Pismo dla Mieszkańców ukazujące się od 1999 r.

Fot. M. Sokół

bielany.waw.pl
Czytaj więcej str. 8

Wywiad z Andrzejem Mastalerzem,
Rektorem AWF Warszawa

NR 12 (248) Rok XXI – Grudzień 2019 ● Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ● ISSN 1507-7195

Do szopki na Dewajtis

Fot. S. Korzeniewski

Bielańska szopka wykonana przez rzeźbiarza Józefa
Wilkonia to wyjątkowe dzieło. Drewniana konstrukcja ustawiona przed kościołem na terenie dawnego
klasztoru kamedułów na warszawskich Bielanach,
po 16 latach od powstania została odnowiona.
W niedzielę, 15 grudnia mieszkańcy mogli podziwiać
efekty kilku miesięcy prac renowacyjnych.
– Mistrz Józef Wilkoń na naszą prośbę i przy wsparciu
finansowym dzielnicy odnowił piękne dzieło, które postawił na Bielanach 16 lat temu. Rzeźby były w złym stanie
technicznym, a teraz dzięki pracy Mistrza i jego współpracowników, zmieniły całkowicie swoje oblicze. Jest to jedna
z niewielu szopek całorocznych w Warszawie. Stała się też
jednym z symboli Bielan – mówi Grzegorz Pietruczuk,
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Dysponentem rzeźb jest parafia w Lesie Bielańskim,
której proboszczem jest ks. Wojciech Drozdowicz. – Wiele
osób odwiedza naszą niewielką parafię właśnie ze względu
na rzeźby. Nasz serdeczny przyjaciel Józek Wilkoń razem
z góralami odnowił drewniane figurki i od niedzieli każdy,
kto przyjdzie do nas, może cieszyć wzrok i serce zarówno
odnowioną karuzelą, jak i szopką – mówi ks. Drozdowicz.
dokończenie na str. 5

Święta
na Bielanach
Grudzień to miesiąc, kiedy panuje świąteczna atmosfera, w powietrzu unosi się zapach pierników, pakujemy prezenty, ubieramy choinkę i nawet mimo braku
śniegu, czujemy wyjątkowość chwili.

Fot. S. Korzeniewski

Więcej na str. 4

2

SAMORZĄD

XV i XVI Sesja Rady Dzielnicy
27 listopada 2019 r. odbyła się
XV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

R

ada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Rady m.st. Warszawy zmieniającej
uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady
i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Celem niniejszej uchwały jest
korekta granic miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie oraz
skorygowanie omyłek pisarskich.
Niniejszą uchwałą zmieniona zostaje granica przedmiotowego planu, poprzez wyłączenie działki
ewid. nr. 7/1 z obrębu 7-09-02.
Działka ta, zgodnie z ewidencją
gruntów i budynków, stanowi
w przeważającej części użytek leśny (LsIV i LsV), a ponadto znaj-

duje się w granicach rezerwatu
przyrody Las Bielański.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., który obejmuje: propozycje zmian w
planie dochodów, w planie wydatków oraz propozycje zmian w planie wydatków majątkowych.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.,
który obejmuje: propozycje zmian
w planie dochodów i wydatków.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła stanowisko
w sprawie funkcjonowania pawilonów handlowych wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jarzębskiego do ul. Daniłowskiego.

Nasze Bielany nr 12/2019
* * *
10 grudnia 2019 r. odbyła się
XVI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r.,
który obejmuje propozycje zmian
w planie wydatków.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła stanowisko
w sprawie proponowanej zmiany
sposobu opłat za wywóz śmieci.
Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przyjęła stanowisko
w sprawie zmiany trasy linii tramwajowej nr 28 (więcej na str. 6).
Teksty uchwał i stanowisk Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
są dostępne w wersji elektronicznej
na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.
Maciej Chmielewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Drodzy Mieszkańcy Bielan,
życzę Państwu,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosły ze sobą miłość, wiarę i nadzieję,
a pomyślność trwała przez cały rok 2020.
Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy
ponownie mi zaufali, oddając na mnie swój głos
w wyborach parlamentarnych.
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
Boże Narodzenie 2019 r.
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Dbamy o dobro lokalnej społeczności
O tym, jaki był miniony 2019 rok, planach inwestycyjnych i współpracy z Radą m.st. Warszawy rozmawiamy
z Grzegorzem Pietruczukiem, burmistrzem dzielnicy Bielany oraz Piotrem Mazurkiem, radnym m.st. Warszawy.

Piotr Mazurek: Niestety. Rząd
ograniczył dochody samorządów
i zarazem nałożył na nie dodatkowe, kosztowne zobowiązania.
Zmiany podatkowe (obniżenie
stawki PIT, podwyższenie kwoty
uzyskania przychodu, zwolnienie
z PIT osób poniżej 26. roku życia
i zniesienie tzw. 30-krotności limitu składek ZUS – red.), wzrost
Janosikowego czy niewystarczająca subwencja oświatowa uszczuplą
budżet miasta o 1,2 mld zł. Mimo
wszystko, burmistrzowie dzielnic
starali się utrzymać budżety na
poziomie z tego roku.
Grzegorz Pietruczuk: W niektórych obszarach np. sprawy społeczne mamy nawet minimalne
zwiększenia. Są miejsca, gdzie
mamy deficyt, ale w ciągu roku
będziemy go pokrywać z bieżących dochodów. Na sesji udało się
pozyskać dodatkowe 18 mln zł na
inwestycje.

O jakich inwestycjach mówimy?

G.P.: Przede wszystkim powstanie nowy budynek przedszkola nr 346 przy ul. Klaudyny 8, który zastąpi drewniany tzw. ciechanowski obiekt zbudowany w latach
70-tych. Znajdzie się tam więcej
oddziałów przedszkolnych. Pozwoli nam to przenieść pojedyncze
grupy przedszkolaków zlokalizowanych w pobliskim żłobku nr 16
przy ul. Klaudyny 10. Dodatkowo
wyremontujemy zwolnione pomieszczenia, a żłobek zaadaptuje
je nowe sale dla maluchów.
P.M.: Dzięki mojej propozycji
zmian w budżecie z przyznanych
18 mln zł część środków trafi na
bardzo wyczekiwany remont szkoły filialnej przy ul. Arkuszowej.
G.P.: To bardzo duży krok do
przodu. W budynku szkoły jest
wiele do zrobienia. Bardzo dobrze,
że coś w tym temacie się zaczyna
dziać.
Przykład ul. Arkuszowej pokazuje, że niezwykle ważne jest
wsparcie miejskich radnych. Niekiedy dodatkowe pieniądze udaje
się pozyskać dosłownie w ostatniej
chwili.

G.P.: To jest bardzo ciężka walka. Trudno przekonywać o swoich
potrzebach miejskiego skarbnika
czy władze miasta, bo każdy burmistrz stara się przeciągnąć na
swoją stronę. Jednak dzięki wsparciu radnych, w tym roku udało się

Panie Burmistrzu, co z remontem Parków Herberta i Jarnuszkiewicza?

Fot. M. Sokół

Spotykamy się na rozmowie
kilka dni po przegłosowaniu przez
Radę Warszawy budżetu na 2020 r.
Łatwo nie będzie.

Grzegorz Pietruczuk i Piotr Mazurek

pozyskać dodatkowe dziesiątki
milionów złotych.
P.M.: Na początku obecnej kadencji zapowiadałem, że nadal będę
wsłuchiwał się w głosy i liczył się
z propozycjami mieszkańców Bielan,
bo oni mnie wybrali, bym reprezentował ich interesy i pomagał w rozwiązywaniu problemów. I w tym
zakresie nic się nie zmieniło. Razem
z moimi koleżankami i kolegami
z Rady Warszawy, a także z Zarządem Dzielnicy Bielany dbamy o dobro naszej lokalnej społeczności.
G.P.: Wspólnie z radnymi miejskimi będziemy starać się o remont
ulic nadzorowanych przez Zarząd
Dróg Miejskich. Chodzi tutaj o ul.
Podczaszyńskiego, Perzyńskiego,
Jarzębskiego i Romaszewskiego.
Rozmowy trwają. Na liście inwestycji jest też dom kultury Piaski,
hala sportowa w rejonie ul. Balcerzaka i basen w rejonie ul. gen.
Maczka i Rudnickiego.
P.M.: To, że warto inwestować
w sport widać gołym okiem na
przykładzie hal pneumatycznych.
W połowie grudnia miałem okazję
brać udział w otwarciu dwóch nowych hal obiektów. W sumie na
terenie dzielnicy jest 9 takich zadaszeń. To bardzo potrzebne inwestycje, bo dzięki temu uczniowie mogą trenować na przyszkolnych obiektach przez cały rok.
Warto również pamiętać o poprawie infrastruktury drogowej. Dobrym przykładem jest al. Zjednoczenia. Niedawno udało się oddać
do użytku pierwszy odcinek mo-

dernizowanej arterii. Wyszło bardzo dobrze. Prace przeniosły się
na drugi odcinek od ul. Kasprowicza do ul. Marymonckiej, na razie
prace są prowadzone w ciągu pieszym.
Jaki dla dzielnicy Bielany był
kończący się 2019 r.?

G.P.: Było bardzo pracowicie.
Było bardzo dużo zmian, ale tych
pozytywnych. Widać je w wielu
obszarach. Do użytku oddaliśmy
pięć nowych placówek przedszkolnych wybudowanych w miejsce
wysłużonych budynków powstałych w latach 70-tych. Obecnie
trwa modernizacja przedszkola
przy ul. Wergiliusza. Staram się też
pozyskać środki na gruntowną
modernizację przedszkoli przy
ulicach: Brązowniczej, Tołstoja,
Gajcego i Broniewskiego. Podpisaliśmy umowę na rozbudowę
szkoły przy ul. Samogłoska 9.
Obecnie prowadzony jest remont
w szkoły przy ul. Gwiaździstej.
Trwa procedura przetargowa na
budowę żłobka przy ul. Bogusławskiego.
P.M.: Warto wspomnieć również o rozpoczęciu gruntownej
modernizacji ośrodka Hutnik przy
ul. Marymonckiej. Na początku
nie było łatwo, bo na ten cel było
przeznaczone kilkanaście milionów złotych, a kolejne procedury
przetargowe pokazały, że potrzeba
znacznie więcej. Na szczęście udało się zwiększyć budżet inwestycji
do ponad 40 mln zł.

G.P.: W przypadku Parku Herberta mieliśmy problemy z wykonawcą. Firma złamała wszelkie
zapisy i ustalenia w umowie. Kary
finansowe dla wykonawcy sięgają
już miliona złotych. Mieszkańcy
oczywiście widzą, że na terenie
parku się nic nie dzieje. To jednak
nie znaczy, że porzuciliśmy to zadanie inwestycyjne. W minionym
roku musieliśmy dokonać inwentaryzacji tego, co zastaliśmy po
usunięciu wykonawcy z terenu budowy. Następnie na podstawie inwentaryzacji przygotowaliśmy
procedurę przetargową. To bardzo
czasochłonne czynności, które
trzeba wykonać na spokojnie i dokładnie. W przypadku Parku Jarnuszkiewicza na prośbę mieszkańców zmodyfikowaliśmy projekt.
Maksymalnie zwiększyliśmy teren
zieleni, będą podwieszane chodniki, strefa wodna oraz wiele elementów, które podkreślą różnorodny
przyrodniczo charakter parku. Liczymy, że do końca przyszłego roku
uda się zrealizować oba zadania.

Dzielnica Bielany wspólnie
z Biblioteką Publiczną realizuje
projekt pt. Bielańska Fototeka.
Proszę coś więcej opowiedzieć o tym
przedsięwzięciu.

G.P.: Bielańska Fototeka to zbiór
archiwalnych fotografii dokumentujących życie dzielnicy na przestrzeni ostatniego stulecia. Fotohistorię Bielan tworzymy wspólnie
z mieszkańcami. Zebrane zdjęcia
w przyszłym roku zostaną udostępnione w formie cyfrowego archiwum. Powstanie specjalna strona
internetowa, na której każdy będzie
mógł przeglądać zdjęcia i tworzyć
wirtualne albumy. Nie zabraknie
również ciekawych opisów historycznych. Na jesieni zorganizowano
serię wykładów historycznych, które przyciągnęły tłumy mieszkańców.
Powoli wokół tego projektu zaczyna
się gromadzić społeczność zainteresowana historią naszej dzielnicy.
Co w ostatnim roku wyróżniało
dzielnicę?

G.P.: Myślę, że nasi mieszkańcy
coraz bardziej się integrują i angażują w różne inicjatywy. Przykładem jest kilkadziesiąt organizacji
pozarządowych, z których jestem
dumny. Wykonują ogromną i bardzo potrzebną pracę. Prężnie działa
również nasza Rada Seniorów
i Młodzieżowa Rada. Mieszkańcy
coraz chętniej uczestniczą w różnych akcjach proekologicznych or-

ganizowanych na terenie dzielnicy.
Bardzo mnie to cieszy, bo chcemy
być liderem pozytywnych zmian.
W siłę rośnie również społeczność
skupiona wokół naszych bielańskich
klubów sportowych. Zresztą sport
na Bielanach ma się bardzo dobrze.
Na jesieni o mistrzowskie laury walczyło trzech bielańskich zawodników. W Słowenii Robert Banasiuk
(TKKF Chomiczówka) zdobył tytuł
Mistrza Świata w kulturystyce, a wicemistrzowskie trofea powędrowały do Macieja Mazura (Bielański
Klub Kyokushin Karate) na zawodach w Japonii, a w Bośni i Hercegowinie do Michała Bławdziewicza
(Palestra Warszawa). Zwiększyliśmy
również dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pan radny jest przewodniczącym komisji bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Ostatnie
wyniki badań barometru warszawskiego pokazują, że mieszkańcy
dobrze oceniają bezpieczeństwo
w mieście.

Sądzę, że słusznie. 92 proc. badanych dobrze ocenia bezpieczeństwo w mieście. Tyle samo ankietowanych czuje się bezpiecznie
spacerując po swojej okolicy po
zmroku, a okolica, w której zamieszkuje jest spokojna. Z badania
wynika również, że mieszkańcy
oczekują zwiększenia liczby patroli Policji. I to się dzieje. Tylko
w tym roku warszawski samorząd
przeznaczył blisko 5 mln zł na
opłacenie dodatkowych ponadnormatywnych patroli Policji.
Czy wspomniane patrole obejmują konkretne miejsca?

Tak. Służby ponadnormatywne są realizowane w miejscach
wskazywanych przez mieszkańców na spotkaniach ze służbami
organizowanych na warszawskich
osiedlach. Na Bielanach jedna
z ostatnich serii spotkań była organizowana na przełomie listopada i grudnia m.in. w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej.
Każdego miesiąca w stolicy właśnie na podstawie takich konsultacji jest wskazywanych około 100
lokalizacji, w które należy wysłać
ponadnormatywne patrole.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć Czytelnikom „Naszych
Bielan” serdeczne życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.
BF
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Święta na Bielanach
Grudzień to miesiąc, kiedy panuje świąteczna atmosfera, w powietrzu unosi się zapach pierników, pakujemy prezenty, ubieramy choinkę i nawet mimo braku śniegu, czujemy wyjątkowość chwili.
Takie też były grudniowe wydarzenia – wypełnione kolędami, gwarem dzieci, świątecznymi warsztatami. Z ciepłą zimową
herbatą w dłoni spędziliśmy bardzo miłe sobotnie popołudnie. Tego sobie życzymy przez cały rok – miłych spotkań z sąsiadami, spacerów w bielańskich parkach i radosnych chwil spędzonych z najbliższymi.
Fot. S. Korzeniewski

Przy metrze Słodowiec rozbłysła świąteczna iluminacja

Życzenia mieszkańcom złożył Zarząd i Radni

Mikołaj potwierdził, że najmłodsi mieszkańcy dzielnicy byli grzeczni przez cały rok

W świąteczną atmosferę wprowadziły nas piękne utwory Stanisławy Celińskiej

Na bielańskich mikołajkach dzieci chętnie śpiewały z Magdą Steczkowską...

... a w kościele pokamedulskim najpiękniejsze kolędy zaśpiewała Olga Bończyk
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Do szopki na Dewajtis

Fot. S. Korzeniewski

BF

Ks. Wojciech Drozdowicz zadbał o odpowiednią oprawę wydarzenia

Fot. M. Sokół

Renowacja ruszyła jesienią
tego roku. Prace rozpoczęły się od
demontażu i przewiezienia rzeźb
do pracowni Józefa Wilkonia
w podwarszawskim Piasecznie.
Mistrz Józef uzupełnił ubytki, zabezpieczył preparatami i podmalował rzeźby w taki sposób, aby
zachować ich niezwykły charakter.
Renowacji bądź wymianie poddano także wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończeniowe (słupy, więźba, poszycie).
– W rzeźbach wystawionych
na działanie czynników atmosferycznych nastąpiły liczne uszkodzenia. Uzupełniliśmy wszystkie
braki, pęknięcia i szczeliny – opisuje Józef Wilkoń.
Szopka kilkanaście lat temu
była bardzo kolorowa, jednak czas
zrobił swoje. Na każdej z figur pojawiła się srebrzysta patyna,
a drewno – w ocenie artysty – szlachetnie się postarzało. – Doszedłem do wniosku, że nie będę koloryzował tego, co upływ czasu
dokonał z drewnem, a jedynie
uzupełniłem ubytki i uszkodzenia
– podsumował Wilkoń.

Fot. S. Korzeniewski

dokończenie ze str. 1

Fot. S. Korzeniewski

Mikołaj prosto z... nieba

Osiołek Franio to przyjaciel bielańskich dzieci

Fot. S. Korzeniewski

Fot. S. Korzeniewski

Wielka radość po odsłonięciu Szopki
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Niekorzystna zmiana w komunikacji miejskiej
Zarząd Transportu Miejskiego
skrócił trasę linii tramwajowej
28 do pętli Piaski. Spotkało się
to z dużym niezadowoleniem
pasażerów. Dotychczas linia
dojeżdżała z Dworca Wschodniego, przez Bielany, aż na Plac
Narutowicza (wcześniej na
Osiedle Górczewska).

