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ZDANIEM  PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI  RADY  DZIELNICY...
Daniel Pieniek – Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Proszę opowiedzieć o pracach 
nad miejscowymi planami w naszej 
dzielnicy.

W ostatnim czasie trwały in-
tensywne prace aż nad 3 miejsco-
wymi planami zagospodarowania 
przestrzennego na Bielanach. Może 
na początku warto wyjaśnić, że za 
sporządzanie planów miejscowych 
w Warszawie odpowiedzialne jest 
Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego. Dlatego też nie 
mamy wpływu na to ile jest uchwa-
lanych planów. Dodatkowo należy 
podkreślić, jak wiele czasu wyma-
ga uchwalenie planu, jak wiele eks-
pertyz należy wykonać i jak wiele 
to wymaga uzgodnień miedzy róż-
nymi instytucjami. Musi być rów-
nież przewidziany czas na dyskusję 
publiczną nad zaproponowanym 
projektem planu i rozpatrzenie 
zgłoszonych uwag – nie tylko przez 
instytucje, ale i mieszkańców. Za-
daniem komisji jest zaopiniowanie 
projektów MPZP. Jeśli na skutek 
zgłaszanych uwag w projekcie pla-
nu jest dużo zmian, musi być on 
ponownie wyłożony, aby wszyscy 
zainteresowani mogli się z � nalną 
wersją zapoznać.  Zatem uchwale-
nie czy � nalne prace nad 3 MPZP 
w jednym roku to dużo.

Jeden plan mamy już uchwalo-
ny – w marcu br. Rada Miasta przy-
jęła plan dla Parku Olszyna. Prace 
na ostatnim etapie były bardzo 
intensywne i pod presją czasu ze 
względu na to, że zależało nam na 
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XLV Sesja Rady Dzielnicy

XLV Sesja Rady Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy rozpoczęła 
się 23 kwietnia, a zakończyła 
24 kwietnia 2018 r.

R ozpatrzono trzy skargi 
mieszkańców Bielan. Jedna 
ze skarg dotyczyła działań 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy oraz dwie skargi na 
działania Zarządu Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy. Skargi te zo-
stały uznane za bezzasadne. 

Rada Dzielnicy podjęła uchwa-
łę Nr 220/XLV/2018 w sprawie 

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

pozytywnego zaopiniowania spra-
wozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bie-
lany za 2017 r. 

W kolejnej uchwale Nr 221/
XLV/2018, Rada Dzielnicy uznała 
ważność wyborów do Rady Samo-
rządu Mieszkańców Radiowo – jed-
nostki niższego rzędu w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy oraz poda-
ła je do publicznej wiadomości. 

Następnie była procedowana 
propozycja zmian w załączniku 
dzielnicowym Nr III do budżetu 
m.st. Warszawy na 2018 r. Oma-
wiano m.in. sprawy związane z 
budową drogi dojazdowej do po-
wstającej przychodni lekarskiej 
przy ul. Klaudyny 26b, moderni-
zację pomieszczeń sanitarnych w 
szkołach, realizację budowy placu 
zabaw dla młodszych dzieci przy 
zbiegu ulic Dantego 7 i Szekspira 
4, połączenia rowerowego Parku 
Olszyna z Parkiem Herberta. 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy przyjęła do wiadomości 
sprawozdania z działalności za 

uchronieniu parku przed zabudo-
wą. Chcę przy okazji podziękować 
kolegom z rady – wszyscy bielań-
scy radni zagłosowali za planem, 
który chroni ten teren. Jak się oka-
zało, nie wszyscy miejscy radni 
podzielali naszą troskę o Park Ol-
szyna i głosowali przeciw uchwa-
leniu planu w takiej formie. Na 
szczęście większość radnym wyka-
zała się rozsądkiem. 

Kolejny MPZP, nad którym 
trwają prace to rejon Osiedla Sło-
dowiec. Projekt planu był już wy-
łożony, a uwagi można było zgła-
szać do 9 maja. Bielańskie wydzia-
ły: Architektury i Budownictwa 
oraz Ochrony Środowiska, w ra-
mach swoich kompetencji, biorąc 
też pod uwagę opinie mieszkań-

ców, zgłosiły szereg uwag do pro-
jektu. Teraz czekamy na rozpatrze-
nie tych uwag. Jeśli zmian będzie 
dużo to należy spodziewać się po-
nownego wyłożenia planu do pu-
blicznego wglądu. 

Trwają obecnie też prace nad 
mikroplanem rejonu przy ul. Sa-
mogłoski 9 i 9A na Młocinach. 
21 maja odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami w ramach dyskusji 
publicznej nad projektem. Jeśli 
ktoś nie mógł uczestniczyć w spo-
tkaniu, a chciałby zgłosić swoje 
uwagi to jest na to czas do 27 czerw-
ca br. Należy je kierować na piśmie 
do Prezydenta m.st. Warszawy za 
pośrednictwem Biura Architektu-
ry i Planowania Przestrzennego, ul. 
Marszałkowska 77/79, 00-683 
Warszawa.

W czerwcu br. planowane jest 
również przesłanie projektu MPZP 
dla Nowego Wawrzyszewa do 
uzgodnień z odpowiednimi orga-
nami. Jak podaje Biuro Architek-
tury plan ma być uchwalony 
w 2019 r.  

Zatem kiedy można spodziewać 
się wprowadzenia zmian zgodnych 
z nowymi MPZP?

To nie dzieje się tak szybko. 
MPZP określa to, co może w przy-
szłości powstać na danym obszarze 
dzielnicy, a co nie np. budynek 
mieszalny czy usługowy lub  łączą-
cy obie te funkcje, wskazuje gdzie 
będą placówki oświatowe lub nowe 

drogi. Plan musi określać kierunki 
zmian i rozwoju dzielnicy czy mia-
sta na kilka lat do przodu. Należy 
w nim uwzględnić to, jak zmienia 
się sposób życia mieszkańców sto-
licy, uwarunkowania demogra� cz-
ne, stopień urbanizacji itd. Inaczej 
planowało się 20 czy 30 lat temu, 
a inaczej dzisiaj. Plan musi od-
zwierciedlać te realia.

Dużo zmian zachodzi w dziel-
nicy jeśli chodzi o tworzenie czy 
rekultywację miejsc do odpoczynku 
i rekreacji. O czym warto wspo-
mnieć?

Tak, rzeczywiście w tym zakre-
sie dzieje się na Bielanach bardzo 
dużo, co mnie bardzo cieszy. Re-
witalizowane są kolejne parki, te-
reny rekreacyjne, place zabaw i po-
dwórka. W ostatnim czasie m.in. 
zostały otwarte place zabaw przy 
ul. Szegedyńskiej (przy BCEK-u), 
Dzierżoniowskiej, pomiędzy ulica-
mi Szekspira i Dantego czy  przy 
przedszkolu nr 240 na terenie 
AWF. Wkrótce kolejne będą goto-
we przy ulicach: Szepietowskiej, 
Opalin i Doryckiej. Powstaną też 
siłownie plenerowe na Osiedlu 
Piaski, w Parku Kępa Potocka 
i przy ul. Broniewskiego. Trwają 
też gruntowne modernizacje Par-
ków Herberta i przy ul. Perzyńskie-
go czyli im. prof. Jerzego Jarnusz-
kiewicza. Jako pierwsi w Warsza-
wie, zgodnie z moim wnioskiem, 
ustawiliśmy 4 ławki dla matek kar-

Jubileusz 50-lecia Szkoły 
Podstawowej Nr 80
10 maja 2018 roku w Szkole 
Podstawowej nr 80 im. Marii 
Kownackiej przy ul. Aspekt 
odbyła się uroczystość z okazji 
pięćdziesięciolecia istnienia 
placówki. 

W jubileuszu wzięło udzia-
łu wielu Gości, wśród 
których byli m.in.: Bur-

mistrz Dzielnicy Bielany Tomasz 
Mencina, jego zastępcy Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piąt-
kowski, radni Ilona Popławska 
i Ryszard Zakrzewski oraz wiele 
osób, które przez lata były związa-
ne ze szkołą. Nie zabrakło także 
rodziców, absolwentów, dyrekto-
rów bielańskich placówek oświa-
towych, a także przyjaciół „80-
tki”.

Podczas uroczystości nie obyło 
się bez wspomnień oraz wielu cie-
płych słów. Życzenia i gratulacje 
oraz przedstawienie o historii  

szkoły stworzyły niepowtarzalną 
atmosferę, łącząc tradycję z nowo-
czesnością a doświadczenie z mło-
dością.

Dyrekcji, nauczycielom, pra-
cownikom oraz uczniom jeszcze 
raz składamy życzenia wielu suk-
cesów i kolejnego tak wspaniałego 
jubileuszu.

Redakcja

Daniel Pieniek
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Daniel Pieniek związany z Biela-
nami od urodzenia. Radnym 
Dzielnicy Bielany jest pierwszą 
kadencję. 

miących w Parku Trampolin, Kępa 
Potocka, Olszyna i Stawy Kellera.

To tylko w ostatnim czasie, ale 
warto przypomnieć, że gruntow-
ne zmiany zaszły też na Stawach 
Brustmana i Kępie Potockiej, 
gdzie został też ustawiony bielań-
ski Słoń – zjeżdżalnia nawiązują-
ca do dawnego symbolu Bielan.  

Te wszystkie działania i reali-
zacje mają wpływ nie tylko na po-
prawę jakości życia naszych miesz-
kańców, na to, że mają gdzie odpo-
cząć w weekend czy podczas wol-
nych dni, ale również na poprawę 
estetyki w dzielnicy. 

Realizujemy też w dzielnicy 
sporo działań z zakresu edukacji 
ekologicznej. To bardzo ważne, aby 
już od najmłodszych lat uczyć dzie-
ci zachowań proekologicznych, 
dlatego tego typu działania są nie-
zmiernie istotne. Najlepiej uczyć 
się poprzez zabawę, dlatego po-
dobnie jak w latach ubiegłych prze-
znaczyliśmy pieniądze na cykl 
kolejnych eko-pikników, podczas 
których całe rodziny w przyjemny 
i przystępny sposób będą mogły 
pogłębiać swoja wiedzę w tym za-
kresie. 

Jako element edukacji zostały 
też wydane książeczki edukacyjne 
dla dzieci: „Zwierzęta Bielan” 
i „Poznaje drzewa Bielan”. Wydaw-
nictwa pozwolą najmłodszym 
w przyjazny sposób poznać faunę 
i � orę naszej dzielnicy. 

2017 rok następujących Komisji:
● Komisji Mieszkaniowej Rady 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
● Komisji Budżetu i Inwestycji 

Rady Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy

● Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej Rady Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy

● Komisji Architektury, Plano-
wania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska Rady Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy oraz plany pra-
cy wymienionych Komisji na 
2018 r.

Zarząd poinformował, że 
w dniu 21 maja 2018 r. w Szkole 
Podstawowej nr 77 przy ul. Samo-
głoska 9 zostanie wyłożony do 
konsultacji miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
tego rejonu. Godzina zostanie po-
dana w terminie późniejszym. 
Zachęcił do udziału w konsulta-
cjach.

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy
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Za nami kolejna już warszaw-
ska Noc Muzeów, impreza uwielbia-
na przez warszawiaków, na której 
zawsze są tłumy. Czy Pani Pre-
zydent także wzięła w niej udział 
i odwiedziła którąś z otwartych w tę 
jedną noc instytucji?

Rzeczywiście warszawiacy bar-
dzo polubili to wydarzenie. Od lat 
przychodzą na nie tłumy. W tym 
roku był wybór pomiędzy 240 pla-
cówkami. Wszystkiego nie dało się 
obejrzeć, ja też musiałam wybrać. 
Odwiedziłam wystawę „Czym jest 
Oświecenie?” w Muzeum nad Wi-
słą, która została pomyślana jako 
dialog między Wiekiem Świateł 
a współczesnością, między rysun-
kami i rycinami ze zbioru króla 
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, a ich interpretacjami wykona-
nymi przez współczesnych artystów. 
Z kolei w Łazienkach Królewskich 
odbył się pokaz filmu „Muzeum 
Utracone”, który daje początek dys-
kusji na temat promocji wiedzy 
o dziełach utraconych przez Polskę 
podczas II wojny światowej. 

Rok 2018 to czas obchodów 
100-lecia polskiej niepodległości. 
To czas wyjątkowy dla Polski, ale 
także dla Warszawy i jej stołecz-
ności. Bo przecież od samego po-
czątku odrodzenia RP to Warszawa 
była jej stolicą. Jakie według Pani 
Prezydent miało to znaczenie dla 
Warszawy?

Sto lat temu Warszawa była 
centrum wydarzeń, które kształto-
wały po odzyskaniu niepodległo-
ści nasz byt, jako państwa i narodu. 
Jej status był wyjątkowy, tu podej-
mowano kluczowe decyzje, tu 
ogłaszano historyczne rozstrzy-
gnięcia. Dlatego postanowiliśmy 
podkreślić rolę stolicy w tym dzie-
le i przypomnieć to, co działo się 
w Warszawie w kluczowym roku 
1918, a także później. Setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości Warszawa obchodzi 
pod hasłem „Stolica Wolności 
1918–2018”, bo rzeczywiście o tę 
wolność wtedy chodziło – nie tyl-
ko kraju, ale także jej obywateli. 
Swobody demokratyczne i nowo-
czesne rozwiązania społeczne krok 
po kroku wchodziły do codzien-
nego życia Polaków – powszechne 
ubezpieczenia, wolność prasy 
i zgromadzeń, prawa kobiet... 
Dzięki temu w stolicy rozkwitła 
kultura i nauka, narodziła się no-
woczesna metropolia. Taka War-
szawa to miasto należące do 
wszystkich mieszkańców, dlatego 
obchodom tej rocznicy przyświeca 
idea włączenia wszystkich warsza-
wiaków w uroczystości rocznico-
we i zaproszenie ich do wspólnego 

świętowania wolności. Pamiętaj-
my, że odzyskanie niepodległości 
było jednym z najważniejszych 
czynników rozwojowych Warsza-
wy w XX wieku. Odzyskawszy 
stołeczność Warszawa stała się 
i nadal jest, prawdziwym centrum 
Polski, najważniejszym ośrodkiem 
gospodarczym, naukowym, kultu-
ralnym. Po 1918 r. stała się euro-
pejską metropolią z kwitnącą kul-
turą, nauką, nowoczesnymi roz-
wiązaniami urbanistycznymi 
i architektonicznymi. Te osiągnię-
cia chcemy naszymi obchodami 
przypomnieć. A już teraz chciała-
bym zaprosić wszystkich warsza-
wiaków i warszawianki na Wielki 
Piknik Niepodległościowy, który 
odbędzie się 13 października na 
Placu Zamkowym.

Jakie ogólnomiejskie imprezy są 
planowane z okazji rocznicy?

Przygotowując projekty zwią-
zane ze stuleciem, koncentrowali-
śmy się w dużej mierze na war-
szawskiej historii lokalnej, ale 
kluczowy był dla nas demokra-
tyczny charakter tego święta, po-
wszechność działań i ich różno-
rodność. Przygotowaliśmy cały 
pakiet własnych i partnerskich 
projektów. Świętowanie będzie 
odbywało się przez cały rok w róż-
nych rejonach miasta. Warszawia-
cy będą mogli wziąć udział m.in. 

w piknikach, festynach, biegach 
miejskich, obejrzeć wystawy, spek-
takle, wziąć udział w spotkaniach 
edukacyjnych. Szczegółowe infor-
macje można uzyskań na stronie 
internetowej: www.stolicawolno-
sci.pl. Przypomnę, że 20 kwietnia 
zainaugurowaliśmy w hotelu Bri-
stol Warszawskie Obchody Nie-
podległościowe. Podczas tego wy-
darzenia prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz zło-
żyła pierwszy podpis w „Warszaw-
skiej Księdze Wolności”. Ta księga 
to podczas obchodów jedna z pro-
pozycji dla warszawiaków. Będzie 
mógł wpisać się do niej każdy, kto 
chciałby przekazać życzenia lub 
przesłanie następnym pokoleniom 
na kolejne 100 lat. Mamy nadzieję, 
że nadchodzące stulecie będzie 
okazją do dumy z naszych osią-
gnięć i będzie obchodzone równie 
uroczyście co w 2018 r. Zawiera-
jąca podpisy „Warszawska Księga 
Wolności” zostanie umieszczona 
w kapsule czasu i zakopana 13 
października 2018 r. w przestrzeni 
publicznej Warszawy.

Wydarzeń rocznicowych bę-
dzie bardzo dużo. Przypomnę, że 
odbyło się już Dyktando Warszaw-
skie, w którego tekście zwarto wąt-
ki związane ze naszym 100-leciem. 
Niedługo, bo 4 czerwca ogłosimy 
wyniki konkursu kompozytorskie-
go Simfonii Varsovii na poloneza. 

We wrześniu zwycięski polonez 
zostanie odtańczony przez warsza-
wiaków na ulicach Warszawy. Ru-
szył także konkurs na „Warsza-
wiankę roku i stulecia”. Wybrane 
zostaną w nim panie, które przy-
czyniły się do rozwoju naszego 
miasta. 

Bez wątpienia imprezy te przy-
ciągną tłumy mieszkańców. Proszę 
powiedzieć czytelnikom „Naszych 
Bielan”, jakie imprezy planowane 
są konkretnie w ich dzielnicy? Czy 
Bielany także zostaną włączone 
w program obchodów?

Oczywiście, świętowanie nie-
podległości będzie miało miejsce 
we wszystkich dzielnicach Warsza-
wy, w tym także na Bielanach. Za-
chęcam mieszkańców do udziału 
w tych lokalnych, dzielnicowych 
wydarzeniach np. w prezentacji 
� lmu rejestrującego koncert forte-
pianowy muzyki Ignacego Jana 
Paderewskiego, plenerowym po-
kazie � lmu „Pan Tadeusz” z mu-
zyką na żywo, koncercie fortepia-
nowym „Mazurki”, marszobiegu 
nordic walking, pikniku historycz-
nym, a także w wielu wystawach, 
spotkaniach edukacyjnych skiero-
wanych do dzieci i młodzieży. 

Plany miasta to jedno, a inicja-
tywa ze strony dzielnicy to drugie. 
Do powstania jakich projektów 
dzielnicowych związanych z setną 
rocznicą odzyskania niepodległości 
zachęcałaby Pani Prezydent dziel-
nicę Bielany?

Zachęcam gorąco do zapozna-
nia się z ofertą dzielnicy, zamiesz-
czoną na stronie internetowej: 
www. stolicawolnosci.pl. Miesz-
kańcy Bielan znajdą tam szeroki 
wachlarz wydarzeń związanych 
z obchodami niepodległości. Za-
chęcam również to włączenia się 
w wydarzenia ogólnomiejskie. Im 
więcej nas, tym świętowanie nie-
podległości weselsze, barwniejsze 
i co najważniejsze wspólne.

Czego Pani Prezydent oraz 
Urząd m.st. Warszawy spodziewa 
się i oczekuje po tych obchodach? 
W jaki sposób wielkie święto może 
wpłynąć na znaczenie i rozwój 
miasta?

Rocznica odzyskania niepodległości to także święto Bielan
Z wiceprezydent m.st. Warszawy Renatą Kaznowską rozmawia Rafał Dajbor.

Mam nadzieję, że warszawskie 
obchody niepodległości zintegrują 
mieszkańców, przybliżając historię 
miasta, dokonania jej bohaterów 
i zwykłych mieszkańców. Opraco-
wując tak bogaty i różnorodny 
program chcieliśmy, aby rocznica 
stulecia była dla mieszkańców 
wielkim, uroczystym i jednocze-
śnie radosnym świętem. 

Pytanie o utrudnienia komuni-
kacyjne może się pozornie wydawać 
w kontekście tak wielkich uroczysto-
ści niemal świętokradcze. Wszyscy 
jednak niezależnie od wielkich 
wydarzeń poruszamy się po mieście 
w celach zawodowych, rodzinnych, 
osobistych, rekreacyjnych… Czy 
warszawskie wydarzenia roczni-
cowe będą wiązały się z utrudnie-
niami dla warszawiaków, a jeśli 
tak – to w jaki sposób będzie Pani 
Prezydent starała się te utrudnienia 
zminimalizować?

Tych utrudnień nie będzie tak 
wiele. Większość imprez np. takie, 
jak biegi planujemy w weekendy. 
W przypadku czasowych utrud-
nień komunikacyjnych, związa-
nych z obchodami zachęcam do 
śledzenia komunikatów w środ-
kach transportu miejskiego oraz 
na stronach internetowych urzędu 
miasta. Liczę również na wyrozu-
miałość mieszkańców oraz na-
szych gości.

Wielkie rocznice to także czas 
wielkich życzeń. Czego Pani Pre-
zydent życzy warszawiakom, w tym 
także mieszkańcom dzielnicy Biela-
ny z okazji tak wielkiego święta?

Bielany jako dzielnica są star-
sze niż nasze stulecie. Częścią 
Warszawy stały się w 1916 r. Tak 
więc jej ówcześni mieszkańcy, już 
jako warszawiacy, byli świadkami 
wydarzeń, które przypominamy w 
naszych rocznicowych obchodach. 
To także święto Bielan. Wszystkim 
ich mieszkańcom życzę, aby dalszy 
rozwój Warszawy był tak dyna-
miczny jak do tej pory, a niepod-
ległościowe stulecie obchodzili 
radośnie w gronie bliskich i zna-
jomych. Gorąco zapraszam na 
wydarzenia ogólnomiejskie, jak 
i dzielnicowe.

 

Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy
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Udało się. Park położony w ob-
rębie ulic Magiera, Fontany, 
Sta� a, Perzyńskiego będzie no-
sił imię prof. Jerzego Jarnusz-
kiewicza. 10 maja br. na sesji 
decyzję w tej sprawie podjęli 
radni Rady m.st. Warszawy.

