
N
AS

ZA

17 października 2018 • Nr  13 (246) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1896-5245 •  rok XIV 

b  Wybory samorządowe 2018  b  Poznaj kandydatów  b  Idź na wybory 21 października  b

Najważniejsze to być 
blisko mieszkańców
ROZMOWA Z DANIELEM PIEŃKIEM 

RADNYM DZIELNICY BIELANY

• Czy to prawda, że jest Pan uro-
dzonym bielańczykiem?
– Tak, urodziłem się  w Szpita-

lu Bielańskim, chodziłem do Przed-
szkola numer 307 przy ul. Księga-
rzy, do Szkoły Podstawowej numer 
5, potem Gimnazjum numer 72 przy 
ul. Przybyszewskiego. Tu jest mój 
dom i moje miejsce.

Więcej czytaj na str. 3

STARTUJĘ W WYBORACH,  
BO NIE SĄ MI OBOJĘTNE 
SPRAWY MOICH SĄSIADÓW

Płk rez. SG inż. 

ANDRZEJ  
SĄSIADEK 

Lista nr 5, okręg nr 3, poz. 2
do Rady Dzielnicy Bielany

Więcej czytaj na str. 2
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W piątek 26 października 2018 r. 
oddziały Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w całym kraju organizują 
„Dzień Seniora” pod hasłem „Aktyw-
nie i bezpiecznie”. Także I Oddział 
ZUS w Warszawie organizuje w tym 
dniu kilka wydarzeń dla seniorów 
i wszystkich zainteresowanych osób. 
W ich trakcie będzie można skorzystać 
z porad ekspertów ZUS i zaproszo-
nych instytucji, wysłuchać prelekcji 
oraz otrzymać publikacje i materiały 
przygotowane specjalnie na ten dzień. 
Poniżej znajdą Państwo harmonogram 
obchodów „Dnia Seniora” w I Oddzia-
le ZUS w Warszawie.

1. Sala obsługi klientów Inspek-
toratu ZUS Warszawa-Ochota, 
ul. E. Orzeszkowej 14 w Warszawie, 
26 października w godz. 10:00-14:00 
– punkty konsultacyjne różnych in-
stytucji:
• Polski Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-

nicy Ochota m.st. Warszawy,
• Rada Seniorów Dzielnicy Ochota 

m. st. Warszawy,
• Stowarzyszenie Ochocki Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku „OMEGA”,

• Komenda Rejonowa Policji War-
szawa III (Dzielnicowy Dzielnicy 
Warszawa-Ochota).
2. Dom Seniora „Piękny Brzeg”, 

ul. Ks. Popiełuszki 16 w Warszawie, 
26 października w godz. 11:00-13:30 – 
bezpłatny pomiar ciśnienia i cukru oraz 
dyżury: ekspertów ZUS, przedstawicie-
la Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, Miejskiego Rzecz-
nika Konsumentów oraz pracownika so-
cjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ponadto zapraszamy na prelekcje:
• godz. 11:00 – eksperta emerytalne-

go ZUS,
• godz. 11:30 – Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów,
• godz. 12:15 – przedstawiciela Po-

licji,
• godz. 13:00 – występ solisty.

3. Sala obsługi klientów Inspek-
toratu Warszawa-Wola, ul. Wrocław-
ska 20 w Warszawie, 26 października 
w godz. 10:00-13:00 – punkt konsul-
tacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Więcej informacji: Emil Wrat-
ny, I Oddział ZUS w Warszawie, tel. 
22 538 20 27.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Seniora w ZUS

dr Adam 
Buława
Lista 10 miejsce 1

Zawsze Żoliborz Zawsze Żoliborz 

Żoliborzanin z urodzenia i zamiłowania. Historyk - Dyrektor Muzeum Wojska 
Polskiego, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Radny Żoliborza od 1998 r., pracował w komisjach Budżetu, Infrastruktury, 
Kultury, Ekologii,   Edukacji i Sportu, Spraw Społecznych, Mieszkaniowej, 
Ładu Przestrzennego. Dwie kadencje Przewodniczący Komisji Planowania 
Przestrzennego, Przewodniczący Rady Dzielnicy 2014-2018.