Fot. Arch. Redakcji

D

la mieszkańców rejonów
ul. Conrada, Kochanowskiego czy al. Reymonta
wygenerowało to konieczność
dodatkowej przesiadki. 2 grudnia
sam miałem okazję zobaczyć zamieszanie na przystanku Piaski,
gdy motorniczy linii 28 wypraszał
z tramwaju zdezorientowanych
pasażerów. Wszyscy byli nieświadomi zmiany, tym bardziej, że
ZTM nie poprzedził decyzji konsultacjami społecznymi. Dotychczas linia 28 charakteryzowała się
dużą popularnością, na co wyraźnie wskazują obserwacje napełnienia pojazdów komunikacji
miejskiej prowadzone przez ZTM.

W godzinach porannego szczytu
maksymalny potok pasażerów
linii tramwajowych w ul. Broniewskiego wynosi 580 osób, dla
linii tramwajowej 22 705 osób, dla
linii tramwajowej 35 750 osób, dla
linii tramwajowej 28 oraz 1270

osób dla linii tramwajowej 33. Dla
znacznej części pasażerów celem
podróży „28” były węzły komunikacyjne przy skrzyżowaniach ul.
Broniewskiego i al. Reymonta
oraz ul. Conrada, al. Reymonta
i ul. Kochanowskiego.

3 grudnia, z poparciem radnych Klubu Radnych Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”, złożyłem wniosek z projektem
stanowiska Rady Dzielnicy Bielany w tej sprawie. Na XVI Sesji
Rady stanowisko zostało przy-

Zadaszenia szyte na miarę

Krystian Lisiak
Przewodniczący
Klubu Radnych
Stowarzyszenia
„Razem dla
Bielan”

Zadaszenia boisk szyte są na
miarę, pozbawione ciężkiej i kosztownej konstrukcji nośnej. Balon
utrzymuje się w górze dzięki panującemu we wnętrzu hali nadciśnieniu. Przed ustawieniem konstrukcji należy wykonać m.in.
przyłącze do ogrzewania oraz odwodnienie.
W ciągu ostatnich trzech lat
dzielnica na zakup hal wydała blisko 6 mln zł.

Na Bielanach oddano do
użytku dwie nowe hale
pneumatyczne. Wielkie balony
pokryły boiska SP nr 209 przy
al. Reymonta 25 oraz SP nr
289 przy ul. Broniewskiego
99a. Na terenie dzielnicy
funkcjonuje obecnie dziewięć
tego typu zadaszeń, najwięcej
w Warszawie.

Hale pneumatyczne
na Bielanach:

Fot. M. Sokół

H

Boisko bardzo szybko zostało przetestowane przez uczniów

Fot. M. Sokół

ale pneumatyczne sprawdziły się w naszej dzielnicy,
dlatego z wielką radością
uruchomiliśmy dwa kolejne obiekty – mówi Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Istniejące hale cieszą się
ogromną popularnością. Zajęcia
na nich odbywają się od rana do
późnego wieczora. – W dzień z hal
korzystają placówki szkolne, po
godzinie 17 obiekty udostępniane
są bielańskim klubom sportowym.
Mamy też pakiet bezpłatnych godzin dla mieszkańców – precyzuje
burmistrz Pietruczuk.
Na Bielanach pierwsza hala
powstała w 2016 r. nad boiskiem
Syrenka przy ul. Romaszewskiego. Rok później Centrum Rekreacyjno-Sportowemu przybyło kolejne zadaszenie – boiska
Orlik przy ul. Rudzkiej 6.
W ubiegłym roku dzielnica wykonała zadaszenie pięciu boisk
przy bielańskich szkołach. Dwie
ostatnie hale rozstawiono
w ostatnich dniach listopada
tego roku.

jęte przez radnych jednogłośnie.
Wnieśliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego o zmianę, polegającą na wprowadzeniu przedłużenia trasy linii tramwajowej
nr 28 do pętli Nowe Bemowo
lub pętli Koło, gdzie znajduje się
wolny tor do obsługi dodatkowej linii. Aby wniosek został
zrealizowany ZTM musiałby
wygospodarować na ten cel 5
składów tramwajowych, które
obsłużyłyby wydłużoną trasę –
taką informację uzyskałem na
posiedzeniu Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany 12 grudnia w bielańskim Ratuszu. Mam
nadzieję, że znajdzie się zrozumienie i dobra wola, aby wniosek Rady Dzielnicy Bielany został zrealizowany. Trzymajcie kciuki!

CRS Bielany, boisko „Syrenka”, ul. Romaszewskiego (od
2016 r.);
CRS Bielany, boisko „Orlik”, ul.
Rudzka 6 (od 2017 r.);
Szkoła Podstawowa nr 77 im.
Wandy Zieleńczyk, ul. Samogłoska
9 (od 2018 r.);
Szkoła Podstawowa nr 80 im.
Marii Kownackiej, ul. Aspekt 48
(od 2018 r.);
Szkoła Podstawowa nr 263 im.
Powstańców Wielkopolskich, ul.
Szegedyńska 11 (od 2018 r.);
Szkoła Podstawowa nr 293 im.
Jana Kochanowskiego, ul. Kochanowskiego 8 (od 2018 r.);
XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego, ul.
Zuga 16 (od 2018 r.);
Szkoła Podstawowa nr 209 im.
Hanki Ordonówny, al. Reymonta
25 (od 2019 r.);
Szkoła Podstawowa nr 289 im.
Henryka Sienkiewicza ul. Broniewskiego 99a (od 2019 r.).
BF
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Twórcze przedszkole na Bielanach

edycji konkursu „Warszawa
w kwiatach i zieleni”. Kwietna łąka
została laureatem w kategorii
„inne formy zieleni”.

Na terenie nowego Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a na Bielanach
plac zabaw zaprojektowano
w zgodzie z naturą. Z plastrów
drewna wykonano „wyniesiony” chodnik, co pozwoliło
na uratowanie przed wycinką
okazałego drzewostanu. Aleja
wykonana tradycyjną metodą
naruszałby system korzeniowy.

Sala pracy twórczej

P

Fot. M. Sokół

lac zabaw oddany do użytku
na początku listopada to
zwieńczenie budowy nowego budynku Przedszkola nr 340,
powstałego w miejscu starego
obiektu, wykonanego jeszcze w latach 70. w technologii drewnianej,
tzw. „ciechanowskiej”.
Plac zlokalizowany jest pośród
okazałych dębów, kasztanowców
i świerków. Początkowo, zaprojektowane alejki kolidowały z fragmentem drzewostanu. – W newralgicznych miejscach usypano
wzniesienia, a na całej długości
chodnika ułożono oryginalną nawierzchnię wykonaną z solidnych
plastrów drewna. Zastosowanie
odpowiedniej technologii budowy
chodnika pozwoliło na ochronę
systemu korzeniowego – mówi

Fot. M. Sokół

Dla burmistrza i radnych dzieci przygotowały kilka niespodzianek

Krystian Lisiak, dzielnicowy radny
i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, a zarazem absolwent przedszkola nr 340.
Na placu dzieci mają do dyspozycji boisko trawiaste, strefę
zabaw i ćwiczeń ruchowych z licznymi urządzeniami, w których
dominują drewniane elementy.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajduje się „ekoskwer”. Od kilku
lat opiekują się nim przedszkolaki
razem z pracownikami Wydziału
Ochrony Środowiska. Ich trud
został doceniony w tegorocznej 36.

Czekamy na wasze projekty
Ruszyło składanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego
na rok 2021! Macie czas na to
do 21 stycznia 2020 r.

S

woje pomysły możecie przelać na papier i złożyć na Wydziale Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Dzielnicy Bielany –
zwracamy uwagę, że formularz na
obecną edycję różni się od poprzedniego – bądź zgłosić je przez
stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Zachęcamy szczególnie do
skorzystania z tej drugiej ścieżki.
Macie pytania? Nie jesteście
pewni, czy Wasz pomysł jest wykonalny? Do kogo należy ta działka? Ile może kosztować plac zabaw
z takimi zabawkami? Z odpowiedzią śpieszą Wam urzędnicy bielańskiego ratusza i jednostek,
z którymi możecie skontaktować
się na dwa sposoby.
Pierwszym są maratony pisania projektów, które odbędą się
w dniach 4 i 18 stycznia 2020 r.
w godz. 10.00-14.00. Podobnie jak
ostatnio spotykamy się w Urzędzie
Dzielnicy Bielany, wejście od strony ul. Jarzębskiego. Na maratonie
obecni będą urzędnicy ze wszystkich wydziałów realizujących projekty oraz pracownicy dzielnicowego Zakładu Gospodarowania
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Nieruchomościami i Zarządu Zieleni.
Drugim sposobem jest wzięcie
udziału w dyżurach mailowo-telefonicznych. W wyznaczonych godzinach pracownicy dostępni są dla
mieszkańców pod telefonem i przez
e-mail. Pełna lista pracowników,
zakres ich konsultacji i dane kontaktowe zamieszczamy poniżej.
● Marcin Liśkiewicz – Wydział
Infrastruktury, konsultacje w sprawie projektów zagospodarowania

pasa drogowego, w terminach:
poniedziałek i wtorek, godz. 13.0015.00 – e-mail: mliskiewicz@
um.warszawa.pl, tel. 22 443 47 41
● Łukasz Daśko – Wydział Infrastruktury, konsultacje w sprawie
placów zabaw oraz inne, w terminach: poniedziałek i wtorek, godz.
13.00-15.00 – e-mail: ldasko@
um.warszawa.pl, tel. 22 443 47 46
● Katarzyna Piwkowska-Zacharska – Wydział Kultury i Promocji, konsultacje ws. projektów

kulturalnych , w terminach: czwartek, godz. 13.00-15.00 – e-mail:
kpiwkowska@um.warszawa.pl, tel.
22 443 47 63
● Paweł Hołubiec – Wydział
Kultury i Promocji, konsultacje
ws. projektów promocyjnych,
w terminach: środa, godz. 14.0016.00 – e-mail: pholubiec@um.
warszawa.pl, tel. 22 443 47 59
● Przemysław Karasiewicz –
Wydział Ochrony Środowiska,
konsultacje ws. placów zabaw,

Piętrowy budynek przedszkola
wybudowano w technologii tradycyjnej. Na parterze zlokalizowane
są szatnie, cztery oddziały przedszkole i kuchnia. Na pierwszym
piętrze znajdziemy kolejne cztery
oddziały przedszkolne, bibliotekę,
pokój nauczycielski, gabinet logopedy oraz psychologa, salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej oraz część administracyjną.
W salach dla dzieci zamontowano tablice interaktywne i sprzęt
multimedialny. Na wyposażeniu
są również maty do kodowania
i miniroboty wspierające rozwijanie umiejętności matematycznych
oraz wprowadzające w świat kodowania i programowania. Co
więcej, dzieci w mniejszych grupach biorą udział w zajęciach organizowanych w pracowni pracy
twórczej. Specjalne zaaranżowana
i wyposażona sala daje możliwość
doświadczania, eksperymentowania i rozwoju dziecka poprzez własne działanie. Jest to również miejsce twórczej pracy plastycznej.
BF

w terminach: środa, godz. 12.0016.00 – e-mail: pkarasiewicz@
um.warszawa.pl, tel. 22 443 47 59
● Aleksandra Ziach – Wydział
Oświaty i Wychowania, konsultacje o tematyce oświatowej, w terminach: poniedziałek, godz. 14.0015.00 – e-mail: aziach@um.warszawa.pl, tel. 22 443 48 09
● Grzegorz Bywalski – Wydział Oświaty i Wychowania, konsultacje o tematyce oświatowej,
w terminach: środa, godz. 14.0015.00 – e-mail: gbywalski@um.
warszawa.pl, tel. 22 443 48 11
● Bożena Walo – Wydział
Oświaty i Wychowania, konsultacje
o tematyce oświatowej, w terminach: wtorek, godz. 14.00-15.00 –
e-mail: bwalo@um.warszawa.pl, tel.
22 443 48 05
● Monika Bartosińska – Wydział Oświaty i Wychowania, konsultacje o tematyce oświatowej,
w terminach: czwartek, godz. 14.0015.00 – e-mail: mbartosinska@
um.warszawa.pl, tel. 22 443 48 06
● Andrzej Neuman – Wydział
Sportu i Rekreacji, konsultacje ws.
projektów sportowych, w terminach:
od poniedziałku do czwartku, godz.
14.00-15.00 – e-mail: aneuman@
um.warszawa.pl, tel. 22 325 44 39
Masz pomysł? Zgłoś go i razem
z innymi mieszkańcami zmieniaj
Bielany!
Redakcja
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Pionierzy z Marymonckiej

Jubileusz 90-lecia to doskonały
moment na podsumowanie. Czym
wyróżnia się warszawski AWF
spośród innych tego typu uczelni
w Polsce?

Oczywiście wyróżnia nas historia i tradycja. Jesteśmy najstarszą uczelnią spośród wszystkich
Akademii Wychowania Fizycznego. W 1927 r., pod przewodnictwem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Wychowania
Fizycznego, która dała początek
pierwszej w Polsce samodzielnej
wyższej szkole mającej kształcić
nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół i wojska, instruktorów
i trenerów. Tak powstał Centralny
Instytut Wychowania Fizycznego
– 29 listopada 1927 r. rozpoczął się
pierwszy rok akademicki w bielańskiej uczelni.
W 1938 r. decyzją Sejmu CIWF

Tak. Badania dotyczą widowisk sportowych, a dokładnie jaki
wpływ mają one na zachowania
społeczne.
Jakie wyzwania czekają uczelnię w najbliższych latach?

Fot. M. Sokół

Koniec listopada bez wątpienia był wielkim świętem
polskiego sportu. 29 listopada rozpoczął się 90 rok
istnienia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Legendę
i piękną historię uczelni
tworzą kolejne pokolenia
wykładowców, trenerów,
nauczycieli oraz 50 tys. absolwentów. O potędze świadczą
również sukcesy studentów.
W najważniejszych zawodach
zdobyli blisko 300 medali.
O potędze uczelni i planach
na przyszłość opowiedział
nam Rektor dr hab. prof. AWF
Andrzej Mastalerz.

Socjologii?

przekształcono w wojskową szkołę
akademicką pod nazwą Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie. Historycznie jesteśmy również pierwszym AWF-em z uprawnieniami
magisterskimi, doktorskimi i habilitacyjnymi. Jako pierwsi uruchamialiśmy różne specjalizacje np.
piłki nożnej, a także jako pierwsi
w kraju stworzyliśmy wydział rehabilitacji ruchowej. W tym ostatnim przypadku początki kształcenia fizjoterapeutów na warszawskim AWF, wtedy jeszcze na wydziale wychowania fizycznego,
sięgały 1953 r. kiedy to wprowadzono przedmiot gimnastyka lecznicza i kontrola lekarska, a od roku
1975 kierunek – rehabilitacja ruchowa. Mamy też najwięcej olimpijczyków i absolwentów. Śmiało
można stwierdzić, że jako uczelnia
zawsze stawialiśmy kroki milowe,
byliśmy i jesteśmy wzorem do naśladowania oraz pionierem w dydaktyce, sporcie i nauce.

Andrzej Mastalerz

Zatrzymując się przy nauce. Jakie aktualnie najciekawsze badania
prowadzi akademia?

Przede wszystkim jako jedyni
w Polsce, a może jedni z nielicznych
na świecie, prowadzimy od ponad
50 lat bazę z danymi o kondycji fizycznej polskiej populacji. Realizujemy wiele badań dotyczących
sportu akademickiego. Jednym
z ciekawych projektów jest ten z obszaru genetyki. Sprawdzamy co się
dzieje ze sportowcami, kiedy zakończą karierę sportową. Na ile
sport wpływa na ich geny, jakie
konsekwencje ma to dla ich dalszej
sprawności. Zajmujemy się również
badaniami dotyczącymi kondycji
dzieci. Próbujemy również wystartować w projekcie, który pomoże
określić wymogi dla kandydatów do
służby w straży granicznej. Warto
również wspomnieć o badaniach
przekrojowych z innych obszarów
takich jak psychologia, pedagogika,
nawet z socjologii prowadzimy znakomite badania.

W okresie wielkich projektów
gospodarczych i społecznych
narodziła się myśl, by właściwe
miejsce na mapie II Rzeczypospolitej odnalazła także kultura fizyczna. Budowano stadiony, boiska i sale gimnastyczne,
które miały pomóc w wychowywaniu przyszłych pokoleń
w duchu zdrowej rywalizacji
i olimpijskich wartości.

W

1927 r., pod przewodnictwem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady
Naukowej Wychowania Fizycznego, która dała początek pierwszej
w Polsce samodzielnej wyższej
szkole mającej kształcić nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół
i wojska, instruktorów i trenerów,
aby niezmożony był duch i siła
fizyczna Narodu.

Fot. Arch. AWF

90 lat AWF Warszawa

Inauguracja I roku akademickiego na AWF

29 listopada 1929 r. – dwa lata
po posiedzeniu Rady Naukowej
i niespełna rok od wmurowania
kamienia węgielnego – w mury
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego wstępuje 119 słuchaczy, którzy rozpoczęli pierwszy
rok akademicki.
Lata 30. XX w. to nie tylko rozwój naukowy i sportowy Instytutu.
Studia zostają przedłużone do trzech
lat, absolwenci otrzymują upraw-

nienia właściwe dla studiów uniwersyteckich, a Uczelnia otrzymuje
statut oraz nazwę, z której znana jest
do dnia dzisiejszego – Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Kolejnym krokiem
w rozwoju warszawskiej AWF było
przyznanie Uczelni w kwietniu
1939 r. praw do nadawania stopni
magisterskich. W 1949 r. uczelnia
została przemianowana w cywilną
szkołę akademicką, której patronem

Dostosowanie się do zmian
w ustawie o szkolnictwie wyższym.
Nowe zapisy nakładają na rektora
wysoką odpowiedzialność. Finansowanie uczelni będzie mocno
uzależnione od poziomu naukowego. Ewaluacja nauki w przyszłym roku spowoduje konsekwencje finansowe i prawne. Już
teraz zaczęliśmy tworzyć koncepcję szkół naukowych działających
w ramach uczelni. Szkoły będą
miały charakter twórczy i zajmą
się tworzeniem produktów nie
tylko w postaci publikacji, ale też
produktów w postaci ekspertyz czy
wyników badań przykładowo dla
firmy, która na rynek będzie chciała wprowadzić nowy suplement
diety. Wiele z tych rzeczy od jakiegoś czasu jest realizowanych, ale
teraz będziemy to robić na większą
skalę. Na tym etapie spośród kadry
dydaktycznej udało się nam wyodrębnić bardzo silny zespół naukowców, którzy będą zajmować
się w szczególności badaniami.