P ark jest usytuowany nieopo-
dal pracowni prof. Jarnusz-
kiewicza przy ul. Magiera 

30, w której po dziś dzień prowadzi 
działalność artystyczną trzecie po-
kolenie rodziny Jarnuszkiewiczów: 
Marcelina Jarnuszkiewicz i Piotr 
Kornobis. 

Radości nie kryje najbliższa 
rodzina Profesora. – To spełnienie 
naszych marzeń! Wiele razy wy-
obrażaliśmy sobie Dziadka kroczą-
cego przez nasz park. Teraz ta prze-
strzeń nabiera dodatkowego sym-
bolicznego znaczenia. Jesteśmy 
dumni jako rodzina Jerzego i jako 
bielańczycy – powiedziała Marce-
lina Jarnuszkiewicz, ilustratorka, 
projektantka biżuterii, wnuczka 
Jerzego Jarnuszkiewicza.

Park im. prof. Jerzego 
Jarnuszkiewicza

Zakończyliśmy realizację 
projektu modernizacji boisk 
na Akademii Wychowania Fi-
zycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. 
Zakładał on modernizację 
3 boisk do siatkówki plażo-
wej poprzez montaż nowych 
słupów, zakup siatek, linii do 
wyznaczania powierzchni bo-
iska, bramek do piłki plażowej 
oraz uzupełnienie piasku. 
Koszt projektu 49 950,00.

Modernizacja boisk na AWF

Wyczekiwany plac zabaw pomię-
dzy ul. Dantego 7/Szekspira 4 jest 
już otwarty! Pierwsi najmłodsi 
użytkownicy już przetestowali 
nowe zabawki! Plac zabaw jest 
ogólnodostępny dla wszystkich 
mieszkańców. Projekt obejmował 
wymianę ogrodzenia, wykonanie 
nawierzchni oraz zakup i montaż 
nowych urządzeń zabawowych, 
w tym: huśtawek, urządzenia 
wielofunkcyjnego ze zjeżdżal-
niami, bujaków sprężynowych, 
karuzeli, zamykanej piaskownicy, 
domku dla dzieci, ławek oraz 
koszy na śmieci. 
Koszt projektu 292 43,00 zł.

Olga Książek

Plac zabaw – ul. Dantego 7/Szekspira 4

Na początku maja zakończyła 
się przebudowa ul. Paran-
dowskiego. W ramach prac 
zostały wykonane: nowa 
podbudowa i nawierzchnia 
jezdni, chodnik po zachodniej 
stronie wraz z wjazdami do 
posesji, po stronie wschod-

Przebudowa 
ul. Parandowskiego 
zakończona

niej trawniki z nasadzeniami 
krzewów ozdobnych i drzew, 
zamontowane 4 wpusty 
kanalizacji deszczowej oraz 
zamontowane nowe lampy 
ledowe.
Koszt inwestycji to 888.000 zł. 

– Jestem bardzo szczęśliwa 
i wzruszona, szczególnie, że Jerzy 
był wyjątkowo skromną osoba. 
Dopiero w zeszłym roku miał in-
dywidualną wystawę, choć two-
rzył i pracował dydaktycznie po-

nad po pół wieku – dodaje Anna 
Grocholska-Jarnuszkiewicz, 
rzeźbiarka, żona Jerzego Jarnusz-
kiewicza.

Redakcja

25 maja odbył się odbiór tech-
niczny nowej hali nad boiskiem 
w SP nr 77 przy ul. Samogłoska 
9. Na sezon letni zostanie ona 
zdemontowana i dzieci będą 
mogły korzystać z odkrytego 
boiska. Podobnie jak inne hale 

Nowa hala pneumatyczna 
w SP nr 77

w naszej dzielnicy będzie ona 
rozstawiana na sezon jesienno-
zimowy, aby obiekt mógł być 
używany przez cały rok. 
Koszt inwestycji to 550.000 zł.

WIR
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– Bardzo się cieszę, że miejscy 
radni poparli nasze starania 
i przyznali pieniądze na uru-
chomienie apteki przy Szpitalu 
Bielańskim. Kilka tygodni temu 
została zamknięta jedyna cało-
dobowa apteka na Bielanach 
i nasi mieszkańcy w nagłych 
przypadkach w nocy musieli 
jeździć po leki do sąsiednich 
dzielnic. To jest duże utrudnie-
nie, dlatego wraz z miejskim 
radnym Piotrem Mazurkiem, 
szybko rozpoczęliśmy starania 
o to, aby taka apteka powstała 
przy szpitalu, co jest logistycz-
nie dobrym rozwiązaniem dla 
naszych mieszkańców. Wszyst-
ko wskazuje na to, że wkrótce 
na Bielanach powstanie apteka 

750 tys. dla Szpitala Bielańskiego 
na aptekę i e-kolejki

całodobowa – mówi Tomasz 
Mencina, Burmistrz Dzielnicy 
Bielany. 
Szpital Bielański w sumie 

otrzymał 750 tys. zł, także na 
zakup systemu e-kolejka. 

Redakcja

21 maja w bielańskim ratuszu 
wystartowała wielka zbiórka 
pluszowych misiów dla dzieci 
- świadków i o� ar wypadków. 
Organizatorem akcji są Dzielni-
ca Bielany i Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego Medi-
trans SPZOZ w Warszawie. 

N a Bielanach akcję Przytul 
Misia zainicjowali Bur-
mistrz Dzielnicy Tomasz 

Mencina i jego zastępcy Magda-
lena Lerczak i Artur Wołczacki, 
którzy przekazali trzy kosze wy-
pełnione pluszakami dyrektorowi 
Meditrans Karolowi Bielskiemu.

– Sytuacje, gdy dzieci uczest-
niczą lub są świadkami wypad-
ków, są dla nich bardzo stresujące. 
Aby choć trochę zminimalizować 
stres i często też strach u dzieci 
przewożonych karetkami Bielań-
skiego Pogotowia Ratunkowego 
postanowiliśmy zorganizować dla 
nich zbiórkę pluszaków. Zachę-
cam naszych mieszkańców do 
włączenia się do akcji. Taki mały 
miś, do którego maluch będzie 
mógł się przytulić może bardzo 
mu pomóc przejść przez trudne 
dla niego momenty – mówi To-
masz Mencina, Burmistrz Dziel-
nicy Bielany. 

Zbieramy nowe misie do 50 cm 
wysokości. Akcja potrwa do 15 
czerwca br.

Misie można przynosić do:
● Urzędu Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy przy ul. Żerom-
skiego 29

Na Bielanach wystartowała 
akcja #PrzytulMisia

● Biblioteki Publicznej im. St. 
Staszica w Dzielnicy Bielany, ul. 
Romaszewskiego 19

● Bielańskiego Ośrodka Kul-
tury, ul. Goldoniego 1

Kilka dni temu akcję zainau-
gurowała również Dzielnica 
Ochota. 

Małgorzata Kink

W maju odbył się cykl spotkań 
burmistrza Tomasza Menciny 
z mieszkańcami. 

A by ułatwić wielu bielańczy-
kom możliwość porozma-
wiania o ich oczekiwaniach 

i pomysłach, co ich zdaniem po-
winno się zmienić na Bielanach, 
odbywały się one w plenerze 
w różnych częściach dzielnicy, 
w godzinach popołudniowych. 

– Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, którzy przyszli na spotka-
nia ze mną i pracownikami nasze-
go Urzędu z mnóstwem pomysłów, 
propozycji, sugestii dotyczących 
tego, co jeszcze warto zmienić, 
poprawić w naszej dzielnicy i na 
ich osiedlach – mówi burmistrz 
Mencina.

Porozmawiajmy 
o Bielanach 
Spotkania Burmistrza Dzielnicy Tomasza Menciny 
z mieszkańcami

Mieszkańcy mieli też wiele py-
tań m.in. o zrealizowane inwesty-
cje, hale pneumatyczne, których 
przybywa na Bielanach czy kolejne 
place zabaw i miejsca do rekreacji. 
Ważnym tematem, szczególnie dla 
rodziców małych dzieci, były 
przedszkola modułowe, które 
obecnie są w budowie.

W spotkaniach uczestniczyli 
również bielańscy radni: Anna 
Czarnecka (Wiceprzewodnicząca), 
Joanna Radziejewska, Ilona Po-
pławska i Natalia Krupa, a także 
pracownicy i naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Paweł Sondij. 

Spotkania odbyły się na Cho-
miczówce, Wrzecionie, Słodowcu, 
Wawrzyszewie i na Rudzie. 

Redakcja

Tomasz Mencina – Burmistrz w rozmowie z mieszkańcami...

...przy stacji metra Słodowiec
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9 maja w Mediateka Start 
Meta odbyła się Bielańska 
Giełda Projektów i Programów 
Edukacji Kulturalnej. 

W ydarzenie otworzyła 
Magdalena Lerczak – 
Zastępca Burmistrza 

i Anna Michalak Pawłowska – 
Pełnomocnik Prezydenta m.st. 
Warszawy ds. Edukacji Kultural-
nej, Zo� a Gajewicz – naczelnik 
Wydziału Oświaty oraz Magdale-
na Ulejczyk – naczelnik Wydziału 
Kultury i Promocji.

Giełdę poprowadziła Iwona 
Mirosław-Dolecka – dzielnicowa 
koordynatorka Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej, 
która zaprezentowała też mecha-
nizm zgłaszania projektów do 
Warszawskiej Nagrody Edukacji 
Kulturalnej 2018.

Program wydarzenia podzie-
lony był na dwie części – w pierw-
szej zaprezentowano projekty 
realizowane przez Warszawski 
Program Edukacji Kulturalnej 
i Centrum Komunikacji Społecz-
nej.

Tomasz Truszkowski zapre-
zentował ideę „Indeksu Kultural-
nego” – nowego narzędzia wspie-
rającego i doceniającego podejmo-
wanie twórczych inicjatyw przez 
młodzież. Zuzanna Włodarczyk-
Wójtowicz – koordynatorka roz-
woju sieci Miejsc Aktywności Lo-
kalnej zachęcała do realizacji dzia-
łań twórczych w przestrzeniach 
domów sąsiedzkich oraz wskazy-
wała dobre praktyki wynikające ze 
współpracy międzypokoleniowej 
w MAL-ach.

Duże zainteresowanie licznie 
zgromadzonej w Mediatece pu-
bliczności wzbudziła prezentacja 
warszawskiej „Spółdzielni Kultu-

Bielańska Giełda Projektów 
i Programów Edukacji Kulturalnej

ry”. Greta Droździel-Papuga za-
prosiła uczestników Giełdy do 
wirtualnej platformy wymiany, 
miejsca z którego można skorzy-
stać, zainspirować się – a nawet 
dołączyć! Spółdzielnia kultury to 
internetowa przestrzeń, w której 
instytucje, organizacje, grupy nie-
formalne i wszyscy chętni, nieod-
płatnie dzielą się swoimi zasobami 
– przestrzenią, sprzętem, kostiu-
mami, scenografią, muzyką czy 
umiejętnościami.

Karolina Kłosińska z zespołu 
ds. wolontariatu miejskiego Cen-
trum Komunikacji Społecznej 
Urzędu m.st. Warszawy pokazała 
mechanizmy działania projektu 
„Ochotników Warszawskich” jako 
świetnego wsparcia działań wolon-
tariackich w szkołach.

W drugiej części spotkania 
chwaliliśmy się najciekawszymi 
bielańskimi projektami edukacji 
kulturalnej.

Na scenie zaprezentowała się 
między innymi Fundacja Przysta-
nek Twórczość. O partnerstwie, 
projektach „Bajkodzieło”, „Pra-
cownia Rodziny”, „Sztuka i Zaba-
wa”, „Zabawa i Sztuka” opowie-
działa animatorka i prezes Funda-
cji Anna Olczyk-Grabowska.

„Kulturalny Lelewel” to projekt 
który istnieje w XLI Liceum Ogól-
nokształcącym od wielu lat.

Jednak wszystko nabrało 
znacznie większego rozmachu, po 
tym jak uczennica Ula Królik na-
pisała projekt w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego 2018. Po speł-
nieniu wszelkich formalności pro-
jekt został poddany głosowaniu 
i zwyciężył. „Kulturalny Lelewel” 
był prezentowany na Giełdzie 
w bardzo oryginalny sposób. Ula 
prowadziła scenę dialogową ze 
swoim nauczycielem i koordyna-

torem projektu Bartoszem Karaś-
kiewiczem.

Julia Lesiak, uczennica z CXXII 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
I. Domeyki, zaskoczyła wszystkich 
swoją krótką, ale niezwykle inspi-
rującą opowieścią i znakomitym 
� lmem prezentującym Kampanię 
„Domeyko &Wagner – Dziedzic-
two”.

Ogromną radość i powód do 
dumy z bielańskich projektów 
przynosi fakt, że wiele z nich prze-
kracza granice dzielnicy, miasta, 
województwa, a nawet Polski.

Mowa tu o Międzynarodo-
wym Festiwalu „Dozwolone do 
21/ UP TO 21”, którego już 35. 
edycja odbędzie się w dniach 
20–22 września 2018, czy o „War-
szawskim Konkursie Piosenki 
Obcojęzycznej Jose Song” z XXII 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jose Marti.

W Bielańskiej Giełdzie Projek-
tów i Programów Edukacji Kultu-
ralnej zaprezentowane zostały też 
takie inicjatywy jak: „Mały miś w 
świecie wielkiej literatury” z Przed-
szkola nr 308 im. Krasnala Hała-
bały, projekt „Matematyka wokół 
nas – widzę i rozumiem” z Zespo-
łu Szkół nr 35 i „Starość zaczyna 
się w Przedszkolu” z Przedszkola 
nr 272 im. „Misia Uszatka”.

– Rozwój działań kulturalnych 
na Bielanach jest dla mnie bardzo 
ważny. To kolejne wydarzenie, po 
Bielańskiej Gali Kultury, które po-
kazuje jak wiele się dzieje w naszej 
dzielnicy w tym obszarze oraz jak 
wspaniałe i kreatywne osoby 
uczestniczą w tym procesie – pod-
sumowała Magdalena Lerczak, 
Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Bielany.

Redakcja

Wczesnym rankiem w ponie-
działek, 7 maja tuż po długim 
weekendzie czekała niespo-
dzianka na mieszkańców 
podróżujących metrem. 

K ażdy kto pojawił się na bie-
lańskich stacjach metra 
między godz. 7.00 a 8.00 

miał okazję dostać darmową lek-
turę na drogę. 

Akcję zorganizowała Bibliote-

Książka do Metra
ka Publiczna im. St. Staszica, 
a książki rozdawali Burmistrz 
Dzielnicy Tomasz Mencina i jego 
zastępca Magdalena Lerczak, dy-
rektor Biblioteki Witold Kon oraz 
pracownicy bielańskich biblio-
tek. 

Zostało rozdanych ponad 1000 
książek. Życzymy Wam miłej lek-
tury!

Redakcja

Tomasz Mencina – Burmistrz i Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza 
przy stacji metra Słodowiec w czasie akcji „Książka do Metra”

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza, Iwona Mirosław-Dolecka – dzielnicowa koordynatorka WPEK, 
Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, 

Zo� a Gajewicz – naczelnik WOW i Magdalena Ulejczyk – naczelnik WKP
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20 maja br. w Święto Zesłania 
Ducha Świętego w kościele 
pokamedulskim wspólnie 
z mieszkańcami Bielan święto-
waliśmy odpust. 

P onad 300-letnia tradycja 
tego wydarzenia i charyzma 
ks. proboszcza Wojciecha 

Drozdowicza sprawiły, że wszyscy 
czuli się tu bardzo dobrze. Jak co 
roku byli z nami przedstawiciele 
władz Dzielnicy Bielany: Bur-
mistrz Tomasz Mencina, zastępcy 
burmistrza: Magdalena Lerczak, 
Grzegorz Pietruczuk i Włodzi-
mierz Piątkowski oraz przedsta-
wiciele Rady Miasta - przewodni-
cząca Ewa Malinowska-Grupiń-
ska i radny Piotr Mazurek. Z ich 
rąk ks. Wojciech Drozdowicz 
otrzymał prestiżowy tytuł „Zasłu-
żonego dla Warszawy”.

– Kolegium odznaki honoro-
wej na posiedzeniu 17 maja 2018 r. 
przyznało ks. Wojciechowi Droz-
dowiczowi odznakę honorową 
„Zasłużonego dla Warszawy”. Jest 
to najważniejsza odznaka miasta 
stołecznego. Została przyznana 
w uznaniu zasług ks. Wojtka dla 
wspólnoty chrześcijańskiej i dla 

Odpust w Lesie Bielańskim

stolicy – mówiła Ewa Malinow-
ska-Grupińska.

– Bielany to przede wszystkim 
ludzie, którzy swoją aktywnością, 
zaangażowaniem i codzienną pra-

cą tworzą niezwykły klimat naszej 
dzielnicy. Jednym z największych 
ambasadorów Bielan jest z pewno-
ścią ks. Wojtek Drozdowicz. Cie-
szy mnie, że otrzymał odznakę 

honorową „Zasłużonego dla War-
szawy”. To wspaniałe wyróżnienie 
i podziękowanie za to co robi i jaki 
jest – mówi Burmistrz Bielan To-
masz Mencina. 

Jak co roku z warszawskiej Ar-
chikatedry św. Jana Chrzciciela 
przypłynął obraz św. Brunona 
z Kwerfurtu, uroczystościom w Zie-
lone Świątki towarzyszył akompa-
niament Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Jońca, kiermasz rękodzieła 
ludowego i swojskiego jadła. Nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci, tym 
razem były to: dmuchana zjeżdżal-
nia, teatr na scenie plenerowej Do-
brego Miejsca oraz przygotowane 
przez Liceum im. bł. ks. R. Archu-
towskiego pokazy chemiczne, za-
wody sportowe i malowanie twarzy 
dla najmłodszych dzieci.

Ks. Wojciech wraz z profeso-
rami liceum przedstawili tradycyj-
nie scenkę z powieści pt. „Pan 
Wołodyjowski”, która wg Henryka 
Sienkiewicza miała wydarzyć się 
właśnie w klasztorze na Biela-
nach.

Karol Regulski

Witaj Lato 
na Bielanach 2018
Teren przy stacji metra Słodowiec

Piątek 8 czerwca 
Wystąpią:

● Bownik
● Smolik/ Kev Fox
● Ania Dąbrowska 
Start godz. 19:30
Oprócz części koncertowej dla mieszkańców 
zostanie przygotowana strefa chilloutu 
z foodtruckami.

Sobota 9 czerwca

● godz. 14:00 – Wielka parada 
mieszkańców i przyjaciół Bielan spod 
stacji metra Wawrzyszew na teren Serka 
Bielańskiego 

● o godz. 15:00 na terenie imprezy rozpocznie 
się plenerowy koncert Orkiestry 
Kameralnej Filharmonii Narodowej.
Oprócz strefy chilloutu na terenie Słodowca 
pojawią się strefy tematyczne, takie jak: 
Sportowa, Eko, Malucha, Zdrowia oraz 
z atrakcjami Partnerów wydarzenia. 

Mobilne studio fi lmowe Fundacji 
Sławomira Idziaka Film Spring Open

Między godz. 16:00 – 18:30 na dechach będzie 
można obejrzeć spektakl Teatru AKT oraz 
przedstawienie dla dzieci.

● godz. 18:00 – koncert zespołu Dixie 
Tigers Band oraz potańcówka na dechach. 
Na dużej scenie wystąpią:
● Lemon
● Kuba Badach
● Maciej Maleńczuk 

Start godz. 20:00
Od kilku lat imprezę Witaj Lato na Bielanach 
kończymy godzinnym silent disco na dechach. 

Współorganizatorem wydarzenie jest Stołeczna 
Estrada – instytucja kultury m.st. Warszawy. 

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Wojciech Drozdowicz prowadzi procesję

Magdalena Lerczak i Grzegorz Pietruczuk – Zastępcy Burmistrza, 
Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, 
Piotr Mazurek – radny m.st. Warszawy, Tomasz Mencina – Burmistrz 

i ks. proboszcz Wojciech Drozdowicz

Fragment spektaklu dla dzieci na scenie plenerowej
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Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Marii Gwizdak, mieszczący się 
przy ul. H.Ch. Andersena 4 już 
po raz 25 zorganizował Samo-
rządowy Konkurs Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”, do któ-
rego przystąpili wolontariusze 
z bielańskich szkół. 14 maja 
2018 r., w sali widowiskowej 
bielańskiego Ratusza MDK 
zorganizował uroczystą – XXV 
Jubileuszową Bielańską Galę 
Konkursu. 

N a uroczystość przybyli bie-
lańscy wolontariusze, a tak-
że liczni, znamienici goście: 

Poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak 
– Prezes Fundacji „Świat na tak”, 
Burmistrz Dzielnicy Bielany – To-
masz Mencina, Zastępca Burmi-
strza – Magdalena Lerczak, na-
czelnik Wydziału Oświaty i Wy-
chowania – Zo� a Gajewicz, Ma-
rian Madej – prezes ZNP, Jacek 
Chyliński – dyrektor Osiedla 

25-lecie Bielańskiego Wolontariatu

Wawrzyszew, Zofia Paderewska 
– przewodnicząca Rady Nadzor-
czej WSM Wawrzyszew, Zygmunt 
Morawski – przewodniczący Sa-
morządu Mieszkańców Wawrzy-
szew, Bogdan Czaplarski – Rada 
Osiedla Wawrzyszew, Bożena Że-
browska – Prezes Bielańskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Osób Nie-
pełnosprawnych, Anna Grusz-
czyńska – pełnomocnik praw au-
torskich Marii Kownackiej, An-
drzej Frajndt – piosenkarz z ze-
społu „Partita”, dyrektorzy bielań-
skich szkół, opiekunowie szkolnych 
„Klubów Ośmiu”, rodzice, laureaci 
konkursów minionych edycji. 

