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O jakim Wolumenie marzą studenci?

Bielańskie Wianki 2019

Ekostrefa ponownie przy Starej Baśni

Rozmowa z Tomaszem Herbichem, 
radnym Rady m.st. Warszawy

Życzymy 

udanego 

i bezpiecznego 

wypoczynku!

Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
wpisał Stawy Brustmana 
do wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków.

S tawy Brustmana i te-
reny zieleni wokół, 
włącznie z łączką 

wawrzyszewską, to nasze 
lokalne dziedzictwo. Stara-
my się o nie dbać i pielęgno-
wać, aby służyło następnym 
pokoleniem – mówi Rado-
sław Sroczyński, radny (Ra-
zem Dla Bielan), który sta-
rania o wpis zapoczątkował 
razem z Agnieszką Głowic-
ką-Miszczak (Razem Dla 
Bielan). W ślad za decyzją 
wojewódzkiego konserwa-
tora ma iść wpis do gminnej 
ewidencji zabytków, prowa-
dzony przez stołecznego 
konserwatora.

Co daje wpis? W przy-
padku chęci uzyskania przez 
dowolny podmiot decyzji 
o warunkach zabudowy, jak 
i pozwolenia na budowę ko-

Stawy Brustmana wpisane 
do ewidencji zabytków

nieczne są uzgodnienia 
z konserwatorem zabytków.

Dawniej letnisko
Stawy Brustmana skła-

dają się z dwóch stawów 
połączonych kanałem z parą 
drewnianych mostków oraz 
uroczyska (łączka wawrzy-
szewska) z niewielkim sta-
wem o nieregularnym obry-
sie, wysepką i kanałem – to 

jedyne pozostałości po daw-
nym dworze hrabiego Po-
dolskiego. Folwark został 
założony w 1777 r. i był wy-
najmowany jako letnisko.

Z materiałów konserwa-
tora zabytków wynika, że 
teren w 1819 r. został przeję-
ty przez Instytut Agrono-
miczny w Mar ymoncie 
i zmeliorowany poprzez wy-
kopanie istniejącej do dziś 

sadzawki. – Instytut prowa-
dził (…) również doświad-
czalną hodowlę owiec – czy-
tamy w karcie ewidencyjnej.

W 1951 r. Wawrzyszew 
przyłączono do miasta, na-
stępnie w latach 1973-1978 
wybudowano osiedla WSM 
Wawrzyszew I-VI wg pro-
jektu Ryszarda Tomickiego.

BF

Reforma systemu oświaty 
spowodowała koniecz-
ność przyjęcia do szkół 
ponadgimnazjalnych/po-
nadpodstawowych w roku 
szkolnym 2019/2020 
podwójnego rocznika 
(absolwentów ósmej klasy 
szkoły podstawowej oraz 
trzeciej klasy gimnazjum), 
wymuszając na samorzą-
dzie działania, zmierza-
jące do zapewnienia jak 
największej liczby miejsc 
dla uczniów.

Podwójny rocznik w bielańskich szkołach

W bielańskich pla-
cówkach przygo-
towaliśmy 114 

oddziałów klas pierwszych 
dla 3699 uczniów. To o 62 
oddziały i 2078 miejsc wię-
cej niż w minionym szkol-
nym 2018/2019 – wylicza 
Grzegorz Pietruczuk, bur-
mistrz dzielnicy Bielany.

Zwiększone 
wydatki
W całym mieście wydat-

ki na dostosowanie szkół do 

reformy przekroczyły 80 mln 
zł, z czego Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej zwróciło 
dotychczas jedynie 3,5 mln 
zł. Podobnie jest z subwencją 
oświatową rozdzielaną przez 
ministerstwo. Wzrosła tylko 
o 177 mln zł, mimo że wydat-
ki bieżące na oświatę w całym 
mieście wzrosły o 530 mln zł. 
Na samych Bielanach o 21 
mln zł – z 267 mln zł w ubie-
głym roku do prognozowa-
nych 288 mln zł w 2019 r.

Mimo różnych przeciw-

ności, ogromnym wysiłkiem 
pracowników Wydzia łu 
Oświaty i Wychowania, dy-
rektorów szkół i pracowników 
Biura Finansów Oświaty oraz 
nakładem � nansowym dziel-
nica dokonuje koniecznych 
modernizacji, a także adapta-
cji wszystkich możliwych po-
mieszczeń w budynkach szkół, 
aby zapewnić młodzieży wła-
ściwe warunki nauki. Więcej 
na temat remontów na str. 3.

BF

Czytaj więcej str. 4

Czytaj więcej str. 6

Czytaj więcej str. 13

Czytaj więcej str. 7
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XI Sesja Rady Dzielnicy

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

3 lipca 2019 r. odbyła się XI 
Sesja Rady Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy 

R ada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy podjęła uchwałę 
w sprawie  zarządzenia wy-

borów do Rady Samorządu Miesz-
kańców Wawrzyszew – jednostki 
niższego rzędu w Dzielnicy Biela-
ny (treść uchwały na str. 20).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy podjęła uchwałę w spra-

wie zarządzenia wyborów do Rady 
Samorządu Mieszkańców Olszyna 
- jednostki niższego rzędu w Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy (treść 
uchwały na str. 20).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały Rady m.st. 
Warszawy w sprawie nadania na-
zw y obiektowi  mie jsk iemu 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, skrzyżowaniu ulic Adama 
Mickiewicza, Klaudyny i Rudzkiej 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, nadającej nazwę: Rondo Ruda 
(nazwa skrócona: Rondo Ruda).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, z inicjatywy radnych 
wchodzących w skład Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego Rady Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, przyjęła stanowi-
sko w sprawie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu pieszych, rowerzy-
stów i pojazdów na ulicach: Con-
rada, Sokratesa i Przy Agorze 
(więcej w materiale poniżej).

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy przyjęła stanowisko 
w sprawie wprowadzenia roz-
wiązań komunikacyjnych na te-
renie Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy.

W związku z tym, że pierwsze 
dni po otwarciu 23 maja br. Gale-
rii Młociny wygenerowały dodat-
kowy ruch na ulicach Conrada, 
Sokratesa, Przy Agorze, którymi 
znaczna część klientów galerii do-
jeżdża od strony Bemowa i Żoli-
borza, radni wchodzący w skład 
Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego Rady Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy we współpra-
cy z osiedlowymi samorządami 
mieszkańców (m.in. Młocin, 
Wawrzyszewa, Chomiczówki, 
Rudy i Wólki Węglowej) przygo-
towali projekt stanowiska Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
W stanowisku Rada Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy stwierdza 
konieczność:

1. Przywróceniu kursowania 
linii autobusowej 520, na odcinku 
Chomiczówka – Marysin Wawer-
ski.

2. Przedłużeniu kursowania 
linii autobusowej 114 do bramy 

zachodniej Cmentarza Północ-
nego.

3. Uruchomieniu przystanku 
autobusowego na ul. Muzealnej, 
dla linii autobusowej 409.

4. Przywróceniu przystanków 
tramwajowych: na ul. Marymonc-
kiej - Las Bielański oraz  przy ul. 
Prozy.

5. Poprowadzeniu komunika-
cji podmiejskiej linii 250, 210 i 712 
przez ul. Nocznickiego ze stacji 
i do stacji Metro Młociny, a nie jak 
dotychczas ul. Sokratesa.

6. Rozbudowie parkingu P+R 
na Młocinach.

7. Postawieniu wiat przystan-
kowych na przystankach autobu-
sowych:

– na dwóch przystankach przy 
ul. Tułowickiej, 

– przy ul. Marymonckiej na 
wysokości starej jednostki wojsko-
wej,

– na przystanku Kochanow-
skiego 04, obsługującym linie 197 
i 397,

– na przystanku Wólczyńska 
01, w kierunku miasta,

– na przystankach Conrada 
Szkoła 01 oraz Conrada Szkoła 02, 
przy Szkole Podstawowej nr 352,

– na przystanku Maszewska 
02,

– na przystanku Mościska 01,
– na przystanku Gwiaździsta 

04.
8. Postawieniu wiaty przystan-

kowej na przystanku tramwajo-
wym Żeromskiego 05.

9. Zmianie przystanku autobu-
sowego na ul. Sokratesa, przy ul. 
Tołstoja, z przystanku na żądanie 
na przystanek stały.

10. Powiększeniu pętli autobu-
sowej Fort Wawrzyszew.

11. Zwiększeniu częstotliwości 
kursowania linii autobusowej 
203.

12. Przedłużeniu obecnie 
funkcjonującej trasy linii autobu-
sowej 203, do ul. Prozy.

Przesunięciu przystanku auto-
busowego Conrada Szkoła 02 
w stronę ul. Wólczyńskiej

Teksty uchwał i stanowisk Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
są dostępne w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej www.bie-
lany.waw.pl – w zakładce BIP.

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Na lipcowej sesji radni prze-
głosowali stanowisko w spra-
wie poprawy bezpieczeństwa 
na ulicach: Conrada, Sokratesa 
i Przy Agorze.

W spomniany ciąg ulic od 
dłuższego czasu jest 
mocno eksploatowany 

przez samochody. To efekt prowa-
dzonej od lat intensywnej zabudo-
wy okolicy. Przy ul. Conrada 
(szczególnie od strony skrzyżowa-
nia z Wólczyńską) powstało kilka 
budynków od 10 do nawet 15 kon-
dygnacji. Wzdłuż ul. Sokratesa, po 
stronie nieparzystej, powstała 
zwarta pierzeja budynków miesz-
kalnych, zmieniając „środek cięż-
kości ruchu” samochodów na 
Wawrzyszewie. Wzdłuż ul. Przy 
Agorze również pojawia się nowa 
zabudowa, sytuowana punktowo 
między istniejącymi budynkami.

– Przekłada się to na znaczny 
wzrost natężenia ruchu wymienio-
nych ulic. W konsekwencji rzutu-
je to na coraz bardziej niepokojące 
statystyki zdarzeń drogowych, 
również z udziałem pieszych i ro-
werzystów, przynoszących tragicz-
ne skutki w wysokiej liczbie ran-
nych i o� ar śmiertelnych – mówi 
Radosław Sroczyński, radny Dziel-
nicy Bielany.

Z danych Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej 

Policji za lata 2016-2019 wynika, 
że w ciągu ulic liczącego niecały 4 
km doszło do 328 kolizji i 30 wy-
padków, w których 29 osób było 
rannych, a dwie poniosły śmierć.

Zdaniem radnych konieczne 
jest opracowanie przez Biuro Poli-
tyki Mobilności i Transportu Urzę-
du m.st. Warszawy oraz Zarząd 
Dróg Miejskich w Warszawie kom-
pleksowego projektu w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu pie-
szych, rowerzystów i pojazdów. Do-
celowo wszystkie trzy ulice powinny 
być traktowane jako jeden ciąg, 
a przed przygotowaniem projektu 
warto wykonać pomiary i analizy 
natężenia ruchu drogowego.

W stanowisku zaproponowa-
liśmy również przykładowe roz-
wiązania, które mogą wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa:

Poprawa bezpieczeństwa na ulicach: 
Conrada, Sokratesa i Przy Agorze

– sygnalizacji świetlna na 
przejściach dla pieszych na ul. 
Conrada na wysokości nr 15 (o co 
w szczególności zabiegał Samo-
rząd Mieszkańców Chomiczów-
ka), na ul. Sokratesa na wysokości 
nr 11A oraz na ul. Przy Agorze na 
dwóch skrzyżowaniach z ul. Wrze-
ciono od strony ul. Kasprowicza 
i od strony ul. Marymonckiej,

– dodatkowe oznakowanie nie-

strzeżonych przejść dla pieszych – 
uwzględnienie budowy aktywnych 
przejść dla pieszych na ulicach: 
Conrada, Sokratesa, Przy Agorze,

– zwężenie ul.  Sokratesa 
z dwóch pasów do jednego pasa 
w każdym  kierunku na odcinku 
pomiędzy ulicami Peto� ego i Ka-
liszówki oraz zaprojektowanie pa-
sów do lewoskrętów umożliwiają-
cych wjazd na teren osiedli po 
obydwu stronach ul. Sokratesa,

– przeniesienie bądź wybudo-
wanie drugiej równoległej drogi 
dla rowerów po parzystej stronie 
ul. Sokratesa. Droga dla rowerów, 
która aktualnie znajduje się po 
nieparzystej stronie ulicy, przecina 
się kilkunastokrotnie z chodni-
kiem biegnącym równolegle do 
ścieżki rowerowej oraz z dojazda-
mi do budynków mieszkalnych, 
garaży oraz placówek usługowo-
handlowych.

Radosław Sroczyński, 
Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego 

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Skrzyżowanie ul. Conrada z ul. Wólczyńską
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Dzielnica Bielany podpisała 
umowę na modernizację bu-
dynku Zespołu Szkół przy ul. 
Gwiaździstej 35 oraz przed-
szkola przy ul. Wergiliusza 15.

R emont popularnego „Macz-
ka” na osiedlu Ruda został 
podzielony na dwa etapy. 

W pierwszym wykonawca przygo-
tuje dokumentację projektową 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

10 mln zł na modernizację „Maczka” 
i przedszkola przy Wolumenie

budowę, a następnie przeprowadzi 
modernizację. Prace obejmują na-
prawę dachu, naprawę konstrukcji 
budynku wraz ze wzmocnieniem 
fundamentów, termomoderniza-
cję, wymianę okien oraz przebu-
dowę wejść do budynku szkoły.

Zgodnie z harmonogramem 
prace potrwają do końca 2020 r. 
i będą kosztować 4,9 mln zł.

Burmistrz dzielnicy stara się 
również pozyskać pieniądze na 

drugi etap prac obejmujący re-
mont wnętrz szkoły m.in. sal lek-
cyjnych, korytarzy i łazienek, 
a także stworzenie przeszklonego 
patio, wymianę instalacji oraz 
przebudowę obecnego dziedzińca 
na salę ekspozycyjną.

Modernizacja u „Kota 
Filemona”
Duże zmiany czekają również 

przedszkolaków przy ul. Wergiliu-

sza 15, gdzie za 5,3 mln zł dzielni-
ca rozbuduje oraz zmodernizuje 
istniejącą część budynku. Dzięki 
temu pracownicy i przedszkolaki 
zyskają bardziej komfortowe 
i przestronne pomieszczenia. 

Prace budowlane ruszyły, a za-
kończą się pod koniec przyszłego 
roku. Na czas remontu, dzieci będą 
korzystać z placówki zastępczej 
przygotowanej w budynku szkoły 
przy ul. Wrzeciono 24.

W dobudowanej części przed-
szkola (415 m2) urządzone zostaną 
m.in. nowe łazienki dla dzieci, 
a w pozostałej części budynku ro-
botnicy zmodernizują strefę admi-
nistracyjną, sale dydaktyczne, ła-
zienki, szatnię i kuchnię. Wymienią 
również instalacje, okna i drzwi. 
Prace obejmują również termomo-
dernizację i naprawę dachu.

BF

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Remonty łazienek, wymia-
na instalacji elektrycznej, 
wymiana okien. To tylko 
niektóre z prac, jakie w wa-
kacje są przeprowadzane 
w bielańskich placówkach 
oświatowych.

D zielnica dokonuje ko-
niecznych modernizacji, 
oraz adaptacji wszystkich 

możliwych pomieszczeń w bu-
dynkach szkół i przedszkoli, aby 
zapewnić młodzieży właściwe 
warunki nauki – mówi Grzegorz 
Pietruczuk, Burmistrz dzielnicy 
Bielany.

Pierwsze prace ruszyły jeszcze 
wiosną – remont dachu Przed-
szkola nr 39 przy ul. Doryckiej 1 
i w SP nr 263 przy ul. Szegedyń-
skiej 11, remont węzła cieplnego 
i ocieplenie ścian zewnętrznych 
w SP nr 133 przy ul. Fontany 3 oraz 
wymiana instalacji hydrantowej 
i wodno-kanalizacyjnej w ZS nr 49 
przy ul. Tołstoja 2.

W trakcie wakacji prace są 
prowadzone w Przedszkolach nr 

39 i 307 (wymiana ogrodzenia), 
ZS nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 
(remont łazienek), Przedszkolu nr 
49 przy ul. Skalbmierskiej 12 (wy-
miana wentylacji kuchni), ZS nr 
18 przy ul. Żeromskiego 81 (wy-

miana witryn wystawowych oraz 
okien).

Kolejne, nieco drobniejsze pra-
ce ruszą na początku sierpnia: re-
mont elewacji budynku Przed-
szkola nr 272 przy ul. Gajcego 9, 

wymiana instalacji elektrycznej 
w internacie przy ul. Lindego 20, 
remont łazienek w Szkołach Pod-
stawowych: nr 53 przy ul. Rudzkiej 
6, nr 289 przy ul. Broniewskiego 
99A, nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 

oraz nr 293 przy ul. Kochanow-
skiego 8.

Koszt wspomnianych prac to 
blisko 3 mln zł.

Nowe wyposażenie
Remonty budynków placówek 

oświatowych to nie jedyne prace. 
Dzielnica zleca również moderni-
zację otoczenia szkół i przedszko-
li. Nowe place zabaw zyskają SP nr 
187 przy ul. Sta� a 21 oraz Szkoła 
Przymierza Rodzin przy ul. Nocz-
nickiego 7.

Z kolei w SP nr 209 przy ul. 
Reymonta 25 modernizowane jest 
oświetlenie boiska i są dobudowy-
wane trybuny. Dodatkowo przy SP 
nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 po-
wstaje rodzinna strefa rekreacji, 
a przy SP nr 80 przy ul. Aspekt 
realizowany jest projekt „rekreacja 
w sadzie”.

Warto również dodać, że Dziel-
nicowe Biuro Finansów Oświaty 
Bielany zakupi wyposażenie do 12 
nowych oddziałów szkolnych.

BF

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk po podpisaniu umowy na modernizację „Maczka” Przedszkole przy ul. Wergiliusza przejdzie gruntowny remont
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Remontowane łazienki w ZS nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10
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Zespół studentów: Jan Cholewiński, Aleksandra Kozdrój, 
Patrycja Krzyżanowska, Monika Piotrkowska i Emilia Żeromska

Zespół studentów: 
Alicja Czaplicka, Patrycja Gańko, Paulina Warchoł, Anna Mamełka, Przemysław Markowski i Krystian Cyganek

Studenci Politechniki Warszaw-
skiej przygotowali swoje wizje 
zagospodarowania Nowego 
Wawrzyszewa uwzględniające 
bazar Wolumen. Konkurs prac 
zorganizowano przy współpra-
cy z Urzędem Dzielnicy Biela-
ny. Zaprezentowane koncepcje 
nie są wiążącymi ustaleniami, 
ale mogą stanowić ważny głos 
w dalszej dyskusji nad zago-
spodarowaniem obszaru.

Koncepcja I

W ramach wprowadzonych 
zmian w Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego 
stworzono projekt, uwzględniający 
oczekiwania mieszkańców, kupców 
oraz inwestorów. Pracując w zespo-
le 6-osobowym, postawiliśmy 
przed sobą konkretne cele projek-
towe, tj. pozostawienie przestrzeni 
Bazaru Wolumen jako elementu 

Koncepcja II

„Wolumen – miejsce 
dobrych spotkań” 
Koncepcja zagospodarowania 

bazaru Wolumen przewiduje 
utrzymanie dotychczasowej funk-
cji targowej, jak również wprowa-
dzenie nowych zastosowań, które 
zwiększą możliwości rozwojowe 
miejsca ważnego dla społeczności 
lokalnej. 

Od strony ul. Kasprowicza za-
projektowano 3-4-kondygnacyjny 
budynek usługowy tworzący pie-
rzeję, który domyka wnętrze placu 
targowego osłaniając je od hałasu 
i zanieczyszczeń. W jego parterze 
przewidziano lokale handlowe oraz 
lokale gastronomiczne z ogródka-
mi kawiarnianymi po stronie po-
łudniowej, oddzielonymi od baza-
ru zielenią. Na płycie targowiska 
wydzielono stanowiska handlowe 
dla samochodów i straganów oraz 
lokale do handlu stałego, a także 
toalety i wypożyczalnię stojaków. 
Pod północną częścią placu zapro-
ponowano parking podziemny.

O jakim Wolumenie marzą studenci? Prezentacja projektów (cz. 1)

o znaczeniu kulturowym i histo-
rycznym, stworzenie funkcjonal-
nego i reprezentacyjnego placu 
miejskiego oraz uzupełnienie za-
budowy o budynki usługowe, które 
dodatkowo wzmocnią funkcję cen-
trotwórczą terenu i wykorzystają 
jego potencjał inwestycyjny. 

Koncepcja w dużej mierze sku-
pia się na modernizacji terenu ba-
zaru i jego otoczenia przy jednocze-
snym zachowaniu jego funkcji 
handlowej. Od ul. Kasprowicza 
znajduje się nowoczesny budynek 
usługowy z zielonymi tarasami na 
dachu. Budynek ma zawierać w par-
terze usługi handlowe, które będą 
przedłużeniem funkcji handlowej 
bazaru. Projekt zakłada stworzenie 
przyjaznego placu miejskiego, bę-
dącego przestrzenią reprezentacyj-
ną  dla mieszkańców i użytkowni-
ków bazaru. Przestrzeń ta została 
wzbogacona o ogródki kawiarnia-
ne, ławki oraz elementy przyjaznej 

zieleni. W celu wykorzystania po-
tencjału inwestycyjnego terenu, 
jako element domykający prze-
strzeń placu, koncepcja zakłada 
powstanie budynku z usługami 
handlowymi i biurowymi. Budynek 
został zaprojektowany w taki spo-
sób, aby nie zdominował przestrze-
ni. Na drugiej kondygnacji znajdo-
wać się będzie ogólnodostępny taras 
z zielenią i kawiarniami. Pomimo 
tych zmian i modernizacji, funkcja 
bazaru pozostaje niezmieniona.

Celem projektu było stworzenie 
koncepcji łączącej interesy różnych 
jednostek zainteresowanych i zapro-
jektowanie takiej przestrzeni, która 
idealnie komponowałaby się z ist-
niejącą zabudową. Proponowane 
rozwiązania budują spójną, estetycz-
ną przestrzeń, zabudowa nie przy-
tłacza swoimi gabarytami, a wpro-
wadzone elementy zieleni sprawiają, 
że otoczenie staje się bardziej przy-
jazne jego użytkownikom. 

Po wschodniej stronie ul. Wo-
lumen zaprojektowano budynek 
biurowy o kaskadowo zmniejsza-
jącej się liczbie kondygnacji (od 7 
od ul. Kasprowicza do 4 przy ul. 
Wergiliusza), z dachami pokryty-
mi zielenią i parkingiem podziem-
nym. Przy obiekcie przewidziano 
plac wypoczynkowy z zielenią. 

Biurowiec od targowiska od-
dziela deptak, utworzony na wy-
łączonym z ruchu fragmencie 
ulicy Wolumen. Przewidziano na 
nim stanowiska handlowe, strefę 
gastronomiczną food trucków, 
a także miejsca do odpoczynku w 
otoczeniu zieleni i małej instalacji 
wodnej. Posadzka deptaka ma 
kierować pieszych wychodzących 
ze stacji metra w stronę bazaru.