Idąc do Pana na spotkanie
zrobiłem sobie krótki spacer o kampusie uczelni. Widać, że wiele
obiektów jest wyremontowanych
lub w trakcie prac modernizacyjnych. Ruszył również remont alei
głównej. Proszę o podsumowanie
dotychczasowych modernizacji
oraz jakie są plany na przyszłość
jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę uczelni?

został gen. broni Karol Świerczewski. W tym samym roku powstał
również Klub Sportowy AZS-AWF
Warszawa, który do dzisiaj jest jednym z najlepszych akademickich
klubów sportowych w Polsce.
W latach 50. AWF rozpoczęła
kolejny etap zahamowanego przez
wojenną zawieruchę rozwoju. Na
mocy ówczesnego prawa powołano Wydział Wychowania Fizycznego, utworzono katedry i zakłady,
a na czele Uczelni stanął pierwszy
w historii rektor doc. dr Edmund
Kosman.
Kolejne dekady to dalszy intensywny rozwój AWF. Jako pierwsza polska uczelnia otrzymuje
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, a także przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w tej dziedzinie. W 1970 r. utworzono Filię
AWF Warszawa w Białej Podlaskiej. W roku 1984 swoją już 35letnią historię rozpoczyna Wydział
Rehabilitacji.

Wyremontowaliśmy już większość obiektów dydaktycznych
i sportowych. Nie ma aktualnie takiego obiektu, który wymagałby
pilnego remontu. Kończymy termomodernizację budynku głównego
i remontujemy główną aleję. Dużo
do zrobienia jest w przypadku zabudowań administracyjnych. W tym
przypadku konieczna jest nowa inwestycja, na którą mamy zabezpieczone środki własne oraz ministerialne. Na wysokości ul. Twardowskiej chcemy wybudować budynek,
do którego przeniesiemy całą administrację. Być może uda się tam również zmieścić aulę na 300 osób. Tego
również nam brakuje. Na razie dysponujemy aulą na 170 osób, a niekiedy grupy studentów liczą ponad
200 osób. Także druga aula z pewnością się przyda. W planach jest
również adaptacja pomieszczeń
dawnej stołówki. Rozważamy również zastąpienie trawiastych boisk
sztuczną nawierzchnią z opcją zadaszenia w okresie jesienno-zimowym.
Pewnie zostawimy tylko jedno boisko z nawierzchnią trawiastą.
Jak układa się współpraca
z miastem i dzielnicą?

Wzajemnie się wspieramy i nie
ma tutaj żadnych ograniczeń.
W ostatnich latach udało się nam
wspólnie zrealizować kilka inwestycji takich jak park trampolin,
boisko do piłki plażowej i boisko
wielofunkcyjne. Każdy z tych
obiektów jest ogólnodostępny dla
mieszkańców. Przy wsparciu miasta i dzielnicy organizujemy również wydarzenia sportowe takie
jak np. Jedna Mila czy Bieg Sztafetowy Nocny Kusy.
Rozmawiał Bartłomiej Frymus

Czas przemian ustrojowych
w Polsce, to także czas ważnych
zmian w stołecznej AWF.
8 czerwca 1990 r. zostaje przywrócona nazwa Uczelni z 1938 r.
– Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego i od tego
momentu pisze swoją najnowszą
historię.
W swojej 90-letniej tradycji
AWF Warszawa zawsze była postrzegana nie tylko jako wiodący
ośrodek naukowy, ale również
sportowy. Jesteśmy dumni z imponującego grona absolwentów
Uczelni, medalistów Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, których wyczynami zachwycała się cała Polska.
W myśl hasła jubileuszowego
„Różne pokolenia, ta sama pasja”
dzisiaj AWF Warszawa jest częścią
globalnego świata, uczelnią z ogromnym potencjałem, gdzie tradycja
przeplata się z nowoczesnością.
BF
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Jak pomagać zwierzętom w czasie zimy?
Zadbajmy o pokarm i schronienie dla nich
Nie ma już takich zim jak kiedyś, wspominanych z dziecięcą
nostalgią, pełnych śniegu,
którego starczało na ulepienie całej klasy bałwanów.
Niemniej brak białego puchu
pokrywającego każdy skrawek
gruntu nie znaczy, że miesiące
przełomu między latami są łatwiejsze dla zwierząt bezdomnych i dzikich. To dalej dla nich
trudny czas, podczas którego
muszą zdobyć pokarm, znaleźć
bezpieczne schronienie i przetrwać dotkliwe chłody. Możemy im w tym pomóc. Wręcz
powinniśmy! Należy jednak
zrobić to umiejętnie, aby nie
zaszkodzić. Jak więc pomagać
dobrze?

Fot. Shutterstock

W

wróbelki, jak i znacznie większe
kawki. Same nasiona, kasza – tą
każdy w domu raczej ma – i pszenica również się sprawdzają. Zadbajmy o zapewnienie ptakom
źródła tłuszczu, którym może być
słonina zawieszona na gałęzi lub
poręczy balkonu. Trzeba ją zmieniać co kilkanaście dni, nawet jeśli
nie jest zjedzona do końca. I woda,
stały dostęp do niej jest bardzo
ważny, zawłaszcza kiedy odnotowujemy temperatury na minusie.
Dokarmianie kaczek i łabędzi to
już inna sprawa. Najlepiej skorzystać tutaj z przeznaczonego do
tego granulatu. Odpowiednią karmę znajdziemy również w kaczkomatach postawionych na Bielanach w ramach budżetu partycypacyjnego. Sprawdzą się także
ziarna zbóż i drobno pokrojone
warzywa.
Po każdym bielańskim osiedlu
włóczy się mniej lub więcej kotów,
niektóre to zadbane domowe, inne
to pociechy stałych dokarmiających, ale są też takie, o które nikt
się nie troszczy. Zjedzą one wszystko, ale niestety taka dieta wyrządza
im szkodę. Do skutecznego dokarmiania kotów najlepiej stosować
suchą karmę – warunki pogodowe
nie zmienią jej stanu, ale mokra
też się sprawdzi, o ile dopilnujemy,
aby została zjedzona, zanim zamarznie. Ugotowane mięso z kurczaka czy indyka też się nada. Dokarmiajmy konsekwentnie, przynajmniej raz dziennie. Koty podobnie jak ptaki szybko się przy-

zwyczajają i przestają się martwić
poszukiwaniem pokarmu. Oczywiście zapewnijmy im dostęp do
wody.
Każdy kto spacerował w bielańskich lasach, musiał natknąć się na
wiewiórki spoglądające ciekawie
z drzew. Nie pogardzą one i nie
zaszkodzą im orzechy, te włoskie
i laskowe będą odpowiednie, kasztany – może ktoś ma jeszcze zapasy zgromadzone podczas jesieni,
nasiona słonecznika i grabu, rodzynki, jabłka, gruszki, brokuły,
marchewki i suszone ziarna kukurydzy. Wiele ze skrytek tworzonych
przez wiewiórki na zimę jest niszczonych wskutek różnych aktywności człowieka i działań innych
zwierząt, a więc warto je dokarmiać. Najlepszym okresem na to
będzie koniec zimy, kiedy zaczyna

się okres rozrodczy tych gryzoni.
Samice potrzebuję wówczas dużo
pokarmu. Pierwsze młode pojawiają się już w marcu i wiewiórki
muszą być gotowe do wykarmienia
dodatkowych pyszczków.
Wiewiórki i ptaki to nie jedyne dzikie zwierzęta zamieszkujące
Bielany. Czasem w lasach można
spotkać sarnę lub dzika, a te również chętnie skorzystają z naszej
pomocy w kwestii pożywienia. Co
wypada im podać? W paśnikach
wykładamy suchą karmę nadającą się dla przeżuwaczy. Jest to
przede wszystkim siano, słoma
i suszone pędy z liśćmi. Niemniej
najlepiej zgłosić się do leśniczego
i zaoferować pomoc w postaci
dostarczania mu składników, niż
robić to samemu.
Dokarmianie to nie jedyne co

możemy zrobić. Warto zapewnić
zwierzętom miejsce w którym będą
mogły przetrwać zimę i bezpiecznie zjeść wykładane przez nas jedzenie. To ostatnie tyczy się przede
wszystkim ptaków, które skupione
na pokarmie są łatwą ofiarą dla
kotów. Najlepiej będzie kupić im
karmnik lub zbudować własnoręcznie. Jeśli wybierzemy tę drugą
formę, pamiętajmy o tym, aby zadbać o odpowiednie zadaszenie
chroniące pożywienie przed śniegiem i deszczem oraz o łatwy dostęp do budki dla większych ptaków. Schronienie przyda się kotom.
Jesteśmy je w stanie zbudować samemu z łatwo dostępnych materiałów. Wystarczy nam do tego
styropian, folia, deseczki drewniane, klej lub taśma, a także paleta
jako podstawa, ale można obejść
się bez tego. W środku warto wyłożyć je kocem lub siankiem. Najważniejsze, aby domek był szczelny
i nieprzemakalny. Wiele organizacji prowadzi warsztaty budowy
takich kocich schronień, a więc
zainteresowani mogą tam nauczyć
się wszystkiego, co potrzeba do
wzniesienia takiej konstrukcji. Jeśli
stawiamy domek przy blokach,
warto uzyskać wcześniej zgodę
spółdzielni, aby nie został on usunięty.
Naszej pomocy potrzebują także bezdomne psy, koty i gryzonie
w schroniskach. Placówki przyjmą
karmę, szczególnie wartościowa
jest ta specjalistyczna dla zwierząt
chorych, materiały do ocieplania
bud jak koce i prześcieradła, psie
ubranka, smycze oraz zabawki. Te
ostatnie poprawią samopoczucie
zwierząt podczas chłodnych miesięcy. Pamiętajmy, aby nie były to
rzeczy zniszczone czy nienadające
się do użycia Możemy pomóc nie
tylko rzeczowo, ale też fizycznie,
angażując się w wolontariat
w schronisku np. poprzez wyprowadzanie psów na spacery.
Najważniejsze to jednak reagować, kiedy widzimy, że zwierzęta
potrzebują naszej pomocy.
M.M.

Fot. Shutterstock

pierw zacznijmy od tego,
aby nie były one głodne.
Poszukiwanie pokarmu
zimą jest utrudnione, kryjące się
pod śniegiem lub lodem, bądź niemożliwe do zdobycia przez wymęczone zwierzę. Nie są to też czasy,
kiedy kontenery z odpadami były
tak łatwo dostępne i wiele ptaków,
kotów czy gryzoni traktowało je
jako stołówkę. W zimę ich los zależny jest od naszej pomocy, ale
dokarmiać trzeba mądrze lub
w ogóle. Usychające pieczywo zalegające w chlebakach nie jest dobre. Szkodzi zwierzętom, mimo że
rzucają się na nie z ochotą. One
tego nie rozumieją, ale ludzie powinni. Czym więc karmić?
Zacznijmy od ptaków. Bielany
zamieszkałe są przez wiele skrzydlatych gatunków jak wróble, kawki,
gołębie czy gawrony oraz pływających jak krzyżówki i łyski. Każdy
z nich ma inną dietę i jeśli chcemy
je dokarmiać, musimy zastosować
się do kilku istotnych zasad. Przede
wszystkim ważna jest systematyczność. Po pierwszych posiłkach zwierzęta przyzwyczają się do tego, że
w tym miejscu mogą znaleźć pożywienie. Jeśli stworzymy dla nich
bufet, musimy zadbać o to, aby uzupełniać go regularnie. Jeśli mamy
w planach dłuższy wyjazd na święta
pozostawmy ptakom odpowiednią
ilość pożywienia lub poprośmy sąsiada czy sąsiadkę o tymczasowe
przejęcie naszych obowiązków.
Czym dokarmiać ptaki? Najlepiej skorzystać z gotowych produktów, które znajdziemy w każdym sklepie zoologicznym i większych marketach. Mieszanki zbóż,
ziaren słonecznika, dyni, suszonych owoców i kasz posłużą do
tego idealnie. Wybierajmy te, gdzie
mamy składniki małe i duże, aby
podjadały zarówno niewielkie

9

Wiewiórki chętnie zbierają orzechy i nasiona
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Bielańscy rzemieślnicy

lotyna. Możemy także odnawiać
i naprawiać szczotki – informuje
Grażyna Lipka. Jej córka dodaje
z kolei, że na ich szczotkach do
włosów od razu widać czy człowiek używa odpowiednich kosmetyków.

„Staśkowe” pędzle i szczotki
Pędzle i szczotki z naturalnego
włosia to powrót do przeszłości? Niekoniecznie. W opinii
użytkowników, takie akcesoria
wychodzą im tylko na zdrowie.
I choć trzeba za nie zapłacić
trochę więcej , korzyści są
duże i wielorakiego rodzaju.

Za namową lekarzy
W „Stasiu” oferują zamiast gąbek – szczotki do mycia, a także
szczoteczki do zębów z naturalnym włosem. Ich włos jest odpowiednio spreparowany. Szczoteczki do zębów zostały wskrzeszone
za namową stomatologów. Jak mówią producentki, nie podrażniają
dziąseł i nie niszczą szkliwa, a co
bardzo istotne, na ich włosiu nie
osadzają się bakterie.
W XXI w. firma proponuje także szczotkę do głowy dla ludzi po
chemioterapii. Wykonana jest ze
szczeciny dzikiej świni, a jej włos
jest inaczej cięty i bardziej miękki,
aby nie podrażniał skóry głowy.
Masowanie nią ma poprawiać krążenie skóry, by włosy szybciej odrastały.

T

Fot. O. Gajda

ym artykułem uruchamiamy nowy cykl w miesięczniku „Nasze Bielany”. Będziemy w nim opisywać ciekawe,
lokalne firmy oraz producentów
asortymentu wartego uwagi. Wyrobem wspomnianych szczotek
i pędzli zajmuje się na Bielanach
firma „Stasio”. Od ponad 60 lat
działa przy ul. Kasprowicza 56. Jej
założycielem był Stanisław Konofalski, inwalida wojenny – niewidomy. We Wrocławiu ukończył
ku r s n aw l e k an i a s z c z ot e k ,
a w 1953 r. uzyskał papiery mistrzowskie.

Ojciec, córka,
wnuczka…
Obecnie przy szczotkach pracuje już trzecie pokolenie. Choć
mają siedzącą pracę, nie narzekają
na bóle kręgosłupa, bo po masażu

szczotką, nie muszą brać środków
przeciwbólowych. Bujne fryzury
pracowników również mogą dowodzić, że szczotkowanie głowy

akcesoriami z naturalnego włosa,
korzystnie wpływa na wygląd głowy. By wzmocnić efekty, panie
polecają specjalną technikę czesania. Szczotki z naturalnego włosia
sprawdzają się także w rehabilitacji. Dowodem na to jest klient po
wylewie, którego troskliwa żona
masowała właśnie wspomnianą
szczotką. Przyszedł do „Staśka”
i dziękował.

Mały metraż,
duża skuteczność

W II połowie XX w., kiedy
zakład prowadził Stanisław Konofalski, asortyment cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem. Zatrudniał więcej pracowników, a dodatkowo pomagała
żona i córka Grażyna. Robili wtedy także pędzle ławkowe. W czasie „ery plastikowej”, gdy w sklepach pojawiło się mnóstwo plastikowych i kolorowych szczotek
oraz pędzli, popyt na „Staśkowe”
gwałtownie wyroby zmalał. Teraz klienci wracają i naturalny
włos w pędzlach do golenia doceniają młodzi.
Olga Gajda

Fot. O. Gajda

Fot. O. Gajda

W malutkim lokalu na Kasprowicza, oferta zakładu zaprezentowana jest na dole. Na pół-

Grażyna Lipka w trakcie pracy

pięterku powstają natomiast wyroby. Można tu zakupić różnorodne: szczotki, szczoteczki
(w tym do zębów), pędzle (w tym
do golenia), pędzelki itp. Ich wykonanie wymaga dużej cierpliwości i dokładności. Wszystko wykonywane jest ręcznie. Wyroby
wykonane są z drewna i surowców naturalnych: końskiego włosia, agawy (szczotki wegańskie),
szczeciny świńskiej, koziej brody.
Matka i córka, czyli panie Grażyna i Joanna Lipka zachwalają swoje wyroby. – Od początku do
końca robimy je ręcznie. Jedyną
maszyną, jaką posiadamy jest gi-

Klientów
przybywa

Do wyboru – szczotki do mycia, czesania, zamiatania, pędzle do golenia...

Joanna Lipka

styczeń

2020
02

godz. 8.00

09
godz. 18.00

„Poszukiwanie sacrum”
– wystawa ikon na szkle

Guba. Warsztaty nieodpłatne. Zapisy: www.strefazajec.pl
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Zapraszamy na wystawę ikon – niezwykłych prac
Barbary Banieckiej Dziadzio i Bogdana Dziadzio.