Po powitaniu zebranych przez 
dyrektora Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Marii Gwizdak – Ma-
rię Pyszkiewicz głos zabrała Joan-
na Fabisiak, która przypomniała 
początki wolontariatu na Biela-
nach i Żoliborzu, które wiążą się 
właśnie z Młodzieżowym Domem 
Kultury, gdzie dyrektorem była 

Maria Gwizdak, a zastępcą – Bo-
żena Strzałkowska. Następnie 
poproszono Tomasza Mencinę, 
który zna pracę wolontariacką, 
gdyż sam należał do „Klubów 
Ośmiu”. 

Wśród nagrodzonych były tak-
że szkolne kluby. Za szczególne 
osiągnięcia w realizacji zadań po-
mocowych na rzecz potrzebują-
cych Kapituła Konkursu przyzna-

ła tytuł „Wspaniały Klub Ośmiu” 
następującym Klubom: Szkolne-
mu Klubowi „Ośmiu” ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 214, Szkolnemu 
Klubowi ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 
223 oraz Klubowi ze SP nr 289. 

Za wspieranie swoich dzieci 
w działaniach charytatywnych Ka-
pituła konkursu przyznała tytuł 
„Wspaniały Rodzic Wolontariu-
sza” – Elżbiecie Kala (SP 214) 
i Adriannie Stolarczyk (SP 223). 
Za szczególny wkład w prace na 
rzecz wychowania młodego poko-
lenia poprzez wolontariat, tytuł 
„Wspaniałego Opiekuna Wolonta-
riusza” Kapituła przyznała: Wan-
dzie Wołkowyckiej ze SP nr 223. 

Laureatom Konkursu Prezes 
Fundacji „Świat na Tak” – Poseł na 
Sejm RP, Joanna Fabisiak i Za-
stępca Burmistrza, Magdalena 
Lerczak oraz naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania Zo� a Ga-
jewicz wręczyły dyplomy, statuet-
ki i albumy. Wszyscy uczestnicy 
konkursu – wolontariusze indywi-
dualni, kluby i szkoły – otrzymali 
dyplomy i albumy. Dyplomy dla 
szkół wręczane były dyrektorom 
bielańskich placówek. 

Podniosły charakter i jego ran-
gę podkreślił wspaniały występ 
uczestników Studia Piosenki, pro-
wadzonego w MDK przez Annę 
Szaję oraz dekoracja, przygotowa-
na przez nauczyciela MDK, An-
drzeja Ziomka i uczestników jego 
zajęć. Dekoracja wyraźnie nawią-
zywała do tekstów piosenek, wy-
konanych przez młodzież MDK. 
Zadbano o każdy szczegół – nawet 
ramy hasła były w kolorze srebr-
nym – jako że odbył się srebrny 
jubileusz…

Zebrani byli pod wrażeniem 
piosenek, wykonywanych przez 
młodzież ze Studia Piosenki 
z MDK im. M. Gwizdak, w tym 
piosenki Zbigniewa Wodeckie-
go „Z Tobą chcę oglądać świat”, 
zaśpiewanej przez Marka Pety-
kiewicza (który również grał na 
trąbce) i Kamilę Drzas. Do pio-
senki para taneczna – Klaudia 
Sarnacka i Marcin Pracki – 
przygotowali i wykonali roman-
tyczny układ taneczny. Finałowa 
piosenka „Niebo chodzi po zie-
mi” z partiami solowymi Toma-
sza Cepiela – poruszyły wszyst-
kich zebranych. 

Redakcja

19 maja został o� cjalnie 
otwarty ogród wokół Bie-
lańskiego Centrum Edukacji 
Kulturalnej im. Jonasza Kofty 
przy ul. Szegedyńskiej 9a.

S ymbolicznego otwarcia do-
konał Burmistrz Dzielnicy 
Bielany Tomasz Mencina. 

Motywem przewodnim uroczy-
stości był cytat z piosenki Jonasza 
Kofty  „Pamiętajcie o ogro-
dach…”

Teren oddany do użytku miesz-
kańców Wrzeciona przeszedł mo-
dernizację, która miała na celu 
stworzenie miłego, klimatycznego 
miejsca spotkań mieszkańców, 
zapewnienie bezpieczeństwa dzie-
ciom korzystającym z zabawek 
oraz komfortu osób poruszających 
się po terenie. Pojawiły się nowe 
nasadzenia, założono nowe traw-

Uroczyste otwarcie ogrodu wokół BCEK
Oprócz placów zabaw, na których 
jest wiele urządzeń: bujaki, huś-
tawki, zjeżdżalnie, karuzele, dra-
binki, umieszczona została siłow-
nia pod gołym niebem, stół do 
tenisa stołowego czy boisko do 
siatkówki. Centralne miejsce zaj-
muje Rakieta – to nawiązanie do 
tradycji tego miejsca sprzed lat.

Podczas uroczystego otwarcia 
dzieci mogły wziąć udział w wielu 
atrakcjach: m.in. w malowaniu 
twarzy, zabawy na zjeżdżalni czy 
z klaunem lub szczudlarzami. 
Duże zainteresowanie wzbudził 
występ iluzjonisty. Ogromnym 
powodzeniem cieszyły się amery-
kańskie hot-dogi i wata cukrowa.

Nowe miejsce na mapie Bielan 
czeka na młodszych i starszych 
mieszkańców!

BCEK
niki, wytyczone zostały nowe alej-
ki, ustawiono nowe ławki i kosze 

na śmieci. Ogród robi spore wra-
żenie. Teren jest podzielony na 

kilka stref: dla dzieci w różnym 
wieku, dla młodzieży i seniorów. 

Maria Pyszkiewicz – dyrektor MDK i Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza z uczestnikami Bielańskiej Gali

Na wspólnym zdjęciu m.in.: Joanna Radziejewska – radna, Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza, 
Tomasz Mencina – Burmistrz, Zo� a Gajewicz – naczelnik WOW i Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
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Na jakim etapie jest proces 
budżetu partycypacyjnego na ko-
lejny rok?

Zbliżamy się do momentu roz-
strzygającego – głosowania, które 
odbędzie się w dniach 15-30 
czerwca 2018 r. Wspólnie będą 
Państwo decydować o tym, na co 
zostanie wydana część pieniędzy z 
budżetu Dzielnicy Bielany. Warto 
podkreślić, że po raz trzeci mamy 
do rozdysponowania 7 527 000 zł. 
To najwyższa kwota w Warszawie! 
W naszej dzielnicy do głosowania 
skierowanych zostało 129 pozy-

tywnie zaopiniowanych projektów, 
które zmienią nasze najbliższe oto-
czenie, sprawią że Bielany będą 
jeszcze piękniejsza! Każdy Miesz-
kaniec będzie mógł zagłosować na 
projekty, które jego zdaniem są 
najlepsze lub pilnie potrzebne. 

Mieszkańcy Bielan w poprzed-
nich latach aktywnie brali udział w 
głosowaniu, proszę jednak w skrócie 
wyjaśnić zasady tym, którzy zde-
cydują się zaangażować w budżet 
partycypacyjny po raz pierwszy. 

Można oddać swój głos na 

O budżecie partycypacyjnym na 2019 r. rozmawiamy 
z Magdaleną Lerczak, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bielany

CHOMICZÓWKA

• Rekreacja w sadzie przy SP 
80, ul. Aspekt 48, SP nr 80, kwota: 
79 215,00 zł

• Scena z zadaszeniem w Par-
ku Chomicza, Park Chomicza, 
kwota: 132 000,00 zł

• Lustro drogowe przy koście-
le na Conrada, ul. Conrada na 
wysokości adresu Conrada 6 i 
Conrada 7 (wyjazd z posesji para-
fii i stacji tankowania gazem), 
kwota: 5 000,00 zł

• Doświetlenie przejść dla 
pieszych na Kwitnącej, ul. Kwit-
nąca, kwota: 320 000,00 zł

• Ławki przy urzędzie pocz-
towym na Chomiczówce wraz 
z zagospodarowaniem skwerów, 
ul. Josepha Conrada 15, kwota: 
16 000,00 zł

• Badanie wad postawy i dal-
sze działania wspomagające dla 
800 dzieci z Bielan, ul. Aspekt 48, 
SP nr 80, kwota: 60 278,00 zł

• Tablice dydaktyczne - mądre 
dokarmianie ptaków w Parku 
Chomicza, Park im. Bolesława 
Chomicza, kwota: 6 400,00 zł

• Biblioteka plenerowa wśród 
kwitnących krzewów - Park Cho-
micza, Park im. Bolesława Cho-
micza, kwota: 14 850,00 zł

• Psi wybieg na Chomiczów-
ce ,  Park Chomicza,  kwota: 
149 500,00 zł

• Kosze na ulicy Księżycowej, 
ul. Księżycowa, kwota: 28 730,00 zł

• Świetliczkowo. Zajęcia pla-
styczne, sportowe i rekreacyjne 
na Chomiczówce, ul. Conrada 6, 
SP nr 352, kwota: 62 816,00 zł

• Zajęcia plastyczne, muzycz-
ne i � lmowe dla dzieci na Cho-
miczówce, ul. Conrada 6, SP 
nr 352, kwota: 151 075,00 zł

• Gimnastyka – zdrowie do-
rosłego człowieka, ul. Conrada 6, 
SP nr 352, kwota: 228 500,00 zł

Projekty zwery� kowane pozytywnie BP 2019
• Warsztaty teatralne dla 

dzieci na Chomiczówce, ul. Con-
rada 6 ,  SP nr  352,  kwota: 
111 013,00 zł

• Snooker z Plastusiem, ul. 
Aspekt 48, SP nr 80, kwota: 
52 668,00 zł

• Nauka programowania robo-
tów edukacyjnych od przedszkola 
do seniora w SP nr 352, ul. Conrada 
6, SP nr 352, kwota: 179 600,00 zł

PIASKI
• Badanie wad postawy i dal-

sze działania wspomagające dla 
800 dzieci z Bielan, ul. Kocha-
nowskiego 8, SP nr 293, kwota: 
60 278,00 zł

• Zabawka dla małych dzieci 
- Beczka śmiechu, ul. Kochanow-
skiego 22, kwota: 35 000,00 zł

• Iluminacja świąteczna osie-
dla Piaski, ul. Broniewskiego, Li-
teracka, Kochanowskiego, Rudnic-
kiego, kwota: 33 600,00 zł

• Budowa parku wypoczyn-
kowego dla seniorów Kochanow-
skiego 2, 4, 6, ul. Kochanowskiego 
2, 4, 6, kwota: 160 000,00 zł

• Ostoja rododendronów 
przed szkołą przy Kochanow-
skiego 8, ul. Broniewskiego 47, 49, 
kwota: 38 370,00 zł

• Boisko do gry w piłkę nożną 
z zabezpieczeniem przy ul. J. Ko-
chanowskiego 22, ul. Kochanow-
skiego 22, kwota: 121 000,00 zł

• Aqua placyk w obrębie placu 
zabaw Plastusiowo przy ul. Ko-
chanowskiego 22, ul. Kochanow-
skiego 22, kwota: 700 000,00 zł

• Budowa placu zabaw przy 
Broniewskiego 57 do 63, ul. Bro-
niewskiego 57 do Broniewskiego 
63, kwota: 392 000,00 zł

• Boisko do gry w siatkówkę 
z zabezpieczeniem (piłkochwyt) 
oraz ogrodzenie terenu ul. Ko-
chanowskiego, kwota: 22 300 
050,00 zł

RUDA, MARYMONT, 
LAS BIELAŃSKI

• Przejście dla pieszych na 
skrzyżowaniu ulic Pęcickiej 
i Lektykarskiej, ul. Pęcicka, kwo-
ta: 9 000,00 zł

• Kosze wzdłuż ulicy Lekty-
karskiej, ul. Podleśna i ul. Lekty-
karska, kwota: 10 000,00 zł

• Strefa relaksu na Kępie Po-
tockiej, Park Kępa Potocka, kwota: 
40 000,00 zł

• Skwer Mar ymonciak – 
wspólna przestrzeń dla miesz-
kańców w sercu Marymontu, ul. 
Bohdziewicza x Łomiańską, kwo-
ta: 183 000,00 zł

• Miejsce spotkań sportowych 
dla dzieci na Rudzie, ul. Klaudyny 
8, kwota: 81 330,00 zł

• Budowa brakującego odcin-
ka ścieżki rowerowej w ul. Rudz-
kiej od Hłaski do Łomiańskiej, 
ul. Rudzka, kwota: 250 000,00 zł

• Nauka tańca dla osób doro-
słych 45+ na osiedlu Ruda, ul. 
Kiwerska 3, XLI Liceum Ogólno-
kształcące im. Joahima Lelewela, 
kwota: 12 400,00 zł

• Strefa wypoczynku na osie-
dlu Ruda, ul. Klaudyny/Gwiaździ-
sta, kwota: 50 000,00 zł

SŁODOWIEC
• I Ty możesz uratować życie! 

- pierwsza pomoc przedmedycz-
na, ul. Fontany 1, Szkoła Podsta-
wowa z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 214, kwota: 16 224,00 zł

• Szkolny plac zabaw przy SP 
nr 187, ul. Staffa 21, SP nr 187, 
kwota: 174 000,00 zł

• Szach-mat. Nauka gry w sza-
chy dla dzieci i młodzieży w SP 
nr 187, ul. Staffa 21, SP nr 187, 
kwota: 68 546,00 zł

• Pofi lozofujmy. Zajęcia z fi -
lozofii, ul. Staffa 21, SP nr 187, 
kwota: 18 962,00 zł

• Zdrowi i wysportowani. Za-
jęcia sportowe dla dzieci i mło-
dzieży w SP nr 187, ul. Sta� a 21, 
SP nr 187, kwota: 34 292,00 zł

• Mamy prawo parkować nie 
trując innych, ul. Magiera / ul. 
Broniewskiego 52, kwota: 75 
000,00 zł

• Spotkajmy się wśród zieleni 
przy Magiera, ul. Magiera / ul. 
Broniewskiego kwota: 74 804,00 
zł

STARE BIELANY
• Deptak między jezdniami 

ul. Kasprowicza od Lisowskiej do 
Podczaszyńskiego, ul. Kasprowi-
cza od ul. Lisowskiej do ul. Pod-
czaszyńskiego nad linią Metra 
Stare Bielany, kwota: 240 100,00 
zł

• Projekt modernizacji i aran-
żacji podwórka i ciągów pieszych 
przy Podczaszyńskiego 1/3, 5, 
7/9, Żeromskiego 6, Swarzew-
skiej 38,  ul. Podczaszyńskiego 1/3, 
5, 7/9; Żeromskiego 6; Swarzewska 
38, kwota: 663 600,00 zł

• Powstańcze śpiewanie pod 
muralem ,  ul.  Reymonta 34; 
Schroegera 93/97; ul. Skalbmier-
ska 7; Skalbmierska 5, kwota: 
13 800,00 zł

• Trawniki to nie śmietniki!, 
ul. Żeromskiego, Reymonta, 
Oczapowskiego, Kasprowicza, 
Przy bysze wsk iego,  kwot a : 
18 000,00 zł

• Plac zabaw z piramidą lino-
wą na podwórku przy Podcza-
szyńskiego 8 i Kasprowicza 19, 
ul. Podczaszyńskiego 8; Kasprowi-
cza 19, kwota: 331 170,00 zł

• Aleja Kwiatowa na Podcza-
szyńskiego ul. Podczaszyńskiego, 
ul. Podczaszyńskiego, kwota: 
39 900,00 zł

• Skwer M. Falskiej w kwia-
tach ,  ul .  Schrogera,  kwota: 
36 000,00 zł

• Snooker w SP nr 133, ul. 
Fontany 3, SP nr 133, kwota: 
52 668,00 zł

• Nowoczesny i przyjazny 
skwer Maryny Falskiej, ul. Fonta-
ny, ul. Schroegera, kwota: 287 
770,00 zł

• Polana – wejście do Lasku 
Lindego od ulicy Przybyszew-
skiego, Lasek Lindego, ul. Przyby-
szewskiego, kwota: 199 200,00 zł

WAWRZYSZEW
• Bezpieczna zatoka przy ul. 

Sokratesa, ul. Sokratesa 13 D, 
ul. Sokratesa 13, kwota: 450 
000,00 zł

• Fortepian gabinetowy dla 
BOK na Goldoniego 1, ul. Goldo-
niego 1, Bielański Ośrodek Kultu-
ry, kwota: 83 700,00 zł

• Młodzi informatycy na 
start! Zajęcia informatyczne 
z elementami programowania, 
gra� ki i animacji komputero-
wej dla najmłodszych, ul. Rey-
monta 25, SP nr 209, kwota: 
56 181,00 zł

• Bielany kulturalnie, czyli 
spotkania autorskie w Wypoży-
czalni przy ul. Petofiego 3, ul. 
Petofiego 3, Wypożyczalnia Dla 
Dorosłych i Młodzieży Nr 65, 
kwota: 15 000,00 zł

• Nasze bezpieczeństwo – 
pierwsza pomoc, al. Reymonta 25, 
SP nr 209, kwota: 16 536,00 zł

• Zakup książek „Duże Lite-
ry” - doposażenie Wypożyczalni 
dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 
ul. Peto� ego 3, ul. Peto� ego 3, 
Wypożyczalnia Dla Dorosłych 
i  Młodzieży Nr 65,  kwota: 
6 000,00 zł

• Dobry start - lepsza przy-
szłość. Zajęcia sportowo-wycho-
wawcze uczące dzieci, jak aktyw-
nie i bezpiecznie spędzać wolny 
czas, al. Reymonta 25, SP nr 209, 
kwota: 82 012,00 zł

pomysły w jednym z ośmiu ob-
szarów lokalnych oraz w obszarze 
ogólnodzielnicowym. Ważne jest 
to, aby koszt wybranych projek-
tów nie przekroczył kwoty prze-
znaczonej na dany obszar. Wybór 
ułatwi wcześniejsze zapoznanie 
się z projektami na stronie www.
twojbudzet.um.warszawa.pl, 
gdzie w wyznaczonym terminie 
będzie można na nie zagłosować. 
Oczywiście wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom seniorów 
możliwa będzie także tradycyjna 
forma głosowania – na karcie 

papierowej, którą można wrzucić 
do urny w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy przy ul. 
Żeromskiego 29 lub w innym, 
stacjonarnym punkcie do głoso-
wania. 

Dlaczego warto zagłosować na 
projekty zgłoszone do BP 2019? 

Budżet partycypacyjny jest dla 
mieszkańców! Każdy ma możli-
wość wpływania na to jak będzie 
się zmieniać nasza dzielnica. 

Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza
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• Kolorowy żywopłot wzdłuż 
bloków na ul. Szekspira, ul. Szek-
spira 2 i Szekspira 4, kwota: 
95 020,00 zł

• Nowe drzewa i krzewy na 
Wawrzyszewie, ul. Szekspira 2 
i Dantego 1, 1a, 1b, 3, kwota: 
75 100,00 zł

• Plac zabaw i miejsca rekre-
acyjne przy Nocznickiego 25, ul. 
Nocznickiego 25, kwota: 257 
000,00 zł

• Murale na Stawach Brust-
mana, ul. Wolumen 25A, kwota: 
65 000,00 zł

• Doposażenie placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej przy 
Tołstoja 2, ul. Tołstoja 2, SP nr 370, 
kwota: 305 000,00 zł

• Miejsca parkingowe dla ro-
dzin z dziećmi, ul. Wergiliusza, 
kwota: 2 500,00 zł

• Budowa placu zabaw mię-
dzy budynkami przy ul. Ander-
sena 2 i Reymonta 21, ul. Ander-
sena 2 i Reymonta 21, kwota: 420 
000,00 zł

• Razem Lepiej - zajęcia roz-
wijające umiejętności społeczne 
dla dzieci w wieku 8-12 l, al. Rey-
monta 25, SP nr 209, kwota: 
35 458,00 zł

• Budowa placu zabaw przed 
blokiem przy ul. Czechowa 2 (od 
strony balkonów), ul. Czecho-
wa 2, kwota: 371 500,00 zł

• Artyści na Bielanach - do-
posażenie galerii w Wypoży-
czalni Dla Dorosłych i Młodzie-
ży Nr 65 ul. Peto� ego 3, ul. Pe-
tofiego 3, Wypożyczalnia Dla 
Dorosłych i Młodzieży Nr 65, 
kwota: 7 210,00 zł

RADIOWO, HUTA, 
WÓLKA WĘGLOWA, 
PLACÓWKA

• Wielofunkcyjne boisko „Na 
Wólce” do koszykówki, siatków-
ki, badmintona, tenisa, piłki 
ręcznej/mininożnej - ogrodzone 
i bezpieczne, ul. Loteryjki, kwota: 
200 000,00 zł

WRZECIONO, MŁOCINY
• Kino plenerowe Młociny, ul. 