Ostatnim elementem koncep-
cji, odpowiadającym na zapotrze-
bowanie mieszkańców, jest budy-
nek ochrony zdrowia wraz z miej-
scami postojowymi, zlokalizowany 
po południowej stronie ul. Wergi-
liusza.

BF

Nieodnawiany od blisko 50 lat 
skwer w rejonie ul. Kochanow-
skiego 2, 4 i 6 został zmoder-
nizowany. Projekt za 160 tys. 
zł zrealizowano w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

P owstało świetne miejsce do 
integracji sąsiedzkiej. Do-
skonałe dla dzieci, doro-

słych, seniorów i osób niepełno-
sprawnych – podkreśla Alicja 
Rybicka, pomysłodawczyni pro-
jektu.

W ramach projektu wykonano 
alejki z ławkami, zamontowano 
dwa kamienne stoły do gry w sza-
chy, warcaby i chińczyka. W prze-
strzeni rozstawiono również kosze 
na śmieci i posadzono nowe drze-
wa oraz krzewy. 

BF

Drugie życie skweru przy Kochanowskiego
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W parku zamontowano stoły do gry w szachy Bujna zieleń parku
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Bielańskie koty wolno żyjące 
mruczą z zadowolenia. Cieszą 
się z o� arnej pomocy opieku-
nów społecznych oraz zarad-
ności dzielnicy Bielany. 

Z arejestrowanych kotów jest 
około 3 tys., a osób, które się 
nimi opiekują około 300.  

W połowie czerwca odbyło się 
kolejne spotkanie karmicielek 
i karmicieli.

– Serdecznie chciałbym jeszcze 
raz podziękować wszystkim pań-
stwu. Jako urząd będziemy się sta-
rać sprostać zapotrzebowaniu na 
pomoc dla naszych czworonoż-
nych przyjaciół – mówił burmistrz 
Bielan Grzegorz Pietruczuk. Do-
dał, że w razie choroby, na podsta-
wie zgłoszenia, karma może być 
dowieziona do domów karmicieli. 
Ubolewał nad tym, że na emery-
turę odchodzi pani Halina Sęktas, 
wieloletnia koordynatorka opieki 
nad kotami w dzielnicowym Wy-
dziale Ochrony Środowiska. Od 
sierpnia 2019 r. jej obowiązki 
przejmie nowy pracownik. Szczę-
śliwie jednak bez zmian na stano-
wisku pozostanie naczelnik wy-
działu, Mirosława Włodek, wielka 
miłośniczka kotów. 

Prowadzący spotkanie apelo-
wali  o wystawianie zwierzętom 
wody, a także informowali o  uru-

Koty pod troskliwą opieką

chomieniu miejskiego programu 
bezpłatnego czipowania zwierząt. 
Tak, jak w ostatnich latach lecze-
niem bielańskich kotów wolno 
żyjących zajmuje się Przychodnia 
Chomiczówka przy ul. Conrada 8 
lok. 4. Dzielnica Bielany podpisała 
z nią umowę do czerwca 2020 r.  
Od listopada 2019 r., zgodnie 
z nową umową, karmiciele będą 
otrzymywać karmę w zmienio-
nych proporcjach, czyli 50% suchej 
i 50% mokrej. 

Dla przypomnienia! Koty wol-
no żyjące są dokarmiane oraz oto-
czone opieką lekarską i prawną. Ze 
względu na swoje zadania, nie na-
leży ich wyłapywać ani wywozić 

do schronisk. Zwierzęta te chronią 
Bielany przed inwazją myszy, 
szczurów czy nornic. Miejskie pro-
gramy pomocy realizowane są od 
10 lat. Zarejestrowanym opieku-
nem społecznym, czyli karmicie-
lem kotów wolno żyjących, może 
zostać osoba, która ma pod opieką 
minimum piątkę kotów zamiesz-
kałych w jednym miejscu (np. 
w piwnicach czy na działkach). 
Listę karmicieli prowadzi Wydział 
Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Dzielnicy Bielany. Dostają oni 
m.in. karmę dla kotów, a także 
talony na ich bezpłatną kastrację 
i sterylizację. 

Olga Gajda

 Dzięki bezpłatnym zabiegom 
sterylizacji i kastracji, można chy-
ba powiedzieć, że ustabilizowała 
się liczba bielańskich kotów wolno 
żyjących… 

Rzeczywiście, nie przybywa 
ich masowo na wiosnę, więc nie 
mamy do czynienia z niekontro-
lowanym rozrodem. Jednak licz-
ba kotów wolno żyjących nie-
znacznie wzrasta, ponieważ nie-
którzy ludzie pozbywają się cię-
żarnych kotek albo chorych ko-
tów, za których leczenie musieliby 
zapłacić. Zgodnie z naszą staty-
styką na Bielanach przebywa 
obecnie 2891 zarejestrowanych 
kotów.

Czy do wieloletnich karmicie-
lek i karmicieli, dołączają młodzi 
ludzie?

Nowych opiekunów społecz-
nych jest zdecydowanie za mało. 
Zdarza się, że pracę karmicieli 
wspomagają młodzi wolontariu-
sze, gdy na przykład zbierają punk-
ty za wolontariat, aplikując do 
średniej szkoły. Nadal większość 

Nie wyobrażam sobie życia bez kotów 
Mirosława Włodek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

opiekunów społecznych to osoby 
starsze, na emeryturach. To 289 
osób.

Szczęśliwie dzielnica Bielany 
pozyskuje z roku na rok większe 
fundusze na pomoc kotom wolno 
żyjącym…

Tak, w 2018 r. mieliśmy około 
300 tys. zł na ten cel, czyli o 100 
tys. więcej niż w 2017 r. Z kolei 

w 2019 r. dysponujemy 345 tys. zł 
na opiekę weterynaryjną. Dodat-
kowo 20 tys. zł przeznaczamy na 
zakup żwirku oraz karmy dla bez-
domnych  psów. Oczywiście, gdy-
by było więcej pieniędzy byłoby 
więcej potrzeb. Więcej na przy-
kład byłoby zakupionych środ-
ków czystości i żwirku. Obecnie 
podstawowe potrzeby są zaspo-
kojone. 

Domki dla największego 
wroga komarów

Gdzie przebywają psy, którymi 
opiekuje się dzielnica Bielany?

To stado 14 psów, które prze-
bywają na działkach przy ul. 
Nocznickiego. Opiekuje się nimi 
opiekunka społeczna. Zwierzęta 
te zostały nam w „spadku” po 
bezdomnych, którzy zamieszki-
wali tutejsze tereny. Gdy zlikwi-
dowano część działek, zaopieko-
wała się nimi mieszkanka Bie-
lan.

W ostatnich latach na Bie-
lanach przybyło schronisk dla 
wolno żyjących kotów. To azyle 
s� nansowane z budżetu partycy-
pacyjnego, które pojawiły się np. 
w Kolonii II na osiedlu Chomi-
czówka, przy ul. M. Dąbrowskiej. 
Czy w najbliższej przyszłości 
powstaną kolejne?

Na razie nie, bo nie zostały 
złożone wnioski w tej sprawie. 
Ostatnio nie przybyło też no-
wych domków drewnianych, wy-
konanych na zlecenie Wydzia-
łu Ochrony Środowiska. Jeden 
z karmicieli musiał ostatnio po-

móc kotom z domku przy ul. 
Broniewskiego. Stał on przy li-
kwidowanym bazarze i należało 
go przestawić, ponieważ nie ma 
tam już cienia, szybko psuło się 
jedzenie. 

Rozmawiała Olga Gajda

Z głębokim żalem żegnamy 
naszego Kolegę

Jerzego
Tuszyńskiego

wieloletniego członka 
Rady Samorządu 

Mieszkańców Piaski, 
wcześniej przewodniczącego 

Kolonii w strukturze WSM.
Wyrazy współczucia Żonie 

i Najbliższym składają

Koleżanki i Koledzy Samorządu 
Mieszkańców Piaski

Na Wrzecionie i Rudzie zamon-
towano budki lęgowe dla je-
rzyków. Ten z pozoru niewielki 
ptak robi dużo dla człowieka. 
W ciągu doby jerzyk potra�  
zjeść nawet 20 tys. komarów. 
Projekt zrealizowano w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

P ierwsza wieża pojawiła się 
w rejonie ul. Klaudyny 30, 
32 i 38. Druga w rejonie 

Przy Agorze 26 i 26A. Natomiast 

do października w rejonie Przy 
Agorze 26 i Wrzeciono 17 pojawią 
się automaty dla ptaków. To nie 
jedyne działania w opiece nad bie-
lańskim ptactwem. W okresie zi-
mowym w okolicach zbiorników 
wodnych rozsypywana jest spe-
cjalna mieszanka ziaren co pozwa-
la ptactwu przetrwać trudny okres 
zimowy, kiedy jest ciężej zdobyć 
pokarm.

BF

Budka przy ul. Klaudyny
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Burmistrz Grzegorz Pietruczuk, Mirosława Włodek i Halina Sęktas
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Znamy pierwsze szczegóły ko-
lejnych spotkań edukacyjnych 
w ramach Ekostrefy organizo-
wanej przez Urząd Dzielnicy 
Bielany, Trzecią Strefę przy 
wsparciu Operatora Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYS-
TEM S.A.

N a warsztatach organizowa-
nych we wrześniu i paździer-
niku edukatorzy ekologiczni 

pojawią się m.in. z jeżem pigmej-
skim oraz sowami. Dodatkowo 15 
września na placu zabaw przy ul. 
Starej Baśni 3 zostanie zorganizo-
wany piknik proekologiczny. 

Trzecia Strefa już na dobre za-
domowiła się na Bielanach z cy-
klem zajęć Ekostrefa, skierowanym 
do dzieci w wieku 4-12 lat. Dla 
nich to doskonała okazja, aby po-
rozmawiać o zwierzętach i ekolo-
gii. Na zajęciach poruszane są te-
maty opieki nad zwierzętami, 
ochrony przyrody i działań pro-
ekologicznych. 

Ekostrefa ponownie przy Starej Baśni

Cykl rozpoczyna się trady-
cyjnie – z przyjściem wiosny – 
od kwietniowego spotkania z ży-
wymi kaczuszkami i kurczętami. 
W części warsztatowej jest roz-
mowa o tym, jakie zmiany za-
chodzą w przyrodzie, gdy top-
nieje ostatni śnieg, które ptaki 
wracają z dalekich podróży, 

a które zwierzęta budzą się ze 
snu zimowego. Dzieci dowiadu-
ją się także, co dzieje się na wio-
snę z roślinnością. 

Dużo dzieje się również na 
pikniku przy ul. Starej Baśni 3, 
gdzie oprócz konkursów tema-
tycznych dla całych rodzin, mo-
żemy przyjrzeć się eksperymen-

tom i pokazom naukowym oraz 
uczestniczyć w zbiórce darów dla 
schroniska na Paluchu. Dodatko-
wo w ramach majowego spotka-
nia edukacyjnego dzieci mogły 
zobaczyć z bliska zagrodę z alpa-
kami, a niektóre zwierzęta nakar-
mić i pogłaskać.

Czerwcowe spotkanie z psem 

to zajęcia edukacyjne przede 
wszystkim o tym, jak dbać na co 
dzień o czworonożnych przyjaciół, 
ale także podczas wakacyjnych 
podróży oraz co zrobić, by były 
one bezpieczne zarówno dla dzie-
ci, jak i zwierząt.

PJE/WOŚ

Aktywne odkrywanie dzikiej 
strony miasta poprzez obser-
wację, dotyk i słuch to sama 
przyjemność. Przekonały się 
o tym dzieci, które biorą udział 
w zajęciach „Wakacje z przyro-
dą i przygodą”.

P ierwsze spotkanie odbyło się 
na początku lipca w Parku 
Olszyna, kiedy to Kornelia 

i Dariusz Kucharscy – biolodzy 
i podróżnicy opowiedzieli o pracy 
fotografa przyrody. Zaprezentowa-
li swoje najciekawsze ujęcia foto-
gra� czne z najodleglejszych zakąt-
ków świata, poznaliśmy wiele 
ciekawostek ze świata roślin i zwie-
rząt. Dostaliśmy też wiele cennych 
wskazówek dotyczących m.in. ka-
drowania, sposobów kamuflażu 

Wakacje z przyrodą i przygodą

podczas wykonywania zdjęć czy 
twórczego wykorzystania prze-
strzeni natury i jej mieszkańców. 
Pomimo ulewnego deszczu, naj-
wytrwalsi bielańscy przyrodnicy 
zostali z nami do końca i opowieść 
zakończyliśmy w gościnnych pro-
gach Biblioteki przy ul. Roma-
szewskiego.  

Kolejne spotkanie „Detektywi 
owadów”, realizowane po raz 
pierwszy w naszym cyklu przez 
Fundację „Dzieci w naturę”, odby-
ło się w Lesie Bielańskim. Wypo-
sażeni w lupy ruszyliśmy na po-
szukiwanie 400-letnich drzew, 
a wśród obumarłych butwiejących 
kłód odkrywaliśmy bogaty świat 
występujących tu owadów. Wi-
dzieliśmy próchnojady, wije i sto-
nogi. Udało się także spotkać – 

charakterystycznego dla naszego 
lasu – kozioroga dębosza! W gru-
bym, martwym pniu znaleźliśmy 
spiżarnię wiewiórek; zaś ostatnim 
punktem na mapie naszej wędrów-
ki było malownicze koryto rzeki 
Rudawki. 

Spotkania adresowane są 
szczególnie do dzieci w wieku 4- 8 
lat z opiekunami. Najbliższe warsz-
taty: 9.08 o godz. 17.30 Rzeka i jej 
mieszkańcy (Park Młociński od ul. 
Papirusów); 23.08 o godz. 17.30 
Leśne domy (Las Lindego od ul. 
Cegłowskiej) oraz 30.08 o godz. 
17:30 Dzikie życie miasta (Park 
Kępa Potocka przy słoniu bielań-
skim). W razie deszczu terminy 
wydarzeń mogą ulec zmianie.

PJE/WOŚ
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Na wrześniowym pikniku nie zabraknie zagrody z alpakami Warsztaty Eko przyciągają tłumy
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Takie lekcje to dla najmłodszych nie lada gratka Uwadze małych badaczy nic nie umknie

Las kryje wiele tajemnic...
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W poprzedniej kadencji (2014-
2018) był Pan radnym naszej Dziel-
nicy, zaś obecnie zasiada Pan w Ra-
dzie m.st. Warszawy jako reprezen-
tant mieszkańców naszej dzielnicy. 
Dlaczego kandydował Pan tym 
razem do Rady m.st. Warszawy?

Czteroletnia praca w Radzie 
Dzielnicy Bielany przekonała 
mnie, że najistotniejsza dla sku-
tecznego działania na rzecz miesz-
kańców jest współpraca między 
Dzielnicą a władzami m.st. War-
szawy, które przy obecnie obowią-
zującej ustawie warszawskiej mają 
decydujące słowo w prawie wszyst-
kich kwestiach dotyczących za-
równo Bielan, jak i pozostałych 
dzielnic. Ten stan rzeczy należało-
by zresztą zmienić poprzez zwięk-
szenie kompetencji Rad Dzielnic. 
Obecny stan prawny i faktyczny 
jest jednak taki, że kluczowe decy-
zje dla Bielan zapadają w Radzie 
m.st. Warszawy i dlatego uznałem, 
że jako radny m.st. Warszawy będę 
mógł dużo zrobić dla Bielan. Gdy 
pojawiła się propozycja kandydo-
wania do Rady m.st. Warszawy, 
uznałem podjęcie tego wyzwania 
za naturalny kolejny krok – chcia-
łem stać się rzecznikiem Bielan 
w miejscu, w którym zapadają de-
cyzje najistotniejsze dla mieszkań-
ców.

Jak Pan ocenia działania po-
przedniej kadencji Rady Dziel-
nicy Bielany, w której był Pan 
radnym?

Jestem zadowolony z wielu rze-
czy, które udało mi się zrobić 
w poprzedniej kadencji Rady 
Dzielnicy Bielany, i uważam je za 
powód do dumy. Najistotniejsza 
była dla mnie działalność w Komi-
sji Mieszkaniowej, której poświę-
całem szczególnie dużo czasu 
i energii. Komisja pod moim prze-
wodnictwem zaopiniowała ponad 
1300 wniosków o przyznanie lub 
zamianę lokali z mieszkaniowego 
zasobu m.st. Warszawy. W bardzo 
wielu spośród tych spraw mogłem 
realnie pomóc mieszkańcom na-
szej Dzielnicy. Aktywnie działałem 
także na rzecz zwiększenia środ-
ków na inwestycje, uchwalenia 
brakujących planów zagospodaro-
wania przestrzennego czy likwida-
cji ZUOK na Radiowie. Razem 
z koleżankami i kolegami z klubu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości 
byliśmy co prawda w opozycji i nie 
mogliśmy kreować działań Zarzą-
du Dzielnicy, jestem jednak prze-
konany, że dzięki naszej dużej 
aktywności i niezłomnej konse-
kwencji zrobiliśmy w zeszłej ka-
dencji bardzo dużo dobrego dla 
Bielan.

Nie ma w Warszawie piękniejszego i lepszego miejsca do życia
Rozmowa z Tomaszem Herbichem, radnym Rady m.st. Warszawy

Czy spodziewał się Pan tak 
dobrego wyborczego wyniku i co 
według Pana zadecydowało o zdo-
byciu mandatu radnego Warszawy? 
Czy było to wynikiem dobrego pro-
gram dla Bielan, czy raczej Pańskiej 
dotychczasowej działalności w Ra-
dzie Dzielnicy Bielany?

Podczas mojej działalności 
w Radzie Dzielnicy Bielany miałem 
okazję poznać wielu mieszkańców 
Bielan i jestem głęboko przekonany, 
że wśród oddanych na mnie głosów 
znalazły się te należące do osób, 
którym jako radny pomogłem. Bar-
dzo dużo uwagi poświęciłem jed-
nak także programowi wyborcze-
mu. Starałem się wykorzystać 
w nim całą wiedzę i doświadczenie, 
które zdobyłem podczas pracy 
w Radzie Dzielnicy Bielany. Już 
teraz na forum Rady m.st. Warsza-
wy aktywnie zabiegałem m.in. 
o wprowadzenie do budżetu inwe-
stycji polegającej na przedłużeniu 
ul. Broniewskiego do ul. Wólczyń-
skiej i rozbudowie ul. Wólczyńskiej, 
całkowitą zmianę infrastruktury 
drogowej i parkingowej wokół wę-
zła Młociny i przy Galerii Młociny 
czy odejście od absurdalnych roz-
wiązań zapisanych w projekcie 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla Wawrzy-
szewa, które zakładały między in-
nymi całkowitą zmianę charakteru 
obecnego bazaru przy ul. Wolu-
men.

Proszę powiedzieć coś o sobie 
i swoich związkach z naszą dziel-
nicą?

Choć jestem warszawiakiem 
od urodzenia, od swoich pierw-
szych dni związanym z Warszawą, 
mogę powiedzieć o sobie, że 

mieszkańcem Bielan stałem się 
z wyboru, co zresztą uważam za 
powód do dumy i krytycznie od-
noszę się do tych, którzy patrzą 
z góry na osoby nieurodzone i nie-
wychowane w Warszawie. Moje 
związki z Bielanami zacieśniły się 
podczas studiów na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Jestem przekonany, że decyzja 
o zamieszkaniu na stałe właśnie na 
Bielanach była całkowicie słuszna. 
Jestem z niej bardzo zadowolony. 
Nie ma w Warszawie piękniejszego 
i lepszego miejsca do życia – tak 
zielonego, łączącego różne rodza-
je zabudowy i style, a zarazem bar-
dzo dobrze skomunikowanego 
z centrum miasta.

W Radzie m.st. Warszawy jest 
Pan Wiceprzewodniczącym Komi-
sji Polityki Społecznej i Rodziny, 
a także uczestniczy w pracach  
trzech komisji: Budżetu i Finansów, 
Edukacji oraz Kultury i Promocji 
Miasta. Jak Pan sobie radzi z tak 
licznymi obowiązkami?

Gdy po raz pierwszy zdecydo-
wałem się kandydować, podjąłem 
decyzję, że będę radnym z krwi 
i kości, a nie malowanym – że rze-
czywiście włączę się w rytm pracy 
naszej dzielnicy i naszego miasta. 
Oprócz wymienionych przez Pana 
komisji jestem także członkiem 
Komitetu Audytu oraz zespołu 
opiniującego kandydatury na ław-
ników. To rzeczywiście bardzo 
dużo obowiązków – jestem jednak 
przekonany, że taka skala zaanga-
żowania na poziomie Rady m.st. 
Warszawy jest niezbędna, aby móc 
obserwować i reagować na proce-
sy kształtujące oblicze Warszawy. 
A po to zostałem radnym.

Czy praca w tych komisjach 
spełnia Pańskie oczekiwania i przy-
nosi satysfakcję?

Jestem przekonany, że wybie-
rając te komisje, dokonałem słusz-
nego wyboru. Każda z nich zajmu-
je się sprawami kluczowymi dla 
funkcjonowania  Warszawy, 
a wszystkie razem dają szeroki 
obraz tego, co dzieje się w naszym 
mieście. Jeżeli natomiast pyta Pan 
o moją ocenę poszczególnych ko-
misji w Radzie m.st. Warszawy, to 
jest ona różna w zależności od 
tego, o której z nich mówimy. Naj-
lepiej pracuje mi się w Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny oraz 
Komisji Budżetu i Finansów. 
W obu tych komisjach wspólnie 
z innymi radnymi Prawa i Spra-
wiedliwości udało mi się osiągnąć 
znaczące sukcesy: w pierwszym 
przypadku na przykład przekona-
liśmy władze miasta, że nie można 
obniżać punktacji przy przyjmo-
waniu dzieci do miejskich żłobków 
za to, że ich rodzice muszą zrezy-
gnować ze swojej aktywności za-
wodowej ze względu na opiekę nad 
osobą niepełnosprawną. Udało się 
wręcz doprowadzić do podwyż-
szenia liczby punktów dostępnych 
w ramach tego kryterium.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie bu-
dżetowe, to podczas marcowej Se-
sji Rady m.st. Warszawy zgłosiłem 
poprawkę do budżetu przyznającą 
Bielanom 950 000 zł na doposaże-
nie budynku przy ul. Palisadowej 
5D w instalację centralnego ogrze-
wania oraz ciepłej wody łącznie 
z gazową kotłownią kontenerową. 
Niestety mająca większość w Ra-
dzie m.st. Warszawy Koalicja Oby-
watelska w marcu odrzuciła tę 
poprawkę, ale została ona przyjęta 
do budżetu podczas kolejnej sesji 
budżetowej, która miała miejsce 30 
maja. W obu tych przypadkach 
potwierdziła się stara prawda, że 
konsekwencja i upór mają sens.

