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„Pomocne Bielany” są jak… anioły
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok
obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzy
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bie na to, by bezczynnie patrzeć na walkę
medyków z chorobą. Oni potrzebują nie
ISSN 1734-0640 rok XVI nr 274
tylko naszego wsparcia
dobrym słowem,
ale też materialnej pomocy. Podczas ich
służby narażają swoje zdrowie i życie,
dlatego pomagajmy im z całych sił. Każda kanapka, owoc, środki higieniczne są
na wagę złota zarówno dla lekarzy i kierowców, jak i pacjentów zmagających
się z tym strasznym wirusem – mówi
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Produkty spożywcze i higieniczne
można przynosić do sztabu „Pomocnych Bielan” w szkole przy ul. Kochanowskiego od poniedziałku do piątku
w godz. 8-20.
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Akcja „Pomocne Bielany” ruszy- kom, kierowcom karetek i innym, którzy
ła wiosną, gdy do Warszawy dotar- ratują ludzkie życie – mówi Monika
ISSN 2082-1719 rok XVI nr 492
ła pierwsza
fala epidemii. Pierwotnie Szadkowska. ISSN 1896-5245 rok XVI nr 272
grupa wolontariuszy zajmowała się
Na odzew mieszkańców Bielan nie
dostarczaniem żywności osobom prze- trzeba było czekać. Co rusz do sztabu
bywającym na kwarantannie. Jednak „Pomocnych Bielan” ktoś coś przynosi.
gdy rozpoczęła się druga fala epidemii, Każdy dzieli się tym, co ma. Skromny
Monika Szadkowska, która wymyśliła emeryt przyniesie kilogram jabłek, ktoś
i koordynuje akcją, postanowiła skie- inny całe kosze żywności. Ludzie przyrować falę pomocy do Szpitala Bie- noszą też gotowe jedzenie, np. domowe
lańskiego.
kanapki. Akcję wspomagają też duże
– Potrzebujemy artykułów higie- sklepy, restauratorzy i przedsiębiorcy.
nicznych i spożywczych. Tak możemy Co rusz swoją cegiełkę dokładają kopomóc wszystkim,
którzy walczą
z ko- lejne12:05
osoby i instytucje.
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ronawirusem. Zarówno pacjentom, jak
– Musimy sobie pomagać. Mamy tak
i lekarzom, ratownikom, pielęgniar- trudny czas, że nie możemy pozwolić so-
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– to był bardzo intensywny rok pracy dla
całego mojego zespołu.
•W
 jaki sposób dzielnica pomaga
mieszkańcom w tej trudnej sytuacji?
– W pierwszej kolejności skupiliśmy się
na pomocy osobom starszym i szczególnie
narażonym na ciężkie przejście choroby
w przypadku zarażenia koronawirusem.
Już w kwietniu br. powołany został dzielnicowy zespół „Warszawa wspiera seniorów z Bemowa” w ramach stołecznego
programu. Wraz z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i wolontariuszami pomagamy
seniorom czy osobom na kwarantannie,
którzy nie mają w Warszawie kogoś, kto
m.in. zrobiłby zakupy czy wykupił leki.
W tym miejscu bardzo chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy
zgłosili się jako wolontariusze i przyłączyli się do naszej akcji.
Od kilku miesięcy szyjemy także
bawełniane maseczki. Aby zachować
kwestie bezpieczeństwa wolontariusze
dostarczają je do skrzynek pocztowych
osób, które się do nas zgłosiły.

