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Dzień Dziecka na Chomiczówce 
30.05.2015, godz. 14.00–21.30

Budżet 
Partycypacyjny

Andrzej Duda
Prezydentem RP

W II turze wyborów 24 maja 
Andrzej Duda zdobył 51,55%, 

a Bronisław Komorowski 48,45%. 
Na Bielanach zwycięstwo odniósł 

Bronisław Komorowski zdobywając 
56,12%, natomiast Andrzej Duda 

zdobył 43,88% głosów. Frekwencja 
w naszej dzielnicy wyniosła 69% 

uprawnionych do głosowania.

Program
18.00 – Na Bielanach czytamy dzieciom! 
18.15 – Teatrzyk dla dzieci 
19.15 – Bal dla dzieci 
20.30 – „Znaszli ten kraj?” 
22.00 – Zakończenie imprezy

Czytaj więcej str. 14
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VIII Sesja Rady Dzielnicy

R ada Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy pozy-
tywnie zaopiniowała 
uchwałę  w sprawie 

wniosku o zmiany w załączniku 
dzielnicowym Nr III do budżetu 
m.st. Warszawy na 2015 r. 

Rada negatywnie zaopiniowa-
ła projekt uchwały Rady miasta 
stołecznego Warszawy w sprawie 
aktualności studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

nia przestrzennego m.st. Warsza-
wy i miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

Rozpatrzyła również cztery 
skargi na działania Zarządu Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, Bur-
mistrza Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, na działania Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy oraz na działania Dy-
rektora Centrum Rekreacyjno-

VIII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się 13 maja 2015 r.

Sportowego m.st. Warszawy w 
Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 
20 w Warszawie, uznając je za bez-
zasadne. 

Teksty uchwał Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Wybory 
do Rady Samorządu 
Mieszkańców Piaski

Informujemy, że zgodnie ze 
Statutem Samorządu Mieszkań-
ców Piaski 10 czerwca 2015 r. o 
godz.18.00 (drugi termin godz. 
18.15) w lokalu Szkoły Podstawo-
wej nr 293 przy ul. Kochanow-
skiego 8 w Warszawie odbędzie 
się Zebranie Mieszkańców, na któ-
rym zostanie wybrana Rada Samo-
rządu Mieszkańców Piaski.

Terenem działania Samorządu 
jest obszar w granicach ulic: Galla 
Anonima, Broniewskiego, Trasa 
AK, Powązkowska, Rudnickiego, 
Kochanowskiego. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy!

11 maja br. zmarł Aleksander 
Ozimkiewicz. Dla jednych Pan 
Ozimkiewicz – profesor, dyrektor, 
radny, dla innych – Pan Olek – 
sympatyczny sąsiad, dla wielu 
Olek – niezapomniany kolega, ra-
dosny, rozgadany, bezkon� iktowy, 
hojny przyjaciel, dla moich córek 
Justysi i Noemi – ciepły, emocjo-
nalny dziadek – mój Tata – jedna 
z najważniejszych osób w moim 
życiu. Przez wiele lat był też osobą 
publiczną, dlatego chciałabym na-
pisać kilka zdań o Aleksandrze 
Ozimkiewiczu.

W życiu wielu ludzi bywają 
zakręty trudne do pokonania. Dla 
mojego Taty była to ośmioletnia 
choroba Alzheimera mamy. Przez 
cały ten czas opiekował się mamą. 
Tylko dzięki życzliwości i pomocy 
rodziny i bliskich, Tata mógł kon-
tynuować pracę w Radzie Gminy 
Warszawa-Bielany, tam bowiem 
przez trzy kadencje pełnił mandat 
radnego. Działał również w Spół-
dzielni Mieszkaniowej ,,Domhut”, 
której był współzałożycielem. 
Wtedy aktywnie uczestniczył na 
rzecz interesów mieszkańców 
osiedli hutniczych, zagrożonych 
utratą lokali. 

