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Zarząd Dzielnicy Bielany

Jubileusz BKK

Nowy żłobek na Bielanch

Rozmowa z Markiem Kempa, 
prezesem Huty ArcelorMittal Warszawa
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Grzegorz Pietruczuk 
– nowym burmistrzem Bielan 

Ma 41 lat. Urodził się 
na Bielanach, wychował 
się i mieszka przy ul. Starej 
Baśni. Pierwszych wier-
szyków uczył się w Przed-
szkolu nr 236 „Mali Od-
krywcy”, trampki ścierał 
na boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 5 przy ul. 
Przybyszewskiego 45, 
a egzamin dojrzałości zdał 
w LO im. Kazimierza Pu-
łaskiego. Następnie ukoń-
czył studia wyższe na kie-
runku Nauki Polityczne 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Od kilku lat jest liderem 
Stowarzyszenia „Razem 
dla Bielan”. Stojąc na czele 
tej organizacji, promował 

samorządność, inspirując 
dziesiątki lokalnych działa-
czy. W ostatniej kadencji, 
pełnił funkcję wiceburmi-
strza, odpowiadając m.in. 
za program budowy pla-

ców zabaw, programy akty-
wizacji i wsparcia seniorów, 
rozbudowę infrastruktury 
sportowej, realizację Pro-
gramu 500+, sprawy spo-
łeczne, sport i rekreację 

oraz ochronę środowiska. 
Prywatnie biega z bielańską 
drużyną Naprzód Młociny, 
jeździ na rowerze z synem 
Mikołajem, morsuje w Je-
ziorku Dziekanowskim, 
w ostatnim roku przepły-
nął Zalew Wiślany, triath-
lonista i długodystanso-
wiec. 

Obecnie, dzięki miesz-
kańcom Bielan i promowa-
nej przez siebie progresyw-
nej wizji samorządu, objął 
funkcję Burmistrza. Przy-
szedł czas, aby zapytać Grze-
gorza Pietruczuka o plany 
na najbliższą kadencję.

Rozmowa z Burmistrzem 
Grzegorzem Pietruczukiem 

na str. 3

Niech w Święta
Bożego Narodzenia

miłość i pokój
zagości we wszystkich
bielańskich domach,

a Nowy 2019 Rok niech
przyniesie jak najwięcej

radosnych chwil

życzy

Redakcja

życzy

Czytaj więcej str. 4

Czytaj więcej str. 7

Czytaj więcej str. 9

Czytaj więcej str. 17

Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany
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II Sesja Rady Dzielnicy

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

26 listopada 2018 r. odbyła się 
II Sesja Rady Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy w kadencji 
2018 – 2023. 

R ada Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy w głosowaniu 
tajnym dokonała wyboru 

Pana Grzegorza Pietruczuka na 
stanowisko Burmistrza Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, zaś na 
stanowiska Zastępców Burmistrza 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
powołała: Andrzeja Malinę, Wło-

dzimierza Piątkowskiego, Katarzy-
nę Potapowicz oraz Marka Sitar-
skiego.

W związku z wyłożeniem do 
konsultacji społecznych projektu 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru 
Nowego Wawrzyszewa, Rada Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy wyra-
ziła swoją opinię w formie stanowi-
ska, które publikujemy obok.

Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

W związku z wyłożeniem przez 
Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego m.st. Warszawy do 
konsultacji społecznych projektu 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru No-
wego Wawrzyszewa (MPZP), Rada 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
wyraża swoje stanowisko w sprawie 
projektu planu. 

Przez ostatnie lata Warszawa zmie-
nia się na naszych oczach. Szczególnie 
intensywny jest rozwój infrastruktury, 
a jego nieodłącznym elementem jest 
wzrost aktywności mieszkańców, ich 
świadomości oraz odpowiedzialności 
za najbliższe otoczenie. Miasto to nie 
tylko budynki i drogi, ale przede 
wszystkim ludzie. I to właśnie im po-
winna służyć powstająca przestrzeń. 
Nasza dzielnica ma wyjątkowy charak-
ter – łączy w sobie cechy wielkomiej-
skiej aglomeracji z obszarami niena-
ruszonej przyrody. To miejsce stale 
rozwijające się, które przyciąga war-
szawiaków i staje się domem dla ko-
lejnych pokoleń. Zabudowa mieszka-
niowa i komercyjna powinna jednak 
powstawać w parze z infrastrukturą 
społeczną oraz terenami rekreacyjny-
mi. Chcemy na Bielanach dobrej, przy-
jaznej i estetycznej przestrzeni do ży-
cia, pracy i wypoczynku.

Mając na uwadze powyższe, Rada 
Dzielnicy zajmuje stanowisko w spra-
wie projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Nowego Wawrzyszewa.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy składa zdecydowany sprzeciw 
wobec zaproponowanym zmianom 
w sposobie zagospodarowania tere-
nów oznaczonych symbolami 9U-H 
i 10U-H, na których aktualnie zloka-
lizowany jest bazar Wolumen. Zgod-
nie z zapisami projektu MPZP tereny 
te przeznacza się pod zabudowę o cha-
rakterze usług handlu i innych usług 
z zakresu: biur, administracji, teleko-
munikacji, obsługi � nansowej, gastro-
nomi. Wysokość zabudowy dla ww. 
terenów została wskazana na pozio-
mie do 28 metrów, tj. 8 kondygnacji, 
z czego powierzchnię handlową ogra-
niczono wyłącznie do powierzchni 
lokali usługowych zlokalizowanych na 
parterze tychże budynków. Jednocze-
śnie zaproponowano pozostawienie 
części handlowej bazaru na niewiel-
kim obszarze dotychczasowego targo-
wiska oznaczonym symbolem 
11 KP-P. Zaproponowane w projekcie 
MPZP zmiany doprowadzą do daleko 
idącego przekształcenia terenu, na 
którym znajduje się bazar Wolumen, 
co de facto doprowadzi do jego likwi-
dacji w obecnej formie.

Sprzeciwiamy się dogęszczeniu 
zabudowy nowymi inwestycjami 
mieszkaniowymi na obszarach ozna-
czonych symbolami 2KDg, 3MW, 
21MW, 22 KDg, 23MW, 50 KDg, 51 
MW/U kosztem obecnie istniejących 
tam terenów zielonych, rekreacyjno-
-sportowych. Dopuszczalna wysokość 
parkingów wielopoziomowych do 
czterech kondygnacji. Jednocześnie 
Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy zauważa, że pomimo zapropono-
wanemu w MPZP dogęszczeniu za-
budowy na terenie Wawrzyszewa 
i związanym z tym napływem dużej 

Stanowisko
Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  dla obszaru Nowego Wawrzyszewa 
liczby nowych mieszkańców, w pro-
jekcie planu nie uwzględniono tere-
nów pod nową infrastrukturę publicz-
ną jak szkoły, przedszkola, żłobki czy 
tereny sportowo-rekreacyjne.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy sprzeciwia się zaproponowa-
nym w projekcie MPZP zmianom 
w infrastrukturze drogowej, tj. zapro-
ponowanemu przedłużeniu ulic Toł-
stoja (oznaczonej w MPZP symbolem 
68KD-W) do ulicy Peto� ego, przedłu-
żeniu ulicy Goldoniego (oznaczonej 
symbolem 12 KD-D) do ulicy Tołsto-
ja, przedłużeniu ulicy Andersena 
(oznaczonej symbolem 13 KD-D) do 
ulicy Wolumen oraz utworzeniu bez-
pośredniego łącznika pomiędzy ulicą 
Andersena a ulicą Wólczyńską (ozna-
czonego symbolem 77 KD-W). 
W ocenie Rady Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy zaproponowane 
zmiany w tym zakresie wprowadzą 
dodatkowy ruch samochodowy do 
wnętrza osiedla, co będzie miało 
wpływ na znaczne pogorszenie bez-
pieczeństwa pieszych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy dostrzega w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
pozytywne aspekty, takie jak: propo-
nowane powstrzymanie zabudowy, 
tzw. Łączki Wawrzyszewskiej, która 
w projekcie planu wspólnie ze Stawami 
Brustmana została oznaczona symbo-
lem 35 ZP, tj. jako teren zieleni urzą-
dzonej ogólnodostępnej – park. Rada 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z za-
dowoleniem przyjmuje również pro-
pozycję wyznaczenie w projekcie 
MPZP terenu pod usługi ochrony 
zdrowia na obszarze oznaczonym sym-
bolem 13 U-Z. Jednocześnie wniosku-
je o doprecyzowanie w planie zapisu 
o publicznym charakterze świadczo-
nych usług, ustalenie powierzchni 
przeznaczonej pod placówkę ochrony 
zdrowia na minimum 50% oraz zwięk-
szenie liczby miejsc parkingowych na 
terenie przyszłego ośrodka.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy sprzeciwia się zaproponowanej 
w §17 pkt. 1 wysokości stawki procen-
towej, służącej naliczaniu jednorazo-
wej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości związanego z uchwaleniem 
planu, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla terenów MW, MW/U, 
U, U-H, U-Z, ZP/U, która została 
ustalona na maksymalnym dopusz-
czalnym poziomie 30%. 

Rada Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy wnioskuje również o uwzględ-
nienie ogólnodostępnego przejścia 
bramnego pomiędzy ul. Dantego a ul. 
Wolumen, na wysokości Szkoły Pod-
stawowej nr 209 oraz dopuszczenie 
rozbudowy szkół przy ul. Tołstoja, ul. 
Kasprowicza oraz al. Reymonta do 
czterech kondygnacji. 

Ponadto, Rada Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy dostrzegając zainte-
resowanie dokumentem wyrażone 
w opinii mieszkańców dzielnicy, wno-
si o rozważenie możliwości podziele-
nia planu na mniejsze fragmenty.

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy 

Maciej Chmielewski

Nasze Bielany nr 12/2018

Stanowisko
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Zdrowych i wspa
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Kilka lat zaangażowania spo-
łecznego przyniosło efekty. Miesz-
kańcy Bielan postawili na ludzi 
bez partyjnej legitymacji, a liczba 
głosów dla Komitetu Wyborczego 
Stowarzyszenia „Razem dla Bie-
lan” okazała się być najwyższą 
w historii warszawskiej samorząd-
ności, jaką dotychczas otrzymał 
lokalny komitet wyborczy. Co to dla 
Pana znaczy?

To wielka nobilitacja i obo-
wiązek. Bielany to marzenia, cele 
i nasza wspólna przyszłość. Od 
blisko 20 lat jestem zaangażowany 
społecznie i cały ten czas poświę-
ciłem na promocję samorządno-
ści. To ciągły proces, bo nasze 
społeczeństwo nadal uczy się sa-
morządu i wszystkich procesów, 
w których ma wpływ na lokalną 
władzę. Dla mnie, w przypadku 
działalności lokalnej, słowo „wła-
dza”, absolutnie nie pasuje do wi-
zji samorządności. Objęcie stano-
wiska burmistrza to dla mnie 
największe wyzwanie, natomiast 
cele programowe mojego komi-
tetu, traktuję jako umowę spo-
łeczną. Na Bielanach wszystko się 
zaczęło i każdego dnia udowad-
niam, że moja praca, każda moja 
decyzja, każdy uruchomiony pro-
jekt jest realizowany dla dobra 
mieszkańców Bielan.

Czyli teraz, Burmistrz będzie 
jeszcze intensywniej wsłuchiwał 
się w głosy mieszkańców. W jaki 
sposób obietnice mają się przełożyć 
na wymierne efekty? 

W dzielnicy liczącej ponad 
130  tys. mieszkańców, głos spo-
łeczny nabiera siły, kiedy repre-
zentowany jest przez zorganizo-
wane grupy i samorządy osiedlo-
we, funkcjonujące jako jednostki 
pomocnicze Rady Dzielnicy Bie-
lany. Takie inicjatywy pozwalają 
lepiej zrozumieć codzienne pro-
blemy mieszkańców i skutecznie 
je rozwiązywać. Mam nadzieję, że 
ta pięcioletnia kadencja będzie 
czasem dobrej, merytorycznej 
i konstruktywnej współpracy na 
rzecz mieszkańców, którzy po-
winni być włączani w procesy 
decyzyjne. Chciałbym, aby miesz-
kańcy wiedzieli, jakie inwestycje 
i inicjatywy podejmowane są 
w ich najbliższym otoczeniu 
i mieli realną możliwość kształto-
wania otaczającej nas przestrzeni. 
Tak widzę naszą bielańską przy-
szłość.

W pierwszej kolejności na Bie-
lanach należy…

Zakończyć budowę trzech 
przedszkoli. Przedszkole modu-
łowe przy ul. M. Dąbrowskiej już 

odebraliśmy. Pozostały jeszcze 
kolejne dwa: przy ul. Przy Agorze 
i przy ul. Conrada, które powinny 
być oddane do końca stycznia. 
Czekają nas odbiory techniczne 
i formalności, ale mamy nadzieję, 
że już niebawem nasze dzieci będą 
korzystały z pięknych, wyremon-
towanych placówek. Dodatkowo 
taka inwestycja w postaci przed-
szkola modułowego przydałaby 
się na osiedlu Ruda (w miejsce 
teraz istniejącego „ciechanow-
skiego”). Takie rozwiązanie, za-
spokoiłoby potrzeby mieszkań-
ców, odciążyło żłobek przy ul. 
Klaudyny i niewątpliwie poprawi-
łoby poziom funkcjonowania ro-
dzin z najmniejszymi dziećmi. 
Pod koniec lutego czeka nas ko-
lejny odbiór przy ul. Bogusław-
skiego – kończymy tam budowę 
przedszkola w technologii trady-
cyjnej. 

Budowa nowego żłobka, 
a w pierwszej kolejności ustalenie 
miejsca na jego budowę, to reali-
zacja, którą w momencie uzyska-
nia dodatkowych funduszy, chcie-
libyśmy przeprowadzić w ciągu 
najbliższych trzech lat. 

Mamy do przeprowadzenia 
również sporo bieżących inwesty-
cji, jak przebudowa ulic: Żółwiej 
i Gajcego, na odcinku od ul. Wrze-
ciono w kierunku Przedszkola nr 
271 czy połączenie ul. Nocznickie-
go z ul. Marymoncką. 

Kolejny ważny obszar to edu-
kacja. Które inwestycje zostaną 
podjęte jako pierwsze? 

Należy rozważyć rozbudowę 
istniejących już szkół (m.in. SP nr 
77 przy ul. Samogłoska 9 oraz SP 
nr 289 przy ul. Broniewskiego 
99A), a także budowę nowych. 
Przepełnienie bielańskich szkół 
jest jedną z głównych bolączek nie 
tylko dzielnicowego systemu edu-
kacji, a już teraz lekcje prowadzo-
ne są w systemie zmianowym do 
późnych godzin popołudniowych. 
Rozpoczęliśmy już proces moder-
nizacji budynku Zespołu Szkół nr 
55 przy ulicy Gwiaździstej 35, ale 
zakres prac jest na tyle obszerny, 
że na pewno inwestycja będzie 
kilkuletnia i musimy znaleźć środ-
ki na wykonanie modernizacji 
i termomodernizacji budynku.

Podczas kampanii samorzą-
dowej nie zapominał Pan również 
o infrastrukturze sportowej. Co 
zakłada ten plan? 

Ważne dla mnie jest komplek-
sowe, dwutorowe działanie. Z jed-
nej strony rozwój infrastruktury 
i jej dostępność, z drugiej zaś kon-
tynuowanie projektów, które do tej 
pory były prowadzone. To np. 
„Bielańskie Czwartki Sportowe”, 
czyli otwarte zajęcia sportowe dla 
mieszkańców dzielnicy. W planie 
inwestycyjnym już na najbliższy 
rok zakładam montaż co najmniej 

dwóch, a nawet trzech hal pneu-
matycznych na boiskach szkol-
nych, tak aby dzieci i młodzież bez 
względu na warunki atmosferycz-
ne miały możliwość całorocznego 
trenowania i rozwoju � zycznego. 

Najtrudniejsza, bo najdroższa 
przewidywana inwestycja, to bu-
dowa nowej pływalni na terenach 
AWF przy ul. Podleśnej. Koszt 
takiej budowy to kwota rzędu 100 
mln zł. Obiekt przewiduje 50-
metrową pływalnię i drugą 25-
metrową z częścią rekreacyjną dla 
dzieci. Inwestycja ta jest przedsię-
wzięciem przekraczającym możli-
wości budżetowe dzielnicy, dlatego 
bez wsparcia miasta i Ministerstwa 
Sportu i Turystyki nie da się jej 
zrealizować.

Czego brakuje na Bielanach?
Zdecydowanie lodowiska! 

Chcemy połączyć lodowisko ze 
skatepark, aby był to obiekt cało-
roczny – kryty. Mam nadzieję, że 
finanse na budowę pozyskamy 
jeszcze w tym roku. Potrzeba jest 
także budowa Domu Kultury Pia-
ski i na Rudzie oraz w niedalekiej 
przyszłości na Młocinach.

Pozostają jeszcze obszary, które 
mają wpływ na codzienne życie 
mieszkańców. Jakie projekty będą 
kontynuowane? 

Będą kontynuowane „Bielań-
skie Rewolucje Podwórkowe”, któ-
re prowadzi Zastępca Burmistrza 
Włodzimierz Piątkowski w poro-
zumieniu ze Wspólnotami Miesz-
kaniowymi i Zakładem Gospodar-
ki Nieruchomościami. Planujemy 
zwiększyć budżet – zainwestujemy 
w nową zieleń, nasadzenia oraz 
małą architekturę (ławki, kosze). 
Zrewitalizowaliśmy także więk-
szość placów zabaw, ale na terenie 
naszej dzielnicy istnieją jeszcze 
miejsca, które wymagają moderni-
zacji jak plac zabaw przy ulicach: 
Skalbmierskiej 14 czy Gajcego 7.

Oprócz inwestycji bieżących są 
też projekty zgłaszane przez miesz-
kańców. W tym roku Dzielnica 
Bielany uzyskała w ramach budże-
tu partycypacyjnego największy 
fundusz w Warszawie.

Tak, mamy do zrealizowania 
aż 83 projekty za ponad 7 mln zł. 
Zwycięskie projekty to m.in. leśny 
plac zabaw w Parku Młocińskim 
dla młodzieży i dorosłych oraz 
rewitalizacja polany oraz zagospo-
darowanie terenu przed zespołem 
klasztornym kamedułów na Biela-
nach. Są także i mniejsze, jak do-
świetlenie przejść dla pieszych 
przy ul. Kwitnącej czy Gimnastyka 
– zdrowie dorosłego człowieka.

Tych wszystkich planów nie 
uda się zrealizować bez pomocy 
radnych Rady m.st. Warszawy 
z naszego okręgu. Z Dorotą Łobo-
dą, Agnieszką Wyrwał, Kacprem 
Pietrusińskim i Piotrem Mazur-
kiem mamy już wstępne ustalenia 
co do wsparcia naszej dzielnicy, 
przede wszystkim zwiększenia na-
szego budżetu

Nowy Zarząd Dzielnicy musi 
sprostać oczekiwaniom mieszkań-
ców. Zapowiada się niezwykle 
intensywna, pełna pracy kadencja. 
Kto oprócz Pana odpowiada za 
realizację inwestycji i sprawne dzia-
łanie samorządu dzielnicy? 

Obecny Zarząd to bardzo moc-
na drużyna. Już od pierwszych dni 
pracujemy bardzo intensywnie, 
aby zauważalne efekty pojawiły się 
jak najszybciej. Wiceburmistrzo-
wie podjęli się równie wymagają-
cych zadań. Katarzyna Potapo-
wicz  odpowiada za kulturę 
i współpracę z przedsiębiorcami 
na Bielanach; Andrzej Malina 
będzie przede wszystkim odpo-
wiedzialny za rozwój sportu, 
a Włodzimierz Piątkowski, z któ-
rym miałem przyjemność współ-
pracować w Zarządzie Dzielnicy 
w poprzedniej kadencji, przejął na 
siebie działy odpowiedzialne za 
architekturę i budownictwo oraz 
zasoby lokalowe. Markowi Sitar-
skiemu, życzymy szybkiego po-
wrotu do zdrowia i aby jak naj-
szybciej do nas dołączył.

Radnym Koalicji Obywatel-
skiej i Razem dla Bielan dziękuję 
za zaufanie i wsparcie w głosowa-
niu w czasie wyboru Zarządu 
Dzielnicy.

Mamy czas świąteczny. Czego 
Pan Burmistrz życzy mieszkańcom 
i pracownikom Urzędu?

Życzę Wam wszystkim zdro-
wia i odpoczynku od codziennego 
tempa życia. Żeby święta upłynęły 
Wam w rodzinnej atmosferze. 
Aura niestety jest mało zimowa, 
także o świąteczny nastrój musimy 
zadbać sami. Miejmy czas na spo-
tkanie z rodziną, przyjaciółmi i są-
siadami. Doceńmy te piękne chwi-
le i spacerujmy, bo Bielany są uro-
kliwe o każdej porze!

Nowy Rok niech ob� tuje w po-
myślność, a każdy dzień dla Was 
i dla naszych Bielan, niech będzie 
pełen sukcesów

Dziękuję za rozmowę i życzę 
Panu Burmistrzowi i całemu Za-
rządowi dużo wytrwałości i siły na 
nadchodzący czas.

Rozmawiała Magdalena Borek

Moje najważniejsze miejsce na Ziemi
Rozmowa z Grzegorzem Pietruczukiem, Burmistrzem Dzielnicy Bielany

Grzegorz Pietruczuk
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Zarząd Dzielnicy Bielany. Od lewej: Andrzej Malina, Katarzyna Potapowicz, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski
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Sylwetki Zarządu Dzielnicy Bielany

Urodził się 1 czerwca 1977 r. 
Samorządowiec, politolog, publi-
cysta.