Gorsze wrażenia mam z pracy 
w Komisji Edukacji oraz Komisji 
Kultury i Promocji Miasta. W mojej 
ocenie za sprawą działań władz War-
szawy, które oceniam skrajnie kry-
tycznie, Komisja Edukacji jest nie-
stety wykorzystywana do walki po-
litycznej, nad czym szczególnie bo-
leję. Kultura z kolei służy nieraz do 
forsowania projektów ideologicz-
nych. Mimo mojego zdecydowanie 
krytycznego stosunku do polityki 
władz Warszawy w obu tych obsza-
rach rolę, jaką mam do odegrania 
we wspomnianych komisjach, uwa-
żam jednak za bardzo istotną – wal-
czę w nich o umiar, zdrowy rozsądek 
i spokój w podejściu do edukacji 
oraz o autentycznie różnorodną kul-
turę w Warszawie, czyli taką, w któ-

rej jest miejsce dla inicjatyw od pra-
wa do lewa, a także dla takich, które 
nie są w żaden sposób określone 
światopoglądowo.

Jak zmienił się Pański obraz 
naszej dzielnicy, mając teraz ogląd 
sytuacji z perspektywy całej stolicy, 
i jakie priorytetowe działania nale-
ży podejmować dla jak największej 
korzyści mieszkańców Bielan?

Niestety z perspektywy ogól-
nomiejskiej wygląda to tak, że ze 
słusznymi – czasem wręcz oczywi-
stymi – postulatami naszej dziel-
nicy trzeba się mozolnie przebijać. 
Czasem można odnieść wrażenie, 
że głos mieszkańców dzielnic cen-
tralnych oraz tych najdynamiczniej 
się rozwijających jest bardziej sły-
szany w Ratuszu. I nie chodzi o to, 
żeby kogokolwiek antagonizować 
czy odmawiać tamtym dzielnicom 
realizacji ich potrzeb! Rzecz jednak 
w tym, że także nasze potrzeby są 
bardzo duże, a wsparcie z miasta 
na ich realizację – niestety nie ta-
kie, jakiego moglibyśmy oczeki-
wać. Dotyczy to zwłaszcza inwe-
stycji – władze miasta ciągle prze-
kazują na Bielany zbyt mało środ-
ków na nowe inwestycje, niepro-
porcjonalnie mało w porównaniu 
z naszym potencjałem ludnościo-
wo-powierzchniowym, który jako 
radni Prawa i Sprawiedliwości od 
zawsze uznajemy za właściwy 
punkt odniesienia przy ocenianiu 
tego, jak dzielone są środki na wy-
datki majątkowe.

Potrzeby inwestycyjne Bielan 
są ogromne: wybudowanie no-
wych przedszkoli i szkół, zwłasz-
cza w miejscach, gdzie powstaje 
nowa zabudowa mieszkaniowa; 
utworzenie miejskich żłobków; 
połączenie ul. Broniewskiego z ul. 
Wólczyńską i rozbudowa ul. Wól-
czyńskiej; remonty i przebudowy 
infrastruktury drogowej (przykła-
dowo ul. Podczaszyńskiego); wy-
budowanie Domów Kultury czy 
choćby klimatyzacji w Urzędzie 
Dzielnicy Bielany to tylko niektó-
re z nich. Innym przykładem po-
kazującym, że z naszym głosem 
musimy się mozolnie przebijać, 
jest komunikacja – tak oczywisty 
dla mieszkańców Bielan postulat, 
jak przywrócenie kursów autobu-
su 520 na Chomiczówkę, nie jest 
niestety rozumiany. Często wycho-
dzi się z założenia, że doprowadze-
nie metra na Bielany rozwiązuje 
sprawę, co z perspektywy miesz-
kańców takich bielańskich osiedli, 
jak choćby położone dalej od me-
tra Chomiczówka czy Ruda, trzeba 
uznać za niedorzeczny pomysł. 

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Tomasz Herbich
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Przetrząsanie wciąż pęcznie-
jącego domowego archiwum 
owocuje czasem zaskakujący-
mi znaleziskami. To trochę, jak 
w wielkich muzeach świata, 
w których o przypadkowe „od-
krycie” w przepastnych ma-
gazynach zbiorów jest łatwiej 
niż na stanowisku archeolo-
gicznym. Tym razem wpadły 
mi w ręce materiały związane 
z konkursem rozpisanym przez 
SARP w roku 1968, a dotyczą-
cym nowego centrum usługo-
wego dzielnicy Żoliborz. 

T ak, to nie przejęzyczenie, 
pamiętajmy bowiem, że 
Bielany przez dziesiątki lat 

były częścią tej właśnie dzielnicy. 
Centrum, nazwane Kaskada, mia-
ło zespolić obie części Żoliborza, 
łatwo więc zgadnąć, które miejsce 
urbaniści uznali za jedyne sen-
sowne – oczywiście bielański „Se-
rek” u zbiegu najważniejszych 
wtedy bielańskich arterii – ul. Ma-
rymonckiej i ul. Żeromskiego. Już 
wtedy plany rozwoju miasta prze-
widywały budowę węzła komuni-
kacyjnego na osi ruchliwej ul. 
Marymonckiej oraz zespolonej 
z nim trasy przecinającej Wisłę 
(dziś al. Armii Krajowej), przy 
których prace rozpoczęto dziesięć 
lat później. Jak na schyłek epoki 
gomułkowskiej program konkur-
su zdumiewał rozmachem, w za-
łożeniach zapisano bowiem, iż 
centrum miało objąć swym zasię-
giem 150 tys., a docelowo (zakła-

Centrum Kaskada, czyli kosmiczny „Serek”

dano rozbudowę po 1975 r.) nawet 
200 tys. osób zamieszkujących 
ówcześnie północną część lewo-
brzeżnej Warszawy. Przed bloka-
mi osiedli „Bielany II” i „Bielany 
III” miał wyrosnąć wielki zespół 
urbanistyczno-architektoniczny, 
w skład którego – zgodnie z wa-
runkami konkursu – weszłyby: 
dom towarowy, supersam i pawi-
lony handlowe, hotel turystyczny, 
obiekty administracyjne, bibliote-
ka, dom kultury, młodzieżowy 
dom kultury, kina jedno- i dwu-
salowe, teatry kameralny i małych 
form, przychodnie zdrowia (ob-
wodowa i dzielnicowa), apteki 
oraz bliżej nieokreślone urządze-
nia sportowe. Przy tym zestawie-
niu jakże prowincjonalnie jawią 
się dziś wszystkie kolejne (i także 
niezrealizowane) programy bie-

lańskiego centrum opracowane 
dla „Serka” po 1989 r.! 

Na otwarty konkurs napłynęło 
jedenaście prac, z których sześć 
jury zakwali� kowało do kategorii 
spełniających założenia wstępne 
i możliwych do zrealizowania. 
Ostatecznie jednak przyznało trzy 
nagrody główne i aż sześć wyróż-
nień.  Większość projektów 
w mniejszym lub większym stop-
niu cechował schematyzm rozpla-
nowania budynków – klocków 
rodem z prac projektów Le Cor-
busiera, wszakże kilka uderzało 
niezwykłą śmiałością rozwiązań, 
jakże dalekich od wszechobecnej 
ideologii wielkiej płyty. Co dziw-
niejsze, najbardziej „szalona” 
z tych koncepcji – dzieło Zdzisła-
wa Hryniaka, Jacka Jedynaka, Je-
rzego Skrzypczaka i Jerzego Zawi-

stowskiego – zdobyła pierwszą 
nagrodę! Warto zwrócić uwagę, że 
rok później Skrzypczak i Jedynak 
zajęli pierwsze miejsce także 
w konkursie na zachodnie cen-
trum Warszawy, z którego osta-
tecznie, do 1991 r., zrealizowano 
zaledwie dwa wieżowce. Z braku 
miejsca scharakteryzuję jedynie 
zwycięski projekt „Kaskady”, która 
– gdyby doczekała się realizacji – 
byłaby dziś jednym z najwybitniej-
szych dzieł architektury epoki PRL 
w skali kraju. Bezpośrednio na 
„Serku” architekci zlokalizowali 
dwa trójkątne obiekty rzeczywiście 
przypominające gomułki białego 
sera i najpewniej przeznaczone na 
siedziby kin i teatrów oraz (być 
może) supersamu. Między nie 
wstawiono wieżowiec (hotel i ad-
ministracja centrum?), wygląda-
jący na makiecie jak dwie sterty 
książek. Zostały posadowione na 
niezwykłej platformie, spływającej 
łagodnym stokiem i schodami ku 
dwujezdniowej ul. Marymonc-
kiej. 

Po jej drugiej stronie esplanada 
ta znów miała się wznosić wklę-
słym łukiem, organicznie łącząc 
z trzema wyrastającymi z niej naj-
zupełniej zjawiskowymi gmacha-
mi. Tworzyły one trójpalczasty 
układ, rosnąc w kierunku Wisły na 
kształt ramp czy skoczni narciar-
skich. W ujęciu perspektywicznym 
te wielkie budynki wyglądają na 
makiecie jak skośne pryzmy płyt 
i listew. Najciekawsza była ich lo-
kalizacja, budynki bowiem wypeł-

niłyby wąwóz dawnego potoku 
Kaskada między ul. Chlewińską 
a ul. Opatowską, sięgając aż po 
Kościańską, która miała w ogóle 
zniknąć. Wspomniane listwy to 
kładki przerzucone nad al. Sło-
wiańską i zespajające trójpalczastą 
„pryzmę” z zespołem budynków 
o trapezowym obrysie po drugiej 
stronie tej arterii. Czwarty „palec” 
kompozycji głównego zespołu 
gmachów przeciągnięto wzdłuż ul. 
Zabłocińskiej, którą połączono z ul. 
Gdańską, omijając park ze Stawami 
Kellera, a od zachodu przedłużono 
estakadą nad ul. Marymoncką aż 
do ul. Żeromskiego. Ten końcowy 
odcinek (bez estakady) powstał 
dopiero w ostatnich latach jako ul. 
Sacharowa. Zarówno al. Słowiań-
ska, jak ul. Zabłocińska w nowej 
kon� guracji stałyby się ważnymi 
arteriami, odciążającymi trasę mo-
stową w ruchu lewobrzeżnym. 

Ciekawym elementem kompo-
zycji był zielony pasaż pieszy, po-
prowadzony od rejonu ul. Ogólnej 
na Słodowcu pod jezdniami ul. 
Marymonckiej do Kolektorskiej. 
W sąsiedztwie al. Słowiańskiej pa-
saż ten biegłby przez wnętrza bu-
dynków stojących po jej południo-
wej stronie. Tam więc zapewne 
należałoby upatrywać umiejsco-
wienie pawilonów handlowych. 

Cóż, to jeszcze jedna opowieść 
z epoki PRL, które zazwyczaj mia-
ły piękny początek, ale tylko spo-
radycznie szczęśliwe zakończenie.

Jarosław Zieliński

Makieta projektu „Architektura”, 1969

24 lipca minęła 40. rocznica 
śmierci Edwarda Stachury 
(1937-1979), poety, prozaika, 
pieśniarza i tłumacza. Ten 
modny kiedyś twórca ma na 
Bielanach niewielką uliczkę 
swojego imienia, która odcho-
dzi od ul. Cząstkowskiej i jest 
równoległa do ul. Stanisława 
Grochowiaka.

O bok Marka Hłaski, który od 
1958 r. żył i tworzył na emi-
gracji, autor „Siekierezady 

albo Zimy leśnych ludzi” jest po-
wszechnie zaliczany do najbardziej 
zbuntowanych pisarzy czasów PRL
-u. W tamtej epoce uchodził za 
idola młodego pokolenia. Henryk 
Bereza w filmie biograficznym 
„Edward Stachura. Niedokończona 
opowieść” wspomina, że ten popu-
larny wówczas pieśniarz „miał 
w ośrodkach akademickich całe 
klany fanów i wielbicieli”. O sobie 
w „Pogodzić się ze światem” Sta-
chura pisał: „Byłem buntownikiem 

40. rocznica śmierci Edwarda Stachury

łagodnym, najłagodniejszym 
z możliwych, ale krańcowym. Po-
szedłem do końca. Czy za daleko? 
Chciałem unieść wszystkie nie-
szczęścia świata ludzi. I zwariowa-
łem. Ale czy od tego? Nie wiem”. 

Najbardziej znany cytat z jego 
twórczości pochodzi z głośnej po-
wieści pisarza „Siekierezada albo 
Zima leśnych ludzi”: „I niech sobie 
będą wszyscy mądrzy ze swoimi 
rozumami, a ja z moją miłością 
niech sobie będę głupi”. Można 

odnieść wrażenie, przyglądając się 
twórczości Stachury, że samo życie 
dla życia to było dla niego zdecy-
dowanie za mało. W „Całej jaskra-
wości” napisał, że „Byli tacy, co 
rodzili się. Byli tacy, co umierali. 
Byli też i tacy, którym to było 
mało”. I tak sam żył… 

Krytyk literacki Henryk Bere-
za określił twórczość Stachury jako 
„życiopisanie”, ponieważ twórca 
opierał się głównie na tym, co sta-
nowiło jego doświadczenie. 

Wbrew samemu pisarzowi, kryty-
ka łączyła jego życie z twórczością. 
Stawiano więc znak równości po-
między wykreowanym przez niego 
bohaterem literackim, a nim sa-
mym jako realnym pisarzem. 

Głośna powieść Stachury „Sie-
kierezada albo Zima leśnych ludzi” 
została zekranizowana w 1985 r. 
przez Witolda Leszczyńskiego. 
W głównej roli Jana Pradery, który 
zaszył się w głębokiej puszczy przy 
wyrębie lasu, żeby „odtajać” i rów-
nocześnie móc prowadzić we-
wnętrzny dialog z ukochaną, wy-
stąpił Edward Żentara. Pisarz 
w 1972 r. za ten utwór otrzymał 
Nagrodę im. Stanisława Piętaka. 

W jednym z odcinków popu-
larnego serialu „Dom” Edyta Ol-
szówka jako Nina na zebraniu 
Tajnych Kursów Naukowych 
(TKN), grając na gitarze, śpiewała 
najbardziej znaną pieśń Edwarda 
Stachury „Życie to nie teatr”: „Ży-
cie to jest teatr, mówisz do mnie, 
opowiadasz;/ Maski coraz inne, 

coraz mylne się nakłada;/ Życie to 
zabawa, życie to jest taka gra/ Przy 
o t w a r t y c h  i  z a m k n i ę t y c h 
drzwiach./ To jest gra!”. Dzisiaj 
jego utwory są wykonywane m.in. 
przez Jacka Różańskiego, Jana 
Kondraka, Annę Chodakowską 
czy Stare Dobre Małżeństwo. 

Poeta zmarł śmiercią samobój-
czą. W swoim ostatnim utworze 
pożegnał się ze światem, m.in. pi-
sząc: „Umieram/ za winy moje 
i niewinność moją/ za brak, który 
czuję każdą cząstką ciała i każdą 
cząstką duszy”. Spoczywa na 
Cmentarzu Komunalnym Północ-
nym w Warszawie (kwatera 
W-XV-2). We wspomnieniu Woj-
ciecha Siemiona, „Sted – jak Sta-
chura był nazywany przez przyja-
ciół – badał każde słowo, ażeby 
wydobyć z tego słowa największy 
brylantowy blask”. Za ciekawostkę 
może uchodzić fakt, że pisarz wy-
stąpił w epizodycznej roli „Rewizji 
osobistej” (1972) w reż. Andrzeja 
Kostenki i Witolda Leszczyńskiego 
jako turysta wracający do kraju. 

Jarosław Hebel
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Pani Roma urodziła się w War-
szawie, na Starym Mieście, przy 
ul. Piwnej 19. Uczyła się w szko-
le prowadzonej przez zakonni-
ce. – Gdy wybuchło Powstanie 
Warszawskie, w piwnicy swo-
jego domu przebywałam do 2 
września 1944 r. Była ze mną 
mama w zaawansowanej ciąży 
i starszy brat. Taty nie było. 
Pożegnał się z nami 1 sierpnia – 
wspomina pani Roma, miesz-
kanka Bielan od 43 lat.

J uż wtedy, z perspektywy 
7-letniej dziewczynki, mała 
Romka wiedziała, że to „wiel-

ka gra”. Nawet dziś na wspomnie-
nie tych wydarzeń za każdym ra-
zem płacze, dziękuje Bogu za życie 
i upamiętnia kolejne rocznice zry-
wu powstańczego. Dla kontrastu 
jednak doskonale pamięta pogod-
ne chwile dzieciństwa, gdy tata 
zabierał całą rodzinę statkiem do 
Młocin. Uwielbiała słynną bielań-
ską karuzelę. W lesie, na dole przed 
kościołem pokamedulskim były 
wtedy „dechy”, gdzie ludzie tań-
czyli i śpiewali. Odbywał się wiel-
ki niedzielny piknik. Niedługo 
potem – strach, płacz, głód, bom-
bardowanie, troska o los najbliż-
szych i wiara w wyzwolenie.

Zdjęcie z Biuletynu
Pani Roma Wocial nie dyspo-

nuje pamiątkowymi zdjęciami 
z czasów niemieckiej okupacji. 
Wszystkie spłonęły w gruzach. Nie-
zwykłym zbiegiem okoliczności 
znajomy odnalazł małą Romkę na 
zdjęciu umieszczonym w „Biulety-
nie Informacyjnym” – miesięczni-
ku Światowego Związku Żołnierzy 

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Bez jedzenia, wody, tylko ogień…

Armii Krajowej.  Ta blondyneczka 
z szaro-niebieskimi oczami to wła-
śnie ona. Stoi nieopodal domu. – 
Mojego ojca Wacława Stefańskiego 
nie widziałam podczas powstania. 
Nic nie wyjaśniając pożegnał się 
z nami 1 sierpnia 1944 r. Dopiero 
po wojnie dowiedziałam się, że był 
żołnierzem Armii Krajowej, a przy 
ul. Stawki przestrzeliwał broń, któ-
rą robili powstańcy – mówi nasza 
rozmówczyni.

Na muszce śmierci
Podczas Powstania Warszaw-

skiego mała Romka wraz z mamą 

i starszym o 5 lat bratem spędziła 
miesiąc w piwnicy. Schronili się 
tam, jak i pozostali mieszkańcy 
kamienicy przy ul. Piwnej 19. Na 
początku września niemieckie siły 
zajęły Stare Miasto, wysiedlając 
Polaków do obozu w Pruszkowie. 
– Skoro świt 2 września niemiec-
kie wojsko, a dokładnie ukraińscy 
żołnierze w niemieckich mundu-
rach, zaprowadzili nas z ulicy Piw-
nej na dziedziniec Zamku Królew-
skiego. Wcześniej jednak dwie 
siostry, w tym jedna chora, które 
nie zgodziły się opuścić mieszka-
nia, zostały zabite. Na Zamku po-

dzielili naszą grupę na chłopców, 
dziewczynki i dorosłych. Chcieli 
nas rozstrzelać. Uratował nas Nie-
miec, który rozkazał nie strzelać 
do mieszkańców Starówki zgro-
madzonych na dziedzińcu – wspo-
mina pani Roma. Potem szli w dół 
do Mostu Kierbedzia, na Ma-
riensztat, Bednarską do góry,  Trę-
backą do Placu Teatralnego, Sena-
torską, aż w końcu na kościoła św. 
Wojciecha i stamtąd do obozu 
w Pruszkowie. 

Z Pruszkowa 
pod Poznań
Po kilku dniach niemieckie 

wojsko przetransportowało war-
szawiaków do bydlęcych wago-
nów. – Wpakowali nas tam do 
wagonów jak śledzie w beczce 
i wieźli chyba ze 2 tygodnie za 
Poznań. Tra� liśmy do kolejnego 
obozu, gdzie moja mama urodziła 

siostrzyczkę. Był to przełom wrze-
śnia i października 1944 r. Dziecko 
zmarło – wspomina pani Roma. 
Cudem jednak pozostała część 
rodziny przeżyła wojenne piekło. 
Tata odnalazł się w 1946 r. Wrócił 
do piwnicy przy ul. Piwnej 19 
w Warszawie, gdzie czekała na 
niego żona, córka i syn. Jak opo-
wiada nasza rozmówczyni, po woj-
nie rzadko wspominała z bratem 
okres Powstania. Było to dla nich 
zbyt bolesne. Nieustannie jednak 
kultywowali pamięć o bohaterskiej 
walce Polaków. Rokrocznie spoty-
kali się 1 sierpnia podczas uroczy-
stości na Cmentarzu Powązkow-
skim. W kolejne rocznice wybuchu 
Powstania pani Roma nadal jest na 
Starówce i odwiedza groby po-
wstańców z Batalionu „Miotła” na 
Wojskowych Powązkach. 

Olga Gajda

Roma Wocial
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Tytuł: Dzień Dziecka na Chomiczówce
Data: 1 czerwca 2019, godz. 14.00

Miejsce: teren zielony przy ul. P. Nerudy 1

Opis: W programie: interaktywny spektakl dla dzieci, gry i zabawy rodzin-
ne, pokazy taneczne, zabawy plastyczne, eksperymenty i BIOróżnorodne 
gry z Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Colour Fest Party, dmuchań-
ce i przejażdżki konne.

Kontakt: tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

W ostatnich tygodniach do 
opinii publicznej docierają sygnały 
na temat pogarszającej się koniunk-
tury w przemyśle hutniczym. Czy 
może Pan to potwierdzić? 

Tak, w Europie obserwujemy 
w ostatnim czasie zmniejszenie 
popytu na wyroby stalowe. W kil-
ku zakładach naszego koncernu 
ogłoszono w związku z tym plany 
ograniczenia produkcji, które 
obejmują m.in. zawieszenie pracy 
wielkiego pieca w Krakowie. 

Jak się to przekłada na sytuację 
Huty ArcelorMittal Warszawa i jej 
pracowników?  

Można powiedzieć, że po re-
kordowym – zarówno pod wzglę-
dem produkcji, jak wyników fi-
nansowych – roku 2018, bielańska 
Huta wróciła do normalności. Ry-
nek w 2019 r. nas nie rozpieszcza, 
ale nie można też mówić o kryzy-
sie. Odnotowujemy pewien spadek 
zamówień na pręty ze stali jako-
ściowej, co oczywiście nas martwi, 
bo inwestycje, które zrealizowali-
śmy w zeszłym roku miały na celu 
zwiększenie produkcji właśnie 
tych wyrobów. Jednak mamy moż-
liwość elastycznego reagowania na 
wahania rynku i robimy to dość 
skutecznie. Brakujące zamówienia 
na pręty jakościowe kompensowa-
ne są większą produkcją prętów 
żebrowanych. Walcownia pracuje 
więc pełną parą, a nawet bije re-
kordy produkcyjne. Stalownia tak-
że działa w bardzo dobrym rytmie. 
W kwietniu wyprodukowała re-
kordową od początków swego ist-
nienia ilość stali płynnej. Mamy 
dobre wyniki operacyjne i – jak na 
razie – całkiem przyzwoite wyniki 
� nansowe. Oczywiście są one po-
niżej naszych oczekiwań i założeń 
budżetowych, tworzonych na fali 
zeszłorocznego sukcesu. 