Pożegnanie Aleksandra Ozimkiewicza (1931–2015)

Pierwsze lata życia do matury 
spędził na Podlasiu. Jego opowie-
ści o lekcjach nieformalnych w 
domu kuzynki przez lata wojny, o 
rozpadających się butach, brzmia-
ły egzotycznie dla moich dzieci. W 
rodzinnym małym mieście, Ra-
dzyniu Podlaskim udało się Tacie 
zbulwersować sąsiadów i zantago-
nizować rodzinę wstąpieniem do 
partii - wówczas jedynej - i opusz-
czeniem Kościoła, też wtedy jedy-
nego. Wyjazd z Radzynia do War-
szawy był z jednej strony ucieczką 
od tradycyjnej małej społeczności, 
z drugiej zaś, zdecydowała ambicja 
podjęcia studiów. 

Swój głód wiedzy zaspokajał 
on kończąc kolejne studia: mate-
matykę i � zykę, inżynierię elek-
tryczną i elektronikę. 

Przez pierwsze 20 lat kariery 
zawodowej Tata był nauczycielem, 
ale nie tylko. W latach 60-tych 
zaangażował się w tworzenie i roz-
wój Zespołu Szkół przy Hucie 
Warszawa, był jego wieloletnim 
wicedyrektorem. Szczycił się tym, 
że był wychowawcą wielu znanych 
i sławnych ludzi. Po 25 latach pra-
cy w Energopolu i Instalexporcie 
– będąc na emeryturze – Tata po-
wrócił na kilka lat do uczenia � zy-
ki w jednym z liceów warszaw-
skich. 

Jego życie wypełniała praca na 
rzecz rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego, troska o dobre wykształ-
cenie zawodowe oraz działalność 
spółdzielcza. Za całokształt pracy 
społecznej i zawodowej został od-
znaczony Orderem Odrodzenia 
Polski Polonia Restituta. 

Życie mojego Taty było wypeł-
nione zaangażowaniem jako pe-
dagoga, a także w działalność 
partii. Nie zaniedbywał jednak 
rodziny i przyjaciół. Wokół niego 
zawsze było dużo ludzi. Umiał 
skupiać na sobie uwagę. Olek 
Ozimkiewicz był modelowym 
ekstrawertykiem. Uwielbiał bry-
lować w towarzystwie, zawzięcie 
dyskutować lub po prostu do-
świadczać przyjemności bycia 
wśród bliskich. Był również świet-
nym tancerzem. Wśród znajo-
mych uchodził za bardzo uczyn-
nego i hojnego kolegę. 

Dla mnie i moich córek był 
mądrym, kochającym Ojcem i 
Dziadkiem oraz dobrym człowie-
kiem. 

Wszystkim, którzy towarzy-
szyli mojemu Tacie w jego ostat-
niej drodze serdecznie dziękuję

Jolanta Ozimkiewicz-Ursprung 
z córkami Justysią i Noemi

Ze smutkiem żegnamy
Pana

Aleksandra
Ozimkiewicza

byłego wieloletniego radnego 
Gminy Warszawa-Bielany, 

zasłużonego pedagoga, 
wychowawcę i społecznika

Rodzinie i Bliskim
składamy

wyrazy głębokiego współczucia 

 Rada Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 11 maja 2015 r. zmarł 
nasz Kolega i Przyjaciel

Aleksander
Ozimkiewicz

wieloletni radny 
Gminy Warszawa-Bielany, 

wybitny pedagog i społecznik
Córce i Wnuczkom

składamy
wyrazy głębokiego współczucia 

 Koleżanki i Koledzy 
z Bielańskiej organizacji SLD

Ponad 550 osób przyszło 16 
maja na boisko dawnej szkoły 
hutniczej przy ul. Zgrupowa-
nia AK Kampinos na piknik z 
okazji Dnia Hutnika. 

W rodzinnej zabawie wzię-
li udział pracownicy 
Huty ArcelorMittal 

Warszawa z rodzinami, podwyko-
nawcy, emeryci. Hutnicze święto 
zaszczycili obecnością: poseł na 
Sejm RP Joanna Fabisiak i bur-
mistrz Dzielnicy Bielany Tomasz 
Mencina, którzy złożyli hutnikom 
serdecznie życzenia z okazji ich 
święta. W pikniku udział wzięli 
także zastępcy burmistrza: Grze-
gorz Pietruczuk i Włodzimierz 
Piątkowski, radni m.st. Warszawy 
i Dzielnicy Bielany. 