Samogłoska 9, SP nr 77, kwota: 46 
000,00 zł

• Nauka tańca użytkowego na 
Młocinach, ul. Samogłoska 9, SP 
nr 77, kwota: 32 000,00 zł

• Fitness, zumba na Młoci-
nach, ul. Samogłoska 9, SP nr 77, 
kwota: 18 500,00 zł

• Bezpieczne boisko do piłki 
nożnej przy SP 247 ul. Wrzeciono 
9, ul. Wrzeciono 9, Szkoła Podsta-
wowa z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 247 im. K. Lisieckiego - 
„Dziadka”, kwota: 323 700,00 zł

• Naprawa boisk do piłki siat-
kowej i koszykowej przy SP 247 
ul. Wrzeciono 9, ul. Wrzeciono 9, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 247 im. K. Li-

sieckiego - „Dziadka”, kwota: 165 
400,00 zł

• Rodzinna strefa rekreacji 
przy SP 247 ul. Wrzeciono 9, ul. 
Wrzeciono 9, Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 
247 im. K. Lisieckiego - „Dziadka”, 
kwota: 90 300,00 zł

• Treningi piłkarskie - speł-
nienie marzeń dzieci, ul. Wrze-
ciono 9, Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 247 
im. K. Lisieckiego - „Dziadka”, 
kwota: 48 520,00 zł

• Świat eksperymentów dla 
dzieci, ul. Wrzeciono 9, Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 247 im. K. Lisiec-
kiego - „Dziadka”, kwota: 185 
472,00 zł

• Zaprogramuj swoją przy-
szłość. Nauka programowania i 
autoprezentacji dla dzieci, ul. 
Wrzeciono 9, Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 
247 im. K. Lisieckiego - „Dziadka”, 
kwota: 166 724,00

• Nauka w ruchu: sensorycz-
no-edukacyjny plac zabaw przy 
SP nr 3 Przymierza Rodzin, przy 
ul. Nocznickiego 7, ul. Tomasza 
Nocznickiego 7, SP nr 3 Przymie-
rza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełusz-
ki, kwota: 138 471,00 zł

• Street Workout Młociny - 
ścieżka zdrowia, ul. Wóycickiego 
1/3, Kampus Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, 
kwota: 55 600,00 zł

• Przebudowa placu zabaw 
przy ul. Gajcego (plac zabaw z 
kurtynami wodnymi), ul. Gajce-
go 7, kwota: 886 044,00 zł

• Stacja monitorowania za-
nieczyszczeń powietrza i hałasu, 
ul. Encyklopedyczna/Heroldów 
oraz ul. Wrzeciono/Przy Agorze, 
kwota: 780 000,00 zł

• Filmy i muzyka w Mediate-
ce Start-Meta, ul. Szegedyńska 
13a, Mediateka Start Meta, filia 
Biblioteki Publicznej im. Stanisła-
wa Staszica w Dzielnicy Bielany, 
kwota: 30 000,00 zł

• Gry planszowe w Mediatece 
Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, 
Mediateka Start Meta, � lia Biblio-
teki Publicznej im. Stanisława Sta-
szica w Dzielnicy Bielany, kwota: 
8 000,00 zł

• Komiksy w Mediatece Start-
Meta, ul. Szegedyńska 13a, Media-
teka Start Meta, filia Biblioteki 
Publicznej im. Stanisława Staszica 
w Dzielnicy Bielany, kwota: 12 
000,00 zł

• Nowe gry na konsole w Me-
diatece Start-Meta, ul. Szegedyń-
ska 13a, Mediateka Start Meta, � lia 
Biblioteki Publicznej im. Stanisła-
wa Staszica w Dzielnicy Bielany, 
kwota: 21 800,00 zł

• Nowe komputery w kawia-
rence internetowej Mediateki 
Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, 
Mediateka Start Meta, � lia Biblio-

teki Publicznej im. Stanisława Sta-
szica w Dzielnicy Bielany, kwota: 
80 700,00 zł

• Automaty dla ptaków, ul. 
Przy Agorze 26A, Wrzeciono 17, 
kwota: 19 500,00 zł

• Wieża dla wróbla, jerzyka, ul. 
Wrzeciono 17, kwota: 28 000,00 zł

• Lenistwo i relaks przy książ-
ce – Park Przed Blokiem z miej-
skimi leżakami wśród drzew, 
kwiatów, ul. Gajcego, kwota: 90 
000,00 zł

• Remont boiska do piłki noż-
nej przy SP 273, ul. Kasznicy 
(dawna Balcerzaka), kwota: 240 
000,00 zł

• Romeo i Julia bezpieczny 
plac zabaw Wrzeciono, ul. Wrze-
ciono 1, kwota: 73 174,00 zł

• Snooker w SP nr 273, ul. 
Kasznicy 1, SP nr 273, kwota: 52 
668,00 zł

• EKO Parking Wrzeciono, ul. 
Wrzeciono 30, kwota: 300 000,00 zł

• Pracownia Artystyczna Pod 
Zdrówkiem, ul. Wrzeciono 10c, 
kwota: 44 700,00 zł

• Przyjazne Wrzeciono, od ul. 
Wrzeciono 45a i ul. Marymoncka 
159 do ul. Przy Agorze, kwota: 432 
000,00 zł

OBSZAR 
OGÓLNODZIELNICOWY

• Plac zabaw dla dzieci na Sta-
rych Bielanach, ul. Leśmiana / ul. 
Pruszyńskiego, kwota: 550 000,00 zł

• Neon Dobry wieczór na Bie-
lanach, ul. Kasprowicza / ul. Nocz-
nickiego, kwota: 118 000,00 zł

• Naturalny plac zabaw dla 
Chomiczówki, ul. Bogusławskie-
go / ul. Rodziny Połanieckich, 
kwota: 549 000,00 zł

• Poprawa bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych przy Con-
rada naprzeciwko poczty, ul. 
Conrada 15, kwota: 5 000,00 zł

• Razem przeciwko przemocy 
- warsztaty nt. radzenia sobie z 
przemocą rówieśniczą dla dzieci, 
rodziców i nauczycieli, Dzielnica 
Bielany, kwota: 51 000,00 zł

• Jak dobrze się uczyć - warsz-
taty nt. technik uczenia się i za-
pamiętywania dla dzieci, rodzi-
ców i nauczycieli, ul. Reymonta 
25, SP nr 209, kwota: 32 040,00 zł

• Przeciwdziałanie przemocy 
rówieśniczej z elementami samo-
obrony dla kobiet, Dzielnica Bie-
lany, kwota: 118 600,00 zł

• Poznaj Hawaje, nie możesz 
pojechać ale możesz zobaczyć - 
wieczór z tańcem i kulturą, ul. 
Żeromskiego 29, kwota: 22 490,00 
zł

• Projekt 50+ kurs języka an-
gielskiego dla dorosłych, ul. Rey-
monta 25, SP nr 209, kwota: 31 
919,00 zł

• BETI - Bielańska Eduka-
cyjna Telewizja Internetowa, ul. 
Zbigniewa Romaszewskiego 19, 
Biblioteka Publiczna im. Stani-
sława Staszica w Dzielnicy Biela-
ny m. st. Warszawy, kwota: 99 
900,00 zł

• Markerspace w Bibliotece 
- multimedialna przestrzeń dla 
każdego, ul. Romaszewskiego 19, 
Biblioteka Publiczna im. Stani-
sława Staszica w Dzielnicy Biela-
ny m. st. Warszawy, kwota: 34 
600,00 zł

• Bezpieczny maluszek - kon-
sultacje dla rodziców, ul. Żerom-
skiego 29, Urząd Dzielnicy Biela-
ny m.st .  Warszawy,  kwota: 
5 000,00 zł

• Leśny plac zabaw w Parku 
Młocińskim dla młodzieży i do-
rosłych oraz rewitalizacja polany, 
Park Młociński - polana, ścieżka 
biegowa od ul. Pułkowej oraz dro-
ga spacerowa w kierunku plaży, 
kwota: 750 000,00 zł

• Międzypokoleniowy fi tness 
na Bielanach, ul. Goldoniego 1 / 
Estrady 112, kwota: 16 900,00 zł

• Drzwi do lasu - wejście do 
Lasku Lindego, ul. Kasprowicza 
66, kwota: 120 000,00 zł

• Doświetlenie przejść dla 
pieszych na ulicach Conrada i 
Bogusławskiego, ul. Conrada 7, 
kwota: 120 000,00 zł

• Odpocznij u Kamedułów - 
zagospodarowanie terenu przed 
zespołem klasztornym kamedu-
łów na Bielanach, ul. Dewajtis 3, 
kwota: 460 000,00 zł

• Dofinansowanie zakupu 
książek, audiobooków i literatu-
ry obcojęzycznej dla Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Bielany, 
ul. Romaszewskiego 19, Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Staszica 
w Dzielnicy Bielany m. st. Warsza-
wy, kwota: 237 000,00 zł

• Warsztaty z alternatywnych 
metod komunikacji dla osób nie-
pełnosprawnych ze znacznie 
ograniczonymi możliwościami 
porozumiewania się, ul. Szege-

dyńska 13a, Mediateka Start-Meta, 
kwota: 48 828,00 zł

• Bielańskie Warsztaty dla 
Dzieci i Taty, ul. Szegedyńska 13a, 
Mediateka Start Meta, � lia Biblio-
teki Publicznej im. Stanisława Sta-
szica w Dzielnicy Bielany, kwota: 
270 800,00 zł

• Teatrzyki dla dzieci w Bi-
bliotece dla Dzieci i Młodzieży 
nr 49, Al. Reymonta 6, al. Rey-
monta 6, Biblioteka dla Dzieci i 
Młodzieży nr 49 , kwota: 6 000,00 
zł

• Dzieci z natury - Warsztaty 
świadomego rodzicielstwa, ul. 
Żeromskiego 29, Urząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, kwota: 11 
900,00 zł

• Całoroczne zajęcia tańca 
hawajskiego dla dorosłych i se-
niorów - tańcz i obudź radość 
życia, ul. Goldoniego 1, Bielański 
Ośrodek Kultury oraz ul. Mary-
moncka 34, AWF, kwota: 25 733,00 
zł

• Kino B – bezpłatnie w Bi-
bliotece i na Bielanach, ul. Roma-
szewskiego 19, Biblioteka Publicz-
na im. Stanisława Staszica w Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, kwo-
ta: 39 600,00 zł

• Bielańskie warsztaty tańca 
jazzowego, ul. Goldoniego 1, Bie-
lański Ośrodek Kultury, kwota: 19 
500,00 zł

• Łagodna joga i relaksacja 
na Bielanach, Filia BOK Estrady 
112, MAL Samogłoska ul. Samo-
głoski 9a, Park Młociński, Park 
Chomicza/Herberta, kwota: 37 
500,00 zł

• Cykl spotkań o zdrowym 
stylu życia, ul. Goldoniego 1 / ul. 
Estrady 112, kwota: 36 600,00 zł

• Kulturalne wyjścia i spotka-
nia dla seniorów, ul. Wrzeciono 
10 c, kwota: 51 000,00 zł

• Dalekowschodnia gimna-
styka zdrowotna Qigong, ul. Lin-
dego 20, Kompleks Sportowy CRS 
Bielany, kwota: 16 000,00 zł

• Porozumienie Bez Przemo-
cy - Body NVC na Bielanach, 
warsztat pracy z ciałem, ul. Ro-
maszewskiego 19, Biblioteka Pu-
bliczna im. Stanisława Staszica w 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
kwota: 14 750,00 zł

• Bezpieczna rodzina w ko-
munikacji miejskiej, Urząd Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, kwo-
ta: 47 724,00 zł

• Mieszkańcy Bielan ćwiczą 
na świeżym powietrzu- Park 
Chomicza, Kępa Potocka (Os. 
Ruda), Park Chomicza, Park Ol-
szyna, kwota: 10 540,00 zł

• Chronimy bielańskie jerzy-
ki i inne ptaki gniazdujące w 
skrzynkach lęgowych, Dzielnica 
Bielany m.st. Warszawy, kwota: 46 
500,00 zł

• Remont drogi osiedlowej ul. 
Broniewskiego, ul. Broniewskie-
go, kwota: 324 600,00 zł



czerwiec
2018

b
ie

la
n

y 
p

o 
g

od
zi

n
ac

h

03
Dzień Dziecka 
na Chomiczówce
Początek pikniku o godz. 14.00, a w programie m.in. Spektakl 
interaktywny pt. „Alicja w krainie czarów”, animacje i konkursy dla 
dzieci, dzień sportów ulicznych w Parku Chomicza, leśna stolarnia - 
drzewa i drewno oraz Gwiazda Wieczoru - zespół AlCapone, godz. 
20.00. Wstęp wolny

Teren przy ul. P. Nerudy 1, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Rodzinne warsztaty tworzenia obiektów wizualnych 
w ogrodzie z Kolor Kolektyw i  wernisaż wystawy 
prac plastycznych 7-letniej Mikeli Fundichely-Rychta. 
Wstęp wolny, zapisy

MAL Studnia, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Raz, dwa, trzy 
– TworzyMY

godz. 18.00

01

Edukacyjny koncert Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie. Muzyczne spotkaniem z Kabaretem Starszych 
Panów, jednym z najciekawszych zjawisk polskiej 
piosenki autorskiej. Bilet 4 zł

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Piosenka 
jest dobra na wszystko

godz. 10.30

06

„Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu 
Teatru TAK. Wstęp wolny

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

„Nadchodzi PIPI” 

godz. 17.00

05

Film pt. „Happy Olo”. Kolejne filmy: 13 czerwca – 
„Zaćma”, 20 czerwca – „Sztuka kochania” + spotka-
nie z Łukaszem Maciejewskim – krytykiem filmo-
wym i teatralnym. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22 835 69 44

Kino za Rogiem 

godz. 17.00

06

Spektakl w wykonaniu aktorów teatru Wariacja. 
Wstęp wolny

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

„Trzej Muszkieterowie”

godz. 17.30

04

Omawiane pozycje to: „13 pięter” Filipa Springera 
oraz „Ministerstwo niezrównanego szczęścia” 
Arundhati Roy. Wstęp wolny

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

„Dyskusyjny 
Klub Książki 18+”

godz. 17.30

06

W programie: koncert „Muzyczna Jawa, gamelan i 
taniec” w wykonaniu Warsaw Gamelan Group, 
pokaz tańców w wykonaniu indonezyjskiej 
tancerki Diah Anggraini Martin.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 29 maja

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

Wieczór Indonezyjski 

godz. 18.00

06
Zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami rucho-
wymi, skierowane do młodszych dzieci (od 2 do 3 
lat). Kolejne zajęcia w każde wtorki. Wstęp wolny

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

„Biblioteka 
na Ciebie czeka”

godz. 11.00

05

Przedstawienie teatralne „Guliwer” w wykonaniu 
teatru Wariacja. Wstęp wolny

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

„Guliwer”

godz. 17.30

06

Atom String Quartet to pierwszy w Polsce i jeden z 
nielicznych na świecie kwartet smyczkowy grający jazz. 
Zespół w składzie: Dawid Lubowicz – skrzypce / Mateusz 
Smoczyński – skrzypce / Michał Zaborski – altówka / 
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela wykonuje głównie 
własne kompozycje, inspirowane rytmami latynoskimi, 
folklorem irlandzkim, melodiami hiszpańskimi oraz 
motywami z różnych regionów Polski. Wstęp wolny

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

„Jazz w Podziemiach
Kamedulskich”

godz. 19.00

07



b
ie

la
n

y 
p

o 
g

od
zi

n
ac

h

Warsztaty rozpocznie pokaz historii namalowanej 
piaskiem zawierającej esencję wędrówek ludu 
Armenii ilustrowanych tradycyjnymi pieśniami 
folkowymi. Pojawią się w tej opowieści symbole 
ściśle związane z historią i kulturą tego kraju jak 
granat czy instrumenty. 
Wydarzenie w ramach projektu Domówka z Armenią 
dofinansowanego z Funduszu Animacji Kultury. Wstęp 
wolny 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Sand Art 
– piaskowa animacja 
– Tigran Vardikyan

godz. 16.00

10

Fundacja Art Connection zaprasza na ostatni przed 
wakacjami koncert z cyklu “Arcydzieła Kameralistyki”. 
Tym razem wystąpi kwartet smyczkowy w składzie: 
Elżbieta Paliwoda-Bulicz I skrzypce, Klementyna 
Schweizer II skrzypce, Marceli Szczerek altówka i 
Tatiana Przybylska-Karaszewska wiolonczela. Można 
będzie wysłuchać kompozycji Maurice’a Ravela, Felixa 
Mendelssohna, Piotra Czajkowskiego, Edvarda Griega.
Koncert współfinansuje Urząd Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy. Wstęp wolny

Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji 5, 
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„Arcydzieła 
Kameralistyki”

godz. 18.30

10
10

Rozśpiewane SMYKI 
w świecie MUzyki
Ależ się będzie działo! Autorska piosenka o słowiku, nowe nuty i 
muzyczne słowa, zabawy melorytmiczne oraz wyjątkowy gość: 
Chór Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosław-
skiego, który poprowadzi Katarzyna Boniecka. Sala wypełni się 
śpiewem! Poranek poprowadzi Kamila Lewicka pomysłodawca i 
twórca tych niezwykle radosnych muzycznych spotkań. 
Serdecznie zapraszamy! Godz.11.00. 

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

Koncert uczestników zajęć Klubu Frycek pt. „Ze 
strychu mojej babci” pod kierunkiem Marii Fedoro-
wicz-Lenart. Wstęp wolny

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

„W saloniku 
u Goldoniego”

godz. 12.00

10

Spektakl dla młodzieży w wykonaniu teatru TEATRAK-
CJA. Wstęp wolny (grupy zorganizowane).
„Drogi ku Niepodległej” – projekt realizowany w 
ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

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

„Urodziny 
Marszałka”

godz. 12.00

11

Zajęcia origami prowadzone przez trenera 
Polskiego Centrum Origami Małgorzatę Spilare-
wicz. Wstęp wolny

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

„Przed nami wakacje”

godz. 17.00

11

Zajęcia poprowadzi Wioleta Braunsejs. Wiek 10+. 
Zapisy pod nr tel. 22 663 73 85

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

„Warsztaty z rysunku”

godz. 17.30

11

Kolejne spotkanie, na którym omawiana będzie 
książka „Ragnarok 1940” autorstwa Marcina Mortka. 
Wstęp wolny

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

Dyskusyjny Klub
Książki dla Młodzieży

godz. 17.45

12Koncert zrealizowany w ramach Budżetu partycy-
pacyjnego, poprzedzony występem bielańskich 
zespołów dziecięcych: zespołu MAT z Bielańskiego 
Centrum Edukacji Kulturalnej i kwartetu gitarowego 
ze Społecznej Szkoły Muzycznej im. W. Lutosław-
skiego (występy zespołów dziecięcych rozpoczną 
się o godz. 17.00). Wstęp wolny.

Teren przy ul. Kochanowskiego 22, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Koncert rockowy
zespołu JemDżem

godz. 17.30

10

Autor opowie o swoich podróżach do Armenii ilustru-
jąc je pokazem slajdów. Wstęp wolny

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Barwy Armenii 
– wernisaż fotografi i
 Piotra Prokopowicza

godz. 18.00

08

Teatrzyk w wykonaniu aktorów Teatru Dobrego Serca. 
Wstęp wolny

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

„Baśniowy pokoik”

godz. 17.00

07
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„Biało-czerwony” 
Bielański Piknik przy
Stawach Brustmana
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Godz. 13.00. W programie: prezentacje zespołów artystycznych BOK, Zespołu Tańca 
Ludowego „Warszawa” z AWF, gra terenowa, pokaz grupy rekonstrukcyjnej, animacje 
pod hasłem: „Polska wczoraj, dziś i jutro”- pracownia ceramiczna, pracownia wikliny, 
pracownia kwiatów polskich z krepiny, pracownia filcu artystycznego, warsztaty 
wycinanki ludowej, warsztaty kotylionowe, Duży format - plener malarski, warsztaty 
Eko- tworzenia, Klub Gier Wszelakich, Mam to z Boku-mobilna pracownia sitodruku, 
mobilna pracownia eksperymentów w wykonaniu „Małego Teatrzyku”, „Od pomysłu 
do wydruku” – warsztaty druku 3 D, malowanie buziek, kiermasz rękodzieła oraz 
produktów regionalnych i inne atrakcje.
Godz. 18.00 – koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Wstęp wolny!
„Drogi ku Niepodległej” – projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyska-
nia niepodległości.

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

czerwiec
2018

Zajęcia dla dzieci 5-8 lat - Francja. Kolejne zajęcia 
20 czerwca – Hawaje. Wstęp wolny

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

Czytane środy 
pt. „ale SZTUKA”

godz. 17.00

13

Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 3-5 
lat. Wstęp wolny

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

„Moje wakacje”

godz. 17.30

14

Wykład poprowadzi Anna Pawlak. Wstęp wolny

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

Wykład z okazji
obchodów 100. rocznicy
Święta Niepodległości

godz. 18.00

15

Otwarcie wystawy zbiorowej z pracowni Renaty 
Szymanowskiej BOK. Wstęp wolny

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

„Rysunek 
i malarstwo 2018”

godz. 18.00

15

Ostatni recital znakomitego Piotra Woźniaka przed 
wakacjami. Piotr Woźniak – gitarzysta, kompozytor, 
aranżer, producent, ale przede wszystkim chary-
zmatyczny wokalista. Program koncertowy, to 
zarówno utwory z najnowszej płyty Tata Adama”, 
jak i kompozycje z płyty „Dom na dachu” i obszerne 
fragmenty recitalu „Jak ze źródła”. Zapraszamy 
serdecznie. Wstęp wolny

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, 
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

„Piosenka 
autorska”

godz. 17.00

17

Teatrzyk w wykonaniu aktorów z Agencji Artystycz-
nej Blaszany Bębenek. Wstęp wolny

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

„Smerfne Przygody.
Przygody Ważniaka
i spółki”

godz. 17.00

18

Projekcja filmu „Moje córki krowy” oraz spotkanie z 
Gabrielą Muskałą, które poprowadzi Łukasz 
Maciejewski. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22 835 69 44

Kino B

godz. 17.00

18

Warsztaty ozdabiania i sygnowania szklanych 
pojemników, słoików, talerzy metodą matowienia.
Zrób coś z niczego, przerób słoik na dekoracyjny 
gadżet. Wstęp wolny, zapisy 

MAL Studnia, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Szklana Pułapka 
– ostateczne starcie

godz. 18.00

14

Muzyka, którą tworzą  jest esencją folków z różnych 
stron świata, z przewagą motywów z Armenii. Wzruszają-
ce pieśni ormiańskie, gorące hiszpańskie rytmy. Wyda-
rzenie w ramach projektu Domówka z Armenią dofinan-
sowanego z Funduszu Animacji Kultury. Wstęp wolny 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Dźwięki z Armenii 
– koncert zespołu 
Habiarjan

godz. 19.00

15
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Piknik z Tatą
Dobre Miejsce wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Bielany, 
ks. proboszczem Wojciechem Drozdowiczem i Partnera-
mi zaprasza rodziny z dziećmi na piknik z okazji Dnia 
Ojca. To już 10 edycja tej wyjątkowej imprezy, jednego z 
niewielu bezalkoholowych pikników w Warszawie, który 
ma za zadanie pomóc w realizowaniu aktywnego i 
twórczego ojcostwa w praktyce.
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Podczas tegorocznego „Pikniku z Tatą” w Lesie Bielańskim 24 czerwca (godz. 10-15) nie 
zabraknie męskich atrakcji takich jak prezentacja wozu bojowego Straży Pożarnej, zdalnie 
sterowanego modelu TIRa czy pojazdu elektrycznego z firmy Byś, która od lat jako spon-
sor wspiera „Piknik z Tatą”.
O 11:00 w Kościele Pokamedulskim odbędzie się uroczysta Msza św. ze ślubowaniem 
ojców, po niej nastąpi koncert rewelacyjnego zespołu „La Pallotina” Na najmłodszych 
czeka przedstawienie teatralne z cyklu Niedzielne Bajeczki, warsztaty pracy w drewnie 
„Pracownia św. Józefa” od ByForest, dmuchana zjeżdżalnia, kucyki, animacje od grupy 
artystyczno-kuglarskiej, bufet i grill plenerowy.Jak co roku zafunkcjonuje kiermasz wyse-
lekcjonowanego rękodzieła nowoczesnego i ludowego, swojskiego jadła oraz masa 
innych atrakcji. Startujemy od godz. 10:00. Tradycyjnie zwracamy uwagę na znaczenie 
zaangażowanego uczestniczenia ojców w życiu rodzinnym.
Prosimy by przybyć do nas pieszo, rowerem lub bryczką, która będzie kursowała po ul. 
Dewajtis, a samochody zostawić poza lasem.

