli się polscy żołnierze, na 
których nacierały liczne oddziały 
wroga. Efektowne wybuchy, 
strzały z karabinów maszyno-
wych oraz kontratak polskich 
kawalerzystów skutecznie jednak 
zniechęcił napastnika do zajęcia 
stolicy.

Cały pokaz można było oglą-
dać, jak na wyciągniętej ręce. 
Bliskość efektów specjalnych, 
umiejętna gra aktorska i możli-
wość podglądania rekonstrukto-
rów, którzy odtwarzali realia 
sprzed stu lat, dopełniały obrazu 
i dramatyzmu wydarzeń, których 
efektem była odradzona Polska.

MD

BUD ŻE T PART YC YPAC YJNY

Anna Brzezińska-Czerska – autorka projektu, Maria Piechotka, władze dzielnicy 
z mieszkańcami na tle „Muszli bielańskiej”
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Jak dowiedziała się Pani o bu-
dżecie partycypacyjnym?

Śledzę budżet od jego począt-
ków, ale podchodziłam do niego 
z dużą niepewnością. Przede wszyst-
kim z obawy o skomplikowane i cza-
sochłonne procedury oraz oddawa-
nie realizacji swojego pomysłu 
w inne ręce. Mile się jednak zasko-
czyłam. Ścieżka formalna okazała się 
do przejścia, wsparcie dzielnicy 
duże, a w samej realizacji mogłam 
w pełni uczestniczyć. Tylko z tą cza-
sochłonnością się nie pomyliłam.

Skąd bierze Pani pomysły na 
projekty?

Działam na rzecz Warszawy od 
lat realizując różne projekty kultu-
ralne – od kameralnych warsztatów 
dla dzieci po duże kampanie spo-
łeczne. Lokalnie, dzielnicowo jed-
nak wyszłam z pomysłem po raz 
pierwszy. Interesują mnie przede 
wszystkim tematy związane z dzie-
dzictwem plastycznym minionych 
dekad – od rzeźb, przez murale, po 
neony czy architekturę powojen-
nych kin. A pomysły rodzą się chy-
ba wprost z obserwacji i chęci zmia-
ny. Ostatnio gdzieś usłyszałam, że 
generalnie pomysły dotyczące prze-
strzeni publicznej często wychodzą 
z łaknienia estetyki. A jako że je-
stem dzieckiem bielańskich bloko-
wisk z lat 80., to w moim przypadku 
to by się nawet mogło zgadzać.

Czy trudno jest przekonać są-
siadów do głosowania?

Tak trudno jak odpowiedzieć na 
to pytanie. Muszla jest z jednej stro-
ny projektem, który ma wielu adre-
satów – od dzieci i ich rodziców, 
którzy chodzą na plac zabaw na 
którym stoi; przez seniorów, którzy 
odwołują się do sentymentu; po 
architektów czy artystów, którzy 
w muszli widzą po prostu sztukę. 
Z drugiej strony – ukryta w głębi 
osiedla, nieco zapomniana, ma bar-
dzo lokalny charakter i wielu po 
prostu jej nie zna. Myślę więc, że 
gdyby nie wsparcie lokalnych akty-
wistów, którzy uwierzyli w ten pro-
jekt i jeszcze przed głosowaniem 
upowszechniali informację o nim, 
pisząc na jego temat i opowiadając 
sąsiadom, to umożliwiając mi reali-
zację promocyjnych warsztatów dla 
dzieci, nie udałoby się pozyskać 
takiego poparcia mieszkańców.

Jak to się stało, że zaintereso-
wała się Pani akurat Bielańską 
muszlą?

Moja córka chodziła do pobli-
skiego przedszkola. Ani dzieci, ani 
rodzice nie mówią tu po zajęciach: 

Pomysły rodzą się wprost z obserwacji i chęci zmiany
Rozmowa Sylwii Lacek, dzielnicowego koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego z Anną Brzezińską-Czerską, autor-
ką projektu „Muszla na placu zabaw – renowacja betonowej rzeźby z lat 50. i prezentacja historyczno-fotografi czna”.

„chodźmy na plac zabaw”. Wszyscy 
chodzą „na muszlę”. I jak się oka-
zało – tak jest od pokoleń w tej 
okolicy. Zaintrygowała mnie ta 
rzeźba, ale też zaniepokoiła. Jej stan 
techniczny pozostawiał wiele do 
życzenia. Powód zgłoszenia projek-
tu był więc czysto praktyczny – 
z jednej strony ograniczyć liczbę 
poobcieranych rąk i kolan dzieci 
bawiących się na placu, z drugiej 
– uratować lokalny „skarb”.

Proszę powiedzieć nam więcej 
o tej dawnej zabawce? Jakie in-
formacje udało się zebrać podczas 
zgłaszania wniosku?

Przede wszystkim dość szybko 
udało się ustalić, że za tą nietypo-
wą, modernistyczną formą rzeźby 
stoją doskonali architekci i plasty-
cy dawnej Warszawy. Jeszcze na 
etapie przygotowywania wniosku 
weszłam w zasoby Narodowego 
Archiwum Cyfrowego i jednej 
z amerykańskich bibliotek i zoba-
czyłam, że są tam fotogra� e musz-
li w otoczeniu najważniejszych 
polityków i dziennikarzy z lat. 50. 
Pytanie, skąd i po co na tak odda-
lonym od centrum osiedlu gościła 
taka ówczesna śmietanka, stało się 
motorem dalszych poszukiwań. 
Z pomocą przyszła pani Maria 
Piechotka i jej syn Michał. Pani 
Maria wraz z mężem Kazimierzem 
projektowali nie tylko muszlę, ale 
i pobliskie osiedla. Do współpracy 
przy placu zaproszono zarówno 
ich, jak i innych doskonałych ar-
tystów. Za projekt plastyczny sa-
mej muszli odpowiadali Hanna 
i Gabriel Rechowiczowie. To jed-
no z najbardziej zasłużonych mał-
żeństw w świecie sztuki, znanych 
m.in. z dekoracji ściennych takich 
jak mozaiki z Domu Chłopa czy 
baru w dawnym Supersamie, wła-
śnie tu, na Bielanach stawiało swo-
je pierwsze kroki. 

Na uroczystości oficjalnego 
otwarcia projektu i prezentacji 
wystawy pojawiła się pani Ma-
ria Piechotka – bielańska matka 
Muszli. Jak podobała jej się nowa 
odsłona muszli? 

Pani Maria wraz z synem od 
początku była zaangażowana w ten 
projekt. Trudno zresztą wyobrazić 
sobie, żeby było inaczej. Oboje 
czuwali nad nim zarówno dając 
wskazówki techniczne, udostęp-
niając skrywane w szufladach 
dawne projekty czy rysunki osie-
dla. A wzruszenie i radość pani 
Marii na samym odsłonięciu rzeź-
by i otwarciu wystawy… tak, to 
było bezcenne.

Z jakimi opiniami spotkała się 
Pani po realizacji? 

Wielu sąsiadów placu zabaw 
z pełną determinacją śledziło po-
stępy prac przy muszli. To było 
ujmujące. O ile jednak wszyscy 
cieszyli się na myśl o samej reno-
wacji i podziwiali pieczołowitość, 
z jaką została zrobiona, o tyle głosy 
w sprawie nowej kolorystyki rzeźby 
były i będą podzielone. Wielu tęsk-
ni za kolorową farbą na rzeźbie. 
Ciężko dokładnie określić jaką, bo 
przez 60 lat muszla była wielokrot-
nie przemalowywana. Uznaliśmy 
jednak w porozumieniu z artystka-
mi, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie odmalowanie muszli w sty-
listyce nawiązującej do tej oryginal-
nej. Zadbali o to artyści z Fundacji 
VlepVnet, którzy podobnie jak i ar-
chitekci z Fundacji Skwer Sportów 
Miejskich, którzy w ramach współ-
pracy z dzielnicą realizowali cały 
ten projekt oraz wystawę, od lat 
działają na rzecz poprawy jakości 
przestrzeni publicznych i upo-
wszechniania w nich sztuki. 

Nie da się ukryć, że dziś muszla 
– pomalowana w biało-czarne pasy, 
uwypuklające jej nietypową formę, 

w otoczeniu tych wielokolorowych 
współczesnych kolorowych huśta-
wek i drabinek wygląda trochę 
jak… kosmitka. Nie sposób przejść 
obok niej bez zauważenia. Mnie to 
cieszy, tym bardziej, że jakoś mam 
przekonanie, że niegdyś wyglądała 
podobnie, wprowadzając w surowe 
otoczenie rozbudowującej się 
mieszkaniowo powojennej Warsza-
wy, element nieoczywistości.

Co może Pani doradzić miesz-
kańcom, którzy zastanawiają się 
czy warto złożyć projekt? 

Że warto go złożyć. Budżet Par-
tycypacyjny, polegający na głosowa-
niu mieszkańców, pozwala szybko 
zweryfikować czego chcą sami 
mieszkańcy, a czego nie. A więc – 
czy pomysł ma społecznie sens czy 
nie, a to najważniejsze we wszelkich 
działaniach lokalnych. Jeśli pomysł 

przejdzie przez fazę głosowania, 
tempo jednak nieco wygasa. Szyku-
jąc projekt trzeba więc mieć świa-
domość, że na realizację trzeba bę-
dzie poczekać. W przypadku musz-
li od przygotowania do powstania 
minęły niemal dwa lata. I choć nie-
raz byłam już tym zmęczona, to 
z perspektywy czasu widzę, że war-
to uzbroić się w cierpliwość. Inaczej 
nie udałby się włączyć w to działanie 
naprawdę zaangażowanych osób. 
A to kluczowa sprawa.

Czy weźmie Pani udział w zbli-
żającej się kolejnej edycji budżetu 
partycypacyjnego? Czy na Biela-
nach zobaczymy wkrótce neon?

Nie, nie zobaczymy. Przynaj-
mniej na razie. Złożyłam w edycji 
na 2019 r. projekt na stworzenie 
neonu ze słoniem i napisem „Dzień 
dobry na Bielanach”. Włożyłam 
w niego wiele pracy, a przede wszyst-
kim – jako niepoprawna miłośnicz-
ka neonów – serca. Ale choć pozy-
skał dużo, bo ponad 1500 głosów 
mieszkańców, to nie wygrał. Prze-
goniły go inne dobre projekty, któ-
rych budżety były niższe. Realizację 
więc na razie odkładam na drugi 
plan, ale w temacie neonów pozo-
staję, pracując dalej nad książką dla 
dzieci „Neonowe zoo”, w której znaj-
dą się najpiękniejsze projekty daw-
nych neonów z motywami zwierząt. 
Kto wie, może wśród kotów, krów 
czy krokodyli, do których już dotar-
łam znajdzie się jeszcze jakieś bie-
lańskie świecące zwierzę?

Dziękuję za rozmowę.

O d nowego roku szkolnego 
dzieci z placówki przy ul. 
Wrzeciono 9 mogą korzy-

stać z nowego placu zabaw. Za-
montowano dwa zestawy spraw-
nościowe oraz piramidę linową. 
Teren zyskał także bezpieczną na-

Nowy plac zabaw 
przy SP nr 247

wierzchnię poliuretanowo-gumo-
wą oraz ogrodzenie. Całkowity 
koszt projektu, zrealizowanego 
w ramach budżetu partycypacyj-
nego, to ponad 122 tys. zł.

MK

Sylwia Lacek, Magdalena Lerczak i Anna Brzezińska-Czerska
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Zaduszki Jazzowe
w Podziamiach
Kamedulskich 
Koncert zaduszkowy w cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” 
poświęcony będzie Tomaszowi Szukalskiemu – legendarnemu jazzma-
nowi, najwybitniejszemu polskiemu saksofoniście tenorowemu.

Wystąpią: Artur Dutkiewicz – fortepian, Adam Kowalewski – kontrabas, Krzysztof Dziedzic – per-
kusja, muzycy, którzy przez 10 lat tworzyli ostatni zespół mistrza: Kwartet Tomasza Szukalskiego. 
Na saksofonie zagra Tomasz Grzegorski, którego „Szakal” wyróżniał, jako kontynuatora swojego 
stylu. Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Podziemia 
Kamedulskie oraz Agencję Koncertową Pianoart. Patronat Medialny: Katolickie Centrum Kultury 
Dobre Miejsce, RadioJAZZ.FM. Sponsor: Veolia Warszawa Energia S.A. Godz. 19.00. Wstęp wolny

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 443 47 00, wew. 42 398

Warsztat rozwoju osobistego dla kobiet prowadzony 
przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. Jak 
znaleźć motywację do podejmowania odważnych 
działań i spełniania marzeń? Jak uwolnić się od 
oczekiwań innych i poczuć wewnętrzny spokój? 
Z pomocą ekspertek i specjalistek, w inspirującym, 
kobiecym kręgu, poszukamy odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań. Wstęp wolny, zapisy 22 835-54-44 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Sukces pisany szminką

godz. 18.00

08

Poznaj historię i tradycję  weganizmu w Polsce! 
Zapraszamy na sąsiedzką kolację w trakcie której 
sięgniemy do korzeni diety wegańskiej w literaturze, 
muzyce i  malarstwie. W programie pokaz kulinarny 
i degustacja potraw inspirowanych tradycyjnymi 
potrawami staropolskiej kuchni opartej na warzy-
wach.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.
wstęp wolny, zapisy 22 835-54-44 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Wegańska Kolacja 
Artystyczna

godz. 18.30

08
Patriotyczny spektakl teatralny dla dzieci w wykona-
niu Teatru Dur-Moll

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

„Przygody 
Bociana Klekosława”

godz. 17.00

07

W programie: koncert muzyki latynoskiej w wykona-
niu duetu „Melao”. Pokaz instrumentów oraz mini 
warsztaty taneczne – prowadzenie Yoilan Perez 
Hariette, film autorstwa Anny i Krzysztofa Kobusów, 
quiz z nagrodami, degustacja i sprzedaż przekąsek 
kubańskich. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 23.10 

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Wieczór Międzynarodowy
– Kuba

godz. 18.00

07

Dla czytelników 10+ w środy o godz. 16:30-18:30. 
Następne warsztaty 14, 21 i 28 listopada (zapisy). 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43, ul. Perzyńskiego 3, tel. 22 
835 18 43

Warsztaty tworzenia
biżuterii z filcu 
i koralików

godz. 16.30

07

film pt. „Pitbull. Ostatni pies” (spotkanie z Łukaszem 
Maciejewskim).
14 listopad, godz. 17.00 – film pt. „Aktorka”.
21 listopad, godz. 17.00 – film pt. „Przełęcz ocalo-
nych”.
28 października, godz. 17.00 – film dla dzieci pt. 
„Valerian i Miasto Tysiąca Planet”. Wstęp wolny

Biblioteka, ul. Z. Romaszewskiego 19, tel. 22 663 83 14

Kino za Rogiem

godz. 17.00

07

Spektakl  w wykonaniu aktorów teatru WARIACJA

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

„Kopciuszek”

godz. 18.00

09

Wykład z okazji obchodów 100. rocznicy najważniej-
szego święta państwowego – Narodowego Święta 
Niepodległości. Wstęp wolny

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

Wykład 
Anny Pawlak

godz. 18.00

09
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MOC KOBIETY.
Warsztaty i spotkania
dla kobiet
SPOTKANIE z KATARZYNĄ MILLER, psycholog, psychoterapeutką, 
felietonistką, autorka takich książek, jak: „Bez cukru, proszę”, „Być 
kobietą i wreszcie zwariować”, „Chcę być kochana tak jak chcę” (z 
Ewą Konarowską), „Kup kochance męża kwiaty”, „Nie bój się życia”.