O sobie

Ład przestrzenny – miejscowy plan  Żoliborza 
Południowego, czyli niemal całkowite po-
krycie Dzielnicy planami zagospodarowania 
(podczas mojego szefowania Komisji Plano-
wania uchwalono 5 planów) 

Inwestycje – na Żoliborzu Południowym (ze-
spół przedszkolno-żłobkowy –ul. Rydygiera, 
budowa Centrum Lokalnego –pl. Grunwaldz-

-
-przedszkolnego- ul. Anny German)

Kwestie komunikacyjne – udział w zabloko-
waniu koncepcji budowy tzw. Trasy Mostu 
Krasińskiego; przedstawienie władzom miasta 
propozycji Strefy Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego  

Przykłady spraw podjętych i wspieranych  przez Radę Dzielnicy w mijającej kadencji:

Spojrzenie w przyszłość  

Ochrona środowiska – protest przeciw przeję-
ciu Parku Żeromskiego przez miejski Zarząd Zie-
leni, starania o zachowanie resztek zieleni na 
Żoliborzu Południowym

Sport – wystąpienie do miejskiego ratusza 
o modernizację statutu Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Żoliborz na Marymoncie dla uzyskania 
większego wpływu na jego funkcjonowanie 
Sprawy społeczne – powołanie Dzielnicowej 
Rady Seniorów, reaktywacja Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy

Kultura – tzw.  Cytadela Muzeów na wzgórzu żo-
liborskim (budowa Muzeum Historii Polski, nowej 
siedziby Muzeum Wojska Polskiego między już 
istniejącymi Muzeami Katyńskim i  X Pawilonu)  

     

Kultura i ład przestrzenny –  obok zachowania 

terenu d. zajezdni autobusowej przy ul. Wło-
ściańskiej  na Narodowe Muzeum Techniki 

Ekologia i rekreacja – dbałość o  zieloną wi-
zytówkę Żoliborza (parki, skwery, zieleńce, 
ogrody działkowe) oraz przywrócenie blasku 
klubom sportowym (Marymont, Spójnia)

Edukacja  – dostosowanie infrastruktury oświa-
towej do nowego modelu szkolnictwa

Sprawy społeczne – kreatywne  wspieranie 
potrzebujących (rodziny, niepełnosprawni, 
seniorzy)

Komunikacja – zmniejszenie uciążliwości wyni-
kających z tranzytu pojazdów przez Dzielnicę

21 października zaufajcie Państwo właśnie mnie !
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Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 

srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

•  JĘZYKI OBCE: angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, białoruski, chiński. 
Nauczam łatwo, dojeżdżam.  
Tel. 696 137 381

•   ODDAM MASZYNĘ DO SZYCIA  
Łucznik w obudowie drewnianej – do 
renowacji. Tel. 606 345 207

•  ODDAM MONITORY DELL 16 cali. 
Tel. 22 877 25 66

•  POSZUKUJĘ POKOJU DO 
WYNAJĘCIA w zamian za naukę 
języka obcego, między innymi 
język chiński. Jestem nauczycielką, 
pedagogiem i pielęgniarką.  
Tel. 696 137 381 

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI meblowej, samochodowej. 
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA + 
składanie mebli.  
Tel. 503 150 991

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Kandydat do Rady Dzielnicy 
Bielany.

Od 32 lat mieszkaniec Chomi-
czówki wcześniej Mokotowa. 

Zawsze chętnie pomocny oso-
bom starszym. Obecnie wykła-
dowca i szkoleniowiec zarówno 
na uczelniach akademickich jak 
i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 

Do emerytury pracował jako 
oficer służb specjalnych zajmują-
cych się szpiegostwem. Dla kraju, 
by żyło się jego mieszkańcom bez-
piecznie, służył w różnego rodzaju 
jednostkach wywiadu jak i kontr-
wywiadu oraz dla CBŚP, a ostatnio 

w Komendzie Głównej Straży Gra-
nicznej. Odznaczony m.in. Srebrnym   
i  przez Śp. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz innymi odznaczeniami służbo-
wymi.

Chcę jeszcze bardziej móc 
być pomocnym mieszkańcom 

Chomiczówki i pięknych Bielan.