10

skich Jana Pawła II w Licheniu i kaplicę w domach
zakonnych księży marianów. Wstęp wolny, codziennie w godz. 8-20

bielany
po godzinach

11

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3, wej. A, Galeria Krużganek, tel. 561 01
23, 512 011 482

godz. 19.00

Kino za Rogiem
Film „Złe Mamuśki II”
15.01 – film „11 Minut”
22.01 – film „Jestem mordercą” (spotkanie z Łukaszem Maciejewskim)

11
godz. 10.00

godz. 18.00

Ładne ziółko
– sekrety zapachów
Ładne ziółko to interaktywne konwersatorium dotyczące historii i praktyki zielarstwa. Spotkanie pierwsze –
pozyskiwania, historii aromatoterapii, zastosowania

29.01 – film „Ale cyrk”

09

Wystawa czynna do 31.01. Wstęp wolny

wykład na temat olejków eterycznych, metod ich

Żukowską

godz. 17.00

Wernisaż malarstwa
Andrzeja Brzozowskiego
„Rozmaitości”
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

27.01 – Aktorki na Bielanach – spotkanie z Marietą

09

którzy chcą zdobyć nowy punkt widzenia siebie, pragną
potrzebują nowych wyzwań. Prowadzenie: Martyna

ozdobiła prywatną kaplicę w apartamentach papie-

godz. 17.00

Warsztaty skierowane są do odważnych mężczyzn,
pracować nad swoimi relacjami z innymi ludźmi oraz

Droga Krzyżowa wykonana przez Panią Barbarę

08

Męska Ruletka
– warsztaty rozwoju
osobistego dla mężczyzn

olejków eterycznych oraz bezpieczeństwa ich samo-

Biblioteka, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22 639 88 51

dzielnego stosowania. Warsztaty nieodpłatne. Zapisy:

Rodzinne
kolędowanie

www.strefazajec.pl

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

Robimy woskowijki

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

12
godz. 12.30

ten czarodziejski owoc, znikają wszystkie smutki. Wraca

tej okazji porozmawiamy o bezpiecznym

siła i radość. Pewnego dnia pojawia się wielki orzeł

i zdrowym przechowywaniu żywności. Warsztaty

Thiazi, zakochuje się w pięknej Idunn. Co wydarzy się

nieodpłatne. Zapisy: www.strefazajec.pl

później? O tym musicie przekonać się sami. Dla widzów

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

miejsce znane tylko artystom. Czy malarze lubią zdradzać swoje tajniki?
Jak kiedyś pracował malarz oraz jakich narzędzi używał? Czy malarskie
eksperymenty zawsze bywały bezpieczne?

Podczas warsztatów poznamy sekrety dawnych mistrzów. Porozmawiamy o dawnych technikach,
narzędziach malarskich. Godz. 12.30. Koszt 10 zł/osoba. Zapisy: www.strefazajec.pl
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

gów” oraz animacje plastyczne. W krainie Wikingów
drzewo. Rosną na nim niezwykłe jabłka. Kiedy zje się

wielorazowy zamiennik papieru śniadaniowego. Przy

Starodawne techniki robienia farb. Pracownia malarska często jest to

W programie Spektakl Teatru Wariacja „Kraina Wikinżyje piękna Idunn. W jej wiecznie zielonym ogrodzie stoi

Podczas warsztatów wykonamy woskowijki, czyli

Dawno, dawno temu
– warsztat malarski

Podróżniczek
w Skandynawii

od 3 lat. Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 7.01

13
godz. 17.00

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

„Zima jest piękna”
Zajęcia origami prowadzone przez Małgorzatę
Spilarewicz – trenera Polskiego Centrum Origami
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22
639 88 51

18

Kocham teatr!
Baśń o rycerzu bez konia
– Teatr Barnaby

18

Baśń o rycerzu bez konia – to wartkie i zabawne przedstawienie marionetko-

we o samotnym rycerzu i zagubionym koniu, którzy szukają się nawzajem.
Na swojej drodze spotykają mnóstwo barwnych postaci m.in. łotra, myszo-nietoperza, księżniczkę,
czarodzieja, czy nawet strasznego smoka. Bilet 10 zł/osoba. Godz. 12.00
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

14
godz. 18.30

bielany po godzinach

godz. 18.00

19

Specjalnie dla Was przeszukaliśmy biblioteki i
księgarnie, by znaleźć najlepszy (i najgorszy) podciągle trzymać się noworocznych planów. Albo nie

godz. 18.00

Koncert zespołu
Caravana Banda
Powalająca mieszanka hiszpańskiej, bałkańskiej i gypsy
jazzowej nuty! Taniec i głos flamenco Magdy Navarrete, czeska Orkiestra Dęta, międzynarodowy skład

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

wybitnych muzyków. Od ponad dwóch lat zespół
podbija publiczność w Czechach, na Słowacji, w

Spotkanie z podróżnikiem
Ryszardem Czajkowskim

Niemczech i w Polsce, a teraz także w Brazylii. Producentem zespołu został sam Ale Siqueira – 5-krotny
zdobywca grammy Latino. Bilety 30 zł, przedsprzedaż
od 7.01

Spotkanie połączone z promocją książki Dagmary

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

Bożek-Andrysiak „Ryszard Czajkowski. Podróżnik od

19

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

godz. 18.00

Wejściówki od 13.01 w BOK i on-line www.bok-bielany.eu

– poczytamy, zobaczymy. Wstęp wolny

zawsze”. Wstęp wolny

16

Wystąpią Jerzy Filar, Emilka Filar, Florian Ciborowski.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Jak żyć? Jak (nie)wytrwać
w noworocznych
postanowieniach

ręcznik, który poradzi nam wszystkim, jak w marcu

15

godz. 12.30

Koncert dla dzieci
„Zimowe mruczanki”

Kalejdoskop emocji
– warsztaty rozwoju
osobistego

godz. 16.00

Fajfy na Estradzie
Fajfy na Estradzie – potańcówka z zespołem The
Mleko. Zespół na żywo, 100 metrów kwadratowych
parkietu, herbatka i idziemy w tany! W programie

Cykl spotkań mających na celu rozwijanie inteligencji

tanga, walce, muzyka popowa, rockowa i romantyczne

emocjonalnej i samoświadomości siebie oraz udowod-

hity. Wstęp wolny

nienie, że emocje to ogromna siła napędzająca nasze

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

życie. Prowadzenie Martyna Guba. Koszt 30 zł/osoba.
Zapisy: www.strefazajec.pl
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

17
godz. 19.00

Off na Zakręcie.
Zakręcone historie
Pokaz filmów niezależnych z Hiszpanii, Słowacji i USA.

20
godz. 17.00

Dyskusję prowadzi Maciej Misztal – dyrektor

17
godz. 17.00

„Baśń
o dwunastu miesiącach”
Spektakl w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej
Arlekin
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27, al. Zjednoczenia 19, tel. 22 834
01 81

Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu Teatru Tak. Wstęp
wolny
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49, al. Reymonta 6, tel. 22 663
73 85

Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

„Bajka
do zjedzenia”

22
godz. 17.00

„Hiszpańskie flamenco”
Spotkanie prowadzone przez podróżnika
z firmy Poznajemy Świat. Zapisy. Wiek 3+
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22
639 88 51

styczeń

2020
22
godz. 19.00

Marek Majewski
zaprasza
Zapraszamy na koncert Agaty Ślazyk i Tomasza
Kmiecika (Piwnica pod Baranami) oraz Piotra Skuchy
(Kabaret Długi). Agata Ślazyk jest wokalistka obdarzoną

23
godz. 17.30

Spotkanie autorskie
z Anną Popek
Spotkanie wokół książki pt. „Piękna pięćdziesiątka”.
Wstęp wolny
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 103, al. Reymonta 6,
tel. 22 663 73 85

25
godz. 16.00

Potańcówka
na Goldoniego!
O oprawę muzyczną zadba jak zawsze niezawodny

wyjątkowym, pięknym głosem i autorką piosenek. Nie

Darek Osubka. Już 26 grudnia kolejna potańcówka.

poddaje się „zaszufladkowaniu” do określonego

Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 21.01

muzycznego gatunku. Piwnica pod Baranami wskazy-

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

wałaby na piosenkę poetycką bądź aktorską lub
ogólnie kabaretową. Jednak słuchacze jej koncertów
często wskazują na ogromny temperament artystki i
wręcz rockowe teksty i kompozycje. Bilety 25 zł,
przedsprzedaż od 7.01 Eventim

bielany
po godzinach

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

24

22
godz. 17.00

26
godz. 12.30

Bal karnawałowy

godz. 18.30

Bal karnawałowy „W poszukiwaniu Wyspy Skarbów”
Pirat Długa Stopa postanawia zabrać dzieci w niezwykle trudną, a zarazem fascynującą podróż na Wyspę
Skarbów. To podróż dla najodważniejszych i spragnionych przygód odkrywców. Przed dziećmi stanie

Bal poprowadzą wodzireje z Teatru Złoty Dukat. Wstęp

bowiem kilka nieoczekiwanych i skomplikowanych

wolny

wyzwań, którym, wspólnymi siłami, będziemy starali

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

23

Dwie Godziny
dla Rodziny

się sprostać. Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 14.01
Eventim
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47

Kąpiel w dźwiękach
Muzyczna kąpiel w dźwiękach mis, gongów, dzwonków koshi, i bębnów oceanicznych. Dźwięki i
wibracje rozchodzące się z mis i gongu wpływają na
wzmocnienie energii życiowej i koncentracji, pogłębiają i uspokajają oddech, polepszają jakość snu,

28
godz. 17.30

radzenie sobie ze stresem. Warsztaty nieodpłatne.

„Czerwony
kapturek”
Teatrzyk dla Dzieci w wykonaniu Teatrzyku Blaszany
Bębenek. Wstęp wolny
Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a, tel. 22 291 44 68

Zapisy: www.strefazajec.pl
Studnia MAL, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44

Off na Zakręcie.
Szalona młodość
Pokaz filmów niezależnych z Rosji, Brazylii i Francji. Dyskusję prowadzi
Maciej Misztal – dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Godz. 19.00.
Wstęp wolny.

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

30
godz. 17.00

BAL
KARNAWAŁOWY
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26, ul. Romaszewskiego 19, tel. 22
639 88 51
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JoséSong – niech Cię usłyszą na Bielanach!
22 listopada w Bielańskim
Ośrodku Kultury odbył się
koncert galowy z udziałem
laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „JoséSong”, który jest
organizowany przez nauczycieli z XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. José Marti.

Fot. M. Sokół

Fot. M. Sokół

T

egoroczna edycja była już
piątą z kolei i po raz pierwszy miała zasięg ogólnopolski. Uczniowie biorący udział
w konkursie przyjechali z całego
kraju, m.in. z Łodzi, Płocka, Działdowa, Jarosławia czy nawet z Krakowa i Rzeszowa. W przesłuchaniach wzięli udział soliści i duety.
Pojawił się również zespół The
BassHoppers. Chłopcy przyjechali z Żyrardowa i wystąpili z własnym repertuarem w języku francuskim. Nie tylko śpiewali, ale
również grali na gitarach elektrycznych i perkusji. Niestety ich
wykonanie nie wystarczyło, by
dostać się do finału.
Skąd tak duże zainteresowanie
konkursem? Dlaczego ktoś decyduje się wziąć w nim udział? – Bardzo
chciałam pokazać mój talent i pasję
innym, a przy okazji przełamać
swoje słabości – mówi uczestniczka
z Rzeszowa. Wiele osób podkreślało, że są tu nie po to, aby wygrać, ale
żeby zmierzyć się ze swoimi lękami.
– Wyjście ze strefy własnego komfortu to dla mnie dobra terapia –
dodaje inny artysta.

Podczas trwania całego wydarzenia wśród uczestników, organizatorów i publiczności panowała
bardzo rodzinna atmosfera. Dzięki świetnej organizacji imprezy
wszyscy byli uśmiechnięci i zrelaksowani. Atmosfera jest bardzo ro-

Laureaci konkursu

dzinna i ciepła, bardzo miło się tu
wraca – powiedziała laureatka poprzedniej edycji JoséSong – Gabrysia Kurzac. Bardzo przyjemne
miejsce, przypomina kameralne
kino. Przyjemnie się tutaj gra
i śpiewa – dodał jeden z uczestni-

ków, opisując scenę Bielańskiego
Ośrodka Kultury. Niezwykle lubię
festiwal JoséSong, a zwłaszcza rodzinną atmosferę panującą wśród
uczestników i uczniów José pomagających w organizacji festiwalu.
Tak o konkursie wypowiedział się
prowadzący po raz kolejny całą
imprezę absolwent szkoły Łukasz
Dziaduszek.
Krzysztof Dzikowski – juror,
autor piosenek z lat 60 i 70, przewodniczący Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR powiedział, iż jest to niezwykle ciekawe być jurorem wokalnym i oceniać
piosenkę w języku obcym.
Konkurs składa się z trzech
części. Najpierw uczestnicy wysyłają demo z piosenką w języku
obcym. Ważne, by nie była to piosenka w języku angielskim. Organizatorzy chcą promować drugi
język obcy, taki jak francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski. Na przesłuchania są zapraszani najlepsi. Spośród niespełna 60
piosenek jury wokalne i językowe
wybiera dziesięciu laureatów,
a wśród nich laureata Grand Prix,
którzy biorą udział w uroczystej
gali.
Polecam każdemu młodemu
człowiekowi, by zgłosił się do
tego konkursu, jeśli ma też zapał
językowy – podreśliła Lanberry,
jurorka, piosenkarka i kompozytorka.
Tegoroczną laureatką Grand
Prix została Daria Domitrz
z XXXIV Liceum Ogólnokształcą-

Spotkanie z Agnieszką Grochowską
Agnieszka Grochowska to dziś
czołowa aktorka średniego
pokolenia. W latach 2003-2011
występowała w Teatrze Studio
w Warszawie. Współpracowała
także z Teatrem Narodowym,
Teatrem Polskim i Teatrem
Rozmaitości, nie licząc teatrów
pozawarszawskich i impresaryjnych. Jednak głównym
polem jej działalności artystycznej jest film.

Fot. Arch. Biblioteki

G

rochowska debiutowała na
ekranie tytułową rolą
w Teatrze Telewizji „Beatriks Cenci” w 2001 roku w reżyserii Jana Englerta. Rok później po
raz pierwszy mogli ją zobaczyć
widzowie kinowi – w filmie
„Alarm” Dariusza Gajewskiego.
W kolejnym roku w telewizji ukazał się pierwszy serial z jej udziałem – „Zaginiona” w reżyserii
Andrzeja Kostenki.
Potem zaś było już tylko coraz
lepiej i coraz ciekawiej. Agnieszka

Grochowska szybko pokazała, że
jest aktorką niezwykle utalentowaną i że może stać się czołową
gwiazdą polskiego kina pierwszej
połowy XXI wieku. Udowodniła to
rolami w „Warszawie” Dariusza

Agnieszka Grochowska

Gajewskiego, „Pręgach” Magdaleny Piekorz, „Wszyscy jesteśmy
Chrystusami” Marka Koterskiego,
„S@motności w sieci” Witolda
Adamka, „Wenecji” Jana Jakuba
Kolskiego, „W ciemności” Agniesz-

ki Holland, „Obcym ciele” Krzysztofa Zanussiego, a przede wszystkim – wielką kreacją Danuty Wałęsowej w filmie Andrzeja Wajdy
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
A także wieloma występami w serialach, etiudach szkolnych, przedstawieniach Teatru Telewizji…
Spotkanie odbyło się 9 grudnia
2019 roku w ramach cyklu „Aktorki na Bielanach” w Bibliotece
Publicznej im. Stanisława Staszica
przy ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19. Wieczór, który prowadził
dobrze znany bielańskiej publiczności krytyk filmowy i teatralny
Łukasz Maciejewski, zaczął się od
projekcji komedii romantycznej
„Miłość jest wszystkim” z 2018 r.
w reżyserii Michała Kwiecińskiego, w której Grochowska zagrała
jedną z głównych ról, obok m.in.
Olafa Lubaszenki, Mateusza Damięckiego, Eryka Lubosa i Jana
Englerta. Potem zaś bohaterka
wieczoru odpowiadała na pytania
zarówno prowadzącego, jak i wi-

cego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
w Warszawie, która wykonała
utwór z musicalu Rebecca w języku niemieckim.
Pierwsze miejsce zajęła Julia
Kuszkowska z Zespołu Szkół nr 1
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie
za piosenkę „Konie” w języku rosyjskim, drugie – Maja Białaszek
i Michał Wyrębkowski z Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku za „Paroles...Paroles...” po francusku,
a trzecie Małgorzata Kazior z Publicznego Liceum Sióstr Augustianek im. św. Rity w Krakowie za
„Million Reasons” po angielsku.
Jury przyznało także 6 wyróżnień, wśród nich za najlepszy
akompaniament dla Piotra Magierskiego z Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku.
Przygoda z JoséSong nie kończy się na występie galowym. Najlepszych można podziwiać na
wydarzeniach takich jak Żegnaj
Lato na Bielanach czy Bielańskie
Mikołajki. Laureaci ostatnich edycji wezmą też udział w nagraniu
płyty JoséSong Superstars, która
będzie nagrywana na początku
2020 roku. JoséSong to nasza wizytówka – powiedział na gali burmistrz dzielnicy Bielany, Grzegorz
Pietruczuk.
KR

dzów. Mówiła o swojej współpracy
z Andrzejem Wajdą, wyjaśniała
różnice między pracą na scenie
a pracą na planie. Opowiadała,
dlaczego unika grania wszystkich
proponowanych jej ról, a stara się
wybierać spośród zawodowych
propozycji tylko to, co naprawdę
ją zainteresuje. Kilka pytań dotyczyło międzynarodowej kariery
aktorki. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że Agnieszka Grochowska
regularnie gra w filmach w Europie
Zachodniej i USA.
Agnieszka Grochowska wspominała także swoich pedagogów
z warszawskiej szkoły teatralnej
(Maję Komorowską, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Jana Englerta, Andrzeja Łapickiego) i – rzecz
jasna – opowiadała o filmach,
w których niebawem będzie można ją zobaczyć, zwłaszcza o serialu
„Motyw” w reżyserii Pawła Maślony. Bielańska publiczność pożegnała znakomitą aktorkę oklaskami, życząc jej jeszcze wielu doskonałych ról na scenie i ekranie.
Rafał Dajbor
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Wieczór autorski Niny Malinowskiej

ski sposób wykonuje swoje utwory.
Obecnie występuje z mężem w duecie Nine Berries, a także prowadzi
teatr dla dzieci: Teatr Tup Tup.
Spotkanie autorskie Niny Malinowskiej odbyło się w miłej i kameralnej atmosferze. Rozmowa
prowadzona przez Dorotę Zabrodzką była przeplatana wykonywaniem przez artystkę jej wierszy
przy gitarowym akompaniamencie
Dariusza Dziewięckiego. Poetka
opowiadała też o sobie, swojej ro-