23.11. – „Będzie pięknie” wernisaż i wystawa grafik ZUZY MIŚKO, graficzki, ilustratorki, autorki 
plakatu Mocy Kobiety. UWAGA! Na wernisaż zapraszamy do Sklepu SLOU (Al. Zjednoczenia 11, 
Warszawa).
8.11., godz. 18.00-20.00 - „Napisz baśń swojego życia - warsztaty pisania cz. 1” - prowadząca WIESŁA-
WA SUJKOWSKA, autorka tekstów, dramatopisarka, scenarzystka.
10.11., godz. 10.00-14.00 - Sztuka Dzikości. „Ciało Kobiety. Pamięć i potencjał.” - prowadząca JOANNA 
GRABOWIECKA, reżyserka teatralna, trenerka rozwoju osobistego.
17.11., godz. 10.00-14.00 - „Rozkręć biodra i uwolnij kobiecość” - prowadząca JUSTYNA JAKUBCZYK, 
trenerka miękkich kompetencji kobiet, tancerka i instruktorka.
24.11., godz. 10.00-14.00 - „Sztuka Dzikości - odkryj moc kobiecej kreatywności” - prowadząca 
JOANNA GRABOWIECKA, reżyserka teatralna, trenerka rozwoju osobistego.
29.11., godz. 18.00-20.00 - „Napisz baśń swojego życia - warsztaty pisania cz. 2” - prowadząca 
WIESŁAWA SUJKOWSKA, autorka tekstów, dramatopisarka, scenarzystka.

Urząd Dzielnicy Bielany ul. St. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Zapraszamy na koncert PADEREWSKI INSPIRACJE na 
dwie klawiatury i wibrafon. Artur Dutkiewicz - forte-
pian; Michał Szymanowski - fortepian, Karol Szyma-
nowski - wibrafon (Bass Vibe). 
Projekt PADEREWSKI Inspiracje na dwie klawiatury i 
wibrafon tworzą wybitny pianista jazzowy, improwi-
zator Artur Dutkiewicz, wirtuoz wibrafonu - prof. 
Karol Szymanowski oraz znakomity pianista klasycz-
ny młodego pokolenia Michał Szymanowski.
Artyści przedstawią wybrane kompozycje I. J. 
Paderewskiego zarówno w oryginale na fortepian, w 
aranżacjach jazzowych na fortepian, jak i w formie 
transkrypcji na specjalnie skonstruowanym wibrafo-
nie, poszerzonym o najniższą oktawę marimby (Bass 
Vibe). W programie m.in.: Mazurek G-dur, Legenda 
As-dur op.16, Nokturn B-dur op.16, Mazurek
F-dur, Theme Varie op.16 , Menuet G-dur op.14., 
temat z Koncertu Fortepianowego A moll op.17.
Obowiązują bezpłatne wejściówki, które będą 
dostępne do odbioru od dnia 5 listopada 2018 r. w 
Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, w godzinach pracy urzędu. 
Liczba miejsc ograniczona.
Urząd Dzielnicy Bielany ul. St Żeromskiego 29 (wejście od ul. 
Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Koncert z okazji 100.
rocznicy odzyskania
Niepodległości

godz. 16.00

11

Spotkanie z byłym funkcjonariuszem Służby Bezpie-
czeństwa, Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywia-
du – autorem cyklu „Nielegalni” oraz „Zamęt”.
– sala konferencyjna

Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19

Spotkanie autorskie
z Vincentem V. Severskim

godz. 17.30

16

Spektakl „Kochając Marszałka” 

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 61

Teatr 
Podaj Dalej 

godz. 17.00

09

Koncert pieśni  patriotycznych i piosenek o wolności  
napisanych w drugiej połowie XX wieku w wykona-
niu chóru Kohezja. Usłyszymy takie utwory jak „ Nie 
pytaj o Polskę”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, 
„Ojczyzna”. Dyryguje Ewa Jurkiewicz, akompaniuje 
Natalia Pystina. Wstęp wolny 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Wolność 
– kocham i rozumiem

godz. 19.00

09

Jak wyglądała Wólka Węglowa i jej mieszkańcy 
w czasach odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz podczas II wojny światowej? Jakie rodziny 
zasłużone dla kraju mieszkały w opaleńskim dworku 
myśliwskim? Kim był porucznik „Zetes” i dlaczego 
patronuje pobliskiej szkole? Gdzie walczyli kampino-
scy żołnierze Armii Krajowej? Odpowiedzi na te 
pytania poznamy podczas spaceru historycznego 
z Mateuszem Napieralskim poświęconemu dziejom 
Wólki i Opalenia w latach 1918-1945. Wstęp wolny, 
zapisy, tel. 22 835 54 44 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Kampinoskie 
szlaki niepodległości

godz. 11.30

10 Wieczór z kulturą i kuchnią marokańską. Wieczór 
przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Maroka Zellige i Ambasadą Królestwa 
Maroko. Wstęp wolny 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Jeśli piątek to kuskus 
– kolory i smaki Maroka

godz. 18.00

16

Udział wezmą: Laura Łącz, Florian Ciborowski,  Marek 
Majewski,  Emilia Filar, Jerzy Filar, Piotr Bakal, Tomasz 
Kordeusz, Tomasz Krzemiński. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru w Sekretariacie BOK od 5.11 

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Koncert „Tribute 
to Andrzej Brzeski”

godz. 18.00

14

15

We wrześniowym numerze „NB” w zapowiedzi „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” pojawił się błąd w dacie koncertu. Zamiast daty  
17 października powinna być data 11 października. Za powyższy błąd wszystkich Czytelników serdecznie przepraszamy.  Redakcja
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Rozspiewane smyki 
w świecie muzyki 
Bohaterem tego spotkania będzie niezwykły instrument - mandolina. 
Jako gość specjalny wystąpi orkiestra mandolinowa Juno Wars pod 
kierownictwem Aleksandry Stadnickiej-Wawer. Będzie oczywiście 
napisana specjalnie na tę okazję piosenka, zabawy, nowe muzyczne 
słowa i dużo radości. Poranek poprowadzi twórca i pomysłodawca 
cyklu Kamila Lewicka. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie! Godz. 11.00
Urząd Dzielnicy Bielany ul. St Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), tel. 22 443 47 00 
wew. 42 398

listopad 
2018

Na koncert w wykonaniu Teatru Grot zapraszają 
Społeczni Animatorzy Kultury – Jan Edward Marczak, 
Zbigniew Grądziel. Wstęp wolny 

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

„Piosenki kabaretowe
II Rzeczypospolitej”

godz. 15.00

17

Spektakl dla dzieci w wieku od 3- 8 lat. Scenariusz 
opiera się na czterech tekstach publikowanych 
w cyklu wydawniczym Naszej Księgarni „Poczytaj mi, 
mamo”: Wiera Badalska „Muzyka na krzywej wieży”, 
Joanna Papuzińska „Agnieszka opowiada bajkę”, 
Maria Łastowiecka-Cieślak „Kto kiedy zasypia”, 
Wanda Chotomska „Mój piękny złoty koń”. Akcja 
toczy się w dwóch planach. Łączy je postać Mamy, 
która uwielbia opowiadać historie, a najbardziej lubi 
zdradzać rozmaite sekrety dzieciom. Bilet 5 zł/osoba  

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Małe historie – monodram
aktorsko-lalkowy
Natalii Leszczyńskiej

godz. 12.00

17

Koncert na muszlach oceanicznych, piórach Ary, 
fletach, okarynach, misach dźwiękowych i gongach, 
Hang-drumach, instrumentach rdzennych plemion 
Południowej Ameryki, bębnach szamańskich, kryszta-
łowych piramidach, misach kryształowych i misach 
alchemicznych, a wszystko to uzupełnia śpiew 
archaiczny. Bilet 10 zł   

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Dźwięki Ziemi i Przestrzeni
 – koncert teatru dźwięku

godz. 18.00

17

Spektakl „Tajemnice Żabiego Stawu” Teatru Ptasie 
Melodie oraz animacje plastyczne. Dla dzieci od 3 lat. 
Za siedmioma jeziorami i siedmioma lasami, pośród 
kwiecistych łąk i niezdobytych gór, rozciągało się 
niezwykłe Literowe Królestwo. Jego mieszkańcy 
słynęli z pięknych wierszy i poematów. Pisali długie 
pieśni, ody i listy dla zakochanych z całego świata. 
Jednak pewnego dnia spokój Królestwa zmąciła zła 
Czarownica. Ukradła mieszkańcom wszystkie literki, 
a atrament w kałamarzach zamieniła w wodę. Bilety 
10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun), przedsprzedaż od 13.11

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

„Dwie Godziny 
dla Rodziny”

godz. 12.30

18

Koncert fortepianowy uczestników zajęć Klub Frycek 
pod kierunkiem Marii Fedorowicz-Lenart. Wstęp 
wolny 

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

„Tańce polskie”

godz. 16.00

18

Kwartet Camerata to jeden z najwybitniejszych 
polskich zespołów kameralnych, który w czasie 
swojej 30-letniej działalności zdobył uznanie 
międzynarodowej publiczności i krytyków.
Kwartet Camerata w składzie: Włodzimierz Promiń-
ski - I skrzypce; Andrzej Kordykiewicz - II skrzypce; 
Piotr Reichert - altówka; Rafał Kwiatkowski - wiolon-
czela. Program: Ignacy Feliks Dobrzyński - Kwartet 
smyczkowy e-moll op.7; Stanisław Moniuszko - 
Kwartet smyczkowy d-moll.
Organizatorami koncertu są Wydział Kultury i Promo-
cji dla Dzielnicy Bielany oraz Biuro Koncertowe Haliny 
Promińskiej. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny 

Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie  
ul. Conrada 7, tel. 443 47 00, wew. 42 398

Koncert pt. „Z muzyką 
do Niepodległości”

godz. 19.00

18

Dzieci proszone są o przyniesienie ze sobą swoich 
misiów: Agencja art. Arlekin. Wstęp wolny

Biblioteka dla Dzieci  i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6, tel. 22 663 
73 85

Teatrzyk „Perypetie
pluszowego misia”

godz. 17.00

20

Spektakl  w wykonaniu aktorów teatru WARIACJA

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

„Kopciuszek”

godz. 17.30

20
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Piosenka autorska
w Podziemiach
Kamedulskich 
Nina Malinowska – bywa poetką, piosenkarką i aktorką, a czasami wymy-
śla melodie. Najpierw została  politologiem, a potem trafiła do Szkoły 
Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich, którą ukończyła i tam się  zakochała. 