czytaj na str. 2
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• Minęły dwa lata od kiedy jest Pani burmistrzem Bemowa. Jednak to był nietypowy rok. Czy był to też trudny rok dla
Pani i Pani współpracowników?
– Zdecydowanie 2020 rok zaskoczył nas
wszystkich i zapamiętamy go na długo. Od wielu lat związana jestem z warszawskim samorządem, ale to był chyba
pierwszy rok, w którym mieliśmy ogrom
tak zupełnie nowych wyzwań i problemów do rozwiązania. W bardzo krótkim czasie musieliśmy przeorganizować
nasze życie, pracę i naukę na zupełnie
nowy system. I i II kwartał br. to był
bardzo intensywny czas zmian, tworzenia
i wdrażania nowych rozwiązań, procedur
bezpieczeństwa. Nie tylko zakres realizowanych spraw urzędu w dużej mierze
musieliśmy przenieść do internetu, ale
także przeorganizować pracę urzędników
tak, aby zarówno oni, jak i mieszkańcy,
którzy przychodzą do ratusza, byli bezpieczni. Wówczas niewiele wiedzieliśmy
o nowym wirusie, a wytyczne pojawiały się co chwilę. Niemal natychmiast
musieliśmy dostosowywać się do nich
chociażby w odniesieniu do obiektów
sportowych, bibliotek, ośrodków kultury,
no i przede wszystkim placówek oświatowych. Ogromnym wyzwaniem było
przestawienie szkół i przedszkoli na pracę
zdalną. Pierwsze tygodnie były bardzo
trudne dla wszystkich. Jesienią - mimo,
że sytuacja jest dużo gorsza pod względem liczby zachorowań, wiemy więcej
i oswoiliśmy się też z wieloma ograniczeniami – wszystko poszło sprawniej.
Gdybyśmy o decyzjach rządu dowiadywali się z wyprzedzeniem byłoby łatwiej
i spokojniej moglibyśmy działać.
Być może część mieszkańców mogłaby sądzić, że skoro były i są ograniczenia
w funkcjonowaniu urzędów to niewiele
się dzieje. Nic bardziej mylnego. Chociaż
koronawirus pokrzyżował nam niektóre
plany, narzucił też wiele nowych zadań
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ciąg dalszy ze str. 1
W tym miesiącu przeprowadziliśmy
dzielnicową zbiórkę produktów spożywczych i higienicznych dla pacjentów
i medyków oddziału covidowego ze Szpitala Wolskiego. Podobną zbiórkę przeprowadziliśmy także w listopadzie, razem
z kolegami radnymi z klubu KO Sejmiku
Województwa Mazowieckiego. Przekazaliśmy wówczas do kilku mazowieckich
oddziałów stacji pogotowia ratunkowego
Meditrans podstawowe produkty, które
mam nadzieję poprawiły komfort pracy
ratowników medycznych. Chociaż w ten
symboliczny sposób mogliśmy służbom
medycznym podziękować za ciężką, pełną
wyrzeczeń i poświęcenia pracę.
•W
 marcu i kwietniu czas jakby się zatrzymał. Wprowadzone zostały wówczas bardzo szeroko idące obostrzenia
rządowe. Zapewne miało to wpływ na
realizację inwestycji w dzielnicy?
– To były chyba dwa najtrudniejsze miesiące w mijającym roku. W marcu, zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, zostało wstrzymanych wiele przetargów
w całej stolicy. Wstrzymaliśmy wszelkie
działania odnośnie nowych zadań. Oczywiście w tym czasie realizowaliśmy rozpoczęte
już wcześniej budowy i remonty. Na szczęście, dzięki naszym staraniom, w czerwcu
otrzymaliśmy zgodę Miasta na kontynuację
naszych zadań inwestycyjnych.
I tak, w tym roku wykonaliśmy prace
związane z modernizacją akustyczną SP
nr 364, aby dostosować ją do obecnie obowiązujących wymogów. Na końcowym
etapie jest montaż wyposażenia w nowym
Przedszkolu przy ul. Legendy 12. Trwają
prace wykończeniowe i odbiory.
Trwa też przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego ulicy Legendy
wraz z chodnikami i miejscami postojowymi. Wykonawca ma na to czas do 30
kwietnia przyszłego roku.
19 sierpnia br. podpisaliśmy umowę na
rozbudowę SP nr 316 przy ul. Szobera 1/3.
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Mamy już koncepcję nowego budynku.
Dzięki rozbudowie szkoła zyska miejsce
dla 350 uczniów, co znacznie poprawi
komfort nauki i pracy. Przebudowie będzie
podlegała także infrastruktura sportowa
i komunikacji zewnętrznej szkoły. Teraz
wykonawca ma czas na przygotowanie projektu. W tej realizacji zastosowane będą
rozwiązania proekologiczne m.in.: systemy
odzysku wody deszczowej czy panele fotowoltaiczne oraz wysoki udział powierzchni
biologicznie czynnej. Zakończenie rozbudowy szkoły planujemy w 2022 r.
Również latem podpisaliśmy umowę na budowę ulicy Świętochowskiego.
Obie inwestycje są ze sobą powiązane
i konieczne do przeprowadzenia równocześnie, ponieważ ta ulica zabezpieczy właściwą obsługę przeciwpożarową
i bilans miejsc postojowych dla rozbudowywanej SP 316. Obecnie trwa jej
projektowanie.
Natomiast 28 października br. podpisaliśmy umowę na rozbudowę SP nr 341
przy ul. Oławskiej 3. Inwestycja będzie
realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W dobudowanym skrzydle będzie
16 oddziałów szkolnych dla klas I-III.
Będą się tam mieściły również 4 oddziały
przedszkolne. Cały obiekt zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Prace obejmą również zagospodarowanie terenu. Budynek zostanie oddany
do użytku także w 2022 r.
Również 28 października br. podpisaliśmy umowę na „Kompleksowe
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zaprojektowanie
i budowę pięciooddziałowego przedszkola – w ramach zadania inwestycyjnego
„Budowa zespołu szkolno-przedszkolne-