Plac przed Kościołem Pokamedulskim, teren Dobrego Miejsca, ul. Dewajtis 3, Las Bielański

Meksykański piknik kulturowy na terenie zielo-
nym tuż obok Ratusza! Wystąpią artyści z Meksy-
ku a atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu 
„Mariachi Los amigos”! W programie m.in. 
atrakcje dla dzieci i dorosłych, piniata, warsztaty 
kulinarne, coś dla zakochanych, baśnie meksy-
kańskie. O 22:00 kino plenerowe! Wstęp wolny! 

Teren wokół Ratusza, ul. Żeromskiego 29, 
tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Piknik kulturowy 
Hola Bielany!

godz. 17.00

22
Wstęp z zaproszeniami 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Dwudziestolecie Klubu
Seniora Uśmiech

godz. 16.00

30

Pokaz filmów niezależnych z Armenii, Polski i Hiszpa-
nii. Prowadzący Maciej Misztal – pomysłodawca i 
dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego. 
Wstęp wolny

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Off na Zakręcie 
– Nigdy Cię nie opuszczę

godz. 19.00

29

Otwarcie pasieki i  rodzinne warsztaty pszczelarskie. 
Familijne  warsztaty, które mają na celu zapoznanie 
dzieci z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią 
w środowisku naturalnym.
Wstęp wolny, zapisy

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Bielańskie Pszczoły

godz. 12.00

23

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

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

Letnia Czytelnia

godz. 11.00

30

Wystawa prac mieszkańców Łomianek (amatorzy, 
hobbyści, profesjonaliści adepci Pracowni Łomianki). 
Do 3 sierpnia. Wstęp wolny

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

„ARTystyczne 
Łomianki”

godz. 12.00

28

Autorka jest współautorką biografii Marka Edel-
mana „Pan Doktor i Bóg”, autorką wywiadu-rzeki z 
Grzegorzem Miecugowem - „Szkiełko i oko” i 
redaktorką książki Moniki Jaruzelskiej „Towarzysz-
ka Panienka”. Wstęp wolny

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

Plenerowe spotkanie
autorskie z Violettą
Ozminkowski

godz. 18.00

22

Pokaz filmów niezależnych z Francji, Polski, Włoch i 
Czech. Dyskusję  prowadzi Maciej Misztal – dyrektor 
Lubelskiego Festiwalu Filmowego. 
Wstęp wolny

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 834 65 47

Off na Zakręcie 
– Lato wszędzie

godz. 19.00

22

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 4+. 
Wstęp wolny

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

„Muzyka dla Smyka”

godz. 17.30

21
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Z okazji święta Hutników 
10 maja pracownicy Huty 
ArcelorMittal Warszawa, 
związkowcy, byli hutnicy 
oraz przyjaciele i sympatycy 
zakładu przemaszerowali ulicą 
Kasprowicza z Ronda Hutni-
ków Warszawskich pod bramę 
Huty. 

W łaśnie tę drogę codzien-
nie przemierzali pieszo 
– bo dalej nie jechał au-

tobus – pracownicy Huty Warsza-
wa w pierwszych latach jej istnie-
nia na przełomie lat 50. i 60. XX 
wieku. Wtedy dookoła były pola, 
na których pasły się krowy. Teraz 
– nowoczesne Bielany. 

– Dzisiejsza Huta jest także 
pięknym i  nowoczesnym zakła-
dem. To zasługa wielu pokoleń 
Hutników Warszawskich, którzy 
swoją pracą i determinacją po-
zwolili  mu nie tylko przetrwać, 
ale się rozwijać – powiedział do 
zebranych na Rondzie Hutników 
Warszawskich prezes ArcelorMit-
tal Warszawa Marek Kempa.  

Gratulacje i życzenia z okazji 
ich święta  złożyli hutnikom 
przedstawiciele dzielnicy i sa-
morządu: Wiceprzewodnicząca 
Rady Dzielnicy Anna Czarnec-
ka oraz Zastępcy Burmistrza: 
Magdalena Lerczak, Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz 
Piątkowski. Wraz z orkiestrą 
warszawską, która grała znane 
wszystkim szlagiery,  towarzy-
szyli maszerującym aż do siedzi-

Hutnicy świętują

by Huty. Tu zrobiono pamiątko-
we zdjęcie rodzinne. 

Przedtem kwiaty pod pomni-
kiem – walcarką przy bramie Huty 
kwiaty złożył w towarzystwie kie-
rownictwa zakładu i dzielnicy Woj-
ciech Marcinkowski, który przed 
laty pracował przy jej uruchomieniu 
na Walcowni Średnio-Drobnej. 

Marsz odbył się po raz czwarty. 
Jego pomysłodawcą jest były dy-
rektor Huty Warszawa Tadeusz 
Konrad, a współorganizatorami 
członkowie Stowarzyszenia Przy-
jaciół Huty Warszawa. 

Święto Hutników wypada 
4 maja – w dzień św. Floriana. 
Przemarsz na Bielanach organizo-
wany jest zawsze kilka dni później 
– po powrotach z majówki. 

W przyszłym roku – z okazji 
piątego marszu – zarząd Huty Ar-
celorMittal Warszawa i członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty 
Warszawa zapowiadają wyjątkowo 
uroczystą oprawę i już dziś zapra-
szają do udziału mieszkańców 
Bielan. 

Ewa Karpińska

26 kwietnia we wszystkich 
zakładach ArcelorMittal odbył 
się Dzień Bezpieczeństwa 
i Zdrowia. Wzięli w nim udział 
pracownicy, podwykonawcy, 
zaproszeni goście. 

D zień Bezpieczeństwa to 
podsumowanie wszyst-
kich działań podejmowa-

nych przez cały rok, by poprawiać 
bezpieczeństwo pracy w naszych 
zakładach. To święto, podczas 
którego organizujemy pokazy, 
konkursy i audyty, ale też nagra-
dzamy tych, którzy dla bezpie-
czeństwa swojego i kolegów zro-
bili najwięcej – mówi prezes za-
rządu Huty ArcelorMittal War-
szawa Marek Kempa. 

Tegoroczne obchody Dnia 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w war-
szawskiej Hucie zaczęły się od 
konkursu, który został przepro-
wadzony kilka dni wcześniej. 
Zgłosiły się do niego 4 grupy re-

Dzień Bezpieczństwa w Hucie ArcelorMittal Warszawa

prezentujące różne wydziały 
Huty. Ich zadanie polegało na 
poszukiwaniu niebezpiecznych 
sytuacji lub zachowań na wydzia-

łach, na których nie pracują. 
Przedstawiciele Stalowni – poszli 
szukać potencjalnych zagrożeń 
na Wysyłkę i Wykańczelnię. Prze-

wodnikiem tej grupy był Miłosz 
Kuczyński. Grupę pracowników 
Utrzymania Ruchu poprowadził 
na Wykańczalnię Paweł Lewan-
dowski, a pracowników Walcow-
ni na Stalownię Grzegorz Ka-
miński. Pracownicy Wykańczal-
ni poszli na Walcownię. Ich prze-
wodnikiem był Wojciech Szo-
plik. 

Za najbardziej znaczące po-
tencjalne zagrożenie uznano sy-
tuację zauważoną przez zespół 
z Walcowni w składzie: Michał 
Modzelewski, Krzysztof Chmie-
lewski, Damian Postek, Artur 
Szczepański. Zwycięski zespól 
otrzymał w nagrodę możliwość 
uczestniczenia w szkoleniu bez-
piecznej jazdy samochodem. 

26 kwietnia uczestnicy Dnia 
BHP obejrzeli � lm nakręcony 
z udziałem ochotników z róż-
nych zakładów ArcelorMittal na 
całym świecie. Odczytali oni 
tekst opisujący ostatnie chwile 
życia jednego z pracowników 
ArcelorMittal, który uległ wy-
padkowi śmiertelnemu. Obraz 
wzbudził duże emocje. – To naj-
lepszy � lm na Dzień BHP jaki 
dotąd widzieliśmy – komento-
wali pracownicy. 

– Wiem, że warszawska huta 
ma bardzo dobre wyniki dotyczą-
ce bezpieczeństwa. Ostatni wypa-
dek śmiertelny wydarzył się tu 
ponad 12 lat temu, przepracowa-
liście kilka lat bez żadnego wy-
padku przy pracy. Gratuluję Wam 
tego – powiedział Vincent Cho-
let, dyrektor techniczny obszaru 
wyrobów długich na Europę, któ-
ry przyjechał na warszawski dzień 
BHP z Luksemburga. – Ale muszę 
także powiedzieć coś, czego nie 
jesteście pewnie świadomi; otóż 
wypadek, o którym opowiadali 
nasi koledzy na filmie, który 
przed chwilą obejrzeliśmy, zda-
rzył się w zeszłym roku w jednym 
z takich zakładów ArcelorMittal, 
który miał świetne wyniki bez-
pieczeństwa i był za nie wielo-
krotnie nagradzany. To pokazuje, 
że ani na chwilę nie możemy tra-
cić czujności. 

– Podczas audytu, który prze-
prowadziliśmy przed chwilą na 
Walcowni usłyszeliśmy od jedne-
go z operatorów: „mamy dużo 
pracy, ale wiemy, że nie pośpiech 
jest ważny – tylko bezpieczeń-
stwo”. Cieszę się z tego. Wybieraj-
my zawsze najbezpieczniejsze 
rozwiązanie – dodał prezes Ma-
rek Kempa. 

Gratulacje za dotychczasowe 
wyniki i życzenia dalszej bez-
piecznej pracy złożyła warszaw-
skim hutnikom Anna Czarnecka 
– Wiceprzewodnicząca Rady 
Dzielnicy Bielany. 

Dzień BHP w Warszawie jest 
zawsze okazją do wyróżnienia 
pracowników. W tym roku na-
grodę za największą liczbę zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych 
zgłoszonych w roku 2017 otrzy-
mał Marek Kałyńczak. Nagrodę 
za największą liczbę zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych 
w przeliczeniu na jednego pra-
cownika otrzymał Dział Dystry-
bucji Energii Elektrycznej na 
ręce Dariusza Wieczorka. Na-
grodę dla pracownika, który 
zgłosił najlepszy wniosek doty-
czący poważnego potencjalnego 
incydentu – otrzymał Leszek 
Strózik. Nagrodę dla zespołu, 
który osiągnął najlepsze proak-
tywne wskaźniki BHP otrzymał 
zespół Sławomira Tupaczew-
skiego. Nagrodę dla najbardziej 
aktywnej � rmy podwykonaw-
czej w zakresie BHP w roku 2017 
otrzymała � rma SILSCRAP. Na-
grodę główną za najlepszy wnio-
sek innowacyjny zgłoszony 
i zrealizowany w ubiegłym roku 
otrzymał Marek Myszka – au-
tomatyk z UR Walcowni. Na-
grodę dodatkową – Piotr Kwie-
ciński – specjalista ds. UR. Pięć 
symbolicznych nagród dodatko-
wych otrzymali: Tomasz Sa-
dowski P20, Robert Przewłoc-
ki UR P35, Paweł Olczak P20, 
Paweł Myśleński WTP, Emil 
Juchniewicz WTP. 

W związku z przypadającym 
w tym roku jubileuszem 50-lecia 
działalności Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy Hucie Arce-
lorMittal Warszawa nagrodzono 
Edmunda Czesaka, prezesa Klu-
bu i długoletniego pracownika, 
medalem zasłużonego dla Huty, 
wybitym z okazji 60-lecia jej dzia-
łalności.

Uczestnicy Dnia BHP 2018 
obejrzeli następnie emocjonujący 
pokaz akcji ratowniczej po ataku 
terrorystycznym, przeprowadzo-
ny przez Samodzielny Podod-
dział Antyterrorystyczny Ko-
mendy Stołecznej Policji w War-
szawie.

Symulator dachowania i sy-
mulator zderzeń pozwalał na 
sprawdzenie tego, co czuje o� ara 
wypadku samochodowego. Moż-
na było skorzystać z porad ser-
wisu rowerowego. Dużym powo-
dzeniem cieszył się wykład o ho-
dowli roślin, które poprawiają 
jakość powietrza w biurze 
i w domu. Wszyscy obecni na 
wykładzie otrzymali w prezencie 
rośliny doniczkowe. Na zakoń-
czenie Dnia BHP uczestnicy zo-
stali zaproszeni na przekąski 
z grilla.

Jarosław Szabłowski 

Nagrodę dla najbardziej aktywnej � rmy podwykonawczej w zakresie BHP 
otrzymała � rma SILSCRAP

Wśród uczestników marszu Marek Kempa – prezes AarcelorMittal Warszawa, 
Magdalena Lerczak, Grzegorz Pietruczuk, Włodzimierz Piątkowski 

– Zastępcy Burmistrza, a także Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady 
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16 maja w Szkole Podstawo-
wej nr 133 odbył się II etap 
VII edycji konkursu „Policjanci 
są wśród nas”. 

G łównym celem konkursu 
jest podniesienie świado-
mości prawnej dzieci, 

a także spowodowanie zmniejsze-
nia ilości przestępstw oraz nie-
szczęśliwych wypadków z udzia-
łem najmłodszych.

W konkursie wzięło udział 9 
trzyosobowych drużyn z bielań-
skich i żoliborskich szkół podsta-
wowych. Najpierw uczniowie roz-
wiązywali test składający się z 20 
pytań. Po części teoretycznej przy-
stąpili do konkurencji sprawno-
ściowych, podczas których rywa-
lizowali w biegu między pachołka-
mi oraz na torze przeszkód.

Wszystkich uczestników moc-
no wspierały władze naszej dziel-
nicy w osobach Zastępców Burmi-
strza: Magdaleny Lerczak i Grze-
gorza Pietruczuka, a także władze 
Policji z insp. Lechem Bielakiem 

„Policjanci są wśród nas” 
– II etap konkursu już za nami

– Komendantem Rejonowym Po-
licji Warszawa V na czele.

Na pierwszym miejscu uplaso-
wała się drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej nr 289 przy ul. Broniew-
skiego. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna gospodarzy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 133 przy ul. Fontany, zaś 
trzecie miejsce przypadło żolibor-

skiej drużynie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 92 przy ul. Przasny-
skiej.

Drużyna, która zajęła pierwsze 
miejsce będzie reprezentowała 
dzielnicę podczas tegorocznego 
� nału.

Redakcja

Ciepłe dni to czas pikników, gril-
lowania, wyjazdów na działkę. 
Niestety, kiedy my odpoczywa-
my, złodzieje pozostają czujni. 
Wykorzystują fakt nieobecności 
domowników i dokonują wła-
mań pozbawiając niejednokrot-
nie dorobku całego życia. 

Ż adna policja, nawet najsku-
teczniejsza nie ochroni 
w pełni naszego mienia, je-

żeli sami nie będziemy o nie dbali! 
Dla przypomnienia kilka podsta-
wowych zasad, jak zabezpieczyć 
własne mieszkanie.

Nie wpuszczaj na klatkę scho-
dową nieznanych ci osób. Zawsze 
zamykaj za sobą drzwi przy domo-
fonie. Nie jest to co prawda urzą-
dzenie doskonałe, ale dla złodzie-
ja to pierwsza przeszkoda do po-
konania i pierwsza bariera do 
ochrony piwnic.

Po zmroku zasłaniaj okna, na-
wet gdy mieszkasz na wyższych 
piętrach. Włamanie z reguły po-
przedza obserwacja mieszkania 
z zewnątrz. Odsłonięte okna po-
zwalają poznać jego rozkład i usta-
lić miejsca, w których znajdują się 
wartościowe przedmioty.

Nigdy nie zostawiaj kluczy 
w „umówionym” miejscu (np. pod 
wycieraczką czy na parapecie). Ich 

Zabezpiecz swoje mieszkanie 
przed włamaniem

znalezienie nie sprawi złodziejowi 
żadnych trudności.

Nie wkładaj w drzwi kartek 
informujących, gdzie jesteś i o któ-
rej wrócisz. Przyjaciółka może nie 
przyjść, a złodziej wie ile ma czasu 
na włamanie.

Gdy musisz na chwilę wyjść, 
zostaw w kuchni włączone radio 
- stwarza pozory, że mieszkanie 
„żyje”. Strata prądu niewielka, 
a głos może złodzieja zmylić.

Gdy wyjeżdżasz na kilka dni, 
zostaw znajomym kluczyk do 
skrzynki pocztowej. Zalegająca 
korespondencja sygnalizuje, że 
w mieszkaniu nikogo nie ma. Po-
proś też sąsiadów, aby zbierali 
ulotki spod drzwi.

Poproś kogoś bliskiego, aby 
przychodził do twojego mieszka-
nia i otwierał okna. Ty przed wy-
jazdem koniecznie je zamknij.

Niech zaufana osoba odwiedza 
twoje mieszkanie wieczorami i za-
pala światła. Jeśli nie masz zaprzy-
jaźnionej osoby, zainstaluj urzą-
dzenie zapalające światło z nadej-
ściem zmroku.

Do remontu mieszkania czy 
naprawy sprzętu zamawiaj wyłącz-
nie ekipy polecone przez przyja-
ciół.

Gdy zgubisz klucze, natych-
miast wymień przynajmniej jeden 

zamek. Może wcale ich nie zgubi-
łeś, tylko zostały ci skradzione?

Nie opowiadaj w osiedlowym 
sklepiku, że właśnie wyjeżdżasz na 
wakacje do Tunezji. O wiele bez-
pieczniej jest podzielić się wraże-
niami po powrocie.

Nie chwal się, że kupiłeś syno-
wi komputer. Nie mów, że sprze-
dałeś samochód i nie wiesz, w co 
zainwestować pieniądze.

Gdy zorientujesz się, że ktoś 
obcy był w mieszkaniu, natych-
miast zawiadom policję. Nic nie 
ruszaj, nie zamykaj okien, nie 
sprzątaj. Zawiadom też policję, 
gdy zaniepokoją cię np. odgłosy 
dochodzące z mieszkania sąsia-
dów. Nagła przeprowadzka sąsia-
dów, wizyta kilku panów u samot-
nej sąsiadki lub szczekający pies 
powinny wzbudzić podejrzenie.

PAMIĘTAJ! Nie ma lepszego 
zabezpieczenia twojego mieszka-
nia niż dobry sąsiad. Niech cię nie 
irytuje, kiedy otwiera drzwi, gdy 
do ciebie przychodzą goście. Mo-
żesz być pewien, że jeśli przyjdzie 
złodziej, sąsiad nie zapomni uchy-
lić drzwi. Sam też interesuj się 
osobami obcymi będącymi na 
klatce schodowej, np. zapytaj kogo 
szukają.

 Redakcja

7 maja br. wybuchł pożar 
w bloku przy ul. Kochanow-
skiego 31. Doszczętnie spło-
nęły 4 mieszkania na naj-
wyższych kondygnacjach, 
a wiele zostało zalanych 
w  wyniku akcji ratowniczej. 
W wyniku pożaru ucierpiały 
23 rodziny.

U rząd Dzielnicy Bielany 
i Ośrodek Pomocy Społecz-
nej natychmiast zorganizo-

wały akcję pomocy dla poszkodo-
wanych. Te rodziny, które wnio-
skowały o wsparcie otrzymały już 
zasiłki celowe z tytułu zdarzenia 
losowego. Jednak potrzeby są dużo 
większe. Niektóre rodziny straciły 
dorobek całego życia, inne nadal 
szacują straty. Skutki pożaru mogą 
się ujawniać jeszcze przez dłuższy 
czas ze względu na olbrzymią ilość 
wody użytej podczas akcji gaśni-
czej. 

Po ocenie stanu technicznego 

Pomoc dla 
poszkodowanych w 
pożarze mieszkańców 

budynku i ostatecznym oszacowa-
niu zniszczeń poszkodowane ro-
dziny będą musiały zmierzyć się 
z naprawą swoich mieszkań. Chce-
my im w tym pomóc, dlatego wraz 
z Dekanatem Bielańskim, we 
współpracy z Caritas Archidiece-
zji Warszawskiej, prowadzimy 
zbiórkę pieniędzy dla poszkodo-
wanych. Akcję wspierają m.in: ks. 
Sławomir Opaliński – Zastępca 
Dyrektora Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej, ks. prałat Jan Szub-
ka – Dziekan Dekanatu Bielań-
skiego, ks. Krzysztof Szadkowski 
– Proboszcz Parafii Świętego 
Krzysztofa w Warszawie oraz bie-
lańskie para� e.