Z mężem reżyserem prowadzi obecnie objazdowy Teatr Tup Tup dla dzieci, a także objazdowy  
Teatr Zapis Fonetyczny dla dorosłych. Zawsze płynie pod prąd. Nie stara się za wszelką cenę 
utrafić w gusta  publiczności. Jej piosenki nacechowane są olbrzymią dawką emocji. Nina śpiewa o 
sobie, o swoich  dziwactwach, obserwacjach, marzeniach oraz lękach. Jej muzyka wymyka się 
kategoryzacji.  Od sześciu lat mieszka na Starych Bielanach. Akompaniuje: Dariusz Dziewięcki. 
Godz. 17.00. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 443 47 00, wew. 42 398

Wirtualny spacer po Warszawie z 1918 r. Prowadząca 
Agnieszka Trepkowska – varsavianistka, przewodnik 
wycieczek. Wiek 16+. Wstęp wolny

Biblioteka dla Dzieci  i Młodzieży Nr 14 , ul. Bogusławskiego 6a, tel. 
22 669 69 52

Prelekcja „Uwięziony
ptak nie śpiewa”

godz. 17.00

20

Na żołnierską nutę – koncert edukacyjny Filharmonii 
Narodowej. Pieśni i piosenki z żołnierskiego śpiewni-
ka, które towarzyszyły Polakom w  walce o wolność 
w XX wieku. Bilet 4 zł 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Sukces pisany szminką

godz. 10.40

21

Pokaz filmów niezależnych z Brazylii, Rosji, Tajandii 
i Polski. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal – dyrektor 
Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Off na Zakręcie 
– Koniec żartów

godz. 19.00

23

Prezentacja historii Pesto,  pokaz kulinarny i wspólne 
przyrządzanie czterech rodzajów Pesto: klasycznego 
z bazylii, z rukoli z pistacjami, pietruszkowego i z suszo-
nych pomidorów. Wstęp wolny, zapisy 22 835-54-44 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

4 razy Pesto – warsztaty
kuchni włoskiej 
z Fundacją Kuchnia

godz. 18.30

22

Warsztaty wokalno-taneczne dla dzieci w wieku 4-6 
lat. W programie: wspólne śpiewanie, konstruowanie 
instrumentów, tańce integracyjne. Zajęcia prowadzo-
ne metodą pedagogiki zabawy Carla Orffa, J. Dalcro-
ze’a. Wstęp wolny, zapisy 22 835 54 44 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Za..Za..Za.. 
Zagraj-Zaśpiewaj- Zatańcz

godz. 12.00

24

24 i 25 listopada: oprawa muzyczna Dariusz Osubka. 
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 20.11 

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Bielański 
Dancing

godz. 16.00

24

Jubileuszowy koncert zespołu rockowego z Filii 
Bielańskiego Ośrodka Kultury. Szalony miks najwięk-
szych hitów polskiego i światowego rocka oraz  
muzyki latynoskiej. Wstęp wolny 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Rock The Mleko 
– pierwsze urodziny
zespołu The Mleko

godz. 17.00

25

Twórcze warsztaty z tworzenia aromatycznych świec 
pachnących cynamonem, goździkami i olejkami 
eterycznymi. Warsztaty połączone z opowieściami 
o tradycjach andrzejkowych. Wstęp wolny, zapisy 22 
835-54-44 

Studnia MAL, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Robimy świece 

godz. 18.00

29

Pokaz filmów offowych z Rosji, Austrii, Polski i Hong 
Kongu. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal – dyrektor 
Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112a, tel. 22 835 54 44

Off na Zakręcie 
– Wszystko zostaje 
w rodzinie

godz. 19.00

30

Wystąpi Magdalena Lechowska i zespół Tanguedia. 
Koncert najpiękniejszych tang w wykonaniu Magdale-
ny Lechowskiej, której towarzyszyć zespół Tanguedia. 
To niezwykłe połączenie lirycznej gry na skrzypcach, 
rytmicznego akordeonu oraz temperamentnego 
śpiewu. Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 20.11

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

„Wieczór 
z polskim tangiem”

godz. 18.00

30
Marek Majewski zaprasza. Bilety 20 zł, przedsprzedaż 
od 13.11

Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, (22) 834-65-47

Koncert Andrzeja
Koryckiego i Dominiki
Żukowskiej

godz. 19.00

21
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W roku 1918 Wawrzyszew nie 
śnił, że kiedyś zostanie gęsto 
zaludnioną dzielnicą Warsza-
wy. Wprawdzie radykalnie 
przesunięte dwa lata wcześniej 
granice miasta sięgnęły do 
obrzeża wsi w rejonie obecne-
go skrzyżowania al. Reymonta 
z ul. Żeromskiego, ale objęły 
w tej okolicy tylko rozległe 
pustkowie. Jedynie przy 
dobrej pogodzie można było 
dostrzec na horyzoncie równie 
liche jak na Wawrzyszewie za-
budowania świeżo inkorporo-
wanych osad – Burakowa (ciąg 
dzisiejszej ul. Włościańskiej) 
i Słodowca. 

P ustynia, dawne rosyjskie 
Pole Wojenne Bielańskie, 
została w 1914 r. opisana 

jako ogromna równina, po której 
swobodnie tylko wichry hulają. Do 
wsi od Szosy Zakroczymskiej (ul. 
Marymoncka) biegła przez te 
piaszczyste nieużytki gruntowa 
droga odpowiadająca w naszych 

1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (7)
Wieś Wawrzyszew

czasach ul. Żeromskiego. Ciągnę-
ła się dalej przez Wawrzyszew (ul. 
Wólczyńska) i aż do Mościsk, od 
Gaci Folwarcznej (Radiowo, ul. 
Arkuszowa) odcinkiem uregulo-
wanym, czyli wyprostowanym 
i częściowo obsadzonym drzewa-
mi jeszcze przed 1820 r. Pozostała 
część drogi, między Szosą Zakro-
czymską a drogą powązkowską (ul. 
Aspekt) doczekała się regulacji 
w połowie XIX w. Jeszcze później, 
około 1885 r., analogiczne prace 
przeprowadzono na odcinku dro-
gi wiodącej do Szosy Zakroczym-
skiej i Lasu Bielańskiego (ul. Wo-
lumen). W roku 1900 uregulowa-
no i utwardzono odgałęzienie 
głównej wiejskiej drogi, czyli od-
cinek Wólczyńskiej wiodący do 
Wólki Węglowej. 

Wawrzyszew był typową wsią 
ulicówką, czyli rozplanowaną 
wzdłuż zasadniczo jednej drogi, 
a i jego średniowieczna metryka 
niewiele miała wspólnego ze sta-
nem z początku XX w. Rzecz 
w tym, iż ten stary Wawrzyszew 
istniał do ok. 1825 r. w okolicy 
tworzonych właśnie Stawów Bru-
stmana i z powodu konieczności 
zmeliorowania podmokłej okolicy 
został przeniesiony, a więc zapla-
nowany od zera przy drodze na 
Mościska. Wspólnym elementem 
starej i nowej wsi pozostał tylko 
para� alny kościółek św. Wawrzyń-
ca, bo i cmentarz trzeba było 
w 1830 r. założyć w nowym, su-
chym miejscu, na piaszczystej gór-
ce. W dawnej lokalizacji osady, 
w sąsiedztwie stawów, rozwijał się 
folwark, od 1868 r. własność rosyj-
skiego generała, tworzący ośrodek 
jego dóbr o nazwie Carski Dar. 

Na rosyjskim planie okolic 
Warszawy, który wielokrotnie 
uzupełniano w latach 1836-1860, 
widać regularne założenie wodne, 
które obejmuje trzy Stawy Brust-

mana oraz – równoległymi kana-
łami – rozległą, zadrzewiona wy-
spę, na której jeszcze na początku 
tamtego wieku stał drewniany 
dwór, a teraz, w rzędzie, trzy bu-
dynki o zapewne mieszkalnym 
przeznaczeniu. Na zachód od wy-
spy, a więc w rejonie obecnej ul. 
Petö� ego, zabudowania folwarku 
otaczały duży, trójkątny dziedzi-
niec i sąsiadowały z równie ów-
cześnie obszerną posesją kościel-
ną. W samej wsi na tejże mapie 
widać zaledwie sześć dużych do-
mów, po trzy z każdej strony dro-
gi, ze sporymi podwórzami i za-
budowaniami gospodarczymi na 
zapleczu. Idealnie symetryczny 
układ zabudowy wskazuje na 
pierwotne rozplanowanie z cza-
sów nowej lokacji i jej charakter 
folwarcznych czworaków. 

Na mapie okolic miasta 
z 1875 r. Wawrzyszew wygląda już 
znacznie bardziej okazale, two-
rząc schematycznie zaznaczone 
ciągi przyulicznej zabudowy. Cha-
łupy stoją w układzie kalenico-
wym, czyli frontem w kierunku 
ulicy, a nie ukośnie i szczytem, jak 
w typowej mazowieckiej wsi uli-
cówce, np. Gaci Folwarcznej. Na 
tyłach chałup dominują stodoły 
i inne zabudowania niezbędne 
w obejściu. Pola uprawne wyty-
czone na zapleczu gospodarstw są 
bardzo wąskie i stosunkowo dłu-

gie. Zabudowa osady była od po-
czątku wyłącznie drewniana i jak 
sądzić po reliktach, które prze-
trwały do 1975 r., taka pozostała 
do końca epoki zaborów. Do bu-
dowli murowanych zaliczano więc 
tylko kościół, kapliczkę morową 
z 1852 r. i nieliczne, solidniejsze 

grobowce na cmentarzu. W 1894 r. 
Wawrzyszew liczył 210 dusz, 
a więc w roku 1918 chyba nie wię-
cej niż trzysta. Zdjęcie lotnicze 
z 1926 r. ukazuje, że opisany stan 
niewiele się zmienił, przynajmniej 
na widocznym odcinku między 
biegnącą z lewej u góry dzisiejszą 
ul. Wolumen a obecną al. Reymon-
ta. Poza ciągiem ul. Wólczyńskiej 
nieliczne zabudowania stoją tylko 
przy ul. Wolumen i potrzeba było 
jeszcze dziesięciolecia, aby w re-
zultacie parcelacji zaczęto je wy-
stawiać wzdłuż innych lokal-
nych dróg wytyczanych szlakiem 
miedz. Pola były coraz mniejsze, 
zamieniane w sady i inspekty za-
opatrujące Warszawę w warzywa 
i owoce.

Aż do drugiej wojny światowej, 
a nawet jeszcze długo później, 
Wawrzyszew rozwijał się jak zwykła 
wieś, za nic mając urbanistyczne 
„szaleństwo”, które ogarnęło jego 
najbliższe, bielańskie sąsiedztwo. 

Jarosław Zieliński

Kościół para� alny pw. św. Wawrzyńca na początku XX wieku

Wawrzyszew na zdjęciu lotniczym z 1926 r.
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Rodzinie i Bliskim,
Towarzyszom wspólnej 

walki
o wyzwolenie Ojczyzny

i Przyjaciołom
z Bielańskiego Klubu 

Kombatanta
wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci

majora
Wacława

Sikorskiego

członka Armii Krajowej 
i Zrzeszenia Wolność 

i Niezawisłość
uczestnika Powstania

Warszawskiego
więźnia politycznego okresu 

stalinowskiego w Polsce
od lat związanego 
z Dzielnicą Bielany

składają

Rada i Zarząd

Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

oraz pracownicy Urzędu 
Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy.

Cześć Jego pamięci!
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Po wakacyjnej przerwie ruszy-
ła 25. edycja cyklu „Jazz w Pod-
ziemiach Kamedulskich”. Cykl 
istnieje od 2006 r. w dwóch 
odsłonach rocznie: wiosennej 
i jesiennej.

J ubileuszową edycję 20 wrze-
śnia rozpoczęła Beata Przy-
bytek „dziewczyna o zniewa-

lającym głosie i tysiącu twarzy”, 
dając z zespołem rewelacyjny kon-
cert pełen energii i emocji. Beata 
Przybytek, uznawana przez kryty-
ków muzycznych za jedną z najwy-
bitniejszych polskich wokalistek 
jazzowych, zaprezentowała utwory 

Rewelacyjny koncert Beaty Przybytek w Podziemiach Kamedulskich

ze swoich dwóch ostatnich autor-
skich albumów „I’m Gonna Rock 

You” i „Today Girls Don’t Cry”. 
Wypełnione po brzegi zachwyconą 

publicznością Podziemia Kame-
dulskie pulsowały w rytm jazzu 
z elementami bluesa, soulu, funky 
i gospel. Beata Przybytek swoim 
ciepłym, „czarnym” głosem i uj-
mującym prowadzeniem koncertu 
zaczarowała widownię do tego 
stopnia, że chwilami wszyscy śpie-
wali razem z nią, nawet bardziej 
skomplikowane melodycznie 
utwory. Był bis, a po koncercie 
kolejka po płyty i autografy oraz 
długie rozmowy z fanami.

Wokalistce towarzyszyli zna-
komici muzycy: pianista Bogu-
sław Kaczmar, niedawny zwycięz-
ca Międzynarodowego Konkursu 

na Kompozycję Jazzową w Kato-
wicach, Adam Kowalewski jeden 
z najbardziej cenionych polskich 
kontrabasistów, występujący m.in. 
w zespole Nigela Kennedy oraz 
Paweł Dobrowolski, rozchwyty-
wany perkusista, koncertujący 
przez wiele lat m.in. ze Zbignie-
wem Namysłowskim, Nigelem 
Kennedy, Anną Marią Jopek.

Koncert zapowiadał znany 
dziennikarz muzyczny Tomasz 
Tłuczkiewicz, dając przy tym jak 
zwykle interesujący miniwykład 
z historii polskiego jazzu.

Hanna Dutkiewicz

Beata Przybytek

Uroczysta akademia z oka-
zji 74. rocznicy zakończenia 
Powstania Warszawskiego od-
była się 2 października 2018 r. 
w Szkole Podstawowej nr 53 
im. Mariusza Zaruskiego.

W wydarzeniu udział wzię-
li: dyrekcja, uczniowie 
klas czwartych i piątych 

Symbol męstwa w walce o niepodległość
wraz z nauczycielami oraz gość 
honorowy, Wiesław Newecki – 
uczestnik powstania, żołnierz 
Zgrupowania Armii Krajowej 
„Chrobry II” , pomysłodawca Hej-
nału Warszawskiego.

Uroczystość rozpoczął dyrek-
tor SP nr 53 Jacek Grzybowski, 
który powitał zgromadzonych. 
Następnie zabrał głos Wiesław 

Newecki i przedstawił krótko swo-
ją powstańczą historię. 

Wyrazem hołdu złożonego po-
wstańcom była część artystyczna, 
która zawierała piosenki i wiersze 
powstańcze. Wzruszającą historię 
dzieci walczących w Warszawie 
przedstawili uczniowie z klasy 5b. 
Z relacji konferansjerów dowiedzie-
liśmy się, że bohaterską postawą 

wykazało się 9-letnie dziecko, które 
było najmłodszym powstańcem.

W dalszej części uroczystości 
uczniowie mogli zadawać pytania 
Wiesławowi Neweckiemu i dzięki 
temu dowiedzieli się, że Nasz Gość 
codziennie pokonywał pięć kilo-
metrów pieszo, często podczas 
niepogody lub upałów, aby prze-
nieść ważne meldunki, hasła, ode-

zwy oraz pocztę polową. Miał 
wtedy 15 lat.