Różnorodny program arty-
styczny zaspokoił chyba wszystkie 
gusta. Najpierw były występy i 
konkursy dla dzieci. Potem naj-
piękniejsze utwory musicalowe i 
muzyki pop zaśpiewali Sylwester 
Targosz-Szalonek i Beata Mań-
kowska, tenor i mezzosopran 
koncertujący w całej Europie. Syl-
wester Targosz Szalonek jeden z 
utworów wykonał z pomocą Mar-

Dzień Hutnika

ka Kempy, prezesa huty Arcelor-
Mittal Warszawa oraz Kazimierza 
Mazura, aktora znanego m.in. z 
roli w serialu „Na Wspólnej”, któ-
ry prowadził całą imprezę. Wy-
stęp tego trio został nagrodzony 
rzęsistymi oklaskami publiczno-
ści. 

Pierwszych tancerzy wycią-
gnęła na parkiet przed sceną grupa 
Beatles for Sale, która zagrała naj-
popularniejsze hity czwórki z Li-
verpoolu. Występy zespołu Karpo-
wicz Family i Mirosława Jędrow-
skiego, niekwestionowanych lide-
rów śląskiej muzyki rozrywkowej, 
rozkręciły tancerzy na całego.

Przypomnijmy, że Dzień Hut-
nika przypada 4 maja. Patronem 
hutników – i strażaków – jest św. 
Florian. Dlatego hutniczy piknik 
nie mógł się obejść bez udziału 
Państwowej Straży Pożarnej, która 
udostępniła wóz strażacki: można 
było go dokładnie obejrzeć, a na-
wet zasiąść w szoferce. 

Zabawa zakończyła się poka-
zem pirotechnicznym z użyciem 
małych samolotów, który wzbudził 
zachwyt dzieci i dorosłych.

Ewa Karpińska

Tomasz Mencina i Marek Kempa witają przybyłych na piknik
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Placówki oświatowe na Biela-
nach, w ramach konkursu „Sys-
tem Zielonych Inwestycji”, będą 
emitować mniej dwutlenku wę-
gla.  Mogli się o tym przekonać 
11 maja przedstawiciele Mię-
dzynarodowego Banku Odbu-
dowy i Rozwoju, Ministerstwa 
Środowiska oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

D zielnica Bielany wzięła 
udział w V i VI edycji Kon-
kursu Programu Prioryte-

towego NFOŚiGW – „System Zie-
lonych Inwestycji”, który ma na celu 
do� nansowanie inwestycji popra-
wiających efektywność zarządzania 
energią w budynkach użyteczności 
publicznej.

W ramach V edycji programu 
zostało zmodernizowanych 11 pla-
cówek oświatowych na Bielanach 
w latach 2013–2014. W ramach 
prac wykonano termoizolacje 
(ocieplenie ścian i dachów), wy-
mianę instalacji cieplnych, zostały 

„System Zielonych Inwestycji” na Bielanach
wymienione drzwi i okna oraz 
wprowadzono systemy zarządza-
nia energią. Koszty całkowite in-
westycji to prawie 6 mln zł. Dziel-
nica otrzymała do� nansowanie z 
Banku Światowego na ten cel w 
wysokości 1 640 680 zł.

Obecnie realizowane są termo-
modernizacje, w ramach VI edycji 
konkursu, w trzech bielańskich 
przedszkolach. Wkrótce rozpocz-
ną się prace w ostatniej placówce 
– w Szkole Podstawowej nr 273 
przy ul. Balcerzaka 1. Zgodnie z 
zasadami konkursu, wszystkie 
prace zostaną zakończone do koń-
ca wrześnie tego roku. Koszty cał-
kowite inwestycji to ponad 3,5 mln 
zł, a do� nansowanie z Banku Świa-
towego to 903 747 zł. 

Wszystkie prace wykonane w 
ramach konkursu „System Zielo-
nych Inwestycji” muszą spełniać 
wymogi stawiane przez Bank 
Światowy i nie mogą mieć nega-
tywnego wpływu na środowisko 
naturalne. Termomodernizacje 
wykonane w bielańskich placów-

kach mają na celu ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla. Dodatko-
wo po zakończeniu remontu 
Przedszkoli nr 39 i 236 oraz Szko-
ły Podstawowej nr 273 zostaną 
zamontowane 44 budki lęgowe dla 
wróbli  i 159 dla jerzyków. 