Ukończył Nauki Polityczne 
na Wydziale Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W latach 
1998–2002 radny Gminy Warsza-
wa – Bielany. W latach 2004–2005 
Szef Gabinetu Politycznego Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. Od 2006 r. do 
2018 r. Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy (trzy kadencje), w latach 
2010–2014 Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Prze-
wodniczący Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Bielan”.

Jako Burmistrz Dzielnicy 
Bielany nadzoruje pracę: Wy-
działu Organizacyjno-Prawne-

go, Wydziału Kadr, Wydziału 
Budżetowo-Księgowego, Wy-
działu Ochrony Środowiska, 
Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia. W ramach swych 
kompetencji odpowiada za 
współpracę z: Bielańskim Środo-
wiskowym Domem Samopomo-
cy, Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, Specjalistyczną Poradnią 
Rodzinną, Dzielnicowym Ze-

społem Realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Ze-
społem Interdyscyplinarnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Zespołem Żłobków 
m.st. Warszawy.

Przyjmuje mieszkańców 
w każdy poniedziałek w godzi-
nach od 13.00 do 16.00 w pok. 
411, ul. S. Żeromskiego 29, po 

wcześniejszym umówieniu spo-
tkania w sekretariacie lub tele-
fonicznie, nr tel. (+48) 22 443 
47 84.

ul. S. Żeromskiego 29, 
01–882 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 47 84
e-mail: sekretariat.udbielany@

um.warszawa.pl

Mgr � lologii polskiej, manager 
kultury. Ukończyła studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania 
instytucjami kultury na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu War-
szawskiego. Stażystka Parlamentu 
Europejskiego, brała udział w licz-
nych szkoleniach i kursach z za-
kresu animacji kultury. 

Zawodowo od 10 lat związana 
z bielańskimi instytucjami kultury. 
Pracowała również w warszaw-
skich bibliotekach na Pradze-Po-
łudnie i Śródmieściu. Wcześniej 
zdobywała wiedzę i doświadczenie 
zawodowe pracując w Warszaw-
skim Centrum Demokracji Lokal-
nej oraz w lokalnych mediach.

Jako Zastępca Burmistrza spra-
wuje nadzór nad działalnością 
następujących komórek organiza-

Andrzej Malina
Zastępca Burmistrza

Ma 58 lat. Nauczyciel, absol-
went Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu, mgr wycho-
wania � zycznego, dyplomowany 
trener sportowy. Propagator spor-
tu dzieci i młodzieży. Założyciel 
warszawskiego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Koło”. Zawod-
nik „Legii Warszawa”, jako sporto-
wiec zdobył tytuł mistrza świata 
w zapasach klasycznych. Olimpij-
czyk, reprezentował Polskę na 
Igrzyskach Olimpijskich w Seulu 
w 1988 r. Wielokrotny medalista 
Mistrzostw Europy. Najlepszy 
sportowiec Polski w plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” 1986 r. 
Trener, asystent kadry i reprezen-
tacji Polski w zapasach w stylu 
klasycznym, współautor pięciu 
medali olimpijskich na Igrzyskach 
w Atlancie 1996 r. Organizator 
wielu imprez sportowych i rekre-
acyjnych dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. Piastował 
funkcje wicedyrektora w Integra-
cyjnym Centrum Dydaktyczno-
Sportowym oraz w LIX Liceum 
Ogólnokształcącym Mistrzostwa 
Sportowego im. Janusza Kusociń-
skiego. Zainteresowania: sport, 
muzyka, � lm.

Jako Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy nadzoruje pracę: Zespo-
łu Sportu i Rekreacji, Wydziału 
Administracyjno-Gospodarczego 
oraz Wydziału Obsługi Rady 
Dzielnicy. 

Odpowiada również za współ-
pracę z Centrum Rekreacyjno-
-Sportowym, Delegaturą Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, Policją, Strażą Miej-
ską i Strażą Pożarną. 

Przyjmuje  mieszkańców 
w każdą środę w godzinach od 
12.00 do 14.00 w pok. 406, ul. 
S. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym umówieniu spotkania w se-
kretariacie lub telefonicznie nr tel. 
(+48) 22 443 47 86.

ul. S. Żeromskiego 29, 
01 – 8882 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 47 86
e-mail: sekretariat.udbielany@

um.warszawa.pl

Prawnik – radca prawny (nz.), 
absolwent Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu War-
szawskiego. Był Doradcą Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Autor wielu opracowań 
prawnych, w tym opinii, stano-
wisk, projektów ustaw, skarg do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego oraz wniosków i skarg do 
Trybunału Konstytucyjnego RP. 
Członek Rady Społecznej Szpitala 
w Dziekanowie Leśnym.

Jako Zastępca Burmistrza spra-
wuje nadzór nad działalnością na-
stępujących komórek organizacyj-
nych Urzędu: Wydziału Informa-
tyki, Wydziału Zasobów Lokalo-

cyjnych Urzędu: Wydziału Dzia-
łalności Gospodarczej i Zezwoleń, 
Wydziału Kultury i Promocji oraz 
Wydziału Obsługi Mieszkańców.  
W ramach swych kompetencji 
odpowiada za współpracę z Dele-
gaturą Biura Administracji i Spraw 
Obywatelskich, Bielańskim Ośrod-
kiem Kultury i Biblioteką Publicz-
ną im. St. Staszica.

Przyjmuje mieszkańców w każdy 
poniedziałek w godzinach od 13.00 
do 15.00 w pok. 409, ul. S. Żerom-
skiego 29, po wcześniejszym umó-
wieniu spotkania w sekretariacie lub 
telefonicznie, nr tel. 22 443 47 83.

ul. S. Żeromskiego 29, 
01 – 8882 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 47 83
e-mail: sekretariat.udbielany@

um.warszawa.pl

wych oraz Wydział Nieruchomości, 
Wydział Architektury i Budownic-
twa. W ramach swych kompetencji 
odpowiada za współpracę z Zakła-
dem Gospodarowania Nierucho-
mościami w Dzielnicy Bielany. 

Przyjmuje  mieszkańców 
w każdy poniedziałek w godzinach 
od 9.30 do 12.30 w pok. 406, ul. 
S. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym umówieniu spotkania w se-
kretariacie lub telefonicznie nr tel. 
22 443 47 85.

ul. S. Żeromskiego 29 
01 – 8882 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 47 85
e-mail: sekretariat.udbielany@

um.warszawa.pl

Katarzyna Potapowicz, Zastępca Burmistrza Włodzimierz Piątkowski, Zastępca Burmistrza

Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz

Marek Sitarski, Zastępca Burmistrza
Sylwetka w następnym numerze „Naszych Bielan”
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Wojciech Borkowski

Lekarz cho-
rób wewnętrz-
nych, specjali-
sta medycyny 
rodzinnej. Od 
wielu lat zwią-
zany z bielań-
s k ą  s ł u ż b ą 
zdrowia. Absolwent Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w War-
szawie oraz podyplomowych stu-
diów na Uniwersytecie Warszaw-
skim – Wydział Ekonomiki Zdro-
wia. Obecnie pracuje w Stołecznym 
Centrum Opiekuńczo-Leczniczym 
jako lekarz, kierując jednocześnie 
zakładem przy ul. Szubińskiej 4. 
Wcześniej pełnił funkcję kierowni-
ka przychodni Medycyny Rodzin-
nej przy ul. Wrzeciono 10c, kierow-
nika przychodni przy ul. Szajno-
chy 8, koordynatora ds. lecznictwa 
w SPZZLO Warszawa-Żoliborz. 
Członek Rady Społecznej Szpitala 
Bielańskiego oraz Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Dziecięcego 
przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Pre-
zes Oddziału Rejonowego PCK 
Warszawa Bielany, współorganiza-
tor na terenie dzielnicy wielu akcji 
honorowego krwiodawstwa oraz 
kursów pierwszej pomocy przed-
medycznej. Przewodniczący Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych m.st Warszawy – 

Dzielnicowego Zespołu Bielany. 
W latach 2014-2018 przewodniczą-
cy Komisji Zdrowia Rodziny i Po-
mocy Społecznej Rady Dzielnicy 
Bielany m.st Warszawy.

Alicja Chęcińska
w następnym numerze

Lech Chęciński 
w następnym numerze

Maciej Chmielewski 
w następnym numerze
 Sylwia Lacek

Debiutu-
jąca R adna 
Dzielnicy Bie-
l a n y  m . s t . 
Warszawy re-
prezentująca 
mieszkańców 
Wr z e c i o n a 
i Młocin. 

Doktoranta nauk o polityce. 
Była asystentka senatora RP Bar-
bary Borys-Damięckiej i koordy-
nator budżetu partycypacyjnego, 
inicjatywy lokalnej oraz procesów 
konsultacji społecznych w Dziel-
nicy Bielany. Społecznik. 

Priorytety: Dialog i współpraca 
z mieszkańcami, zastąpienie ziele-
nią betonowych podwórek; remon-
ty dróg i inwestycje w bezpieczne 
przejścia dla pieszych; niwelowanie 
barier architektonicznych; walka 
z urbanistycznym chaosem; dosto-
sowany do potrzeb mieszkańców 
transport publiczny; odpowiednie 
warunki do nauki dla najmłod-
szych mieszkańców; walka z chu-
ligaństwem i wandalizmem. 

Kontakt: e-mail: sylwia.lacek@
gmail.com  facebook – sylwia.la-
cek.bielany.

Magdalena Lerczak 
w następnym numerze

Daniel Pieniek

R a d n y 
Dzielnicy Bie-
lany. Druga ka-
dencja z Okrę-
gu I  (Mar y-
mont,  Ruda, 
Stare Bielany) 
– Przewodni-
czący Komisji Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego, Wice-
przewodniczący Komisji Budżetu 
i Inwestycji, Wiceprzewodniczący 

Radni Klubu 
Koalicji Obywatelskiej

Radni Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości

Karolina Dłuska

R a d n a 
Dzielnicy Bie-
l a n y  m . s t . 
Warszawy, re-
prezentująca 
mieszkańców 
Osiedla Cho-
m i c z ó w k a 
i Piaski. Absolwentka politologii 
oraz menadżerskich studiów po-
dyplomowych. Obecnie dokto-
rantka nauk o polityce. 

Pragnie służyć pomocą i inter-
weniować w zgłaszanych przez 
mieszkańców sprawach oraz za-
biegać m.in. o zwiększenie liczby 
patroli oraz rozbudowę sieci mo-
nitoringu, o remonty ulic i chod-
ników, o zwiększenie wydatków na 
edukację i pomoc społeczną, 
o rozbudowę sieci ścieżek rowero-
wych i budowę bezpiecznych 
przejść dla pieszych oraz o właści-
we zagospodarowanie i rewitaliza-
cję terenów zielonych na bielań-
skich podwórkach. 

Kontakt e-mail: karolina.dlu-
ska@wp.pl

Nasze Bielany nr 12/2018

W związku z inwentaryzacją w dniu 31.12.2018 r. 
kasy Urzędu będą nieczynne.

W dniach 27.12.2018 r. i 28.12.2018 r. 
kasy będą przyjmować płatności tylko gotówką.

Komisji Ochrony Środowiska, 
członek Komisji Oświaty, Kultury 
i Promocji oraz Sportu. 

W pracy radnego pragnie zaj-
mować się sprawami zgłoszonymi 
bezpośrednio przez mieszkańców, 
dlatego serdecznie zaprasza do 
bezpośredniego kontaktu telefo-
nicznego pod nr. 507 699 046 lub 
mailowego pod adresem: daniel-
pieniek@gmail.com. 

Ilona Popławska

Mieszkan-
ka  z i e lone j 
Chomiczów-
ki. Zawodowo 
z w i ą z a n a 
z Ośrodkiem 
Pomocy Spo-
łecznej, gdzie 
ko ordynuj e 
pracę asystentów rodziny. Od 8 lat 
pełni funkcję Radnej Dzielnicy 
Bielany. W kadencji 2014–2018 
pełniła funkcję przewodniczącej 
Komisji Oświaty oraz wiceprze-
wodniczącej Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Pomocy Społecznej. 
Przewodnicząca Zespołu ds. bu-
dżetu partycypacyjnego na lata 
2018 i 2019.

Joanna Radziejewska

Radna od 
2006 r. i od 
p o c z ą t k u 
związana jest 
z Komisją Sa-
morządową, 
której prze-
wodniczyła. 
Ostatnio pra-
cowała również w Komisji Budże-
tu i Inwestycji oraz Architektury 
Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska.

Ukończyła studia wyższe na 
kierunku zarządzanie. Pracuje 
w jednostce samorządowej. Jej 
pierwszą zawodową umiejętno-
ścią było fotografowanie. Miłość 
do fotografowania praktycznie 
wykorzystuje w pracach Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy 
Oddziału Żoliborz-Bielany, gdzie 
od 5 lat jest koordynatorem 
i członkiem jury konkursów fo-
tograficznych dedykowanych 
młodzieży szkolnej. Poza foto-
gra� ą miłością darzy nasze uko-
chane Tatry. A rower? Rower jest 
jej nieodłącznym przyjacielem 
i pomocnikiem w codziennych 
działaniach. 

Piotr Ślaski 
w następnym numerze

Stefan Kulesza

Przewod-
niczący Klubu 
Prawo i Spra-
wiedliwość. 

O d  u r o -
dzenia związa-
ny z Bielanami. 
Swoją drogę 
zawodową związał z prawem, by 
móc służyć ludziom swoją wiedzą 
w meandrach naszego systemu 
prawnego i pomagać w trudnych 
momentach ich życia. W minionej 
kadencji przewodniczył Komisji 
Rewizyjnej, był wiceprzewodni-
czącym Komisji Budżetu i Inwe-
stycji oraz pracował w Komisji 
Architektury, Planowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska 
oraz Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego. 

Chciałby dalej zajmować się 
sprawami społecznymi. Uważa, 

że głównym zadaniem radnego 
jest dopilnowanie, aby w Ratuszu 
dostrzegano nasze problemy. 
Mieszkańcy Bielan powinni mieć 
przekonanie, że są pełnoprawny-
mi gospodarzami swojej Dziel-
nicy. 

Jest otwarty na kontakt z każdą 
Mieszkanką i każdym Mieszkań-
cem Bielan pod adresem mailo-
wym: stefan_kulesza@live.com lub 
pod nr. tel. 720700093.

Jan Strzeżek 
w następnym numerze

Joanna Tomaszewska

A b s o l -
wentka In-
stytutu Edu-
kacji Medial-
nej i Dzien-
nikarstwa na 
UKSW oraz 
E x e c u t i v e 
Master of Business Administra-
tion w Wyższej Szkole Menedżer-
skiej. Radna Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy w latach 2014-
2018 z okręgu numer V obejmu-
jącego Wawrzyszew, Chomiczów-

kę Północ, Radiowo oraz Wólkę 
Węglową. Dzięki Państwa głosom 
mam zaszczyt po raz drugi pełnić 
funkcję radnej. Zachęcam wszyst-
kich mieszkańców dzielnicy do 
kontaktu i współpracy.

Ryszard Zakrzewski

Ma lat 61. 
Radny Dziel-
nicy Bielany 
w latach 2010–
2014 i 2014–
2018. W mi-
nionej kaden-
cji pracował 
a kt y w n i e  w 
Komisji Oświaty, Samorządowej 
i Mieszkaniowej. Od ponad 40 lat 
mieszka na Bielanach. Zawodowo 
pracuje w � rmie Polsad na stano-
wisku kierownika sprzedaży. Żona 
Urszula jest urzędnikiem służby 
cywilnej, syn Piotr pracuje w ad-
ministracji publicznej, jest także 
wykładowcą akademickim. 

Pasjonuje go nurkowanie, lubi 
podróżować, czyta literaturę – do-
tyczącą zwłaszcza historii współ-
czesnej oraz śledzi nowinki 
w świecie techniki.

Dziękuję Wszystkim, którzy 21 
października oddali na mnie swój 
głos. Obiecuję ciężką pracę na 
rzecz rozwoju Bielan i poprawy 
sytuacji Mieszkańców. Jestem 
otwarty na Wasze propozycje 
i współpracę.

Jan Zaniewski

Jest inży-
nierem me-
c h an i k i e m , 
absolwentem 
Politechniki 
Warszawskiej, 
s p e c j a l i s t ą 
w zakresie in-
westycji i za-
mówień publicznych. Przez wiele 
lat działał społecznie, a także za-
wodowo w organach spółdzielni 
mieszkaniowych.

Był radnym Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy przez cztery ka-
dencje. Brał aktywny udział w pra-
cach Komisji Architektury, Ochro-
ny Środowiska, Budżetu oraz In-
westycji. W minionej kadencji 
pełnił funkcję Wiceprzewodniczą-
cego Rady Dzielnicy. Jest człon-
kiem partii „Prawo i Sprawiedli-
wość” od początku jej istnienia. 
Pasjonuje się literaturą klasyczną 
oraz historią, szczególnie XX wie-
ku i najnowszą.
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Anna Maria Czarnecka

Jest absol-
wentką Polity-
ki Społecznej 
n a  W D i N P 
Uniwersytetu 
Warszawskie-
go. Zawodowo 
o d  z a w s z e 
związana jest 
z pomocą społeczną. Mieszka na 
osiedlu Wrzeciono, gdzie zamiesz-
kuje jej rodzina. 

Od wielu lat jest zaangażowana 
w pracę bielańskiego samorządu. 
Działa na rzecz seniorów, w tym 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i Klubów Seniora. Jest członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty 
Warszawa i Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Bielan”, którego jest współ-
założycielem. Współpracuje też ze 
Stowarzyszeniem Polaków na Li-
twie. Szczególnie bliskie są jej  
wszelkie działania popularyzujące 
naszą bielańską historię i tożsa-
mość. Czas wolny lubi spędzać na 
działce i pielęgnować swoje uko-
chane kwiaty.

Krystian Lisiak

R a d n y 
dzielnicy Bie-
lany,  prze-
wodniczący 
Klubu Rad-
nych Stowa-
r z y s z e n i a 
„Razem dla 
Bielan”, prze-
wodniczący Rady Samorządu 
Mieszkańców Chomiczówki, zało-
życiel i administrator bielańskich 

grup sąsiedzkich na Facebook 
(m.in. „Warszawskie Bielany – 
Mieszkańcy” oraz „Jesteśmy 
z Chomiczówki”). Pasjonat bielań-
skiej historii. Społecznik, którego 
priorytetem jest pobudzanie 
mieszkańców do aktywności na 
rzecz swojego sąsiedztwa. Zabiega 
o to, aby głos mieszkańców nie był 
pomijany. Absolwent Uniwersyte-
tu Warszawskiego, magister inży-
nier – geolog i urbanista.

Radosław Sroczyński

Ma 38 lat, 
żonę Małgo-
rzatę i dwóch 
synów: Filipa 
i Tymona.  Na 
b i e l a ń s k i m 
Wawrzyszewie 
m i e s z k a  o d 
ponad 10 lat, 
choć jego związki z tą dzielnicą są 
znacznie dłuższe. Jest absolwentem 
Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie im. Marii Grzegorzew-
skiej, gdzie ukończył studia I stopnia 
na kierunku pedagogika specjalna. 
Ukończył także Wyższą Szkołę im. 
Pawła Włodkowica w Płocku, a na 
niej studia II stopnia na kierunku 
administracja publiczna. 

Zawodowo związany jest z Ko-
mendą Stołeczną Policji, w której 
pełni służbę od ponad 18 lat, 
w tym przez 5 lat miał przyjem-
ność służyć w bielańskiej Komen-
dzie Rejonowej Policji Warszawa 
V. W trakcie tych kilkunastu lat 

służby, wielokrotnie był nagradza-
ny przez przełożonych i władze 
naszego miasta za wkład na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców Warszawy. Zainteresowa-
nia: lotnictwo, wojskowość, bez-
pieczeństwo wewnętrzne i ze-
wnętrzne kraju. Obok życia ro-
dzinnego i zawodowego w ramach 
działalności Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Bielan” angażuje się w ży-
cie naszej dzielnicy.

Monika Szadkowska

R a d n a 
Dzielnicy Biela-
ny m.st. War-
szawy i sekre-
tarz Klubu Rad-
nych Stowarzy-
szenia „Razem 
dla Bielan”.

Wykształ-
cenie wyższe pedagogiczne. Absol-
wentka, a obecnie nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 293 przy 
ul. Kochanowskiego 8.

Przewodnicząca Zarządu Sa-
morządu Mieszkańców osiedla 
Piaski, a także Członkini Dzielni-
cowej Komisji Dialogu Społeczne-
go; Członkini Rady Programowej 
projektu „Polka Niepodległa”; 
Członkini Samorządowej Sieci dla 
Równości. Laureatka statuetki Bie-
lański Wolontariusz 2017 r.

Koordynatorka I Bielańskiego 
Finału WOŚP (2018 r.) i II Bielań-
skiego Finału WOŚP (2019 r.). 
Mama 18-letniego syna Igora.

Radni Klubu 
Razem dla Bielan

Nasze Bielany nr 12/2018

Ewa Turek

R a d n a 
Dzielnicy Bie-
lany m.st. War-
szawy – Klub 
Radnych Sto-
warzyszenia 
„R azem d la 
Bielan”. Prze-
wo d n i c z ą c a 
Zarządu Samorządu Mieszkańców 
Ruda, Wiceprezes Stowarzyszenia 
„Przyjazna Ruda”, członek Dziel-
nicowej Komisji Dialogu Społecz-
nego. 