Akademia z udziałem bohate-
ra powstańczej Warszawy była 
wyjątkowa. Jej wzruszający i uro-
czysty charakter długo pozostanie 
w mojej pamięci. Dzięki temu wy-
darzeniu uczniowie lepiej zrozu-
mieli postawę bohaterską i pozo-
stanie w ich sercach oraz pamięci 
historia tych ważnych 63 dni. 

Julia Socha

Dzień Edukacji Narodowej
W ystartował nabór do 

Żłobka nr 62 przy ul. 
Tołstoja 2 na Wawrzy-

szewie. 5 października rozpoczęła 
się rejestracja wniosków w syste-
mie elektronicznym. 17 paździer-
nika ogłoszona została lista dzieci 
zakwali� kowanych do Żłobka nr 
62 przy Tołstoja. W dniach 18-30 
października 2018 r. przeprowa-
dzona będzie wery� kacja doku-
mentów i podpisanie umów o ko-
rzystanie z usług żłobka. W termi-
nie 5 października – 31 paździer-
nika 2018 r. wszelkie sprawy zwią-

zane z rekrutacją do Żłobka nr 62 
będą załatwiane w Żłobku nr 15 
przy ul. Wrzeciono 22. Szczegóło-
we informacje na temat liczby 
miejsc w żłobkach, wieku dzieci 
oraz terminów i miejsc prowadze-
nia rekrutacji zawarte są na stronie 
www.zlobki.waw.pl w zakładce 
ZAPISZ DZIECKO.

https://www.zlobki.waw.pl/
http://www.zlobki.waw.pl/re-

krutacja2012/Harm_rekr_zlnr62.
pdf

Redakcja

Rekrutacja do żłobka na Tołstoja

D zięki oszczędnościom, ja-
kie nam zostały po roz-
strzygnięciu przetargów na 

inwestycje, mamy kolejne pienią-
dze, które możemy przeznaczyć na 
bielańskie szkoły i przedszkola. Za 
ponad 1,25 mln zł placówki będą 
mogły kupić to, co jest im obecnie 
najbardziej potrzebne. Przezna-
czając dodatkowe fundusze na 
oświatę zawsze robimy to w poro-
zumieniu z dyrekcjami placówek. 
Tym razem pieniądze przeznaczy-
my m.in. na doposażenie sal lek-
cyjnych, rozbudowę sieci informa-
tycznych w szkołach czy rozbudo-

Dodatkowe 1,25 mln zł na oświatę
wę monitoringu, który jest ważny 
ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży – mówi Tomasz 
Mencina, Burmistrz Dzielnicy 
Bielany.

Ponadto możliwy będzie zakup 
kserokopiarek, wyposażenia kuch-
ni do przedszkoli, wykonanie kli-
matyzacji, doposażenie placów 
zabaw dla dzieci w przedszkolach 
i szkołach podstawowych oraz re-
mont wentylacji. W sumie 22 
przedszkola i 21 szkół otrzymało 
dodatkowe środki � nansowe.

DBFO

Wielkim kunsztem wykazuje 
się nauczyciel, który potra�  
sprawić, że twórcze wyrażanie 
siebie i nabywanie wiedzy 
staje się źródłem radości.

W dniu 11 października 
2018 r. w Bielańskim 
Centrum Edukacji Kul-

turalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a 
odbyły się dzielnicowe obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. We 
wspaniały nastrój wprowadził 
wszystkich koncert Grzegorza 
Turnaua, który zaprezentował 
swoje najpiękniejsze piosenki.

W drugiej części spotkania Zo-
� a Gajewicz Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania przywitała 
przybyłych na uroczystość Toma-
sza Mencinę – Burmistrza Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy oraz 
jego zastępców – Magdalenę Ler-
czak, Grzegorza Pietruczuka, 
Włodzimierza Piątkowskiego, 
radnych Daniela Pieńka i Ryszar-
da Zakrzewskiego oraz głównych 
bohaterów uroczystości dyrekto-
rów i nauczycieli bielańskich pla-
cówek oświatowych. 

W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz Tomasz Mencina podkre-

ślił ogromną rolę nauczycieli 
w wychowaniu i kształceniu dzie-
ci i młodzieży oraz wyraził zado-
wolenie z pracy i zaangażowania 
bielańskich pedagogów. Nie obyło 
się bez pięknych słów i wzruszeń. 

Następnie wręczono gratulacje 
i nagrody dyrektorom oraz na-
uczycielom bielańskich szkół, pla-
cówek oświatowych, którzy zosta-
li uhonorowani nagrodami Prezy-
denta m.st. Warszawy, Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty i Burmi-
strza Dzielnicy Bielany. 
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Tomasz Mencina, Magdalena Lerczak, Wlodzimierz Piątkowski i Zo� a Gajewicz z nagrodzonymi nauczycielami
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Jak wygląda myszołowiec 
zwany też jastrzębiem Harrisa? 
Jakie gatunki można spotkać 
w pobliskim olsie? Jak dokar-
miać zimą ptaki? Jak zrobić 
karmnik czy budkę lęgową? 

N a te i wiele innych pytań 
dotyczących życia ptaków 
można było uzyskać od-

powiedź podczas kolejnej edycji 
pikniku pn. „Bielański Dzień Pta-
ków”, zorganizowanego przez 
Dzielnicę Bielany.

2 października przypadał Eu-
ropejski Dzień Ptaków. Zaś w nie-
dzielę 30 września w Parku Olszy-
na spotkali się miłośnicy przyrody 
z Bielan (i nie tylko), żeby m.in. 
posłuchać i porozmawiać o pta-
kach, a w formie zabawy przekazać 
tę wiedzę także najmłodszym. 

Imprezę otworzyli wiceburmi-
strzowie dzielnicy: Magdalena Ler-
czak, Grzegorz Pietruczuk oraz 
Włodzimierz Piątkowski wraz z 
przedstawicielami Rady Dzielnicy. 
Gośćmi specjalnymi wydarzenia 
byli prof. Maciej Luniak, ornitolog, 

Bielański Dzień Ptaków

autor monogra� i o przyrodzie Bie-
lan oraz dr Andrzej Kruszewicz, 
podróżnik, ornitolog, dyrektor war-
szawskiego ZOO, założyciel Ptasie-
go Azylu – Ośrodka Rehabilitacji 
Ptaków Chronionych. 

Podczas krótkich pogadanek 
przyrodniczych oraz spaceru or-
nitologicznego do pobliskiego 
olsu, dr Kruszewicz opowiadał 
o życiu ptaków oraz ich zwycza-

jach. Odpowiadał na najbardziej 
szczegółowe pytania dzieci oraz 
podpisywał książki swojego autor-
stwa, które tego dnia można było 
nabyć promocyjnie na stoisku wy-
dawnictwa lub wygrać w konkur-
sach organizowanych przez Dziel-
nicę Bielany. 

Pokazy sokolnika z udziałem 
ptaków drapieżnych, jak zwykle 
zapierały dech w piersi! Bliskość 

dzikich ptaków fascynowała nie 
tylko najmłodszych. Poznaliśmy 
ptaki z rodziny jastrzębiowatych 
i sokołowatych, w tym jastrzębia 
Harrisa właśnie.

Na odwiedzających piknik cze-
kał również szereg familijnych 
warsztatów twórczych skupionych 
w „Ptasiej Manufakturze”. Opowie-
ści o piórach i nie tylko wraz 
z warsztatami rysunku „Pióra 

w 3D” ornitologa i rysownika – 
Dawida Kilona, jak zawsze, zebra-
ły spore grono utalentowanych 
plastycznie bielańczyków. „Ptasia 
biblioteka” zaś – to inspirujące dzia-
łania animacyjne i plastyczne przy-
gotowane tego dnia przez bielańską 
Bibliotekę Publiczną. Zajęcia tech-
niczne – realizowane na stoisku 
„Ptasi deweloper” takie jak zbijanie 
budek lęgowych czy karmników, 
cieszyły się tradycyjnie ogromnym 
zainteresowaniem. Tu kolejki chęt-
nych były chyba najdłuższe! 

Na koniec wydarzenia naj-
młodsi mogli obejrzeć spektakl 
pacynkowy, przygotowany przez 
Bielański Ośrodek Kultury pt. „Ty-
moteusz wśród ptaków”, w wyko-
naniu Marcina Marca z Teatru 
Barnaby.

Organizatorem wydarzenia 
była Dzielnica Bielany m.st. War-
szawy/Wydział Ochrony Środowi-
ska. Partnerzy: Bielański Ośrodek 
Kultury, Studnia, Biblioteka Pu-
bliczna w Dzielnicy Bielany, Wy-
dawnictwo Multico, Miejski Ogród 
Zoologiczny w Warszawie oraz 
Ptasi Azyl.

PJE/WOŚ

25 września był szczególnym 
dniem dla naszego Hospicjum. 
Rozpoczęliśmy, po raz pierw-
szy w naszej historii, piękną 
kampanię Pól Nadziei.

C hoć za oknami wieczór był 
dżdżysty i chłodny i jesień 
na dobre zaczęła rządzić 

światem, to cudowny koncert cha-
rytatywny Edyty Geppert rozpalił 
do gorąca serca wszystkich przy-
byłych gości. W gronie zaszczyt-
nych darczńców zasiedli m.in. 
Pani Wiceprezydent Warszawy 

Renata Kaznowska, Burmistrz 
Bielan Tomasz Mencina i jego 
zastępca Magdalena Lerczak, 
ksiądz dyrektor Władysław Duda 
i wielu innych ludzi o wrażliwych 
i pięknych sercach. Pani Edyta jak 
zwykle wzruszała i bawiła nas 
w duecie z Piotrem Loretzem, jej 
menadżerem, konferansjerem 
i prywatnie mężem artystki. Po-
znaliśmy naszą gwiazdę jako 
wszechstronną diwę polskiej sce-
ny, jak również osobę ciepłą 
i wrażliwą. Owacjom na zakończe-
nie występu nie było końca i moż-

Koncert charytatywny Edyty Geppert

na rzec, że Pani Edyta, poza okla-
skami, została obsypana  pięknym 
kwiatami i prezentami.

Pragniemy z całego serca po-
dziękować Jej i Panu Piotrowi za 
okazane serce. Ciepłe słowa 
wdzięczności kierujemy do władz 
miasta i naszej dzielnicy, a przede 
wszystkim do ponad dwustu na-
szych darczyńców, którzy uczest-
nicząc w tym wyjątkowym wieczo-
rze wsparli nasze Hosicjum na 
kwotę ponad 15 tys. zł! 

Wojciech Perkowski

Dzień św. Franciszka 
i Lasu Bielańskiego
7 października w Lesie Bielań-
skim po raz 7. świętowaliśmy 
Dzień św. Franciszka. Rodzin-
ny piknik ekologiczny przy-
ciągnął wielu mieszkańców 
Bielan. 

O rganizatorzy: Dobre Miej-
sce, Urząd Dzielnicy Bie-
lany i ks. Wojciech Droz-

dowicz, proboszcz para� i pw. bł. 
E. Detkensa, przygotowali bezpłat-
ne atrakcje dla rodzin z dziećmi. 
Po Mszy św. wszyscy rozpoczęli 
piknikową zabawę.

Tradycją tego dnia stało się 
wspólne sprzątanie Lasu Bielań-
skiego, do którego zachęcili Bur-
mistrz Tomasz Mencina i jego 
zastępcy: Magdalena Lerczak, 
Grzegorz Pietruczuk, Włodzi-

mierz Piątkowski. Dzieci mogły 
zgłębić wiedzę o lesie i jego ochro-
nie na stoisku edukacji przyrodni-
czo-leśnej Lasów Miejskich War-
szawy. 

Bielańskie zwierzęta z zagrody 
ks. proboszcza można było bez-
piecznie pogłaskać i nakarmić 
odpowiednimi produktami, a na 
scenie plenerowej wystąpił zespół 
Karimski Club dla dzieci, a Teatr 
Lalek Igraszka przedstawił sztukę 
pt. „Magiczny miód”. Była to nie-
samowita okazja do odwiedzenia 
Bielańskiej Pasieki zlokalizowanej 
przy kościele. Na boisku dzieci 
poznawały historię Bielan i Polski 
poprzez zabawy edukacyjne Ani-
matorów z grupy „Kukiełka”.

Karol RegulskiMagdalena Lerczak, Edyta Geppert, Renata Kaznowska, Wojciech Perkowski, Tomasz Mencina

Włodzimierz Piątkowski, Tomasz Mencina, Magdalena Lerczak, 
ks. Wojciech Drozdowicz i Tomasz Osuch

Włodzimierz Piątkowski, Grzegorz Pietruczuk, Daniel Pieniek, Ilona Popławska, Wojciech Borkowski, 
Magdalena Lerczak i prof. Maciej Luniak
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Prezydent 
m.st. Warszawy 

informuje,
że na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) 
i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany 
Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. 
S. Żeromskiego 29 oraz na stronie in-
ternetowej miasta stołecznego Warsza-
wy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Stołecz-
nego Warszawy zostało podane do pu-
blicznej wiadomości ogłoszenie o prze-
targu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w Warsza-
wie w dzielnicy Bielany przy ul. Mary-
monckiej róg al. Słowiańskiej, stano-
wiącej własność miasta stołecznego 
Warszawy, uregulowanej w księdze wie-
czystej KW Nr WA1M/00528510/9, 
oznaczonej jako działki ewidencyjne 
nr: 45/3 i 46/3 o powierzchni 4 246 m2 
w obrębie 7-04-07.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 
grudnia 2018 r. o godz. 12:00 

w siedzibie Biura Mienia Miasta i 
Skarbu Państwa Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy 
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala 

nr 40 (antresola)
Informacje o nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Zbywania Nieru-
chomości m.st. Warszawy Biura Mie-
nia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. 
T. Chałubińskiego 8, pok. nr 27 (antre-
sola)  oraz pod nr tel. 22 44 32 171, od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00–
16:00, a ponadto z aktualną ofertą 
przetargową nieruchomości miasta 
stołecznego Warszawy można zapo-
znać się na stronie internetowej www.
um.warszawa.pl/nieruchomosci.
https://bip.warszawa.pl/Menu_
przedmiotowe/ogloszenia/nierucho-
mosci/BM/Bielany__Ogloszenie_
przetargu_ustnego_nieograniczone-
go_na_sprzedaz_nieruchomosci_
gruntowej_niezabudo.htm
http://www.mapa.um.warszawa.pl/
mapaApp1/mapa?service=nierucho-
mosci

3 października Wiceprezydent 
m.st. Warszawy Renata Kaznow-
ska przyjęła podopiecznych 
Fundacji Spełnionych Marzeń. 