Czy w związku z pogorszeniem 
koniunktury Huta ArcelorMittal 
Warszawa  planuje w drugiej po-
łowie roku wyłączenie na dłużej 
części urządzeń czy obszarów pro-
dukcji? 

Takich planów nie mamy. Po-
wtarzam, że produkujemy w nor-
malnym rytmie i realizujemy za-
planowane inwestycje. Huta jest 
dojrzałą i bardzo sprawnie zarzą-
dzaną organizacją, która przetrwa-
ła wiele okresów cyklicznej deko-
niunktury. Naszym atutem jest 
duża elastyczność i możliwość 
szybkiego dostosowywania się do 
potrzeb rynku. Jedyne planowane 
obecnie przestoje wynikają z re-
montów, które – jak co roku – od-
będą się na jesieni zarówno na 
Stalowni jak na Walcowni. 

Co słychać w bielańskiej Hucie? 
Marek Kempa, prezes zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa 

Nasza dzielnica się rozrasta 
i zyskuje nowych mieszkańców, któ-
rzy nie znają historii warszawskiej 
Huty. Niektórzy nie wiedzą nawet 
o jej istnieniu. Jakie informacje 
chciałby Pan im przekazać? 

Może zacznijmy od sprostowa-
nia kilku nieprawdziwych twier-
dzeń, które się pojawiają w róż-
nych dyskusjach na temat naszego 
zakładu. Huta Warszawa zaczęła 
produkcję stali na Bielanach 62 
lata temu i od tej chwili działa nie-
przerwanie, za wyjątkiem histo-
rycznych strajków w latach 80. 
i początku lat 90. ubiegłego wieku. 
Mimo zmiany właścicieli  i zmiany 
nazwy zakładu, produkcja stali na 
Bielanach toczyła się w sposób 
ciągły. Nie było więc tak, że dawna 
Huta Warszawa zaprzestała pro-
dukcji, a dopiero w ostatnich la-
tach wznowiła ją ArcelorMittal 
Warszawa. Podkreślam to, bo spo-
tkałem  się ostatnio z taką dziwną 
i nieprawdziwą informacją, że 
Huta najpierw była, potem jej 
praktycznie nie było, a teraz zno-
wu jest i produkuje. I jeszcze jed-
no: Huta ArcelorMittal Warszawa, 
dzięki ogromnym inwestycjom, 
sięgającym prawie miliarda zło-
tych, jest obecnie jedną z najno-
wocześniejszych hut stali w Euro-
pie i znacznie ograniczyła oddzia-
ływanie na środowisko. Najlep-
szym dowodem jest to, że – jak Pan 
mówi - niektórzy nowi mieszkań-
cy Bielan nawet nie wiedzą o jej 
istnieniu…

Jak kształtują się  relacje Huty  
ze społecznością lokalną i szeroko 
pojętymi sąsiadami ? 

Od lat staramy się aktywnie 
wspierać wiele inicjatyw na Biela-
nach, tym bardziej cieszę się, że 
zostało to zauważone –  w maju br. 
Huta ArcelorMittal Warszawa  zo-
stała uhonorowana statuetką Bie-

lański Mecenas Kultury, za co bar-
dzo dziękujemy. 

Staramy się wychodzić naprze-
ciw postulatom, płynącym z na-
szego otoczenia. Jednak coraz 
bliższe sąsiedztwo powstających 
na gruntach dawnej strefy ochron-
nej huty – przeciwko czemu pro-
testowaliśmy – budynków miesz-
kalnych, sprawia, że część ich 
mieszkańców  skarży się na uciąż-
liwości, wynikające z bliskości na-
szego zakładu. Przede wszystkim 
chodzi o hałas. 

Jak reagujecie na takie syg-
nały? 

Oczywiście traktujemy je bar-
dzo poważnie i  z pokorą przyjmu-
jemy kolejne kontrole Wojewódz-
kiej Inspekcji Ochrony Środowi-
ska. Obowiązują nas określone 
normy i musimy ich przestrzegać. 
Idziemy nawet o krok dalej – 
z własnej inicjatywy zleciliśmy 
opracowanie mapy akustycznej 
całego zakładu, która powinna 
nam pomóc skutecznie ograniczyć 
rozprzestrzeniane się hałasu tam, 
gdzie to możliwe. Prace na tą eks-
pertyzą dobiegają końca. 

Jednak trzeba także otwarcie 
powiedzieć, że  oprócz oczywistego  
respektowania obowiązujących 
norm, nie można wymagać, by duży 
zakład przemysłu ciężkiego – jakim 
jest huta – działał bezszelestnie. 
Właśnie dlatego w swoim czasie 
staraliśmy się zapobiec temu, by 
budowano domy mieszkalne w mi-
nimalnej odległości od naszego 
terenu przemysłowego. Swoją drogą 
ciekawe, że ktoś, kto kupuje miesz-
kanie przy ruchliwej ulicy w dużym 
mieście przeważnie  nie dziwi się, 
że na zewnątrz słychać odgłosy ko-
munikacji. Natomiast osoba decy-
dująca się na zamieszkanie obok 
ogromnego zakładu metalurgiczne-
go, którego trudno  nie zauważyć, 

bo działa na Bielanach od ponad 60 
lat, jest zdumiona brakiem idealnej 
ciszy. Co znamienne, większość  
wykonywanych pomiarów  poka-
zuje, że hałasu generowanego przez 
Hutę nie da się odróżnić od tak 
zwanego tła – czyli szumu, wytwa-
rzanego przede wszystkim przez 
ruch samochodów na ulicach. Od-
głosy naszej produkcji przeważnie 
giną w tym szumie. 

Czy w ostatnich latach Huta 
uruchomiła jakieś dodatkowe pro-
cesy produkcyjne, które spowodo-
wały większe natężenie hałasu? 

Wręcz przeciwnie. W ostatnim 
dziesięcioleciu zlikwidowano i ro-
zebrano na terenie Huty cztery sta-
re walcownie, znacznie redukując 
tym samym ilość potencjalnych 
źródeł hałasu. Nasz cykl produkcyj-
ny przebiega ponadto w sposób 
bardzo powtarzalny, właściwie jed-
nostajny. Niewiele się zmienia, a je-
żeli to na lepsze, bo staramy się na 
bieżąco ograniczać rozprzestrzenia-
nie się odgłosów, które towarzyszą 
produkcji. W zeszłym roku zainwe-
stowaliśmy w nowe bramy do hal 
produkcyjnych i w tłumik wylotu 
pary na dachu Stalowni.

Aby uniknąć dalszych niepo-
rozumień uważam, że podmioty 

wydające pozwolenia na inwesty-
cje  zlokalizowane w minimalnej 
odległości od naszego zakładu 
oraz te, które  następnie zarabiają 
na sprzedaży tak usytuowanych 
mieszkań,  powinny uświadamiać 
przyszłym lokatorom, że oprócz 
uroków lasku Bielańskiego i Pusz-
czy Kampinoskiej, o których chęt-
nie informują, jest także rzeczywi-
stość w postaci naszego zakładu. 
Ten zakład, który jest oczywiście 
zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich norm ochrony środo-
wiska, produkuje rocznie ponad 
600 tysięcy ton stali, daje stabilną 
pracę setkom pracowników i pod-
wykonawców oraz odprowadza do 
kasy miejskiej i skarbu państwa 
podatki w wysokości kilkudziesię-
ciu  milionów złotych rocznie.  

Może trzeba zaprosić osoby, 
które nie znają Huty do jej obej-
rzenia? 

Oczywiście, robimy to od daw-
na, organizując co roku na wiosnę 
Dni Otwarte. Cieszą się one wiel-
kim powodzeniem wśród miesz-
kańców Warszawy. Mamy nadzieję, 
że oprócz ciekawych widoków, jakie 
towarzyszą nowoczesnej produkcji 
stali – to wydarzenie pokazuje tak-
że dobitnie, że jesteśmy w pełni 
otwarci i niczego nie ukrywamy. 
Także tego, że zamierzamy się nadal 
modernizować i rozwijać.  

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Bezpłatne badania mammogra� czne
Serdecznie zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne 

badania mammogra� czne w Mammobusie przy Urzędzie Dziel-
nicy Bielany, w dniu 3 sierpnia 2019 r.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: tel. 587 
673 444 lub 587 673 455, w godz. 8.30-19.30.

Pamiętajmy! Badania redukują ryzyko. Zaprasza Burmistrz 
Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.

Plakat na http://www.bielany.waw.pl/page/342,aktualnosci.
html?id=2126 i w plakatach na promocji. 

Wystawa – Barwne kościoły
Czym jest kościół? Czy tylko piękną bryłą architektoniczną? 

Czy istnieje uniwersalna forma, która zawsze będzie nas zachwycać? 
Zapraszamy na wystawę Dominiki Kożuch pt. Barwne kościoły. 
Wernisaż odbędzie się 4.08.19 r. o godzinie 12.00 w Galerii Kruż-
ganek. Przyjdź i zobacz jak forma oraz barwa wpływa na nasze 
postrzeganie rzeczywistości.

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A, Galeria Krużganek
Wstęp wolny, codziennie w godz. 8-20
Ekspozycja: od 4 do 29 sierpnia br.

Spółka ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
wzywa użytkowników boksów garażów mieszczących się na nierucho-
mości należącej do spółki ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., położonej 
przy ul. Kasprowicza 151, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ZUS 
pod tym adresem, i oznaczonych numerami: 1, 7, 9, 17, 19, 100, 111, 
116, 122 i 134, do pilnego kontaktu ze spółką ArcelorMittal Warszawa 
Sp. z o.o. na numer telefonu 602 655 008 lub (22) 835 8000, (22) 835 
8100, (22) 835 8049, bądź listownie na następujący adres: ArcelorMit-
tal Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

Marek Kempa
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Filmowa Stolica Lata
Film pt. „Pasażerowie”. Na przeznaczoną do skolonizowania, 
odległą planetę zostaje wysłana misja kosmiczna. Podróż ma trwać 
120 lat. Niestety, proces hibernacji zawodzi i dwoje uczestników 
ekspedycji – mechanik Jim (Chris Pratt) oraz pisarka Aurora (Jenni-
fer Lawrence) – budzi się 90 lat za wcześnie. Para szybko się 
w sobie zakochuje. Sielanka nie trwa jednak zbyt długo... 

01

sierpień
2019

8 sierpnia – film pt. „Grawitacja”. Brytyjsko-amerykański film fantastycznonaukowy z 2013 r. w reżyserii 
Alfonso Cuaróna. W filmie występują Sandra Bullock i George Clooney. Film otrzymał w 2014 r. 7 Osca-
rów. Inżynier medyczna dr Ryan Stone odbywa pierwszą misję na wahadłowcu kosmicznym Explorer, jej 
towarzyszem jest doświadczony astronauta Matt Kowalsky, dowodzący swoją ostatnią misją...
15 sierpnia – film pt. „2001 Odyseja kosmiczna”. Amerykańsko-brytyjski film fantastycznonaukowy 
z 1968 roku w reżyserii Stanleya Kubricka. Film opowiada o relacjach człowieka z innymi inteligentny-
mi bytami, zarówno pozaziemskimi, jak i stworzonymi przez człowieka... 
22 sierpnia – film pt. „Ukryte działania”. Trzy Afroamerykanki pracujące dla NASA pomagają przy 
wysłaniu przez USA pierwszej misji załogowej na orbitę Ziemi. 
29 sierpnia – film pt. „Pamięć absolutna”. W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki 
odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o świa-
tową dominację. 
Wszystkie filmy zaczynają się o 21.00. Wstęp wolny 

Przy Metrze Słodowiec, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Sąsiedzkie śpiewanie piosenek powstańczych wraz 
z zespołem. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe 
śpiewniki. Projekt będzie realizowany w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego 2019.

Przy muralu na podwórku wewnątrzosiedlowym na Starych 
Bielanach organicznego ulicami: Reymonta 34, Schroegera 93/97, 
Skalbmierska 7, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„Powstańcze śpiewanie
przy muralu”
na Piechotkowie

godz. 18.00 
– 20.00

02

Wernisaż wystawy – grafika i prace na podłożu 
papierowym w III odsłonie. Wystawa czynna do 31 
sierpnia 2019 r.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 
foyer sali widowiskowej, wejście od ul. A. Jarzębskiego, tel. 22 443 
47 00 wew. 42 398

Wystawa 35 lat Związku
Polskich Artystów Malarzy
i Grafików

godz. 17.00

02

Uroczystość składania kwiatów i zapalenie zniczy 
z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
w al. Zjednoczenia 34, pod tablicą na ścianie budynku 
Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej

Bielańskie Miejsca Pamięci Narodowej, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego

godz. 11.00

01

Przyjdźcie z rodziną i przyjaciółmi!!!  Zapraszamy 
z kocami, leżakami. 
2 sierpnia – Grupa Transylwania (akordeon – śpiew, 
altówka, skrzypce). Opowieść o węgierskiej i rumuń-
skiej Transylwanii tradycji muzycznej, przodkach 
Szeklerach z regionu Marosszek. Piosenki z filmów 
Tony Gatlifa.
9 sierpnia – Etno Trio (klarnet – duduk turecki, 
akordeon, perkusjonalia). Artyści wykonają utwory 
bałkańskie, z kręgu Dalekiego Wschodu oraz muzyki 
arabskiej. Wstęp wolny 

Stawy Brustmana (w razie deszczowej pogody w sali koncertowej 
BOK, ul. Goldoniego 1), tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„Muzyka na wodzie”
IV Letnie Koncerty
na Wawrzyszewie 

godz. 17.30

02Wystawa fotografii do 7 września w godzinach pracy 
Biblioteki. Wstęp wolny

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

„Motoinspiracje”
Rafał Dziorek01

Wystawa fotografii do 30 września w godzinach 
pracy Biblioteki. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany, ul. Duracza 19, tel. 22 663 
83 14.

„Powstanie 
bez walki”01

Film pt. „Alibi.com”.
16 sierpnia – film pt. „Cudowny chłopak”.
30 sierpnia – film pt. „Atak paniki”. Wstęp wolny

Park Chomicza, tel. 22 663 83 14

Kino 
Plenerowe 

godz. 20.00

02

Zapraszamy dorosłych na aromatyczną kawę 
serwowaną w otoczeniu książek, a dzieci na zabawy 
podwórkowe. Wstęp wolny 

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

Zaproszenie 
do Letniej Czytelni 
i zabawy podwórkowe

godz. 11.00 
– 15.00

03
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Kino Plenerowe
Młociny
Film pt. „Nerve”. Uczennica ostatniej klasy liceum dołącza do internetowej 
gry w prawdę i wyzwanie. Wkrótce odkrywa, że każdy jej ruch jest 
manipulowany przez anonimowych „obserwatorów”.

10 sierpnia – „Mamma Mia”. Brytyjsko-amerykański film z 2008 r. w reżyserii Phyllidy Lloyd, będący 
ekranizacją musicalu pod tym samym tytułem, którego fabuła opiera się na piosenkach zespołu ABBA...
17 sierpnia - „Iluzja”. Agenci FBI i Interpolu śledzą grupę iluzjonistów, którzy podczas przedstawień 
napadają na banki, a ukradzione pieniądze rozdają publiczności.
24 sierpnia - „Listy do Julii”. Młoda dziewczyna po przeczytaniu starego listu pragnie odszukać jego 
autorkę, by zainspirować ją do odnalezienia mężczyzny poznanego przed wieloma laty.
31 sierpnia - „Bodyguard Zawodowiec”. Światowej klasy ochroniarz dostaje za zadanie zadbać 
o bezpieczeństwo zawodowego zabójcy, który zeznaje w Międzynarodowym Trybunale Karnym.
Wszystkie filmy zaczynają się o 21.00. Wstęp wolny 

Ul. Samogłoska 9, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Uroczystość upamiętniająca walkę o lotnisko bielań-
skie przez żołnierzy AK „Grupy Kampinos”. 
Godz. 12.00 – uroczysta Msza święta w kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Pokoju, przy ul. Dzierżoniowskiej 7.
Godz. 13.00 – uroczystość patriotyczna przy pomniku 
ku czci walk o lotnisko bielańskie przy ul. Michaliny 10

Osiedle Młociny, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Uroczystość patriotyczna
z okazji 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego

godz. 12.00

04

Omawiane książki to: „Wyspa” S.H. Bjornsdottir 
i „Odwiedziny” H. Blum. Wstęp wolny

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

Dyskusyjny Klub
Książki dla Dorosłych 

godz. 17.30 
– 19.00

07

„Od serca do serca” – recital Moniki Chrząstowskiej 
w repertuarze Wiery Gran. Impreza towarzysząca 
zorganizowana we współpracy z BOK i Urzędem 
Dzielnicy Bielany. Obowiązują bezpłatne wejściówki 
do odbioru w BOK od 19 sierpnia w godz. 9.00 - 15.00.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 
foyer sali widowiskowej, wejście od ul. A. Jarzębskiego, tel. 22 443 
47 00 wew. 42 398

XVI edycja Festiwalu
Kultury Żydowskiej
Warszawa Singera

godz. 18.00

24

Wstęp wolny 

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

Spotkanie autorskie
z Emilią Krakowską

godz. 18.00

28

Utwory z płyty Z tancbudy Szai Magnata „Hava 
nagila czyli radujmy się”. W koncercie zagrają 
Krzysztof Kociszewski (gitara), Piotr Przybył (skrzyp-
ce), Radek Wróbel (gitara basowa). Impreza towarzy-
sząca zorganizowana we współpracy z BOK i 
Urzędem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Obowią-
zują bezpłatne wejściówki do odbioru w BOK od 19 
sierpnia w godz. 9.00 - 15.00.

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

Koncert zespołu 
Yankel Band

godz. 17.00

31

Pokaz filmu „Jak wyszedłem z szafy. Sekret Nani 
i Popiego”. 
29 sierpnia – pokaz filmu „Vivienne chce się roz-
wieść”. Wstęp wolny 

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

Kino żydowskie 
na Bielanach

godz. 19.00

22

Koncert zespołu Klezmersi – kwartet akustyczny, który 
tworzą muzycy: Robert Smoderek, Robert Kuśmierski, 
Damian Orłowski i Michał Lamża, absolwenci Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Skwer między budynkami przy ul. Starej Baśni 8 a Starej Baśni 10, 
tel. 22 835 54 44 

31 sierpnia – koncert zespołu The Time Quartet. 
W programie autorskie aranżacje na kwartet smyczkowy 
utworów popularnych i jazzowych, takich artystów jak: 
ABBA, Adele, Coldplay, Europe, Metallica, oraz aranżacje 
znanych tematów z muzyki filmowej takich dzieł jak: 
„James Bond”, „Romeo i Julia”, „Skyfall”, „Ojciec Chrzest-
ny”, „Amelia”. Wstęp wolny 

Osiedle Ruda, tel. 22 835 54 44

Grające Podwórka

godz. 19.00

30

Tego dnia zagra dla mieszkańców ODET. Jej utwory 
to zderzenie dwóch odmiennych stylistyk – melan-
cholijnej liryki i humoru. Od 2018 r. koncertuje razem 
z Ralphem Kamińskim. 
23 sierpnia – Koncert duetu Paula i Karol. Śpiewając 
po angielsku i pisząc piosenki wypełnione chwytli-
wymi melodiami i tekstami, które przedkładają 
uczciwość, społeczność i miłość nad szum i postmo-
dernistyczny blask. Wstęp wolny 

Teren położony na skrzyżowaniu ul. Kleczewskiej i  ul. Schroegera, 
tel. 22 443-47-00 wew. 42 398

Roślinne brzmienia

godz. 20.30

09

Jak co roku zapraszamy na Chomiczówkę. W tym 
roku zagra dla mieszkańców Sidney Polak. Przed 
koncertem Samorząd Mieszkańców Chomiczówka 
zorganizuje piknik sąsiedzki. Wstęp wolny 

Teren położony na terenach rekreacyjnych przy ul. Pabla Nerudy 1, 
tel. 22 443-47-00 wew. 42 398

Dzień Chomika – 
15-lecie piosenki 
„Chomiczówka”

godz. 19.30

24
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Sobotnie popołudnie, 29 
czerwca upłynęło na Kępie 
Potockiej pod znakiem zaba-
wy i muzyki. Tego dnia miała 
miejsce bardzo lubiana przez 
mieszkańców Bielan impreza – 
Bielańskie Wianki.

Z abawa, którą prowadził Jaro-
sław Budnik, rozpoczęła się 
o godz. 17.00. Były warsztaty 

robienia wianków, foodtrucki, sta-
nowisko z warszawską kranówką 
oraz fotobudka, a o oprawę muzycz-
ną dbał DJ Papa Zura. O godz. 19.00 
z „wiankowego” stanowiska wyru-
szył korowód z dużym wiankiem, 
który następnie został zwodowany 
w kanałku Kępy Potockiej. Korowo-
dowi przewodzili burmistrz dziel-
nicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, 
wiceburmistrzowie: Katarzyna Po-

Bielańskie Wianki 2019 (2009), „Mam talent!” (2011) oraz 
„X Factor” (2013 i 2014). Potem był 
festiwal w Opolu (2016), pierwsza 
płyta (2017), a także bardzo udany 
koncert w Sali Widowiskowej bie-
lańskiego Urzędu Dzielnicy (2018). 
Jej żywiołowy występ podczas Bie-
lańskich Wianków porwał publicz-
ność i potwierdził, że wciąż młoda, 
a już doświadczona wokalistka ma 
przed sobą wspaniałą artystyczną 
przyszłość i jeszcze nieraz pokaże 
ogromny talent rockowy.

Imprezę zorganizował dosko-
nale znany tandem: Urząd Dziel-
nicy Bielany oraz Stołeczna Estra-
da. Partnerami byli Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Reali-
zacji Inwestycji, MPWiK i War-
szawska Kranówka, zaś patronat 
medialny objęli Melo Radio oraz 
miesięcznik „Nasze Bielany”.

Rafał Dajbor

To mały krok dla człowieka, 
ale wielki skok dla ludzkości. 
20 lipca 2019 r. obchodziliśmy 
50. rocznicę lądowania Neila 
Armstronga i Buzza Aldrina – 
załogi misji Apollo 11 w statku 
Orzeł na księżycowym Morzu 
Spokoju. Ponadto 27 czerwca 
minęła 41. rocznica lotu w ko-
smos jak dotąd jedynego pol-
skiego kosmonauty generała 
Mirosława Hermaszewskiego, 
który w 1978 r. na pokładzie 
radzieckiego statku Sojuz 30 
wyruszył w swoją nieziemską 
wyprawę.