Jestem przekonany, że wspól-
nymi siłami możemy skutecznie 
pomóc osobom poszkodowanym 
w tak trudnym dla nich momencie 
– mówi Tomasz Mencina, Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany.        

Redakcja 

Insp. Lech Bielak, Magdalena Lerczak i Grzegorz Pietruczuk 
– Zastępcy Burmistrza ze zwycięzcami konkursu 
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W ramach Bielańskiej Akade-
mii Seniora trwa kurs foto-
gra� czny, prowadzony przez 
Karolinę Siemion-Bielską. 

S eniorzy poznają zagadnienia 
ogólne związane z obsługą 
aparatu, dotyczące kompo-

zycji obrazu, podstaw kadrowania 
oraz szereg zagadnień technicz-
nych. Kurs obejmuje również za-
jęcia plenerowe, a także wizytę w 

Konkurs fotogra� czny 
dla seniorów

galerii na wystawie fotogra� cznej. 
Efekty pracy seniorów będzie 
można oglądać na podczas uro-
czystej Gali kończącej wiosenną 
edycję Bielańskiej Akademii Se-
niora w dniu 18 czerwca 2018 r. 
o godz.11.00.

Program Bielańska Akademia 
Seniora � nansuje m.st. Warszawa, 
Dzielnica Bielany.

Redakcja

28 kwietnia w Bielańskim 
Ośrodku Kultury na Goldonie-
go 1 odbyły się Prezentacje 
Zespołów Tanecznych BOK 
oraz gości z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Tańca. 

P ocząwszy od dzieci po senio-
rów artyści zmieniali się na 
scenie jak w kalejdoskopie. 

Zza kurtyny kolejno wychodzili 
tancerze, prezentując układy tań-
ców orientalnych, regionalnych, 
narodowych, klasycznych, rewio-
wych, towarzyskich i nowocze-
snych. Każda grupa prezentowała 
się okazale w różnokolorowych 
strojach, dostosowanych do spe-
cy� ki danego tańca. 

Nie zabrakło również młodzieży 
niepełnosprawnej, która wykonała 

Międzynarodowy 
Dzień Tańca z Rondem

dwie oryginalne aranżacje ze wspa-
niałymi rekwizytami. Każda grupa 
po występie otrzymywała gromkie 
brawa jako wyraz uznania kunsztu 
choreogra� i i wykonania. Widow-
nia zapełniona była po brzegi. Nie-
którzy żałowali, że tylko podziwiają, 
a nie ma ich po drugiej stronie. 

Jednym z gości programu była 
Grupa Rondo z układem „Parosta-
tek”. Twórczyni grupy Ewa Czar-
toryska-Stanisławska została lau-
reatką II edycji konkursu osiedla 
Piaski „Przyjazny Spółdzielni” za 
utanecznienie od wielu lat mło-
dzieży niepełnosprawnej intelek-
tualnie oraz seniorów w Klubie 
Osiedla Piaski na Bielanach. Gra-
tulacjom nie było końca.

Małgorzata Borowska

Rok 2018 jest Rokiem Jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

T ak wynika z uchwały Sejmu 
RP. „11 listopada 1918 r. 
spełnił się sen pokoleń Po-

laków – Państwo Polskie narodzi-
ło się na nowo. Po rozbiorach i 123 
latach niewoli, rusy� kacji i germa-
nizacji, po wielkich powstaniach, 
wolna Polska powróciła na mapę 
świata” – czytamy w sejmowej 
uchwale. Tak wyjątkowy jubileusz 
pragnie wyróżnić w swej działal-
ności Ośrodek Wsparcia dla Se-
niorów Nr 1, Al. Zjednoczenia 13, 
działający w strukturach Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy. Bielańscy 
seniorzy zrzeszeni w Ośrodku 
szczególnie licznie uczestniczą 
m.in. w wydarzeniach poświęco-
nych jubileuszowi, na które często 
zapraszają też Zarząd i Rada Dziel-
nicy Bielany. 

W OWDS Nr 1 zaplanowano 
z początkiem 2018 r. szereg wyda-
rzeń upamiętniających 100-lecie 
niepodległej Polski tj. udział w cy-
klu wycieczek w ramach Programu 
Wieloletniego „Niepodległa” na 
lata 2017–2021 w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie, prelekcje 
o Ojcach Niepodległości – Józe� e 
Piłsudskim, Romanie Dmow-
skim, Ignacym Paderewskim, 
Wincentym Witosie, Wojciechu 
Korfantym i Ignacym Daszyń-
skim, specjalne pokazy zespołu 
ośrodkowego „AleBabki!”, multi-
medialny konkurs „100 lat Nie-
podległa!”, dwie gry terenowe na 
uroczysku przy Lesie Młociny, raj-
dy Nordic Walking ku pamięci 
poległych w I wojnie światowej, 
tematyczne spotkania międzypo-
koleniowe oraz apel i koncert pa-
triotyczny.

Zgodnie z zamiarami organiza-
tora jubileuszowych wydarzeń – 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Bielany, w tym koordynatora 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 
Nr 1, odbyła się w kwietniu br. wy-
cieczka bielańskich seniorów z cy-
klu „3 x Niepodległa” do Muzeum 
Narodowego. Wtedy to liczna grupa 
seniorów zwiedziła z przewodni-
kiem wystawę poświęconą jednemu 
z Ojców Niepodległości – Ignace-
mu Janowi Paderewskiemu. Wy-
stawa zachwyca bogatym zbiorem 
dzieł sztuki, które ofiarował mu-
zeum sam kompozytor. Przed 
uczestnikami Ośrodka są jeszcze 
dwie zaplanowane wycieczki na 
wystawy poświęcone rocznicy w 
Muzuem Narodowym. 

W placówce OWDS Nr 1 przy 
al. Zjednoczenia 13 odbyła się pre-
lekcja pracownika Muzeum Nie-

Wiwat Niepodległa, wiwat Polska!

podległości, podczas której m.in. 
seniorzy nie korzystający z wyjść 
z powodu niepełnosprawności, wy-
słuchali opowieści o wielkim wkła-
dzie Józefa Piłsudskiego oraz Igna-
cego Jana Paderewskiego w odro-
dzenie się ojczyzny. 

Trwają próby do występów ze-
społu „AleBabki!” na scenach 
przeglądów konkursowych i bie-
lańskich pikników. Zespół w skła-
dzie miłośniczek tańca, zrzeszo-
nych w Ośrodku przygotowuje 
specjalny, jubileuszowy pokaz 
z okazji 100-lecia niepodległości 
ojczyzny. Do konkursu multime-
dialnego „100 lat Niepodległa!” 
trwa nabór! Uczestnicy konkursu 
wezmą udział w listopadzie br. 
w kilku konkurencjach, w których 
niezbędna będzie wiedza dotyczą-
ca wydarzeń sprzed 100 lat. Ośro-
dek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 
zaprasza do udziału w konkursie 
nie tylko miłośników historii. 

Dnia 4 i 13 czerwca br. rusza z 
OWDS Nr 1 rajd Nordic Walking 
ku chwale poległym w I wojnie 

światowej. Na spacer można 
w Ośrodku wypożyczyć kijki. Pod-
czas pikników na powitanie lata 
i jesieni na uroczysku przy lesie 
Młociny uczestnicy OWDS Nr 1 
wezmą udział w patriotycznej grze 
terenowej. 

Przed bielańskimi seniorami 
kolejne atrakcje i wydarzenia, któ-
re upamiętnią piękny jubileusz 
100-lecia niepodległości Polski. 
OWDS Nr 1 chce szczególnie wy-
różnić Ojców Niepodległej, boha-
terów, oddających życie na polach 
bitew oraz codzienne zmagania 
polskich rodzin. To dzięki Ich nie-
ugiętym i pełnym poświęcenia 
działaniom żyjemy dziś w niepod-
ległym państwie. Zapraszamy se-
niorów, zamieszkujących Bielany 
do zapoznania się z ofertą wyda-
rzeń zaplanowanych z okazji jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę w Ośrod-
ku Wsparcia dla Seniorów Nr 1, 
Al. Zjednoczenia 13.

OPS – OWDS Nr 1

10 czerwca o godz. 11.00 
zapraszamy warszawskich 
seniorów wraz z rodzinami do 
udziału w Senioradzie na war-
szawskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego (boisko nr 6, 
poligon piłkarski). 

P ragniemy zachęcić starszych 
mieszkańców Warszawy 
oraz ich rodziny do wspólnej 

aktywności. Proponujemy szereg 
aktywności � zycznych: gry rekre-
acyjne, turniej w wieloboju rekre-
acyjnym o nagrody, potańcówkę 
w rytm muzyki granej przez znany 
duet: DJ Wikę i DJ Wita, wybiera-
my najbardziej aktywne osoby 
starsze pikniku.  

Zależy nam, by 10 czerwca 
każdy senior aktywnie spędził 
czas, dobrze się bawił oraz zwięk-
szył swoją świadomość dotyczącą 
swojego zdrowia, zagrożeń i bez-
pieczeństwa. Dla wnuków i wnu-
czek jest to świetna okazja do spę-

dzenia aktywnie czasu z dziadkami 
oraz zobaczenia, że „starość to też 
radość”.

Organizatorami Seniorady są 
Europejskie Stowarzyszenie Pro-
mocji Aktywności Ruchowej 50+ 
(ESPAR 50+), AWF w Warszawie, 
Uniwersytet III Wieku w Warsza-
wie. Wydarzenie współ� nansowa-
ne jest ze środków m.st. Warszawa 
oraz Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Udział w imprezie jest bez-
płatny. 

Przyjdź, zabierz rodzinę i zna-
jomych!

Agnieszka Mirowska

Seniorada 2018

Grupa Rondo

Karolina Siemion-Bielska prowadzi kurs fotogra� czny

Seniorzy z OWDS Nr 1 podczas próby
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Jeśli wierzyć wspomnieniom 
Wasilija Czujkowa, marszałka 
ZSRR, dowódcy obrony Stalin-
gradu – Armia Czerwona była 
w stanie zakończyć tę wojnę 
już w grudniu 1944 r.

A le dla Stalina ważniejsze było 
zdławienie Powstania siłami 
Niemców, rozbicie Armii 

Krajowej i radziecka największa zdo-
bycz wojenna – Polska. Odtajniony 
niedawno pamiętnik generała to 
kolejna korekta historii, co podkre-
ślił podczas obchodów tegorocznego 
Dnia Zwycięstwa przewodniczący 
Bielańskiego Klubu Kombatanta 
por. inż. Józef Kassyk.

Burmistrz Bielan Tomasz 
Mencina sięgnął do innego wątku 
dramatu; w swoim przemówieniu 
okolicznościowym opowiedział że 
Winston Churchill, obejmując 
urząd premiera Wielkiej Brytanii 
w maju 1940 r., obiecał zgroma-
dzonym w Izbie Gmin, iż „celem 
jego rządu jest zwycięstwo. Zwy-
cięstwo bez względu na to, jak 
długa i ciężka prowadzi do tego 
droga. Droga ta wiedzie wyłącznie 
przez krew, trud, łzy i pot”. A po-
tem burmistrz zwrócił się do kom-
batantów, akcentując, że to oni 
przynieśli nam wolność i możność 
życia w pokoju.

Nie zabrakło akcentu bliższego 
współczesności, zawartego w „Mo-
dlitwie za Ojczyznę” ks. Piotra 
Skargi ze sławnym wersetem: „Ze-
ślij Ducha Świętego na sługi Two-
je, rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie 
powierzonym mądrze i sprawie-
dliwie zdołali kierować”.

Bielańskie obchody 73. rocz-
nicy Dnia Zwycięstwa i zakończe-
nia II wojny światowej rozpoczę-
ła 8 maja uroczysta Msza św. 

Chwała poległym, pamięć żywym

w kościele św. Marii Magdaleny. 
Przed Mszą miała miejsce cere-
monia awansowania ks. Bogusła-
wa Pasternaka do stopnia pod-
pułkownika. Akt nominacji wrę-
czał płk Andrzej Kamiński – Ko-
mendant WKU Warszawa-Śród-
mieście, a kwiaty – prezes Rady 
Pamięci Niepodległej Rzeczypo-
spolitej Kampinoskiej Urszula 
Przymus i Józef Kassyk. Było 
mnóstwo życzeń dla ks. Pasterna-
ka, wśród nich gratulacje i kwiaty 
od para� anek kościoła św. Marii 
Magdaleny, gdzie był długie lata 
proboszczem.

W galowym mundurze, w or-
derach czas się cofa. Prostują się 
plecy, prężą nogi. Tylko sztandary 
ciążą jak brzemię lat i nie sposób 
stać na baczność przez całą Mszę. 
Przewodniczący naszego Klubu 
Kombatanta wpadł na pomysł 

zaangażowania w sztandarową 
służbę uczniów bielańskich szkół. 
Nie tylko dla wyręczenia wetera-
nów, ale i meta� zycznego poka-
zania, że pamięć o wojnie prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie, 
bo musi trwać aby trwał pokój. 
Urząd Dzielnicy przyklasnął idei, 
spodobała się i nauczycielom, 
i uczniom. Już po raz drugi mło-
dzieżowy poczet wprowadził do 
kościoła sztandar Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. W tym roku byli to 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
209 im. Hanki Ordonówny. 
Uczestniczyły też w obchodach 
delegacje ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 
223 i nr 263 im. Powstańców 
Wielkopolskich.

Tradycją staje się również za-
praszanie naszych kombatantów 

do uczestniczenia w liturgii O� a-
ry. W ub. roku członek Grupy 
Kampinos AK usługiwał przy 
Mszy, a tegorocznego 8 maja Józef 
Kassyk czytał fragment z Pisma 
świętego.

Weterani na galowo, młodzież 
na biało-granatowo – w szarfach 
i rękawiczkach, „Boże, coś Pol-
skę…”, taki był nastrój w kościele, 
a potem na wawrzyszewskim 
cmentarzu pod pomnikiem 30. 
Pułku Strzelców Kaniowskich, 
gdzie o godz. 13, rozpoczęła się 
uroczystość patriotyczna. Roz-
brzmiewał hymn narodowy, sy-
gnał „Baczność” i „Słuchajcie 
wszyscy…”.

Przybyli  przedstawiciele 
wszystkich środowisk komba-
tanckich, Burmistrz Dzielnicy 
Tomasz Mencina, Zastępcy Bur-
mistrza: Magdalena Lerczak, 

Grzegorz Pietruczuk i Włodzi-
mierz Piątkowski, a także Wice-
przewodniczący Rady Dzielnicy: 
Anna Czarnecka i Jan Zaniewski 
oraz bielańscy radni. A z gości 
zaproszonych m.in.: dyrektor Biu-
ra Administracji i Spraw Obywa-
telskich Zbigniew Pałasz, naczel-
nik V Oddziału Terenowego Stra-
ży Miejskiej Romuald Modze-
lewski i zastępca Marcin Pawlak, 
komendant Rejonowy Policji 
Warszawa V, insp. Lech Bielak, 
dowódca Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 6 Grzegorz Bugaj, 
prezes Oddziału Rejonowego 
PCK, a zarazem bielański radny 
Wojciech Borkowski.

Wieńce i kwiaty składali: 
przedstawiciele Bielańskiego Klu-
bu Kombatanta w imieniu wszyst-
kich zrzeszonych środowisk, Rada 
i Zarząd Dzielnicy Bielany, dele-
gacje Platformy Obywatelskiej, 
Prawa i Sprawiedliwości, Stowa-
rzyszenia Razem dla Bielan, Pol-
skiego Czerwonego Krzyża i de-
legacje szkół. Były też kwiaty od 
para� i św. Marii Magdaleny.

„73 lata temu zakończyła się 
jedna z najbardziej okrutnych 
wojen (…) Kon� ikt ten zabił aż 
80 mln ludzi różnych narodowo-
ści, wiar, ras i pochodzenia (…) 
Spowodował też niewyobrażalne 
straty nie tylko natury material-
nej, ale i moralnej, przede� niował 
bowiem dotychczas wyznawane 
wartości (…) Było to spełnienie 
wizji jednego tylko człowieka, 
który – kierując się nienawiścią 
do ludzi o odmiennym wyznaniu 
czy obywatelstwie, uznał ich za 
gorszych, niewartych istnienia…” 
(z przemówienia 
Burmistrza To-
masza Menci-
ny).

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Wieniec składają: Grzegorz Pietruczuk, Magdalena Lerczak i Włodzimierz Piątkowski – Zastępcy Burmistrza, 
Tomasz Mencina – Burmistrz i Anna Czarnecka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy

Zgodnie z tradycją, jak co roku 
zapraszamy seniorów z Bielan 
na „Wczasy dla Seniorów”, któ-
re odbędą się na terenie Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
przy ul. Marymonckiej 34. 

O rganizatorami akcji są: 
Rada i Zarząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, 

Akademia Wychowania Fizyczne-
go, Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
oraz Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Chomiczów-
ka”. 

Odbędą się dwa turnusy wcza-
sów w terminach: I turnus 2.07 – 
13.07.2018 r. i II turnus 16.07 – 

Drodzy Seniorzy – „Wczasy dla Seniorów” na AWF-ie czekają!

27.07.2018 r. Zajęcia będą trwały 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 17.00. Odpłatność za pobyt 
wynosi 150 zł. 

Nasza oferta skierowana jest 
do osób, które lubią aktywnie spę-
dzać czas na świeżym powietrzu. 

Wczasy dla Seniorów to nie tylko 
zdrowe dwudaniowe posiłki, to 
także dodatkowe atrakcje takie jak: 
gimnastyka sportowa, rekreacyjna, 
Nordic Walking, Tai-Chi, zajęcia 
ruchowe oraz  plastyczne z zasto-
sowaniem różnych technik, warsz-
taty � orystyczne, warsztaty ręko-
dzieła artystycznego m.in.: filc, 
biżuteria, wykłady popularnonau-
kowe, warsztaty fotogra� czne, tre-
ning pamięci, wycieczki po War-
szawie oraz wakacyjny kurs języka 
angielskiego. Nie zabraknie także 
takich atrakcji jak występy zna-
nych artystów, zabawy przy akom-
paniamencie muzyki. 

W programie wczasów prze-
widziane są również wycieczki 

autokarowe do malowniczych 
miejsc w Polsce. Niezwykłe, cie-
kawe i pouczające prelekcje oraz 
spotkania ze znanymi ludźmi cze-
kają na wszystkich bielańskich 
seniorów.

Pobyt na wczasach to przede 
wszystkim wypoczynek i relaks na 
świeżym powietrzu, jak również 
aktywne spędzanie czasu, podczas 
którego będzie można pobiesiado-
wać, posłuchać muzyki oraz po-
tańczyć. 

Zgłoszenia i opłaty za poszcze-
gólne turnusy przyjmowane będą  
od dn. 11.06.2018 r. w siedzibie 
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Chomiczówka”, ul. Pa-
bla Nerudy 1, tel. 22 834 76 98 

w dniach od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 15.00 – 19.00.

Więcej informacji można uzy-
skać w Ośrodku Wsparcia dla Se-
niorów Nr 2, ul. Wrzeciono 5A, tel. 
(22) 865 77 25.

Osoby, które  znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej 
mogą starać się o uzyskanie po-
mocy w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, ul. Przybyszewskiego 
80/82, tel. 22 568 91 00, u rejono-
wego pracownika socjalnego. 
Gorąco zapraszamy do wspólne-
go, aktywnego spędzania czasu 
z nami!

OWdS Nr 2
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Wojciech Borkowski

Okres letni to nie tylko czas 
sprzyjający spacerom po lesie 
i terenach zielonych, ale rów-
nież okres największej aktyw-
ności kleszczy. 

U lubionym ich siedliskiem 
są wilgotne obszary roślin-
ne, szczególnie lasy liścia-

ste i mieszane, łąki oraz zarośla 
w pobliżu jezior i rzek. Można je 
również spotkać w parku oraz 
przydomowym ogródku. Znacznie 
rzadziej występują w lasach su-
chych, sosnowych. Młode i bardzo 
małe formy kleszczy tzw. nimfy 
lubią przebywać w trawie, na 
pniach drzewnych oraz leżących 
gałęziach. Osobniki dojrzałe naj-
częściej przebywają nieco wyżej na 
krzakach lub drzewach. Kleszcze 
należą do gromady pajęczaków, do 
której zaliczane są również pająki 
i roztocza. Wyglądem przypomi-
nają małe czarne pajączki, które 
wydają się zupełnie nieszkodliwe. 
Są minimalnych rozmiarów, doro-
słe samiczki mają długość 3 – 4 
mm, a samce ok. 2,5 mm. Te nie-
pozorne osobniki są jednymi 

z najbardziej niebezpiecznych pa-
sożytów atakujących człowieka.

W Polsce występuje kilka ga-
tunków kleszczy, jednak najbar-
dziej rozpowszechniony jest kleszcz 
pospolity (Ixodes ricinus). Każde 
stadium rozwojowe kleszcza tzn. 
larwa, nimfa oraz forma dojrzała 
musi raz wyssać krew od kręgowca, 
aby móc dalej się rozwijać. Cykl 
rozwojowy jednego pokolenia 
kleszczy trwa średnio 2 lata. Wzrost 
ich aktywności zależy od czynni-
ków klimatycznych i przebiega 
w dwóch fazach: w maju/czerwcu 
i we wrześniu/październiku. Wil-
gotne lato i łagodna zima sprzyjają 
rozprzestrzenianiu się kleszczy. 
Mogą przyczepiać się do każdej 
części ciała, zazwyczaj znajdujemy 
je na rękach, nogach, głowie 
i uszach, zgięciach stawów, w pęp-
ku, pachwinach oraz fałdach skór-
nych. Zanim wysączą krew są tak 
małe, że bez problemu mogą prze-
mieszczać się po naszym ciele. 
Kleszcz po przebiciu skóry może 
żywić się krwią przez kilka dni 
i następnie odpada. W Polsce, 
wśród chorób odkleszczowych, 

najczęściej diagnozuje się borelio-
zę i kleszczowe zapalenie mózgu.