go na terenie osiedla Chrzanów”. Do 18
grudnia br. zostanie opracowany przez
wykonawcę projekt koncepcyjny.
W tym roku zostało wykonane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy dla kolejnej inwestycji:
„Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego na terenie przedszkola przy ul.
Cokołowej 2”. Pozyskaliśmy też środki
finansowe na jej realizację. Na posiedzeniu Rady Warszawy, 19 listopada br.,
dzielnica otrzymała 7,4 mln zł na budowę
części żłobkowej, co razem z naszymi
oszczędnościami po przetargach na rozbudowę szkół przy ul. Szobera i Oławskiej oraz z innych bieżących inwestycji
(kolejne ok. 7 mln zł), pozwoliło na ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji w technologii modułowej, w systemie
projektuj i wybuduj. Właśnie ogłosiliśmy
postępowanie przetargowe.
W ramach zespołu planowane jest
przedszkole dla 150 dzieci oraz żłobek
dla 100 maluchów. Szacowany koszt
inwestycji to ok. 15 mln zł, a budowa ma
zakończyć się w 2022 r.
Niestety przez pandemię zdarzało się,
że ekipy budowalne pracowały w ograniczonym składzie, dlatego nie udało się
uniknąć drobnych opóźnień. Niemniej,
biorąc pod uwagę w jak trudnym czasie
działamy oraz wszelkie przestoje, zakończyliśmy lub kończymy ważne inwestycje i ruszyliśmy z nie mniej ważnymi realizacjami dla Bemowa, które będziemy
kończyć w ciągu najbliższych 2 lat.
• Nie mamy obecnie możliwości spotkania się w większych grupach czy
uczestniczenia w wydarzeniach. Jak
jest to zorganizowane na Bemowie?
– Od lat oferowaliśmy mieszańcom
bogatą ofertę kulturalną, rekreacyjną

W wyjątkowym czasie
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia,
nadziei, miłości i pokoju ducha
oraz radości ze świątecznej
atmosfery.
Niech Nowy Rok 2021
niesie ze sobą optymizm,
wiarę w lepszy czas
i ludzką życzliwość.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz
Dzielnicy Wola
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Ewa Statkiewicz
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Wola