B liskość obu rocznic zmotywo-
wała Urząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, Stowarzysze-

nie Twórców „Cztery wymiary to 
dla nas za mało” i portal „We Need 
More Space” do zorganizowania dla 
mieszkańców dzielnicy pierwszego 
pikniku o tematyce kosmicznej pn. 
„Bielany na Orbicie”. 28 czerwca na 
terenie rekreacyjnym położonym 

Bielany na Orbicie

przy bielańskim ratuszu odbył się 
piknik kulturalno-naukowy, na któ-
rym w sposób przyjemny i przy-
stępny można było poznać tajem-
nice kosmosu. 

Na mieszkańców czekały za-
równo merytoryka, jak i wiele za-

bawy, w tym pantomima, malowa-
nie tekturowych rakiet i kosmicz-
ne planszówki.

Na pikniku oblegane były przede 
wszystkim stanowiska Studenckiego 
Koła Astronautycznego, zespołu 
PW-Sat2 i projektu 3D Kossmo, 

z nich powstał na Bielanach, który 
część po części wydrukowany był na 
drukarce 3D.

Siedząc w leżaku, można było 
wysłuchać ciekawych prelekcji m.in. 
Dominika Roszkowskiego „PW-
Sat2 – misja studenckiego satelity”, 
Radka Grabarka „Jak zostać astro-
nautą” oraz Iwony Walentynowicz 
„Oderwani od Ziemi – o pasji lata-
nia balonem i postrzeganiu frag-
mentów błękitnej planet”. Jakub 
Bochiński, znany warszawski popu-
laryzator nauki, podczas swojego 
interaktywnego wykładu „Kongres 
planetarny” wspólnie z mieszkań-
cami Bielan planował misję w głę-
bokiej przestrzeni kosmicznej.

Wieczorem uczestnicy pikniku 
delektowali się tajemniczymi 
dźwiękami mis i gongów podczas 
koncertu „Muzyka Sfer” Kingi 
Ulanowskiej. Wydarzenie zakoń-
czył pokaz plenerowy � lmu „Cho-
pin � e Space Concert” oraz spo-
tkanie z jego reżyserem – Adamem 
Ustynowiczem.

Anna Fornalczyk
Michał Michałowski

gdzie specjaliści dzielili się wiedzą 
o świecie ponad ziemską atmosferą 
i prezentowali modele sond, rakiet 
oraz kosmicznych pojazdów. Naj-
większym powodzeniem zarówno 
wśród dzieci, jak i dorosłych cieszy-
ły się łaziki, a co ciekawe jeden 

tapowicz i Włodzimierz Piątkowski 
oraz grupa bielańskich i warszaw-
skich radnych. Bielańskie Wianki 
odwiedziła także Wiceprezydent 
Warszawy Renata Kaznowska.

O 19.30 zaczęły się koncerty. 
Wystąpiły: Aga Zaryan i Daria Za-
wiałow. Aga Zaryan jest jedną z naj-
wybitniejszych współczesnych pol-
skich jazzmanek, sławną „od Tokio 

po Nowy Jork”, jak napisano o niej 
w jednej z gazet. Koncertowała 
m. in. w krajach skandynawskich, 
w USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii, 
Turcji i Francji. Jej wizytówką jest 
wysublimowana różnorodność sty-
listyczna tworzonej przez nią mu-
zyki oraz wyjątkowe, ciepłe brzmie-
nie głosu. Nic więc dziwnego, że 
koncert podobał się wszystkim 
uczestnikom bielańskiej imprezy, 
zwłaszcza, że artystka postanowiła 
udowodnić, iż jazz jest muzyką nie 
tylko do kontemplowania i podzi-
wiania, ale także do tańca i śpiewa-
nia wspólnie z publicznością. 

Z kolei Daria Zawiałow to wo-
kalistka rockowa młodego pokole-
nia, która całkiem niedawno poja-
wiła się na listach przebojów. Śpie-
wa jednak od dzieciństwa. Pierwsze 
muzyczne kroki stawiała w popu-
larnych programach telewizyjnych, 
takich jak „Od przedszkola do 
Opola” (1999), „Szansa na sukces” 
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Renata Kaznowska i Grzegorz Pietruczuk 
uroczyście rozpoczęli Bielańskie Wianki

Koncert Darii Zawiałow Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem

Łazik 3D Kossmo budził duże zainteresowanie
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Projekcje kina plenerowego na Bielanach

KU LT UR A

Sidney Polak 
zagra na Chomiczówce

2 sierpnia odbędzie się 
pierwszy seans w kinie 
plenerowym na Wawrzysze-
wie. Przy Stawach Brust-
mana do końca wakacji 
zaplanowano pięć seansów. 
Projekcje pod chmurką 
będą również na Chomi-
czówce i Młocinach.

N a Wawrzyszewie cykl „eko-
Lato przy Stawach Brust-
mana” 2 sierpnia otworzy 

� lm „Antropocen: Epoka człowie-
ka”. Kolejne seanse zaplanowano: 
9 sierpnia „Erin Brockovich”, 16 
sierpnia „Geostorm”, 23 sierpnia 
„Znikająca wyspa” oraz 30 sierp-
nia „Droga do domu”. Wszystkie 
zaplanowane są na godzinę 21.

Kino na Chomiczówce

Również w sierpniu będą kon-
tynuowane seanse w Parku Cho-
micza (między Przedszkolem nr 
327 a siedzibą WSM „Chomi-
czówka”). 2 sierpnia będzie wy-
świetlany � lm „Alibi.com”; 16.08 
„Cudowny chłopak”; 30.08 „Atak 
paniki” oraz 13 września „Złe 

Maria Piotrowska, uczennica 
XLI Licem Ogólnokształcącego 
im. Joachima Lelewela, została 
laureatką VII Konkursu Piosen-
ki Francuskiej organizowane-
go na Pradze Południe.

J ury pod przewodnictwem 
Ryszarda Kalkho� a oceniało 
niesamowite interpretacje 

piosenek francuskich. Maria oka-
zała się bezkonkurencyjna, dla 
której piosenka francuska jest 
wielką pasją.

Tuż po zwycięstwie, w rozmo-
wie opublikowanej przez Urząd 
Dzielnicy Praga Południe, uczen-
nica Lelewela powiedziała, że 
śpiewanie towarzyszy jej od 

Uczennica Lelewela laureatką 
konkursu piosenki francuskiej

dziecka. Zaczynała od śpiewania 
kolęd na rodzinnych uroczysto-
ściach. To dało bodziec do pod-
jęcia nauki śpiewu w domu kul-
tury.

Maria ma za sobą pierwszy 
występy w musicalu, który został 
przygotowany w ognisku teatral-
nym Teatru Ochota. Po zakończe-
niu liceum zamierza kształcić się 
w kierunku artystycznym, dlatego 
poważnie rozważa studia wokal-
no-aktorskie w Instytucie Jazzu 
i Muzyki Estradowej Akademii 
Muzycznej w Łodzi.

Nagrodą w konkursie był 
weekendowy wyjazd do Paryża.

BF

W tym roku „Dzień Chomika” 
będzie niezwykły. Wszystko 
za sprawą 15-lecia kultowe-
go utworu „Chomiczówka”. 
24 sierpnia Sidney Polak zagra 
go na żywo.

P iosenka „Chomiczówka” to 
jeden z symboli osiedla, 
symboli dzieciństwa spędzo-

nego na Chomiczówce. Koncert 
będzie takim małym świętem na-
szego osiedla – zaprasza radny 
Krystian Lisiak (Razem Dla Bie-
lan).

Pierwsza wersja „Chomi-
czówki” została nagrana w 2002 
roku, to był również jeden 
z pierwszych utworów artysty. 
Sidney Polak na bielańskim osie-
dlu przeżył blisko 20 lat. W 1990 
roku został perkusistą w zespole 
T. Love. Na swoim koncie ma 
również trzy pyły solowe – ostat-
nia została wydana na jesieni 
ubiegłego roku.

24 sierpnia usłyszymy naj-
większe hity artysty. Początek kon-
certu o godzinie 19.30. Scena bę-
dzie zlokalizowana na Chomi-
czówce na terenie rekreacyjnym 
w rejonie ul. Pabla Nerudy 1. 
Wstęp wolny.

BF

mamuśki”. Seanse rozpoczynają 
się o godzinie 20. 

Kino na Młocinach
Z kolei na Młocinach seanse 

zaplanowano do września. 
3 sierpnia „Nerve”; 10.08 „Mam-
ma mia”; 17.08 „Iluzja”; 24.08 
„Listy do Julii”; 31.08 „Bodyguard 
zawodowiec” – projekcie ruszają 

o 21. Z kolei we wrześniu obej-
rzymy: 7.09 „Venom”; 14.09 „Wilk 
z Wall Street”; 21.09 „Sztanga 
i cash” oraz 28.09 „Złap mnie jeśli 
potra� sz”. 

Wszystkie seanse o godzinie 20 
przy Szkole Podstawowej nr 77 ul. 
Samogłoska 9.

BF

Kino plenerowe przy Stawach Brustmana Kino plenerowe na Chomiczówce

Fo
t. 

S.
 K

or
ze

ni
ew

sk
i

Fo
t. 

M
. S

ok
ół

Fo
t. 

m
at

. p
ra

so
w

e

Sidney Polak

Maria Piotrowska

Fo
t. 

U
D

 P
ra

ga
 P

oł
ud

ni
e



15Nasze Bielany nr 7/2019 S POŁECZNE

Miasto to jego mieszkańcy. 
Zasada ta jest bliska warszaw-
skiemu samorządowi, który 
opracował szereg narzędzi 
dedykowanych aktywizacji 
mieszkańców, rozwoju wspól-
not lokalnych i integracji 
sąsiedzkiego środowiska. 
O części z nich, jak budżet od 
niedawna obywatelski, słyszał 
zapewne już każdy, ale jest 
jeszcze wiele innych, które 
można dopasować zależnie od 
potrzeb mieszkańców.

I nicjatywa lokalna — nazywana 
także budżetem z wkładem 
własnym, to specy� czna forma 

współpracy między miastem 
i podległymi mu jednostkami 
a mieszkańcami, która ma na celu 
realizację wspólnie zadania na 
rzecz społeczności lokalnej. Jak to 
działa? Krok 1 – to opracowanie 
przez mieszkańców pomysłu, któ-
ry musi wpisywać się w wyznaczo-
ne obszary. Krok 2 – to przygoto-
wanie wniosku, w którym autorzy 
inicjatywy (minimum 2) opisują 
swój pomysł, szacują wartość 
wkładu pracy społecznej i rzeczo-
wego oraz oczekiwanego wkładu 
ze strony miasta (zakup usług i/
lub materiałów). Krok 3 – to oce-
na wniosku przez urzędników. 
Jeśli będzie ona pozytywna, 
a środki zostaną przyznane (rezer-
wa celowa ma swoje limity) przy-

Aktywni lokalnie – narzędzia i programy 
wsparcia inicjatyw mieszkańców

chodzi czas na krok 4 – czyli usta-
lenie szczegółów i podpisanie 
umowy. Następnie zgodnie z har-
m on o g r am e m  m i e s z k ań c y 
i urzędnicy wspólnie realizują ini-
cjatywę, która kończy się o� cjal-
nym podsumowaniem. Dotych-
czas, stan na rok 2018, w całej 
Warszawie złożono 66 wniosków, 
z czego zrealizowane zostało 55, 
w tym dwa na Bielanach. W ra-
mach inicjatywy „Archiwum Wól-
ki” wydana została książka „Daw-
na Wólka Węglowa. Wspomnienia 
mieszkańców”.

Więcej o inicjatywie lokalnej 
znajdziecie na stronie inicjatywa.
um.warszawa.pl

Kolejnym narzędziem jest 
Spółdzielnia kultury, czyli interne-

towa przestrzeń, w której różne 
instytucje, organizacje pozarządo-
we, MALe, prywatni przedsiębior-
cy, biblioteki, kawiarnie i wszyscy 
chętni dzielą się nieodpłatnie swo-
imi zasobami – przestrzenią, sprzę-
tem i produktami kultury. Baza 
udostępnionych zasobów jest ob-
szerna i można tam znaleźć różno-
rodne ciekawe rzeczy. Jak to działa? 
Jeśli chcecie zorganizować wyda-
rzenie lokalne, kulturalne lub spo-
łeczne, które jest niekomercyjne 
oraz otwarte dla wszystkich miesz-
kańców Warszawy, możecie wypo-
życzyć nieodpłatnie zasoby Spół-
dzielni przez jej stronę interneto-
wą. Planujecie sąsiedzki piknik, 
a brakuje Wam krzeseł lub stołów? 
Znajdziecie je w Spółdzielni. Chce-

cie przeprowadzić wśród miesz-
kańców warsztaty czy zajęcia, a nie 
możecie znaleźć odpowiedniej 
sali? Na pewno będzie taka w za-
sobach Spółdzielni. Chcecie się 
czymś podzielić z innymi aktyw-
nymi mieszkańcami? Możecie 
udostępnić swoje zasoby.

Więcej o Spółdzielni kultury 
znajdziecie na stronie spoldziel-
niakultury.waw.pl

Innym miejskim programem 
aktywizacji i integracji środowisk 
lokalnych jest Towarzystwo Są-
siedzkie, będące przestrzenią dla 
wszystkich mieszkańców Warsza-
wy, gdzie znajdą oni wsparcie w re-
alizowaniu inicjatyw na rzecz do-
brego sąsiedztwa. Program po-
dzielony jest na trzy sekcje – szko-
lenia, spotkania i działania. W ra-
mach szkoleń prowadzone są za-
jęcia poświęcone aktywizacji są-
siedzkiej i warsztaty np. stolarskie, 
ogrodnicze czy gra� czne. Na spo-
tkaniach mieszkańcy mogą dowie-
dzieć się ciekawych rzeczy o mie-
ście, urbanistyce, wymienić do-
świadczeniami, zapytać o różne 
sprawy miejskich urzędników oraz 
spotkać się z lokalnymi liderami. 
Działania Towarzystwa skupią się 
na wsparciu lokalnych inicjatyw 
poprzez pomoc finansową (do 
2 tys. zł) i merytoryczną. Jak uzy-
skać te wsparcie? Pomysł na są-
siedzką inicjatywę należy zgłosić 
do konkursu „Po Sąsiedzku” – je-

den krótki formularz, w ramach 
którego s� nansowane zostanie mi-
nimum 25 projektów sąsiedzkich 
w 2019 roku i tyle samo w 2020.

Więcej o Towarzystwie Sąsiedz-
kim i konkursie znajdziecie na stro-
nie towarzystwosasiedzkie.pl

Rozwój wspólnoty lokalnej 
wspierają również Miejsca Aktyw-
ności Lokalnej, które organizują 
zajęcia, warsztaty, wydarzenia spo-
łeczne i kulturowe, wszystko nie-
odpłatnie. W całej Warszawie 
działa aż 91 MALi, a na Bielanach 
funkcjonują 3 – Studnia przy ul. 
Estrady 112, Dom Sąsiedzki Samo-
głoska przy ul. Samogłoska 9a, lok. 
3 (wejście od ul. Balaton) oraz 
MAL w Wypożyczalni dla Doro-
słych i Młodzieży nr 22 przy ul. 
Rudzkiej 12/14.

Więcej o Miejscach Aktywno-
ści Lokalnej znajdziecie na stronie 
inicjatywa.um.warszawa.pl/mal

Opracowanych przez miasto 
narzędzi i programów wsparcia 
rozwoju wspólnot lokalnych i ak-
tywizacji mieszkańców jest oczy-
wiście więcej, jak m.in. Ochotnicy 
Warszawscy, a omówione zostaną 
w kolejnych tego rodzaju artyku-
łach. 

O dp ow ie dz i  na  pyt an i a 
i wsparcie w korzystaniu z omó-
wionych narzędzi mieszkańcy 
mogą uzyskać od pracowników 
referatu ds. partycypacji społecz-
nej Wydziału Kultury i Promocji 
Dzielnicy Bielany działającego 
w Bielańskim Integratorze Przed-
siębiorczości przy al. Zjednoczenia 
25 w godz. 8.00 – 16.00.

Michał Michałowski

Młodzieżowi Radni Roku
W ostatnich miesiącach in-
formowaliśmy o działalności 
Młodzieżowej Rady Dzielni-
cy Bielany. Czas przybliżyć 
sylwetki dwóch niezwykłych 
osób działających w Radzie: 
przewodniczącego Bartosza 
Celińskiego – ucznia XLI LO 
im. Joachima Lelewela oraz 
wiceprzewodniczącą Alek-
sandrę Talarek – uczennicę 
XCIV LO im. gen. S. Maczka. 
Oboje są również radnymi 
Młodzieżowej Rady m.st. 
Warszawy.

Chodzicie do różnych szkół 
na terenie naszej dzielnicy, macie 
różne zainteresowania  osobowości,  
więc dlaczego zdecydowaliście się 
przystąpić do Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Bielany?

Bartek: Ponieważ uważamy, 
że nasza dzielnica powinna 
stwarzać przestrzeń do działań 
środowisk młodzieżowych i tak 

naprawdę chcemy mieć wpływ 
na to, co dzieje się w okolicy, 
w której mieszkamy i uczymy 
się.

Co podoba się Wam w Waszej 
pracy i daje Wam największą sa-
tysfakcję?

Ola: Nasza działalność to jest 
coś, co daje satysfakcję z samej 
możliwości jakiegokolwiek 
wpływu na nasze otoczenie, ale 
najfajniejsze jest to, kiedy akcje, 
które mają pozytywny odbiór, 
a ludzie chętnie w nich uczest-
niczą. 

Bartek: Wydaje mi się, że Ola 
ma rację, że największą satysfakcję 
daje nam liczny udział w naszych 
akcjach, bo to daje nam siłę do 
dalszego działania. Nic dodać, nic 
ująć.

Z czego jesteście najbardziej 
dumni, jaka akcja sprawiła Wam 
największą zabawę? 

Ola: Chyba zgodnie może-

my powiedzieć, że była to orga-
nizacja Międzypokoleniowej 
Potańcówki w XXII LO im. José 
Martí. Było to wydarzenie, któ-
rego brakowało w naszej dziel-
nicy.

Bartek: Z pewnością pochło-
nęła ona najwięcej czasu. Te 
wszystkie dekoracje, podróże ze 
sklepu do szkoły, później znowu 
do sklepu, Te wszystkie przygo-
towanie finalnie przyniosły 
oczekiwane efekty. Mówiąc 
mniej formalnie, dobrze się ba-
wiliśmy.

Znakomicie. Dziękuję, że mimo 
wakacji zdecydowaliście się poświę-
cić swój czas, żeby trochę opisać 
Was i Waszą działalność w Mło-
dzieżowej Radzie Dzielnicy Bielany. 
Dziękuję.

Ola i Bartek: Dziękujemy! Za-
chęcamy do śledzenia dalszej dzia-
łalności Naszej Rady. 

Redakcja
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Wiceprzewodnicząca Rady Iwona Walentynowicz podczas gry miejskiej 
na Wólce Węglowej zorganizowanej w ramach inicjatywy lokalnej
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Bartosz Celiński i Aleksandra Talarek
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„Bielańskie Rozmowy o Zdro-
wiu Psychicznym” – pod 
koniec czerwca ruszył nowy 
cykl spotkań dla mieszkań-
ców Bielan oraz specjalistów 
zdrowia psychicznego, którzy 
pracują z dziećmi i młodzieżą 
z dzielnicy. Organizatorami są 
Środowiskowe Centrum Zdro-
wia Psychicznego dla dzieci 
i młodzieży Warszawa-Bielany, 
Instytut Psychologii Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i Urzęd Dzielnicy Bielany.

P odczas inauguracyjnego 
spotkania rozmawialiśmy 
o autoagresji. Zaproszeni 

goście: specjaliści, pedagodzy, pra-
cownicy na co dzień zajmujący się 
młodzieżą, wraz z rodzicami dzie-
ci i nastolatków. Wspólnie zajmo-
wali się trudnymi zachowaniami, 
takimi jak samookaleczenia, zabu-
rzenia odżywiania i uzależnienia.

Część pierwsza składała się 
z wystąpień specjalistów zdrowia 
psychicznego. Rozpoczął ją psy-
chiatra i dyrektor ds. medycznych 
bielańskiego ŚCZP dla dzieci i mło-
dzieży dr Artur Wiśniewski. Mówił 
o uzależnieniach rozumianych jako 
zachowania autodestrukcyjne. Dy-
rektor Wiśniewski szczególną uwa-
gę poświęcił siecioholizmowi (uza-
leżnienie od internetu) i fonoholi-
zmowi (uzależnienie od telefonów). 
Objawiają się one poprzez: poczu-
cie przymusu korzystania z inter-
netu/ smartfona, występowanie 

Chcemy Cię po tej stronie, czyli 
Bielańskie Rozmowy o Zdrowiu Psychicznym

rozdrażnienia przy próbach prze-
rwania lub ograniczenia korzysta-
nia z sieci, zaniedbywanie innych 
źródeł przyjemności lub dotych-
czasowych zainteresowań oraz ko-
rzystanie z sieci i/lub urządzenia 
pomimo szkodliwych następstw: 
� zycznych, psychicznych i społecz-
nych. Psychiatra podkreślił, że ce-
lem terapii jest kontrolowane, 
umiarkowane korzystanie z inter-
netu/telefonu, przy jednoczesnej 
abstynencji od aplikacji interneto-
wych aktywujących uzależnienie.

Samookaleczenia 
u nastolatków
Następnie głos zabrała psycho-

log z ŚCZP dla dzieci i młodzieży 
Dagmara Wiśniewska. Scharakte-
ryzowała ona samookaleczenie 
u nastolatków jako zamierzone, 
przeprowadzone z własnej woli 
i stanowiące niewielkie zagrożenie 
życia uszkodzenie własnego ciała. 
Nie jest ono akceptowane społecz-

nie, a jest dokonywane w celu 
zmniejszenia dyskomfortu psy-
chicznego. Podkreśliła, że samo-
okaleczenie może pełnić funkcję 
redukcji napięcia, dążenia do od-
zyskania poczucia rzeczywistości, 
zapobiegać tendencjom samobój-
czym, stanowi też formę karania 
siebie lub wywołania emocji w sy-
tuacji odczuwania „pustki we-
wnętrznej”.  Często występuje ra-
zem z zaburzeniami emocjonalny-
mi i/lub doświadczeniami trauma-
tycznymi. Leczenie oparte jest na 
psychoterapii indywidualnej, której 
celem jest redukcja dysfunkcyjnych 
schematów zachowania i myślenia 
na temat siebie, świata i innych oraz 
na psychoterapii rodzinnej.

Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia odżywiania były 

kolejną formą agresji skierowanej 
na siebie, omawianą podczas spo-
tkania. Romualda Ulasińska – psy-
cholog, psychoterapeuta i superwi-

zor – zwróciła uwagę, że obecnie 
1 proc. osób choruje na jadłowstręt 
psychiczny (anorexia nervosa). Na-
silenie zachorowań przypada na 
okres dojrzewania. Najczęściej wy-
stępuje wśród młodych dziewcząt, 
a objawia się ograniczeniem ilościo-
wym i jakościowym przyjmowane-
go pokarmu. Czynnikami ryzyka 
wystąpienia anoreksji są: cechy oso-
bowości (perfekcjonizm, zależność 
i podporządkowanie, nastawienie 
na osiągnięcie sukcesu), obniżona 
samoocena, wydarzenia, które mia-
ły miejsce w ciągu życia, sytuacja 
rodzinna oraz szeroko rozumiane 
oczekiwania społeczno-kulturowe. 
Standardem leczenia jest psychote-
rapia rodzinna i indywidualna – 
wskazała ekspertka.

Drugim często występującym 
zaburzeniem jest bulimia nervosa 
(psychiczna). Podstawowym jej ob-
jawem są krótkotrwałe napady ob-
jadania się, a następnie podejmowa-
nie działań służących zapobieganiu 
tyciu takich jak: wymioty, przyjmo-
wanie środków przeczyszczających, 
intensywne ćwiczenia � zyczne czy 
posty. Wśród dziewcząt cierpiących 
na bulimię psychiczną występuje 
zwykle negatywna ocena własnego 
ciała. Można zaobserwować u nich 
występowanie zamkniętego cyklu: 
napięcie i głód, który prowadzi do 
obsesyjnego myślenia o jedzeniu, po 
czym następuje napad objadania. Po 
przyjęciu dużej ilości jedzenia poja-
wiają się poczucie winy, obrzydzenie 
do siebie, co prowadzi do podejmo-

wania działań przeczyszczających, 
utrzymywania ścisłej diety i głodze-
nia się. Jak podkreśliła Ulasińska, 
podstawową metodą leczenia jest 
psychoterapia indywidualna.

Autoagresja
Część ekspercką Bielańskich 

Rozmów o Zdrowiu Psychicznym 
zamknęło wystąpienie Agnieszki 
Sudoł – psychologa w ŚCZP dim 
i dr Kamili Lenkiewicz – psycho-
terapeuty i dyrektora ds. psychote-
rapeutycznych w Centrum. Było 
ono poświęcone autoagresji u osób 
z dużą pobudliwością o podłożu 
biologicznym. Prelegentki opowia-
dały, że najczęstszymi zachowania-
mi agresywnymi u osób pobudli-
wych jest uderzanie głową i bicie 
się po głowie, gryzienie ramion, 
rąk i nadgarstków, nadmierne dra-
panie się lub szczypanie skóry, wy-
rywanie sobie włosów. Zwracały 
uwagę na konieczność wyklucze-
nia przyczyny medycznej, np. bólu 
głowy lub żołądka, infekcji czy 
zmiany skórnej, które mogą być 
powodem występowania podob-
nych zachowań i zbadania funkcji 
zachowania. Ich celem może być 
dostymulowanie się, adaptacja do 
trudnej sytuacji, np. gdy jest zbyt 
dużo bodźców lub zwrócenie uwa-
gi rodzica czy opiekuna.

Po zakończeniu wystąpień 
uczestnicy zabierali głos w dyskusji.  
Zarówno eksperci, jak i rodzice 
młodych mieszkańców Bielan dzie-
lili się własnymi doświadczeniami 
i potrzebami w zakresie zdrowia 
psychicznego. Rozmowy będą kon-
tynuowane po wakacjach.

Karolina Werblińska- Roczeń

Chcąc pomagać nie tylko dzie-
ciom z ZA i ich rodzinom, ale 
także szkołom i nauczycielom, 
Fundacja Aleklasa organizuje 
kolejną konferencję „Szkoła 
z Zespołem Aspergera, cz. 2”, 
która odbędzie się 28 i 29 
września w Warszawie.

W ierzymy, że zdecydowa-
na większość nauczycie-
l i  i  dyrektorów jest 

otwarta na dzieci z Zespołem 
Aspergera, czy innymi niepełno-
sprawnościami – potrzebują jedy-
nie naszego wsparcia, ale także 
zrozumienia dla ich wątpliwości 
i obaw.

Jest to już piąta edycja konfe-
rencji dla rodziców dzieci z Ze-
społem Aspergera i jak wszystkie 
do tej pory i ta jest organizowana 
przez rodziców i dla rodziców. Od 
zawsze zależało nam na stworze-
niu wyjątkowej atmosfery blisko-
ści, wsparcia i zrozumienia, a 

Konferencja „Szkoła z Zespołem Aspergera”

sądząc po wielu opiniach i ko-
mentarzach – do tej pory udawa-
ło nam się to na 5 z plusem. Jeste-
śmy pewni, że tym razem będzie 
podobnie.

Główny temat 
konferencji

Jak szkolna codzienność wpływa 
na życie Asów również poza nią? 

Dziecko z ZA w szkole to, w zależno-
ści od nastawienia nauczycieli i dy-
rekcji, ale co ważne, również i rodzi-
ców, błogosławieństwo lub przekleń-
stwo. Niestety ostatnio coraz częściej 

słyszymy o przemocy jakiej doświad-
czają dzieci w spektrum, o depresji, 
braku akceptacji i zrozumienia w śro-
dowisku szkolnym zarówno ze strony 
rówieśników, ale zdarza się, że i ze 
strony nauczycieli.

Rodzice próbując pomóc swo-
im dzieciom często giną w gąszczu 
przepisów, rozporządzeń. Jedno-
cześnie narasta w nich frustracja, 
która potem niestety nie pomaga 
w budowaniu dobrej relacji i ko-
munikacji z nauczycielami.

Podczas konferencji powiemy 
o emocjach w szkole i poza nią, jak 
edukować otoczenie i zwiększać 
świadomość o spektrum w szkolnej 
rzeczywistości. Będzie też o alterna-
tywnych formach edukacji i o tym, 
dlaczego szczęśliwe Asy chętniej się 
uczą. Powiemy także o dyskrymina-
cji i o odważnych rodzicach, którzy 
wbrew przeciwnościom losu wzięli 
sprawy w swoje ręce.

Szczegółowe informacje i pe-
łen program oraz bilety: www.
fundacja-aleklasa.eu

Izabela Hnidziuk-Machnica
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Walne zebranie to nie tylko 
wybory Zarządu. Także okazja 
do podsumowań, porównań 
i wspomnień. 

P amiętacie piwniczną izbę? 
Onego czasu komuś zabra-
kło wyobraźni – i ulokowa-

no magazyn Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej Oddz. Bielany 
w podziemiu bloku przy ul. Ka-
sprowicza 41. Schodziło się po 
stromych schodach – dla spraw-
nych podopiecznych do przeżycia, 
dla inwalidów, chromych seniorów 
nie do pokonania. Zwłaszcza gdy 
trzeba było taszczyć po nich mąkę, 
kaszę, makarony, mleko, konserwy 
i czym tam jeszcze Unia oraz dar-
czyńcy wspomagali. A na dole 
ciasnota, brak wentylacji – i hero-
iczne wysiłki wolontariuszek, by 
przechować żywność zgodnie 
z przepisami, a odzież w jako ta-
kim porządku. Walcząc wraz z ze-
społem o ludzkie lokum, wytyka-
łam na łamach, że „w tych warun-
kach” obsługuje się po 30 osób 
dziennie, większość ze skierowa-
niami z OPS, wydając rocznie po-
nad 20 tys. kg żywności.

Wreszcie, po dziesięcioleciach, 
beatus qui tenet: 10 sierpnia 2015 r. 
Zarząd bielańskiego PKPS podpi-
sał umowę na wynajęcie obszerne-
go lokalu – prawie 250 m2 przy ul. 
Perzyńskiego 14. Ale niekoniecz-
nie „szczęśliwy kto posiada”; trze-
ba go było wyremontować, przy-
stosować do funkcji takiej placów-
ki, potrzeb podopiecznych, wyma-
gań Sanepidu; pozałatwiać mnó-
stwo zaległych spraw; wyburzyć 
ścianę, by powstał magazyn odzie-
żowy; wymienić oświetlenie, od-
malować te 250 m2, itp.

PKPS: dobry czas z historią w tle
Jak podkreśliła prezes Krysty-

na Żebrowska w sprawozdaniu 
z działalności naszego PKPS w la-
tach 2014-18 (na kończącą się pię-
cioletnią kadencję Zarządu) – 
głównie dzięki wspaniałemu ze-
społowi i ogromnej pracowitości 
wolontariuszy. Dodajmy, że także 
dzięki pomysłowi prezes Żebrow-
skiej i Zarządu – zatrudnienia przy 
remontowej harówce osób ze skie-
rowaniami kuratorskimi, zobo-
wiązanych do „odbycia pracy spo-
łecznie użytecznej”.

Magazyn przy ul. Perzyńskie-
go 14 czynny jest w poniedziałki, 
środy i czwartki od 9.00 do 13.30. 
Dysponuje żywnością z Unii Eu-
ropejskiej FEAD (program pomo-
cy dla najuboższej ludności) oraz 
Banku Żywności, z którym PKPS-
Bielany nawiązał niedawno współ-
pracę. Aby uzyskać prawo do 
przydziału trzeba przedstawić 
skierowanie z bielańskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przy ul. 
Przybyszewskiego 80/82, z którym 
współpraca jest bardzo dobra. 
Pracownicy socjalni informują, 
jakie warunki ustawowe musi 
spełniać osoba zainteresowana. 
Informacje zawiera też strona in-
ternetowa OPS: www.opsbielany.
waw.pl. Żywność wydawana jest 
partiami w poniedziałki i czwart-
ki. Wolontariusze telefonicznie 
zawiadamiają kiedy trzeba zgłosić 
się po odbiór, wiszą też ogłoszenia 
w lokalu. Korzystanie z pomocy 
jest sprawą prywatną, PKPS za-
pewnia więc pełną ochronę da-
nych osobowych (RODO!) – 
z ewentualną zgodą podopieczne-
go na ich przetwarzanie, a wolon-
tariusze z zespołu żywnościowego 
wydają paczki w osobnym, odpo-

wiednio przystosowanym po-
mieszczeniu. Osobom niepełno-
sprawnym – w uzasadnionych 
przypadkach – dostarcza się pacz-
ki do domów. 

Na borykających się z losem 
bielańczyków czekają też tony 
odzieży dla dorosłych i dzieci, 
przekazywanej przez zaprzyjaź-
nioną fundację. Przynoszą ją rów-
nież mieszkańcy, bo miewamy 
przecież rzeczy w dobrym stanie 
nam zbędne, a komuś się przyda-
dzą. Do wybrania sobie odzieży 
niepotrzebne jest skierowanie, wy-
starczy przyjść. Wolontariusze 
z zespołu odzieżowego oprowa-
dzą, pomogą, trzeba tylko pokwi-
tować odbiór. Możliwe jest wybra-
nie sobie bielizny pościelowej, 
stołowej, sprzętu gospodarstwa 
domowego itp. Za przekazywanie 
wszelkich rzeczy PKPS serdecznie 
dziękuje darczyńcom – osobom 
prywatnym oraz � rmom. 

Podopiecznych przybywa. 
W roku 2016 zarejestrowano 467 
odbiorców żywności z programu 
FEAD ze skierowaniami OPS, 
a w rok później ponad 600. Na 
odbiorcę przypada rocznie prawie 
50 kg żywności. W cytowanym 
wyżej sprawozdaniu na walne ze-
branie członków PKPS-Bielany 
Krystyna Żebrowska podkreśliła 
wielkie znaczenie pracy wolonta-
riuszy dla istnienia placówki po-
mocy społecznej, więc dołączamy 
dla nich serdeczne wyrazy podzię-
kowań w imieniu podopiecznych. 

Jednak szczególne wyrazy 
podziękowania należą się Radzie 
i Zarządowi Dzielnicy. Dzięki 
bowiem życzliwości obecnych 
władz dzielnicy i zrozumieniu 
społecznych potrzeb nastał dla 

PKPS dobry czas po latach we-
getacji.

PKPS-Bielany zarejestrowany 
został w Krajowym Rejestrze Są-
dowym w roku 1999, ale „życio-
rys” ma dużo dłuższy, wywodzący 
się z działalności Zespołu Pomocy 
Bliźniemu przy kościele św. Zyg-
munta. Ludzie-legendy PKPS to 
m.in. Józef Bielik, Jadwiga Przetac-
ka-Oksiętowicz, niezapomniana 
Stefania Dąbrowska, Zofia Ko-
chan… Na zebraniu (25 czerwca 
br.) uczciliśmy ich pamięć minutą 
ciszy. Przez głosowanie imiennymi 
mandatami wybrane zostały wła-
dze na zaczynającą się nową ka-
dencję. W sumie niewiele się zmie-

niło. Prezesem Zarządu została 
Krystyna Żebrowska, sekretarzem 
– Jadwiga Borkowska, skarbni-
kiem – Urszula Siemek, członkiem 
Zarządu Alicja Komorzycka. De-
legatem na zjazd Mazowieckiego 
Zarządu Wojewódzkiego PKPS 
została wybrana Krystyna Że-
browska.

Skład Komisji Rewizyjnej: jej 
przewodnicząca to Wasza redak-
torka, wolontariuszka niemal od 
początku istnienia PKPS; sekreta-
rzem jest Janina Dąbrowska, 
członkami Barbara Herman i Ewa 
Roguska. 

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Trwały cały lipiec: dwa turnusy, 
na każdym przeszło sto osób. 
Pogoda dopisała, humory też. 

T o już 22 seniorskie lato 
w mieście, licząc od pierw-
szych wczasów w Klubie 

Sportowym „Hutnik” w roku 1996. 
Było 13 sezonów w „Hutniku”, 
a potem coroczne lata na terenie 
Akademii Wychowania Fizycznego 
(z wyjątkiem dwóch sezonów). Or-
ganizator to Urząd Dzielnicy Bie-
lany, bielański OPS z panią dyrektor 
Małgorzatą Spychalską, AWF 
i TKKF „Chomiczówka”. Tegorocz-
nym koordynatorem był zespół 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 
Nr 1 (al. Zjednoczenia 13) – z kie-
rowniczką mgr Grażyną Parkot.

Kto nie pracuje w środowisku 
osób starszych, ten nie zdaje sobie 

Byliśmy na wczasach

sprawy, jakiej czujności wymaga 
taka praca. Wiadomo na przykład, 
że seniorzy pochłonięci zajęciami 
zapominają o piciu i trzeba dbać, 
żeby nikt się nie odwodnił. W pa-
miętne dni czerwcowej kanikuły 
cały zespół krążył po ośrodku z gą-
siorami wody do picia. 

W lipcu żar odpuścił i program 
wczasowych zajęć opracowano z za-
łożeniem, że w zdrowym ciele zdro-
wy duch. Na początku zajęć było 
mierzenie ciśnienia i gimnastyka, 
zaraz potem Nordic Walking i Zum-
ba Gold. W ciągu dnia zajęcia ple-
nerowe – stolikowe, plastyczne, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie
Warszawa ul. Marymoncka 99 pok. 415a
tel. (22) 569 38 85 (godz. 13.00 - 16.00)

www.cmkp.edu.pl utw@cmkp.edu.pl

Koleżanki i Koledzy.
Zakończenie pracy zawodowej i przejście na emeryturę to zawsze 

wielkie przeżycie, dla wielu osób trauma. Można jednak na tę sytuację 
życiową spojrzeć inaczej: to wreszcie wolność! To wreszcie czas dla 
nas. To my wybieramy jak teraz będziemy spędzali czas.

Najgorszym wyborem jest kierowanie pilotem od telewizora. 
Spójrzmy wstecz i zastanówmy się na co nie mieliśmy dotąd czasu. 
Świat pędzi naprzód, nauka rozwija się w niespotykanym dotąd tempie, 
brakuje nam wiedzy z zakresu sztuki, literatury, historii, psychologii, 
medycyny…

Nadszedł czas, żeby chociaż w części to nadrobić. Oczywiście na 
naszym najstarszym w Polsce, a trzecim na świecie UTW, który 
w 2020 r. obchodzi Jubileusz 45-lecia. Dwa razy w tygodniu w ponie-
działki i w piątki o godz. 16.00 wykłady o różnorodnej tematyce pro-
wadzone są przez wybitnych znawców swoich dziedzin. Ogólnodo-
stępne seminaria odbywają się np. w Zamku Królewskim, Muzeum 
Narodowym, Muzeum Ziemi… Chlubą naszego UTW jest chór Bel 
Canto, który czeka na nowe głosy… Lektoraty, działalność kulturalna 
(odwiedzamy teatry, muzea, kina ), turystyka, wyjazdy wypoczynkowe 
i sanatoryjne to tylko część naszej oferty.

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczynamy 11 października o godz. 
16.00. Można przyjść przed wykładem, zaopatrzyć się w materiały, 
przekonać się, że warto być wśród ludzi, którym „się chce”.

Zapraszamy!

tańce w kręgu, na siedząco itp. 
z przerwą na obiad. Były konkursy 
– florystyczny na najpiękniejszy 
bukiet, fotogra� czny, wokalny, z wy-
różnieniami i upominkami za 
udział. Zainteresowaniem cieszyły 
się prelekcje, np. o arcydziełach mu-
zyki operowej, o heraldyce, Królo-
wej Bonie itd. Jeżdżono na wyciecz-
ki – także całodniowe autokarem do 
Nieborowa czy Otwocka; organizo-
wano też wycieczki po Warszawie. 

Seniorzy kochają tańczyć, a to 
przecież zbawienny ruch; często 
pozycją programu były zabawy ta-
neczne. Grał i śpiewał im do tańców 
powszechnie lubiany, popularny 
bielański bard – Mariusz Krakow-
ski. Każdy turnus zaczynał się za-
bawą, a kończył zabawą i grillowa-
niem oraz obopólnymi podzięko-
waniami. Grażyna Parkot wręczała 
upominki – za konkursy, udziały 
w grach itp. Serdecznie dziękowała 
wolontariuszom. Seniorzy dzięko-

wali zespołowi Ośrodka, wręczając 
piękne kwiaty. Duże brawa dostała 
Marianna – wokalistka, dziękując 
za wczasy piosenką. 

Uroczyste rozpoczęcie i zakoń-
czenie tegorocznych wczasów dla 
seniorów, z koncertami i tańcami, 
odbyło się w Sali lustrzanej AWF. 

* * *
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 

Nr 1 przygotował ciekawą ofertę  
imprez na wrzesień br. – z grillowa-
niem na Uroczysku przy Lesie Mło-
cińskim, „Jarmarkiem Kreatywno-
ści” w Ogrodzie Saskim itp. Seniorzy 
zainteresowani mogą 
uzyskać informa-
cje w OWDS lub 
telefonicznie: 22 
864 27 55. 

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Wczasy dla seniorów cieszyły się wielkim zainteresowaniem
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Znamy wstępne wyniki War-
szawskiej Olimpiady Mło-
dzieży w rywalizacji szkolnej 
w minionym roku szkolnym. 
Najprawdopodobniej po la-
tach Bielany wrócą na podium 
klasy� kacji generalnej. Trzecie 
miejsce wśród liceów w War-
szawie, zajęło XLI LO Lelewela. 
Wysoko, także inne bielańskie 
szkoły.

W klasy� kacji WOM dzie-
ci Bielany zajęły najwyż-
sze od lat 4 miejsce. Na 

tej samej pozycji nasza Dzielnica 
uplasowała się w zmaganiach mło-
dzieży. Podium przypadło Biela-
nom w zmaganiach liceów, gdzie 
zajęliśmy trzecie miejsce. Trzecie 
miejsce zajmiemy również naj-
prawdopodobniej w klasyfikacji 
generalnej, zmniejszając jednak 
znacznie straty do najlepszych 
w ostatnich latach Śródmieścia 
i Ursynowa.

W każdej z klasy� kacji w czo-
łówce znalazły się bielańskie szko-
ły. Te sklasy� kowane w pierwszych 
szóstkach mogą liczyć na nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu spor-
towego od Szkolnego Związku 
Sportowego Warszawy i Woje-
wództwa Mazowieckiego.  Najwię-
cej powodów do radości ma XLI 
LO im. J. Lelewela, które znalazło 
się na podium!

– Wiele wskazywało na to, że 
ten rok będzie rokiem powrotu na 
miejsce sprzed kilku lat w wyko-
naniu Bielan i tak też się stało. 
Cieszę się, że z roku na rok nasze 
szkoły są w sporcie coraz mocniej-
sze, a to wszystko dzięki zarówno 
uczniom i ich rodzicom oraz 
wspaniałej kadrze pedagogicznej, 
która przyczynia się do coraz lep-
szych rezultatów w sporcie, czego 

Lelwel na podium WOM, 
Bielany coraz wyżej!

dowodem są tak wysokie miejsca 
Bielan w zakończonej LII War-
szawskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Tym milsze będzie dla nas paź-
dziernikowe podsumowanie zma-
gań, które odbędzie się w hali CRS 
Bielany. Cieszę się zarówno ja, od-
powiedzialny za sport Burmistrz 
Malina, jak także cały Zarząd 
Dzielnicy – nie kryje radości Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany, Grzegorz 
Pietruczuk.

Pierwsze trójki szkół z Bielan 
w LII WOM w poszczególnych 
klasy� kacjach:

Dzieci:
4. SP nr 263 – 83 pkt.
41. SP nr 77 – 27 pkt.
42. SP nr 80 – 26 pkt.
Młodzież:
5. SP nr 263 – 84 pkt.
13. 59 LO im. J. Kusocińskiego 

– 50 pkt.
30. SP nr 369 – 30 pkt.
Licea:
3. 41 LO im. J. Lelewela – 55 

pkt.
6. 59 LO im. J. Kusocińskiego 

– 42 pkt.
25. 22 LO im. J. Marti – 19  

pkt.
 

KLASYFIKACJA DZIELNIC
LII WOM – DZIECI

1. Ursynów – 231 pkt.
2. Śródmieście – 226 pkt.
3. Ursus – 209 pkt.
4. Bielany – 205 pkt.
5. Żoliborz – 188 pkt.
6. Białołęka – 185 pkt.
7. Bemowo – 180 pkt.
8. Mokotów – 177 pkt.
9. Wola – 170 pkt.
10. Wawer – 158 pkt.
11. Ochota – 152 pkt.

12. Targówek – 150 pkt.
13. Praga Północ – 140 pkt.
14. Praga Południe – 114 pkt.
14. Wilanów – 114 pkt.
16. Włochy – 82 pkt.
17. Rembertów – 77 pkt.
18. Wesoła – 69 pkt.

LII WOM – MŁODZIEŻ
1. Śródmieście – 242 pkt.
2. Ursynów – 239 pkt.
3. Wola – 198 pkt.
4. Bielany – 182 pkt.
5. Białołęka – 171 pkt.
6. Mokotów – 150 pkt.
7. Wawer – 142 pkt.
8. Bemowo – 139 pkt.
9. Ochota – 130 pkt.
10. Targówek – 121 pkt.
11. Żoliborz – 111 pkt.
12. Praga Południe – 109 pkt.
13. Włochy – 105 pkt.
14. Wilanów – 92 pkt.
15. Wesoła – 86 pkt.
16. Ursus – 85 pkt.
17. Praga Północ – 83 pkt.
18. Rembertów – 38 pkt.