Po spotkaniu w Ratuszu przed-
stawiciele Międzynarodowego 
Banku Odbudowy i Rozwoju, Mi-
nisterstwa Środowiska oraz NFO-
ŚiGW odwiedzili wyremontowane 
placówki: Przedszkole Nr 308 przy 

ul. Reymonta 8a oraz Zespół Szkół 
Nr 56 przy ul. Fontany 1. 

Placówki wyremontowane w 
ramach V edycji konkursu „Sys-
tem Zielonych Inwestycji”:

1. Przedszkole Nr 105, ul. Ko-
chanowskiego 8; 

2. Gimnazjum Nr 72, ul. Przy-
byszewskiego 45 ; 

3. Gimnazjum Nr 71, ul. 
Perzyńskiego 10; 

4. Przedszkole Nr 301, ul. Księ-
garzy 9;

 5. Liceum nr  XXII, ul. Sta� a 
111; 

6. Liceum ogólnokształcące nr 
XLI,  ul. Kiwerska 3, 

7. Internat ZSS nr 50, ul. Lin-
dego 20;  

8. Przedszkole Nr  308, ul. Rey-
monta; 

9. Przedszkole Nr 309, ul. An-
dersena 7 

10. Przedszkole nr 271, ul. Bro-
niewskiego 93;    

11. Zespół Szkół Nr 56, ul. 
Fontany 1. 

Placówki wyremontowane w 
ramach VI edycji konkursu „Sys-
tem Zielonych Inwestycji”:

1. Przedszkole Nr 39, ul. Do-
rycka 1; 

2. Przedszkole Nr 181, ul. Pru-
szyńskiego 5;

3. Przedszkole Nr 236, ul. Fon-
tany 2; 

4. Szkoła Podstawowa Nr 273, 
ul. Balcerzaka 1.

Małgorzata Kink

Miłośnicy Lasu Bielańskiego 
uczestniczyli we wspólnym 
sprzątaniu ścieżek rezerwatu. 

A kcja, która się odbyła 9 
maja, została zorganizo-
wana przez Zarząd Dziel-

nicy Bielany we współpracy z To-
warzystwem Przyjaciół Warszawy. 
To z inicjatywy Towarzystwa rok 
2015 obchodzimy jako Rok Rezer-
watu Las Bielański.

W sprzątaniu uczestniczyli 
uczniowie bielańskich szkół: 
przedstawiciele SP nr 289 przy ul. 
Broniewskiego, SP 209 przy ul. 
Reymonta, SP 293 przy ul. Kocha-
nowskiego, SP 77 przy ul. Samo-
głoski, G 75 przy ul. Wrzeciono 
oraz G 72 przy ul. Przybyszewskie-
go; studenci UKSW, harcerze ze 

Wiosenne sprzątanie 
Lasu Bielańskiego

szczepu „Rzeka” oraz mieszkańcy 
Bielan – rowerzyści, biegacze i 
spacerowicze.

W akcji wzięli również czynny 
udział: Maria Wiro-Kiro, prezes 
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy Żoliborz-Bielany, bur-
mistrz dzielnicy Bielany Tomasz 
Mencina, zastępcy burmistrza: 
Grzegorz Pietruczuk i Włodzi-
mierz Piątkowski, a także bielań-
scy radni.  

Pogoda dopisała, zebrano 64 
szt. 80-litrowych worków ze śmie-
ciami – głównie puszki, butelki, 
niedopałki papierosów etc.

Wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy za entuzjastyczny 
udział w akcji!

PJ, WOŚ

Zakwitły kasztany i jak co roku 
w maju w naszej dzielnicy w 
8 liceach ogólnokształcących 
oraz w 3 technikach rozpoczę-
ły się egzaminy maturalne.

4maja na bielańskich ulicach 
pojawiło się wielu młodych, 
galowo ubranych abiturien-

tów. Dziewczęta w białych bluz-
kach i ciemnych spódnicach, a 
chłopcy w eleganckich garnitu-
rach.

W tegorocznej sesji na Biela-
nach do egzaminu przystąpiło 
1055 obecnych absolwentów lice-
ów ogólnokształcących i techni-
ków. 