i sportową. Nie inaczej jest i dzisiaj.
Różnica polega na tym, że większość
zajęć, warsztatów, wykładów czy nawet zajęć sportowych realizujemy online. Podobnie z koncertami, kabaretami
czy przedstawieniami teatralnymi. Ma
to swoje plusy i minusy. Oczywiście nic
nie zastąpi wrażeń z występu na żywo
i bardzo już chyba wszyscy za tym tęsknimy. Jednak formuła online pozwala,
aby więcej mieszkańców wzięło udział
w organizowanych przez nas przedsięwzięciach – na większość z nich nie ma
limitów uczestników. Od kilku miesięcy
realizujemy ciekawe wykłady online,
m.in. z podróżnikami, przewodnikami
turystycznymi, specjalistami zdrowego
stylu życia w ramach Akademii Bemowskiego Seniora oraz prozdrowotne
z dietetykami i instruktorami fitness.
Oczywiście mogą wziąć w nich udział
nie tylko seniorzy, ale wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Jeżeli ktoś nie może
obejrzeć wykładu na żywo, to większość
udostępniana jest później na YouTube
Dzielnicy Bemowo.
20 listopada mieliśmy premierę online filmu dokumentalnego „Moje Bemowo” w reżyserii Grzegorza Gołaszewskiego. W zeszłym roku obchodziliśmy
25-lecie istnienia Bemowa i właśnie z tej
okazji został on zrealizowany. Występują w nim ludzie, których życie w różny sposób splotło się z naszą dzielnicą.
Przedstawiciele kilku pokoleń, różnych
profesji – naukowcy, artyści, sportowcy,
pasjonaci historii i tradycji, lokalni aktywiści, wojskowi – w barwny, często
zaskakujący sposób stworzyli zbiorowy
portret naszej małej stolicy.
Oczywiście w grudniu nie mogło
zabraknąć atrakcji świątecznych. Zorganizowaliśmy ich wiele – także online –

zarówno dla najmłodszych jak i starszych
mieszkańców m.in. Mikołajki, cykl sportowych spotkań z Mikołajem, koncerty:
Izabeli Trojanowskiej i skrzypcowy Doroty Bienias. Tradycyjnie zorganizowaliśmy także akcję Choinka pod choinkę,
w której mieszkańcy mogli wylosować
aż 1000 choinek!
Serdecznie też zapraszam na świąteczny koncert – Bemowskie Kolędowanie, 27 grudnia o godz. 16.00. Transmisja
będzie dostępna na profilu Dzielnicy na
Facebooku oraz YouTube.
• Jakie są Pani plany i priorytety na
nadchodzący rok?
Mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten,
który właśnie się kończy, że w końcu
powrócimy do normalności. Znowu będziemy mogli się spotykać bezpośrednio z mieszkańcami i wspólnie nie tylko
uczestniczyć w wydarzeniach, ale także
decydować o przyszłości naszej dzielnicy. Mimo trudnego 2020 r., który odbija
się na budżecie Warszawy, mam nadzieję,
że uda się w przyszłym roku przyspieszyć
z inwestycjami. Ważne jest zapewnienie
dobrych warunków do edukacji i uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży – to
jeden z priorytetów mojej kadencji.
Zawsze planując działania na kolejny
rok pamiętaliśmy o potrzebach seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy
potrzebujących wsparcia. I jak pokazały
nam ostatnie miesiące – to ważny aspekt
działania samorządu.
•C
 zego życzy Pani mieszkańcom na
święta i w Nowym Roku?
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia chciałabym Państwu złożyć
najserdeczniejsze życzenia, zdrowych,
spokojnych i radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Życzę też,
aby nadchodzący 2021 rok przyniósł
dużo radości i spełnienie marzeń.
Rozmawiała
Danuta Wieluńska
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Niezwykła piosenka
świąteczna z Bielan
Choć za oknem śniegu jest niewiele, a z każdej strony docierają do
nas informacje o pandemii, artyści
postanowili nagrać bożonarodzeniową piosenkę. Utwór skomponowany
przez Piotra Bogutyna, w wykonaniu
Samiego Harba, Nicka Sincklera, Karoliny Leszko i Kasi Dereń jest nie tylko radosny, ale przede wszystkim uniwersalny. Dlatego też powstały jego
dwie wersję językowe, polska i angielska, i dwa dedykowane teledyski.
Gdzie je kręcono? Na warszawskich
Bielanach w świątecznej scenerii.
Jednym z inicjatorów projektu i autorów tekstu jest Sami Harb, który jest
doskonale znany ze swojej muzycznej
działalności. Brał udział w wielu show,
ale bielańczykom najbardziej znany jest
z... balkonowych koncertów. Artysta
w czasie pierwszej fali epidemii koronawirusa, ku pokrzepieniu sąsiadów,
kilkukrotnie śpiewał stojąc na swoim
balkonie. Jednym z utworów był kultowy utwór grupy Queen „Bohemian
Rhapsody”.
– Nie wahałem się ani chwili gdy
Sami zadzwonił z propozycją napisania wspólnie angielskiej wersji tekstu
świątecznego singla – mówi Nick Sinckler. – Po chwili byłem już u niego na
Bielanach, gdzie w ciągu kilku chwil
napisaliśmy słowa i wymyśliliśmy ty-