Mój program to przede wszyst-
kim:
1.  Pomoc różnego rodzaju oso-

bom niepełnosprawnym, więcej 
dostępnych  domów dziennego 
pobytu, likwidacja barier ar-
chitektonicznych;

2.  Sprawa trudnej młodzieży – 
rozbudzanie zainteresowań po-
zwalających ugasić agresję;

3.  Bezpieczeństwo seniorów, 
uświadamianie seniorów, jak 
nie ulec oszustom np. „na po-
licjanta” czy „na wnuczka”, 
szkolenia w tej tematyce;

4.  Spotykanie się z mieszkańcami 
rejonu by wspólnie omawiać 
wszelkie ich problemy.

Te problemy chcę rozwiązywać: 
Moje Nazwisko Zobowiązuje! 

 Andrzej Sąsiadek

Lista nr 5
okręg nr 3
poz. 2

Andrzej Sąsiadek



• Czy to prawda, że jest Pan uro-
dzonym bielańczykiem?
– Tak, urodziłem się  w Szpitalu 

Bielańskim, chodziłem do Przedszkola 
numer 307 przy ul. Księgarzy, do Szko-
ły Podstawowej numer 5, potem Gim-
nazjum numer 72 przy ul. Przybyszew-
skiego. Tu jest mój dom i moje miejsce.

• Ma Pan na Bielanach jakieś szcze-
gólnie bliskie sobie miejsca?
– Takim miejscem jest na pewno 

Las Bielański, a w nim Kościół Poka-
medulski prowadzony przez wyjątko-
wego księdza Wojtka Drozdowicza, 
odznaczonego tytułem Zasłużone-
go dla m.st. Warszawy i uznanego 
za Ambasadora Bielan podczas I Bie-
lańskiej Gali Kultury. Kolejnym ta-
kim miejscem w naszej dzielnicy jest 
Kępa Potocka, która jest urokliwym 
zakątkiem do rekreacji i wypoczynku 
dla rodzin.

• A wracając do Pana funkcji, w ja-
kich komisjach zasiada Pan jako 
radny?
– Pracuję w 5 komisjach. Jestem 

przewodniczącym komisji architektury, 
planowania przestrzennego i ochrony 
środowiska, ponadto pracuję w komi-
sjach: kultury, sportu i promocji (jako 
wiceprzewodniczący), zdrowia, rodzi-
ny i pomocy społecznej, samorządowej 
i dialogu społecznego oraz w kiomisji 
oświaty. 

• Przewodniczący komisji architek-
tury, planowania przestrzennego 
i ochrony środowiska to bardzo 
odpowiedzialna funkcja.
– Tak. Praca w tej komisji wy-

maga wielkiej uwagi i zrozumienia 
dla problemów, z jakimi zwracają 
się do nas mieszkańcy. To często 
kilkugodzinne posiedzenia, podczas 
których staramy się znaleźć konsen-
sus i rozwiązanie ważnych spraw. Ale 
to się udaje. Dzięki temu w mijającej 
kadencji mogliśmy przyjąć plan za-
gospodarowania przestrzennego m.in. 
dla Parku Olszyna, ul. Samogłoska, 
a także przystąpić do Planu Nowego 
Wawrzyszewa, który obecnie jest wy-
łożony do konsultacji. Komisja Ar-
chitektury to nie tylko plany zagospo-

darowania przestrzennego, to także 
rozmowa o modernizacji placów za-
baw, które wykonuje wydział ochro-
ny środowiska oraz trasach i przebie-
gu ważnych inwestycji na Bielanach, 
takich jak np. nowe trasy drogowe 
czy trasy gazociągów. Rozmawiamy 
także o estetyce, m.in. w kontekście 
funkcjonujących pawilonów handlo-
wych. 

• Z czego w mijającej kadencji jest 
Pan szczególnie dumny?
– Z ławek dla matek karmiących, 

które na mój wniosek zostały ustawio-
ne w parku Trampolin, parku Olszyna, 
na Stawach Kellera i Kępie Potockiej. 
Ławki są zadaszone, mają przewijaki 
i są oznaczone konkretnymi pikto-
gramami. Cieszę się, że ten projekt 
spotkał się z tak pozytywnym odbio-
rem mieszkanek Bielan. Druga rzecz, 
to kulturalne ożywienie osiedla Ruda, 