Interesuje się sprawami bez-
pieczeństwa mieszkańców, działa 
na rzecz szeroko pojętej między-
pokoleniowej integracji, nie są jej 
też obce problemy ochrony zdro-
wia. Promuje sport i wszelkie for-
my aktywności ruchowej. Od lat 
zaangażowana w działania na rzecz 
ochrony przyrody, w tym utrzy-
manie siedlisk ptaków i nietope-
rzy.

Iwona Walentynowicz 

Wiceprze-
wodnicząca 
Rady Dzielni-
c y  Bie lany. 
Absolwentka 
Wydziału Po-
lonistyki Uni-
w e r s y t e t u 
Warszawskie-
go i  dokto-
rantka na Wydziale Nauk Histo-

rycznych i Społecznych UKSW. 
Autorka powieści biogra� cznej pt. 
„Prezydentowa Karolina Kaczo-
rowska. Stanisławów, Sybir, Afry-
ka, Londyn”. 

Mocno zaangażowana w spo-
łeczne inicjatywy. Jako radna 
Dzielnicy Bielany jest głosem 
mieszkańców walczących o god-
ne życie na Bielanach, a w szcze-
gólności na osiedlach, gdzie 
ważnym celem jest likwidacja 
uciążliwych zakładów bazują-
cych na przestarzałych techno-
logiach, szkodliwych dla ludzi 
i środowiska.

Marcin Witold 
Włodarczyk

Absolwent 
Wyższej Szkoły 
Ekologii i Za-
rządzania  w 
Warszawie. Z 
wykształcenia 
zarządca nie-
ruchomości. 
Zawodowo zaj-
muje się współpracą ze wspólno-
tami mieszkaniowymi. 

Jest członkiem Stowarzyszenia 
Mężczyzn z Chorobami Prostaty 
„Gladiator”. Jako członek i prze-
wodniczący Zarządu Samorządu 
Mieszkańców Chomiczówki pra-
cuje na rzecz mieszkańców i osie-
dla. Założyciel i administrator 
forum mieszkańców „Jesteśmy 
z Chomiczówki” – platformy dys-
kusyjnej w aplikacji Facebook. Jest 
członkiem założycielem Stowa-
rzyszenia „Razem dla Bielan”. Na 
Bielanach mieszka od urodzenia.

Sylwetki Agnieszki Gola i Piotra 
Walasa w następnym numerze.

KRÓTKOTERMINOWA 
GRUPA TERAPEUTYCZNA
DLA OSÓB DOROSŁYCH

Czas trwania grupy – od stycznia 2019 roku 
do końca czerwca 2019 

Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych 
przeżywających trudności w bliskich relacjach 

i/lub  w kontaktach z innymi ludźmi.
Spotkania będą odbywać się w każdy wtorek 

od 17.30 do 19.00.
Uczestnictwo w grupie jest poprzedzone 

konsultacją indywidualną.
Zarówno udział w grupie jak i konsultacje są bezpłatne.

Kontakt telefoniczny: 22 864 73 06

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA
DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Aleja Zjednoczenia 11, Warszawa    

Zarząd i Wolontariusze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Dzielnicy 
Bielany składają wszystkim podopiecznym i darczyńcom serdeczne życzenia 

zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Najlepsze życzenia 
zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego Nowego Roku 
składa wszystkim bielańskim seniorom 

Rada Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia wszystkich planów 
w 2019 r. Mieszkańcom Bielan życzą

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Wawrzyszew Nowy
Zofi a Paderewska

Przewodniczący samorządu Wawrzyszew Nowy
Zygmunt Morawski
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Od grudnia z nowego żłobka 
na Wawrzyszewie korzysta 150 
maluchów. Obecnie trwają 
tam dni adaptacyjne. Dzie-
ci, rodziców oraz opiekunki 
odwiedził Rafał Trzaskowski, 
prezydent Warszawy.

Z apewnienie opieki najmłod-
szym warszawiakom w żłob-
kach to dla mnie jeden z prio-

rytetów. Od września przyszłego 
roku zagwarantujemy bezpłatną 
opiekę w miejskich żłobkach. Przy-
gotuję projekty uchwał, wdrażające 
nowe zasady. Jeżeli dzieci nie znajdą 
miejsca w publicznym żłobku, mia-
sto będzie mogło dopłacić do opie-
ki w żłobkach prywatnych, bez 
ograniczeń wynikających z zarob-
ków rodziców – mówił Rafał Trza-
skowski podczas spotkania z rodzi-
cami w nowym żłobku. – Równole-
gle przyspieszę program rozbudowy 
miejskich żłobków. W 2019 r. roz-
poczniemy proces planowania bu-
dowy kolejnych nowych placówek.

Żłobek przy ul. Tołstoja
Od grudnia ze żłobka na Bie-

lanach przy ul. L. Tołstoja 2 korzy-
sta 150 dzieci w pięciu grupach. 
Teraz trwają zajęcia adaptacyjne, 
dzięki którym dzieci poznają nowe 
miejsce i opiekunki przy udziale 

Nowy żłobek na Bielanach 

bliskiej osoby. Od stycznia w żłob-
ku będzie jeszcze jedna grupa dla 
30 maluchów i placówka będzie 
liczyła 180 miejsc.

Nad procesem adaptac j i 
w żłobku, a także nad prawidło-
wym rozwojem dzieci, czuwa psy-
cholog. Oprócz przestronnych 
i kolorowych sal dla grup, jest rów-
nież wspólna sala, zabaw m.in. 
z tzw. magicznym dywanem oraz 
zabawkami wspierającymi rozwój 
psychoruchowy i poznawczy dzie-
ci. Do dyspozycji maluchów jest 
plac zabaw, a także pokój z krzy-
wymi lustrami. Żłobek ogrzewają 
gruntowe pompy ciepła. Łączny 
koszt inwestycji to 9 mln zł.

– To dla nas jedna ze sztanda-
rowych inwestycji, realizowanych 
na terenie Bielan. Nowy, ekolo-
giczny żłobek jest nowocześnie 
wyposażony. Wszystkie sale dosto-
sowane są do różnego wieku i eta-
pu rozwoju dzieci. Nowością rów-
nież jest ogrzewanie całego budyn-
ku ze źródeł geotermalnych – eko-
logicznych i przede wszystkim 
odnawialnych. Cieszymy się, że już 
od nowego roku placówka będzie 
w stanie pomieścić 180 najmłod-
szych mieszkańców naszej Dziel-
nicy – powiedział Burmistrz Dziel-
nicy Bielany Grzegorz Pietruczuk. 
W otwarciu żłobka wzięli również 

Zgodnie ze swoimi obietni-
cami, prezydent Warszawy 
Rafał Trzaskowski od samego 
początku wspierał działania 
mające na celu utrzymanie 
działalności targowiska przy 
ul. Wolumen. 

W spólnie z Zarządem 
Dzielnicy: Burmistrzem 
Grzegorzem Pietruczu-

kiem i jego zastępcami: Katarzyną 
Potapowicz, Andrzejem Maliną 
i Włodzimierzem Piątkowskim 
spotkał się z władzami targowiska 

Porozumienie 
w sprawie targowiska 
przy ul. Wolumen

i przekazał dokument, w którym 
określone zostało stanowisko mia-
sta stołecznego Warszawy o utrzy-
maniu dotychczasowych funkcji 
tego terenu.

– Cieszymy się, że znane w ca-
łej Warszawie targowisko, które od 
kilku dekad jest również miejscem 
pracy wielu mieszkańców Bielan 
nie będzie zlikwidowane. Zadba-
my również o jego rozwój i mo-
dernizację – powiedział burmistrz 
Pietruczuk. 

Paweł Hołubiec

udział Zastępcy Burmistrza: Kata-
rzyna Potapowicz, Andrzej Ma-
lina i Włodzimierz Piątkowski. 

Opieka nad 
najmłodszymi 
warszawiakami

W 2006 r. w warszawskich 
żłobkach było 3156 miejsc. Teraz 
zapewniamy opiekę ponad 7,8 tys. 
maluchom w miejskich i niepu-
blicznych żłobkach do� nansowa-
nych przez ratusz oraz u dziennych 
opiekunów. 

Od 2006 r. wybudowaliśmy 41 
żłobków, kończy się budowa kolej-
nych placówek. W przyszłym roku 
planujemy oddać do użytku 6 no-
wych żłobków: dwa na Ursynowie, 
po jednym żłobku w Wesołej, Wi-
lanowie, Ursusie i na Woli. 

Wykupujemy 352 miejsca 
w niepublicznych placówkach oraz 
zatrudniamy 27 opiekunów dzien-
nych, którzy zajmują się 135 dzieć-
mi. Obecnie rozstrzygamy kolejny 
konkurs dla niepublicznych żłob-
ków na do� nasowanie około 120 
nowych miejsc. Łącznie na wykup 
miejsc w żłobkach niepublicz-
nych w latach 2018–2021 przezna-
czyliśmy 22 mln zł. 

Paweł Hołubiec

Rafał Trzaskowski i władze dzielnicy Bielany na dniach adaptacyjnych w żłobku przy ul. Tołstoja 2

Rafał Trzaskowski i Włodzimierz Piątkowski

Rafał Trzaskowski i władze dzielnicy Bielany z przedstawicielami targowiska Kolorowa i przestronna sala zachęca dzieci do zabawy Rafał Trzaskowski wręcza dzieciom maskotki
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Roczne obchody Jubileuszu 
100-lecia odzyskania Niepod-
ległości dobiegają końca. Nie 
jestem pewna, czy organiza-
torom wielu wartościowych 
uroczystości udało się w pełni 
uświadomić społeczeństwu, 
jak ogromny był trud i ciężar 
budowania od podstaw nowe-
go państwa, powstającego jak 
feniks z popiołów. 

L istopadowa data przypomina 
nam jedynie wydarzenie 
spektakularne, ale naprawdę 

mało istotne dla uwolnienia Pola-
ków od zaborczych sąsiadów. Józef 
Piłsudski wypuszczony 10 listo-
pada z magdeburskiego więzienia 
przybywa do Warszawy i tu 11 li-
stopada Rada Regencyjna przeka-
zuje Mu władzę wojskową, a od 14 
listopada pełną władzę cywilną. 
Witany jest owacyjnie przez tłumy 
spragnionych, choćby nadziei, 
warszawiaków. Późniejszy Naczel-
nik wie, że wolność nie będzie 
Polakom dana za darmo, że musi 
być wywalczona. O kształt pol-
skich granic trzeba było walczyć 
z każdym zaborcą. Powstania ślą-
skie będą miały swój setny Jubile-
usz w 2019 r. Ślązacy jednoznacz-
nie opowiedzieli się za przyłącze-
niem ich ziem do Polski. Granicę 
zachodnią wyznaczali w walce 
uczestnicy zwycięskiego i perfek-
cyjnie zorganizowanego Powstania 
Wielkopolskiego. „W ten piątek po 
południu byliśmy w mieszkaniu 

Złotówka czy euro, oto jest pytanie?

rodziców. Około wpół do czwartej 
wpadł sąsiad Stangierski i zawołał 
w stronę ojca: panie Andrzejewski, 
Niemcy biją Polaków. Ojciec wstał 
i wyszedł na balkon. A ja się spy-
tałem: Dokąd ojciec idzie? Czy 

ojciec myśli, że Niemcy grochem 
będą strzelali? Na to matka powie-
działa: Niemiec wołał toście szli, 
a teraz Polska woła, to nie chcecie 
iść. Zabrałem swój karabin i amu-
nicję i w grupie z innymi udaliśmy 

się na Berdychowo, gdzie w kosza-
rach wydawano broń i amunicję.” 
Trzy lata oporu i walki zakończyły 
się w 1921 r. spektakularnym zwy-
cięstwem poznaniaków. Najtrud-
niejszą była jednak walka o grani-
cę z sowiecką Rosją. Dopiero Bitwa 
Warszawska w 1920 r. przyniosła 
rozstrzygnięcie dzięki o� arnemu 
zwycięstwu.

Granice, choć najważniejsze, 
nie rozwiązywały wszystkich pro-
blemów młodego państwa. W każ-
dym zaborze obowiązywał inny 
system prawny. Różne były też 
typy i rodzaje szkół. Inny rozstaw 
miały nawet tory kolejowe w za-
borze rosyjskim i pruskim. Skom-
plikowany system monetarny 
bardzo utrudniał sprawne funk-
cjonowanie gospodarki. Po odzy-
skaniu Niepodległości w 1918 r. 
na terenie Polski w obiegu były 
cztery waluty: marka niemiecka, 
korona austriacka, rubel carski 
i marka polska, używana w Króle-
stwie Polskim. Józef Englich ów-
czesny minister skarbu w gabine-
cie Ignacego Paderewskiego 
przygotował projekt ustawy, na 
mocy której powołano Bank Pol-
ski i jednostkę waluty polskiej 
„Lech”. Nazwie tej sprzeciwiał się 
od początku debaty monetarnej 
Władysław Grabski uzasadniając, 
że zarówno proponowana nazwa 
jak i inne: Piast, Pol, Kościuszko, 
nie nawiązują do polskiej historii 
pieniądza. Przekonywał, że jed-
nostką monetarną utrwaloną 

w tradycji polskiej jest złoty, uży-
wany już w połowie XVII w. Złoty 
był co prawda przez długi czas 
głównie jednostką obrachunkową, 
zaś obiegowymi monetami: grosz, 
półgrosz, dwojak i trojak. Argu-
mentacja ministra Grabskiego 
była jednak tak przekonująca, że 
„Lech” zakończył swoją „karierę” 
po 23 dniach i 28 lutego 1919 r. 
posłowie uchwalili wprowadzenie 
złotego jako waluty niepodległej 
Polski. Historia jak widać lubi się 
powtarzać i po stu latach znów 
debatujemy o walucie. Obecna 
dyskusja koncentruje się nie tyle 
na nazwie, co wartości pieniądza 
narodowego lub europejskiego. 

Jesteśmy niemal na progu No-
wego Roku. Myślimy jaki będzie, 
planujemy i żyjemy nadzieją, że 
będzie dobry, bez specjalnych 
wyzwań i trudności. My bielań-
czycy w tych planach musimy 
koniecznie uwzględnić spacer na 
AWF i tam, przy pomniku Józefa 
Piłsudskiego, Marszałka, Naczel-
nika, genialnego stratega i wizjo-
nera, zadumać się nad tą Polską 
z 1919 r., układaną jak puzzle 
w nowych granicach, z nowymi 
instytucjami, nowymi uczelnia-
mi i złotówką, mówiącą światu, 
że jesteśmy go-
towi podjąć 
rywalizację 
także w go-
spodarce. 

Joanna 
Fabisiak

Poseł na 
Sejm RP  

Drodzy Mieszkańcy Bielan,
życzę, aby ten wyjątkowy czas narodzin Syna Bożego 

napełnił każdego z nas ufnością i otuchą, 
abyśmy z radością wkroczyli 

w Nowy Rok 2019

Joanna Fabisiak
Boże Narodzenie 2018                                         Poseł na Sejm RP

że jesteśmy go-
towi podjąć 
rywalizację 
także w go-

Joanna 

W roku 2018/2019 w Przed-
szkolu 181 „Wesołe Nutki” 
realizujemy projekt Przedszko-
le młodych patriotów. 

O d września we wszystkich 
grupach przedszkolnych 
nauczyciele prowadzą 

działania w zakresie wychowania 
patriotycznego. Przygotowując się 
do Święta Odzyskania Niepodle-
głości nasze przedszkolaki po-
przez różne formy aktywności 
zdobywały wiedzę na temat naszej 
Ojczyzny.

Dzieci z grupy Żabki poznały 
historię państwa polskiego na 
podstawie książki obrazkowej 
„Znak Orła”. Przypomniały sobie 
polskie symbole narodowe oraz 
uczyły się hymnu RP. Poznały 
oznaczenia polskiej � oty i sił po-
wietrznych. Oglądały mapę Pol-
ski z XVIII w – porównywały jej 
terytorium do mapy obecnej. Na 
podstawie skonstruowanych 
puzzli przedstawiających ziemie 
polskie dzieci zobaczyły w jaki 

Przedszkole 181 „Wesołe Nutki” dla Niepodległej
sposób doszło do tego, że Polska 
przestała istnieć na mapie czyli 
utraciła  niepodległość. Na pod-
stawie książeczki obrazkowej „Co 
się wydarzyło 100 lat temu” Żab-
ki poznały wydarzenia prowa-
dzące do odzyskania niepodle-
głości. Dzieci dowiedziały się kim 

był marszałek Józef Piłsudski 
oraz poznały ciekawostki doty-
czące jego życia. Kolorowały ob-
razki związane ze stuleciem od-
zyskania niepodległości, wyko-
nały kokardy narodowe oraz 
uczestniczyły w zabawie z kostką 
„Gramy w biało-czerwone”, na 

podstawie której utrwalały zdo-
bytą wiedzę. Dzieci chętnie brały 
udział w quizie, a za rzuty kostką 
i udzielane odpowiedzi otrzyma-
ły upominki związane z naszym 
krajem.

Dzieci z grupy Tygryski poszły 
na wycieczkę, aby odwiedzić po-
bliskie Miejsce Pamięci Narodowej 
i zapalić znicz pod tablicą upa-
miętniającą. Dzieci dowiedziały 
się, że w Warszawie jest wiele ta-
kich tablic upamiętniających miej-
sca, w których zostali rozstrzelani 
powstańcy, żołnierze i osoby cy-
wilne w czasie II wojny światowej. 
W hołdzie osobom, które zginęły 
w tym miejscu składamy kwiaty 
oraz zapalamy znicze. 

Najmłodsze przedszkolaki po-
znały symbole narodowe, posze-
rzały wiedzę na temat naszego 
kraju. Uczyły się patriotycznych 
wierszy oraz wykonały wspólnie 
� agę Polski ze składanych kółek 
oraz drzewo w barwach narodo-
wych z malowanych białą i czer-
woną farbą rączek. 

9 listopada 2018 r. wszystkie 
nasze przedszkolaki ubrane 
w biało-czerwone barwy uczciły 
setną rocznicę odzyskania nie-
podległości Polski. Dzieci usły-
szały historię państwa polskiego, 
dzięki której poznały okoliczno-
ści utraty i odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości. Przedszkola-
ki poznały postać wielkiego pol-
skiego bohatera – marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego oraz ciekawost-
ki związane z jego życiem. O go-
dzinie 11.11 przyjmując odpo-
wiednią postawę, dzieci uroczy-
ście odśpiewały Mazurka Dą-
browskiego. Po odśpiewaniu 
hymnu narodowego przedszko-
laki ze wszystkich grup prezento-
wały przygotowane występy pa-
triotyczne. Po oficjalnej części 
uroczystości odbył się pokaz 
mody patriotycznej, podczas któ-
rego dzieci mogły pokazać swoje 
piękne stroje w barwach narodo-
wych lub stroje ludowe. 

Anna Osękowska-Lewkowicz
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Zbliża się koniec roku, co skła-
nia do podsumowań. Czy dla Huty 
ArcelorMittal Warszawa to był 
dobry okres? 

Zdecydowanie tak i to pod 
wieloma względami. Przede 
wszystkim zrealizowaliśmy w tym 
roku szereg ważnych inwestycji. 
Uruchomiliśmy dodatkową linię, 
na której badane są pręty ze stali 
jakościowej. Pozwoli nam to 
znacznie zwiększyć produkcję wy-
robów przeznaczonych głównie 
dla przemysłu samochodowego. 
Zrobiliśmy też szereg inwestycji na 
Stalowni. Piec elektryczny, w któ-
rym przetapiamy złom na stal, 
został wyposażony w dużo moc-
niejszy transformator. Dzięki do-
datkowym, mniejszym inwesty-
cjom i ulepszeniom, proces wyta-
piania stali będzie przebiegał 
sprawniej. 

Czy te inwestycje oznaczają, 
że Huta zamierza zwiększyć pro-
dukcję? 

Celem przeprowadzonych 
ulepszeń jest przede wszystkim 
zwiększenie udziału stali jakościo-
wej w całościowej produkcji. Przy-
pomnijmy, że warszawska huta 
oprócz stali jakościowej produku-
je także pręty żebrowane do zbro-
jenia betonu. To masowy produkt, 
który pozwala nam uzupełnić ilo-
ściowo naszą sprzedaż. Jednak 
w tym segmencie rynku panuje 
ogromna konkurencja, a marże są 
niewielkie. Od kilku lat realizuje-
my strategię polegającą na stałym 
zwiększania udziału stali jakościo-
wej w naszej ofercie. Dlaczego? 
Ponieważ Huta Warszawa od po-
czątku była hutą stali jakościo-
wych, ma więc odpowiednią tra-
dycję i wyposażenie – a przede 
wszystkim wykwali� kowaną zało-
gę, czyli wszystkie elementy, które 
umożliwiają produkcję trudnych, 
wyszukanych gatunków stali. Ta-
kich, których inne huty w Polsce, 
a nawet w Europie – nie potra� ą 
wykonać lub wykonują gorzej od 
nas. Chcemy więc rozwijać to, 
w czym jesteśmy naprawdę dobrzy 
i na czym lepiej zarabiamy. Co do 
całościowej wielkości produkcji 
można powiedzieć, że dobra ko-
niunktura na rynku wyrobów sta-
lowych w tym i ubiegłym roku 
pozwoliła nam się zbliżyć do peł-
nego wykorzystania mocy produk-
cyjnych czyli ok. 600 tysięcy ton 
rocznie. 