tuł „Almost Home”, moim zdaniem
idealnie oddające ducha świąt, ale
w obecnej niełatwej rzeczywistości –
dodaje pochodzący z USA, a mieszkający w Warszawie wokalista. Tekst
do polskiej wersji utwory pt. „Dwa
kroki stąd” napisała Ewa Szlachcic. Do
grupy artystów dołączyły także piosenkarki Karolina Leszko i Kasia Dereń.
– Na przekór sytuacji w jakiej jesteśmy
stworzyliśmy piosenkę, którą chcielibyśmy dać słuchaczom trochę radości
i nadziei – mówi Karolina Leszko. Jak
dodaje Kasia Dereń, energii nie zabrakło im zarówno podczas nagrywania
piosenki, jak i klipu. – A to miejsce,
w którym powstał teledysk, jest jak
wyjęte z bajki. Szopka, zabytkowy kościół i karuzela w sam raz pasują do

naszego utworu – mówi Nick Sinckler. – Współpraca z takimi artystami,
mimo, że minęła w zawrotnym tempie,
była magiczna, chciałbym aby jeszcze
trwała, może powinniśmy nagrać nie
tylko singiel a cały świąteczny album –
dodaje Sami Harb.
Ujęcia kręcono m.in. na warszawskich Bielanach na terenie dawnego
klasztoru kamedułów w samym sercu
Lasu Bielańskiego. Od kilkunastu lat
stoi tam drewniana szopka oraz karuzela. Autorem jest znany rzeźbiarz
Józef Wilkoń. W ubiegłym roku odrestaurowano konstrukcję oraz powstała
przestrzeń do odpoczynku nawiązująca
do dawnych ogrodów klasztornych.
– Cieszę się, że to właśnie u nas
nakręcony został ten klip – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. –
Wszyscy znamy występy Samiego Harba, tym bardziej jest mi bardzo miło,
że z grupą przyjaciół nagrał piosenkę
świąteczną, a jej teledysk powstał właśnie na Bielanach – dodaje burmistrz.

Spokojnych, ciepłych, bezpiecznych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku!
Pozostańcie w zdrowiu w domach przy choince.
Oby następny rok był znacząco lepszy
zarówno dla Was, jak i dla Waszych najbliższych!
życzą
Grzegorz Pietruczuk