Tegoroczni absolwenci liceum 
ogólnokształcącego, zgodnie z no-
wymi zasadami, oprócz tych z ję-
zyka polskiego, matematyki i języ-
ka obcego muszą również obo-
wiązkowo przystąpić do egzaminu 
z co najmniej jednego przedmiotu 

Matura 2015 w bielańskich szkołach

dodatkowego na poziomie rozsze-
rzonym.

Każdy absolwent może rów-
nież przystąpić do egzaminu ma-
turalnego z przedmiotów dodat-
kowych – tegoroczni absolwenci 
liceum ogólnokształcącego do 
maksymalnie kolejnych pięciu, 
natomiast absolwenci technikum 
– do nie więcej niż sześciu. Wybo-
ry maturzystów w tym zakresie są 
najczęściej podyktowane wymaga-
niami rekrutacyjnymi określony-
mi przez szkoły wyższe.

Spośród absolwentów z lat 

ubiegłych 105 przystąpiło do eg-
zaminu z języka polskiego, 323 z 
matematyki oraz 129 z języków 
obcych.

Na wyniki egzaminów pisem-
nych kończących się w trzeciej 
dekadzie maja trzeba niestety za-
czekać do końca czerwca. Ci, któ-
rym się nie powiodło, a chcą po-
prawić swoje wyniki albo zmieni-
li plany życiowe, mogą przystępo-
wać do egzaminu maturalnego w 
kolejnych latach.

WOW

Na Bielanach, 21–23 kwietnia, 
w 11 gimnazjach do egzaminu 
przystąpiło 936 uczniów.

W pierwszym dniu (część 
humanistyczna) zdający 
wykazywali się wiedzą 

z zakresu języka polskiego, historii 

Egzamin gimnazjalny
i wiedzy o społeczeństwie, w dru-
gim (część matematyczno-przy-
rodnicza) z biologii, chemii, � zyki 
i geogra� i, a w trzecim z zakresu 
języków obcych.

Dla gimnazjalistów nie był to 
na szczęście pierwszy poważny 
egzamin, gdyż mają już za sobą 

sprawdzian w szóstej klasie szkoły 
podstawowej, ale mimo wszystko, 
towarzyszyły mu wielkie emocje.

Miejmy nadzieję, że solidne 
przygotowanie do egzaminu za-
owocuje bardzo dobrymi wynikami 
uczniów, a co za tym idzie zajęciem 
prestiżowego miejsca wśród gim-
nazjów w Warszawie i w Polsce.

WOW

Na pierwszym planie: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski
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Ostatnie chwile przed egzaminem...

Przedstawiciele MBOiR, MŚ i NFOŚiGW na terenie ZS Nr 56
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M łode zawodniczki bielań-
skiego k lubu MUKS 
Sparta Warszawa wywal-

czyły Wicemistrzostwo Polski Ka-
detek (U17) w piłce siatkowej, po 
drodze pokonując młodzieżowe 
zespoły takich siatkarskich potęg, 
jak Pałac Bydgoszcz, Gwardia Wro-
cław i MKS Dąbrowa Górnicza.

MUKS Sparta Warszawa szko-
li siatkarską młodzież od 2001 r. 
Jest jednym z najbardziej utytuło-
wanych klubów w stolicy. W sezo-
nie 2014/15 trenerem ekip mło-
dzieżowych (juniorek i kadetek) 
został Dawid Michor, dla którego 
była to pierwsza samodzielna po-
sada trenerska. Trener Michor i 
jego ekipa kadetek (a więc siatka-
rek do lat 17) nie należeli do fawo-
rytów rozgrywek. Już wywalczenie 
brązowego medalu w Mistrzo-
stwach Mazowsza było więc dla 
nich wielkim sukcesem. 

Młode zawodniczki, nazywane 
pieszczotliwie – najpierw przez 
trenera, później już przez wszyst-
kich sympatyków – „Bielańskimi 
Bandziorami”, przebrnęły przez 
turnieje: ćwierć� nałowy (w No-
wym Sączu), pół� nałowy (w Le-

Nasze siatkarki górą!
Zawodniczki bielańskiego klubu MUKS Sparta Warszawa wywalczyły Wice-
mistrzostwo Polski Kadetek (U17) w piłce siatkowej.

gionowie), by wreszcie tra� ć do 
� nałów rozgrywanych 10 maja w 
małopolskich Proszowicach. War-
to nadmienić, że na poziomie pół-
� nałów Mistrzostw Polski Sparta 
wyeliminowała z dalszej gry 
obrońcę tytułu, jakim był zespół 
UKS Orzeł Malbork.