Czy nowe inwestycje przynoszą 
także dodatkowe miejsca pracy? 

Tak. W związku z uruchomie-
niem dodatkowej linii na Wykań-
czalni przyjęliśmy do pracy kilka-

Huta inwestuje i usprawnia produkcję
Wywiad z Markiem Kempa, prezesem zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa.

dziesiąt osób. Cześć z nich została 
już przeszkolona, inni jeszcze się 
uczą. Chcę podkreślić, że niezależ-
nie od realizowanych inwestycji 
Huta prowadzi cały czas rekrutację 
nowych członków załogi, ponie-
waż oprócz obsadzania stanowisk 
na nowych urządzeniach, zastępu-
jemy doświadczonych pracowni-
ków, którzy odchodzą na emery-
turę. Osobom, które się do nas 
zgłaszają, oferujemy umowę o pra-
cę, prywatną opiekę medyczną 
i liczne szkolenia, które przygoto-
wują je stopniowo do podjęcia 
pracy na produkcji. Nie rzucamy 
nikogo na głęboką wodę. 

Wygląda na to, że rok 2018 
rzeczywiście przyniósł wiele zmian. 
Czy w przyszłym roku będą one 
kontynuowane? 

Zanim powiem o planach 
chciałbym podkreślić, że w mija-
jącym roku inwestowaliśmy nie 
tylko w produkcję. Wykonaliśmy 
także szereg usprawnień, mają-
cych na celu ograniczenie oddzia-
ływania zakładu na środowisko. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
duży zakład produkcyjny istnieją-
cy w tej części Bielan od ponad 60 
lat nie jest wymarzonym sąsiadem 
osiedli mieszkaniowych oraz 
z tego, że ich mieszkańcy pewnie 
woleliby się skupić na przyrodni-
czych walorach okolicy, ekspono-
wanych przez inwestorów budują-
cych tu domy. Jednak istnienie 
Huty jest faktem i jej produkcja 
również. 

Na ile to możliwe konsekwent-
nie ograniczamy wpływ naszej 
działalności na otocznie, nawet 
wtedy, gdy nikt nam tego nie na-
kazuje. Po prostu traktujemy po-
ważnie zasady zrównoważonego 
rozwoju, uważając, że środowisko 
należy chronić dla społeczności 
lokalnej, dla nas samych i dla na-
szych dzieci. Dlatego podjęliśmy 
na przykład szereg działań, by 
ograniczyć rozprzestrzenianie się 
hałasu, który towarzyszy produkcji 
– ostatnim z nich jest tłumik wy-
lotu pary, który został zamontowa-
ny na dachu Stalowni. Przedtem 
wymieniliśmy bramy do wydzia-

łów produkcyjnych na nowocze-
sne, które zamykane są automa-
tycznie. 

Dbając o jakość powietrza 
podczas każdego remontu Stalow-
ni (ostatni odbył się w listopadzie 
br.) wymieniamy wiele części sys-
temu odpylania niejako na wyrost, 
ponosząc dodatkowe nakłady zy-
skujemy większą pewność, że ża-
den element tego systemu nie ule-
gnie awarii. 

Jeśli chodzi o przyszły rok, my-
ślimy o dalszym usprawnianiu 
produkcji. Za wcześnie mówić 
o konkretach, ale plany mamy am-
bitne. Miejmy nadzieję, że popyt 
na nasze wyroby utrzyma się na 
dobrym poziomie i będzie nas stać 
na kolejne modernizacje. Niepo-
koi nas bardzo wzrost kosztów 
energii elektrycznej, który z pew-
nością obniża naszą konkurencyj-
ność wobec zagranicznych hut, 
które płacą w swoich krajach – na 
przykład w Niemczech – znacznie 
mniej za energię elektryczną. 

Huta ArcelorMittal Warszawa 
jest największym zakładem pro-
dukcyjnym na Bielanach. Jak Pan 
ocenia współpracę z zarządem 
Dzielnicy? 

Jestem prezesem zarządu Arce-
lorMittal Warszawa od sześciu lat 
i z tej perspektywy mogę stwier-
dzić, że władze Dzielnicy Bielany 
są dla nas dobrym i merytorycz-
nym partnerem. Współpracujemy 
w różnych obszarach, przede 
wszystkim przy projektach, które 
skierowane są do lokalnej społecz-
ności. Staramy się wspierać inicja-
tywy edukacyjne, kulturalne i spor-
towe realizowane przez samorząd 
i zarząd Dzielnicy Bielany. 

Jednym z bardzo udanych wy-
darzeń, przy którym współpraco-
waliśmy w końcu sierpnia br. było 
zorganizowane po raz pierwszy 

Bielańskie Rodzinne Spotkanie 
z Koleją. Impreza odniosła spory 
sukces dzięki pomocy i zaangażo-
waniu ze strony ówczesnego Wice-
burmistrza Bielan Grzegorza Pie-
truczuka. Można powiedzieć, że to 
człowiek, który zna Hutę od pod-
szewki, ostatnio przebiegł po jej 
terenie ponad 6 kilometrów, poko-
nując osobiście trasę Przeszkodo-
wego Biegu Hutnika – kolejnej 
imprezy, przy organizacji której 
współpracowaliśmy. Cieszymy się, 
że to właśnie on został burmistrzem 
Bielan, bo wiemy, że nasza współ-
praca będzie bardzo dobra. 

Na zakończenie chciałbym za-
pytać o pewną ciekawostkę, która 
może zainteresować mieszkańców 
naszej Dzielnicy. Czy spacerując 
po Warszawie możemy gdzieś napo-
tkać obiekty czy przedmioty, które 
zostały wykonane ze stali wyprodu-
kowanej na Bielanach? 

Oczywiście! Wystarczy stanąć 
na ulicy i popatrzyć na przejeżdża-
jące samochody. W każdym z nich 
znajduje się ok. 165 kg części wy-
konanych z prętów jakościowych. 
Są to elementy układu kierowni-
czego, skrzyni biegów, zawiesze-
nia, korbowody, łożyska. Z naszej 
Huty pochodzi stal wykorzystywa-
na przy produkcji samochodów 
marki Volkswagen, Skoda, Fiat 
i wielu innych. Ostatnio na przy-
kład nasze pręty jakościowe zosta-
ły wykorzystane w konstrukcji 
otwieranego dachu najnowszych 
modeli Lamborghini. Nie wiem 
tylko, jak długo trzeba obserwo-
wać warszawską ulicę, żeby tra� ć 
na przejeżdżający kabriolet Lam-
borghini...

Jeśli chodzi o stal budowlaną – 
oprócz kompleksu Varso Place, któ-
ry powoli wyrasta obok Dworca 
Centralnego – najnowszym obiek-
tem, który z niej powstaje jest połu-
dniowa obwodnica Warszawy, 
a konkretnie jej środkowy odcinek. 
Na jego budowę wysłaliśmy 8 tysię-
cy ton naszych prętów żebrowanych. 
Ta część projektu obejmuje budowę 
fragmentu drogi o długości 6,45 km 
od węzła Przyczółkowa do węzła 
Wał Miedzeszyński oraz budowę 
Mostu Południowego przez Wisłę. 

Na zakończenie chciałbym sko-
rzystać z okazji i w imieniu wła-
snym oraz całej załogi Huty Arce-
lorMittal Warszawa przekazać 
Czytelnikom „Naszych Bielan” ser-
decznie życzenia spokojnych i ra-
dosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i bardzo pomyślnego 2019 roku. 

Dziękując za rozmowę i ży-
czenia, proszę również przyjąć od 
władz dzielnicy Bielany, jak naj-
serdeczniejsze życzenia radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia i wielu 
sukcesów w nadchodzącym roku. 

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Huta inwestuje i usprawnia produkcję

Marek Kempa

Linia C
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Przyłączenie rozległych przed-
mieść do Warszawy wiosną 
1916 roku nie od razu spo-
wodowało ruch inwestycyjny, 
ale prace planistyczne ruszyły 
niemal od razu. 

Z braku odpowiednich wydzia-
łów w dopiero odzyskującym 
decyzyjną samodzielność Ra-

tuszu pierwsza koncepcja, czyli 
Szkic Wstępny Planu Regulacyjnego 
została opracowana do listopada 
tego roku przez Koło Architektów 
przy Stowarzyszeniu Techników. 
Plan nie obejmował zasięgiem tere-

1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (9)
Miasto Ogród Bielany – rok 1920

nów podówczas jeszcze do miasta 
nie przyłączonych, ale ten stan rze-
czy szybko miał się zmienić. Wpraw-
dzie dopiero w 1925 r. w nowo po-
wstałym miesięczniku „Architektu-
ra i Budownictwo” opublikowano 
plany i aksonometryczne wizje 
„osiedla mieszkaniowego na Biela-
nach pod Warszawą”, ale wstępna 
koncepcja powstała już w roku 1920. 
Generalnym projektantem był naj-
prawdopodobniej Józef Jankowski 
zatrudniony w Sekcji Regulacji Ma-
gistratu m.st. Warszawy. 

W pierwszym etapie na pustyn-
nym Polu Wojennym Bielańskim 

wykreślono sieć ulic o charaktery-
stycznym wachlarzowym układzie 
głównych arterii, połączonych po-
przecznie ulicami na rzucie kon-
centrycznych wycinków koła. Plan 
ten został później urzeczywistnio-
ny tylko we wschodniej części, któ-
ra wszakże niemal bez zmian za-
chowała się do naszych czasów. Te 
główne osie to przecież dzisiejsze 
ulice Marymoncka, Kasprowicza, 
Schroegera i Żeromskiego, na ry-
sunkach zbiegające się przy słodo-
wieckim „serku” do jednego punk-
tu, w którym wykreowano rozległy 
plac. Współczesna ul. Marymonc-
ka – stary trakt do Zakroczymia – 
była przewidywana jako końcowy 
odcinek Trasy N-S i to właśnie było 
powodem zaprojektowania przy 
niej nowej dzielnicy. 

Koncepcja nie była nowatorska 
i w zasadniczych zarysach powie-
lała ideowy plan Miasta Ogrodu 
Przyszłości z 1899 roku, wykre-
owany przez anglo-amerykańskie-
go samouka Ebenezera Howarda. 
Uważał on za konieczne wyprowa-
dzenie mieszkańców wielkich, 
zatrutych i zabójczo zagęszczo-
nych metropolii na specjalnie za-
projektowane, pełne zieleni, auto-
nomiczne, strefowo zabudowane 
przedmieścia, w których wszystkie 
funkcje (mieszkania, przemysł, 
usługi itp.) byłyby czytelnie roz-
dzielone. Najważniejszą cechą 
strefy mieszkaniowej była rozluź-
niona i niewysoka zabudowa 
w ogrodowym otoczeniu. Wpraw-
dzie ściśle według tego wzorca 
zbudowano tylko dwa brytyjskie 
miasteczka – Letchworth i Wel-

wyn, ale wpływ Howarda na hu-
manistyczne idee w projektowaniu 
osiedli mieszkaniowych stał się 
zaiste olbrzymi i trwał jeszcze dłu-
go po drugiej wojnie światowej. 

Także w wersji Jankowskiego 
bielańska dzielnica uzyskałaby po-
stać autonomicznego miasteczka 
z wszystkimi niezbędnymi mu do 
życia funkcjami. Wachlarz głów-
nych ulic rozczłonkowywał dwu-
stuhektarowy teren na cztery czę-
ści, ale najsilniejszym akcentem 
była szeroka, wypełniona zielenią, 
łukowo biegnąca przecznica – od-
powiednik howardowskiej Grand 
Avenue. Wkrótce zmaterializowa-
ła się ona jako al. Zjednoczenia, ale 
po wytyczeniu w terenie długo 
wydawała się znacznie przeskalo-
wana, bo pozbawiona wysokiej 
obudowy, a także zieleni. Pierwot-
ny zamysł był jednak nadzwyczaj 
klarowny, ponieważ aleja w typie 
zielonego Ringu czy plantów mia-
ła izolować willową, luźno zabudo-
waną, zieloną, zachodnią część 
Bielan od strefy z zabudową znacz-
nie bardziej zagęszczoną i ogólnie 
wysoką. Wygląd klasycznego mia-
sta ogrodu uzyskałaby więc jedynie 
część założenia, rozciągnięta mię-
dzy al. Zjednoczenia a późniejszą 
al. Konstytucji (obecnie ul. Rey-
monta). Tu niewysoka zabudowa 
zwarta, a więc domy szeregowe 
o wysokości do trzech kondygna-
cji, zostałaby zlokalizowana w pie-
rzejach głównych arterii, natomiast 
przy przecznicach było dozwolone 
tylko budowanie domów jednoro-
dzinnych i bliźniaczych. Mniej 
zasobni mieszkańcy musieli zado-
wolić się lokalami w domach ro-
botniczych rozplanowanych 
w drugiej części dzielnicy, otacza-
jących wewnętrzne, tylko w niektó-
rych wypadkach obsadzone ziele-
nią dziedzińce, i posadowionych 
zwarcie w pierzejach ulic. O ile 
intensywność zabudowy w części 
willowo-ogrodowej nie przekra-
czała 25%, to w tej drugiej osiąga-
ła 60%. Nie określono dokładnie 
wysokości kamienic, ale planiści 
założyli, że mogą być wyższe od 
tych w „lepszej” części dzielnicy. 

Wybrane kwartały w obu jej 
częściach przewidziano do zabu-
dowy reprezentacyjnymi gmacha-
mi publicznymi. Te najbardziej 
okazałe są widoczne w lewej części 

„wachlarza”, czyli w sektorze po 
południowej stronie ul. Żerom-
skiego, który w tym kształcie nigdy 
nie powstał. Na ciąg al. Konstytu-
cji nanizano eliptyczne place i ron-
da, natomiast późniejszą ul. Schro-
egera miały wyróżniać dwa place 
czworoboczne. Największy w ca-
łym założeniu odpowiadał łącznie 
zasięgiem dzisiejszemu placowi 
Konfederacji oraz skwerowi Ma-
ryny Falskiej, a tak wielką jego 
skalę tłumaczyło powiązanie z wy-
eksponowanym przestrzennie 
gmachem, zapewne siedzibą dziel-
nicowego ratusza. Wrysowano go 
na wzdłużnej osi symetrii placu 
nieopodal obecnej ul. Płatniczej 
i poprzedzono obszernym przed-
polem zaakcentowanym fontanną. 
Na rysunku aksonometrycznym 
gmach został zaznaczony w umow-
nych kształtach kojarzących się ze 
starożytną świątynią grecką. 

Pas zajęty przez porosyjskie ko-
szary przy ul. Marymonckiej został 
ostatecznie zadrzewiony i włączony 
do Lasu Bielańskiego, ale plan 
z 1920 r. przewidywał tam utwo-
rzenie ogrodu zoologicznego. 
W kolejnych latach koncepcja ewo-
luowała w kierunku jeszcze więk-
szego zagęszczenia zabudowy, 
stworzenia enklaw z fabrykami 
i szpitalami (teren Lasku Lindego) 
oraz rozległą kolonią robotniczą 
i kolonią willową, łącznie dla nawet 
75 tysięcy osób. Brak środków mu-
nicypalnych przesądził o przekazy-
waniu od 1926 r. gruntów spół-
dzielniom mieszkaniowym, ale 
tylko cząstkowo zrealizowana przez 
nie zabudowa była zbyt nieliczna 
i zbyt drobna w skali, skupiona 
przeważnie przy bocznych ulicz-
kach, aby racjonalnie wypełnić 
olbrzymie założenie przestrzenne. 
Główne arterie długo pozostawały 
niezainwestowane i dopiero w dru-
giej połowie lat trzydziestych do-
czekały się wzniesienia pierwszych 
kilkupiętrowych kamienic. Trzeba 
było zaczekać kolejne dwie dekady, 
aby socrealistyczne bloki osiedla 
„Bielany I”, konsekwentnie konty-
nuujące przedwojenne zasady za-
budowy, zrównoważyły wysokością 
przepastną szerokość ulic Żerom-
skiego, Kasprowicza i Podczaszyń-
skiego oraz alei Zjednoczenia.

Jarosław Zieliński

1918 r. – Bielany u progu niepodległości Polski (9)

Miasto Ogród Przyszłości – koncepcja Howarda z 1899 r.

Projekt dzielnicy Bielany z 1920 r.
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KINO ZA ROGIEM 
Film (thriller) pt.: „Legend”, godz. 17.00.
16 stycznia, godz. 17.00 – film pt.: „Gwiazdy” oraz spotkanie z krytykiem 
filmowym Łukaszem Maciejewskim nt. Polskich filmów sportowych. 
23 stycznia, godz. 17.00 – film (komedia) pt.: „Rozumiemy się bez 
słów”. 
30 stycznia, godz. 17.00 – film dla najmłodszych widzów pt.: „Królowa 
śniegu 3. Ogień i lód”. Wstęp wolny

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

Zajęcia z origami. Następne zajęcia 24 stycznia.  
Wiek 6+

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

Origami

godz. 17.00

10

Zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami ruchu 
dla najmłodszych z cyklu. Wiek 2-3. Wstęp wolny 
Następne zajęcia 15, 22, 29 stycznia 

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

Biblioteka 
na Ciebie czeka

godz. 11.00

08

Rzeźbimy w masie solnej. Następne warsztaty 17, 24 
i 31 stycznia. Zapisy

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

Karnawałowe 
warsztaty artystyczne

godz. 17.00

10

Omawiane książki to „Opowieść podręcznej” 
Margaret Atwood oraz „Pod osłoną nocy” Sarah 
Waters.  Wstęp wolny

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

Dyskusyjny Klub
Książki dla dorosłych

godz. 17.30

02
Omawiana książka: „Cień” – Adama Przechrzty. 
Następne spotkanie 16 stycznia, o godz. 17.30 – oma-
wiana książka: „Ogień i krew. Cz. 1” – George’a  
R.R. Martina 

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Dyskusyjny 
Klub Książki

godz. 19.00

09
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Kreatywni 50+ 
- indywidualne 
konsultacje

godz. 9.00  
godz. 15.00

08

Wspólne śpiewanie kolęd

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Rodzinne 
kolędowanie

godz. 15.00

10

Zajęcia z cyklu także 10, 17, 24 stycznia. Wstęp wolny

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

„Cały rok 
w Bibliotece”

godz. 17.00

03

Śpiewasz regularnie, ale tylko pod prysznicem? 
Kochasz śpiewać, ale ludzie dookoła niekoniecznie 
na to dobrze reagują? Te warsztaty są właśnie dla 
Ciebie – przyjdź i odkryj swój talent. Wstęp wolny

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

Warsztaty wokalne dla
 nieumiejących śpiewać

godz. 12.30

05

Pokaz filmów niezależnych z Hiszpanii, Grecji, 
Szwajcarii i Polski. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal, 
dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp 
wolny

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

Off na Zakręcie. 
W domu najlepiej 

godz. 19.00

11
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„Loyola”. Filmowy hit 
o św. Ignacym
Dobre Miejsce zaprasza na film „Loyola” o św. Ignacym, założycielu 
Towarzystwa Jezusowego. Gościem specjalnym pokazu będzie  
ks. Łukasz Wysocki SJ, który poprowadzi wprowadzenie i dyskusję 
po filmie.

„Gdybyś słyszał głos Boga, czy chciałbyś zachować to dla siebie?” Dramat historyczny oparty na 
„Opowieści Pielgrzyma” – autobiografii św. Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. To 
historia żołnierza, grzesznika, a także człowieka przemocy. Starając się zwrócić się ku światłu, musiał 
stoczyć walkę na śmierć i życie ze swoimi wewnętrznymi demonami. Bilety w cenie 15 zł dostępne 
on-line na stronie sklepu „Chrześcijańskie Granie”. Stacjonarnie w dniu wydarzenia | www.chrzesci-
janskiegranie.pl. Godz. 18.00

Dobre Miejsce, Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul. Dewajtis 3. Wejście B.