LII WOM – LICEALIADA 
1. Śródmieście – 150 pkt.
2. Ochota – 124 pkt.
3. Bielany – 120 pkt.
4. Wola – 112 pkt.
5. Praga Północ – 97 pkt.
6. Mokotów – 90 pkt.
7. Ursynów – 79 pkt.
8. Praga Południe – 75 pkt.
9. Targówek – 71 pkt.
10. Włochy – 65 pkt.
11. Żoliborz – 55 pkt.
12. Rembertów – 35 pkt.
13. Bemowo – 31 pkt.
14. Wilanów – 20 pkt.
15. Białołęka – 16 pkt.
16. Wawer – 15 pkt.
17. Ursus – 12 pkt.

Redakcja

Akcja „Lato w Mieście 2019”  
w CRS Bielany przyciągnęła 
tylko w czerwcu ponad 1000 
uczestników. Obiekty CRS Bie-
lany są jednak otwarte także 
przez lipiec i sierpień.

N ie można nie dostrzegać, że 
zainteresowanie akcją jest 
ogromne. Pięć czerwco-

wych dni wystarczyło, aby została  
osiągnięta magiczna liczba 1000 
osób.  Młodzież szkolna korzysta-
ła w tym okresie z pływalni przy 
ul. Conrada oraz z kompleksu bo-
isk „Orlik” znajdujących się przy 
ul. Rudzkiej. Od sierpnia udostęp-
niona zostanie natomiast pływal-
nia i hala sportowa przy ul. Linde-
go oraz kompleks boisk „Syrenka” 
w Parku Olszyna.   

– Warto zauważyć, że rotacja 
z dostępnością do obiektów CRS 
Bielany spowodowana jest ko-
niecznością przeprowadzenia re-
montów – zauważa zastępca dy-
rektora CRS Bielany Agnieszka 

Lato z CRS Bielany
Pawlak. – W czasie, gdy użytkow-
nicy korzystają z pływalni  na Con-
rada  przeprowadzane są prace 
konserwatorskie na obiekcie przy 
ul. Lindego. W sierpniu będzie 
natomiast odwrotnie.

Dla zainteresowanych skorzy-
staniem z letniej  oferty CRS Bie-
lany dodajmy, że placówki Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowego 
dostępne są od poniedziałku do 
piątku. Grupy zorganizowane 
mogą  z nich korzystać w godz. od 
9.00 do 12.00, a od 13.00 do 15.00 
uczestnicy indywidualni. Od 
sierpnia na pływalni i w hali spor-
towej przy ul. Lindego oraz w Par-
ku Olszyna na boiskach Syrenki. 
Wstęp jest oczywiście bezpłatny. 
Wystarczy okazać ważną legityma-
cję szkolną, posiadać odpowiedni 
strój i wypełnione przez opiekuna 
oświadczenie zawierające zgodę na 
udział podopiecznego w progra-
mie „Lato w Mieście”.

W.A.

Na odbywających się Mistrzo-
stwach Europy i Mr. Universe 
Federacji IBFF reprezentacja 
Polski pokazała, że z Polską 
kulturystyką należy się liczyć. 
Polscy reprezentanci wrócili 
z wieloma medalami. Trzy 
z nich zdobył, na co dzień pra-
cujący w CRS Bielany, mena-
dżer sportu Robert Banasiuk.

Z zawodów, które odbyły się 
w Taranto we Włoszech 29 
i 30 czerwca przywiózł on 

aż pięć pucharów, z czego trzy za 
miejsca na podium. W  rywalizacji 
Mistrzostw Europy do 80 kg zajął 
drugie miejsce i trzecie miejsce 
w kategorii Mr. Fitness – 177 cm. 
Dobrze też spisał się w kolejnym 
dniu na Mr. Universe  w kategorii 
do 80 kg zajmując trzecią lokatę. 

– Regularnie trenuję w CRS 
Bielany – przyznaje Robert Bana-
siuk. – Mamy tu świetnie wyposa-
żoną siłownię i warunki, aby opty-

Mistrzostwa Europy i Mr. Universe 
z bielańskim akcentem

malnie przygotować się do każ-
dych zawodów. Korzystam z niej 
codziennie po pracy.

W zawodach uczestniczyli za-
wodnicy z 20 krajów. Chociaż or-
ganizatorzy nie prowadzili klasy-
fikacji narodowej, dorobek pol-
skiego zespołu usytuował naszą 
drużynę w ścisłej czołówce mi-
strzostw.  

– Dziękuję osobom, które mnie 
wspierały. Dziękuję burmistrzowi 
dzielnicy Bielany Grzegorzowi Pie-
truczukowi za pomoc w wyjeździe 
do Włoch, a także Prezesowi Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej – dodaje Robert Banasiuk.

Kolejne mistrzostwa Europy 
odbędą się w 2020 r. w Siedlcach. 
Wcześniej jednak reprezentanci 
Polski spróbują swoich sił 19 paź-
dziernika 2019 r. na Mistrzostwach 
Świata federacji IBFF, które odbę-
dą się w Słowenii.

W.A.

Zawodniczki z XLI LO Lelewela z trenerem
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Robert Banasiuk – pierwszy z lewej



20 Nasze Bielany nr 7/2019SPOŁECZN E

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustro-
ju miasta stołecznego Warszawy (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 
Statutu Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy, stanowiącego załącznik nr 3 do 
uchwały nr LXX/2182/2010 Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 
14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania 
statutów dzielnicom miasta stołeczne-
go Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 
2018 r. poz. 8814) oraz § 19 ust. 1, § 
20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorzą-
du Mieszkańców Wawrzyszew – jed-
nostki niższego rzędu w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr 117/
XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany 
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 
18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr 148/XXII/2012 Rady 
Dzielnicy Bielany miasta stołecznego 
Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w 
sprawie nadania statutu Samorządowi 
Mieszkańców Wawrzyszew - jednost-
ce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy oraz nadania nowego 
statutu Samorządowi Mieszkańców 
Wawrzyszew - jednostce niższego rzę-
du w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory człon-
ków Rady Samorządu Mieszkańców 
Wawrzyszew - jednostki niższego rzę-
du w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy w liczbie 10 osób. 

2. Termin wyborów wyznacza się 
na dzień 11 września 2019 r. - pierwszy 

termin o godz. 18.00, drugi termin o 
godz. 18.15.

3. Miejsce przeprowadzenia wy-
borów członków Rady Samorządu 
Mieszkańców Wawrzyszew - jednost-
ki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy ustala się w lokalu 
Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 
2 w Warszawie.

§ 2. Powołuje się Komisję Wyborczą 
dla przeprowadzenia wyborów człon-
ków Rady Samorządu Mieszkańców 
Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 
składzie: Lech Chęciński, Krystian Li-
siak, Jolanta Menkal, Piotr Walas, Joan-
na Tomaszewska, Marcin Włodarczyk.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza 
się Przewodniczącemu Rady Dzielni-
cy Bielany m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
prasie lokalnej, na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, w Biuletynie Informacji Publicznej 
m.st. Warszawy, w Elektronicznej Tabli-
cy Ogłoszeń m.st. Warszawy, na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy usytuowanych na terenie 
Osiedla Wawrzyszew, najpóźniej na 30 
dni przed dniem 11 września 2019 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

UCHWAŁA Nr 37/XI/2019
RADY DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców 
Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustro-
ju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 
Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, stanowiącego załącznik nr 3 do 
uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Mia-
sta Stołecznego Warszawy z dnia 14 
stycznia 2010 r. w sprawie nadania sta-
tutów dzielnicom miasta stołecznego 
Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. 
poz. 8814) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i 
§ 21 ust. 2 Statutu Samorządu Miesz-
kańców Olszyna – jednostki niższego 
rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr 113/XVIII/2016 Rady Dzielnicy 
Bielany Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchy-
lenia uchwały Nr 147/XXII/2012 Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 
28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania 
statutu Samorządowi Mieszkańców Ol-
szyna - jednostce niższego rzędu w 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz 
nadania nowego statutu Samorządowi 
Mieszkańców Olszyna - jednostce niż-
szego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory człon-
ków Rady Samorządu Mieszkańców 
Olszyna - jednostki niższego rzędu w 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 
liczbie 10 osób. 

2. Termin wyborów wyznacza się 
na dzień 20 listopada 2019 r. - pierw-
szy termin o godz. 18.00, drugi termin 
o godz. 18.15.

UCHWAŁA Nr 38/XI/2019
RADY DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców 

Olszyna - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy

3. Miejsce przeprowadzenia wy-
borów członków Rady Samorządu 
Mieszkańców Olszyna - jednostki niż-
szego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy ustala się w lokalu Bibliote-
ki Publicznej im. Stanisława Staszica 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
przy ul. T. Duracza 19 w Warszawie.

§ 2. Powołuje się Komisję Wyborczą 
dla przeprowadzenia wyborów członków 
Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna 
- jednostki niższego rzędu w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy w składzie: Woj-
ciech Borkowski, Agnieszka Gola, Kry-
styna Rasińska-Wiącek, Monika Szad-
kowska, Ryszard Zakrzewski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza 
się Przewodniczącemu Rady Dzielni-
cy Bielany m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu 
w prasie lokalnej, na stronie interne-
towej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, w Biuletynie Informacji 
Publicznej m.st. Warszawy, w Elektro-
nicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. War-
szawy, na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy usy-
tuowanych na terenie Osiedla Olszy-
na, najpóźniej na 30 dni przed dniem 
20 listopada 2019 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Zumba na Kępie Wakacyjne remont w CRS
Wakacje dla Centrum Re-
kreacyjno-Sportowego to 
doskonały moment na prace 
remontowe i odświeżenie 
pomieszczeń w zarządzanych 
obiektach.

P race w kompleksie sporto-
wym (wewnątrz budynku 
i na zewnątrz) przy ul. Lin-

dego 20 były prowadzone przez 
ośmioosobowy zespół sekcji tech-
nicznej. Prace obejmowały m.in. 
odmalowanie ścian, wymianę 
wody w basenie, czyszczenie i na-
prawę suszarek, naprawę schodów 
wejściowych, konserwację szafek 
w szatniach, wymianę uszkodzo-
nych siedzisk na trybunach, wy-
mianę paneli su� tów podwiesza-
nych, mycie okien, przebudowę 
recepcji i naprawę ogrodzenia.

BF

Od kilku tygodni w każdą 
środę wieczorem spacerując 
po Kępie Potockiej, możemy 
napotkać radosną grupę ludzi 
pląsającą na trawie w rytm 
muzki latynoskiej. To miłośni-
cy zumby, stosunkowo młodej 
dyscypliny sportu, która jest 
połączeniem tańca i � tnessu. 
Uczestnicy naśladują proste 
choreogra� e tańczone przez 
instruktora.

Z umba została stworzona 
przez kolumbijskiego tan-
cerza i choreografa Alber-

to „Beto” Pereza na początku lat 
90-tych. Obecnie w 180 krajach 
świata tańczy ją codziennie po-
nad 1,5 mln osób. Fenomen zum-
by polega na tym, że jest to ak-
tywność skierowana do wszyst-
kich chętnych, bez względu na 
wiek, kondycję � zyczną czy do-
świadczenie.

Kto jeszcze nie miał okazji 
spotkać się z tym rodzajem aktyw-
ności ma teraz doskonałą okazję, 
by jej doświadczyć. W wakacje 
w każdą środę o godzinie 19, or-
ganizowane są bezpłatne plenero-
we zajęcia na bielańskiej części 
Kępy Potockiej (okolice skrzyżo-
wania ul. Podleśnej z ul. Gwiaź-
dzistą). Zajęcia prowadzi fenome-
nalny instruktor Oktawian Zagór-
ski, który jest gwarancją doskona-
łej zabawy i zajęć na najwyższym 
poziomie.

Możemy na nich spotkać za-
równo dzieci, roztańczoną mło-
dzież i dorosłych, jak również 
uśmiechniętych seniorów. Zum-
ba łączy pokolenia! To nie tylko 
taniec, to wspólne przeżywanie 
radości płynącej z ruchu i życzli-
wej atmosfery, która jest nieod-
łącznym elementem zumby. 
Uczestnicy zapominają o co-
dziennych troskach i w bardzo 
przyjemny sposób poprawiają 
swoją sprawność � zyczną i kon-
dycję.

Zumba to przyjemność i zdro-

wie, a do jej uprawiania nie potrze-
ba specjalnych akcesoriów czy 
sprzętu, wystarczy wygodny strój 
sportowy i butelka wody.

Ewa Muszkatel

Zumba na Kepie jest pełna energii

Prace porządkowe na hali

Pomalowane ściany w szatniach
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Złote pióro i zegarek cudo
W Sali Paderewskiego chica-
gowskiego Muzeum Polskiego 
w Ameryce wzrok przykuwa 
złote pióro, którym Ignacy Jan 
Paderewski, ówczesny „pre-
zydent ministrów” i minister 
spraw zagranicznych w jednej 
osobie, podpisał 28 czerwca 
1919 r. Traktat Wersalski. Na 
mocy tego dokumentu Polska 
o� cjalnie, po 123 latach rozbio-
rów, wróciła na mapę świata. 

M iędzy papierowymi dekla-
racjami a uznaniem ich 
treści przez zaborców była 

przestrzeń, którą Polacy musieli 
wypełnić walką i zabiegami dyplo-
matycznymi. Dzień 11 listopada, 
przyjmowany jako data odzyskania 
niepodległości, może być traktowa-
ny jedynie symbolicznie lub co 
najwyżej jako rozpoczęcie bojów 
o państwo polskie. Determinacja 
i opór Polaków w Plebiscycie i Po-
wstaniach Śląskich, Powstaniach 
Wielkopolskich i wreszcie Bitwie 
Warszawskiej w 1920 r. przesądziły 
o kształcie zarysowanych w Wersa-
lu granic Polski.

Współcześnie działania zbrojne 
tego okresu są należycie honorowa-
ne i powszechnie znane. Znacznie 
mniejsza jest świadomość społecz-
na w odniesieniu do starań dyplo-
matycznych, podejmowanych przez 
polski rząd. Tymczasem tylko ma-
riaż militarno-dyplomatyczny 
mógł doprowadzić do spełnienia 
marzeń pokoleń Polaków o suwe-
rennej Polsce. W kontekście tych 
uwag spójrzmy na zabiegi niepod-
ległościowe dwóch gigantów: Igna-
cego Jana Paderewskiego i Romana 
Dmowskiego, swoiście różne w for-
mie, a identyczne w nakreślonym 
celu głównym. 

Od stycznia 1919 r. trwały przy-
gotowania do konferencji pokojowej 
w Paryżu. Teoretycznie najważniej-
szym organem było Zgromadzenie 
Plenarne delegatów. W praktyce 
jednak o nowym porządku świata 
decydowały trzy państwa: Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania 
i Francja i ich przywódcy w osobach 
� omasa Woodrowa Wilsona, Da-
vida Lloyda Georga i George Cle-
menceau . Na konferencję nie zosta-
ły zaproszone pokonane Niemcy 
i Rosja. Polskę w Paryżu reprezen-
towali „prezydent ministrów” i mi-
nister spraw zagranicznych Ignacy 
Jan Paderewski oraz Roman Dmow-
ski. W skład polskiej, kilkudziesię-
cioosobowej delegacji wchodzili 
naukowcy i politycy różnych stron-
nictw politycznych, wspierający re-
prezentantów.

Już 29 stycznia Roman Dmowski 
w pięciogodzinnym exposé przed-
stawił po raz pierwszy na posiedze-
niu Rady Najwyższej polskie stano-

wisko. Zaimponował i wzbudził 
zainteresowanie audytorium świet-
nym improwizowanym wystąpie-
niem. Swobodnie operował danymi, 
choć mówił z pamięci. Fakty, wspie-
rane danymi liczbowymi, logicznie 
przedstawiane i uzasadniane były 
tak przekonywające, że słuchano 
Dmowskiego z uwagą i trudno było 
się oprzeć jego argumentacji (Dzie-
je Polski Porozbiorowej 1795–1921). 
Pół roku później Roman Dmowski 
wraz z Ignacym Janem Paderewskim 
podpisali, w imieniu Polski, Traktat 
Wersalski. Dmowski tak wspomina 
ten dzień. „Nigdy, jak w owej sali, 
nie odczuwało się historycznej po-
wagi chwili, dla nas, Polaków, po-
ważniejszej niż dla kogokolwiek. Na 
stole leżał tekst traktatu, który Niem-
cy mają podpisać, traktatu, który 
uznaje niepodległe państwo polskie, 
mocą którego Niemcy zwracają Pol-
sce nie wszystko wprawdzie, co jej 
zagarnęli w przeszłości, ale prawie 
wszystko to, czego nie zdołali zniem-
czyć. (...) W ciągu swego wiekowego 
zmagania się z zachodnim sąsiadem 
nie miała Polska takiej chwili od 
Kazimierza Jagiellończyka, od dru-
giego pokoju toruńskiego. Zapo-
mniałem wówczas o rzeczach i lu-
dziach małych, o sporach i utarcz-
kach codziennych, o marnych am-
bicjach i marnych intrygach, które 
stawały na drodze dążeniu do wiel-
kiego celu” (A. Czubiński, Historia 
Polski XX wieku). 

Paderewski po podpisaniu trak-
tatu miał poczucie ogromnego nie-
dosytu, bo nie udało mu się osią-
gnąć zaplanowanego celu. Gdańsk 
został wolnym miastem, a na Śląsku 
miał się odbyć rozstrzygający plebi-
scyt. Wiedział, że czekają go trudne 
wyjaśnienia w Sejmie. Słodko-gorz-

ko smakowały postanowienia trak-
tatu wersalskiego po wysiłku, jaki 
włożył Paderewski we wskrzeszanie 
Polski. Powtarzane przez niego sło-
wa „Gram żeby żyć, a żyję dla Pol-
ski” nabierały szczególnej wymowy, 
gdy w 1914 r. wyjechał do Ameryki 
na tournée artystyczne. W salach 
koncertowych, salonach wielkich 
tego świata i na towarzyskich przy-
jęciach zagrał blisko trzysta koncer-
tów. Przed każdym występem opo-
wiadał o Polsce której nie było na 
mapie, ale była w sercach Polaków. 
Prosił o pomoc dla niepokonanego 
narodu i otrzymywał ją. Wzruszał 
i zachwycał arystokratycznymi ma-
nierami i imponującą techniką gry. 
W wagonie, którym tygodniami 
podróżował po ogromnym teryto-
rium Ameryki miał fortepian z me-
talowymi klawiszami. Ćwiczył go-
dzinami, by każdy koncert był wir-
tuozerią najwyższej klasy. Wagon 
kołysał, zmęczone ręce bolały, a po-
ranione od ciągłych ćwiczeń palce 
zostawiały na klawiaturze krwawe 
ślady. Nagrodą były przywitania. 
W każdym mieście, do którego 
przybywał pociąg, witały Mistrza 
tłumy fanów, ale też o� cjalne dele-
gacje. Wielbicielki starały się dopaść 
pianistę na peronie, by wyrwać mu 
na pamiątkę choć jeden rudy włos. 
Sława sprawiła, że znał wiele zna-
czących osób w kręgach politycz-
nych. 

Zaprzyjaźnił się z najważniej-
szym doradcą prezydenta Wilsona 
Edwardem Housem. Znajomość ta 
miała wielki wpływ na losy Polski. 
House w styczniu 1917 r. odwiedził 
Paderewskiego w nowojorskim ho-
telu i zakomunikował, że za trzy dni 
musi dostać memoriał w sprawie 
Polski, bo wyjeżdża do Waszyngto-

nu, gdzie przedstawi go prezyden-
towi Wilsonowi, wraz z własnym, 
życzliwym komentarzem. Pianista 
wykonał zadanie i wręczył House-
’owi dokument na kwadrans przed 
odjazdem pociągu. Memoriał Pa-
derewskiego miał niewątpliwie 
wpływ na stanowisko prezydenta 
wobec Polski. 

W orędziu noworocznym 
1917 r. wygłoszonym do Kongresu 
Stanów Zjednoczonych Wilson 
odniósł się do sprawy polskiej. 
Wówczas to padły znamienne sło-
wa: „Mężowie stanu są wszędzie 
zgodni co do tego, że winna istnieć 
zjednoczona, niepodległa i autono-
miczna Polska”. Również dwa lata 
później, podczas konferencji poko-
jowej w Paryżu, Wilson stanowczo 
opowiedział się za suwerenną Pol-
ską ale zbagatelizował sprawę 
Gdańska i Śląska. Także patriotycz-
ne wystąpienia Paderewskiego nie 
pozostały bez śladu. Odpowiedzia-
ły na nie tysiące polskich emigran-
tów, uznając za swój obywatelski 
obowiązek zaciąg do tworzonej we 
Francji Błękitnej Armii, mającej 
walczyć zbrojnie o Polskę. 

Paderewski tak charakteryzo-
wał swoją amerykańską aktywność 
„Byłem wtedy rządem, ministrem 
spraw zagranicznych i prezyden-
tem w jednej osobie, krótko mó-
wiąc – rządem polskim w Amery-
ce”. Dodać wypada, że rządem 
skutecznym jak nigdy przedtem 
i potem. Nic więc dziwnego, że 
w dowód uznania Stowarzyszenie 
Weteranów Armii Polskiej sprezen-
towało Mistrzowi na 75. urodziny 
zegarek – cud, który nadal zachwy-
ca pięknem i wzrusza oddaniem 
i miłością wyrażonymi w niezwy-
kłym pomyśle i wykonawstwie. 

Wojciech Orliński podczas repor-
terskiej wizyty w Muzeum tak za-
chwycił się tym arcydziełem sztuki 
zegarmistrzowskiej, że opisał go 
z najdrobniejszymi szczegółami. 
„Na platynowej, pokrytej emalią, 
tarczy godziny zastąpione są litera-
mi I. J. PADEREWSKI [12 liter -12 
godzin] ze złota żółtego. Minuty 
zastąpione są klawiaturą wykonaną 
z emalii. W dwunastu odstępach 
pomiędzy godzinami znajduje się 
12 fraz wyjętych z 12 kompozycji 
Mistrza Paderewskiego – [emalia]. 
W mniejszym kole na tarczy znaj-
dują się nuty sławnego „Menuet” 
Paderewskiego i globus symbolizu-
jący światową sławę mistrza [wy-
konanie z emalii]. Wskazówkę 
godzin [mniejszą] zastępuje pióro 
wyrażające jego zdolności poetycz-
ne i kompozycje, a wskazówka mi-
nutowa jest w formie batuty [wy-
konanie z platyny i emalii]. Na se-
kundniku 12 liter POLSKA-PO-
DOLE, strony rodzinne mistrza 
Paderewskiego. Wskazówka na se-
kundniku – sztandar Polski, a se-
kundy zastąpione literami: Urodzo-
ny szczęśliwie 6 listopada roku 
1860 w Kuryłówce. Koperta wyko-
nana z czerwonego złota obramo-
waną jest 75-cioma gwiazdami 
obsadzonymi 75-cioma kamienia-
mi [brylantami i rubinami], ozna-
czającymi wiek Mistrza Paderew-
skiego”. 