swoje pierwsze dziennikarskie
szlify zdobywałem pisząc do Naszych Bielan, więc gdzie indziej
mogłem osadzić akcję swojej powieści, jeśli nie na Bielanach? –
mówi Rafał Babraj. – Wymyślając
fabułę, chciałem pokazać zupełnie
innej perspektywy miejsca, które
są mi bliskie, i w których bywam
na co dzień. Mam nadzieję, że odkrywanie znajomych zakamarków
będzie dodatkową frajdą zwłaszcza
dla czytelników z Bielan! – dodaje.
Wydarzenia fabularne zaprowadzą czytelnika m.in. do nieukończonego gmachu przy ul.
Literackiej, w którym swoją siedzibę miała mieć spółka EuRoPol
Gaz. Zajrzymy również do kościoła Zesłania Ducha Świętego przy
Parku Olszyna, ale wybierzemy się
także poza Bielany. Odwiedzimy
m.in. tzw. Mordor, a także Stare
Miasto, Stadion Narodowy czy
okolice dawnego Kina Femina.
Dystrykt Warszawa to miejsce,
w którym nie chcielibyście mieszkać…
… i które musicie odwiedzić!
Jak doszło do katastrofy, która
zniszczyła Warszawę? Odpowiedzi
na to pytanie będziemy szukać
razem z trójką bohaterów, których
wybuch uwięził w jednym z bloków przy ulicy Broniewskiego.
Szybko okazuje się jednak, że nie

jest to zwyczajny blok… Czas każdego dnia cofa swój bieg, a mieszkańcy muszą przeżywać raz po raz
ten sam dzień. Doprowadzeni na
skraj szaleństwa, zrobią wszystko,
żeby wydostać się na zewnątrz. Nie
wiedzą tylko jeszcze, jak bardzo
mogą tego żałować…
– Zależało mi na tym, aby pokazać różne oblicza postapokalipsy. Dlatego bohaterowie trafią do
kilku miejsc. Dominik odwiedzi
tytułowy „Dystrykt Warszawa”,
który znajduje się za bezpiecznymi murami Starego Miasta i zapewnia pozory normalności –
wyjaśnia Rafał Babraj. – Gorzej
będą mieć niedoszła panna młoda
Ewelina oraz emerytowany policjant Stanisław. Ta pierwsza trafi
do Nowych Bielan, a ten drugi
zapuści się do Lasu Bielańskiego.
Nie chcę zdradzać szczegółów, ale
zarówno jednego, jak i drugiego
miejsca, każdy normalny człowiek wolałby omijać z daleka –
dodaje.
Powieść naszpikowana jest akcją i z pewnością nie będziemy się
nudzić. Bohaterowie będą walczyć
o przetrwanie, odkrywać drzemiące w nich moce, a także przekonają się, jakimi są ludźmi, gdy przyjdzie im dokonać bardzo trudnych
wyborów. Warto zaznaczyć, że
książka nie jest skierowana do
młodszego odbiorcy.
– W „Dystrykcie Warszawa”
mamy do czynienia ze światem po
końcu świata. Nie mogło więc zabraknąć potu, łez i krwi. Zachęcam
do lektury wielbicieli mocnych

Nina Malinowska

Recenzja książki
pt. „Dystrykt Warszawa”

T

a k w y g l ą d aj ą B i e l a ny
w książce „Dystrykt Warszawa” autorstwa Rafała
Babraja, która trafiła na półki księgarń w 2019 roku nakładem wydawnictwa Genius Creations.
„Dystrykt Warszawa” to książka z gatunku fantastyki postapokaliptycznej. A zatem akcja powieści rozgrywa się w stolicy
zniszczonej przez tajemniczy kataklizm. Niedobitki mieszkańców
walczą o przetrwanie w enklawach, którymi rządzą Kształtujący – ludzie obdarzeni nadludzką
mocą. Niektóre z tych miejsc znajdują się na Bielanach, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę,
że autor jest mieszkańcem naszej
dzielnicy.
– Urodziłem się w Szpitalu Bielańskim, studiowałem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a przez pewien czas pracowałem w CRS Bielany. Co więcej,

Fot. Arch. Redakcji

Bielański Ratusz, rządzony
przez samozwańczego burmistrza, staje się niebezpiecznym
miejscem, które lepiej omijać
z daleka. W Lesie Bielańskim
gnieździ się podejrzana sekta,
większość zabudowań zostaje
obrócona w gruz, a pośród
ruin przechadzają się Przemienieni, którzy dawno zapomnieli już jak być ludźmi.

Rafał Babraj

Rafał Babraj zadebiutował
w 2009 r. w kwartalniku „Fantastyka – wydanie specjalne”. W 2018 r.
w ramach Storytel Original ukazał
się jego serial audio „Wirus demokracji”. Rok później opublikował
powieść „Dystrykt Warszawa” nakładem wydawnictwa Genius Creations. Również w 2019 r. w Storytel.pl ukazały się jego pierwsze
bajki dla dzieci.
Doświadczenie zdobywał
jako dziennikarz i redaktor
w ogólnopolskich oraz lokalnych
mediach. Obecnie pracuje w Państwowym Instytucie Badawczym
NASK, w którym zajmuje się komunikacją w obszarze cyberbezpieczeństwa, nowoczesnych technologii i dezinformacji.

Jarosław Hebel

wrażeń, jednak najlepiej pełnoletnich! – mówi Rafał Babraj.

To nie pierwsza książka
„Dystrykt Warszawa” to książkowy debiut Rafała Babraja, lecz
nie pierwsza powieść, którą napisał. W 2018 roku nakładem wydawnictwa Storytel ukazał się audiobook „Wirus Demokracji”.
Książka, a właściwie serial audio,
przedstawia wizję pogrążającej się
w chaosie Polski, przez którą przetacza się tajemnicza choroba. Audiobooka czyta aktor Jacek Rozenek, znany również z tego, że użyczył głosu wiedźminowi Geraltowi
w docenionej na całym świecie
grze „Wiedźmin” studia CD Projekt RED.
T.O.

Fot. Arch. Redakcji

N

ina Malinowska (ur. 1985)
z wykształcenia jest politolożką i aktorką; ukończyła
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
i Szkołę Aktorską Haliny i Jana
Machulskich. W 2015 roku wydała
minialbum „O nas”, ale już dwa lata
wcześniej zaczęła występować na
scenie jako piosenkarka. Sama pisze wiersze i wymyśla do nich melodie, a następnie w arcymistrzow-

dzinie – dziadku Leonie i babci
Heli. Nie zabrakło jednak odniesienia do Bielan, które są ważnym
punktem na mapie jej życia.
W trakcie spotkania artystka m.in.
powiedziała: „W Warszawie naprawdę się odnalazłam. Na Bielanach powstały wszystkie moje
piosenki. Tutaj jest mi dobrze
i mam dobrą aurę. Bardzo lubię
Bielany”. Od 2011 roku Nina Malinowska mieszka na Starych Bielanach wraz z mężem i kotem.

Zapytana o fascynacje poetyckie, autorka „Domów Tymczasowych” wymienia m.in. Kazimierza
Przerwę-Tetmajera, ks. Jana Twardowskiego, a także Katarzynę Nosowską. Tetmajer jako poeta okresu Młodej Polski to wielka literacka legenda. Poetka ceni również
twórczość ks. Twardowskiego – za
to, że jest prosta i ma dużo odwołań do przyrody, którą bardzo lubi.
Jej mistrzynią muzyki jest natomiast często przez nią słuchana
Katarzyna Nosowska.
Wiersze wykonywane przez
Ninę Malinowską w większości są
utrzymane w melancholijnym nastroju poezji śpiewanej i mają głęboki egzystencjalny przekaz. Artystka zachwyca też swoim wokalem, posiadając w tym względzie
niesamowity potencjał. W jej biografii pojawiają się tak ważne dla
niej miejsca, jak Olsztyn, gdzie
studiowała politologię i uczęszczała na warsztaty teatralne do Krystyny Jędrys, czy Warszawa, gdzie
studiowała w Szkole Teatralnej
Haliny i Jana Machulskich. W re-

Fot. J. Hebel

22 listopada w kawiarni Dlaczemu przy Schroegera 90/B
na Starych Bielanach odbył się
wieczór autorski Niny Malinowskiej. To bardzo utalentowana
śpiewająca poetka, aktorka
i wrażliwa artystycznie dusza.
Wieczór poprowadziła Dorota
Zabrodzka, historyczka sztuki
i dziennikarka, a na gitarze
akompaniował artystce mąż Dariusz Dziewięcki. Spotkanie
odbyło się z okazji ukazania się
debiutanckiego tomiku poezji
Niny Malinowskiej „Domy Tymczasowe”, zilustrowanego przez
Katarzynę Olbromską.

pertuarze śpiewającej poetki znajduje się utwór poświęcony dziadkom, ojcu czy piosenka zadedykowana Halinie Machulskiej.
Nina Malinowska to poetka,
którą inspiruje Warszawa. Nasza
stolica stała się dla niej natchnieniem przy pisaniu utworu „Wulkan”, a tekst piosenki „Melancholia” powstał na ulicy Kasprowicza.
Artystka w swojej twórczości eksponuje miłość do Warszawy, rodziców, dziadka czy do mężczyzny
swojego życia. Utwór „Miłość to”
powstał dla jej męża.
Wieczór spędzony w Dlaczemu na spotkaniu autorskim Niny
Malinowskiej uważam za pełen
pozytywnych doznań. Słuchając
utalentowanej artystki i popijając
w zimny listopadowy wieczór
gorącą herbatę z cytryną, można
było w zachwycie dla jej znakomitych wokalnych możliwości
niejeden raz wzruszyć się, snując
refleksje nad życiem. Teraz pozostaje już tylko czekać na zapowiedzianą przez poetkę płytę, która
ma ukazać się w przyszłym
roku.
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Miasto-Ogród Młociny. Rzecz o niespełnionym marzeniu
Ponad sto lat temu na terenie
Młocin planowano budowę
dwóch rozległych osiedli, projektowanych w myśl angielskiej koncepcji miasta-ogrodu.
Wizjonerskie plany pokrzyżowała I wojna światowa.
Budowane w dwudziestoleciu
międzywojennym osiedle Młociny-Park nawiązywało do tych
pomysłów, ale już w znacznie
skromniejszym wydaniu.

Fot.M. Napieralski

T

wórcą idei miasta-ogrodu
(ang. garden-city) był angielski społecznik Ebenezer
Howard. Na przełomie XIX i XX
wieku opracował koncepcję nowego typu osadnictwa, która miała
rozwiązać problem przeludnienia
miast w Anglii, spowodowany
przede wszystkim gwałtownym
rozwojem przemysłu. W stale drożejących mieszkaniach żyło często
po kilka robotniczych rodzin, ponieważ wielu ludzi nie było stać na
lepsze lokum. Howard postulował
tworzenie wzorowo rozplanowanych, skąpanych w zieleni miasteczek, o estetycznej, niskiej zabudowie z tanimi, słonecznymi
mieszkaniami oraz całą niezbędną
infrastrukturą, m.in. szkołami,
szpitalami i placówkami kulturalnymi. Budowa pierwszego na
świecie miasta-ogrodu Letchworth
(Anglia) rozpoczęła się w 1904 r.
Miasteczko stanowiło inspirację
dla kolejnych inwestycji.
Próbę przeszczepienia nowatorskich pomysłów Howarda na
grunt Królestwa Polskiego podjął
doktor Władysław Dobrzyński,
wybitny higienista i działacz społeczny. Warszawa, choć znacznie
mniej uprzemysłowiona od miast
zachodniej Europy, borykała się
z podobnymi problemami mieszkaniowymi. Dr Dobrzyński napisał szereg prac o miastach-ogrodach, a w 1910 r. został współorganizatorem warszawskiej wystawy poświęconej tej idei. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie. Wkrótce z inicjatywy
doktora zawiązało się Towarzystwo Mieszkań Stałych i Przedmieść-Ogrodów, które poszukiwało
w pobliżu Warszawy odpowiedniego miejsca pod budowę takiego
eksperymentalnego osiedla.
Ostatecznie wybór padł na
podstołeczne Młociny, a konkretnie ziemie położone po lewej stronie szosy zakroczymskiej, czyli
dzisiejszej ul. Pułkowej. Dostrzeżono zalety okolicy, między innymi
czyste powietrze, wydmowy (a więc
„zdrowotny”) teren, a także sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej
i powstającego wówczas Parku
Młocińskiego. Właściciele miejscowego majątku, Łempiccy i No-

Willa Moja Zosieńka

wińscy, odsprzedali Towarzystwu
część swoich ziem za przystępną
cenę. W 1912 r. na deskach kreślarskich narodził się projekt Nowej
Warszawy – osiedla mającego rozciągać się od Burakowa Małego aż
po Wólkę Węglowa. Nowe miasteczko planowano połączyć
z Warszawą linią tramwaju elektrycznego. Przewidywano budowę
zarówno niskich domów blokowych z ogrodami na wewnętrznych
podwórkach, ale także budynków
wolno stojących. Na terenie osiedla
zaprojektowano ratusz, szkołę,
dom kultury oraz dwa parki.
Niemal równolegle tworzyła się
koncepcja Miasta-Ogrodu Młociny, czyli drugiego zielonego osiedla, usytuowanego w innej części
terenu młocińskiego majątku. Projekt rozplanowania miasteczka,
przygotowany przez architekta
Ignacego Miśkiewicza, był zdecydowanie bardziej zaawansowany.
Oprócz ratusza i domu kultury
zakładał budowę szpitala, gmachu
szkoły początkowej, dwóch gimnazjów (męskiego i żeńskiego),
„domu zebrań”, targowiska z podcieniami, kościoła, a nawet niewielkiej stacji filtrów i zajezdni

tramwajowej. Według zamysłu planisty zabudowa mieszkaniowa
składałaby się wyłącznie z wolno
stojących domów. Nowa Warszawa
i Miasto-Ogród Młociny to zatem
dwa odmienne projekty wdrożenia
myśli howardowskiej. Wybuch
I wojny światowej uniemożliwił
przystąpienie do realizacji tych
zakrojonych na szeroką skalę planów. Przed wojną w zasadzie zdążono jedynie częściowo wyznaczyć
parcele budowlane.
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości Warszawa i podstołeczne miejscowości nareszcie mogły rozwijać się swobodnie, toteż
wrócono do projektów zabudowy
Młocin. Działki w Młocinach zaczęli nabywać indywidualni właściciele, zaś latem 1925 r. zawiązała się Spółdzielnia Mieszkaniowa
Pracowników Państwowych i Komunalnych „Wspólny Dach”, której
celem była budowa – jak zapisano
w statucie – tanich i zdrowotnych
mieszkań. Spółdzielnia otrzymała
kredyt od BGK i w oparciu o fragment dawnego rozplanowania
Miasta-Ogrodu Młociny rozpoczęła u schyłku lat 20. wznoszenie
kolonii dwudziestu domów, zapro-

Plan Miasta-Ogrodu Młociny, 1914 r.

jektowanych w latach 1927-1928
przez zupełnie zapomnianego dziś
architekta Adama Henrycha. Inżynier stworzył budynki nawiązujące swym wyglądem do tradycyjnych dworków polskich, ponadto
w niektórych projektach inspirował się architekturą renesansu.
Domy spółdzielni stanęły m.in.
przy wytyczonych wówczas ulicach Wazów, Anny Jagiellonki
(część tej ulicy dawniej nosiła nazwę Jagiellońska), Królowej Jadwigi oraz Jana Kazimierza (to dzisiejsza ul. Marii Ludwiki Gonzagi).
Wbrew pierwotnemu założeniu spółdzielców, domy bynajmniej
nie były tanie. Pozwolić sobie na
nie mogli wyłącznie majętni ludzie, zatem zupełnie nie przystawało to do egalitarnej wizji miastogrodów Howarda. Wśród dawnych właścicieli i mieszkańców
młocińskich „dworków” spotkamy
na przykład przedwojennych biznesmenów i wysokich urzędników
państwowych. Willa Cecylia (ul.
Wazów 22), zwana Gensówką, należała do Saweliusza Gensa, bogatego żydowskiego przedsiębiorcy
z branży gumowej, zarządcy firm
produkujących m.in. opony samochodowe. Właścicielem opuszczonej obecnie Willi Róż (Jasny Dom,
ul. Wazów 1) do 1938 r. był Antoni
Ligęza-Stamirowski, znany działacz społeczny i ochotnik z czasów
wojny polsko-bolszewickiej. Nazwa domu dawniej wiązała się z różanym ogrodem na posesji. Wśród
dzikich chaszczy znajdziemy resztki starej fontanny. Niszczejąca od
lat Willa Moja Zosieńka (ul. Dzierżoniowska 12) to przedwojenna
rezydencja doktora Jerzego Nowaka, znanego ekonomisty, zastępcy
dyrektora Banku Polskiego, w młodości żołnierza Legionów Polskich.
Czuła nazwa pochodzi od imienia
żony bankiera. Znajdująca się tuż
obok willa Mennówka (ul. Gonza-

gi 8) ze stróżówką należała przed
wojną do Nauma Menna, przedsiębiorcy budowlanego. Ten okazały dom mieścił później siedzibę
gminy Młociny, a także szkołę podstawową. 14 domów dawnej kolonii „Wspólny Dach” zachowało się
do dziś.
Niezależnie od działań wspomnianej spółdzielni w latach 30.
w Młocinach powstawały budynki
indywidualnych inwestorów. Rozebrana kilka lat temu przepiękna
willa przy ul. Dankowickiej 30 należała do przedwojennego przedsiębiorcy garbarskiego Edwarda
Weigle. W dawnej willi z charakterystyczną wieżyczką (Radecka 6),
niegdyś własności przedsiębiorcy
Kuzniecowa-Wejnera, po wojnie
działało przedszkole prowadzone
przez siostry urszulanki.
Młocińskie „miasteczko” nazywano osiedlem Młociny-Park.
Nazwę Miasto-Ogród Młociny
stosowano raczej w urzędowych
drukach i projektach (w latach 30.
powstawały bowiem kolejne, niezrealizowane plany zorganizowanej zabudowy Młocin). Okoliczna
ludność określała to osiedle mianem „Budowla”. Każdy dom posiadał własny ogród. Wille często
wynajmowano letnikom, którzy
chętnie przyjeżdżali tu na odpoczynek od zgiełku miasta, spędzany w miłych okolicznościach przyrody. Jak podawał „Kurjer Warszawski”, latem 1937 r. wynajem
pokoju gościnnego na miesiąc
kosztował tutaj od 20 do 35 zł; dla
porównania robotnik zarabiał
wówczas średnio 3 zł dziennie.
Właściciele willi wiosną 1934 r.
zawiązali Towarzystwo Przyjaciół
Osiedla Młociny-Park, na czele
którego stanął wspomniany Antoni
Ligęza-Stamirowski. Towarzystwo
stało się nieformalnym samorządem. Obrało za cel poprawę warunków życia na osiedlu, np. zbierało składki członkowskie na budowę brukowanych dróg. Zabytkowe „kocie łby” spotkamy na Dankowickiej (przed wojną Senatorska)
i Humanistów (dawna Kresowa).
Przepiękna, willowa kolonia
była w zasadzie luźną interpretacją
angielskiej koncepcji miasta-ogrodu, stanowiła podmiejskie letnisko
dla bogatszych warszawiaków.
Przed II wojną światową na terenie
osiedla Młociny-Park wzniesiono
łącznie około 40 domów (blisko
połowę wybudował „Wspólny
Dach”). Do naszych czasów przetrwało niespełna 30. Niektóre budynki są bardzo zadbane, niekiedy
nawet znacznie przebudowane,
inne zaś opuszczone i niestety rozpadające się w oczach.
Mateusz Napieralski
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Zbliżające się święta zaprzątają uwagę i angażują Polaków
coraz bardziej w kierunku
nie tyle strawy duchowej, co
zadbania o pokarm całkiem
cielesny. W dawnych czasach
panowała większa równowaga w postrzeganiu obu tych
aspektów celebracji świąt
Bożego Narodzenia, natomiast
cotygodniowy dzień święty
rządził się po wsiach i miasteczkach niepisanym, ale
skrupulatnie przestrzeganym
prawem – najpierw do kościoła, potem do karczmy.