13

Otwarcie wystawy sekcji Rysunku i Malarstwa BOK 
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej. 
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 03.02

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

Wystawa poplenerowa
 „Świbno 2018”

godz. 18.00

11

Oprawa muzyczna Dariusz Osubka. Bilety 15 zł, 
przedsprzedaż od 8.01. Kolejny Bielański Dancing 
13 stycznia 

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

Karnawałowy 
Bielański Dancing

godz. 16.00

12

Benefis z udziałem Elżbiety Igras i Tadeusza Woźnia-
ka. Marek Majewski zaprasza. Bilety 20 zł, przed-
sprzedaż od 8.01 

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

Benefis 
Tomasza Szweda

godz. 19.00

16

Hawajski Bal Karnawałowy ze Złotym Dukatem. Dla 
dzieci od 3 lat. Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun), 
przedsprzedaż od 8.01

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

„Dwie Godziny 
dla Rodziny”

godz. 12.30

13

Bal poprowadzą wodzireje z Teatru Złoty Dukat. 
Zapisy 

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

Bal 
karnawałowy

godz. 17.30

16

„Skąd się bierze…”. Kolejne zajęcia 30 stycznia. Wiek 
5-8 lat. Na zapisy

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

Czytane
środy

godz. 17.00

16

Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wiek 5+. Zapisy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14, 
tel. 22 833 40 09

Maski 
karnawałowe

godz. 17.00

11

Grupa średniozaawansowana – grupa stała. Prowa-
dzi Wioleta Braunsejs. Wiek 16+. Zapisy przyjmujemy 
do 11 stycznia

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

Warsztaty 
z rysunku

godz. 17.00

15

Wernisaż wystawy

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

„100 lat Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci”

godz. 12.00

17

Spektakl  w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja.  
Wstęp wolny

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

„Dziadek 
do orzechów”

godz. 17.30

14

Jest rok 1955 w lesie zostaje odnaleziona 6-letnia 
Maria. Mroczna, chłodna i niespokojnie tajemnicza 
atmosfera z szarym i ponurym klimatem PRL-u 
przemycana jest na każdej stronie kryminału Anny 
Kańtoch pt. „Łaska”. Wstęp wolny

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

Koło Godziny – 
Dyskusyjny Klub Książki

godz. 18.30

15

Skafander na powietrze czyli 100 zastosowań i ekspe-
rymentów balonowych. Autorski projekt edukacyj-
no-naukowo-komediowy.  Kreatywne poznawanie 
trudnych, zagadkowych, ale jednocześnie niesamo-
witych zagadnień ze świata nauki, sztuki iluzji, a także 
cyrku. Koszt 25 zł. Zajęcia jednorazowe

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

Główka 
Pracuje

godz. 10.30

12
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Kocham Teatr! 
Królowa Śniegu
Spektakl Teatru Nemno w konwencji teatru cieni  na podstawie baśni 
H. Ch. Andersena. Pewien złośliwy Czarownik skonstruował lustro, 
w którym wszystko co dobre i ładne znikało, a to co brzydkie stawało się 
jeszcze brzydsze. Któregoś dnia lustro pękło i rozsypało się na miliony 
okruchów szkła. Przyjdźcie i posłuchajcie co wydarzyło się  pewnego 
razu w pewnym miasteczku… Godz. 12.00. Bilet 5 zł/osoba

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

styczeń 
2019

Cykl filmów o problematyce ekologicznej, zebranych 
dzięki  New Earth International Film Festiwal ( NEIFF).
Mechanizm REDD wydaje się być pożyteczny, 
ponieważ chroni terytorium lasów tropikalnych 
Amazonii. Kto tak naprawdę korzysta, a kto traci na 
funkcjonowaniu REDD? Czy „ochrona środowiska” 
w tym przypadku to nie pretekst dla wzbogacania 
się pośredników i operatorów programu? Wstęp 
wolny 

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

Zapomnieni z Amazonii.
Ekolocos – NEIFF 
na Bielanach

godz. 19.00

18

Koncert w wykonaniu grupy wokalnej Notabene. 
Usłyszymy znane kolędy w nowych aranżacjach, 
a także oryginalne pastorałki oraz polskie i zagranicz-
ne piosenki o tematyce zimowej. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w Sekretariacie BOK od 14.01

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

Koncert 
zimowo-kolędowy

godz. 18.00

20

Grupa teatralna Zapis Fonetyczny. Czarna komedia 
i portret w krzywym zwierciadle „statystycznych” 
mieszkańców wielkiego miasta. Bezpłatne wejściów-
ki do odbioru w Sekretariacie BOK od 09.01

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

Spektakl 
„Wielka Płyta”

godz. 19.00

18

Teatrzyk w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek. Bez 
ograniczeń wiekowych. Wstęp wolny

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

„Anaruk 
w Grenlandii”

godz. 17.00

22

Prelekcję poprowadzą trenerzy z Klubu Zdrowego 
Stylu Życia. Na zapisy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14, 
tel. 22 833 40 09

„Odżywianie 
a aktywność fizyczna”

godz. 17.00

17

Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wiek 5+. Zapisy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14, 
tel. 22 833 40 09

Dzień 
Babci i Dziadka

godz. 17.00

18

Spotkanie autorskie – Grzegorz Sieczkowski  – książ-
ka + pokaz filmu

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Książka 
„Zima stulecia” 

godz. 17.30

22

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

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

„Zimowe inspiracje”

godz. 17.00

21

Dajcie się porwać w krainę rosyjskiej piosenki! 
Koncert młodej śpiewaczki z  z Syberii, Yanki Rosjanki, 
przy akompaniamencie gitary akustycznej. W repertu-
arze  utwory słynnych rosyjskich bardów – Wysockie-
go, Okudżawy, Mitiajewa, ballady i dumki ludowe 
oraz piosenki współczesnych autorów: Szewczuka,  
Arbienina,  Surganowa, Sukaczewa. Wstęp wolny

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

Yanka Rosjanka 
– akustycznie 

godz. 18.00

19
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Off na Zakręcie.
W Drogę 
Pokaz filmów niezależnych z Polski i Niemiec. Dyskusję prowadzi Maciej 
Misztal, dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Godz. 19.00. Wstęp 
wolny

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

Wystąpi: Ola Jas (wokal), João de Sousa (gita-
ra), Dominik Gawroński (trąbka). Usłyszymy 
piosenki łączące elementy jazzu, muzyki 
luzofońskiej oraz world music z folkiem i sło-
wiańską melancholią. Bilety 20 zł, przedsprze-
daż od 22.01

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

Koncert 
„Bez miłości”

godz. 18.00

30

Zatańczy Aneta Skut z towarzyszeniem muzyków 
Cuffy Cuthbertsona (Wielka Brytania) i Jaime Cantera 
(Hiszpania). Zabierzemy Państwa w podróż po 
Hiszpanii, podróż wypełnioną żywymi kolorami 
i namiętnością tańca flamenco. Bilety 15 zł, przed-
sprzedaż od 15.01 

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

Koncert 
„Noc flamenco”

godz. 17.00

26

Koncert zespołu Tołhaje. Tołhaje to tradycyjne 
melodie i improwizacja, to dźwięki magicznych 
i tajemniczych Bieszczad. Bilety 20 zł, przedsprzedaż 
od 15.01

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

„Folk miasta, 
Folk w mieście”

godz. 18.00

27

Spektakle teatralne, koncerty interaktywne, warszta-
ty to propozycje BOK na nadchodzące ferie. Szcze-
gółowe informacje, terminy, zapisy na stronie www.
bok-bielany

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

Ferie 
ze sztuką

27.01–01.02

27

Zajęcia plastyczne dla dzieci. Wiek 5+. Zapisy

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22, ul. Rudzka 12/14, 
tel. 22 833 40 09

Zimowy 
krajobraz

godz. 17.00

25

Wystawę malarstwa, rysunku i rękodzieła. Przed-
stawione prace są autorstwa naszych czytelników 
oraz artystów. Bez ograniczeń wiekowych. Wysta-
wa czynna od 15 grudnia do 31 stycznia. Wstęp 
wolny

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

Zimowe 
inspiracje31

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Potańcówka
dla seniorów

godz. 13.30

24

Warsztaty przygodowe dla dzieci od lat 7. W progra-
mie prelekcje z zakresu survivalu i  bezpieczeństwa 
na sankach i łyżwach,  prezentacja ekwipunku 
zimowego w formie aktywizacji ruchowej, warsztaty 
z robotyki, doświadczenia i eksperymenty oraz 
warsztaty manualne. Koszt 160 zł/tydzień. Zapisy

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

Dzika 
Zima

godz. 10.00

28
Koncert Filharmonii Narodowej. Muzyczna wyprawa 
do Ameryki szlakami bezkresnej prerii. W programie 
piosenki z musicali, filmów  i przeboje największych 
gwiazd muzyki rozrywkowej. Bilet 4 zł/osoba

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

Po drugiej 
stronie tęczy

godz. 10.45

23

W programie: prelekcja i prezentacja multimedialna, 
koncert muzyki kurdyjskiej i perskiej, pokaz taneczny, 
quiz z nagrodami i degustacja przekąsek irańskich. 
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 15.01

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

Wieczór 
międzynarodowy – Iran

godz. 18.00

23

Spektakl dla dzieci FALKSHOW 

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

„Szopka 
kukiełkowa”

godz. 17.30

23
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W piątek, 7 grudnia, Urząd 
Dzielnicy Bielany gościł dele-
gację z Ukrainy. 

W śród gości znajdowali się 
działacze samorządowi 
i przedstawiciele trze-

ciego sektora, a także najlepsi ab-
solwenci projektów realizowanych 
przez Międzynarodowy Instytut 
Republikański na Ukrainie. Wizy-
ta delegacji z Ukrainy w Warszawie 
� nansowana jest ze środków USA-
ID, rządowej agencji przy Depar-
tamencie Stanu USA.

Spotkanie rozpoczął Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany Grze-
gorz Pietruczuk, który przez 
blisko godzinę odpowiadał na 
pytania samorządowców doty-
czące m.in. największych proble-
mów, z jakimi boryka się dzielni-
ca. Spotkanie prowadziła Zastęp-
ca Burmistrza Katarzyna Pota-
powicz. Wśród prelegentów 

Samorządowcy z Ukrainy na Bielanach

znaleźli się też: Wiceprzewodni-
cząca Zarządu Samorządu Miesz-
kańców Młociny – Agnieszka 

Gola, która opowiedziała o dzia-
łalności samorządu mieszkańców 
i ich inicjatywach. 

Iwona Dolecka – Kierownik 
Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury 
opowiedziała o Miejscu Aktywno-

ści Lokalnej i Inicjatywie Lokalnej 
realizowanej w Dzielnicy Bielany 
(projekt Archiwum Wólki) oraz 
współpracy z mieszkańcami przy 
organizacji projektów kulturalnych. 
Krystyna Żebrowska – Przewod-
nicząca Rady Seniorów Dzielnicy 
Bielany oraz naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia Pa-
weł Sieńkowski opowiadali o zasa-
dach działania i inicjatywach Rady 
Seniora. Magdalena Ulejczyk – 
naczelnik Wydziału Kultury i Pro-
mocji przedstawiła przykłady dzia-
łań kulturalnych realizowanych 
z inicjatywy mieszkańców, a radna 
Dzielnicy Bielany – Sylwia Lacek 
przedstawiła narzędzie partycypa-
cji społecznej jakim są konsultacje 
społeczne i opowiedziała o ostat-
niej inicjatywie mieszkańców Bie-
lan dotyczącej obrony targowiska 
na Wolumenie.

Spotkanie zakończyło się 
wspólnym pamiątkowym zdję-
ciem.

Redakcja

Babska Bielańska Szlachetna Paczka

9 grudnia zakończył się drugi 
sezon projektu „Rozśpiewane 
SMYki w świecie Muzyki”. 

D ziewięć niezwykłych spo-
tkań z muzyką skierowa-
nych do dzieci w każdym 

wieku. Twórcą i pomysłodawcą 
cyklu jest Kamila Lewicka, do-
świadczony pedagog, muzyk i co-
ach odwagi.

W niedzielne przedpołudnia 
salę widowiskową Urzędu Dziel-
nicy Bielany odwiedzało każdego 
miesiąca ok. 100 małych meloma-
nów, a najliczniejsze spotkanie 
zgromadziło 150 dzieci!

Koncerty wypełnione były pięk-
ną muzyką, wartościową wie-

dzą muzyczną przekazywaną w ra-
dosnych zabawach, tańcem i śpie-
wem. Poranki ułożone tematycznie 
zabierały dzieci do świata zwierząt 

połączonych na zasadzie skojarzeń 
z instrumentami. Specjalnie na każ-
de spotkanie autorka projektu Ka-
mila Lewicka komponowała pio-

senkę dostosowaną do dziecięcych 
głosów. Na scenie występowali za-
wodowi muzycy, prezentując kolej-
ne instrumenty oraz mali artyści 
z warszawskich szkół. Zawsze obec-
na była też pianistka, która koloro-
wała dźwiękami całe spotkanie.

Nie zabrakło tak lubianego 
przez dzieci akcentu plastycznego. 
Na ogromnych arkuszach przygo-
towanych specjalnie na potrzeby 
koncertów, powstawały piękne 
ilustracje inspirowane tematem 
każdego spotkania.

Każdy koncert kończyła nowa 
piosenka, wykonana przez dzieci 
zaproszonych gości oraz całe ro-
dziny. Miłą pamiątką były koloro-
wanki z poznanym instrumen-
tem, które dzieci otrzymywały na 
pożegnanie.

„Rozśpiewane SMYki w świecie 
Muzyki” to niezwykła propozycja 
muzyczna. Wysoki poziom arty-
styczny, doskonała zawartość mery-
toryczna, niezwykła ilość pomysłów, 
a wszystko przekazane w sposób 
atrakcyjny dla dzieci. Piękna, grana 
na żywo muzyka, znakomici goście, 
dużo mądrej, wesołej zabawy. Cykl 
cieszył się ogromną popularnością 
mieszkańców dzielnicy. Zyskał zna-
komite opinie. Rodzice docenili 
wysoką jakość tych spotkań i atmos-
ferę każdego koncertu. 

„Rozśpiewane SMYki w świe-
cie Muzyki” miały charakter 
otwarty dla wszystkich dzieci i zo-
stały sfinansowane ze środków 
Urzędu Dzielnicy Bielany.

Redakcja

„Rozśpiewane SMYki w świecie Muzyki”

Samorządowcy z Ukrainy na Bielanach

Za nami 18. edycja Szlachetnej 
Paczki, która przynosi pomoc 
dla ponad 16,7 tys. rodzin 
w całym kraju, w tym blisko 
60 rodzin z Bielan. 

T o jeden z największych 
i najskuteczniejszych pro-
gramów społecznych 

w Polsce. Obok bezpośredniej 
pomocy materialnej płynącej od 
indywidualnych darczyńców, 
Szlachetna Paczka skupia też 
grupy tj. Paczka Piłkarzy, Paczka 
Artystów, czy Paczka Prawników. 
Mało tego, w tym roku w naszej 
dzielnicy powstała wyjątkowa, 
oddolna inicjatywa o nazwie 
Babska Bielańska Szlachetna 
Paczka. 

– Pomysł na organizację tej 
formy Paczki pojawił się bardzo 
spontanicznie w rozmowie z Kingą 

i Agatą, które razem ze mną mo-
derują facebookową grupę Babskie 
Bielany. To miejsce, które skupia 

wspaniałe dziewczyny i cudowne 
kobiety – co pokazałyśmy – aktyw-
ne, a przede wszystkim wrażliwe 
na potrzeby drugiego człowieka! 
Nie spodziewałyśmy się tak dużego 
odzewu! Kilkanaście dziewczyn 
jeszcze tego samego dnia zadekla-
rowało pomoc nie tylko w zbiórce, 
ale i na miejscu w przygotowaniu 
bielańskiego Finału Szlachetnej 
Paczki. To było niesamowite! To 
magia Świąt! – mówi Sylwia Lacek, 
inicjatorka zbiórki, radna Dzielni-
cy Bielany. – Najważniejsze jest 
jednak to, że efekt naszej pracy 
przyniesie radość potrzebującej 
osobie, która mam nadzieję – po-
czuje, że jest dla kogoś ważna, a jej 
przyszłość może być dużo lepsza! 
– dodaje. 

Pomoc tra� ła do potrzebują-
cych. Finał jest jednak począt-
kiem dalszej pracy. Wolontariu-
sze, którzy w dniu � nału przeka-
zali paczki z pomocą rodzinom, 
będą odwiedzać je ponownie 
w kolejnych tygodniach, aby 
sprawdzić, czy otrzymana pomoc 
materialna przełożyła się na 
zmiany w ich życiu. Samą inicja-
tywę można wspierać � nansowo 
cały rok, fundując Indeks Sukce-
sów dla wybranego dziecka z bazy 
podopiecznych Akademii Przy-
szłości, siostrzanego projektu 
Paczki, który pomaga uczniom 
borykającym się z problemami 
w szkole.

Redakcja

Władze dzielnicy Bielany z członkami delegacji z Ukrainy

Inicjatorki Babskiej Bielańskiej Szlachetnej Paczki

Grupa rozśpiewanych dzieci na spotkaniu z muzykę
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W dniach 12-23 listopada miała 
miejsce wystawa, którą zapo-
czątkował wernisaż w dniu 
9 listopada, na którym spotka-
ły się cztery pokolenia pasjona-
tów sztuki nowoczesnej. 

P odczas przemówienia autor-
ka opowiedziała o prezento-
wanej kolekcji oraz swojej 

autorskiej, skomplikowanej dla 
słuchaczy technice...

Magdalena Kobierecka uro-
dzona w 1974 roku na Bielanach. 
Tu się wychowała, a obecnie pra-
cuje i tworzy. Z zawodu jest kon-
serwatorem zabytków architektury, 
ale posiada również specjalizację 
techniczno-plastyczną. Ukończyła 
Studio Sztuki na kierunku Kreator 
przestrzeni. Jak mówi o sobie, jest 
malarką „od urodzenia”. Jest zało-
życielką i właścicielem pracowni 
plastycznej Format, inicjatorką 
Fundacji Pogotowie Artystyczne 
oraz działań nieformalnej grupy 
bielańskich twórców i rzemieślni-
ków Artyści na Swoim.

Malarka specjalizuje się w dy-
namicznych, mocno skontrasto-
wanych kompozycjach abstrakcyj-
nych, wykonywanych we własnej, 
unikatowej technice. Maluje akry-

Uroczysty wernisaż sztuki nowoczesnej

lem na szkle z wykorzystaniem 
elementów sgra�  to. Jej prace są 
wykonywane zdecydowanymi, 
śmiałymi pociągnięciami szero-
kich pędzli i szpachli.

Szkło znane jest w tradycji ma-
larskiej od wieków. Stanowi nośnik 
jej obrazów, jest symbolicznym por-
talem zapraszającym do świata czy-
stej abstrakcji powstającej w ode-
rwaniu od jakichkolwiek znaczeń 
i w odrzuceniu każdej przedmioto-

wości. Obrazy powstają z nierzeczy-
wistych form, które budowane są 
w rytmiczne kon� guracje. Ich ce-
lem jest zde� niowanie czystej ener-
gii. Tak jak szkło jest substancją nie 
mającą uporządkowanej, powta-
rzalnej budowy, tak obrazy Magda-
leny Kobiereckiej powstają jako 
jednorazowe zdarzenia artystyczne 
poprzez swobodne „stawanie się” 
czystych form wykreowanych ry-
sunkiem, barwą i światłem. Niektó-

re jej prace są bardziej dynamiczne 
i spontaniczne, inne mają łagodny, 
drgający lub wirujący ruch elemen-
tów. Powstają też układy zdecydo-
wanie statyczne, złożone z zawie-
szonych w przestrzeni pierwiast-
ków, wchodzących ze sobą w bar-
dziej uporządkowane relacje. Są jak 
uczucia człowieka – podobnie po-
wstają i są równie różnorodne. 

Ostateczny efekt malarka osią-
ga za pomocą niewielkiej ilości, 
miejscowo przenikających się, la-
serunkowych kolorów. Jej nadrzęd-
nym celem artystycznych poszuki-
wań jest wydobywająca się z wnę-
trza świetlistość, która nadaje ładu-
nek energetyczny, ale i harmonijny 
klimat współgrania wszystkich 
form wyrazu. Stworzenie tak poj-
mowanego obrazu umożliwia wy-
pracowana przez autorkę prac wła-
sna technika nakładania na szkło 
kilku warstw farby wybieranych na 
podobieństwo sgra�  ta w trakcie 
wysychania. W tym aspekcie, jest 
to jednocześnie zdarzenie malar-
skie (nakładanie) i rzeźbiarskie 
(wybieranie). W zamyśle powstaje 
jedynie koncepcja obrazu, sam pro-
ces twórczy przebiega już w trakcie 
samego wykonania, nie zostawiając 
przy tym, żadnego marginesu na 
błąd i nie dając możliwości korekty, 
jak w tradycyjnych technikach ma-
larskich. Technika ta pozwala two-

rzyć obrazy unikatowe i niepowta-
rzalne.

Wystawie towarzyszył cykl 
warsztatów plastycznych z technik 
odpowiednich do tworzenia swo-
bodnych abstrakcji prowadzonych 
przez autorkę wystawy.

Uczestnikami byli uczniowie 
pobliskich szkół podstawowych, 
bielańscy artyści oraz całe rodziny. 
Jak autorka zapowiedziała, że jej 
warsztaty dedykowane są dla uczest-
ników w wieku od 3 do 103 lat, tak 
podczas zajęć swoje talenty ukazy-
wały trzy pokoleniowe rodziny 
(ilość uczestników ok. 100 osób).

Foyer sali widowiskowej na 
dwa tygodnie zamieniło się nowo-
czesną w galerię sztuki współcze-
snej, a wystawę odwiedziło kilka-
set osób od miejscowych grup 
przedszkolnych poprzez ściśle za-
interesowanych z całej Warszawy 
po naszych bielańskich kombatan-
tów, biorących udział w obcho-
dach Dnia Niepodległości.

W ramach podziękowania za 
zorganizowanie wystawy Magdale-
na Kobierecka przekazała jeden ze 
swoich obrazów na szkle do deko-
racji gmachu Urzędu Dzielnicy.

Będzie można go zobaczyć 
w nowo otwartym MAL-u, ul 
Rudzka 12/14.

Redakcja

Projekt MOC KOBIETY ruszył 
w połowie wrześniu i trwał do 
połowy grudnia. 

T rzy  mies i ące  sp ot kań 
i warsztatów dla kobiet, a po 
drodze uczestniczki mogły 

uczestniczyć w wyjątkowej sesji 
fotogra� cznej z fotogra� ą Beatą 
Muchowską, która poprowadziła 
jeden z warsztatów.  