Zawodniczki z Bielan zostały 
wyróżnione również nagrodami 
indywidualnymi. Najlepszą libero 
Mistrzostw Polski wybrano Alek-
sandrę Bator, najlepszą atakującą 
Dominikę Kęsik, zaś najbardziej 

wartościową zawodniczką Sparty 
Izabelę Matyszczak.

Skład wicemistrzyń Polski Ka-
detek 2015: Izabela Matyszczak 
(kapitan), Aleksandra Stasiak, Do-
minika Kęsik, Klaudia Jankowska, 
Karolina Dąbrowska, Zuzanna 
Florczak, Aleksandra Bator, Mag-
da Sypniewska, Klaudia Pawłow-
ska, Aleksandra Stolarek, Małgo-
rzata Włodarczyk i Monika Luty.

Gratulujemy!

ZS

Na pływalni CRS Bielany, przy 
ul. Lindego 20 oraz na bieżni ZS 
nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11, 
5 maja zostały rozegrane za-
wody młodzieży warszawskich 
szkół w dwuboju nowocze-
snym. 

Najpierw zostały przeprowa-
dzone zawody na pływalni na 100 
m wśród dziewcząt i chłopców, a 
następnie odbył się bieg na 1000 
m także z podziałem na kategorię 
dziewcząt i chłopców. W zawo-
dach uczestniczyły pięcioosobowe 
reprezentacje szkół, a do klasy� -
kacji końcowej wliczane były wy-
niki 4 najlepszych zawodniczek i 
zawodników z danej szkoły.

Bielańskie zawody, których or-
ganizatorem był Szkolny Związek 
Sportowy, otworzył Tomasz Men-

XLVIII Warszawska Olimpiada Młodzieży 
w dwuboju nowoczesnym

cina, burmistrz dzielnicy Bielany 
w towarzystwie Anny Szymczak-
Gałkowskiej, dyrektora CRS Bie-
lany oraz Dariusza Czerwonki, 
prezesa UKS „G-8 Bielany”.

Końcowe wyniki dwuboju no-
woczesnego:

Kategoria Dziewcząt
1. Gimnazjum nr 112, Dzielni-

ca Włochy – 8492 pkt.
2. Gimnazjum nr 92, Dzielnica 

Ursynów – 8490 pkt.
3. Gimnazjum nr 78, Dzielnica 

Bielany – 8224 pkt.

Kategoria Chłopców
1. Gimnazjum nr 78, Dzielnica 

Bielany – 8716 pkt.
2. Gimnazjum nr 57, Dzielnica 

Praga - Północ – 8674 pkt.
3. Gimnazjum nr 92, Dzielnica 

Ursynów – 8636 pkt.

Na tej samej pływalni, 7 maja 
rozpoczęły się dwudniowe 
zawody pływackie w ramach 
Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży w Edycji Klubowej 
organizowane przez Warszaw-
sko-Mazowiecki Okręgowy 
Związek Pływacki. 

Do rywalizacji przystąpiło pra-
wie 400 zawodników i zawodniczek 
z 17 warszawskich klubów sporto-
wych z rocznika 2004 i 2005. Mło-

Zawody pływackie w ramach Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży w Edycji Klubowej

dzi pływacy zmagali się w jedenastu 
konkurencjach pływackich. 

Zawody te również otworzył 
burmistrz dzielnicy Bielany To-
masz Mencina. Na rozpoczęciu 
obecni byli m.in. zastępcy burmi-
strza: Grzegorz Pietruczuk i Wło-
dzimierz Piątkowski oraz dyrektor 
CRS Bielany Anna Szymczak-Gał-
kowska, a także dyrektor ZSS 50 
Dorota Grabiec. 

Tadeusz Olechowski

W teatrze RAMPA w War-
szawie odbyła się gala 
20-lecia Szkolnej Ligi 

Siatkówki pod honorowym patro-
natem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Prezydenta 
m.st. Warszawy.