W śród uczestników byli rów-
nież zawodnicy tegorocz-
nej Onko-Olimpiady.

Jej VIII edycja odbyła się na 
AWF-ie. To zawody sportowe dla 
młodych pacjentów onkologicz-
nych, dla których współzawodnic-
two i treningi są nie tylko świetną 
zabawą, ale także drogą powrotu do 
zdrowia. W spotkaniu tym uczest-
niczył również Burmistrz Dzielnicy 
Bielany Tomasz Mencina i Zastępca 
Burmistrza Magdalena Lerczak.

– Gratuluję wszystkim sporto-
wych sukcesów, ducha walki i życzę, 
byście szybko wracali do zdrowia, 
a sport na zawsze pozostał Waszą 
pasją. Wszyscy jesteście zwycięzca-
mi! – powiedziała Pani Prezydent.

Redakcja

Spotkanie z podopiecznymi Fundacji Spełnionych Marzeń
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Wiceprezydent Renata Kaznowska, Burmistrz Tomasz Mencina, Wiceburmistrz Magdalena Lerczak 
i Tomasz Osuch z podopiecznymi jego fundacji

Jak już pisaliśmy, w ostat-
nim czasie Dzielnica sukce-
sywnie remontuje i moder-
nizuje placówki oświatowe 
w tym także boiska i place 
zabaw. Obecnie trwa re-
mont placu zabaw przy 
przedszkolu nr 306 przy ul. 
Szegedyńskiej 13.

W staraniach o ten remont 
opowiada Piotr Ślaski 
radny Dzielnicy Biela-

ny. – Razem z Panią dyrektor 
i rodzicami dzieci od jakiegoś 
czasu staraliśmy się o remont tego 
placu zabaw. To właśnie od rodzi-
ców dostałem pierwszy sygnał, że 

Starania o nowy plac zabaw

nawierzchnia została zniszczona 
przez korzenie drzew rosnących 

Radny Piotr Ślaski i Zastępca Burmistrza Artur Wołczacki
na tym terenie, zrobiła się bardzo 
nierówna i potencjalnie niebez-
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Europejski Tydzień Sportu „Pod Kasztanem”
W dniach 24 - 28 września 
2018 r. w Przedszkolu 346 „Pod 
Kasztanem” z wielkim rozma-
chem obchodziliśmy Europej-
ski Tydzień Sportu pod hasłem 
„BEACTIVE”.

T o już nasza druga przygoda 
ze sportem prowadzona 
o tak szerokim zasięgu. 

Każdy dzień naszego „Sportowego 
tygodnia” był starannie przemy-
ślany i zaplanowany przez nauczy-
cielki , które opracowały specjalny 
scenariusz działań dla poszczegól-
nych grup wiekowych dzieci, ade-
kwatny do ich możliwości rozwo-
jowych.

Już od poniedziałku najstarsze Fo
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pieczna dla dzieci. Wspólnie 
z Panią dyrektor odbyliśmy parę 
spotkań z wiceburmistrzem Ar-
turem Wołczackim w poszuki-
waniu funduszy na ten cel. Po 
zapewnieniu pieniędzy przezna-
czonych na położenie nowej na-
wierzchni, zaczęliśmy rozmowy 
na temat wymiany już mocno 
wyeksploatowanych zabawek. 
Szczęśliwie udało się uzyskać fun-
dusze z dzielnicy na remont całe-
go placu i zakup nowych zaba-
wek, które wkrótce powinny sta-
nąć na tym placu – opowiada 
radny Ślaski. 

WIR

przedszkolaki aktywnie rozpoczę-
ły dzień ze sportem. Dzieci prze-
brane w stroje sportowe jako nie-
odłączny element poprawnego 
uczestnictwa w zajęciach radośnie 
bawiły się w „Sportowy Talent 
Show”. 5- i 6-latki prezentowały 
swoje umiejętności sportowe ta-
kie jak: żonglerka piłką, tańce 
i skoki na forum innych grup. 
Emocje sportowe sięgały zenitu, 
a radosne przedszkolaki zachwy-
cały swoim sprytem i pomysłowo-
ścią podczas wykonywanych ćwi-
czeń.

Pamiątkowe zdjęcia przy ba-
nerze sportowym BEACTIVE 
zawieszonym w ogrodzie przed-
szkolnym, o� cjalnie zakończyły 

Europejski  Tydzień Sportu 
w Przedszkolu nr 346 „ Pod Kasz-
tanem”. Już dziś jesteśmy przeko-
nani , że nasza przygoda ze spor-
tem na stałe zagościła w naszym 
przedszkolu.

Minionym dniom towarzyszy-
ły wyjątkowe sportowe przeżycia , 
dzięki którym promowaliśmy 
sport wśród wszystkich uczestni-
ków naszej społeczności przed-
szkolnej.

Z dumą możemy stwierdzić, że 
Przedszkole nr 346 „Pod Kaszta-
nem może posługiwać się mianem 
- „BEACTIVE - Bądź aktywny”.

Opracowała 
Barbara Siwik
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Wojciech Borkowski

Z najnowszych badań wyni-
ka, że prawie co piąta osoba 
w Unii Europejskiej ma 65 lat 
i więcej. Stanowi to popu-
lację prawie 100 milionów 
ludzi. 

K onsekwencją wyraźnego 
procesu starzenia się spo-
łeczeństwa polskiego jest 

duża  grupa osób w wieku popro-
dukcyjnym (ok. 7,5 mln). Według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
zdrowie to stan pełnego � zyczne-
go, psychicznego oraz społeczne-
go dobrego samopoczucia, a nie 
tylko brak choroby lub niepełno-
sprawności. Od wielu lat obser-
wujemy wydłużanie się przecięt-
nego czasu trwania życia Polaków. 
To pozytywne zjawisko jest kon-
sekwencją m.in. postępów w me-
dycynie Dłuższe życie  powoduje 
powstanie nowych problemów i 
wyzwań. Wydaje się więc, że naj-
ważniejszym zadaniem polityki 
społecznej powinna być nie tylko 
troska o dalsze wydłużanie życia, 
ale również podejmowanie takich 
działań, które będą sprzyjać po-
myślnemu starzeniu się, czyli 

osiągnięcie wieku słusznego z ma-
łym ryzykiem chorób i niedołęż-
ności, z wysoką sprawnością 
umysłową i � zyczną oraz utrzy-
maną aktywnością życiową. Dą-
żeniu do dalszego wydłużania 
życia powinno towarzyszyć za-
pewnienie godności i jakości ży-
cia seniorom. Istotnym elemen-
tem pomyślnego starzenia się jest 
aktywność � zyczna. 

U większości osób w starszym 
wieku obserwujemy  wyraźny spa-
dek aktywności fizycznej, która 
ogranicza się do codziennych 
czynności, takich jak: zakupy, go-
towanie, sprzątanie, praca. Zacho-
wanie wysokiej aktywności � zycz-
nej w wieku starszym stanowi je-
den z czynników prognozujących 
dłuższe trwanie życia, umożliwia 
ludziom starszym zachowanie au-
tonomii i niezależności, a tym sa-
mym przyczynia się do poprawy 
jakości ich życia.

Okres starości jest tak samo 
istotnym etapem naszego życia 
jak każdy inny. Stanowi najbar-
dziej zróżnicowaną fazę życia, 
niepodlegającą żadnym regułom. 
Zależy również od naszych wcze-

śniejszych zachowań zdrowot-
nych. Wśród wielu czynników 
wpływających na występowanie 
niepełnosprawności, a nawet 
przedwczesnej umieralności u 
osób w starszym wieku wymienia 
się samotność i izolację społeczną, 
dlatego uzasadnione wydaje się 
promowanie zachowań prozdro-
wotnych  oraz prewencję schorzeń 
przewlekłych mających prioryte-
towe znaczenie dla utrzymania 
zdrowia i niezależności do póź-
nych lat życia. Seniorzy, mając do 
dyspozycji dużo wolnego czasu, 
w miarę możliwości i potrzeb, 
mogą nie tylko być aktywni w 
sferze realizacji własnych zamie-

rzeń, lecz także pomagać innym 
ludziom.

Prawie co piąty mieszkaniec 
Warszawy ma ponad 60 lat. Z każ-
dym rokiem znaczenie seniorów 
w życiu naszego miasta będzie 
rosło. Musimy zagwarantować im 
dobre warunki życia i zdrowia. 
Warszawa  jako organ założycielski 
dla wielu szpitali i przychodni 
zdrowia  znacząco wpływa na po-
prawę jakości świadczonych usług 
medycznych. Szpital Bielański 
otrzymał 108 mln zł na rozbudowę 
i modernizację  placówki. Otwar-
ta została nowa przychodnia przy 
ul. Klaudyny 26B. 

Jesteśmy w przededniu wybo-
rów samorządowych. Kandydaci 
na prezydenta stolicy w swoich 
programach  wyborczych podno-
szą potrzebę poprawy opieki zdro-
wotnej nad seniorami.  

Powstanie bardzo potrzebne 
Stołeczne Centrum Geriatrii, 
w którym pacjent senior, najczę-
ściej z wieloma schorzeniami, uzy-
ska kompleksową opiekę medycz-
ną. W przychodniach i szpitalach 
miejskich utworzone zostaną po-
radnie geriatryczne. Wdrożone  
zostaną  programy pro� laktyczne 
skierowane do osób starszych, bi-
lans 70 i 80 latka.

Bilans 70- i 80-latka
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Osoby we wskazanym wieku 
będą mogły skorzystać ze s� nan-
sowanych przez miasto, komplek-
sowych badań diagnostycznych 
oraz konsultacji u specjalisty. Ma-
jąc na uwadze poprawę opieki me-
dycznej  nad osobami przewlekle 
chorymi, zwiększona zostanie licz-
ba miejsc opieki długotermino-
wej.    

Seniorzy bardziej sprawni, 
przebywając we własnym środo-
wisku, będą mogli skorzystać 
z tzw. teleopieki i telemedycyny, 
zostaną wyposażeni w urządzenia, 
które samodzielnie będą monito-
rować parametry życiowe, odno-
towywać niebezpieczne zdarzenia 
i automatycznie uruchamiać akcję 
pomocy.

Polskie społeczeństwo starze-
je się w błyskawicznym tempie. 
Już za niewiele ponad 10 lat, co 
czwarty obywatel naszego kraj 
będzie seniorem. Inaczej i trud-
niej choruje się w wieku pode-
szłym. Starsi ludzie mają też zu-
pełnie inne potrzeby i oczekiwa-
nia wobec systemu opieki zdro-
wotnej. Starajmy się sprostać ich 
oczekiwaniom.

Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

3 października br. na terenie 
Miejskich Zakładów Autobu-
sowych przy ul. Włościańskiej 
52 w Warszawie odbyło się 
uroczyste oddanie do użytku  
nowej lokalizacji Oddziału 
Żoliborz Marymont – miejsce 
wyczekiwania dla Zespołu 
Ratownictwa Medycznego 
W 01-48 Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Me-
ditrans” SP ZOZ w Warszawie. 

D zięki współpracy Urzędu 
Miasta, Zarządu Dzielnicy 
Bielany i Miejskich Zakła-

dów Autobusowych udało się zna-
leźć nową, dogodną lokalizację dla 
Zespołu Ratownictwa Medycznego 
„Meditrans” przy zajezdni MZA 
przy ul. Włościańskiej 52. Jest to 
szczególnie cenna lokalizacja 
z uwagi na możliwość zapewnienia 
jak najszybszego dojazdu do pa-
cjentów z Bielan i Żoliborza, ponie-
waż znajduje się przy jednym 
z głównych węzłów komunikacyj-
nych Warszawy i na pograniczu 
dzielnic. Dla pogotowia ratunko-
wego najważniejszy jest czas dojaz-
du do potrzebującego pomocy 
i szybkie podjęcie akcji ratunkowej. 
W otwarciu nowej lokalizacji po-

Nowa lokalizacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” 

gotowia wzięli udział m.in.: Rena-
ta Kaznowska – Zastępca Prezy-
dent m.st. Warszawy, Tomasz Men-
cina – Burmistrz Dzielnicy Bielany 
i jego zastępca Magdalena Lerczak 
oraz Jan Kuźmiński – Prezes Za-
rządu Miejskich Zakładów Auto-
busowych i Karol Bielski – Dyrek-
tor WSPRiTS Meditrans SPZOZ. 

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy 
szybko i sprawnie odpowiedzieć na 
potrzeby „Meditransu”. Zapewnia-
jąc miejsce dla zespołu pogotowia 
na terenie bazy Miejskich Zakładów 
Autobusowych, nie tylko uspraw-

niliśmy drogę wyjazdu dla ratowni-
ków, ale także poprawiliśmy warun-
ki ich wypoczynku w chwilach 
oczekiwania na wezwanie. Wierzę, 
że dzięki tej współpracy zyskają 
przede wszystkim warszawiacy – 
mówi Renata Kaznowska.  

– To bardzo ważne dla bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców, 
aby pogotowie ratunkowe mieści-
ło się w odpowiedniej, dobrze sko-
munikowanej lokalizacji. Ta baza 
umożliwia szybki dojazd do pa-
cjentów w dwóch dzielnicach. Mo-
gliśmy też poprawić komfort co-

dziennej pracy ratowników me-
dycznych, która jest niezmiernie 
ciężka i odpowiedzialna – dodaje 
Tomasz Mencina.  