O

d czasów Średniowiecza
oberże były w Polsce daleko
liczniejsze niż świątynie,
spełniały bowiem wiele fundamentalnych funkcji społecznych. Lokowane przy skrzyżowaniach traktów,
drogach wylotowych z miast i przy
samych ulicach miejskich, łączyły
cechy współczesnego motelu (stąd
zwane były także zajazdami), restauracji, baru z napojami wyskokowymi, miejsca wymiany handlowej
i spotkań towarzyskich. Tu więc
posilano się i spano, zmieniano konie i nabywano prowiant na drogę.
Czasem także okradano i zabijano.
Karczmy prowadzili zazwyczaj arendarze, czyli dzierżawcy, często Żydzi,
za plecami których kryli się prawdziwi właściciele – dziedzice dóbr
ziemskich, klasztory i parafie. Jak to
w Polsce zawsze bywało, księża wy-

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Karczmy bielańskie

Karczma młocińska przy obecnej ul. Prozy – akwarela Z. Vogla, 1812 r.

klinali z ambony pijaństwo w „żydowskich” oberżach, ale sami częstokroć czerpali z tego tytułu dochody w myśl złotej zasady: pecunia non
olet.
Na obecnym terytorium Warszawy do naszych czasów dotrwała
tylko jedna historyczna karczma –
Zajazd Napoleoński w Wawrze – ale
jeszcze na przedwojennych zdjęciach możemy zobaczyć kilka innych, np. słynną oberżę solecką.
U schyłku epoki Rzeczpospolitej
Szlacheckiej musiały być niesłychanie liczne, skoro nawet na terenie
dzisiejszych Bielan, okolicy ówcześnie bardzo słabo zaludnionej, możemy wskazać całkiem pokaźną ich
liczbę. Najstarsze mapy okolic Warszawy, pochodzące z XVIII wieku,
nie wyróżniają – niestety – karczm,
a najstarsza, która je uwzględnia
pochodzi dopiero z roku 1820 i była

dziełem wojskowego Korpusu Inżynierów. Jak wiadomo, dla wojska
karczmy są ważnym obiektem strategicznym i to z kilku powodów,
toteż na mapie zaznaczono je bardzo
skrupulatnie, podobnie jak np. studnie i młyny. Można założyć, że większość z tych zajazdów miała bardzo
stary, nawet kilkusetletni rodowód
i co najwyżej sama substancja budowlana bywała wymieniana, czasem z drewna na cegłę, w rezultacie
rujnacji i pożarów. Staropolskie
karczmy miały bardzo charakterystyczny wygląd – niskie ściany z małymi oknami od frontu bardzo często poprzedzone podcieniem, a także olbrzymie, strome dachy czterospadowe lub z bocznymi naczółkami, zwieńczone okazałymi kominami. Z karczm, które istniały na terenie naszej dzielnicy zachowały się
wizerunki tylko dwóch. Obie stały

w Młocinach, a jedna z nich tkwiła
przez wieki przy Trakcie Zakroczymskim (obecnie ul. Pułkowa przy
skrzyżowaniu z Dzierżoniowską).
Utrwalona jedynie na dalekim planie zdjęcia z 1914 r., przetrwała do
roku 1929, zastąpiona kamieniczką
zwaną Willa Trajlusieńka, w której
właściciele urządzili restaurację.
Drugą młocińską karczmę znamy
z wyjątkowo precyzyjnego przekazu
– akwareli Zygmunta Vogla, namalowanej w 1812 r. Widzimy na niej
budynek nietypowy, okazały, choć
drewniany, o dwóch kondygnacjach
i centralnym, wielobocznym występie ryzalitu, który został nakryty
łamanym dachem. Oberża ta, zaprojektowana ok. 1780 r. przez słynnego
architekta Simona Gottlieba Zuga,
autora przebudowy pobliskiego,
brühlowskiego zespołu pałacowego,
wyrosła przy załomie dzisiejszej ul.
Prozy, gdzie stoi dom oznaczony
numerem 20A. Nie wiemy, jak długo
istniała, ale być może pamięta ją
dogorywający, sąsiedni dom drewniany, a przynajmniej rosnące przy
nim olbrzymie drzewo.
Legendarna knajpa Bochenków
w Lesie Bielańskim, której drewniane zabudowania stały na wysokości
kościoła po przeciwnej mu stronie
ul. Dewajtis, nie była już przed wojną typowym zajazdem, lecz podmiejską, renomowaną restauracją
bez miejsc noclegowych, choć oberżę zagrała w przedwojennym filmie
„Karczma na Rozdrożu”. Zgodnie
z tradycją rodzinną zakład w chwili
spalenia u schyłku roku 1944 r. funkcjonował od niemal stulecia, ale sam

budynek miał swą poprzedniczkę
– najzupełniej typową karczmę, która jakoby była posadowiona bliżej
krawędzi skarpy wiślanej i klasztoru
kamedułów.
Jeszcze mniej wiemy o zapewne
znacznie starszej oberży w Rudzie,
która na mapie z 1820 r. kończy od
północy zabudowę wsi Potok, stojąc
przy Trakcie Bielańskim (dziś ul.
Gwiaździsta w rejonie skrzyżowania
z Trasą Toruńską) i odchodzącej od
niej drodze ciągnącej się do osady
Ruda pod Lasem Bielańskim. Mapa
okolic Warszawy z roku 1839, ale
aktualizowana aż po rok 1860, a także plan Warszawy i okolic z 1856 r.,
dokumentują oberżę rudzką już
w innym miejscu. Karczma Gęsia
– w tym wypadku znamy jej nazwę!
– była wówczas ulokowana w pobliżu miejsca, w któr ym jeszcze
w pierwszych latach powojennych
ul. Marii Kazimiery przechodziła
łukiem w biegnącą ku Wiśle ul. Jana
III. Tuż przed tym zakrętem od tej
pierwszej ulicy odchodziła niegdyś
droga przecinająca Las Bielański aż
po klasztor i przy niej właśnie stała
karczma, na gruncie znajdującym
się dziś między blokami osiedlowymi nr 30 i nr 32 przy ul. Klaudyny.
Bliżej Traktu Zakroczymskiego,
na mapie z 1820 r. już uregulowanego i obsadzonego drzewami (dziś ul.
Marymoncka), odnajdujemy dwie
oberże. Pierwsza z nich zdumiewa
odosobnieniem, posadowiona na
bezdrożu u stóp skarpy przy narożniku ogrodzenia Zwierzyńca marymonckiego, czyli gdzieś przy obecnym zbiegu ul. Smoleńskiego i ul.
Kolektorskiej. Druga, znacznie
większa oberża – z czworobokiem
zabudowań – stała przy samym trakcie, w rejonie dzisiejszego skrzyżowania Marymonckiej, Podleśnej
i Podczaszyńskiego. Jej nazwa: Czerwona Karczma, sugeruje, iż był to
budynek wzniesiony z cegły.
Oberżę wawrzyszewską wszystkie uprzednio wymienione mapy
i plany odnotowują przy skrzyżowaniu świeżo wyprostowanych traktów
do Mościsk (dziś ul. Wólczyńska)
i do Folwarku Wawrzyszew (ul.
Aspekt). Swoją karczmę miał także
dworski folwark Opaleń przy Gaci
Folwarcznej, czyli na terenie obecnego Radiowa, przy ul. Opalin, w rejonie skraju lasu. Kolejna karczma
przy trakcie do Mościsk stała przy
skraju tej wsi, a więc przy obecnej
granicy Warszawy – skrzyżowaniu
ul. Arkuszowej z ul. Estrady.
Jak widać z powyższego wyliczenia, „oferta gastronomiczno-noclegowa” na pustkowiach, które w przyszłości miały się stać Dzielnicą Bielany, była imponująca (łącznie dziewięć zajazdów!) i szkoda że po
upływie dwóch stuleci tak niewiele
możemy dziś na temat tutejszych
karczm opowiedzieć.
Jarosław Zieliński
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Mikołajki Charytatywne – „Otwórz Serce” Weekend cudów

na Bielanach

1 grudnia na CRS Bielany przy
ul. Lindego 20 odbyły się Mikołajki Charytatywne „Otwórz
Serce”.

W dniach 8-9 grudnia do potrzebujących rodzin na Bielanach trafiła pomoc w ramach
akcji Szlachetna Paczka. To już
19. edycja akcji. Pomoc uzyskało 14,5 tys. rodzin, z czego
blisko sto pochodzących z naszej dzielnicy.

B

ców mamy możliwość wesprzeć
godne życie Oliwki, Klary i Igora.
Podstawą całego pomysłu imprezy
jest charytatywne poświęcenie się
dla wszystkich dzieci. Każdy kto
był częścią naszego wydarzenia,
nieodpłatnie i z dobroci serca pomagał w jej organizacji. W naszym
„szybkim” życiu coraz mniej czasu
jest na oglądanie się na innych, a ta
impreza ma pokazać, że poprzez
zabawę i uśmiech możemy pomóc
innym, którzy tego potrzebują.
Marcie pomagały dzielnie już
trzeci raz Joanna Leszczyńska
i Alicja Sakowska ze Stowarzyszenia „Mamy Czas” – Klubu Mam
i Tatusiów na Bielanach
Imprezę poprowadził znany
raper i konferansjer Wujek Samo
Zło, a nad akustyką czuwał DJ Jarosław Jaworski.
Oczywiście tradycyjnie był
przepyszny i pięknie udekorowany
tort.
Organizatorzy: Stowarzyszenie
„ Mamy Czas” Klub Mam i Tatusiów na Bielanach, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Stowarzyszenie Razem dla Bielan.
Koordynatorka akcji
Marta Bogucka

Dzięki mieszkańcom zebrano 14 tys. zł

Radna Sylwia Lacek

Prezenty dla potrzebujących rodzin przygotowali również radni

Fot. Arch. Redakcji

na i Catering z Baru na Cztery
Łapy.
Nad sprawnym przebiegiem
imprezy czuwali woluntariusze
i uczniowie z kilku bielańskich
szkół.
Organizatorzy przygotowali
dla mieszkańców Bielan mnóstwo
atrakcji dla całych rodzin: pokaz
sztuk walki, boks , taniec, muzykę,
śpiew, wspólne tworzenie ozdób
choinkowych, dekorowanie pierniczków, interaktywne warsztaty
pszczelarskie, ekoworeczki i woskowijki i wiele wiele innych.
Rodzinnie wystąpiły też Warszawskie Kluby dla Rodzin, których przedstawicielem jest Klub
Mam i Tatusiów na Bielanach.
Najważniejszą sprawą była jednak zbiórka pieniędzy na rzecz Klary, Oliwki i Igora. Na ich potrzeby
został też przeznaczony cały dochód z imprezy. W tym roku dzięki
dobrym sercom mieszkańców Bielan udało się uzbierać 14 300 zł.
Marta Bogucka, pomysłodawczyni Mikołajek Charytatywnych
„Otwórz Serce”, dziękuje tym, którzy Otworzyli Serca i włączyli się
w inicjatywę.
– Wierzę, że dobro powraca,
a dzięki zaangażowaniu mieszkań-

zlachetna Paczka to jeden
z największych i najskuteczniejszych programów
społecznych w Polsce. Potrzebujący otrzymują wsparcie materialne, a wraz z nim – nadzieję na
wyjście z trudnej sytuacji i impuls do zmiany życia. W niesienie pomocy angażują się sportowcy, aktorzy, politycy oraz lokalni aktywiści.
Jedną z ciekawych inicjatyw
w naszej dzielnicy jest Babska Bielańska Szlachetna Paczka przygotowywana przez grupę członkiń

Fot. Arch. Redakcji
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yła to już 3 edycja tej imprezy, która ma na celu pomoc
trójce chorych dzieciom
w uzbieraniu funduszy na leczenie
i rehabilitacje. Dzieci te cierpią na
przewlekłe choroby i każda pomoc
jest im bardzo potrzebna.
Pierwsza bohaterką jest Klara,
która ma 5 lat i cierpi na padaczkę
lekooporną, mózgowe porażenie
dziecięce z niedowładem czterokończynowym, wadę wzroku i poważne zaburzenia karmienia.
Drugim z bohaterów jest Igor.
Ma 25 lata. 18 lipca 2016 roku
podczas snu zachłysnął się, co doprowadziło do niedotlenienia
i w konsekwencji śpiączki, w której
jest do dnia dzisiejszego.
Trzecią bohaterka jest Oliwka
która ma dopiero 2 latka. Zdiagnozowano u niej wrodzoną łamliwość kości. Jest to niezmiernie
rzadka choroba, cechująca się nadmierną kruchością kości, gdzie
złamania powstają nie tylko na
skutek urazu, ale również samoistnie podczas machania rączką lub
w czasie snu.
Każde z dzieci wymaga zatem
stałej pielęgnacji bądź rehabilitacji.
Dzięki Burmistrzowi Bielan
Grzegorzowi Pietruczukowi i gościnności dyrekcji CRS Bielany
mogliśmy zorganizować nieodpłatnie Mikołajki Charytatywne.
Dzięki sponsorom i darczyńcom zostały przygotowane paczki świąteczne dla 200 dzieci, które wręczał Mikołaj. Mikołajami
jak co roku jest nasza zaprzyjaźniona drużyna rugbistów z AZS
AWF Rugby. O jedzenie podczas
imprezy zadbali sami mieszkańcy
przekazując ciasta na ten cel, ale
także pomogło nam Bistro Pokąt-

facebookowej grupy Babskie Bielany – sąsiedzka grupa dla kobiet
oraz Bielańską Radę Kobiet. – Blisko 20 osób zaangażowanych
w pomoc rodzinie, której historia
nas poruszyła! Bo lubimy ludzi!
Dziękuję darczyńcom, ale przede
wszystkim wolontariuszom, którzy od tygodni pracowali, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących, a w ten weekend dostarczali paczki – mówi Sylwia Lacek,
radna dzielnicy Bielany, inicjatorka akcji.
Przypomnijmy, że w ramach
akcji darczyńcy wybierają potrzebującą rodzinę, której następnie
przygotowują paczkę z różnorodnymi artykułami. Wcześniej akcję
na Bielanach wsparła również piłkarska reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim na czele.

Wolontariuszy Szlachetnej Paczki wsparli burmistrzowie:
Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski
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Żeby nam się chciało chcieć
Ego poznasz po spojrzeniu.
Plastyk patrzy inaczej, dziennikarz widzi więcej – a bielańscy seniorzy rozkręcają
się w oczach dzięki Fundacji
„Żyj z Pasją”. Dokształca nas,
uaktywnia, ba – zaraża entuzjazmem tworzenia.

Fot. M. Sokół
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anią wiceprezes Fundacji
zastałam przy taszczeniu do
sali zajęć worów z tworzywem florystycznym: pociętymi
pieńkami, gałązkami, mchem,
wiórami, klejem, bombkami etc.,
etc. Seniorki wymyślają z nich bożonarodzeniowe arcydzieła –
w klimacie szlachetnej rywalizacji.
Oceny nie są bez znaczenia, najlepsi słuchacze Bielańskiej Akademii Seniora pojadą na dwudniową
wycieczkę. Wora nie sposób pod-

nieść, każdy trzeba wlec z samochodu i z powrotem; a wydawałoby się, że do wyzwalania inicjatyw,

kształtowania potrzeby aktywności, lokowanie emocji, do wspomagania rozwoju duchowego słucha-

czy niezbędny jest li tylko intelekt.
Od czterech lat Fundacja prowadzi tę Akademię, realizując własny, autorski rzec można program
edukacyjno-artystyczny; trzy miesiące zajęć wiosną, trzy jesienią.
Wykłady z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, relacji z ludźmi, spotkania z pasją (z przedstawicielami
świata kultury i sztuki) spotkania
„bliżej świata” z nauką tolerancji
dla innych nacji), salon poezji
(rozwijający wrażliwość, poczucie
piękna) to tylko niektóre z form
wpływania na ludzkie ego – aby
mu się chciało chcieć. I przekonywania nas, że nigdy nie jest za późno na rozwijanie zainteresowań,
spełnianie marzeń.
Organizatorem Bielańskiej
Akademii Seniora są Rada i Zarząd
Dzielnicy Bielany, i jest to program
ukierunkowany na zwiększenie
aktywności osobistej i społecznej

osób starszych, zapobieganie ich
izolacji i wykluczeniu społecznemu, poprawę jakości ich życia oraz
integrację z bliskimi i znajomymi.
Są zajęcia gimnastyczne, wspólne
wyjścia do kin, galerii i muzeów,
różne warsztaty – także artystyczne
(kartki świąteczne, malowanie na
jedwabiu itp.).
„Żyj z Pasją” skutecznie przekonuje, że warto żyć z pasją. Liczne grono przyjaciół i współpracowników Fundacji to ludzie wybitni – na przykład członkiem
Rady Nadzorczej jest Krzysztof
Zanussi. Pani wiceprezes tłumaczy, że przychylność takich osób
wręcz zobowiązuje do konstruktywności.
12 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie jesiennej edycji
Akademii połączone z koncertem
piosenki francuskiej.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Wyróżnienia dla wolontariuszy

Smartfony – młodzież a dorośli

5 grudnia, w Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza, odbyła
się wyjątkowa gala, podczas
której przyznano trzy statuetki
Przyjaciela Bielańskiego Wolontariusza i czterdzieści siedem
statuetek i dyplomów Bielańskiego Wolontariusza Roku.