MOC KOBIETY koncentruje 
się na trzech głównych obszarach 
z życia kobiety - na miłości, oto-
czeniu i czasie. Jego inicjatorką 
i pomysłodawczynią jest Joanna 
Grabowiecka, reżyserka teatral-
na, trenerka rozwoju osobistego, 
która po sukcesie ubiegłoroczne-
go cyklu „Siła i piękno Kobiety” 
zorganizowanego w ramach Bie-
lańskiej Akademii Umiejętności 
i we współpracy ze Stowarzysze-
niem Twórców „Cztery wymiary 
to dla nas za mało” zapragnęła 
kontynuować ideę wspierania 
ścieżki kobiecości. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom kobiet, 
które swoim licznym udziałem 
i entuzjastycznym odbiorem 
ubiegłorocznego cyklu potwier-
dziły, iż zapotrzebowanie na tego 
typu inicjatywy jest ogromne, 
Moc Kobiety została rozpisana na 
trzy miesiące. 

Warsztaty – Moc Kobiety

Projekt natychmiast spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem 
i życzliwą przychylnością Zastępcy 
Burmistrza Magdaleny Lerczak 
oraz Magdaleny Ulejczyk, naczel-

nik Wydziału Kultury i Promocji. 
Obie panie mają świadomość, jak 
potrzebna i wartościowa jest ini-
cjatywa, która sprzyja rozwojowi 
kobiet. 

Do tej pory odbyło się dziewięć 
warsztatów z takimi prowadzący-
mi, jak wspomniana już fotograf-
ka Beata Muchowska, trenerka 
i mentorka Małgorzata Marczew-
ska, instruktorka jogi i właściciel-
ka szkoły Satwa Joga na Żoliborzu 
Gosia Galecka, trenerka i pie-
śniarka Mariola Rodzik-Ziemiań-
ska, trenerka, tancerka i instruk-
torka Justyna Jakubczyk oraz re-
żyserka, trenerka i autorka cyklu 
„Sztuka Dzikości” Joanna Grabo-
wiecka. W grudniu warsztaty po-
prowadzi dziennikarka i reżyserka 
� lmów dokumentalnych Aleksan-
dra Kutz.

Odbyły się warsztaty poświę-
cone takim tematom, jak archetypy 
kobiecości, joga ciała i joga twarzy, 
miłość w życiu, w sztuce i w bizne-
sie, samoakceptacja i asertywność, 
pieśń intuicyjna, taniec, twórcze 
pisanie, a także ciało.

Gośćmi Mocy Kobiety były: 
Olga Kozierowska – dziennikarka 
i założycielka Fundacji Sukces Pi-
sany Szminką, Wiesława Sujkow-
ska – scenarzystka i autorka tek-
stów oraz Katarzyna Miller – psy-
choterapeutka i autorka licznych 
książek z zakresu psychologii. 

Po warsztatach uczestniczki 
mówią i piszą o tym, że już dawno 
nie dały sobie tyle przestrzeni, aby 
odpocząć, zrelaksować się, ale 
i sprawdzić, jak się czują na tym 
etapie swojego życia, jakie są ich 

potrzeby i oczekiwania w stosunku 
do siebie samej i otoczenia. Moc 
Kobiety wspiera je w otwartym 
mówieniu o emocjach, w odkry-
waniu swojego potencjału i reali-
zacji marzeń. Fakt, że w projekcie 
biorą udział kobiety w różnym 
wieku, reprezentujące odmienne 
zawody i znajdujące się na różnych 
etapach życia jest inspirujący i po-
zwala spojrzeć na własne doświad-
czenia z innej perspektywy.

Gościnna przestrzeń oraz cen-
ne wsparcie, logistyczne, organi-
zacyjne oraz finansowe Urzędu 
Dzielnicy Bielany, jak również Fir-
my Matexi Polska sprawiły, że 
w każdą sobotę przez trzy kolejne 
miesiące w warsztatach rozwojo-
wych brało udział pomiędzy dwa-
dzieścia a czterdzieści uczestni-
czek! Rozpiętość wiekowa – od 
dwudziestu kilku lat do siedem-
dziesiątki i wzwyż. Dla każdej z nas 
to bezcenna lekcja dzielenia się 
doświadczeniem i przeżyciami, ale 
też uważnością, łagodnością i sza-
cunkiem dla każdej historii życia. 

Zainteresowanie projektem 
Moc Kobiety wciąż rośnie. To fan-
tastyczne, że my, kobiety, mamy 
w sobie tak wielką gotowość, by 
zmieniać same siebie, a dzięki 
temu zarówno najbliższe otocze-
nie, jak i otaczający nas świat. Moc 
Kobiety jest nieskończona. 

Joanna Grabowiecka

Nasze Bielany nr 12/2018

re jej prace są bardziej dynamiczne 
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Magdalena Kobierecka prowadzi w naszym Ratuszu warsztaty dla dzieci

Joanna Grabowiecka w czasie prowadzenia kolejnych warsztatów 

Uczestniczki warsztatów 
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To był wyjątkowy i uroczysty 
wieczór. 27 listopada w Sali 
Widowiskowej bielańskiego 
Urzędu Dzielnicy zebrali się 
członkowie Bielańskiego 
Klubu Kombatanta, nowo 
wybrane władze dzielnicy, 
na czele z burmistrzem Grze-
gorzem Pietruczukiem, radni 
oraz sympatycy środowiska 
kombatanckiego, by wspólnie 
celebrować piękny jubile-
usz – dwudziestopięciolecie 
istnienia Bielańskiego Klubu 
Kombatanta.

K lub powstał w 1993 roku. 
Zrzesza członków różnych 
organizacji kombatanckich 

działających na terenie Bielan, Żo-
liborza i Łomianek, nie mający 
jednak sformalizowanej struktury. 
Ma jednak swoje jasno określone 
cele, do których należą przede 
wszystkim pielęgnowanie pamięci 
o zbrojnym oporze wobec nazi-
stowskiego i sowieckiego okupan-
ta, obchodzenie rocznic ważnych 
wydarzeń z historii Polski oraz 
szerzenie wiedzy historycznej 
wśród młodego pokolenia.

O� cjalna część wieczoru roz-
poczęła się od przywitania gości: 
prezesa Mazowieckiego Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów Rzeczpospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych – pułkow-
nika Józefa Koleśnickiego, za-
stępcy komendanta Wojskowej 
Komendy Uzupełnień Warszawa-
Śródmieście, pułkownika Miro-
sława Pakuły, senator Barbary 
Borys-Damięckiej, Burmistrza 
Dzielnicy Bielany Grzegorza Pie-
truczuka, wiceburmistrzów: Ka-
tarzyny Potapowicz, Włodzimie-
rza Piątkowskiego i Andrzeja 
Maliny, radnych – Magdaleny 

Jubileusz Bielańskiego Klubu Kombatanta

Lerczak, Anny Czarneckiej, Ka-
roliny Dłuskiej, Sylwii Lacek, 
Wojciecha Borkowskiego i Ry-
szarda Zakrzewskiego, komen-
danta rejonowego Policji Lecha 
Bielaka oraz naczelnika V Od-
działu Straży Miejskiej Romualda 
Modzelewskiego, a także licznie 
przybyłych kombatantów, bohate-
rów wieczoru.

Następnym punktem części 
o� cjalnej było wręczenie odzna-
czeń dla osób, które od lat swoimi 
działaniami wspierają i tworzą 
Bielański Klub Kombatanta. Za-
rząd Główny Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej przy-
znał odznaczenie pamiątkowe za 
zasługi. Otrzymali je: przewodni-
czący BKK Józef Kassyk, Urszula 
Przymus i Henryk Ratyński. Od-
znaczenia Za Wybitne Zasługi od 
Zarządu Mazowieckiego ZKRPi-

BWP wręczono: Józefowi Kassy-
kowi, Marianowi Zubali, Witol-
dowi Gębiczowi, Janowi Weso-
łowskiemu i Hilaremu Jechowi-
czowi, zaś Za Zasługi – Leokadii 
Zając i Iwonie Kuc. 

Kolejnym punktem części o� -
cjalnej było wręczenie Komba-
tanckiej Odznaki Jubileuszowej 
„Polska Niepodległa 1918-2018”. 
Otrzymali ją: Andrzej Rak, Józef 
Jabłoński, Stefan Trzpil, Urszula 
Przymus, Henryk Ratyński, Ire-
na Wróblewska i Wiesława Gry-
gieńcze. Wręczono także dyplomy 
uznania z okazji rocznic urodzin 
członków BKK. Dyplomy tra� ły 
w ręce: Witolda Grzybowskiego, 
Marii Idzikowskiej-Szymańskiej, 
Józefa Jabłońskiego, Grażyny 
Chrapkowskiej-Macierzyńskiej 
i Hilarego Jechowicza (90 lat) 
oraz Stefana Trzpila, Józefa Kas-

syka, Zo� i Kalinowskiej i Jerzego 
Sacewicza (85 lat).

Burmistrz Grzegorz Pietru-
czuk, wiceburmistrz Katarzyna 
Potapowicz oraz radna Magda-
lena Lerczak, do niedawna wice-
burmistrz odpowiedzialną za 
kulturę i opiekę nad kombatanta-
mi wręczyli natomiast Józefowi 
Kassykowi, Urszuli Przymus, 
Jerzemu Sacewiczowi, Wiesła-
wie Grygieńcze, Marianowi Zu-
bali, Irenie Wróblewskiej, Tade-
uszowi Ziemakowi i Irmie Wie-
czorkowskiej-Bednarek podzię-
kowania za ich wieloletnią spo-
łeczną pracę w Bielańskim Klubie 
Kombatanta

Po części o� cjalnej odbyła się 
projekcja � lmu dokumentalnego 
pod tytułem „I w sercu, i w pamię-
ci. Historia Bielańskiego Klubu 
Kombatanta” w reżyserii Jakuba 

Brzozowskiego i Jakuba Pełki. 
Widzowie nie kryli wzruszenia, 
zaś twórcy filmu otrzymali od 
przewodniczącego BKK Józefa 
Kassyka pamiątkowe dyplomy. 
Dyplom otrzymał także piszący te 
słowa, za opracowanie tekstu do 
broszury zatytułowanej „25 lat 
Bielańskiego Klubu Kombatanta 
1993-2018”. Zarówno broszurę, jak 
i płytę DVD z � lmem (obydwie te 
pozycje wydał przez Urząd Dziel-
nicy Bielany), otrzymali w formie 
prezentu wszyscy obecni na uro-
czystości jubileuszowej goście.

Potem rozpoczęła się część 
artystyczna w wykonaniu trupy 
teatralnej „Warszawiaki” i… 
członka Bielańskiego Klubu Kom-
batanta, Hilarego Jechowicza. 
Pan Hilary podczas pobytu w woj-
sku nauczył się gry na banjoli, 
która od tego czasu jest jego ulu-
bionym instrumentem. Nie mógł 
więc sobie odmówić wspólnego 
występu wraz z zespołem, który 
zaprezentował nieco zainscenizo-
wane cwaniackie piosenki war-
szawskie, a także utwory harcer-
skie i powstańcze. Wspólny wy-
stęp „Warszawiaków” i Hilarego 
Jechowicza bardzo się podobał, 
więc nie obyło się bez bisów.

Ostatnim punktem programu 
był poczęstunek, który stał się oka-
zją do długich rozmów w zaprzy-
jaźnionym gronie.

Jubileusz Bielańskiego Klubu 
Kombatanta przeszedł do historii. 
Wszystkim naszym kombatantom 
życzymy przy tej okazji 200 lat (nie 
wypada życzyć 100, ponieważ 
w gronie członków BKK są także 
i ci ponad stuletni!), a korzystając 
z faktu, że nasza gazeta ukaże się 
jeszcze przed świętami – Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia i wszyst-
kiego najlepszego w nadchodzą-
cym 2019 roku!

Rafał Dajbor

Jubileusz Bielańskiego Klubu Kombatanta

Odznaczeni podczas jubileuszu 25-lecia BKK

Grzegorz Pietruczuk gratuluje odznaczenia Wiesławie Grygieńcze Urszula Przymus i Magdalena Lerczak

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i



18 Nasze Bielany nr 12/2018SPOŁ ECZN E

„Nasz Dom” obchodził w listo-
padzie podwójny jubileusz: 
90 lat na Bielanach i 99 lat 
istnienia. Na uroczystość 
przybyli starsi i młodsi wy-
chowankowie, goście oraz 
przyjaciele. Przez blisko wiek 
działania „Nasz Dom” zapewnił 
wychowanie, edukację i start 
w dorosłość około 5 tys. dzieci 
i młodzieży. 

P o okolicznościowych wystę-
pach, przemówieniach 
i prezentacji najnowszej pu-

blikacji o „Naszym Domu”, trady-
cyjnie wszyscy udali się do stołów-
ki na przepyszny bigos i ciasta. 
Posileni i szczęśliwi z kolejnego 
spotkania wychowankowie opo-
wiadali o swoim pobycie w domu 
dziecka. – Byłam w grupie trzeciej. 
Przebywałam tu 12 lat. Bardzo 
miło wspominam ten pobyt, za-
równo dyrekcję, wychowawców, 
jak i dzieciaki. Nie mogę narzekać, 
bo odpowiednio ustawili nas 
w dorosłe życie – rodzinę, pracę 
i dzieci. Od wielu, wielu lat jeste-
śmy dużą rodziną – zwierzyła się 
Weronika Aksamit. Potwierdzał 
te słowa także Grzegorz Kacza-

99 lat istnienia „Naszego Domu”
Pięciotysięczna rodzina.

nowski. – Spędziłem w „Naszym 
Domu” szmat czasu, a z Weroniką 
byłem w jednej grupie. Przyzwy-
czailiśmy się do przebywania 
w grupie, co nauczyło nas życia 
w dużej społeczności. Najgorsze 
jednak było wyjść z niej i żyć sa-
memu w czterech ścianach. Prze-
cież wcześniej wszystko mieliśmy 
podane pod nos – mówił. 

Al. Zjednoczenia 34
„Nasz Dom”, Dom Dziecka nr 1 

im. Maryny Falskiej mieści się przy 
al. Zjednoczenia 34, nieopodal 
Skweru im. Maryny Falskiej. To 
wielka rodzina, ostoja, a także ele-
ment infrastruktury bielańskiej 
wpisany do rejestru zabytków. 
Mało kto wie, że powstawał 
w szczerym polu, w czasie gdy naj-
bliższą większą zabudową była je-
dynie Akademia Wychowania Fi-
zycznego. Od 1940 r. do Powsta-
nia’44 w „Naszym Domu” przeby-
wało 170 wychowanków. W czasie 
okupacji uratowano tu około 30 
dzieci żydowskich, za co w 1985 r. 
Maryna Falska (pierwsza dyrek-
torka placówki) została pośmiert-
nie odznaczona Medalem Sprawie-
dliwej wśród Narodów Świata. 
W 1943 r. w specjalnej skrytce 
„Naszego Domu” Maryna Falska 
ukryła także pamiętnik Korczaka. 
W Domu działały komórki orga-
nizacji podziemnych, w skład któ-
rych wchodzili chłopcy i dziewczę-
ta powyżej 14. roku życia. Odby-
wały się tam szkolenia wojskowe 
i w efekcie około 50 wychowanków 
uczestniczyło w Powstaniu War-
szawskim, a w zgrupowaniach „Ży-
wiciel” i „Baszta” poległo 20. 
W tym czasie w „Naszym Domu” 
działał szpital polowy Armii Kra-
jowej. 

Historia nadal żywa
Warto także wiedzieć, że za-

kład wychowawczy „Nasz Dom” 
istnieje od listopada 1919 r. Dzia-
łał początkowo w Pruszkowie, by 
otoczyć opieką sieroty po robot-
nikach i działaczach robotniczych 
poległych w czasie I wojny świa-
towej. Do powstania placówki 
przyczynili się: Maryna Falska, 
Janusz Korczak i Maria Podwy-
socka. Gdy w roku 1923 powsta-
ło Towarzystwo „Nasz Dom”, za 
uzbierane fundusze zakupiło 
działkę przy al. Zjednoczenia 34 

na Bielanach i s� nansowało bu-
dowę nowej siedziby Domu 
Dziecka. Placówkę uruchomiono 
w 1928 r. Jeszcze przed II wojną 
światową w tym budynku funk-
cjonowały m.in.: dwie najmłod-
sze klasy szkoły powszechnej, 
świetlica, biblioteka i półkolonie, 
z których mogły korzystać naj-
biedniejsze dzieci z osiedla Zdo-
bycz Robotnicza. Z przedszkola 
korzystało wtedy każdego dnia 
160 dzieci. 

Stanowisko dyrektorki piasto-
wała wtedy Mar yna Falska 
(z domu Rogowska), która uro-
dziła się 2 lutego 1877 r. na  Pod-
lasiu. Egzaminy uprawniające do 
pracy nauczycielskiej zdała eks-
ternistyczne. Ta nauczycielka za-
angażowana była w działalność 
niepodległościową PPS w War-
szawie i Łodzi. W 1905 r. po ko-
lejnym aresztowaniu została ze-
słana w głąb Rosji. Była żoną Le-
ona Falskiego, lekarza i działacza 
PPS, który jednak zmarł w 1912 r. 
w Wołożnie podczas leczenia epi-
demii tyfusu. Niebawem umiera 
także ich 2-letnia córeczka. Gdy 
w latach 1917–1918 Maryna Fal-
ska prowadziła w Kijowie internat 
dla dzieci i młodzieży polskiej, 
spotkała Janusza Korczaka  (Hen-
ryka Goldszmita).  Po powrocie 
do Polski oboje stworzyli sieroci-
niec. Gdy 7 września 1944 r. 
Niemcy nakazali ewakuację wy-
chowanków i personelu do obozu 
w Pruszkowie, Maryna Falska 
zmarła na atak serca (niektóre 
źródła podają, że po zażyciu cy-
janku). 

Dziś i wczoraj
Liczba podopiecznych „Na-

szego Domu” stopniowo maleje. 
Jeszcze w 1970 r. w Domu miesz-
kało 136 dzieci i młodzieży, nato-
miast obecnie ma ich być docelo-
wo 14. W międzyczasie urucho-
mionych zostało wiele mieszkań 
pozwalających wychowankom na 
usamodzielnienie się,  m.in. 
w 2000 r. udostępniono im takie 
przy ul. Baonu Zośka; potem przy 
ul. Mickiewicza w  2012 r. trzy 
mieszkania � lialne na Żoliborzu 
i Mokotowie, a w 2014 r. młodzież 
zamieszkała w kolejnym mieszka-
niu przy ul. Racławickiej. 

Olga Gajda

Wspomnienia, zdjęcia i fakty
Podczas jubileuszu rozdawano niedawno wydaną książkę poświę-

coną „Naszemu Domowi”. Za jej zawartość odpowiadają: Zuzanna 
Sękowska, Marta Ciesielska i Teresa Skudniewska. Wydawcą jest 
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2, przy 
ul. Jaktorowskiej w Warszawie. Publikacja została zrealizowana ze 
środków Dzielnicy Warszawa Bielany we współpracy z Polskim Sto-
warzyszeniem im. Janusza Korczaka oraz Korczakianum, pracownią 
Muzeum Warszawy. Z ramienia Dzielnicy Bielany w uroczystości udział 
wzięli: Joanna Tomaszewska, radna dzielnicy Bielany i Zygmunt 
Morawski. 

Jak co roku, 5 grudnia, w Mię-
dzynarodowym Dniu Wo-
lontariusza, Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, zorganizował uroczystą 
Galę Nagrody Bielańskiego 
Wolontariusza Roku.

T a bardzo sympatyczna i cie-
sząca się dużą renomą uro-
czystość, będąca formą po-

dziękowania dla osób poświęcają-
cych bezinteresownie swój czas, na 
rzecz innych ludzi, gromadzi za-
wsze pełną salę widowiskową 
Urzędu Dzielnicy Bielany. 

W tym roku uhonorowanych 
zostało 53 osoby, w tym:

- przyznano 46 Nagród BIE-
LAŃSKIEGO WOLONTARIU-
SZA ROKU,

- nagrodę BIELAŃSKIEGO 
SUPER WOLONTARIUSZA 
otrzymały 2 osoby,

- tytułem PRZYJACIELA  
BIELAŃSKIEGO WOLONTA-
RIATU 2018 R. uhonorowano 
5 osób.

Uroczyste dyplomy, statuetki 
i kosze upominkowe wręczał: 
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. 

Gala Nagrody Bielańskiego 
Wolontariusza Roku

Warszawy – Grzegorz Pietru-
czuk, oraz jego Zastępcy – Kata-
rzyna Potapowicz, Andrzej Ma-
lina i Włodzimierz Piątkowski, 
a także przedstawiciele Rady 
Dzielnicy Bielany: Anna Czar-
necka – Wiceprzewodnicząca 
Rady Dzielnicy Bielany oraz rad-
ni: Monika Szadkowska i Woj-
ciech Borkowski. 

W tym roku dodatkowe na-
grody dla SUPER  WOLONTA-
RIUSZY ufundowało Centrum 

Komunikacji Społecznej m.st. 
Warszawy.

Specjalnie na Galę program 
artystyczny przygotował Janusz 
Tylman, który akompaniował ar-
tystom: Joannie Stefańskie-Ma-
traszek i Ireneuszowi Miczce 
(śpiew) wspólnie z Dariuszem 
Świnogą (akordeon).

Uroczystość prowadził Igor 
Sokołowski.

Maciej Popławski

Nasze Bielany nr 12/2018

. – Spędziłem w „Naszym 

Nasze Bielany nr 12/2018

Przemawia Teresa Skudniewska

Władze dzielnicy z laureatkami Bielańskiego Wolontariusza Roku
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W ramach Bielańskiej Akade-
mii Seniora, oprócz uczestnic-
twa w wykładach otwartych 
czy zajęciach sportowo-re-
kreacyjnych seniorzy mogli 
też podszkolić umiejętności 
i rozwijać swoje pasje fotogra-
� czne. 