Tego dnia odbyły się także ćwi-
czenia związane z udzieleniem 
pomocy medycznej pasażerowi 
komunikacji miejskiej z nagłym 
zatrzymaniem krążenia, który 
może posłużyć do wypracowania 
algorytmu współpracy WSPRiTS 
Meditrans SPZOZ oraz MZA w 
Warszawie przy podobnych sytu-
acjach, które mogą się zdarzyć. 

– Podjęcie współpracy Woje-

wódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego i Transportu Sanitarnego 
„Meditrans” SPZOZ w Warszawie 
z Miejskimi Zakładami Autobuso-
wymi pozwoli na wymianę do-
świadczeń dla poprawy bezpie-
czeństwa pasażerów komunikacji 
miejskiej. 

To także okazja do dalszej inte-
gracji służb. Mam nadzieję, że 
wspólnie z MZA budować będziemy 
swoją reputację na zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom War-
szawy. Dziękuję bardzo władzom 
samorządowym Bielan i Warszawy 
oraz Miejskim Zakładom Autobu-
sowym za współpracę, pomoc i oka-
zane wsparcie – stwierdził dr Karol 
Bielski.

– Cieszę się, że mogłem pomóc. 
Jestem przekonany, że nasza współ-
praca przełoży się  na bezpieczeń-
stwo mieszkańców i podróżujących. 
Współdziałanie jednostek samorzą-
dowych różnego szczebla dla dobra 
mieszkańców to właściwy kierunek 
działania – podsumował Jan Kuź-
miński.

Zespół ratownictwa medycz-
nego W 01-48 z Oddziału Żoliborz 
Marymont, obecnie stacjonujący 
już w nowej siedzibie, w 2017 r. 
zrealizował 3808 wyjazdów, a w  
2018 r. od stycznia do sierpnia 
2221 wyjazdów. Świadczenia 
udzielane przez ten Zespół udzie-
lane są 24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu przez cały rok.

Redakcja

Od lewej m.in.: Renata Kaznowska, Magdalena Lerczak, Tomasz Mencina
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Na scenie rozkwitły wrzosy, 
a wielka plansza ogłaszała 
„Bielańskie Dni Seniora”. Trendy 
w modzie prezentowało 17 mo-
delek i modeli. Michał Milowicz 
śpiewał i tańczył Presleya, a w 
holu czekał na gości catering-
pychota.

M iędzynarodowy Dzień 
Ludzi Starszych, potocz-
nie zwany Dniem Senio-

ra, w wielu krajach staje się świę-
tem rodzinnym – z kwiatami 
i prezentami. U nas, póki co ho-
norują swoich seniorów władze 
samorządowe, administracje osie-
dli, kluby, i często ów Dzień prze-
dłuża się na tygodnie, ob� tujące 
w rozliczne imprezy. Na Bielanach 
trwa w tym roku od 28 września 
– kiedy to Zarząd Dzielnicy i pani 
dyrektor naszego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej zaprosili seniorów 
na galę inauguracyjną, do 19 paź-
dziernika – Balu Seniorów. W tzw. 
międzyczasie zaplanowano dla 
nas różne ciekawe warsztaty, kon-
certy, wycieczki, zajęcia sportowe 
itp. itd.

Uroczysta gala odbyła się 
w zapełnionej gośćmi sali wido-
wiskowej bielańskiego ratusza. 
Pani dyrektor OPS Małgorzata 
Spychalska ciepło powitała przed-
stawicieli Urzędu Dzielnicy, któ-
rzy po kolei wstępowali na scenę 
– z najlepszymi dla seniorów ży-
czeniami. Bielański Burmistrz 
Tomasz Mencina, mówiąc o bo-
gatym programie podkreślił też, 
że praca na rzecz seniorów trwa 
cały rok i Urząd jest m.in. od tego, 
żeby ją wypełniać jak najlepiej. 
Wiceburmistrz Grzegorz Pietru-
czuk cieszył się z frekwencji 
i stwierdził, że Urząd musi zbu-
dować większą salę. Wicebur-
mistrz Włodzimierz Piątkowski 
wskazał, że zajęcie się seniorami, 

Z najlepszymi życzeniami

którzy nadal żyją samotnie w czte-
rech ścianach to zadanie dla Bie-
lańskiej Rady Seniorów; oraz 
ujawnił, że są plany stworzenia 
jeszcze dwóch Ośrodków Wspar-
cia w naszej dzielnicy. Wiceprze-
wodnicząca Rady Dzielnicy Anna 
Czarnecka zachęcała do korzy-
stania z przygotowanej oferty im-
prez i życzyła wielu miłych wra-
żeń. Radna Renata Banasiak 
ogłosiła oficjalne otwarcie Dni 
Seniora, a radny Wojciech Bor-
kowski – lekarz posłużył się wier-
szem, który rozdawała przy wej-
ściu seniorska poetka: „Nasze 
święto wszystkim przypomina, że 
nie wszystko wyleczy medycyna”; 
oraz zalecił ruch zamiast tabletki 
i zaszczepienie się przeciwko gry-
pie. Wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Jan Zaniewski życzył, 
by wielkie doświadczenie życiowe 

i znajomość życia były brane pod 
uwagę oraz by jesień życia była 
pogodna i zdrowa. Ewa Szemiń-
ska-Morsakowska zadeklamowa-
ła swój wiersz pt. „Być seniorem, 
to jest to”.

Pokaz mody dla seniorów, 
przygotowany przez Atelier Aga 
Pou Agnieszki Wyrwał, nagro-
dzono rzęsistymi oklaskami, bo 
modelki i modele w wieku 60+ 
paradowali po scenie jak po wy-
biegu, a kreacje – od sportowych 
po balowe – były zgodne z trenda-
mi, ale nie za odważne.

A potem czas się cofnął, bo 
zapowiadany w zaproszeniach 
koncert okazał się recitalem pol-
skiego Elvisa: aktora Teatru „Buf-
fo”, popularnych seriali („Kilerów 
dwóch”, „Klan”), wokalisty Micha-
ła Milowicza. „Eerybody let’s 
Rock”, „Pretty women” – zaczął 

oczywiście od Presleya, a były to 
uniwersalia naszej młodości. Śpie-
wał i inne wspaniałe przeboje roz-
tańczonych lat sześćdziesiątych: 
„Kuba wyspa jak wulkan gorąca!” 
– wtórowała cała sala. Raptem za-
prosił pary do tańca na scenie – 
najśmielsza była kadra: Wiceprze-
wodniczący naszej Rady Seniorów 
porwał Annę Czarnecką, a człon-
kini Rady Seniorów – doktora 
Borkowskiego.

Galę prowadził Krzysztof 
Szmytke, który podziękował za 
pomoc wolontariuszkom z Zespo-
łu Szkół Nr 18 im. S. Żeromskiego, 
a Zespołowi Ośrodka Wsparcia 
Nr 1 za koordynację imprezy. Za-
pytałam Grażynę Parkot – kie-
rowniczkę Ośrodka, na czym po-
legała owa koordynacja i uznałam, 
że była to harówka plus nerwówka, 
żeby uchowaj Boziu czegoś nie 

zaniedbać: zamówienia, urządze-
nia, nagłośnienia sali, przygotowa-
nia szatni dla artystów i personelu, 
wymyślenie zaproszeń, pilnowanie 
cateringu, zorganizowania wysta-
wy…

Podczas zwiedzania urządzo-
nej w holu wystawy pokazano rę-
kodzieła z obu naszych Ośrodków 
Wsparcia. Goście najbardziej 
chwalili kostiumy legionisty, ułana 
i szlachcianki uszyte przez pod-
opiecznych Ośrodka Nr  2 , 
a z Ośrodka Nr 1 – tace zdobione 
techniką decoupage.

Międzynarodowy Dzień Ludzi 
Starszych świat obchodzimy już 
27. raz, każdego 1 października, 
w rocznicę inauguracyjnego po-
siedzenia Światowej Organizacji 
ds. Ludzi Starszych. Na Bielanach 
też był świętowany od dawna i by-
wało, że imprezy z tej okazji urzą-
dzano w klubach w ciągu całego 
miesiąca, ale „Bielańskie Dni Se-
niora” zorganizowane przez Za-
rząd Dzielnicy i Ośrodek Pomocy 
Społecznej, zaplanowane i realizo-
wane zgodnie z planem, obcho-
dzimy dopiero drugi raz. Już od 
maja trwały związane z nimi spo-
tkania robocze.

Co więc działo się, dzieje gdy 
czytacie „Nasze Bielany” lub dziać 
będzie w te Dni? Przewidziano 
prócz inauguracji dwa koncerty, 
galę „Miejsce Przyjazne Bielań-
skim Seniorom”, wspomniany bal, 
mnóstwo warsztatów – w OWDS 
nr 1, OWDS Nr 2, w PKPS, BOK, 
Klubie Seniora „Chomiczówka”, 
Klubie Seniora „Piaski”, zajęcia 
sportowe (Nordic Walking i Joga), 
a także dwudniowe wycieczki do 
Torunia. W celu uła-
twienia seniorom 
wyboru wydru-
kowano infor-
matory.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Jakie warunki miasto powin-
no spełnić, by można było je 
nazwać przyjaznym, otwartym 
dla wszystkich, szczególnie jed-
nak dla seniorów z grupy 70+. 

W stolicy mieszka ok. 450 
tys. seniorów, a miasto 
przyjazne tej grupie wie-

kowej powinno wzmacniać solidar-
ność międzypokoleniową i sprzyjać 
budowaniu poczucia wspólnoty. 
Uwzględniać powinno też zróżni-
cowane wiekowo grupy począwszy 
od osób 50+ aż do 70+.  Najwięcej 
uwagi powinniśmy poświęcić tej 
ostatniej grupie, a głównie pochylić 
się nad osobami o niskich docho-

Warszawa przyjazna seniorom nie tylko podczas Dni Seniora
dach, mieszkańcami bloków bez 
windy, którzy z powodu swej nie-
pełnosprawności nie są w stanie 
pokonać pojawiających się przed 
nimi barier architektonicznych. 

Miasto przyjazne to takie, 
w którym człowiek dojrzały czuje 
się komfortowo, a senior 70+ 
z przyjemnością wychodzi z domu, 
bierze udział w wykładach na 
UTW, spotyka się ze znajomymi 
w Klubach Seniora, uczestniczy 
w olimpiadach Seniorów, a dom 
kultury tzw. międzypokoleniowy 
z propozycjami zarówno dla mło-
dzieży jak i seniorów, znajduje się 
na każdym dużym osiedlu miesz-
kaniowym. Przychodnia zdrowia 

powinna być tak zorganizowana, 
by starszy człowiek ze skierowa-
niem lekarskim przyjęty był 
w pierwszej kolejności. 

Jeśli seniorzy się nie zjednoczą 
w swoich małych ojczyznach- 
dzielnicach i nie będą się domagać 
respektowania ich ważnych życio-
wo spraw, to ich sytuacja będzie 
nadal bardzo trudna. 

Decydujemy o sobie, tworzymy 
strategie naszych potrzeb i naszego 
działania – to projekt planu działań 
skierowany przez Warszawską 
Radę Seniorów do grupy osób tzw. 
trzeciego wieku. Przejdźmy teraz 
do dzielnicy Bielany. Na posiedze-
niach WRS-u zawsze podkreślam, 

jak dużo inicjatyw skierowanych 
do tej najsłabszej grupy społecznej 
tworzą Radni i Zarząd dzielnicy. 
Od 1 do 19 października trwają 
Warszawskie Dni Seniora. Organi-
zowane od lat z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Osób Starszych. 
Już od 28 września w sali widowi-
skowej naszego urzędu uroczyście 
otworzyliśmy to święto, przezna-
czone dla naszych seniorek i senio-
rów (relacja powyżej). 

Dużo zdrowia i Wszystkiego 
Najlepszego Kochani Seniorzy!

T. Renata Banasiak
radna, członek Warszawskiej 

Rady SeniorówTeresa Renata Banasiak
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Jan Zaniewski, Anna Czarnecka, Wojciech Borkowski i Renata Banasiak
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Mariusz Walczak od wielu lat 
mieszka z rodziną na Biela-
nach. Obecnie przeżywa drugą 
młodość sportową co roku 
wraca z zawodów z tytułami: 
mistrza Europy czy mistrza 
świata w kategorii masters. 
Jest on więc dobitnym przy-
kładem, że satysfakcja i poży-
tek z trenowania nie kończy 
się na etapie seniorskim.

P an Mariusz od podstawówki 
specjalizuje się w rzutach. 
Swoje pierwsze kroki na are-

nie sportowej stawiał w praskim 
klubie KS Orzeł Warszawa. To 
w jego barwach wywalczył tytuł 
mistrza Polski w rzucie młotem 
w kategorii juniorskiej oraz brąz na 
mistrzostwach Polski w kategorii 
seniorskiej. Swoją przygodę ze spor-
tem wyczynowym zakończył jednak 
w 27. roku życia. Założył wtedy 
rodzinę i poświęcił się pracy zawo-
dowej. Przed 10 laty powrócił do 
sportu i wygrywa w kategorii ma-
sters. Teraz trenuje na Bielanach na 
obiektach Akademii Wychowania 
Fizycznego i na zawodach reprezen-
tuje klub AZS AWF Warszawa. 

Rzut młotem i ciężarkiem
Triumfy po 40-stce

Więcej o tych dyscyplinach 
sportowych i osiągnięciach Ma-
riusza Walczaka dowiemy się 
z poniższej rozmowy.

Kiedy w rzutach kończy się 
rywalizacja seniorska?

Kategoria seniorska jest do 34 
roku życia. Potem można startować 
w kategorii masters. Jednak w za-
wodach seniorskich  mogą starto-
wać zawodnicy wszystkich katego-

rii również mastersi, np. podczas  
Mistrzostw Polski w 2015 r. w Kra-
kowie, w których startowali między 
innymi Paweł Fajdek i Wojtek No-
wicki, zająłem 4 miejsce z wyni-
kiem 64,92 m i ustanowiłem rekord 
Polski w kategorii wiekowej M40. 