Ślina kleszczy ma właściwości 
znieczulające i dlatego najczęściej 
nie czujemy ukąszenia. Aby upra-
gnionego wypoczynku na łonie 
natury nie zakłócił stres związany 
z ukłuciem kleszcza należy pamię-
tać o właściwej pro� laktyce. Wy-
bierając się w miejsca zagrożone 
występowaniem tych pajęczaków 
powinniśmy zadbać o odpowied-
nie ubranie, należy założyć czapkę, 
zakryte buty, długie spodnie i ko-
szulę z długimi rękawami przyle-
gającymi do ciała lub zakończone 
ściągaczami. Dobrze jest również 
zwrócić uwagę na kolor odzieży 
– na jasnym tle łatwiej zauważymy 
wędrującego po ubraniu kleszcza. 

Można zastosować tzw. repelenty 
– produkty odstraszające kleszcze 
nanoszone bezpośrednio na skórę 
lub odzież. Działanie repelentów 
polega na blokowaniu receptorów 
podstawowych organów kleszczy, 
którymi rozpoznają one człowieka 
jako obiekt ataku. Po powrocie do 
domu z miejsc szczególnie nara-
żonych na występowanie tych pa-
jęczaków powinniśmy dokładnie 
obejrzeć swoje ciało oraz ubranie 
czy nie ma na nim kleszczy. War-
to także wziąć prysznic spłukując 
nimfy kleszczy, które trudno do-
strzec gołym okiem i jeszcze nie 
zdążyły przebić skóry. Szczepienie 
ochronne przeciw kleszczowemu 
zapaleniu mózgu obejmuje poda-
nie trzech dawek szczepionki. Re-
komendowane są w szczególności 
osobom wykonującym czynności 
związane z uprawą roślin lub ho-
dowlą zwierząt, m.in. rolnikom, 
pracownikom leśnym, działkowi-
czom, a także funkcjonariuszom 
straży pożarnej i granicznej. 
Szczepionkę zaleca się również 
osobom uprawiającym turystykę 
pieszą i rowerową oraz grzybia-
rzom. Szczepienie można stoso-
wać także u dzieci, które ukończy-
ły pierwszy rok życia. 

Sezon na kleszcze
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Usuwanie kleszczy 
z ciała nie jest 
zabiegiem trudnym. 

Najlepiej przy pomocy pęsety 
ująć kleszcza bezpośrednio przy 
skórze i delikatnie, ale zdecydo-
wanym ruchem, wyciągnąć go ze 
skóry. W aptekach dostępne są 
także specjalne urządzenia do 
wyjmowania kleszczy. Należy 
uważać, żeby podczas usuwania 
nie uszkodzić kleszcza tak, aby 
w naszej skórze nie pozostała jego 
główka. Nie należy zgniatać, przy-
palać zapałką, smarować tłusz-
czem ani benzyną. Czynności te 
powodują, że kleszcz może zwró-
cić treść pokarmową, co znacznie 
zwiększa ryzyko przeniesienia 
drobnoustrojów chorobotwór-
czych. Po wyjęciu pasożyta ranę 
należy przemyć środkiem dezyn-
fekującym, a ręce umyć wodą 
z mydłem. Miejsce ukłucia należy 
obserwować przez okres kilku ty-
godni, gdy pojawi się zaczerwienie 
lub powiększający się rumień, nie-
zwłocznie należy zgłosić się do 
lekarza.

Lek. med. Wojciech Borkowski
specjalista medycyny rodzinnej

W związku z realizacją wymogów 
Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób � zycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarza-
nia Pani/Pana danych osobowych 
oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się po-
cząwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych przetwarzanych 
w Urzędzie m.st. Warszawy jest: 
Prezydent m.st. Warszawy, pl. Ban-
kowy 3/5, 00–950 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania do-
tyczące sposobu i zakresu przetwa-
rzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzedu m.st. 
Warszawy, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspek-
torem Ochrony Danych Osobowych 
w Urzędzie m.st. Warszawy za po-
mocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3. Administrator danych osobo-
wych – Prezydent m.st. Warszawy 
– przetwarza Pani/Pana dane osobo-
we na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów 
oraz na podstawie udzielonej zgo-
dy.

4. Pani/Pana dane osobowe prze-
twarzane są w celu/celach:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
a) wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Urzędzie 
m.st. Warszawy; 

b) realizacji umów zawartych z 
kontrahentami m.st. Warszawy;

c) w pozostałych przypadkach 
Pani/Pana dane osobowe przetwa-
rzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakre-
sie i celu określonym w treści zgo-
dy.

5. W związku z przetwarzaniem 
danych w celach o których mowa w 
pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania pu-
bliczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w za-
kresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązu-
jącego prawa; 

b) inne podmioty, które na pod-
stawie stosownych umów podpisa-
nych z m.st. Warszawą przetwarzają 
dane osobowe dla których Admini-
stratorem jest Prezydent m.st. War-
szawy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres nie-
zbędny do realizacji celów określo-
nych w pkt 4, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowią-
zującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych przy-
sługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych oso-

bowych, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowa-
nia (poprawiania) danych osobo-
wych – w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia 
danych osobowych (tzw. prawo do 
bycia zapomnianym), w przypadku 
gdy:

– dane nie są już niezbędne do 
celów, dla których dla których były 
zebrane lub w inny sposób przetwa-
rzane,

– osoba, której dane dotyczą, 
wniosła sprzeciw wobec przetwarza-
nia danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wy-
cofała zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych, która jest podsta-
wą przetwarzania danych i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarza-
nia danych,

– dane osobowe przetwarzane są 
niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usu-
nięte w celu wywiązania się z obo-
wiązku wynikającego z przepisów 
prawa;

d) prawo do żądania ogranicze-
nia przetwarzania danych osobo-
wych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwe-
stionuje prawidłowość danych oso-
bowych,

– przetwarzanie danych jest nie-
zgodne z prawem, a osoba, której 
dane dotyczą, sprzeciwia się usunię-
ciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje 
już danych dla swoich celów, ale 
osoba, której dane dotyczą, potrze-
buje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, 
wniosła sprzeciw wobec przetwarza-
nia danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po 
stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych 
– w przypadku gdy łącznie spełnione 
są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa 
się na podstawie umowy zawartej z 
osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą 
osobę,

– przetwarzanie odbywa się w 
sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec prze-
twarzania danych – w przypadku 
gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane 
z Pani/Pana szczególną sytuacją, w 
przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowa-
nych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 
w których nadrzędny charakter wo-
bec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której 
dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarza-
nie danych osobowych odbywa się 
na podstawie zgody osoby na prze-
twarzanie danych osobowych (art. 
6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązują-
cym prawem.

9. W przypadku powzięcia infor-
macji o niezgodnym z prawem 
przetwarzaniu w Urzędzie m.st. 
Warszawy Pani/Pana danych oso-
bowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w spra-
wach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarza-
nie danych osobowych odbywa się 
na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/
Pana danych osobowych Admini-
stratorowi ma charakter dobrowol-
ny.

11. Podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych jest obowiązko-
we, w sytuacji gdy przesłankę prze-
twarzania danych osobowych sta-
nowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być 
przetwarzane w sposób zautomaty-
zowany i nie będą pro� lowane. 
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Za nami MD Bielany w lekkiej 
atletyce młodzieży i 4–boju 
dzieci. W zmaganiach najmłod-
szych nieoczekiwanie zwy-
ciężyły uczennice PSPO nr 13, 
a wśród chłopców SP nr 263. 
Nie zabrakło dobrych wyników 
w zmaganiach młodzieży.

C o roku w okolicach majówki 
uczniowie z Bielan rywali-
zują w MD Bielany w lekkiej 

atletyce. Także tym razem setki 
uczniów walczyło o miano najlep-
szych w królowej wszystkich spor-
tów. W czwórboju lekkoatletycz-
nym, w którym dzieci rywalizowa-
ły w sprincie, rzucie piłeczką palan-
tową, skoku w dal i w biegu długim, 
zwyciężyły zawodniczki PSPO nr 
13. Zawodniczki z Wóycickiego 
wywalczyły ponad 1000 punktów, 
co pozwala zakładać, że na WOM 
zaprezentują się z dobrej strony.

Również wśród starszych za-
wodniczek i zawodników, niektó-
rzy ze zwycięzców swoich konku-
rencji osiągnęli bardzo dobre wy-
niki, pozwalające zakładać, że na 
WOM zaprezentują się z dobrej 
strony. – Obserwowałem część 
zmagań młodzieży, szczególnie w 
biegach długich i muszę powie-
dzieć, że można być z dumnym z 
tego, jak rozwijają się niektórzy 
młodzi sportowcy. Bez zaangażo-
wania nauczycieli, ale również sta-
le poprawiającej się infrastruktury, 
na pewno nie było by to możliwe 
w takim tempie, jak ma to miejsce 
obecnie – skomentował zmagania 
Zastępca Burmistrza Grzegorz 
Pietruczuk, który dekorował część 
zwycięzców.

Wyniki zmagań i zwycięzców 
rywalizacji młodzieży:

CHŁOPCY, ROCZNIK 2002.
100 m (CH – 2002) – Gorzelak 

Dominik – LIX LO – 12,43,
200 m (CH – 2002) – Oku-

niewski Oskar – LIX LO – 24,88,
400 m (CH – 2002) – Żownir-

czak Maks – SP 369 – 1:08,25,
800 m (CH – 2002) – Świer-

czewski Bartosz – LIX LO – 
2:14,46 

1500 m (CH – 2002) – Sier-
kowski Paweł – XLI LO – 4:54,14 

KULA (CH – 2002) – Daniluk 
Adam – LIX LO – 12,10 m

WZWYŻ (CH – 2002) – Gru-
szewski Artur – SP 369 – 170

W DAL (CH – 2002) – Obłę-
kowski Maksymilian – LO 94 – 
5,93 

4 x 100 m (CH – 2002) – LO 
94 – 49,34

SZTAFETA OLIMPIJSKA. 
(CH – 2002) – LIX LO – 4:03,88 

C H Ł O P C Y,  R O C Z N I K 
2003/2004:

100 m (CH – 2003/04) – Depo 
Antoni – SP 352 – 12,78,

Finał lekkoatletycznych rozgrywek szkół

300 m (CH – 2003/04) – Mą-
czyński Michał – SP 352 – 42,71

1000 m (CH – 2003/04) – Wit-
kowski Paweł – XLI LO – 2:56,89

KULA m (CH – 2003/04) – 
Siedlecki Michał – LO 94 – 10,73

W DAL (CH – 2003/04) – 
Siennicki Jan – XLI LO – 4,94

4 x 100 m (CH – 2003/04) – SP 
352 – 51,78

KLASYFIKACJA GENERAL-
NA – CHŁOPCY: SP 369 – 137, 
LO 94 – 107, SP 352 – 97, LIX LO 
– 95, XLI LO – 74, CXXII LO – 52, 
SP 247 – 46, SP 77 – 43, SP 293 – 
41, XXXIX LO – 37

DZIEWCZĘTA, ROCZNIK 
2002: 

100 m (DZ – 2002) – Konop-
czyńska Julia – LIX LO –13,68

200 m (DZ – 2002) – Szostak 
Magda – LIX LO – 29,37

400 m (DZ – 2002) – Petry-
kowska Klaudia  – SP 352 – 
1:21,24

800 m (DZ – 2002) – Kuczyń-
ska Małgorzata  – LO 122 – 
2:51,83 

WZWYŻ (DZ – 2002) – Gant-
ner Krystyna – SP 369 – 130 

KULA (DZ – 2002) – Brzeź-
nicka Julia – SP 352 – 9,08 

W DAL (DZ – 2002) – Polak 
Małgorzata – SP 247 – 4,06

4 x 100 (DZ – 2002) – LIX LO 
– 57,31 .

SZTAFETA OLIMPIJSKA (DZ 
– 2002) – SP 369 – 5:00,63 

DZIEWCZĘTA, ROCZNIK 
2003/2004:

100 m (DZ – 2003/04) – Lis 
Ida – LIX LO – 13,65

300 m (DZ – 2003/04) – Mali-
nowska Urszula – LIX LO – 44,63

600 m (DZ – 2003/04) – Gra-
bowska Olga – LIX LO – 1:43,90 

4 x 100 (DZ – 2003/04) – LIX 
LO – 54,04 

W DAL (DZ – 2003/04) – Ska-
tuska Weronika – SP 369 3,96 

KULA (DZ – 2003/04) – Gu-
towska Barbara – LO 94 – 7,99 

KLASYFIKACJA GENERAL-
NA – dziewczęta: SP 369 – 106, 
LIX LO – 105, SP 247 – 83, LO 94 
– 77, LO 122 – 67, SP 352 – 47, SP 
77 – 44, XLI LO – 37, XXXIX LO 
– 22, SP 293 – 10

MG

Zawodnicy SP 53 i zawod-
niczki SP 289 najlepszymi 
piłkarskimi drużynami dzieci 
w obecnym roku szkolnym. 
Obie drużyny obroniły zeszło-
roczne Mistrzostwa Bielan, 
zapewniając sobie możliwość 
startu w Warszawskiej Olim-
piadzie Młodzieży.

Z arówno w rozgrywkach 
chłopców, jak również 
w rozgrywkach dziewcząt, 

wystartowała rekordowa liczba 
drużyn. W zmaganiach chłopców 
było ich aż osiemnaście. W rywa-
lizacji dziewcząt dwanaście. W � -
nałowych spotkaniach, drużyna 
SP 53 w zmaganiach chłopców 
dość pewnie pokonała 5:2 SP 293 
natomiast SP 289 wygrała w walce 
o złoto turnieju dziewczyn z SP 
187 2:0.

Piłkarskie rozstrzygnięcia 
najmłodszych

– Cieszę się, że rywalizacja jest 
tak popularna. Oglądałem � nało-
we zmagania dziewczyn na boisku 
CRS Bielany i muszę powiedzieć, 
że dziewczyny radzą sobie coraz 
lepiej. Nie mam wątpliwości, że 
niektóre z nich powalczyłyby 
z powodzeniem na boisku z kole-

gami. Cieszę się, że idzie im do-
brze w rywalizacji WOM. Być 
może sprawią nam miła niespo-
dziankę i wywalczą medale? – za-
stanawia się Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany Grzegorz Pie-
truczuk.

Obie drużyny już w trakcie 
oddawania miesięcznika do dru-
ku, rywalizują w Warszawskiej 
Olimpiadzie Młodzieży i robią to 
z powodzeniem. Piłkarki są już w 
półfinale, piłkarze w najlepszej 
ósemce.

Kolejność wśród dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa 289
2. Szkoła Podstawowa 187
3. Szkoła Podstawowa 80
Kolejność wśród chłopców:
1. Szkoła Podstawowa nr 53
2. Szkoła Podstawowa nr 293
3. Szkoła Podstawowa nr 352

MG

Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza dekoruje zwycięzców

Grzegorz Pietruczuk – Zastępca 
Burmistrza wręcza puchar

Drużyna SP nr 53
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Pierwsza z prawej – Patrycja Adamkiewicz 

Bardzo wysoką formę przed 
Mistrzostwami Świata w Osace 
zaprezentowali zawodnicy 
Bielańskiego Klubu Kyokushin 
Karate. 

P odczas Mistrzostw Europy 
rozegranych we Wrocławiu, 
złoty medal wywalczył Ma-

ciej Mazur, rywalizujący w kate-
gorii do 95 kilogramów.

Poza wywalczonym tytułem, 
Maciej Mazur został wybrany naj-
lepszym zawodnikiem mistrzostw, 
w których wzięło udział 350 za-
wodników z 30 krajów. W ślady 
Macieja Mazura poszła również 
trenująca od dwóch lat w Bielań-
skim Klubie Kyokushin Karate 

Bielańscy karatecy Mistrzami Europy

Monika Zielińska, która w Hali 
Orbita wywalczyła pierwszy w hi-
storii złoty medal ME dla Polski w 
kategorii do 65 kilogramów.

Reprezentacja Polski zdobyła 
6 medali w konkurencji kumite 
seniorów, 4 medale w konkurencji 
kata i 6 medali w konkurencjach 
juniorów. Po Mistrzostwach Euro-
py, czas na Mistrzostwa Świata, 
których wyniki poznamy dopiero 
po zamknięciu wydania miesięcz-
nika.

– Maciej Mazur (-95 kg) i Mo-
nika Zielińska (-65 kg) zostali 
Mistrzami Europy

– Anna Bielska (-55 kg) i Mar-
ta Lubos (-60 kg) zajęły drugie 
miejsca. 

– Sandra Nowak (- 55 kg) i Ja-
kub Tęcza (-85 kg) zostali brązo-
wymi medalistami.

Kata seniorów – Konrad Ko-
zubowski – I miejsce, Mateusz 
Golomb – II miejsce, Filip Szeller 
– III miejsce, Aleksandra Bukowa 
– III miejsce

Kata juniorów – Dominika 
Kieraś – III miejsce

Kumite juniorów – Aleksan-
dra Rybacka – I miejsce (-55 kg), 
Aleksandra Kula – II miejsce (-50 
kg), Katarzyna Jaśkowska – II 
miejsce (+65 kg), Marcel Kopij – 
III miejsce (-75 kg), Dawid Pażuś 
– III miejsce (+80 kg)

BKKK

Patrycja Adamkiewicz zdobyła 
swój pierwszy seniorski medal 
w imprezie rangi mistrzow-
skiej w taekwondo. 

Z awodniczka AZS-AWF 
Warszawa wywalczyła brą-
zowy krążek podczas ME 

w taekwondo.
Mimo dobrego początku, czy-

li dwóch medali (brązowego i zło-
tego) na Pucharach Świata w Tur-
cji i w Słowenii, podczas jednej 
z walk Patrycja doznała poważnej 
kontuzji. Dokończyła jednak wal-
kę i wygrała. 

Z racji wysokiej pozycji w ran-
kingu, w pierwszej eliminacyjnej 
rundzie Patrycja miała wolny los 
i przeszła do 1/16. W kolejnej spo-
tkała się z Norweżką Marie Ma-

gnus. Od początku do końca pew-
nie prowadziła walkę wygrywając 
wysoko 22:5. W kolejnej walce już 
o medal 4:0 pokonała zawodnicz-
kę z Litwy (Klaudija Tvaronavi-
ciute), co dla samej zawodniczki 
i sztabu trenerskiego było ogrom-
ną radością.

W pół� nale czekała na Patry-
cję Jade Jones (Wielka Brytania). 
Bardzo niewiele brakowało do 
sprawienia sensacji. Przez dwie 
rundy Patrycja prowadziła, ale 
ostatecznie uległa dwukrotnej mi-
strzyni olimpijskiej i liderce świa-
towego rankingu 14:17 i wracamy 
z brązowym medalem. Pozdra-
wiamy ze stolicy Tatarstanu – Ka-
zania. 

TP

Brązowy medal 
Patrycji Adamkiewicz

Bielańscy sportowcy znaleźli 
się w gronie uhonorowanych 
stypendiami m.st. Warszawy. 
Podczas uroczystej Gali Stypen-
dystów warszawscy zawodnicy 
odebrali gratulacje i wyróżnie-
nia za zeszłoroczne osiągnięcia 
sportowe.

J estem dumna, że tak duża 
grupa młodych ludzi osią-
gnęła wyniki kwali� kujące do 

otrzymania warszawskiego sty-
pendium sportowego. Tym bar-
dziej cieszy mnie fakt, że możemy 
przyznawać stypendia większej niż 
dotychczas grupie zawodników 
z uwagi na nowy system stypen-
dialny, który od tego roku obowią-
zuje w naszym mieście. To dzięki 
nowej uchwale stypendialnej i za-
bezpieczonych w budżecie m.st. 
Warszawy blisko 5 mln zł, możemy 
przyznać Państwu wysokie stypen-
dia sportowe: młodzieżowe, olim-
pijskie i trenerskie i objąć wspar-
ciem stypendialnym całą ścieżkę 

Sportowcy z Bielan laureatami stypendiów m.st. Warszawy!

kariery sportowej – mówiła pod-
czas Gali Renata Kaznowska, Wi-
ceprezydent m.st. Warszawy

Z kolei Magdalena Lerczak, 
Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Bielany podkreśliła, że ta dzisiejsza 

uroczystość to efekt wielkiej pracy, 
zaangażowania, wytrwałości, setek 
godzin treningów i ogromnych 
poświęceń. 

– Jestem niezwykle dumna, że 
ponad 100 sportowców i trenerów 

bielańskich klubów otrzymało sty-
pendia m.st. Warszawy. Wielkie 
podziękowania należą się Renacie 
Kaznowskiej Wiceprezydent m.st. 
Warszawy za znaczące zwiększenie 
wysokości tegorocznych stypen-

diów. To realne wsparcie dla za-
wodników i ich trenerów. Stypen-
dia dla sportowców wynoszą od 
800 zł do 2500 zł, a trenerzy uzy-
skali wsparcie w wysokości 500 zł 
miesięcznie – powiedziała Mag-
dalena Lerczak.

Podczas Gali wyróżnienia i na-
grody otrzymali: Integracyjny Klub 
Sportowy IKS–WAS; Klub Sporto-
wy AZS–AWF Warszawa; Stowa-
rzyszenie Klub Uczelniany Akade-
mickiego Związku Sportowego 
AWF w Warszawie; Uczniowski 
Klub Sportowy „G–8 Bielany”; Bie-
lański Klub Kyokushin Karate.

Rokrocznie zwiększa się liczba 
wyróżnionych stypendiami, co sta-
nowi potwierdzenie potencjału 
warszawskiego sportu, zawodni-
ków, klubów i trenerów, działają-
cych na terenie naszego miasta. 

Warto podkreślić, że łącznie 
w stolicy stypendia tra� ły do 416 
zawodników, w tym 21 trenerów.