Projekt edukacyjny XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego
XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego bierze udział w projekcie edukacyjnym „MedJa.
Szkoła krytycznego myślenia”.
Idea przedsięwzięcia zakłada
nawiązanie partnerstwa między szkołą a lokalną agencją
medialną. Uczestnicy projektu
– zespół redakcyjny szkolnej
gazetki „Allora” – nawiązali
współpracę z miesięcznikiem
„Nasze Bielany”.

Fot. M. Sokół
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agroda Bielańskiego Wolontariusza Roku jest wyróżnieniem honorowym,
nadawanym corocznie szczególnie
wyróżniającym się wolontariuszom działającym w organizacjach
pozarządowych oraz instytucjach
z terenu Bielan, realizującym działania na rzecz społeczności i środowiska bielańskiego.
Celem Nagrody Bielańskiego
Wolontariusza Roku jest propagowanie idei wolontariatu oraz wyrażenie podziękowania osobom,
które dobrowolnie, ochotniczo i
bez wynagrodzenia działają na
rzecz mieszkańców.
Wyróżnienie zdobyli: Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Dar Serca
HDK PCK Warszawa, Fundacja
Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZENE-KA, Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „Chomiczówka”,
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza,
Dom Pomocy Społecznej dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Leśny”, Dom Dziecka Nr 1 „Nasz
Dom” im. Maryny Falskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku im.
H. Szwarc, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć świat”,
Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, Polski Komi-

tet Pomocy Społecznej – Zarząd
Dzielnicowy Warszawa-Bielany,
Zespół Pomocy Bliźniemu przy
parafii św. Zygmunta, Archidiecezjalny Zespołu Domowej Opieki
Paliatywnej, Fundacja Vis Maior,
Warszawskie Stowarzyszenie
Amazonek, Szkoła Podstawowa nr
223, Szkoła Podstawowa nr 77,
Oddział Rejonowy PCK Warsza-

wa-Bielany oraz Bielański Ośrodek Kultury – Filia Estrady 112.
Bielańscy wolontariusze charakteryzują się pełnym zaangażowaniem, nienaganną postawą
w życiu codziennym, wrażliwością
i poświęceniem. Serdecznie
wszystkim gratulujemy.
MBO

N

a zajęciach warsztatowych
(m.in. z redaktorem naczelnym pisma) dowiedzieliśmy się, jak być świadomym
odbiorcą współczesnych mediów,
zagrożonych dezinformacją
i wszechobecnymi fake newsami
oraz jak tworzyć teksty publicystyczne zgodnie z zasadami etyki
dziennikarskiej.
Telefony komórkowe towarzyszą nam już od ponad 40 lat. W tym
czasie zmieniał się ich wygląd, ale
i również z dalszym rozwojem technologii zaczęły one zastępować
urządzenia takie jak komputery,
telewizory czy radia. W dzisiejszych
latach już rzadko kto ma telefon
komórkowy. Bieżący świat opanowały smartfony, czyli przenośne
komputery, książki, telewizory, radia i można by było tak dużo wymieniać. Aktualnie, smartfony pomagają nam funkcjonować w codziennym życiu. Wielu ludzi nie
wyobraża sobie bez nich życia.
Gdy wejdziemy do metra czy
tramwaju możemy zauważyć smutny obrazek. Każdy nie zależnie od
wieku wpatrzony jest w ekran telefonu. Ludzie XXI w. wolą założyć

słuchawki na uszy i zająć się światem wirtualnym, niż porozmawiać
oko w oko z drugim człowiekiem.
Ludzie bardzo odzwyczaili się od
rozmowy twarzą w twarz.
Smartfony mają natomiast też
swoje dobre strony. Przede wszystkim dzięki telefonom możemy być
lepiej poinformowani. W XXI w.
mamy dostęp do różnych wiadomości z całego świata. Możemy pogłębiać swoją wiedzę o świecie i o otaczającej nas rzeczywistości.
W dzisiejszych czasach bardzo
dużo młodzieży spędza wolny
dzień na oglądaniu YouTuba. Teraz gdy byśmy zapytali dzieci, kim
by chciały zostać w przyszłości,
odpowiedzieliby, że YouTuberami.
Autorytetami współczesnych dzieci i młodzieży są właśnie ludzie
nagrywający filmy.
Wokół dorosłych krąży przekonanie, że młodzież spędza cały
dzień na przeglądaniu Facebooka
czy Instagrama. Myślę, że dorośli
jak i młodzież powinni ograniczyć
korzystanie z telefonów. Zobaczylibyśmy wtedy jakich ciekawych
i mądrych ludzi mamy na wyciągnięcie ręki, z którymi możemy
porozmawiać i wymienić się swoim doświadczeniem.
Szymon Szpalerski
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Wigilia w Mediatece
I znów choinki pysznić się będą
w anielskich włosach, złotych orzeszkach,
idziesz przez miasto siostro-kolędo,
by w naszych domach trochę pomieszkać.

Fot. Arch. OWdS 2

T

ak zapowiada święta w „Kolędzie nowoprojektowanej”
Wojciech Młynarski (wybór
„W co się bawić?”, Wyd. Literackie,
Kraków 1983). Ale na Bielanach
zaczęły się wcześniej, już 12 grudnia, seniorską Wigilią w Mediatece Start-Meta. Zaś w Ośrodku
Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy
ul. Wrzeciono 5A przedświąteczne
urwanie głowy trwało od… września. Bo nic nie robi się samo, a zespół i podopieczni Ośrodka, koordynatorzy uroczystości, chcieli
zapewnić godną jej oprawę.
Trwały próby przedstawienia
pt. „Aniołowie się radują” – scenariusz, reżyseria i prowadzenie grupy teatralnej Angela Lisicka. Na
zajęciach krawieckich szyto jasełkowe kostiumy pod kierunkiem
Zofii Zaremby i Justyny Piekarek,
według sugestii kierowniczki

Taniec aniołów

Ośrodka Anny Leszczyńskiej-Suda. Trzeba było wymyśleć i wykonać efektowną dekorację…
Wreszcie nadszedł Ten Dzień.
Salę rozświetliły kaskady srebrnych bombek, na stołach zakwitły
gwiazdy betlejemskie, a przy każdym nakryciu czekały prezenty
z życzeniami: gwiazdka od zespołu Ośrodka Wsparcia dla Seniorów
Nr 1 i choinka od Ośrodka Nr 2;
wszystkie artystycznie wykonane
przez podopiecznych – a w Wigilii
uczestniczyło 180 osób!

Co u kombatantów

N

a listopadowe posiedzenie
Bielańskiego Klubu Kombatanta przybyli niecodzienni goście: przedstawicielki
Komendy Rejonowej Nr 7, naczelnik wydziału szkolenia Komendy
Stołecznej oraz klasa VII SP nr 289.
Sto lat temu, jesienią 1919 r. powołana została Policja Niepodległej

Polski. Młodzież z zainteresowaniem słuchała gawędy na ten temat.
Pan naczelnik przybliżył m.in. postać policjanta-legendy Mariana
Stefana Kozielewskiego, a w holu
Bielańskiego Ośrodka Kultury
ustawiono plansze z życiorysem
i zdjęciami tego patrona Policji oraz
dziejami jego rodziny.

Organizatorami były władze
dzielnicy Bielany i Ośrodek Pomocy Społecznej. Przybyli: burmistrz Grzegorz Pietruczuk, zastępcy burmistrza Włodzimierz
Piątkowski i Andrzej Malina, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
Bielany Anna Czarnecka, radni:
Wojciech Borkowski i Jan Zaniewski oraz dyrektor OPS Maciej Sotomski. Modlitwę i dzielenie się
opłatkiem celebrował ks. dr Marek
Szymuła – proboszcz parafii na
Wrzecionie. Wigilijnym gościem

Irma
WieczorkowskaBednarek

Irma Wieczorkowska-Bednarek
Fot. Arch. Redakcji

Grzegorz Pietruczuk z odznaczeniem KOMANDORIA

Krokodyl był na szczęście
nieprawdziwy – do złudzenia przypominał go leżący
w trawie pień. Do końca
lutego można go oglądać,
wraz z innymi obrazami,
na poplenerowej wystawie
Zespołu Rysunkowo-Malarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc,
w siedzibie UTW przy ul.
Marymonckiej 99.

Podczas wigilijnego spotkania Bielańskiego Klubu Kombatanta,
za wieloletnie aktywne wspieranie działalności kombatantów
i stworzenie temu środowisku bardzo dobrych warunków pracy
społeczno-patriotycznej, Grzegorz Pietruczuk – burmistrz dzielnicy Bielany odznaczony został KOMANDORIĄ. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Zarząd Główny Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Aktu dekoracji
dokonał wiceprezes ZG ZKRPiBWP mgr Janusz Maksymowicz.
Fot. Arch. Redakcji
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Diabły próbowały przeszkodzić Narodzinom, ale czmychały
przepędzone przez anioły, celując
widłami w publikę. Tańczył Dzieciątku zespół góralski, kłaniali się
Trzej Królowie – ale prawdziwą
owację, z brawami na stojąco, wywołał anielski balet: taniec skrzydeł. Nie, to jednak trzeba zobaczyć!
Ewa Szemińska tradycyjnie już
deklamowała swój wiersz. Kolędy
śpiewał chór „Bielańskie Czerwone Korale”. Były sałatki, zupa grzybowa, ryba, pierogi, kapusta wigilijna, kluski z makiem, ciasta,
owoce.
Seniorzy serdecznie dziękują
władzom dzielnicy, Ośrodkowi
Nr 2– koordynatorowi oraz wolontariuszom – młodzieży z ZS nr
49, ofiarnie pomagającej mniej
sprawnym. Miłych,
radosnych, zdrowych świąt!
Pięknych prezentów!

Z ostatniej chwili

Wyświetlano dwa filmy – o powrocie policyjnej furażerki oraz
reklamujący zawód policjanta,
a od uczniów SP nr 289 wszyscy
kombatanci dostali laurki: „Z podziękowaniami oraz wyrazami
szacunku za bohaterską postawę,
dzięki której my młodzi Polacy
możemy żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie”.

Lato, plener i krokodyl

wiaty polne i osty, drzewa,
lasy i akweny wodne… Minionego lata pojechali po
natchnienie do miejscowości
Rochna – kilka kilometrów od
miasta Brzeziny w woj. łódzkim.
Osobliwością ośrodka nad rzeką
Mroga i zalewem, prócz pięknych
przenoszonych na płótna krajobrazów, był zupełny brak sklepów.
Żyją tam stali mieszkańcy, a gdy
zabraknie soli trzeba jechać do
miasta. Ale nasze malarki – pięt-

była pani prezes Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Haliny
Szwarc – Irena Moskal. Z Bielańskiej Rady Seniorów uczestniczyli: przewodnicząca Krystyna Żebrowska, Jadwiga Borkowska,
Irena Komorek, Grażyna Lewińska, Ewa Mańkowska, Ewa Szemińska-Morsakowska, Jolanta
Wójcikiewicz, Zygmunt Morawski
i Andrzej Strejlau. Warto podkreślić, że składając seniorom serdecznie życzenia zdrowia, sił, aktywności, pan burmistrz publicznie podziękował naszej Radzie za
zaangażowanie i sukcesywność.
Krystyna Żebrowska zrewanżowała się mówiąc, że „mamy wspaniały Zarząd i Radę Dzielnicy”,
a seniorom życzyła miłości i radości pod choinką i żeby nikt w te
święta nie był sam.
Gdy wszyscy oficjalni goście
złożyli życzenia, zaczęło się przedstawienie. Było rewelacyjne. Nie
sposób go opisać, trzeba zobaczyć.
Już nazajutrz po Wigilii odnotowano na facebooku 1500 odsłon
(Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
Nr 2, Wrzeciono 5A, „Aniołowie
się radują”).

Zajęcia na łonie natury

naście pań i jeden pan – żyły sztuką, a posiłki jadały w ośrodku
(pyszne!), więc zakupów nie robiły, w wolnych chwilach zwiedzając
okolicę; na przykład drewniany
kościółek i kościół gotycki Brzezinach.
Drugim panem na plenerze
był – oczywiście – prowadzący ten
zespół artysta-plastyk (grafik i
malarz) Leszek Gęsiorski, który
również uwiecznił „krokodyla” z

przeznaczeniem na prezent świąteczny.
Zboża, łąki, wschody i zachody
słońca… A oto autorki prac pokazanych na wystawie: Jadwiga K.,
Hanna B., Krystyna B., Jadwiga B.,
Elżbieta J., Halina K., Janina L.,
Anna M., Ewa P., Jadwiga R., Franciszka T., Barbara S., Joanna K.,
Joanna W. i pan Antoni M.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

IWB

Wszystkim bielańskim seniorom – zdrowia,
pogody ducha, pięknych świątecznych chwil
w gronie bliskich i szczęśliwych dni powszednich
w Nowym Roku
życzy Rada Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zarząd i wolontariusze Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej Bielany składają wszystkim podopiecznym,
darczyńcom i mieszkańcom naszej dzielnicy
najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
pogodnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
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37.
BIEG

15.
BIEG
O PUCHAR BIELAN

5 KILOMETRÓW
START GODZ.10.00

CHOMICZÓWKI
15 KILOMETRÓW
START GODZ.11.00

19.01.2020
WARSZAWA

START BIEGÓW - UL.CONRADA
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

WWW.BIEGCHOMICZOWKI.EU

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:
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XVI Gala Sportu

II Bielańska Liga
Siatkówki zakończona

G

uczestnikom niezapomnianych
wrażeń i na pewno będzie stanowiła piękną kartę w historii szkoły, która kontynuuje tradycje

wielkiego sportowca Janusza Kusocińskiego.
Redakcja

I

dea Bielańskiej Ligi Siatkówki zrodziła się rok temu i ma
ona na celu przygotowanie
zespołów szkolnych z Bielan do
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Do zmagań przystąpiło osiem zespołów,
spośród których 4 wywalczyły
awans do turnieju „Final Four”
w hali CRS Bielany. Były to zespoły: 41 LO im. J. Lelewela, ZS numer
18 im W. Reymonta, 60 LO im.
W. Górskiego oraz 39 LO im. Lotnictwa Polskiego. Właśnie te szkoły rozegrały ze sobą zmagania
systemem półfinałów i finałów,
według zajętych w sezonie zasadniczym miejsc.
Los skrzyżował ze sobą drużyny LO Lelewela z LO Lotnictwa
Polskiego oraz Zespołu Szkół numer 18 z LO Górskiego. W półfinałach zdecydowane zwycięstwa
odniosły zespoły Lelewela i Reymontówki. To podopieczne trenera Koziary, które rok temu
wygrały ligę i były faworytkami
turnieju. Okazało się, że siatkarki
trener Gruszczyńskiej były w tym
turnieju lepsze i to one dość pewnie wygrały w dwóch setach, ciesząc się ze zwycięstwa w całej
edycji.

Trzecie miejsce powędrowało
do LO Górskiego, które po tie breaku pokonały LO Lotnictwa Polskiego. Dalsze miejsca zajęły drużyny LO J. Marti, LO J. Kusocińskiego, SP 352 oraz Zespołu Szkół
numer 35. Te drużyny odpadły po
fazie ligowej.
Wcześniej w godzinach porannych rozegrano jednodniowy
turniej chłopców. Tutaj sześć
drużyn grało systemem każdy
z każdym. Najlepiej spisali się
zwycięzcy czterech meczów – ZS
numer 35, którzy wyprzedzili
Zespół Szkół nr 10, 41 LO Lelewela, 59 LO im. J. Kusocińskiego,
LO Archutowskiego i Reymontówkę.
– To bardzo ciekawe zmagania,
które mają aspekt zarówno sportowy, jak i integracyjny. Jako Urząd
zadbaliśmy o to, by wszyscy uczestnicy otrzymali od nas pamiątkowe
koszulki oraz posiłek w dniu zawodów. Widzę, że formuła się
sprawdza i coraz chętniej szkoły
przystępują do Bielańskiej Ligi
Siatkówki. Mam nadzieję, że kolejny rekord pobijemy już za rok
– podsumował zmagania burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz
Pietruczuk.
Nagrody najlepszym drużynom wręczał zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany, Andrzej Malina, który pogratulował wszystkikim szkolnym sportowcom walki
fair oraz poziomu sportowego,
podkreślając, że ważny jest zarówno wynik sportowy, jak i propagowanie zdrowego trybu życia
i przejście przez zmagania bez
kontuzji.
MG

Wspólne zdjęcie laureatów XVI Gali Sportu

MRBall, czyli Mikołajkowy Turniej Siatkówki
W tym roku Młodzieżowa Rada
Dzielnicy Bielany spędziła
Mikołajki na sportowo.

5

grudnia mieliśmy okazję
spędzić w XCIV Liceum
im. gen. Stanisława Maczka, gdzie zorganizowaliśmy po
raz pierwszy Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej, a to wszystko
z okazji Mikołajek. W wydarzeniu wzięli uczniowie bielańskich
szkół średnich, którzy stworzyli
fantastyczną atmosferę sprzyjającą integracji. Walka trwała od
rana do późnych godzin popołudniowych. Po szalenie kunsztownej grze i niespotykanej rywalizacji wyłoniliśmy zwycięzców
naszego turnieju. W meczu finałowym rozstrzygnięto, że zwycięzcą została szkoła im. Ignacego
Domeyki, a drugie miejsce przy-

Fot. Arch. MRDB

Za nami II Edycja Bielańskiej
Ligi Siatkówki. Najlepszą
drużyną rozgrywanych od
dwóch miesięcy zmagań
licealistek i zawodniczek z VII
i VIII klasy SP zostały zawodniczki Reymontówki. Wśród
chłopców w jednodniowym
turnieju tryumfowali gracze
ZS nr 35.