a także otwarcie tam stacji rowerów 
Veturilo. Osiedle to było przez wiele 
lat rejonem Bielan, na którym niewie-
le się działo. Tymczasem mamy tam 
teraz stałe wakacyjne kino plenerowe, 
w którym to mieszkańcy wybierają 
repertuar. Latem m.in. na Rudzie re-
alizowany był też projekt „Grające 
Podwórka”, czyli cykl koncertów, któ-
ry powstał z myślą o nawiązywaniu 
sąsiedzkich relacji i wyjściu z ofer-
tą kulturalną w przestrzeń miejską. 
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
na dużą skalę Bielańskie Wianki. Sce-
neria Kępy Potockiej, pięknie plecione 
wianki z żywych kwiatów i koncerty 
Mikromusic i Moniki Urlik stworzy-
ły niesamowity, sielski klimat. Mamy 
już na Bielanach dwa miejsca ak-
tywności lokalnej, przy ulicach Sa-
mogłoska i Estrady, a w najbliższym 
czasie otwieramy trzecie – przy ulicy 
Rudzkiej. Mam nadzieje, że w przy-
szłości takie miejsce będziemy mogli 
też stworzyć na Starych Bielanach. 
Bardzo mnie cieszy, że na organi-
zowanych przez dzielnicę imprezach 
udaje się realizować kulturę wysoką. 
Od kilku lat „Witaj Lato na Bielanach” 
otwiera koncert orkiestry Filharmonii 
Narodowej, który cieszy się dużym 
powodzeniem. 

• Praca radnego to też działania 
zmierzające do poprawy stanu 
ulic, remonty i rozbudowy. Co 
w tym zakresie udało się zrobić? 
– Bardzo dużo, głównie dzię-

ki zwiększającemu się z roku na rok 
budżetowi inwestycyjnemu dzielnicy. 
W roku 2015 budżet dzielnicy wynosił 
jedynie 370 mln zł, z czego inwestycje 
wynosiły tylko 17 mln zł, w 2018 roku 
dysponujemy budżetem 578 mln zł, 
w tym ponad 80 mln zł na inwestycje. 
Dzięki temu, tylko w naszej okolicy 
udało się wyremontować ulice Zabłociń-
ską, Kolektorską i Podleśną. Generalny 
remont przechodzi również biblioteka 
przy ul. Rudzkiej 12/14. Ale jest jeszcze 
wiele spraw, o które wciąż zabiegam. 

• Na przykład? 
– Kwestia ograniczenia lotów ko-

mercyjnych z lotniska na Bemowie, 
które w znacznej części odbywają się 

tuż nad dachami bielańskich domów 
i zakłócają spokój mieszkańców. Lot-
nisko powinno służyć wyłącznie Lot-
niczemu Pogotowiu Ratunkowemu. 
Walczę o tę sprawę i zamierzam do-
prowadzić ją do końca. 

• Jakie Pan widzi wyzwania w na-
szej dzielnicy, które mógłby Pan 
zrealizować w kolejnej kadencji?
– Wśród najważniejszych muszę 

wymienić przede wszystkim rozbudo-
wę szkoły przy ul. Rudzkiej. Klasy 
są tam dziś przepełnione, na co wpływ 
miała „reforma” oświaty. Budynek, 
który mieścił sześć roczników, musi 
nagle pomieścić ich osiem. Chciałbym 
także, aby w bielańskich szkołach było 
darmowe drugie śniadanie dla uczniów. 
Moim planem jest też modernizacja 
ul. Schroegera na odcinku od alei Zjed-
noczenia do ul. Przybyszewskiego. Jest 
to miejsce, które w ostatnich latach 
wyjątkowo ożyło, zapełniło się kawiar-
niami i lokalnymi sklepami. W pełni 
zasługuje na kompleksową moderniza-
cję. Ważne jest też dla mnie zrewitali-
zowanie placu zabaw przy ul. Cegłow-
skiej. Udało się już rozpocząć działania 
zmierzające do rozpoczęcia jego mo-
dernizacji. Pamiętam również o senio-
rach, dla których chciałbym poszerzyć 
ofertę kulturalną i sportową. 