Redakcja

Maciej Mazur na najwyższym stopniu podium

Wspólne zdjęcie uczestników Gali Stypendystów
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Zadanie nr 8

RO ZRY W K A

Konkurs „5” z BIELAN
Przed nami kolejny konkurs ze 
znajomości naszej dzielnicy. 

Z anim przejdziemy do dzi-
siejszego konkursu, krótkie 
przypomnienie jego reguł. 

Zwycięża zawsze pierwszych pięć 
osób, które właściwie rozszyfrują 
naszą zagadkę. Z odpowiedzią na-
leży dzwonić pod redakcyjny nu-
mer telefonu: (22) 443 47 60 lub 
wysłać e-mail na adres: tolechow-
ski@um.warszawa.pl

Warto powalczyć, ponieważ na-
groda jest naprawdę cenna. Na zwy-
cięzców czeka bogato ilustrowana 
zdjęciami książka: „Bielany. Prze-
wodnik historyczny” – znanego var-
savianisty Jarosława Zielińskiego.

Kwietniowa zagadka „5 z Bielan” 
nie sprawiła Czytelnikom większych 
trudności. Prawidłowa odpowiedź 
brzmiała: osiedle Słodowiec.

Laureatką została Krystyna 
Starszuk. Gratulujemy świetnej 
znajomości Bielan i zapraszamy do 

redakcji po odbiór nagród. Teraz 
jednak czas na zmagania konkur-
sowe. Za nami „Noc muzeów”, 
więc przygotowaliśmy dzisiejszą 
zagadkę... w wieczornym klimacie. 
Pytanie brzmi: u zbiegu jakich 
dwóch ulic wykonano zdjęcie?

Imiona i nazwiska zwycięzców 
opublikujemy w czerwcowym wy-
daniu „Naszych Bielan”.

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

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

A by ją rozwiązać, należy wpi-
sać dobre odpowiedzi 
w poziomych kratkach. Li-

tery z zielonego pola utworzą hasło 
z bielańskim akcentem w tle. Pro-
simy je podać, dzwoniąc do redak-
cji pod numer: (22) 373 33 17 lub 
wysyłając e-mail na adres: tole-
chowski@um.warszawa.pl

Wygrywa pierwszych pięć osób, 
które udzielą dobrej odpowiedzi. 
Na zwycięzców czekają nagrody, 
którymi są książki: „Bielany – Prze-
wodnik historyczny” varsavianisty 
Jarosława Zielińskiego i „Bielański 
wehikuł czasu” Marty Dobrowol-
skiej-Kierył z ilustracjami Agniesz-
ki Korfanty.

Hasło z kwietniowego wydania 
gazety brzmiało: Grajmy jazz na 
Dewajtis. Nagrody otrzymują: Al-
bert Gogacz, Bożena Jankowskam 
Aleksandra Kusyk. Gratulujemy 
i zapraszamy (pok. 317) po odbiór 
wygranych książek.

Czas na dzisiejsze pytania. Kate-
goria – historia sztuki. Imiona i na-
zwiska zwycięzców wydrukujemy 
w czerwcowym numerze „Naszych 
Bielan”. Życzymy powodzenia

Redakcja
1. Uroczyste otwarcie wystawy 

w obecności artysty, 2. Jeden lub kil-
ka rzędów kolumn połączonych bel-
kowaniem lub łukami arkadowymi, 
3. Nieduży album – blok z kartkami 
do rysowania ew. malowania, 4. 
Nowy kierunek w malarstwie drugiej 
połowy XIX wieku m.in.: Monet, 
Degas czy Renoir, 5. Legendarna 

Bielańska krzyżówka

Witamy najmłodszych Czy-
telników miesięcznika „Nasze 
Bielany” w konkursie na spo-
strzegawczość.

W ytnijcie 9 kwadracików 
ze zdjęcia, a następnie 
złóżcie we właściwej 

kolejności i naklejcie na karto-
nik. Całość należy przefotogra-
fować aparatem cyfrowym/tele-
fonem komórkowym i wysłać na 
adres e-mail: tolechowski@um.
warszawa.pl lub przynieść do 
redakcji.

Nagrodą jest książka: „Legen-
dy warszawskie” – Marty Dobro-
wolskiej-Kierył z ilustracjami 
Anny Batte. Wygrywa pierwszych 
pięcioro dzieci. Podajemy rozwią-
zanie konkursu „3 po 3” z kwiet-
niowego numeru gazety. Na pra-
widłowo sklejonych 9 fragmen-

3 po 3. Konkurs dla dzieci

tach zdjęcia znajdował się wio-
senny bocian. A oto lista laure-
atów: Aleksandra Gospodarska, 
Marta Łoś, Jakub Roszczyk. Gra-

tulujemy i zapraszamy (pok. 317) 
po odbiór nagrody.

Redakcja

budowla obronna w Azji widoczna 
z kosmosu, 6. Podstawowe narzędzie 
pracy malarza, 7. Nazwa słynnej 
piramidy egipskiej, 8. Charaktery-
styczny, drewniany lub murowany 
staropolski budynek z gankiem, 
9. Miasto królewskie na południu 
Polski, dawna stolica kraju, 10. Styl 
z przełomu XV i XVI wieku zapo-
czątkowany we Włoszech; rozkwit 
sztuki, literatury, muzyki ,11. Specy-
ficzny obiekt obronny o owalnym 
kształcie, znajduje się np. w Warsza-
wie i Krakowie, 12. Drewniana rama 
z zagruntowanym płótnem do malo-
wania, 13. Przezroczysta, ochronna 

substancja żywiczna do zabezpiecza-
nia powierzchni obrazów lub gra� k, 
14. Trójwymiarowe dzieło sztuki 
wykonane np. w kamieniu, drewnie, 
metalu, 15. Nieduży obrazek, szkic 
wykonany „wodnymi” farbami, 16. 
Występuje w różnej formie: słonecz-
ny, wieżowy, kominkowy..., 17. Za-
bytkowe włoskie miasto z gondolami, 
18. Styl malarstwa początku XX w. 
> Dali, Magritte, Ernst, 19. Dziedzi-
na nauki badająca historię ludzkości 
i ich dzieł na podstawie wykopalisk, 
20. Ustalony według określonych 
reguł heraldycznych symbol – znak 
rodu, miasta czy państwa.

Za nami trzeci już etap konkursu. 
Nadspodziewanie łatwo uczest-
nicy rozwiązali zadanie nr 6. 

W ięcej kłopotów sprawiło 
zadanie nr 5, dwucho-
dówka Jiriego Chocho-

lausa, jednego z twórców czeskiej 
szkoły szachowej. W tym nume-
rze, prezentujemy czwarty zestaw, 
a w nim jak zwykle dwa zadania. 

W zadaniu nr 7 (za 5 punktów) 
białe zaczynają i dają mata w dwóch 
posunięciach. Zadanie numer 8 (za 
3 punkty) to kolejny przykład z gry 
praktycznej. Czarne, mające prze-
wagę jakości, zagrały Ha6 dążąc, 
po wymianie hetmanów, do przej-
ścia do wygranej końcówki. Po 
odejściu białego Hetmana nastąpi 
Hf1 mat. W związku z tym białe 
poddały się. Czy mogły jednak 
odwrócić losy partii?

Prawidłowe rozwiązania po-
przednich zadań to Gc7 w zadaniu 
nr 5 i Hg4 (lub Hd1+ i potem Hg4) 
w zadaniu nr 6. Zwycięzcami trze-
ciego etapu zostali: Zbigniew Kor-

net, Manfred Mannke, Andrzej 
Szewczak, Jacek Szmidt i Paweł 
Wielk.

Gratulujemy i zachęcamy do 
walki o zwycięstwo w kolejnych 
etapach jak również w całym, dzie-
sięcioetapowym cyklu. Przypomi-
namy, że nagrody otrzymują zwy-
cięzcy poszczególnych etapów – 
pierwsza piątka z dwoma popraw-
nymi odpowiedziami wg kolejno-
ści zgłoszeń jak i te osoby, które 
zdobędą najwięcej punktów w ca-
łym cyklu. Dlatego też warto zdo-
bywać punkty nawet za jedno po-
prawne rozwiązanie w poszczegól-
nych zestawach zadań. 

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

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

Redakcja

Konkurs szachowy

Zadanie nr 7
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USŁUGI 
• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobi-
ście i solidnie, tel. 694 065 757.

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

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

• Masaże lecznicze, tel. 508 338 614.

NAUKA
• Angielski – Bielany, Żoliborz, Bemowo korepety-
cje, konwersacje, egzamin gimnazjalny, matura, 
certyfi kat FCE, konkursy, olimpiady, tłumaczenia. 
Magister, międzynarodowy certyfi kat CAE (po-
ziom zaawansowany), wieloletnie doświadcze-
nie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.

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

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

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

• Nauczę każdego jednego z pięciu języków 
obcych, w tym język chiński. Dojeżdżam do 
osoby uczącej się, tel. 696 137 381

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

• Sprzedam lokal 34 m2. Witryna, kanalizacja 
w pasażu handlowym na Bielanach blisko 
supermarketu. 50 tys. zł do negocjacji. Tel. 
504 185 841, 729 202 002. Dzwonić od godz. 
19.00 do 24.00.

• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe 
tel. 511 642 709.

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

• Sprzedam M-4 56 m Starej Baśni Ag. Tel. 
22 834 02 10

INNE
• GIMNASTYKA DLA CIEBIE! Poniedziałki i 
czwartki od 18.15-19.00. Zespół Szkół nr 49, 
ul. Tołstoja 2. Kręgosłup bez bólu, leków, skal-
pela, fi zjoterapii. 15 zł/godz. Tel: 502-133-
508. Małgorzata Borowska trenerka: „Kto 
pierwszy, ten zdrowszy”!

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

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

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

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

Ogłoszenia drobne

FELIE TON

S łynna „Noc muzeów” już za 
nami. Pomyślałem sobie: co 
ja się będę szwendał po 

nocy? Urządzę sobie własny Dzień 
muzeów. A co! I tak zrobiłem. 
O czym już za chwilę.

Na początek powiem, że nie 
„migam się” od tej mądrej inicja-
tywy, ale... Ja byłem w Muzeum 
Narodowym w Warszawie z 10 
razy, w Krakowie z 5 razy, Zachęcie 
też nie raz i dwa, że o innych nie 
wspomnę. Wszystko to „przera-
białem” pobierając przez lata 
żmudne nauki plastyczne. I cieka-
wostka. Nasza legitymacja upraw-
niała do zwiedzania muzealnych 
tras konserwatorskich, miejsc nie-
dostępnych dla zwykłego Kowal-
skiego czy Nowaka. Tym sposo-
bem wszedłem z grupą historyków 
sztuki na Wawelu do magicznego 
wnętrza „Kurzej Stopki”, gdzie sia-
dłem nielegalnie na krześle Jego 
Wysokości Króla, wtedy kustosz 
subtelnie mnie zawstydził przy 
wszystkich: no bez przesady, panie 
kolego, bez przesady. Ale to zupeł-
nie inna historia...

Już się wytłumaczyłem i wra-
cam do tematu głównego. Mówiąc 
szczerze, Bielany nie ob� tują w za-
bytki, choć kilka by się znalazło. 
Przykładowo. Kościół Niepokala-
nego Poczęcia NMP i eremy poka-
medulskie przy ul. Dewajtis, Ko-
ściół św. Marii Magdaleny przy ul. 
Wólczyńskiej, Pałacyk Brühla na 
terenie Parku Młocińskiego, 
Cmentarz Żołnierzy Włoskich 
przy ul. Marymonckiej, przydroż-
ne kapliczki przy ul. Wólczyńskiej, 
Fort Wawrzyszewski przy ul. Księ-
życowej, zabudowania Starych 
Bielan z latarniami gazowymi czy 

wód, że koń niekoniecznie musi 
być mechaniczny. Pstryk.

 2. Jest pewien słup niezwykły, 
stojący nieco na uboczu, kilkadzie-
siąt metrów od skrzyżowania ul. 
Reymonta z Broniewskiego. Kto 
chodzi tamtędy do hipermarketu 
po zakupy, ten wie, gdzie się znaj-
duje. Słup jest drewniany; zostały 
jeszcze na nim izolatory i kawałki 
przewodów energetycznych. W ra-
zie jakiejś awarii monter musiał się 
na niego wdrapać. Jak? Za pomocą 
słupołazów: zakrzywionych, meta-
lowych „raków – kolców”, które 
mocował do butów. Do tego jeszcze 
specjalny pas na biodrach, opasu-
jący słup. I już można było wędro-
wać do góry, wbijając „kolce” 
w drewno. Jeśli podejdziecie pod 
słup, widać na nim wiele dziur po 
słupołazach. I stoi sobie, jako pa-
miątka przeszłości sprzed ponad 
pół wieku, gdyż do połowy lat 70. 
były tam chałupy, stodoły, gołęb-
niki, rosły warzywa, owoce, a kro-
wy pasły się aż do samego skrzy-
żowania. Dokładnie w tym rejonie, 
znajdowały się uliczki: Wiecowa, 
Złotego Runa, Chłopska oraz Bo-
rówkowa. Dziś nie ma po nich śla-
du. Gdzieniegdzie, można dojrzeć 
w trawie resztki fundamentów po 
zabudowaniach gospodarskich. 
Tak się wydarzyło, gdy miasto do-
tarło w te okolice za sprawą budo-
wy osiedli Chomiczówka i Waw-
rzyszew. I tyle tego zostało. Zrobi-
łem zdjęcie: dokumentalno-senty-
mentalne. Na pamiątkę dzielnico-
wej przeszłości. Pstryk.

3. Kominek może być różny. Na 
dachu budynku, we wnętrzu salo-
nu, a także... No właśnie. Chodząc 
podwórkami Słodowca, z pewno-
ścią zauważyliście w wielu miej-
scach dziwne konstrukcje na traw-
nikach. A jeśli w pobliżu znajduje 
się betonowa pokrywa z czterema 
żelaznymi uchwytami, to znak, że 
pod ziemią jest schron dla miesz-
kańców danego budynku. W trak-
cie budowy osiedla, pod koniec lat 
50., praktycznie każdy blok wypo-
sażono w specjalne miejsce schro-
nienia na wypadek ataku wroga. 
Dla młodszych, którzy nie pamię-
tają tych ponurych czasów po-
wiem, że trwała tzw. zimna wojna. 
Oba mocarstwa, ze wschodu i za-
chodu, straszyły się wzajemnie 
rakietami dalekiego zasięgu, „prę-
żyły muskuły”, by wspomnieć kry-
zys koreański, berliński czy kubań-
ski. Macie to w książkach do histo-
rii. Doskonale pamiętam koszmar-
ne przemówienia w radio, a raczej 
wrzask, że my tutaj codzienną pra-
cą „walczymy o światowy pokój”, 
a podli imperialiści knują, prowo-
kują i kombinują jakby nas tu łup-

nąć zza winkla. Parano-
iczny okres, gdzie kilka 
razy świat wstrzymywał 
oddech i wszystko „wi-
siało na włosku”. Na 
szczęście czasy się zmie-
niły, zmieniły się idee, 
ustroje oraz granice 
państw. Pozostały tylko 
mocno zdegradowane 
w/w obiekty. Wiem co 
mówię, ponieważ miesz-
kałem na Słodowcu 
przez wiele lat i mnó-
stwo razy lataliśmy 
z chłopakami po piwni-
cach, w których do dziś 
pozostały potężne beto-
nowe drzwi ze stalowy-
mi ryglami. Notabene, 
tego typu obiekty znaj-
dują się również w in-
nych częściach Bielan, 
np. pod blokami przy ul. 
Kasprowicza, że o słyn-
nym schronie, punkcie 
dowodzenia pod biu-
rowcem „A” Huty „War-
szawa” nie wspomnę. To 
już żadna tajemnica, 
tym bardziej, że szefo-
wie Huty „Arcerol Mit-
tal” już kilkukrotnie 
umożliwili mieszkań-
com dzielnicy jego 
zwiedzanie, nie tylko 
podczas „Nocy Muze-
ów”. Kończąc dodam, że 
widoczny na Waszym 
podwórku „kominek” 
to nic innego jak układ 
wentylacyjny schronu, 
choćby ten, widoczny 
przy ul. Pruszyńskiego, 
tuż przy ul. Podczaszyń-
skiego. Pstryk.

Myślę, że Bielany 
skrywają przed nami 
jeszcze niejedną cieka-
wostkę, tajemnicę, którą 
można samemu odkryć, 
zadziwić się... Dostrze-
gać miejsca ważne, jak 
również inne, pozornie 
niewidoczne, jakby nie 
zasługujące na naszą uwagę. Rzecz 
cała w tym, że warto mieć w sobie 
trochę naiwności małego dziecka: 
jego spontaniczność, wrażliwość 
i dociekliwość w poznawaniu ota-
czającego nas świata.

To wszystko na dziś. Dziękuję 
za wspólną wędrówkę w poszuki-
waniu kolejnych bielańskich se-
kretnych miejsc.

Leszek Rudnicki

budynki główne AWF (dawniej 
CIWF) na ul. Marymonckiej.

Znając dobrze wyżej wymie-
nione, zainteresowałem się „młod-
szymi” zabytkami z bielańskimi 
ciekawostkami w tle. Dlatego...

Przemierzałem Bielany niezbyt 
metodycznie, raczej ruchem koni-
ka szachowego, co przyniosło nie-
oczekiwane odkrycia. Oto one.

1. Koń jaki jest, każdy widzi. 
Ale czy na pewno? W samym cen-
trum dzielnicy, na ul. Kasprowicza 
róg Oczapowskiego od wielu lat 
wisi sobie znak drogowy. Zupełnie 
nie przystający do teraźniejszości. 
Odnosi się do przeszłości, gdy 
w latach 50., 60. i 70. po brukowa-
nych „kocimi łbami” ulicach tur-
kotały furmanki ze Starych Babic, 
Łomianek, Burakowa, Młocin, 
Wawrzyszewa... Wiele z nich przy-
jeżdżało w dni targowe ze świeżą 
zieleniną na bazar „Wolumen”. 
Stąd takie, a nie inne umiejscowie-
nie znaku drogowego. Jego de� ni-
cja brzmi: znak B-8. Zakaz wjazdu 
pojazdów zaprzęgowych. Oznacza 
zakaz ruchu pojazdów zaprzęgo-
wych oraz jeźdźców i poganiaczy. 
I dalej; że stosuje się go na ulicach 
lub obszarach miast o dużym na-
tężeniu ruchu, gdzie poruszanie 
się zaprzęgów tamuje ruch lub 
utrudnia wyprzedzanie. Jest wyją-
tek, gdy pod znakiem wisi tablicz-
ka z napisem: nie dotyczy dorożek. 
Tak czy siak, wiszący do dzisiaj na 
słupie znak drogowy budzi nasz 
uśmiech oraz nostalgię. Mijamy go 
(nie zauważając) w drodze do sta-
cji metra „Wawrzyszew” czy idąc 
na bazar. Nie pozostało mi nic 
innego jak udokumentować jego 
obecność. A niech wisi! Jako do-
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Teresa Renata 
Banasiak 
– PO

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

Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18a
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29. Po 
wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 37 33 510

7 czerwca, g. 18.00-19.00.
27 czerwca, g. 18.00-19.00. 
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Stefan Kulesza 
– PiS

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

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29. 4, 18 czerwca, g. 17.30-18.30
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Daniel Pieniek 
– PO

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

Małgorzata 
Poręba 
– PO 

Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i 
Inwestycji; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i 
Pomocy Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29 – w 
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek 
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

g. 15.00-17.00

Jan Zaniewski 
– PiS

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

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

g. 16.30-18.00

Wojciech 
Borkowski 
– PO

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

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29. 5, 19 czerwca, g. 16.00-17.00
Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

O
kr

ęg
 n

r I
I 

O
si

ed
la

: P
ia

sk
i, 

O
ls

zy
na Emilia Katarzyna 

Romanik 
– PiS

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

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

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

Natalia Krupa 
– PO

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

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

Szczepan 
Szczepański 
– PiS

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

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

12 czerwca, g. 13.00-14.00

Ryszard 
Zakrzewski 
– PiS

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

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

7 czerwca, g. 18.00-19.00
28 czerwca, g. 18.00-19.00

Maciej 
Chmielewski 
– PO

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

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.
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Herbich 
– PiS

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji 
Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29. 4, 18 czerwca, g. 19.00-20.00

Anna Neska 
– PO

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

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

Ilona 
Popławska 
– PO

Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Architektury, 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29.

Sławomir 
Umiński 
– PiS

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego oraz Komisji Oświaty

Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1. g. 17.00-18.00 Po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10.

Anna Czarnecka 
– Niezrzeszona

Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji 
Samorządowej i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29 – w 
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek 
miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady.
Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c.

g. 16.15-17.30 

6 czerwca, g. 16.15-17.30.
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Jakub Jan 
Roszkowski 
– PiS

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji

Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29. 4 czerwca, g. 17.00-18.00. Po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu spotkania w 
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10

Piotr Cezary 
Ślaski 
– PO

Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: 
kontakt@piotrslaski.pl.

Michał 
Świderski 
– PiS

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

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 81/85. g. 15.40-16.20 Po wcześniejszym 
uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 
22 373 35 10

Joanna 
Radziejewska 
– PO

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

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

Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji 
Mieszkaniowej

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1. 

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

5 czerwca, g. 17.30-18.30 Po wcze-
śniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10
4 czerwca, g. 17.30-18.30

Joanna 
Tomaszewska 
– PiS

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

Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29. 4 czerwca, g. 17.40. Po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w 
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10

Iwona 
Walentynowicz 
– Niezrzeszona

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

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

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10

Robert Wróbel 
– PO

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

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

g. 16.00-17.00

Okręg Imię i nazwisko Funkcje Miejsce dyżuru Data i godzina

Magda Oleś 
– PO

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

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29. g. 18.00-19.00 Po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 
373 35 10.

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

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