Katarzyna Potapowicz

Włodzimierz Piątkowski

Burmistrz Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Andrzej Malina

Marek Sitarski

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy
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Tak pomaga
Zespół Wsparcia
– Mamy bardzo dużo zgłoszeń od
mieszkańców, którzy potrzebują naszej
pomocy. Wiele z nich to osoby starsze,
które nie mogą liczyć na nikogo. Dlatego
naprawdę cieszę się, że mogę przynieść
im jedzenie czy wyprowadzić na spacer
psa – mówi Robert Banasiuk, wolontariusz bielańskiego Dzielnicowego Zespołu Wsparcia.
Godzina 9 rano. Bielański Zespół
Wsparcia przekazuje Robertowi prośbę o zakupy od pani Cecylii, 90-letniej
mieszkanki bloku na Wrzecionie. – Lista
zakupów dla wielu młodych ludzi może
być prozaiczna. Ale wyobraź sobie, że
nie możesz wyjść z domu, a jeść przecież
musisz. Stąd nasza misja – mówi wolontariusz i zwraca uwagę, że osoby starsze, które powinny unikać wychodzenia
z domu, często zdane są same na siebie.
Dzieci mieszkają w innym mieście albo
nawet kraju, a wyprawa po sprawunki
jest po prostu bardzo niebezpieczna. Łatwo bowiem o zakażenie koronawirusem,
poza tym wielu seniorów nie miałoby
siły dźwigać kilku kilogramów żywności.
A tak, dzięki Bielańskiemu Zespołowi
Wsparcia, będą mieć zapasy na dłuższy
czas.
Robert Banasiuk, na co dzień kulturysta i pracownik Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Lindego telefonuje do pani Cecylii i mówi, że niedługo
będzie pod jej drzwiami. – Zawsze mam
na szyi bardzo duży identyfikator wolontariusza. Mamy czasy, w których oszuści i
złodzieje podszywają się pod kogo mogą,
by złupić nieświadomych i ufnych emerytów – podkreśla. Wchodzimy na klatkę
schodową bloku pani Cecylii. Dzwonimy

do drzwi. – Pani Cecylio, jestem. Proszę
zostawić listę zakupów i 100 zł na wycieraczce, a ja się odsunę, żebyśmy nie
mieli z sobą kontaktu – mówi i odskakuje
kilka kroków. Seniorka postępuje zgodnie
z instrukcją. Po chwili z listą zakupową
ruszamy po sprawunki. Cały kurczak, kilka udek, mięso mielone, olej, kilka kilo
cukru i mąki, do tego herbata owocowa.
Po chwili mamy pełen koszyk żywności, z
którym wracamy do pani Cecylii. – Ze stu
złotych zostało kilka groszy reszty. Razem
z paragonem pakuję je zawsze do koperty
i zostawiam pod drzwiami seniora, razem
z zakupami – wyjaśnia Robert. Starsza
pani bardzo cieszy się ze sprawunków. –
A może wejdziecie chociaż na herbatę?
– pyta przez zamknięte drzwi, ale Robert
stanowczo odmawia. – Pod żadnym pozorem nie wchodzimy do mieszkań. To zbyt
duże ryzyko. Koronawirus jest przebiegły,
a nie chcę ani się zarazić, ani tym bardziej
zarazić kogoś – wyjaśnia wolontariusz.
Bielański Dzielnicowy Zespół Wsparcia został powołany jeszcze wiosną, podczas pierwszej fali epidemii. Składa się z
20 urzędników i 32 wolontariuszy. Jego
szefem jest burmistrz Grzegorz Pietruczuk. – Zgłoszenia są różne. Czasem są
to zakupy spożywcze, a czasem wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci albo wyjęcie listów ze skrzynki – mówi i zaznacza,
że choć zgłoszeń jest wiele, to żadne
nie pozostaje bez odzewu. – Pomagamy
wszystkim – podkreśla burmistrz.
Aby zgłosić swoją potrzebę wystarczy zatelefonować na infolinię zespołu
pod nr tel. 22 443 47 03 (pon–pt od 8.00
do 16.00) lub wysłać maila na adres bielany.wsparcie@um.warszawa.pl.

Szukasz stabilnego
zatrudnienia?