• Zbliża się koniec kadencji, jak 
Pan chciałby ją podsumować? 
– Chciałbym tu wspomnieć o kilku 

sprawach, których nie mogę pominąć 
jako sukcesów całego bielańskiego 
samorządu. Mam tu na myśli nową 
przychodnię zdrowia na osiedlu Ruda 
przy ul. Klaudyny 26B, o którą za-
biegali mieszkańcy. Z rozmów z nimi 
wiem, że żeby dostać się do leka-
rza musieli wstawać przed piątą rano. 
Taka sytuacja była dla mnie niedo-
puszczalna. Teraz dążymy do otwar-
cia gabinetów fizykoterapii, rehabi-
litacji i diagnostyki specjalistycznej  

w nowych, przyjaznych wnętrzach 
przychodni. Następna rzecz to wspar-
cie dla lokalnych przedsiębiorców 
poprzez stworzenie Bielańskiego Cen-
trum Współpracy i Przedsiębiorczości. 
Organizuje ono bezpłatne szkolenia 
z przedstawicielami urzędów skarbo-
wych, ZUS, szkolenia na temat RODO. 
Są one skierowane zarówno do działa-
jących już przedsiębiorców jak i tych, 
którzy dopiero otwierają swoją dzia-
łalność. Trwa remont w budynku przy 
al. Zjednoczenia, w którym znajdzie się 
siedziba naszego Centrum. Udostęp-
nimy przestrzeń dla przedsiębiorców, 
którzy będą mogli bezpłatnie skorzy-
stać ze stanowiska pracy z drukarką 
i dostępem do internetu. Otwarcie Cen-
trum planujemy jeszcze w tym roku. 

• Czego na koniec Panu życzyć? 
– Możliwości dalszej realizacji 

moich licznych planów dotyczących 
naszej dzielnicy. 21 października br. 
odbędą się wybory samorządowe, które 
dotyczą spraw nam najbliższych. Pla-
ców zabaw, szkół do których uczęsz-
czają nasze dzieci, remontów ulic czy 
organizacji wydarzeń kulturalno-spor-
towych. Od każdego z nas zależy, czy 
Bielany dalej będą się tak intensyw-
nie rozwijać. Dlatego proszę Państwa 
o udział w nadchodzących wyborach 
samorządowych.

Rozmawiała: Weronika Danecka 
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 Podczas tegorocznego święta Starych Bielan

Uroczyste nadanie nazwy skwerowi Jerzego Jarnuszkiewicza na Bielanach

Najważniejsze to być blisko mieszkańców
ROZMOWA Z DANIELEM PIEŃKIEM 

RADNYM DZIELNICY BIELANY

dr Adam 
Buława
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Żoliborzanin z urodzenia i zamiłowania. Historyk - Dyrektor Muzeum Wojska 
Polskiego, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Radny Żoliborza od 1998 r., pracował w komisjach Budżetu, Infrastruktury, 
Kultury, Ekologii,   Edukacji i Sportu, Spraw Społecznych, Mieszkaniowej, 
Ładu Przestrzennego. Dwie kadencje Przewodniczący Komisji Planowania 
Przestrzennego, Przewodniczący Rady Dzielnicy 2014-2018.

O sobie

Ład przestrzenny – miejscowy plan  Żoliborza 
Południowego, czyli niemal całkowite po-
krycie Dzielnicy planami zagospodarowania 
(podczas mojego szefowania Komisji Plano-
wania uchwalono 5 planów) 

Inwestycje – na Żoliborzu Południowym (ze-
spół przedszkolno-żłobkowy –ul. Rydygiera, 
budowa Centrum Lokalnego –pl. Grunwaldz-

-
-przedszkolnego- ul. Anny German)

Kwestie komunikacyjne – udział w zabloko-
waniu koncepcji budowy tzw. Trasy Mostu 
Krasińskiego; przedstawienie władzom miasta 
propozycji Strefy Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego  

Przykłady spraw podjętych i wspieranych  przez Radę Dzielnicy w mijającej kadencji:

Spojrzenie w przyszłość  

Ochrona środowiska – protest przeciw przeję-
ciu Parku Żeromskiego przez miejski Zarząd Zie-
leni, starania o zachowanie resztek zieleni na 
Żoliborzu Południowym

Sport – wystąpienie do miejskiego ratusza 
o modernizację statutu Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Żoliborz na Marymoncie dla uzyskania 
większego wpływu na jego funkcjonowanie 
Sprawy społeczne – powołanie Dzielnicowej 
Rady Seniorów, reaktywacja Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy

Kultura – tzw.  Cytadela Muzeów na wzgórzu żo-
liborskim (budowa Muzeum Historii Polski, nowej 
siedziby Muzeum Wojska Polskiego między już 
istniejącymi Muzeami Katyńskim i  X Pawilonu)  

     