Fot. Arch. Redakcji

Fot. M. G.

ala jest okazją, żeby wyrazić słowa uznania dla wybitnych trenerów szkolących uzdolnioną sportowo młodzież. W części artystycznej zaproszeni goście podziwiali widowiskowy pokaz taekwondo olimpijskiego, boksu i akrobatyki
sportowej, oczywiście w wykonaniu uczniów szkoły. XVI Gala
Sportu dostarczyła wszystkim

Fot. Arch. Redakcji

Zgodnie z tradycją LIX
Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego im.
Janusza Kusocińskiego 13
grudnia w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany
przy ul. Lindego odbyła się
XVI Gala Sportu.

padło „Reymontówce”. Trzecie
miejsce na podium po niezwykle
wyrównanym meczu z LO im.
Joachima Lelewela zajął „Maczek”. Wręczania pucharów dokonali: zastępca burmistrza Andrzej
Malina oraz radna naszej dzielnicy Sylwia Lacek.

Obiecujmy, że to nie jedyna
akcja sportowa, jaką zorganizujemy, a za pomoc w organizacji tej
serdecznie dziękujemy Wydziałowi Sportu Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Bartosz Celiński
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Mój prezent dla Bielańczyków
W listopadowym wydaniu „Naszych Bielan” zasugerowałem
na prezent pod choinkę płytę
zespołu The Beatles – „Abbey
Road” i przedstawiłem genezę
nagranych utworów. Dostałem
liczne sygnały, bym dopisał
uzupełniającą część drugą,
co niniejszym czynię z wielką
przyjemnością. Taki mój prywatny prezent dla Was, drodzy
Czytelnicy.

O

si przystali na to, mając pełną świadomość, że nagrywają po raz ostatni płytę pod własnym szyldem.
Zarejestrowany materiał jakościowo dorównuje, a chwilami
przewyższa kompozycje z płyt
„Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band” oraz „Magical Mystery
Tour”. Nie widać w zespole żadnego twórczego regresu, wręcz przeciwnie. Nawet sam Martin – zniechęcony wręcz zniesmaczony atmosferą panującą w grupie podczas
rejestracji „White Album” oraz „Let
It Be” – był zdumiony wspólną,

DAM PRACĘ

Ogłoszenia drobne

• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym zatrudni Pracownika sprzątającego. Oferujemy:
umowę o pracę, narzędzia pracy, środki czystości, terminową wypłatę. Oczekujemy: sumienności i dokładności. Mail rekrutacja@szpitaldziekanow.pl, kontakt: tel. 22 765 71 07
• Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym zatrudni „Pielęgniarkę/Pielęgniarza”. Główne zadania: Sprawowanie bezpośredniej opieki nad
pacjentami przebywającymi w Oddziale, Realizacja kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w oparciu o aktualną wiedzę i kwaliﬁkacje. Oczekujemy: Wykształcenia min średnie
pielęgniarskie, Doświadczenia w zawodzie w
tym pracy z dziećmi. Oferujemy: Zatrudnienie
na postawie umowy o pracę, Pracę w zespole
profesjonalistów, Możliwość rozwoju zawodowego, CV i list motywacyjny należy przesłać
na: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl, w tytule
wiadomości proszę wpisać „Pielęgniarka / Pielęgniarz”, kontakt: tel. 22 765 71 07.
• Dziewczyna z liceum albo studentka do odbierania telefonów we własnym dwa razy w
tygodniu od godz. 17.00 do 21.00, tel. 739 580
874, dzwonić po godz. 19.00.

NAUKA

• Hiszpański na Żeromskiego; wszystkie poziomy; prawie jak native speaker (26-letni pobyt
w Ameryce Łacińskiej); trzy certyﬁkaty: UNAM
- MEXICO, CERVANTES, SIN FRONTERAS - także
korepetycje. Zapraszam: tel. 727 696 927.
• Angielski - Bielany, Bemowo, Żoliborz z dojazdem. Dzieci, młodzież - korepetycje, przygotowanie do egzaminów, konwersacje. Doświadczona lektorka/korepetytorka j. angielskiego,
tel. 506 430 084.
• Angielski - egzamin 8-klasisty, matury, certyﬁkat FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci, tłumaczenia. Wieloletnie
doświadczenie, międzynarodowy certyﬁkat
CAE Uniwersytetu Cambridge w Wlk. Brytanii

Fot. L. Rudnicki

to fakty, ciekawostki oraz
inne muzyczne smakołyki.
„Abbey Road” jest przedostatnią wydaną katalogową płytą
długogrającą zespołu, ale ostatnią,
jaką nagrali w swojej karierze.
Dlaczego? Nieszczęsny materiał muzyczny z długiej sesji „Get
Back” wciąż czekał na dalszą obróbkę. W jej trakcie zarejestrowano pierwsze wersje piosenek, które weszły na album „Abbey Road”,
m.in. She Came In Through The
Bathroom Window (22 stycznia),
a także Oh! Darling (27 stycznia
1969). Znaczną część utworów
nagrano pomiędzy czerwcem
a sierpniem 1969 roku. Głównym
inspiratorem i „motorem napędowym” całego przedsięwzięcia był
Paul McCartney.
Po niesnaskach i kłótniach
podczas rejestracji muzyki (i filmu
dokumentalnego) „Get Back” przemianowanego na „Let It Be”, producent George Martin postawił
sprawę jasno: albo poprowadzi sesję nagraniową na swoich własnych
warunkach, albo good bye. Beatle-

(poziom zaawansowany), efektywnie, dojazd.
tel. 609 979 485.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji, tel.
695 612 825.
• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji, tel. 698 414 705.

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe
i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina,
Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny,
wysoka jakość – osobiście, tel. 502 255 424,
22 835 66 18.
• Usługi ogrodnicze i inne, faktura tel. 739 245
555 biuro-emiko@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI

• Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza konkurs
ofert na ustalenie wysokości czynszu na najem
lokali użytkowych jak niżej:
ul. J. Conrada 13 o pow. 113,62 m2 - pawilon
- parter
ul. J. Conrada 13 o pow. 494,00 m2 - pawilon
- I piętro
ul. J. Conrada 13 o pow. 182,11 m2 - pawilon
- I piętro
ul. J. Conrada 13 o pow. 37,00 m2 - pawilon pomieszczenie magazynowe
ul. J. Conrada 13 o pow. 70,00 m2 - pawilon pomieszczenie piwniczne
ul. J. Conrada 15 o pow. 66,42 m2 - pawilon pomieszczenie piwniczne
ul. Bogusławskiego 6A o pow. 44,00 m2 - pawilon - parter – wolne od 01.01.2020 r.
ul. Bogusławskiego 6A o pow. 100,00 m2 - pawilon - parter – wolne od 01.02.2020 r.
ul. Bogusławskiego 20 o pow. 18,00 m2 - budynek mieszkalny - parter

twórczą „fazą” zespołu. Dzięki temu
powstał niezwykle spójny, zaskakująco świeży, dojrzały longplay
o znakomitym wprost brzmieniu,
który przeszedł do klasyki rocka.
Nie bez znaczenia była technika nagraniowa w studio, umożliwiająca przetworzenie muzycznych pomysłów w konkret. „Abbey
Road” jest jedyną dużą płytą grupy, zarejestrowaną w pełnym stereo na 8 ścieżkach oraz „przepuszczoną” przez tranzystorowy stół
mikserski. Kosztowna nowość
w tamtych czasach.
Szczegółowe informacje w w/w sprawie można
uzyskać w biurze Zarządu przy ul. P. Nerudy 1
w Warszawie, pok. 12 lub telefonicznie pod
nr 669 78 00 wew. 218.
• Wynajmę lokal na działalność 50 m2 na Bielanach, kanalizacja – był sklep, cena 7 tys. zł
do negocjacji, tel. 729 320 870, dzwonić po
godz. 20.00.
• Kupię teren pod supermarket, albo hipermarket, tel. 729 320 870, dzwonić po godz.
20.00.
• Wynajmę pokój 20 m2 Bielany ul. Marymoncka – 700 zł miesięcznie, tel. 729 450 867,
dzwonić po godz. 19.00.
• Wynajmę pokój 15 m2 na Bielanach ul. Kasprowicza – 650 zł miesięcznie, tel. 729 450
867, dzwonić po godz. 19.00.
• Wynajmę pokój z balkonem u emerytki na
Bielanach ul. Przy Agorze/Sokratesa – cena
600 zł miesięcznie, tel. 729 450 867, dzwonić
po godz. 20.00.
• Wynajmę lokal na Woli ul. Młynarska 50 m2 –
cena ok. 3-4 tys. miesięcznie (poprzednio był
sklep spożywczy), tel. 729 320 870, dzwonić
po godz. 20.00.
• Małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia
w dowolnej dzielnicy, tel. 729 320 870, dzwonić po godz. 21.00.
• Małżeństwo z dzieckiem szuka mieszkania
do wynajęcia (nie koniecznie na Bielanach –
możliwie najtaniej na długi okres), tel. 729
320 870.
• Kupię mieszkanie w dowolnej dzielnicy, tel.
508 616 156, dzwonić wieczorem.
• Kupię mieszkanie do remontu, tanio, tel. 508
616 156 (dzwonić późno wieczorem nawet
w nocy).

SPRZEDAM

• Sprzedam narty dziecięce + 2 pary butów
narciarskich dziecięcych; minibilard; walizkę
tekturową i czajnik starodowany jako rekwizyty do przedstawień teatralnych, tel. 515
132 684.

Do tego dochodziła znakomita
ekipa realizatorska, ze świetnym
„uchem” Alana Parsonsa, jako II
inżyniera dźwięku, który wkrótce
zasłynął z perfekcyjnej pracy nad
albumami zespołu Pink Floyd:
„Atom Heart Mother” czy „The
Dark Side Of The Moon”, nagranymi także w Abbey Road Studios.
Nie mówiąc już o późniejszych,
płytach zespołu: „Alan Parsons
Project”.
Bogactwo brzmienia zespołu
The Beatles wsparto elektroniką,
zwłaszcza syntezytorami Mooga,
a ich zaprogramowaniem zajął się
osobiście Mike Vickers, multiinstrumentalista grupy Manfred
Mann. Główną ideą „Abbey Road”
było maksymalne „zagęszczenie”
brzmienia, nie tracąc przy tym nic
z własnej, muzycznej tożsamości.
Udało się.
Płytę wydano błyskawicznie,
już trzy tygodnie po ukończeniu
sesji nagraniowej. Fani zagłosowali portfelami, a krytyka obsypała
album deszczem nagród i wyróżnień. „Abbey Road” okazał się
najlepiej sprzedawanym na świecie
krążkiem 1969 roku. Błyskawicznie zdobył szczyt list po obydwu
stronach Atlantyku, pokrywając
się 12-krotną „platyną”. W rankingach „Rolling Stone”, „Q Magazine” czy „The Quardian” ogłoszono
ją płytą wszechczasów itd. W marcu 1970 r., album otrzymał nagrodę „Grammy” w kategorii: najlepsza realizacja dźwięku. Tym mocnym akcentem zespół zakończył
swą muzyczną działalność.

*

*

*

Pierwotnie płyta miała nosić
nazwę: „Everest”. Jednak nie odnosiła się ona wprost do himalajskiego szczytu, ale nazwy… papierosów, które palił realizator dźwięku
Geoff Emerick. Drogą prostych
skojarzeń padły pomysły Beatlesów, aby na okładce umieścić foto
najwyższej góry świata. Ktoś przytomnie zauważył, że to za daleko
na robienie zdjęć zespołu, więc co
proponują w zamian? Czy mogą
podróżować bliżej?
Od razu padła riposta: a, może
zróbmy to tutaj, na ulicy? Pomysł
„chwycił”, a Paul za ołówek, robiąc
kilka szkiców przejścia dla pieszych tuż obok studia. Koncepcja
była prosta: Beatlesi przejdą po
pasach, i tyle.
Ustalono terminy oraz otrzy-

mano zgodę, aby na kwadrans zablokować Abbey Road. John,
„ściągnął” znajomego fotografika
– Iain’a MacMillana. 8 sierpnia
1969 roku, parę minut przed wpół
do dwunastej, cała czwórka wyszła
ze studia, usiadła w cieniu na murku i czekała. O godz. 11.35 policja
wstrzymała ruch. Iain wdrapał się
na drabinkę, by mieć szerszy kadr
ulicy i perspektywę z wysokości 3
metrów. Beatlesi wolnym krokiem
wkroczyli na „zebrę”, maszerując
na drugą stronę ulicy. Szli „gęsiego” w kolejności: pierwszy – John,
za nim – Ringo, następnie – Paul
i na końcu – George.
Pstryk. Pstryk. Pstryk. Tam,
postali chwilę w rządku, jeden za
drugim. John co chwila podciągał
spodnie, Ringo rozmawiał z okoliczną mieszkanką, Paul strzepywał mu pyłki z marynarki, a George obgryzał paznokcie. Za chwilę
wrócili z powrotem. Pstryk. Pstryk.
Pstryk. 10 minut i gotowe. Wybrano najlepsze ujęcie. Iain MacMillan w tej minisesji fotograficznej
użył aparatu „Hasselblad” z obiektywem 50 mm, przy przysłonie 22
oraz czasie naświetlania 1/500
sek.
Biały Volkswagen „Garbus”
(beetle) zaparkowany na ulicy,
okazał się własnością jednego
z lokatorów pobliskiego budynku.
Ż ółt a t ablica rejestrac yjna
„z ukrytą treścią”, wielokrotnie
była kradziona na pamiątkę przez
fanów. Ostatecznie, Volkswagen
został sprzedany na aukcji
w 1986 r. za 2530 £, wzbogacając
muzealne zbior y Autostadt
w Wolfsburgu.
Nic na zdjęciu nie było reżyserowane. Stojący przy policyjnej
furgonetce mężczyzna to przypadkowy amerykański turysta, który
akurat przypatrywał się całej sytuacji. Paul Cole, bo o nim mowa, po
powrocie do USA, dowiedział się
od przyjaciół, że jest bardzo sławny! Po czym pokazano mu okładkę płyty. Która też przeszła do historii, wielokrotnie parodiowana
w innych projektach, np. przez Red
Hot Chili Peppers, The Shadows,
a także samego Paula McCartneya.
Tyle na dziś, życzę Wam wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
i grających prezentów, choćby takich jak tu opisany.
Leszek Rudnicki
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Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Okręg

ALICJA CHĘCIŃSKA

Imię, nazwisko i klub

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

Stefan Kulesza
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Przewodniczący Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego;
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisja Kultury i Promocji; Komisja Oświaty; Komisja Sportu i Rekreacji
Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji; Wiceprzewodnicząca Komisji
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046
e-mail: danielpieniek@gmail.com
Szkoła Podstawowa 53, ul. Rudzka 6 – g. 17.30
Kontakt telefoniczny, tel. 502 221 879
e-mail: eturek@radni.um.warszawa.pl

Jan Zaniewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

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

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

Wojciech
Borkowski
– Koalicja Obywatelska

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

Urząd Dzielnicy Bielany, I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00.
Kontakt telefoniczny, tel. 601 323 263, e-mail: borkowskiw@op.pl

Natalia Krupa
– Koalicja Obywatelska

Komisja Oświaty; Komisja Rewizyjna; Komisja Samorządowa i Dialogu
Społecznego; Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego

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

Monika Szadkowska
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; Komisja Kultury i Promocji

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

Piotr Walas
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”
Ryszard Zakrzewski
– Prawo
i Sprawiedliwość

Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Mieszkaniowa; Komisja Rewizyjna

Kontakt telefoniczny, tel. 512 732 223
e-mail: pwalas@radni.um.warszawa.pl

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

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

Maciej
Chmielewski
– Koalicja Obywatelska
Karolina Dłuska
– Prawo
i Sprawiedliwość

Przewodniczący Rady; Komisja Budżetu i Inwestycji; Komisja Ochrony
Środowiska
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Kultury
i Promocji; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

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

Krystian Lisiak
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

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

Ilona
Popławska
– Koalicja Obywatelska

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

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

Marcin Włodarczyk
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Anna Czarnecka
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

Agnieszka Gola
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Sylwia Lacek
– Koalicja Obywatelska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego

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

Jan Strzeżek
– Prawo
i Sprawiedliwość
Piotr Cezary Ślaski
– Koalicja Obywatelska

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

e-mail: jlstrzezek@gmail.com

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

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

Lech Chęciński
– Koalicja Obywatelska

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

Joanna
Radziejewska
– Koalicja Obywatelska

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

Radosław Sroczyński
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Urząd Dzielnicy Bielany, V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 13.00-14.30
e-mail: lchecinski@radni.um.warszawa.pl
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, V p., pok. 513 – w pierwszy poniedziałek miesiąca,
g. 15.30-16.30 lub dłużej w zależności od potrzeby
e-mail: j.radziejewska@poczta.onet.pl
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 15.30-17.00, 16.00-17.30
Po wcześniejszym umówieniu terminu drogą e-mail: rsroczynski@radni.um.warszawa.pl

Joanna Tomaszewska
– Prawo
i Sprawiedliwość

Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego; Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej

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

Iwona
Walentynowicz
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

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

RADNA DZIELNICTY BIELANY

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

Daniel Pieniek
– Koalicja Obywatelska

Pierwszy raz podejmuję wyzwanie jako Radna. Będę pracować w Komisji Zdrowia, Oświaty i
Mieszkaniowej.
W pracy Radnego pragnę zajmować się problemami najsłabszych, tj. Seniorów i Dzieci. Szczególnie
interesuje mnie wyrównywanie szans w środowisku młodzieży i wsparcie osób samotnych.

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

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

Miejsce dyżuru, data, godzina i kontakt

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

Ewa Turek
– Stowarzyszenie
„Razem dla Bielan”

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

Okręg nr V

Funkcje

Alicja Chęcińska
– Koalicja Obywatelska

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

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

Nasze Bielany nr 12/2019

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