Czym pan rzuca?
Przeważnie rzucam na zawo-

dach ciężarkiem i młotem. Młot jest 
dla mnie ważniejszy, bo to konku-

rencja olimpijska. Ciężarek waży 
15,88 kg, a młot 7,26 kg. Warto 
dodać, że od 50. roku życia waga 
rzucanego sprzętu maleje, a wśród 
mastersów kategorie wiekowe zmie-
niają się co 5 lat, czyli: 35-39 lat; 
40-45; 50 itd. W kategorii master-
skiej jest także konkurencja pięcio-
boju rzutowego: kula, dysk, oszczep, 
młot i ciężarek. Właśnie z Mi-
strzostw Świata  z 2016 r. w Perth 
(Australia) przywiozłem 3 medale: 

złote za rywalizację w pięcioboju 
i rzucie ciężarkiem  oraz srebrny 
w rzucie młotem w kategorii M45. 

Gdzie zdobył pan tytuł mistrza 
świata w rzucie młotem?

To było na mistrzostwach 
w Lyonie (Francja) w 2015 r. Z ko-
lei mistrzem Europy zostałem na 
Węgrzech i stało się to już w trze-
cim sezonie po moim powrocie do 
systematycznych treningów. W tym 
roku na Mistrzostwach Świata 
w Maladze (Hiszpania) zdobyłem 
złoty medal w ciężarku i srebrny 
w młocie, w kategorii M45.

Jakie nagrody czekają na zwy-
cięzców w kategorii masters?

To medale, dyplomy i osobista 
satysfakcja. Koszty związane z za-
wodami muszę pokryć sam. Cza-
sami wspierają mnie sponsorzy. 
W tym roku, gdy brakowało mi 
funduszy na mistrzostwa świata, 
pojechałem do firmy Polanik, 
która produkuje sprzęt lekkoatle-
tyczny. Sprzedałem jej mój patent 
na specjalną skrzynkę do przewo-
żenia młotów, dysków i kul w sa-
mochodzie. Dzięki temu uzyska-
łem środki na wyjazd. 

Gratuluję i życzę powodzenia.

Olga Gajda

Ponad 270 dorosłych biega-
czy i 150 dzieci wystartowało 
w drugiej edycji przeszkodo-
wego Biegu Hutnika i Biegu 
Hutniczka, zorganizowanej 
7 października na terenie 
Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Pierwsza odbyła się w zeszłym 
roku z okazji 60-lecia Huty 
i klubu sportowego Hutnik 
Warszawa.

T ym razem uczestnicy mu-
sieli pokonać 30 przeszkód 
na dystansie ok. 7,5 km – 

w tym kilkaset metrów w hali Wal-
cowni P20. – Było trudniej niż 
w zeszłym roku, ale ciekawiej – po 
prostu supertrasa – mówili na me-
cie, po odzyskaniu oddechu, ci 
z biegaczy, którzy startowali już 
w zeszłym roku. 

Tegoroczny Bieg Hutnika stał 
się biegiem międzynarodowym za 
sprawą kolegów z Ukrainy. W ostat-
niej chwili zgłosiła ich � rma Za-
rmen, dzięki której powstała naj-
trudniejsza przeszkoda przed metą 
i nagrody, wykonane ze stalowych 
prętów, wyprodukowanych w Ar-
celorMittal Warszawa. Obaj pano-
wie nie mieli czasu na przebranie, 
więc pobiegli w roboczych ubra-
niach i butach. 

Nowicjuszem w przeszkodo-

Przeszkodowy Bieg Hutnika 2018

wym Biegu Hutnika był też zastęp-
ca burmistrza Dzielnicy Bielany 
Grzegorz Pietruczuk. – Będę czuł 
Bieg Hutnika jeszcze parę dni, ale 

była to świetna przygoda, trasa 
znakomita, doskonała organizacja, 
a widok z usypanej podczas budo-
wy Galerii Młociny góry piasku  

– fantastyczny – podsumował swój 
udział. II Przeszkodowy Bieg Hut-
nika otrzymał dotację Dzielnicy 
Bielany.  

Emocjom sportowym towa-
rzyszyło wiele zabawy. W Biegu 
Hutnika wystartowała drużyna 
Centrum Nauki Kopernik, ubrana 
w białe kitle oraz drużyna o nazwie 
„Tadzik się żeni”. Jej członkowie  
pokonywali ekstremalne przeszko-
dy w ramach wieczoru kawaler-
skiego, który im zafundował przy-
szły pan młody, ubrani w koszulki 
z jego podobizną. Była też zawod-
niczka w stroju „Wonder Woman”. 
Inna przebiegła trasę w stroju ba-
letnicy. 

W Biegu Hutniczka wystarto-
wała w tym roku rekordowa liczba 
dzieci – miejsca wyczerpały się na 
3 dni przed biegiem. Zwycięscy 
poszczególnych kategorii wieko-
wych przyjmowali z przejęciem 
nagrody i medale na najcięższym 
podium na świecie – ułożonym ze 
stalowych kęsów. 

Huta ArcelorMittal Warszawa 
została nagrodzona oklaskami 
przez  uczestników za wysiłek 
organizacyjny, który umożliwił 
przeprowadzenie tego unikalne-
go, industrialnego biegu. Na za-
kończenie udanej imprezy orga-
nizatorzy – Klub Sportowy Hut-
nik – ogłosili już początek reje-
stracji na III Bieg Hutnika – który 
odbędzie się 6 października 2019 
ro. Podobno pierwsi chętni już się 
zapisali. 

Ewa Karpińska
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Zadanie nr 18

Konkurs „5” z BIELAN
Witamy licznych pasjona-
tów konkursu ze znajomości 
Bielan. 

Z anim przejdziemy do dzi-
siejszego quizu, krótkie 
przypomnienie reguł. Zwy-

cięża pierwszych 10 osób, które 
dobrze rozszyfrują zagadkę. Czyli, 
kto pierwszy ten lepszy. Z odpo-
wiedzią prosimy zadzwonić do 
redakcji „NB”, tel. (22) 443 47 60 
lub wysłać e-mail na adres: tole-
chowski@um.warszawa.pl.

Warto podjąć wyzwanie – nagro-
dy czekają. Życzymy powodzenia!

Rozwiązanie zagadki z wrze-
śniowego numeru „NB”. Dobra 
odpowiedź brzmiała: Warszaw-
skie Termopile. Jako pierwsze pra-
widłowo odpowiedziały: Marcin 
Frankowski, Maksymilian Jasiń-
ski, Agnieszka Pągowska, Janusz 
Piotrowski, Krzysztof Sotomski. 
Gratulujemy znajomości topogra-

� i dzielnicy i zapraszamy do re-
dakcji (pok. 317) po odbiór na-
gród.

Oto dzisiejsze pytanie konkur-
sowe: prosimy podać nazwę miej-
sca, gdzie wykonano to piękne, 
jesienne zdjęcie?

Imiona i nazwiska laureatów 
opublikujemy w listopadowym nr 
„NB”. „Piątka” ze znajomości Bielan. 
„5 z Bielan” wygrywa!

Redakcja
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Dziś w bielańskiej krzyżówce 
proponujemy sprawdzian 
wiedzy o Polsce, gdyż uroczyste 
obchody 11 listopada, tuż, tuż...

A by rozwiązać krzyżówkę, 
należy wpisać odpowiedzi 
w poziomych kratkach. Li-

tery zielonego pola utworzą hasło. 
Prosimy je podać, dzwoniąc do 
redakcji na nr tel. (22) 443 47 60 
lub wysyłając e-mail na adres: to-
lechowski@um.warszawa.pl. Wy-
grywa pierwszych 10 osób, które 
udzielą dobrej odpowiedzi.

Podajemy rozwiązanie krzy-
żówki z wrześniowego numeru 
„NB”. Właściwe hasło brzmiało: 
Kolory Bielan jesienią. Nagrody 
otrzymują: Anna Kopf, Jolanta 
Modrowska, Maria Orlik, Włodzi-
mierz Rutkowski, Marian Udziela. 
Gratulujemy i zapraszamy do re-
dakcji (pok. 317) po ich odbiór.

Redakcja
1. Pierwszy historyczny władca pia-
stowski; w 966 roku przyjął chrzest 
Polski 2. Słynne imię konia Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 3. Taniec na-
rodowy lub nazwa samochodu z PRL 
4. Legendarna placówka obronna na 
wybrzeżu z września 1939 roku 5. 
Nazwisko Krystyny, modelki do po-
mnika warszawskiej Syrenki oraz 
autorki słów piosenki: „Hej chłopcy 
bagnet na broń” 6. Miejsce najważ-
niejszych instytucji parlamentarnych 
oraz rządowych kraju, nazwa gaze-
ty 7. Miasto: siedziba pierwszych 

Bielańska krzyżówka

Witamy jesiennie i kolorowo 
najmłodszych Czytelników 
„Naszych Bielan” w konkursie 
na Waszą spostrzegawczość, 
a także sprawność manualną.

P otrzebne będą: nożyczki, 
kartonik i klej. Wytnijcie 
9 kwadracików ze zdjęcia, 

ułóżcie we właściwej kolejności, 
po czym naklejcie na karton.

Całość można sfotografować 
aparatem cyfrowym lub telefonem 
komórkowym i wysłać na adres 
e-mail: tolechowski@um.warsza-
wa.pl albo przynieść do redakcji.

Wygrywa pierwszych pięcioro 
dzieci. Dla młodych zwycięzców 
przygotowaliśmy bardzo atrakcyj-
ny zestaw nagród.

Prosimy podać imię oraz na-
zwisko dziecka. Listę laureatów 
wydrukujemy w listopadowym 
wydaniu miesięcznika „Nasze Bie-
lany”.

Oto rozwiązanie konkursu 
z wrześniowego wydania gazety. 
Na dobrze sklejonych fragmentach 
zdjęcia, były kasztany.

3 po 3. Konkurs dla dzieci

Nagrody otrzymują: Kacper 
Bronakowski, Nikola Michałow-
ska, Jagoda Mysiakowska, Artuś 
Sobień, Lena Tymicka. Gratuluje-

my zwycięzcom i zapraszamy (po-
kój 317, III p.) po odbiór nagród.

Redakcja

władców piastowskich, kolebka pań-
stwowości polskiej 8. Poeta, noblista, 
autor „Doliny Issy” 9. Taniec ludowy 
lub nazwa ciasta wielkanocnego 10. 
Popularne miasto w Tatrach, stoi w 
nim „Atma” 11. Mieczysław .., pio-
senkarz, m.in. „Tango Milonga” 12. 
Imię zwycięskiego króla polskiego 
bitwy pod Grunwaldem 13. Lektu-
rowy utwór Stanisława Wyspiań-

skiego / � lm Wajdy 14. Epopeja na-
rodowa A. Mickiewicza: „Pan ...” 15. 
Nazwisko słynnego lotnika sprzed 
wojny czyli Żwirko i ... 16. Królowa 
polskich rzek 17. Fryderyk z Żelazo-
wej Woli 18. Największe jezioro w 
Polsce, Pojezierze Mazurskie 19. 
Prawdziwe nazwisko Bolesława 
Prusa 20. Przełomowa dla Polski i 
Europy ... Warszawska z 1920 roku

Ósmy etap wyłonił piątkę 
laureatów, a wśród nich 
ponownie w grupie nagrodzo-
nych zameldowała się nasza 
jedynaczka, Pani Małgorzata. 
Gratulujemy!

Z wycięzcami ósmego etapu 
zostali (laureatów podajemy 
w kolejności zgłoszeń): An-

drzej Szewczak, Zbigniew Kor-
net, Gordon Brown, Paweł Wielk 
oraz Małgorzata Sztyren.

O ile sytuacja na pierwszych 
trzech pozycjach w klasyfikacji 
generalnej wydaje się przesądzona 
to na pozostałych miejscach spra-
wa kolejności pozostaje otwarta.

Prawidłowe rozwiązania 
z ósmego etapu to: w zadaniu nr 15 
Hh1, a w zadaniu nr 16 ... Hc1. 

A teraz przechodzimy do za-
dań kolejnego, dziewiątego już 
etapu. 

Zadanie nr 17 (za 3 pkt) to 
tradycyjnie na rozgrzewkę prosta 
dwuchodówka, czyli białe zaczy-
nają i dają mata w dwóch posu-
nięciach.

Zadanie nr 18 (za 5 pkt.) to 
sytuacja z  gr y praktycznej. 
W przedstawionej pozycji czarne 
zagrały c6, atakując jednocześnie 
pionem białą wieżę i związanego 
gońca białych na polu h2. Czy bia-
łe mają możliwość obronić się?

Tradycyjnie już przypominamy 
tym z Państwa, którzy prawidłowo 
rozwiązali choćby jedno zadanie 
i nie znaleźli się w puli nagrodzo-
nych, że zdobyte w każdym etapie 
punkty liczone są do klasy� kacji 
generalnej. Przed nami jeszcze 
dwie okazje do zdobycia zarówno 
punktów i nagród za prawidłowe 
rozwiązanie dwóch zadań w bieżą-
cym numerze naszej gazety jak 
i w punktacji generalnej, sumującej 
punkty zdobyte w całym cyklu.

Gratulujemy laureatom, a po-
zostałych uczestników zachęcamy 
do dalszego udziału w naszym 
konkursie.

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

Redakcja

Konkurs szachowy

Zadanie nr 17
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DAM PRACĘ
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej za-
trudnią INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ/
INSTRUKTORA ZAWODU do pracy z dorosłymi 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
listu motywacyjnego wraz z CV na adres: wtz-
sadowa@poczta.onet.pl, tel. 22 751 40 41.