Kultura i ład przestrzenny –  obok zachowania 

terenu d. zajezdni autobusowej przy ul. Wło-
ściańskiej  na Narodowe Muzeum Techniki 

Ekologia i rekreacja – dbałość o  zieloną wi-
zytówkę Żoliborza (parki, skwery, zieleńce, 
ogrody działkowe) oraz przywrócenie blasku 
klubom sportowym (Marymont, Spójnia)

Edukacja  – dostosowanie infrastruktury oświa-
towej do nowego modelu szkolnictwa

Sprawy społeczne – kreatywne  wspieranie 
potrzebujących (rodziny, niepełnosprawni, 
seniorzy)

Komunikacja – zmniejszenie uciążliwości wyni-
kających z tranzytu pojazdów przez Dzielnicę

21 października zaufajcie Państwo właśnie mnie !
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Publikacja sfinansowana ze środków KWW Projekt Żoliborz.
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OKRĘG:
CHOMICZÓWKA

PIASKI

Modernizację i rozbudowę kolejnych szkół  
m.in: SP 352 przy ul. Conrada oraz SP 289  
przy ul. Broniewskiego

Budowę kolejnych hal pneumatycznych  
na boiskach szkolnych

Budowę nowych żłobków na Bielanach

Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej  
na Chomiczówce

Uchwalenie planu zagospodarowania  
przestrzennego osiedla Chomiczówka

BĘDĘ ZABIEGAŁA O:
Utworzenie „Centrum Kultury na Bielanach”  
– sala koncertowa, wystawiennicza, teatr;  
zlokalizowanego na Serku Bielańskim, obok  
stacji metra Słodowiec 

Rewitalizację terenów zielonych, alejek  
i chodników 

Połączenie ulicy Broniewskiego z ulicą  
Wólczyńską

Poprawę komunikacji miejskiej

KANDYDACI, KTÓRYCH POPIERAM W WYBORACH 21.10.2018
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Zasady przystąpienia do konkursu 
są bardzo proste – wystarczy w do-
wolnej placówce Biblioteki Publicznej 
w Dzielnicy Bielany wypełnić odpo-
wiednią deklarację i posiadać naszą 
kartę biblioteczną. Wypożyczając 
i czytając książki, każdy z uczestników 
ma szansę na wygraną – wśród czytel-
ników co miesiąc losujemy dziesięciu 
szczęśliwców, którym przyznajemy 
atrakcyjne nagrody.  Konkurs prowa-
dzony jest w trzech kategoriach wie-
kowych (dzieci do lat 10, młodzież 
11-17 lat i dorośli 18+). Założeniem 
konkursu jest przeczytanie jak naj-
większej liczby książek, a dodatkowe 
punkty można zdobyć za recenzje bądź 
ilustracje do przeczytanych pozycji. 
Nadesłane prace ocenia komisja zło-
żona z pracowników Biblioteki, w tym 
odpowiednio z wykształceniem polo-
nistycznym i plastycznym. Regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie Bi-
blioteki i na Facebooku. 

Konkurs nie tylko promuje Biblio-
tekę oraz jej działania, ale jest także 
wyjątkową formą zachęty do czytel-
nictwa. Aktualna liczba uczestników 
i ostatnie statystyki napawają nas opty-
mizmem.

A wszystko zaczęło się w 2017 roku, 
kiedy ruszyła pierwsza edycja konkur-
su. Jego uroczysta inauguracja odbyła 
się 10.04.2017 roku w Urzędzie Dziel-
nicy Bielany w obecności burmistrza  
Tomasza Menciny i dyrektora Biblio-
teki  Witolda Kona. Głos zabrali zapro-
szeni goście profesor Michał Komar 
i publicysta Michał Ogórek. O oprawę 
muzyczną wydarzenia zadbali ucznio-

wie Zespołu Szkół Muzycznych nr 4 
im. Karola Szymanowskiego w War-
szawie.  Do dnia 31.12.2017 roku, 
do czasu zakończenia pierwszej edycji 
do konkursu zgłosiło się 562 czytel-
ników. Uczestnicy przeczytali łącznie 
24 087 książek, wykonali 115 rysun-
ków i przesłali 224 recenzje. 