Z ajęcia obejmowały część teo-
retyczną i praktyczną: ćwi-
czenia warsztatowe i plene-

rowe, a także wizytę w galerii na 
wystawie fotogra� cznej. Kurs fo-
togra� czny prowadziła Karolina 
Siemion-Bielska. Na zakończenie 
Akademii uczestnicy warsztatów 
zaprezentowali prace powstałe 
podczas zajęć.

Program Bielańska Akademia 
Seniora � nansuje Miasto Stołeczne 
Warszawa, Dzielnica Bielany.  

Redakcja

Kurs fotogra� czny 
dla seniorów

Rankiem Iza rozsunęła story 
i wyjrzała na balkon z nikłą 
nadzieją, że będzie czysty. 

A le gdzie tam. W donicy z zi-
mującymi bulwami kroku-
sów urzędowały dwie siko-

ry, wyrywając sobie skrawek sło-
niny. Terakotę, pracowicie wczoraj 
wyczyszczoną, dziurawiły gołębie, 
wydłubując kaszę.

Przepędziła ptaszyska – leni-
wie odfrunęły na pobliskie drze-
wo. W jego bezlistnych teraz ko-
narach aż czarno jest od gap. Za-
wsze tam wyczekują na żer, zrzu-
cany z górnych balkonów; gdy coś 
spadnie, zlatują się jak opętane, 
czyniąc harmider. Iza zaś mieszka 
na pierwszym piętrze i balkon ma 
dłuższy niż sąsiedzi z góry, więc 
pokaźna część jadła ląduje na nim. 
Ptaki też.

Odskrobała kaszę i usiadła po-
buszować po internecie, który 
akurat opanowała na zajęciach 
w Klubie Seniora. Na drzewie, tuż 

Okiem seniora
za oknem, ptasia hałastra kokosiła 
się, pokrakując jak w � lmie Hitch-
cocka. Wydało jej się nawet, że 
wielka wrona łypie na nią okiem. 
Puknęła się w czoło i powędrowa-
ła przez płonące lasy Kalifornii.

Ledwie minęło południe, po-
derwał ją łopot skrzydeł. Cała 
chmara spływała w dół. Iza wypa-
dła na balkon, ale w górze było 
pusto i cicho. Oni to zrzucają 
ukradkiem, żeby ich nie dorwano. 
Dowiedziała się tylko, co sąsiedzi 
mieli dziś na obiad, bo na terako-
cie rozprysło się puree i buraczki.

Po południu spotkała w sklepie 
panią Joasię z parteru, która – oka-
zało się – ma jeszcze gorzej. Nie 
może otworzyć okna, bo cuchnie 
pod blokiem śmietnisko: resztki 
jedzenia i guano.

Ptak stworzenie Boże, zimą też 
musi jeść – z pomocą dobrych 
ludzi łatwiej ją przeżyje. Ale wśród 
dobrych ludzi są maniacy.

Irma

Karpia kupuje się dziś w przed-
dzień Wigilii i wpuszcza do 
wanny. 

A lbo jeszcze wcześniej i od 
razu oprawia. Tylko bab-
cia z dziadkiem pamięta-

ją wigilijne świty, podczas któ-
rych jak Polska długa i szeroka 
dobiegało znad rzek i stawów 
rąbanie przerębli. Ryby przezna-
czone na wieczerzę musiały bo-
wiem zostać złowione tegoż dnia 
i przyrządzone z nabożnym sza-
cunkiem. Tajnym znakiem 
pierwszych chrześcijan był prze-
cież rysunek ryby.

Kiedy czas się zatrzyma i wy-
ciszy powszedni zgiełk, właśnie 

Tamten nastrój przy stole

babcia z dziadkiem mogą przywo-
łać dawny smak świątecznej trady-
cji i przywrócić przy stole tamten 
nastrój, coraz bardziej odległy od 
dzisiejszego. Wiele razy przekona-
łam się, że młodzież – o dziwo – 
podczas uroczystości rodzinnych 
chętnie słucha babcinych gawęd. 
Kto opłatkiem z bliźnim się poła-
mie, ten przez cały rok będzie bez 
trosk dzielił się z nimi chlebem 
powszednim. Nieprzypadkowo ów 
gest łamania chleba tra� ł do na-
szych domów z Chrystusowej 
Ostatniej Wieczerzy, ale po to, by 
panowała w nich miłość, przyjaźń 
i solidarność rodzinna.

Stół nakryty białym obrusem, 
pod obrusem garść siana, bo w sta-

jence leżało na sianie Dzieciątko. 
Ale jest i taka tradycja: panna spra-
gniona zamążpójścia lub kawaler 
wyciągają spod obrusa jedno źdźbło. 
Jeśli okaże się zielone – wkrótce 
ślub; zwiędłe to długie i może bez-
owocne oczekiwanie, a uschnięte to 
bezżenność bez nadziei. 

Prezenty pod choinkę też za-
sługują na komentarz. Prawidło-
we więzi między ludźmi oparte są 
na wzajemności: współpracy 
i współodpowiedzialności. Nimi 
właśnie powinniśmy obdarowy-
wać się na co dzień, a symbolem 
są podarki wigilijne. Podążali 
wszak do stajenki pastuszkowie 
i królowie, każdy coś niosąc Dzie-
ciątku.

O czym jeszcze mogą opowia-
dać przy wieczerzy babcia z dziad-
kiem? O symbolice pustego miej-
sca przy stole, kolędnikach, sno-
pach zboża wróżących urodzaj, 
potrawach z kapusty, której liście 
zapewniały łaski losu, obowiązko-
wej Pasterce – bo nieobecność na 
niej to niełaska niebios… A że 
mamy stulecie odzyskania nie-
podległości, warto przywołać wer-
sję kolędy „Bóg się rodzi”, śpiewa-
ną w Boże Narodzenie roku 
1918:

W górę serce, polskie dzieci,
Ojczyzna nam zmartwychwstała
Wzbudź w narodzie ufność, zgodę
Między wszystkimi stanami
Niech po cierpieniach w nagrodę
Miłość mieszka między nami.

Miłych, wesołych świąt! Bał-
wana na śniegu / 
I  mnie j  życ ia 
w biegu / I tyle 
radości  /  I le 
karp ma ości/.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Policjanci ostrzegają przed 
oszustami, podającymi się za 
przedstawicieli � rm energe-
tycznych. 

O szuści, którzy w ostatnich 
tygodniach pojawili się na 
Bielanach, proszą o okaza-

nie ostatniego rachunku za ener-
gie. Po kilku tygodniach klienci 
otrzymują nową umowę ze sfałszo-
wanym podpisem. Prosimy o za-
chowanie czujności i poinformo-
wanie bielańskich policjantów 
o każdym takim przypadku.

Bielańscy policjanci proszą 
o zachowanie ostrożności, gdy 
odwiedzające nas w domu osoby:

– przedstawiają się jako pan 
„z elektrowni” czy „zakładu 
energetycznego”, co wielu oso-
bom – zwłaszcza starszym – ko-
jarzy się z wiarygodnym sprze-
dawcą energii,

– posługują się nazwą łudząco 
podobną do nazwy innej firmy 
i informują o konieczności podpi-
sania nowej umowy z powodu np. 
zmiany siedziby firmy, systemu 
obsługi klienta, okresu rozlicze-
niowego, czy nawet wymiany licz-
ników,

– oferują nieznacznie niższą 

cenę energii, ale nie informują 
o dodatkowych, mniej widocznych 
w umowie opłatach dodatkowych 
np. wysokiej opłacie abonamento-
wej, czy obowiązkowym ubezpie-
czeniu zdrowotnym, co znacząco 
podnosi całkowite koszty pono-
szone przez klienta.

Policjanci apelują:
– sprawdź nazwę � rmy i tożsa-

mość przedstawiciela, który poja-
wił się w Twoim domu. Informacje 
zwery� kuj w � rmie, którą ma re-
prezentować,

– dowiedz się, jakie dokładnie 
warunki oferuje Ci sprzedawca. 
Dopytuj o wszystkie szczegóły bu-
dzące wątpliwości,

– nie podpisuj umowy bez do-
kładnego przeczytania jej treści. 
Umów się na podpis później, aby 
spokojnie przeczytać dokument,

– podpisując umowę powinie-
neś otrzymać swój egzemplarz 
dokumentu oraz wzór odstąpienia 
od umowy.

Nie należy wpuszczać do miesz-
kania osób, które oferują podpisa-
nie jakiejkolwiek umowy. Więk-
szość � rm nie wysyła swoich przed-
stawiciel do mieszkań klientów. 

ek

Uważajmy na osoby oferujące 
fałszywe umowy na dostarczanie 
energii elektrycznej

I  mnie j  życ ia 

Irma 

Tamten nastrój przy stole

Tegoroczne jasełka w Mediatece

Karolina Siemion-Bielska prowadzi kurs dla seniorów
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Za nami rozgrywki MD Bielany 
w piłce ręcznej liceów. Najlep-
szymi drużynami szczypior-
niaka okazały się 122 LO im. 
I. Domeyki wśród dziewcząt 
i 59 LO im. J. Kusocińskiego 
wśród chłopców.

W zawodach dziewcząt 
uczestniczyło siedem, 
natomiast w turnieju 

chłopców dziewięć drużyn. Ry-
walizacja dziewcząt została zdo-
minowana przez 122 LO im. 
I. Domeyki, które bardzo pewnie 
przeszło przez fazę grupową, pół-
� nały i � nał, zwyciężając w nim 
z Reymontówką zdecydowanie 
– 9:1.

Dużo bardziej wyrównane 
mecze przyniósł turniej chłop-
ców. Do rywalizacji włączyło się 
kilkanaście drużyn, a w finale 
spotkały się licea Maczka i Kuso-
cińskiego. Ostatecznie, po zacię-
tym meczu i serii rzutów karnych, 
lepsi okazali się uczniowie Kuse-

Kusy i Domeyko najlepsze w piłce ręcznej

go, którzy wykorzystali atut hali, 
w której na co dzień trenują w ra-
mach lekcji w-f.

Drużyny Domeyki i Kusego 
reprezentowały Bielany w WOM. 
Rozgrywki odbywały się w hali 

CRS Bielany. Na początku grudnia 
uczennice 122 LO Domeyki zdo-
były czwarte miejsce w gronie 18 

dzielnic. Na wynik szczypiorni-
stów Kusego czekamy.

MG

Za nami tradycyjny, coroczny 
Otwarty Turniej Mikołajkowy 
w koszykówce kadetek. W hali 
przy ulicy Przybyszewskiego 
rywalizowały cztery zespoły. 
Najlepiej zaprezentowała się 
drużyna Warsaw Basketball.

Zmagania były bardzo wy-
równane. Aż trzy drużyny 
podzieliły się punktami, 

zdobywając pięć w trzech spotka-
niach. Co więcej, także mała tabe-
la nie dawała rozstrzygnięcia. 
Drużyny Warsaw Basketball, 
Szkoły Podstawowej 204 i bielań-
skiej Szkoły Podstawowej nr 369 
miały taki sam bilans bezpośred-
nich spotkań, a dwa pierwsze ze-
społy legitymowały się takim sa-
mym bilansem koszy. O wygranej 

Warsaw Basketball 
zwycięża w SP 369

zadecydował bezpośredni mecz, 
w którym Warsaw Basketball po-
konał 31:29 Szkołę Podstawową 
nr 204. 

Szkoła Podstawowa numer 369 
legitymowała się o 3 punkty gor-
szym bilansem koszy, a w fazie 
zasadniczej pokonała 21:20 War-
saw Basketball i uległa 20:23 SP 
204. Stawkę uzupełniały zawod-
niczki Szkoły Podstawowej Przy-
mierza Rodzin.

Zwyciężczyniom i wszystkim 
uczestniczkom gratulował Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany – Grze-
gorz Pietruczuk, który brał udział 
w ceremonii rozdania pucharów 
i medali. Dzielnica Bielany � nan-
sowała turniej.

MG

Dzielnica Bielany zakończyła 
akcję „Koszulka dla szkoły”. 
Nowe komplety strojów spor-
towych, niezbędne do udziału  
w rozgrywkach szkolnych 
otrzymały wszystkie placówki 
oświatowe na terenie Bielan, 
które angażowały się w rywali-
zację w 2018 roku. 

A kcja „Koszulka dla szkoły”, 
realizowana przez Zespół 
Sportu i Rekreacji, miała 

na celu odświeżenie stanu posia-
dania bielańskich szkół, jeśli cho-
dzi o stroje sportowe. Zarząd 

Koszulka dla szkoły 
– podsumowanie akcji

Dzielnicy poprzedniej kaden-
cji złożył obietnicę wymiany stro-
jów dla szkół i zrealizował ją w stu 
procentach. 

– Wiele biedniejszych szkół nie 
miało własnych kompletów stro-
jów, inne padły ofiarą reformy 
oświaty i musiały ponieść koszty 
zmiany strojów z gimnazjalnych, 
na szkoły z oznaczeniami szkół 
podstawowych. Uznaliśmy, że po-
niesiemy koszty związane ze zmia-
ną. Dodatkowo wszystkie dzieci 
biorące udział w zawodach dziel-
nicowych i WOM mają komfort 
występowania w ładnych, tworzo-

nych według schematu dla całych 
Bielan strojach – opisuje akcję 
Burmistrz Dzielnicy Bielany Grze-
gorz Pietruczuk.

Od początku 2018 roku kom-
plety strojów od Dzielnicy Bielany 
otrzymało 25 szkół. Większość 
z nich odebrała nagrody podczas 
Bielańskiej Gali Sportu Szkolnego, 
podsumowującej rywalizację War-
szawskiej Olimpiady Młodzieży 
w czerwcu. Stopniowo uzupełnio-
no także komplety pozostałych 
szkół, kończąc akcję w grudniu.

MG

Wspólne zdjęcie zwycięskich zespołów

Finał akcji „Koszulka dla szkoły”
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Pierwszy weekend grudnia 
przyniósł dobre informacje dla 
bielańskich taekwondzistów, 
którzy rywalizowali w Olszty-
nie, w zmaganiach o Puchar 
Polski. W klasy� kacji młodzi-
ków drużyna pod szyldem 
Team Tebek zajęła pierwsze 
miejsce, co jest sporą i miłą 
niespodzianką. Złote medale 
w kategorii seniorów zdoby-
wali Akademicy. Nie zabrakło 
krążków UKS G-8 Bielany.

Team Tebek z sukcesami

Drużyna Tebek Bielany wy-
walczyła w Olsztynie pięć złotych 
krążków. Na najwyższym stopniu 
podium stawali Aleksander An-
klewicz, Zuzanna Klisowska, 
Antoni Sokołowski, Zo� a Ku-
cińska i Wiktoria Bajer. Piąte 
miejsce dodatkowo wywalczył 
Jakub Sołtysiak. Antoni Soko-
łowski debiutował w rywalizacji 
młodzików, od razu zwyciężając 
w zawodach.

W zmaganiach kadetów Maja 
Sidor była trzecia, a Zuzia Soko-
łowska piąta. Sztab szkoleniowy 
odpowiedzialny za sukcesy bielań-

Grad medali taekwondzistów

skiej młodzieży w taekwondo to: 
Piotr Paziński, Wojciech Pyzel, 
Anna Rapita, Michał Łoniewski 
i Maciej Kaczorowski.

UKS G-8 
dokłada medale

Swoją reprezentację w Olsz-
tynie miały także AZS-AWF 
Warszawa i UKS G-8 Bielany. 
W zmaganiach juniorów 58 kilo-
gramów trzeci był Dominik Pa-
pierowski. Na tym samym stop-
niu podium stanął Patryk Duraj 

Modzelewski w kategorii 78 ki-
logramów. W zmaganiach kade-
tek trzecia była Natalia Kotlew-
ska, podobnie jak Zuzanna El-
hadi. Ich młodszy kolega – Pa-
tryk Rogala zajął drugie miejsce 
w zmaganiach młodzików, po-

dobnie jak Jagoda Zielińska 
i Kinga Kordziak.

Sukcesy seniorów 
AZS-AWF
Nie zawiedli seniorzy AZS-

AWF Warszawa. Na uwagę zasłu-
guje złoto Jakuba Sobczuka 
w zmaganiach seniorów, który był 
trzeci w kategorii 63 kilogramów. 
Jego klubowy kolega z AZS-AWF 
Warszawa – Sebastian Uścimiuk 
był trzeci w tej samej kategorii. 
W zmaganiach 80 kilogramów 
zwyciężył Oleksandr Babienko. 
Trzeci był jego klubowy kolega – 
Hubert Skrzydlewski. W zmaga-
niach 87 kilogramów złoto wy-
walczył Siergiej Babienko. W ry-
walizacji kobiet srebrny medal 
zdobyła Oliwia Uścimiuk w wa-
dze 49 kilogramów, brąz Julia 
Sereda w kategorii 57 kilogra-
mów, srebro Milena Mazurek 
w wadze 62 kilogramów, Eliza 
Zbrzezna – 67 kilogramów i brąz 
Gabriela Dajnowicz w tej samej 
kategorii. Do pokaźnego dorobku 
Akademików złoto dołożyła Oli-
wia Sokołowska w wadze 73 ki-
logramów.

Kolejne zawody Pucharu Pol-
ski już na początku stycznia.

MG

To był dobry rok dla Grand 
Prix Bielan w tenisie stołowym. 
XXII edycja swój � nał rozegrała 
w ostatnią sobotę listopada 
w hali 94 LO im. Gen. Maczka. 
W całym cyklu wystartowało 
aż 145 zawodników!

F inałowy turniej Grand Prix 
Bielan w tenisie stołowym 
miał wyjątkową, uroczystą 

oprawę. Rywalizacja odbywała 
się na dwunastu stołach od 
wczesnych godzin rannych. 
Zgodnie z ustaleniami z Urzę-
dem Dzielnicy, który współ� -
nansuje zmagania, ostatni � na-
łowy etap turnieju objął także 
rywalizację osób dorosłych, któ-
ra cieszyła się sporym zaintere-
sowaniem.

Zmagania zaczęli najmłodsi 
tenisiści stołowi. Z upływem czasu 
miejsca przy stołach zajmowały 
starsze kategorie wiekowe. Orga-
nizowany przez 22 lata na Biela-
nach przez tenisową rodzinę Len-
giewiczów turniej, w tegorocznej 
edycji cieszyły się frekwencją zbli-
żoną do minionych lat. Wszystko 
za sprawą zaangażowania prezesa 
UKS Bielany – Michała Lengiewi-
cza. Nagrody wręczali Burmistrz 

Huczny � nał GP Bielan 
w tenisie stołowym

Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pie-
truczuk oraz prezes Mazowieckie-
go Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego – Marek Zalewski. 
Warto zauważyć, że w turnieju 
sukcesy odniosła w dużej mierze 
młodzież z bielańskich szkół, jak 
chociażby urodzona w roczniku 
2007, ale grająca już na bardzo 
wysokim poziomie Anna Zdunek 
ze SP 53 na Rudzie.

– Fantastycznie widzieć halę 

wypełnioną po brzegi tenisistami. 
To pokazuje dobrą kondycję tej 
dyscypliny sportu na Bielanach. 
Musimy opracować plan poprawy 
warunków uprawiania tenisa na 
Bielanach, bo Grand Prix Bielan 
udowadnia zapotrzebowanie na 
ten sport u osób w każdym wieku 
– nie krył zadowolenia Grzegorz 
Pietruczuk.

 MG

Podobnie jak w minionym 
roku szkolnym, także w rywa-
lizacji 2018/2019 koszykarki 
i koszykarze XXII LO im. J. Mar-
ti wywalczyli złote medale MD 
Bielany. Obie drużyny będą 
reprezentowały naszą dzielni-
cę w rywalizacji Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży.

C o bardzo ciekawe, w rywa-
lizacji, która odbywała się 
w 122 LO im. I. Domeyki, 

do turnieju dziewcząt i chłopaków 
awansowały dokładnie te same 
licea: 22 LO im. J. Marti, 94 LO im. 
gen. S. Maczka, 41 LO im. J. Lele-
wela oraz zespół gospodarzy.

Najmniej powodów do radości 
w zestawieniu najlepszych zespo-
łów mieli koszykarze w liceum 
Lelewela, które zajęło czwarte 
miejsce w zmaganiach dziewczyn 
i trzecie w zmaganiach chłopaków. 
Koszykarskie drużyny Maczka 
wywalczyły czwarte miejsce w 
turnieju chłopaków i srebrny me-
dal dziewcząt. Gospodarze z Do-
meyki sięgnęli po brąz dziewcząt 
i srebro chłopaków. Równych so-
bie nie miała drużyna Jose Marti, 
która choć nie wygrywała w � na-
łach wysoko, to jednak przewaga 

obu drużyn była dość znacząca 
w spotkaniach o złoto. Decydują-
cy mecz drużyn chłopaków oglą-
dał Zastępca Burmistrza Dzielni-
cy Bielany – Andrzej Malina, 
który wręczał medale najlepszym 
koszykarzom.

Tym samym zespół ze Sta� a 
powtórzył sukces sprzed roku. 
Reprezentacje 22 LO wywalczy-
ły tytuły MD Bielany, a następ-
nie na WOM dwa brązowe me-
dale. Czy powtórzą ten sukces, 
dowiemy się na początku 2019 
roku.