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

• Konsultacje psychoterapeutyczne. Gabinet psy-
choterapii „bo-warto” przy ul. S. Żeromskiego 
1, zaprasza osoby: które są niezadowolone z 
jakości swojego życia, są w kryzysie, cierpią z 
powodu obniżonego nastroju; mają problem z 
uzależnieniem np. od alkoholu lub są w związ-
ku  osobą dużo pijącą. Pierwsze spotkanie w 
promocyjnej cenie 90 zł po wcześniejszej roz-
mowie, tel. 535 390 303.

• POTAŃCÓWKI w sali Restauracji Antrakt (Budynek 
Teatru Komedia). Fundacja Wsparcie i Rozwój za-
prasza w każdy czwartek od 4 października (18.00-
22.00) na spotkania taneczne z muzyką graną na 
żywo. Zapisy na stronie www.wsparcieirozwoj.org. 
Kontakt tel. 501761834.

• GIMNASTYKA od 17.09.18. Poniedziałki i 
czwartki od 18.15-19.00, SP 209, al. Reymon-
ta 25 (wejście od ul. Wolumen). Zamiast bólu 
w krzyżu i leków uśmiech w pakiecie. 15 zł/
godz. Tel: 502-133-508. Małgorzata Borowska, 
trenerka: „Kto pierwszy, ten zdrowszy”

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

NAUKA
• ANGIELSKI - Bielany, Żoliborz, Bemowo, ko-
repetycje, dzieci, młodzież, dorośli, egzaminy, 
Matura, lektorka/korepetytorka z wieloletnim 
doświadczeniem, i sukcesami uczniów, lubią-
ca ludzi i siebie, dojazd, tel. 506 430 084.

• Angielski: Bielany, Żoliborz, Bemowo – eg-
zamin gimnazjalny, matura, certyfi kat, FCE, 
konkursy, olimpiady, korepetycje, konwersa-
cje, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy 
certyfi kat CAE (poziom zaawansowany), wie-
loletnie doświadczenie, efektywnie, dojazd, 
tel. 609 979 485.

• Matematyka, nauczycielka udziela korepety-
cji, tel. 698 414 705.

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

• CHEMIA, MATEMATYKA korepetycje dla 
dzieci i młodzieży prowadzone przez wy-
kwalifi kowanych  współpracowników Fun-
dacji Wsparcie i Rozwój. Przygotowanie do 
egzaminów i matury. Zajęcia na Bielanach w 
siedzibie fundacji, ul. Makuszyńskiego 10 lok. 
4, tel. 22 12 15 948 lub tel. 509 956 820.

• Niemiecki - native speaker udziela lekcji na 
każdym poziomie. Korepetycje, konwersacja 
dla wyjeżdżających, wszelkie tłumaczenia. Indy-
widualne podejście do każdego ucznia. Bielany, 
Żoliborz, tel. 729 496 450.

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

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam z likwidacji garażu części samocho-
dowe i narzędzia, m.in. Fiat 125, 126, Polonez, 
tel. 602 506 791.

• Sprzedam miejsce postojowe nr 1 w bloku przy 
ul. Zgrupowania Żmija 17. Pełna własność. Cena 
17 tys. zł. Tel. 784 667 597.

• Gabinety do wynajęcia. Zapraszam do pod-
najęcia lokalu dla: psychoterapeuty, psychia-
try, coachingu, dietetyka, logopedy. Istnieje 
możliwość prowadzenia: terapii grupowej, 
warsztatów weekendowych, treningów, ul. S. 
Żeromskiego 1, tel.  535 390 303.

• Poszukuję pokoju w zamian za posprzą-
tanie, pomoc w uzupełnianiu produktów 
spożywczych, naukę języków obcych (jeden 
z pięciu, w tym język chiński). Jestem pie-
lęgniarką, nauczycielką i pedagogiem, tel. 
696 137 381.

SPRZEDAM
• Sprzedam tanio materac z gąbki z pokrowcem na 
suwak – wymiary: 180 x 90 x 10 cm oraz zegarek 
marki Casio, tel. 603 035 752.

• Sprzedam kaloryfer elektryczny, 8 żeberek, 
mało używany, a także niemiecką maszynę do 
szycia, automatyczna, mało używana, tel. 22 
669 75 61.

INNE
• PETSITTER. Opieka nad zwierzętami, całodo-
bowo lub na godziny, możliwość transportu. 
Spacery, zabawa, karmienie, pielęgnacja. Tel. 
604 520 466.

• Odstąpię miejsce na Cmentarzu Wawrzyszew-
skim, tel. 504 969 336.

Ogłoszenia drobne

Z acznijmy chronologicznie. 
„Jesień, pora roku zaczynają-
ca się z dniem równonocy 

jesiennej i trwająca do momentu 
przesilenia zimowego, na północnej 
półkuli Ziemi od ok. 23 września 
do ok. 22 grudnia”. Tyle de� nicja 
Encyklopedii Powszechnej PWN.

Jak to wygląda w praktyce? 
Spójrzmy razem na jesienne, bie-
lańskie dni.

Dzieci w przedszkolach i szkołach 
odbywają krótkie wycieczki „w teren”, 
przy okazji zbierając skarby natury: 
wielobarwne liście, żołędzie, kaszta-
ny, jarzębinę. Z tego, można układać 
piękne dekoracje, tworzyć martwe 
natury, robić ludziki lub krówki z za-
pałczanymi nóżkami itd. Pole wy-
obraźni jest tu nieograniczone.

Nauczyciele pokazują swoim 
wychowankom ciekawe rośliny, 
wspólnie obserwują „sejmiki” pta-
ków szykujących się do odlotu, jed-
nym słowem: przyjemne z poży-
tecznym. Czyli uwrażliwiają, że je-
steśmy częścią natury i żaden beton, 
konsole gier, komputer czy smart-
fon tego nie zastąpią.

Ja również złapałem się na tym, 
że... znów mam kieszenie pełne 

wracasz ciemną nocą i chcesz „zła-
pać” choć kilka godzin snu, aby do 
świtu. A gdzie tam! Znacie pewnie 
z autopsji ten charakterystyczny 
warkot już od rana. Jaki w tym 
sens?

Jeśli nawet uda się zasnąć krót-
kim jesiennym snem, zaraz przyja-
dą śmieciarki, a po nich kosiarki 
trawników (kilka razy w roku), no 
i wyspałeś się jak zając pod miedzą. 
Żadna kawa tu nie pomoże, tylko 
zdrowy rozsądek.

Wędrując przez Park Chomicza, 
Herberta i Olszynę, spoglądam na 
ławeczki, gdzie okoliczni mieszkań-
cy „łapią” ostatnie, ciepłe promyki 
słońca. Bo wkrótce opadną liście 
z drzew, zrobi się szaro, mokro, 
nostalgicznie...

Bielańskie jesienne wieczory to 
czas herbaty z sokiem malinowym 
lub książką w dłoni. Telewizji nie 
polecam, szkoda czasu.

Natomiast wszelkie krótsze lub 
dłuższe spacery (nie tylko z psem) 
są wartością bezcenną, pejzażem 
obserwacji jesiennej przyrody. 
Choćby z aparatem fotogra� cznym 
w dłoni, co i mnie się zdarzyło, 
o czym już za chwilę.

Tymczasem, zdarzyła się rzecz 
niecodzienna. Pisząc w/w, sięgną-
łem po słownik na półce pod su� -
tem i... niechcący strąciłem mój 
dziennik z 1972 roku. Z paździer-
nika! Dokładnie 46 lat. Kurczę, ist-
ny zabytek. Obraz czasu i epoki. 
Zerknąłem do środka. Są tam zapi-
ski, zdjęcia, wycinki prasowe i inne 
niespodzianki. Oto niektóre z nich. 
Cytaty zachowałem oryginalne. 
Zatem...

Koniecznie iść do kina „Wisła”. 
Zapowiedzi nowości: Wesele – An-
drzej Wajda.

Liceum, początek roku szkolne-
go. Dyro & fryzjer nas ścigają za 
długie pióra. I jak tu się nie przezię-
bić mając włosy długości główki od 
zapałki?

Spisek szkolnych lektur. Max 
Gorkij – Matka, Zośka Nałkowska – 
Granica, Leoś Kruczkowski – Kordian 
i cham itd. Łącznie 10 pozycji.

Nowość płytowa zauważona 
w księgarni na ul. Kasprowicza. 
Breakout – Karate. Kupić szybko!

Notka. Na Żeromskiego koło Ha-
joty dziura w jezdni. Leje deszcz, je-
den stoi, wypala miotaczem, drugi 
zalewa asfaltem. Wybiegłem z apa-
ratem. Ten gruby do mnie, a wy tu 
co? A my tu nic, odpyskowałem.

Co można nabyć za 50 groszy? 
„Express Wieczorny” w kiosku „Ru-
chu”, bilet ulgowy (autobus, tram-
waj, trolejbus), zadzwonić z budki 
telefonicznej, wodę gazowaną bez 
soku z zielonego ruskiego automatu, 
1 dkg sera żółtego (dla mojej myszy) 
itd.

Etykietka z chleba kupionego 
w sklepie na Żeromskiego róg Pod-

czaszyńskiego: WZPP Północ piekar-
nia Żoliborska Krasińskiego 45, Ma-
zowiecki 0.8 kg – 4 zł Zmiana B.

Bilet do kina „Wisła” na western 
„Był sobie łajdak”. Tekst: Minister-
stwo Kultury i Sztuki Naczelny Za-
rząd Kinematogra� i BILET WSTĘ-
PU DO KINA Ser. Mbt. 778690, 12 
zł. Bilet ważny tylko na oznaczony 
dzień i seans. – Zachować dla kon-
troli. Rząd I, miejsce 7. Godzina 
20.00.

Wycinek z gazety. AKTUALNE! 
Do współpracy w dobrze prosperu-
jącym zakładzie ogrodniczym po-
szukuję kandydatki kulturalnej, 
energicznej. (Mile widziana jest zna-
jomość gry na fortepianie). Oferta 
nr: ... Biuro Ogłoszeń, Poznańska 
33.

Z muzycznego podwórka. Bilet 
do Sali Kongresowej PKiN. Cena: 
60.00. 5 rząd, 16 miejsce, godz. 17. 
Halina Frąckowiak, Stress, Blue Ef-
fect i Junipher Greene. Na koniec 
Grupa Niemen (Skrzek, Apostolis, 
Piotrowski), która zmiotła wszyst-
kich ze sceny.

Mógłbym tak ciągnąć w nie-
skończoność, bo kolejne zeszyty 
spadają niczym liście z drzew, lecz 
czas na grand � nale.

Skoro muzyka, to ułożyłem dla 
Was (i dla siebie) nastrojową kom-
pilację piosenek z jesienią w tle. 
Można słuchać w stacjach radio-
wych, wyłapać na płytach lub od-
słuchać na YT. Kolejność dowolna 
wg osobistych preferencji.

1. Barwy jesieni – Czerwone 
Gitary 2. Jesienny pan – Hanna Ba-
naszak 3. Jesienne róże – Mieczy-
sław Fogg 4. Jesienna zaduma – Elż-
bieta Adamiak 5. Żółty jesienny liść 
– Janusz Laskowski 6. A w górach 
już jesień – Jadwiga Strzelecka 7. 
Jesień – Łucja Prus 8. Pamiętasz była 
jesień – Sława Przybylska 9. Cygań-
ska jesień – Anna Jantar 10. Wcze-
sna jesień – Hey 11. Jesień w Krako-
wie – Pod Budą 12. Jesień – Czesław 
Niemen 13. Kolejna jesień – Woj-
ciech Młynarski 14. Pod jesień – 
Trubadurzy 15. Koncert jesienny na 
dwa świerszcze i wiatr w kominie – 
Magda Umer 16. Jesienny pamiętnik 
– Budka Su� era 17. Pejzaż jesienny 
– No To Co 18. Deszcz, jesienny 
deszcz – Stanisław Sojka 19. Jesień, 
jesień – Karin Stanek 20. Mężczyzna 
jesienny – Marek Grechuta.

By twórczo podsumować bie-
lańską jesień, poszedłem z aparatem 

fotogra� cznym do Lasu Bielańskie-
go. Oto 4 nastrojowe zdjęcia pełne 
zapachów, kolorów i światłocieni. 
Takie magiczne widoki są tylko 
u nas. Czyż nie tak?

Leszek Rudnicki

kasztanów, że... gałązkę jarzębiny 
powiesiłem malowniczo na regale 
z książkami, że... zasuszam liście 
w albumach malarskich, że... wzru-
szył mnie widok dziewczyny 
z wrzosem w dłoni... Małe, bielań-
skie, jesienne nastroje.

Jakby tego było mało, na Wolu-
menie widziałem stosy kolorowych 
jabłek późnych odmian, a z boczku, 
jakby niechcący, siedziała babina na 
stołeczku oferując w koszyku z wła-
snej działki: chrzan, koperek i czo-
snek. Za symboliczną cenę; aby 
troszkę dorobić, pobyć wśród ludzi, 
porozmawiać... Jak to jesienią.

Wędrując podwórkami Waw-
rzyszewa, Starych Bielan i Słodow-
ca zauważyłem, a raczej usłyszałem 
gospodarzy posesji z dmuchawami 
do liści. Kiedyś były miotły i jakoś 
nikomu ręce nie odpadły z tego 
powodu. Teraz króluje „nowocze-
sność”: maszyna na plecach, rura 
w dłoni, spaliny i bezsensowny ha-
łas. Po czym byle wiatr rozwiewa 
liście i cała „zabawa” zaczyna się od 
początku.

Wyobraź sobie, że jesteś np. 
hutnikiem, lekarzem, kierowcą 
MZA, policjantem, taksówkarzem; 
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Bielany malowane jesienią
Jest taki czas w przyrodzie, gdy lato odchodzi i z wolna nastaje piękna, polska „złota jesień”. Wówczas 
Bielany zmieniają się nie do poznania. Ubrane w kolorowe szaty liści, nęcą, wabią, oczarowują... O 
tym dziś właśnie.
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Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.