Dwóch mężów stanu, różne po-
glądy i różnie pojmowana droga do 
Niepodległości, ale wspólny cel 
zwieńczony sukcesem. W pante-
onie polskich bohaterów Dmowski 
i Paderewski sytuowani są w dru-
gim rzędzie. Ten ostatni lepiej jest 
znany w Stanach Zjednoczonych 
niż w Polsce, bo tam każde polonij-
ne dziecko wie, kim był Paderewski. 
W Polsce niekoniecznie. Z Dmow-
skim jest jeszcze gorzej. Przeprowa-
dzony przed kilkoma dniami kon-
kurs wśród młodzieży szkolnej – 
„Kto jest na tym zdjęciu”? Przyniósł 
zaskakujące odpowiedzi: „Sienkie-
wicz, Hitler, nie wiem”. 

Może warto w klasach historycz-
nych w szkołach, dla upamiętnienia 
Jubileuszu odzyskania niepodległości 
powiesić zdjęcia sześciu „Ojców Nie-
podległości”, aby uczniowie zaprzy-
jaźniali się z nimi. Osobiście polecam 
wszystkim, którzy chcieliby mocniej 
zaprzyjaźnić się z Ignacym Janem 
Paderewskim sztukę graną od czasu 
do czasu w teatrze Ateneum „Fantazja 
Polska”. Świetna obsada, lekka, żarto-
bliwa forma dialogów jest gwarancją 
doskonałej zaba-
wy, ale i po-
ważnie j sza 
refleksja jest 
zapewniona.

Joanna 
Fabisiak

Poseł na 
Sejm RP
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DAM PRACĘ
• Młoda dziewczyna (studentka/liceum) do od-
bierania telefonów we własnym domu dwa 
razy w tygodniu, tel. 729 320 855 (dzwonić 
po godz. 19.00).

• Dwie młode dziewczyny do rozdawnia ulo-
tek na sierpnień i wrzesień, tel. 729 320 855 
(dzwonić po godz. 19.00).

• Szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym 
zatrudni pielęgniarki / pielęgniarzy. Główne 
zadanie: sprawowanie bezpośredniej opieki 
nad pacjentami przebywającymi w Oddziale 
Pediatrii. Oferujemy: zatrudnienie na posta-
wie umowy o pracę w nowo otwartym, no-
woczesnym Oddziale Pediatrii. CV prześlij na 
adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl. Tel. 
22 765 71 05.

NAUKA
• Hiszpański na Żeromskiego; wszystkie pozio-
my; prawie jak nati ve speaker (26-letni po-
byt w Ameryce Łacińskiej); trzy certyfi katy: 
UNAM - MEXICO, CERVANTES, SIN FRONTE-
RAS - także korepetycje. Zapraszam: tel. 727 
696 927.

• Angielski – egzamin 8-klasisty, matury, cer-
tyfi kat FCE, konkursy, korepetycje, konwer-
sacje, studenci, tłumaczenia. Wieloletnie 
doświadczenie, międzynarodowy certyfi kat 
CAE Uniwersytetu Cambridge w Wlk.Brytanii 
(poziom zaawansowany), efektywnie, dojazd. 
tel. 609-979-485.

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

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

• 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.

NIERUCHOMOŚCI
• Miły pielęgniarz poszukuje pokoju przy sa-
motnej osobie - możliwość pomocy, tel. 736 
869 243.

• Wynajmę pokój dla jednej osoby na Biela-
nach tuż przy metrze Stare Bielany, warunki 
do uzgodnienia, tel. 666 612 783.

• Mężczyzna poszukuje mieszkania do wynaję-
cia do 30 m2 (pokój z kuchnią) kawalerka, tel. 
511 633 674, 22 834 26 48.

• Sprzedam mieszkanie 50,77 m2 trzy pokoje z 
kuchnią IX piętro, tel. 515 548 816.

• Sprzedam plac budowlany 1000 m2 (22 x 46 
m), Klaudyn koło Warszawy, blisko Puszczy 
Kampinoskiej (drugi od ul. Krzyżanowskiego), 
360 tys. zł, tel. 503 661 655.

• Sprzedam zadbaną działkę w Szczakach 300 
m2 „Elektron” i domek „Krystyna” – pokój z 
kuchnią, łazienka – prysznic, zimna i ciepła 
woda (bojler), szambo dwukomorowe. Dojazd 
autobusem 728 z Okęcia, tel. 528 142 863.

• Sprzedam nieruchomość zabudowaną (1932 
r.), Stare Bielany, ul. Bogumiła Zuga 26.

• Do wynajęcia pokój na Bielanach dla pracu-
jącego mężczyzny – 700 zł bez dopłat. Tel. 729 
320 870 (dzwonić po godz. 20.00).

• Wynajmę dwa pokoje z kuchnią na Bielanach 
umeblowane dla małżeństwa z dzieckiem, 
rodziny – 1450 zł + opłaty. Tel. 729 320 870 
(dzwonić po godz. 20.00), tel. 508 616 156.

• Pracujący mężczyzna poszukuje mieszkania w 
dowolnej dzielnicy. Tel. 739 580 874.

• Zamienię ładne, rozkładowe trzypokojowe 
mieszkanie 53 m2, I pietro w IV bloku Słodo-

Ogłoszenia drobne

Z tym materiałem nosiłem się ni-
czym przysłowiowa kura z jajem. 
Jak go ująć? Jak skondensować 
bielańską codzienność? Przeczy-
tajcie, gdyż każdy z mieszkań-
ców dzielnicy odnajdzie tutaj 
swoją historię. Zatem…

M ieszkam w bloku z lat 70. 
poprzedniego wieku na 
wysokim piętrze, skąd 

mam rozległy widok na hutę Arcerol 
Mittal, osiedle Wawrzyszew, a nawet 
barokowe wieże kościoła pokame-
dulskiego w Lesie Bielańskim.

Na początku budynek był szary, 
niczym otaczająca nas rzeczywistość: 
tzw. wielka płyta, pustaki, gazobeton, 
składane prawie jak klocki.

Przeważają wieżowce 8-, 10-, 
12-, 15-piętrowe, z windą i domo-
fonem oczywiście. W każdym 
z nich panuje prawdziwy melanż 
społeczny. Wieża Babel.

Na Słodowcu, Piaskach, Chomi-
czówce, Wawrzyszewie, Wrzecionie 
czy Rudzie, drzwi w drzwi mieszka-
li wtedy obok siebie: hutnicy, mili-
cjanci, urzędnicy, dziennikarze, ro-
botnicy, artyści, nauczyciele, profe-
sorowie, sportowcy itd.

Coś takiego jest świetnie poka-
zane w serialu Stanisława Barei: 

okienko, żeby mógł pohasać po 
okolicy.

Parter klatki schodowej to przede 
wszystkim euro skrzynki pocztowe, 
które są masowo zapychane ulotka-
mi reklamowymi: wymiana okien, 
drzwi, szybka pożyczka, pizza, tele-
wizja kablowa etc. Walczyć z tym nie 
sposób, bo zawsze się znajdzie loka-
tor, który wpuszcza domofonem 
roznosicieli papierowych reklam. 
Czasami zdarzają się też Cyganie 
z patelniami albo dywanami, rolnicy 
ze zgrzewkami jajek i workami kar-
tofli oraz akwizytorzy pseudofirm 
telekomunikacji czy energii naciąga-
jących na zmianę umowy. Tak czy 
siak, trzeba być czujnym w opisanym 
temacie.

W takiej Wieży Babel nic się nie 
ukryje, bo ściany są cienkie, a cie-
kawość ludzka nie zna granic. Wia-
domo kto z kim, po co, dlaczego, 
gdzie była ostatnia imprezka, 
a gdzie włamanie. Ulubionym miej-
scem plotek jest skwerek przed bu-
dynkiem z ławeczką, skąd można 
obserwować, kto idzie do klatki, co 
kupił w pobliskim sklepie itp. 
Wreszcie, wieczorne wyprowadza-
nie psów daje też pretekst do wy-
miany blokowych informacji.

Byłbym ciut niesprawiedliwy 

nie wspominając o lokalnych ini-
cjatywach sąsiadek, które założyły 
ogródek wokół domu, gdzie rosną 
kwiatki, a wiele lat temu czyjaś do-
bra ręka posadziła brzozy wzdłuż 
chodnika prowadzącego do drzwi 
wejściowych budynku. Dzisiaj są 
już bardzo dorodne i to jest po pro-
stu piękne.

Na piętrach klatki schodowej 
oraz zamykanych korytarzach, lo-
katorzy trzymają przeróżne rzeczy: 
stare regały, półki, fotele, dziwnej 
urody kwiaty, jak również bliżej 
niezidenty� kowane klamoty. Szcze-
gólną okazją do podziwiania w/w, 
jest sytuacja, gdy winda ulega awa-
rii, a wtedy idzie się piętro po pię-
trze w górę lub dół i chcąc nie chcąc 
zerka. Czasem utrudnia to „gu-
stowna” � ranka z falbankami po-
wieszona na sznurku za szybą za-
mykanych drzwi korytarza we-
wnętrznego klatki schodowej.

Z kolei czas przygotowań kuli-
narnych do Świąt Bożego Narodze-
nia i Wielkiej Nocy, to temat na 
grubą książkę (kucharską). Do dziś 
nie mogę pojąć jak to się dzieje? Bo 
niemal wszyscy mają zamontowane 
szczelne drzwi antywłamaniowe, 
a tymczasem… Na klatce schodowej 
unosi się zapach pieczonego mięsa, 
ryb, bigosu, ciast rozmaitych. Ja 
rozumiem, że może tak się zdarzyć 
w mieszkaniu przez kratki wentyla-
cyjne, ale nie na zewnątrz. Zagad-
kowa tajemnica

Z przygód osobistych przytoczę 
dwie historie, zabawne zresztą. Był 
upalny lipiec. Tymczasem nasza 
kotka – Ziuta znikła. Jej stałe kry-
jówki (szafa, tapczan) były puste. 
Za chwilę dzwonek do drzwi: przy-
szła sąsiadka z informacją, że wła-
śnie Ziuta przeskoczyła z naszego 
na jej balkon, weszła przez jego 
otwarte drzwi, zrobiła obchód 
mieszkania, a na odchodne zjadła 
jeszcze cyklameny w doniczce! 

Z tą samą sąsiadką zdarzyła się 
też inna śmieszna historia. Kupili-

„Alternatywy 4”. Jak ludzie zaczy-
nają siebie wzajemnie rozumieć, 
szukać wspólnych wartości, jedno-
czyć. Rozmawiać.

Mój blok jest statystyczny: ani 
lepszy, ani gorszy od innych. Z cza-
sem nabrał rumieńców za sprawą 
kolorowego tynku. Inne budynki 
wokół też zrobiły się barwne, co 
cieszy oko do dzisiaj. Poza tym, 
wpływa pozytywnie na psychikę 
i nastrój mieszkańców, co już daw-
no udowodniono naukowo.

Spójrzmy; co taki blok w sobie 
kryje? Jakie tajemnice? Ciekawost-
ki? Zacznijmy od piwnic. To istny 
labirynt, pełen komórek lokator-
skich, zakrętów korytarza, różnych 
pomieszczeń technicznych, a nawet 
minimagazynek na sprzęt dla go-
spodarza. Pod su� tem w różne stro-
ny biegną rury gazowe, a także 
wodą do pionów, ze skrzynkami, 
kryjącymi zawory odcinające do-
pływ na wypadek awarii. Dobrze 
szanująca się piwnica posiada oczy-
wiście kota, który pilnuje rewiru 
przed szczurami, które faktycznie 
znikły. Dlatego jest dokarmiany 
przez blokowe sąsiadki. Posiada 
wydzielony kącik ze starą poduszką 
lub kocem do spania, suchą karmę, 
wodę oraz otwarte piwniczne 
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Bielańska Wieża Babel

wiec – metro na mniejsze ok. 40 m2, chętnie 
Bielany w niskim bloku, lub sprzedam. Tel. 
798 992 264.

• Pokój do wynajęcia dla studenta od września. 
Tel 729 320 870 (dzwonić po godz. 20.00).

• Wynajmę domek jednorodzinny w Izabelinie 
50 m2 umeblowany. 2400 zł do negocjacji. Tel. 
729 320 870 (dzwonić po godz. 20.00).

• Wynajmę lokal na działalność 40 m2 w cenie 
2000-3000 zł do ustalenia. Tel. 504 185 841.

• Sprzedam mieszkanie 39,7 m2 przy ul. 
Sokratesa drugie piętro, winda, piwnica, 
miejsce postojowe, podjazd dla niepełno-
sprawnych. Do zamieszkania po odmalo-
waniu, spółdzielcze własnościowe, tel. 505 
316 163.

• Wynajmę kawalerkę 29 m2 umeblowane ul. 
Marymoncka, 1200 zł + kaucja + opłaty, tel. 
729 320 870 (dzwonić po godz. 20.00), tel. 
508 616 156.

• Wynajmę pokój z kuchni 30 m2 umeblowane, 
ul. Kasprowicza cena 1400 + opłaty, tel. 729 
320 870 (dzwonić po godz. 20.00), tel. 508 
616 156.

SPRZEDAM
• Sprzedam żaglówkę 5,5 m długości z wózkiem 
i silnikiem Yamaha, tel. 505 851 035.

• Sprzedam niedrogo nowy wózek inwalidzki 
akumulatorowy, tel. 608 389 954.

INNE
• 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.

• Oddam kaktusy i cytrynki w doniczkach mi-
łośnikom przyrody, 22 835 72 04 (dzwonić 
późno wieczorem, nawet w nocy).

śmy nowy japoński telewizor z pilo-
tem, postawiliśmy na stoliku przy 
ścianie i podziwiamy kolorowe ob-
razki na ekranie. Nagle – pyk, kanał 
sam przeskoczył. Dziwne. Wziąłem 
pilota i nacisnąłem właściwy przy-
cisk. Lecz zjawisko nie ustawało. Coś 
mnie tknęło. U sąsiadki okazało się, 
że mają identycznej marki telewizor 
ustawiony prawie w tym samym 
miejscu, co nasz, tuż za cienką ścia-
ną, dlatego promienie podczerwone 
przechodziły i sobie wzajemnie py-
kaliśmy pilotami. Gdy przestawiłem 
telewizor w inne miejsce, problem 
znikł. Ciekawostka elektroniczna.

W takich blokach instalacja 
wodna biegnie pionem kuchennym 
i łazienkowym, schowana za „ekra-
nami”. Rury mają już swoje lata, 
więc pękały i następowała seria 
wzajemnych zalań mieszkań. Moc-
no niefajne jest uczucie, gdy wcho-
dzisz do domu, a tu: chlup, chlup. 
Do czasu, bo administracja wymie-
niła je na plastikowe. Było prucie, 
kucie, kupa gruzu, kurzu, ale opła-
cało się. Od tamtej pory (odpukać) 
święty spokój.

W wieżowcu słychać przeróżne 
dźwięki. Ktoś, kto mieszka w niskiej 
zabudowie z solidnej cegły, nie do 
końca wie, jakie bywają hałaśliwe 
atrakcje. Po 6 rano śmieciarka 
opróżnia pojemniki ze śmieciami, 
szkłem i hurgot jest niesamowity. 
Poranne psy na spacerze ujadają jak 
najęte, ktoś tłucze młotkiem mięso 
na kotlety schabowe łup łup, drzwi 
trzaskają, winda skrzypi, czyjaś 
wiertarka udarowa chodzi, ponie-
waż kołeczki na półeczki trzeba 
zamontować... Ta lista jest napraw-
dę bardzo długa.

Dobra, dajmy już temu spokój. 
Nie marudźmy. Przecież to tylko 
bielański dom z całym dobrodziej-
stwem swojego inwentarza. Wieża 
Babel, ale… Nasza mała Ojczyzna.

Absolutnie.

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

Alicja Chęcińska 
– Koalicja Obywatelska

Komisja Mieszkaniowa; Komisja Oświaty; Komisja Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – g. 18.15-19.30
e-mail: al.checinska@gmail.com
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Stefan Kulesza 
– Prawo 
i Sprawiedliwość

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Budżetu i In-
westycji; Komisja Ochrony Środowiska; Komisja Samorządowa i Dialogu 
Społecznego; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – g. 17.30-18.30.
Kontakt telefoniczny, tel. 720 700 093
e-mail: skulesza@radni.um.warszawa.pl

Daniel Pieniek 
– Koalicja Obywatelska

Przewodniczący Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego; 
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący 
Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisja Kultury i Promocji; Komisja Oświa-
ty; Komisja Sportu i Rekreacji

Ewa Turek 
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan” 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji; Wiceprzewodnicząca Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego

Szkoła Podstawowa 53, ul. Rudzka 6 – g. 17.30
Kontakt telefoniczny, tel. 502 221 879
e-mail: eturek@radni.um.warszawa.pl

Jan Zaniewski 
– Prawo 
i Sprawiedliwość

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Budżetu 
i Inwestycji; Komisja Ochrony Środowiska

Wojciech 
Borkowski 
– Koalicja Obywatelska

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; 
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej; Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29 – 12 sierpnia, 
g. 16.00-17.00.
Kontakt telefoniczny, tel. 601 323 263, e-mail: borkowskiw@op.pl
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– Koalicja Obywatelska
Komisja Oświaty; Komisja Rewizyjna; Komisja Samorządowa i Dialogu 
Społecznego; Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego

Monika Szadkowska
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; Wiceprzewodni-
cząca Komisji Oświaty; Komisja Kultury i Promocji

Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8, g. 15.40-16.40
e-mail: mszadkowska@radni.um.warszawa.pl

Piotr Walas 
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna Kontakt telefoniczny, tel. 512 732 223
e-mail: pwalas@radni.um.warszawa.pl

Ryszard Zakrzewski 
– Prawo 
i Sprawiedliwość

Komisja Kultury i Promocji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Oświaty; 
Komisja Sportu i Rekreacji

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00
Biblioteka Publiczna, ul. T. Duracza 19 – 29 sierpnia, g. 18.00-19.00
e-mail: rzakrzewski@radni.um.warszawa.pl

Maciej 
Chmielewski 
– Koalicja Obywatelska

Przewodniczący Rady; Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Ochrony 
Środowiska
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– Prawo 
i Sprawiedliwość

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Kultury 
i Promocji; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – g. 17.30-19.00
e-mail: karolinadluska@wp.pl

Krystian Lisiak 
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący 
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Po wcześniejszym umówieniu terminu drogą e-mail: lisiak.km@gmail.com

Ilona 
Popławska 
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Oświaty; Komisja Kultury i Promocji; Komisja 
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

e-mail: ipoplawska@radni.um.warszawa.pl

Marcin Włodarczyk 
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

Anna Czarnecka 
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Wiceprzewodnicząca Rady; Komisja Oświaty; Komisja Samorządowa 
i Dialogu Społecznego; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.00-17.00 
e-mail: ancho@wp.pl
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Sylwia Lacek 
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodnicząca Komisji Kultu-
ry i Promocji; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29
e-mail: sylwia.lacek@gmail.com 

Jan Strzeżek 
– Prawo 
i Sprawiedliwość

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Oświaty; 
Komisja Sportu i Rekreacji

e-mail: jlstrzezek@gmail.com

Piotr Cezary Ślaski 
– Koalicja Obywatelska

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji; Wiceprzewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Rewizyjna

e-mail: pslaski@radni.um.warszawa.pl

Lech Chęciński 
– Koalicja Obywatelska

Wiceprzewodniczący Rady; Komisja Architektury i Planowania Prze-
strzennego; Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ramach dyżuru Wiceprzewodni-
czącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 13.00-14.30
e-mail: lchecinski@radni.um.warszawa.pl
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Joanna 
Radziejewska 
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; Komisja 
Kultury i Promocji; Komisja Sportu i Rekreacji

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, V p., pok. 513 – w pierwszy poniedziałek miesiąca, 
g. 15.30-16.30 lub dłużej w zależności od potrzeby
e-mail: j.radziejewska@poczta.onet.pl

Radosław Sroczyński
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; 
Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji; Komisja Architektury 
i Planowania Przestrzennego

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 15.30-17.00, 16.00-17.30
Po wcześniejszym umówieniu terminu drogą e-mail: rsroczynski@radni.um.warszawa.pl

Joanna Tomaszewska 
– Prawo 
i Sprawiedliwość

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Samo-
rządowa i Dialogu Społecznego; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej

e-mail: jtomaszewska@radni.um.warszawa.pl

Iwona 
Walentynowicz 
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Wiceprzewodnicząca Rady; Komisja Kultury i Promocji; Komisja Ochrony 
Środowiska; Komisja Sportu i Rekreacji

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ramach dyżuru Wiceprze-
wodniczącej Rady w trzecią środę miesiąca, g. 11.00-12.30
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112 – 13 sierpnia, g. 18.00-19.00
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl 

Okręg Imię, nazwisko i klub Funkcje Miejsce dyżuru, data, godzina i kontakt

Agnieszka Gola 
– Stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; 
Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Oświaty

MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9a – 5 sierpnia, g.18.00-19.00
Kontakt telefoniczny, tel. 501 180 098 
e-mail: agn.gola@gmail.com, agola@radni.um.warszawa.pl

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046
e-mail: danielpieniek@gmail.com

 

 

                   ALICJA  CHĘCIŃSKA 

                                                                                                                                                  

      

           RADNA  DZIELNICTY  BIELANY 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, mgr biologii, od lat 90 – tych, także mgr analityki 
klinicznej. Wieloletni pracownik służby zdrowia (CZD – Międzylesie, Szpital Dziecięcy – Dziekanów 
Leśny), posiada specjalizacje I stopnia z diagnostyki medycznej i certyfikaty Obsługi nowoczesnej 
aparatury diagnostycznej. 

Od ok. 7 lat na emeryturze, nadal czynna zawodowo. Obecnie jest asystentem Prezesa w biurze 
prawnym i Doradców finansowych. 

Pierwszy raz podejmuję wyzwanie jako Radna. Będę pracować w Komisji Zdrowia, Oświaty i 
Mieszkaniowej. 

W pracy Radnego pragnę zajmować się problemami najsłabszych, tj. Seniorów i Dzieci. Szczególnie 
interesuje mnie  wyrównywanie szans w środowisku młodzieży  i wsparcie osób samotnych. 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego [668 744 998] i zapraszam na spotkania podczas dyżurów 
Radnego. 

Prywatnie, jestem miłośnikiem teatru, literatury współczesnej i każdej dobrej muzyki. 

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29 – 26 sierpnia, g. 16.30-18.00
e-mail: jzaniewski@wp.pl

Klub Mieszkańców, ul. Nerudy 1 – g. 18.30-19.30
e-mail: mwlodarczyk@radni.um.warszawa.pl

e-mail: nkrupa@radni.um.warszawa.pl

DY ŻURY R A DNYCH