MG

Jose Martii powtarza 
koszykarski sukces

Grad medali taekwondzistów

Grzegorz Pietruczuk z zawodniczkami i opiekunami

Wspólne zdjęcie bielańskich taekwondzistów

Andrzej Malina 
wręcza zawodnikom medale
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Konkurs „5” z BIELAN
Miło nam powitać Czytelników 
„Naszych Bielan” w świątecz-
nym nastroju oraz konkursie 
ze znajomości dzielnicy. 

P rzypominamy zasady kon-
kursu. W „5 z Bielan” zwy-
cięża 10 osób, które dobrze 

rozszyfrują zagadkę. Z prawidłową 
odpowiedzią prosimy zadzwonić 
do redakcji, tel. (22)  443 47 60 lub 
wysłać mail na adres: tolechow-
ski@um.warszawa.pl

Aby wygrać nagrodę, należy 
zerknąć na zdjęcie obok i prawidło-
wo odpowiedzieć na dzisiejsze py-
tanie: w jakim bielańskim obiekcie 
wykonano świąteczne zdjęcie?

Imiona i nazwiska laureatów 
podamy w styczniowym numerze 
„NB”. Rozwiązanie „5 z Bielan” 
oraz lista zwycięzców listopado-
wego wydania gazety. Prawidłowa 
odpowiedź brzmiała: Wrzeciono.

Jako pierwsze odpowiedziały 
osoby: Marcin Frankowski, Ane-
ta Milik, Michał Olejarz, Lech 
Ozimkiewicz, Agnieszka Pągow-
ska, Janusz Piotrowski, Paulina 
Pius, Justyna Smolińska, Marian 
Udziela, Barbara Wolszczak. 
Gratulujemy i zapraszamy do re-
dakcji po nagrody.

Redakcja
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Serdecznie wszystkich wita-
my w świątecznym wydaniu 
krzyżówki. 

A by rozwiązać krzyżówkę, 
należy wpisać prawidłowe 
odpowiedzi w poziomych 

kratkach. Litery zielonego pola 
utworzą hasło. Prosimy je podać, 
dzwoniąc do redakcji na nr tel. 
(22) 443 47 60  lub wysyłając 
e-mail na adres: tolechowski@
um.warszawa.pl

Wygrywa pierwszych 10 osób, 
które udzielą poprawnej odpo-
wiedzi.

Podajemy rozwiązanie krzyżów-
ki z listopadowego numeru „NB”. 
Właściwe hasło brzmiało: Święto 
Niepodległości. Nagrody otrzymują 
następujące: Joanna Bajer, Kata-
rzyna Czubak, Małgorzata Gło-
wacz, Marcin Frankowski, Kata-
rzyna Jaczewska, Katarzyna Kruk, 
Janusz Piotrowski, Anna Starzyń-
ska-Abramowicz, Łukasz Wach, 
Barbara Wolszczak. Gratulujemy 
i zapraszamy do redakcji (pok. 317) 
po ich odbiór.

Czas na dzisiejsze zmagania 
konkursowe. Prosimy uzupełnić 
brakujący fragment tekstu znanych 
kolęd.

Imiona i nazwiska zwycięzców 
wydrukujemy w styczniowym wy-
daniu „Naszych Bielan”. Życzymy 
powodzenia.

Redakcja

Bielańska krzyżówka

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

Z bliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, więc przygoto-
waliśmy odpowiednią foto 

zagadkę do ułożenia w całość. 
Przygotujcie: nożyczki, kartonik 
oraz klej. Wytnijcie 9 kwadratów 
ze zdjęcia, ułóżcie w dobrej kolej-
ności i naklejcie na kartonik. Ca-
łość trzeba sfotografować apara-
tem cyfrowym / telefonem komór-
kowym i wysłać na adres e-mail: 
tolechowski@um.warszawa.pl lub 
przynieść do redakcji.

Dla zwycięzców konkursu przy-
gotowaliśmy niezwykle atrakcyjny 
zestaw nagród. Prosimy podać imię 
i nazwisko dziecka. Listę młodych 
laureatów wydrukujemy w stycznio-
wym wydaniu „Naszych Bielan”.

Podajemy rozwiązanie „3 po 3” 
z listopadowego numeru gazety. Na 
prawidłowo sklejonych fragmen-
tach zdjęcia znajdowały się owoce 
lasu, czyli grzyby.

Oto lista zwycięzców: Igor Dą-

3 po 3. Konkurs dla dzieci

browski, Jakub Hoser, Kacper Ko-
kosiński, Nikola Michałowska, 
Zuzia Michałowska, Bartek Pielak, 
Szymon Piotrowski-Midak, Mar-
cel Świnecki, Kornelia Wach.

Serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy (pokój 317, III p) po odbiór 
nagród.

Redakcja

1. Ach, ... żłobie 2. Anioł pasterzom 
... 3. Bóg się rodzi, moc ... 4. Dzisiaj 
w ..., dzisiaj w ... 5. Gdy się Chrystus 
rodzi i ... świat przychodzi 6. Gdy 
śliczna ... Syna kołysała 7. Jezus ma-
lusieńki ... wśród stajenki 8. Lulajże 
Jezuniu, moja ... 9. Mędrcy świata ... 
10. ... cicha stajenka licha 11. Nowy 

Rok bieży, w ... leży 12. ... szopy, hej 
pasterze 13. Hej bracia, czy ...? 14. 
Pasterze mili, coście ...? 15. Pójdźmy 
wszyscy do ... 16. Wśród nocnej ciszy, 
głos ... rozchodzi 17. Przybieżeli do 
Betlejem ... 18. Tryumfy ... Niebie-
skiego 19. ... gospodarzu, domowy 
szafarzu 20. Oj, ..., ...

Wraz z końcem 2018 roku 
kończy się cykl zmagań na-
szych Czytelników z zadaniami 
szachowymi.

W ostatnim numerze lau-
reatami, w kolejności 
zgłoszeń zostali: Zbi-

gniew Kornet, Manfred Mannke, 
Małgorzata Sztyren oraz Jacek 
Szmidt.

Zgodnie z obietnicą, wracamy 
do zadania szachowego nr 19, które 
ma ciekawą historię. Przypomina-
my, że prosiliśmy o wskazanie białej 
bierki, która będzie matować czar-
nego króla. Zadanie to ułożył znany 
z poczucia humoru Samuel Loyd 
i zaprezentował je w 1858 r. w sza-
chowym klubie w Nowym Yorku. 
Loyd zaproponował, że ułoży zada-
nie, w którym przewrotnie należy 
wskazać bierkę, która na pewno nie 
będzie matować. Wyzwanie podjął 
Denis Julien i wskazał na pionka b2. 
Poniższe rozwiązanie pokazuje, kto 
przegrał zakład i płacił za obiad.

Białe grożą przeprowadzeniem 
wieży z b5 przez pola d5 lub f5 na 
pierwszą linię z matem.

Czarne mogą obronić się przed 
tym manewrem grając ….Wc5+, 
z wymianą wież.

Białe:1. b2-b4, 
1…..Wc5+, 2. b:c5, a2. Groził 

mat Wb1. 3. c6 biały pionek pnie 
się w górę i znowu białe grożą ma-
newrem Wd5 lub Wf5. 3…..Gc7, 
aby nie dopuścić do mata w piątym 
ruchu. 4. c6:b7, np. G:g3. 5. b:a8 
i mat po promocji pionka w Goń-
ca lub Hetmana.

Loyd swojemu zadaniu nadał 
nazwę „Excelsior”, nawiązując do 

słynnego wiersza autorstwa Hen-
ry’ego Longfellow – jednego 
z najwybitniejszych poetów ame-
rykańskich XIX w. Słowo to znaczy 
po łacinie „zawsze wyżej, piąć się 
w górę”.

Rozwiązaniem zadania nr 19 
jest więc biały pionek z pola b2 
pnący się stale w górę jak bohater 
w ww. wierszu.

Zadanie nr 20, żartobliwa 
dwuchodówka, „świąteczna cho-
inka” nie sprawiła kłopotów na-
szym Czytelnikom. Rozwiązaniem 
jest tutaj ruch He4.

Redakcja postanowiła rozsze-
rzyć ilość nagradzanych miejsc za 
cały cykl do pierwszych siedmiu. 
Zwycięzcami w kolejności zostali:

1. Manfred Mannke, 2. Paweł 
Wielk, 3. Andrzej Szewczak, 
4. Gordon Brown, 5. Zbigniew 
Kornet, 6. Jacek Szmidt, 7. Mał-
gorzata Sztyren. 

Serdecznie gratulujemy laure-
atom, a wszystkim Czytelnikom 
naszego kącika składamy najlepsze 
życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i  Nowego 2019 
Roku!

Nagrody za cały dziesięciomie-
sięczny cykl jak i za ostatni etap 
można odebrać w Redakcji do 31 
stycznia 2019 r., po uprzednim 
umówieniu się telefonicznie: (22)  
443 47 60 lub wysłać mail na adres: 
tolechowski@um.warszawa.pl.

Ps. Za wspólnie spędzone chwi-
le przy szachownicy serdecznie 
dziękuje i pozdrawia miłych Czy-
telników, autor kącika szachowego 
„Lumami”.

Redakcja

Konkurs szachowy

Nasze Bielany nr 12/2018

Konkurs „5” z BIELAN
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DAM PRACĘ
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej za-
trudnią INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ/
INSTRUKTORA ZAWODU do pracy z dorosłymi 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
listu motywacyjnego wraz z CV na adres: wtz-
sadowa@poczta.onet.pl, tel. 22 751 40 41.

• Młoda dziewczyna do odbierania telefonów 
we własnym domu dwa razy w tygodniu, tel. 
729 320 855 (dzwonić po godz. 20.00).

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

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

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

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

• Antykwariat Conrada 11 p. 2. Skup książek 
i innych rzeczy w domu klienta. Płatność go-
tówką od ręki, tel. 509 548 582.

• NARTY w ALPACH FRANCUSKICH 17-
24.03.2019 w  La  Plagne. Samolot do Ge-
newy: SWISS/LUFHANSA autokar do hotelu 
apartamentowego na wys. 1950 m w centrum 
terenów narc., 7 kolejek i wyciągów przed ho-
telem, setki km tras i wyciągów. CENA  od 
3.300 zł zawiera: VAT, samolot z przewozem 
nart, autokar, zakw 7 nocy, ubezpieczenie - 
również SKI skipass na 6 dni, na cały teren 
La Plagne pilot,  wstęp na basen. Od ponad 
25 lat takie wyjazdy dla lekarzy organizuje 
Biuro Podróży KWATOUR s.c. ZAPRASZAMY: 
kwatour@op.pl  tel. 501 074 194. W czasie 
ferii szkolnych współorganizacja: PEREGRINUS  
i KWATOUR. Zgłoszenia i informacje: bop@
ecclesia.org.pl

• Cyklinowanie, lakierowanie, układanie 
parkietu, desek, mozaiki, paneli. Naprawy 
wszystkich rodzajów podług. Umiarkowane 
ceny, osobiście, solidnie. Tel. 22 633 53 51m 
696 790 466.

• Pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych 
i kryzysowych. Terapia w nurcie TSR. Terapia 
EMDR. Pomoc osobom z trudnościami w funk-

cjonowaniu psychicznym. Fundacja Wsparcie 
i Rozwój 22 12 15 948 lub tel. kom. 501 761 
834.

NAUKA
• ANGIELSKI - Bielany, Żoliborz, Bemowo, 
korepetycje, dzieci, młodzież, dorośli, eg-
zaminy, Matura, lektorka/korepetytorka z 
wieloletnim doświadczeniem, i sukcesami 
uczniów, lubiąca ludzi i siebie, dojazd, tel. 
506 430 084.

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

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

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

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

• Kupię mieszkanie, 3-pokojowe na Bielanach, 
(blisko metra). Może być do remontu, po-
średnikom dziękuję. Tel. 789-415-857.

• Sprzedam lub zamienię ładne rozkładowe 
mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2 hipoteka I 
piętro w IV bloku metro Słodowiec, balkon, 
zieleń na mniejsze (Bielany, Żoliborz) w ni-
skim lokalu (parter, I p.) albo na mały domek z 
działką blisko Warszawy. Tel. 798 992 264.

• Sprzedam lokal na działalność 40 m2, kana-
lizacja, witryna, w pasażu handlowym. Cena 
40-35 tys. zł – do negocjacji, tel. 504 185 841 
(dzwonić po godz. 20).

SPRZEDAM
• Sukienkę długą ciemnozieloną, rozmiar 13/14 
(USA); nową czapkę z lisa (brąz); smoking 100% 
wełny, rozmiar 170/100/90, tel. 22 669 75 51, 
535 490 200.

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

• Likwidacja pomieszczeń. Stoły warsztato-
we, agregat prądotwórczy, wyciągarki, części 
samochodowe – blachy i inne, tel. 602 506 
791.

Ogłoszenia drobne

Święta Bożego Narodzenia tuż, 
tuż... Nadchodzi magiczny czas 
wspólnego śpiewania kolęd 
i pastorałek. Poznajmy bliżej 
ich genezę, bo warto. Zatem...

W dużym skrócie. Kolęda 
ma charakter katolicki 
z motywem narodzin 

i adoracji Dzieciątka Jezus. Nato-
miast pastorałka jest bardziej 
świecka, wręcz ludowa: pojawiają 
się wątki przydomowych zwierząt, 
staropolskiego jadła, imion itp.

Czas na krótką historię kolęd 
i pastorałek.

Obyczaj śpiewania kolęd – 
utworów związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia pojawił się 
u nas we wczesnym średniowie-
czu. Posiadały one charakter łaciń-
skich pieśni ogólnokościelnych, 
które stopniowo zmieniały swoją 
formę oraz treść. Już w XIII w., za 
sprawą przybyłych do Polski Oj-

Pierwsze zachowane w formie 
słownej kolędy odnaleźć można 
w rękopisach z XV w., choć nie 
posiadały (jeszcze) zapisu nutowe-
go. Przykładowo: w „Kancjonale 
Jana z Przeworska” z 1435 r., za-
chował się tekst kolędy: „Chrystus 
się nam narodził”. Już pierwsze 
wersy mają konstrukcję, uznawaną 
dziś za językowe archaizmy. „Chry-
stus się nam narodził, jenż dawno 
powieszczon był, w Betlejem, ży-
dowskim mieście, z Panny Maryjej 
czyście. Alleluja...”

Melodii do tekstów ówczesnych 
kolęd przetrwało do dziś niewiele. 
Ale... Na ich ślad natra� amy w ta-
bulaturze Jana z Lublina – orygi-
nalnym dziele rękopiśmiennictwa: 
„Kancjonale staniąteckim” z 1586 r. 
i nielicznych zapisach o anonimo-
wym pochodzeniu. Często używa-
no sformułowań: „ma notę własną”, 
„odnosi się do noty innej kolędy” 
czy „ta pieśń może być śpiewana 
jako i o słowiku”. Sugeruje to linię 
melodyczną o pogodnej lub rado-
snej formie, stosownej do treści 
śpiewanej kolędy.

Przekazywane z pokolenia na 
pokolenie melodie kolęd wraz 
z tekstami, ulegały mody� kacjom 
i rozbudowie struktury melodycz-
no-harmonicznej. Jedne zmienia-
ły swoją wartość muzyczną, inne 
zachowały niemal oryginalny cha-
rakter aż do dnia dzisiejszego, choć 
miewają czasem archaizującą for-
mę językową. Z najwcześniejszych 
średniowiecznych kolęd polskich 
pochodzą m.in.: „Chrystus się nam 
narodził”, „Anioł pasterzom mó-
wił”, czy „Piosnka na dzień Naro-
dzenia Pańskiego”.

Pod koniec XV wieku podczas 
kolędowania przy żłóbku, pojawiła 
się uroczystość – misterium dra-
matyczne. Poszczególne role tego 
wydarzenia, „odgrywali” nie tylko 
duchowni, ale również służba ko-
ścielna i uczniowie szkółek przy-
para� alnch. W świątyni ustawiano 
naturalistyczną szopkę krytą sło-
mą, z Dzieciątkiem Jezus zrobio-
nym z wosku lub klejonego papie-

ru (co było wówczas kosztownym 
wydatkiem) w otoczeniu Maryi, 
Józefa, wołu oraz osiołka. Następ-
nie szli pasterze z trzodą owiec: 
alegoryczny obraz wiernych, idą-
cych złożyć hołd swemu Panu.

Wiek XVI przyniósł w tradycji 
ludowej zwyczaj kolędowania bar-
dziej swojski, by nie rzec – plebej-
ski w swej treści. Jak wspominały 
ówczesne kroniki: „nie są to pieśni 
do użycia kościelnego... ale są to 
piosnki wesołe”. Kolędnicy odgry-
wali sceny hołdu w stajence złożo-
ne przez Trzech Króli, często 
wprowadzając własne interpreta-
cje zdarzeń oraz postaci. Zwyczaj 
ten (z czasem) nabrał form para-
teatralnych: obok śpiewających 
aktorów widowiska pojawiły się 
kukiełki poruszane na jasełkowych 
deskach. To wtedy zaczęły powsta-
wać pierwsze pastorałki – pieśni 
pasterskie nawiązujące do tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia. Osa-
dzone były mocno w polskich re-
aliach; pojawiają się motywy pej-
zaży wsi, przydomowych zwierząt, 
imion, jadła, napitków i instru-
mentów ludowych.

W XVI i XVII w. jasełka cieszy-
ły się wśród ludności olbrzymią po-
pularnością. Przyczynili się do tego 
bracia kapucyni, bernardyni oraz 
franciszkanie. W ówczesnych kroni-
kach tak odnotowano: „jako że mar-
twe posągi nie wzniecały w ludziach 
stygnącej ciekawości, przeto bracisz-
kowie dla większego powabu ludu, 
swym jasełkom przydawali rucha-
wości, a to między osóbki stojące 
mięszając chwilami... wytykając 
przez szpary w rusztowaniu, rozma-
ite � gle nimi wyrabiali... a tak się to 
ludowi prostemu i młodzieży podo-
bało, że kościoły wypełnione były 
ponad miarę”.

Najpiękniejsze oraz najbar-
dziej znane kolędy powstały 
w XVIII oraz XIX w.: „Bóg się 
rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Wśród nocnej ciszy” czy „Pójdź-
my wszyscy do stajenki”. W XIX w. 
znanych jest już w Polsce kilkaset 
kolęd i pastorałek o wielkim 
i zróżnicowanym bogactwie me-
lodycznym, zawierające elementy 
hymnów, kujawiaków, mazurków 
i polonezów. Ich znajomość za-
wdzięczamy między innymi tyta-
nicznej wręcz pracy, jaką przeka-
zał nam ks. Michał Marcin Mio-
duszewski. Zawarł swoją wiedzę 

w zbiorach zatytułowanych: 
„Śpiewnik kościelny, czyli pieśni 
nabożne z melodyjami w Kościele 
katolickim używane” z 1838 r. czy 
„Pastorałki i kolędy z melodyja-
mi” z 1843 r. Dzięki niemu może-
my poznać pochodzenie i rozwój 
poszczególnych pieśni.

Niepowtarzalny klimat i natu-
ralistyczna głębia kolęd stała się 
twórczą inspiracją wielu kompo-
zytorów muzyki klasycznej. Tu 
warto wspomnieć np. motyw me-
lodyczny kolędy „Lulajże Jezuniu”, 
który wykorzystał między innymi 
Fryderyk Chopin w swoim „Sche-
rzo h-moll”.

Wiek XX i XXI przyniósł nowe 
muzyczne spojrzenie na kolędy 
i pastorałki, które stały się nieod-
łącznym elementem obchodów 
świąt Bożego Narodzenia. Przeby-
ły długą, kilkusetletnią drogę 
z klasztorów i świątyń, trafiając 
„pod strzechy”, do każdego domu.

Współcześni twórcy chętnie 
nagrywają i wykonują świąteczny 
repertuar, gdyż jest to niezwykle 
wdzięczny temat. Tu wspomnieć 
należy znakomite orkiestry pod 
batutą Leonarda Bernsteina, Her-
berta von Karajana, Neville Mar-
rinera... Do tego zacnego grona 
dołączają mistrzowie śpiewu: Lu-
ciano Pavarotti, José Carreras, 
Placido Domingo, Teresa Żylis-
Gara, Wiesław Ochman, Andrzej 
Hiolski i wielu innych. Wreszcie, 
słynne polskie zespoły wokalne: 
„Mazowsze”, „Poznańskie słowiki” 
czy „Chór Archikatedry Warszaw-
skiej”.

Na koniec, przedstawiciele 
muzyki popularnej, czy jak kto 
woli – rozrywkowej. Bez nich nie 
sposób się obejść w święta, bo zna-
my i słuchamy ich w ten niezwykły 
czas. Znakomite interpretacje ko-
lęd wykonywali/wykonują abso-
lutni mistrzowie gatunku: Bing 
Crosby, Frank Sinatra, Elvis Pre-
sley, Tom Jones, Jerzy Połomski, 
Irena Santor, Ewa Bem, Krzysz-
tof Krawczyk, Stanisław Sojka, 
Justyna Steczkowska, zespoły: No 
To Co, Czerwone Gitary czy Skal-
dowie.

I tym akcentem zakończę mu-
zyczną bielańską podróż przez 
krainę kolęd oraz pastorałek. Ra-
dosnych, rozśpiewanych Świąt!

Leszek Rudnicki

ców Franciszkanów, pojawił się 
zwyczaj adoracji żłóbka z Dzieciąt-
kiem Jezus, przechodząc w pod-
niosłe nabożeństwo. W jego trak-
cie śpiewano pieśni o cechach 
późniejszych kolęd z obrzędem 
lulania, kołysania Dzieciątka.
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Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.