Poszukujemy:
Monterów
Energetyków
Automatyków
Inspektorów
Nadzoru
Pracowników
administracyjno-biurowych
Dołącz do nas!
Więcej na www.mpwik.com.pl
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Mimo trudnego 2020 roku i zamknięcia instytucji kultury udało
nam się uruchomić nowe usługi, które spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem naszych Czytelników. Wdrożona została m.in.
e-Biblioteka, czytelnia e-prasy, infolinia dla Czytelnika. Nasz przekaz promujący czytelnictwo trafił do ponad 132 tysięcy osób w całej
Polsce, z czego prawie pół tysiąca zapisało się do naszej biblioteki
drogą videozapisu.
Bycie z Czytelnikiem zobowiązuje,
a zadaniem naszym – bibliotekarzy – jest
nadążyć za tempem zmian, by efekt końcowy dla Czytelnika był zgodny z oczekiwaniami i otaczającą nas trudną rzeczywistością pandemiczną. Za nami intensywny rok, pełen zmian. Krok po kroku
wdrażaliśmy poszczególne elementy
większego planu, jakim było otwarcie
dla Czytelnika. Mimo zamknięcia nasze
e-zasoby biblioteczne były do dyspozycji
użytkowników. I tu zawsze możemy liczyć na naszych Bemowian. Dziękujemy,
że jesteście z nami!
Warto podkreślić, że dzięki wyjątkowej usłudze „Omnia, omnis, ubique”,
tj. dostarczania książek według wskazania Czytelników przewieziono ponad
232 tysiące materiałów bibliotecznych.
Odbyło się również wiele aktywności
i wydarzeń online. W ramach nowej oferty e-Biblioteki nasi Czytelnicy mogą nieustająco korzystać nie tylko z e-zasobów,
ale odnajdą dla siebie m.in. słuchowiska,
cykliczne warsztaty dla dzieci, nagrania
z dotychczas zrealizowanych warsztatów,
nowoczesne quizy literackie, lekcje biblioteczne i wiele innych atrakcyjnych
treści edukacyjnych. Samych e-quizów
utworzyliśmy blisko 100 i nadal są do-

stępne, zaś e-zasobów wypożyczono
27 tysięcy, w tym ponad 6 tysięcy w ramach e-czytelni prasy. Nasze filmy nagrywane w placówkach bibliotecznych
na TikTok-u wyświetliło już 28 tysięcy
ludzi, a na stałe obserwuje nas 5 tysięcy
użytkowników tej aplikacji.
Ponadto niedawno wraz z bemowską młodzieżą zrealizowaliśmy projekt
wolontariacki, dzięki któremu młodzież
nagrywała utwory literackie dla swoich
rówieśników. Nie chcemy ustawać w zachęcaniu do czytania, uczestniczenia
w kulturze, udziału w ciekawych warsztatach czy zajęciach. Nasze zbiory ebooków
i e-audiobooków są sukcesywnie powiększane, stąd coraz większe zainteresowanie
zarówno naszych obecnych, jak również
nowych użytkowników. W razie wątpliwości można skontaktować się z naszymi
bibliotekarzami, uzyskać wsparcie techniczne przy obsłudze e-konta czy zapisać
się w ramach videozapisu.
Ten rok obfitował także w zaszczyty.
Otrzymaliśmy wyróżnienie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej,
certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom
2019-2021” w kategorii edukacja nadany
przez Warszawską Radę Seniorów oraz
Urząd m.st. Warszawy oraz nasze „do-
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Ogłoszenia drobne
ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra,
platery, książki, pocztówki, odznaki, odznaczenia,
szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418
OKNA – PEŁEN SERWIS. Naprawa, regulacja,
wymiana szyb i uszczelek. Tel. 787 793 700
PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN,
TAPICERKI meblowej, samochodowej.
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654

bre praktyki” prezentowaliśmy podczas
X Ogólnopolskiej Giełdy Projektów
Kulturalnych przed animatorami kultury
i edukatorami z całej Polski.
– Uznanie Czytelników jest dla nas
punktem odniesienia. To wszystko determinuje nas do dalszej wytrwałej pracy, by
stale być blisko Czytelnika. Dziękujemy
za Waszą życzliwość i życzymy w imieniu
wszystkich bibliotekarzy zarówno Czytelnikom, jak również nam do siego roku
2021! – mówi dyrektor Anna Fiszer-Nowacka.

WOLA ul. Górczewska 176

tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG
NISKIE CENY
WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI
OSTATNIEJ POSŁUGI

Wesołych Świąt!
Niech Święta Bożego Narodzenia
przyniosą wiele radosnych chwil
oraz spełnionych marzeń
a zdrowie, miłość i nadzieja
niech towarzyszą każdemu w 2021 roku
Życzą Zarząd i pracownicy Hali Wola

HALA WOLA
blisko i tanio
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