Uroczysta gala wręczenia nagród 
laureatom odbyła się 16.02.2018 roku 
w auli Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Imprezę rozpoczę-
ły spotkania autorskie z Januszem 
L. Wiśniewskim, Violettą Ozminkow-
ski, Manuelą Gretkowską i Pawłem Be-
ręsewiczem. Kolejnym punktem impre-

zy była dyskusja na temat czytelnictwa 
pomiędzy profesorem Jerzym Bralczy-
kiem, a Włodzimierzem Paszyńskim 
– zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy 
i Ewą Malinowską-Grupińską – prze-
wodniczącą Rady m. st. Warszawy.

Wśród gości znaleźli się senatorowie 
i posłowie RP, radni m. st. Warszawy, 
dyrektorzy i przedstawiciele biur m. st. 
Warszawy, burmistrzowie dzielnic oraz 
dyrektorzy bibliotek dzielnicowych, 
a także radni dzielnicy Bielany. Jednak 
głównymi i najważniejszymi gośćmi 
tego wieczoru byli czytelnicy – uczest-
nicy konkursu, a wśród nich laureaci 
i zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych. Nagrody wręczali burmistrz 
dzielnicy Bielany – Tomasz Mencina, 
zastępca burmistrza dzielnicy Bielany – 

Magdalena Lerczak, zastępca Prezydenta 
m. st. Warszawy – Włodzimierz Paszyń-
ski, radny m. st. Warszawy – Piotr Mazu-
rek, przewodnicząca Rady m. st. Warsza-
wy – Ewa Malinowska-Grupińska oraz 
poseł na Sejm RP – Rafał Trzaskowski. 
Poza nagrodami laureaci pierwszych 
miejsc otrzymali piękne statuetki. Wie-
czór uświetnił występ dwóch obiecują-
cych młodych akordeonistów Łukasza 
Brzeziny i Bartosza Kołsuta. Całą galę 
poprowadził Jacek Rozenek.

W lutym bieżącego roku ru-
szyła kolejna – druga już edy-
cja konkursu, która będzie trwała 
do 31.12.2018 r. Liczba uczestników 
w porównaniu z ubiegłą wzrosła pra-
wie dwukrotnie i na koniec września 
wyniosła 1071 czytelników. Ta liczba 
niezwykle nas cieszy, ale oczywiście 
czekamy na kolejne zgłoszenia.  Za-
praszamy do naszych placówek i za-
poznania się z bogatą ofertą kierowaną 
do każdej grupy wiekowej. 

Konkurs Czytelnik Roku

Pierwsze karty biblioteczne
Od 3 lat bielańskim pierwszokla-

sistom wręczane są pierwsze karty 
biblioteczne. Założeniem projektu 
jest, aby pierwszoklasiści z bielań-
skich szkól podstawowych otrzymali 
specjalnie na ten cel zaprojektowane 
imienne karty biblioteczne pozwala-
jące im na korzystanie ze wszystkich 
placówek naszej Biblioteki.

W 2016 roku odbyła się pierwsza 
edycja, w której udział wzięło 318 
uczniów z 8 szkół podstawowych. 

Uroczysta gala odbyła się w Mediate-
ce Start-Meta w obecności dyrektorów 
i wychowawców. Karty biblioteczne 
wręczyli uczniom burmistrz Bielan 
Tomasz Mencina i dyrektor Biblioteki 
Publicznej Witold Kon. Po części ofi-
cjalnej zgromadzeni goście obejrzeli 
piękny spektakl Pinokio w wykonaniu 
Teatru Lalek, po którym mogli skosz-
tować czekających na nich słodkości.  

W ubiegłorocznej edycji w projek-
cie uczestniczyło 656 pierwszaków 

z 12 szkół podstawowych. Ze względu 
na tak duże zainteresowanie uroczyste 
rozdanie kart podzieliliśmy na trzy 
tury. Pierwsza odbyła się w Urzędzie 

Dzielnicy Bielany, natomiast pozosta-
łe dwie w Bielańskim Centrum Edu-
kacji Kulturalnej. W urzędzie karty 
wręczali burmistrz Tomasz Mencina 
z wiceburmistrz Magdaleną Lerczak, 
a w BCEKu obecni byli zastępcy bur-

mistrza: Grzegorz Pietruczuk i Artur 
Wołczacki. Tegoroczne statystyki 
są dla nas niezwykle obiecujące – 
zgłosiło się już bowiem 1050 pierw-
szoklasistów, co jest optymistyczną 
prognozą na przyszłość.
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