XXXIX Liceum Ogólnokształ-
cące im. Lotnictwa Polskiego w 
klasyfikacji medalowej w latach 
1994-2014 zajęło dwa I miejsca. 
Nasza szkoła zajęła I miejsce w 
klasy� kacji medalowej w rozgryw-
kach SLS w hali w latach 1994-
2014 w I ligach dziewcząt i chłop-
ców. Zdobyliśmy 12 złotych, 5 
srebrnych i 4 brązowe medale. 
Bezkonkurencyjni byliśmy rów-
nież w siatkówce plażowej, zdoby-
wając w klasy� kacji medalowej I 
miejsce dzięki 18 złotym, 14 srebr-
nym i 6 złotym medalom. Pamiąt-
kowe dyplomy i statuetki odebrał 
dyrektor Zespołu Szkół nr 119 
Paweł Gmitrzuk.

W rankingu trenerów w latach 
1994-2014 I miejsce zajął Zbigniew 
Zemka – wieloletni były nauczyciel 

DWLOT najlepszy!!!
Gala 20-lecia Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich.

XXXIX LO. Wyróżnieni poprzez 
honorowe odznaki z okazji 20-lecia 
SLS zostali również: były dyrektor 
XXXIX LO Ryszard Ładyński oraz 
Maria Hołozubiec i Ireneusz Kwiat-
kowski – byli nauczyciele wycho-
wania � zycznego.

Podczas gali (8 maja) uhono-
rowani zostali wyróżniający się 
zawodnicy, a w tym nasi byli 
uczniowie: Bartosz Krzysiek i 
Aleksandra Przepiórka.

Sukces ten zawdzięczamy 
głównie naszym absolwentom, 
których nie sposób tutaj wszyst-
kich wymienić, a którym serdecz-
nie gratulujemy i dziękujemy za 
godne reprezentowanie słynnego 
DWLOT-u w rozgrywkach Szkol-
nej Ligi Siatkówki.

Jesteśmy dumni z naszych wy-
jątkowych sukcesów sportowych!

WOW

Zawody pływackie 
na pływalni CRS Bielany
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Ratusz
Urząd Dzielnicy Bielany ofero-

wał dwie niezwykłe ekspozycje, na 
które zaprosili: Jacek Frankowski, 
kurator wystawy „STOP zaśmie-
caniu lasów” – Leśnik Roku 2014 
i karykaturzysta oraz Leszek La-
chowiecki twórca wystawy „Huta 
Miastotwórcza” i zarazem autor 
książki „Huta Warszawa. Miasto, 
społeczność, kultura”. Była to nie-
powtarzalna okazja, aby otrzymać 
książkę wraz z autografem autora 
oraz wziąć udział w dyskusji z 
twórcami obu wystaw.

Na „nocnych marków” czeka-
ły też nagrody w konkursie rysun-
kowym – jak się okazało nie tylko 
dla dzieci, i mnóstwo pozytywnej 
energii, którą dostarczało bielań-
skie radio KiS. Dużą popularno-
ścią cieszyła się możliwość zwie-
dzania studia, chętni zapowiadali 
utwory w czasie audycji na żywo i 
mieli okazję wziąć udział w nagra-
niu bajki „Czerwony Kapturek”.

Do zwiedzania ekspozycji oraz 
odwiedzenia innych punktów bio-
rących udział w Nocy Muzeów na 
Bielanach zachęcali zastępcy Bur-
mistrza Dzielnicy Bielany - Ilona 
Soja-Kozłowska, Grzegorz Pietru-
czuk oraz Włodzimierz Piątkow-
ski.

„Maczek”
Najwcześniej, bo już o godz. 

18:00 wystartowała Noc Muzeów 
w „Maczku”, czyli w budynku ZS 
Nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35. 
Goście, którzy odwiedzili szkołę 
mieli okazję zobaczyć ekspozycję 
muzealną, poświęconą tematyce II 
wojny światowej oraz I Polskiej 
dywizji Pancernej, jak również 
skosztować przepysznych smako-
łyków w kawiarence historycz-
nej.

Co to była za noc
Po raz pierwszy w Noc Muzeów mieszkańcy Bielan i nie tylko, mogli odwiedzić bielański ratusz. Tej nocy – 16 maja – na zwie-
dzających czekała też masa innych atrakcji zlokalizowanych w różnych punktach Dzielnicy. 

Kotarba design Studio

O godz. 19:00 w pobliskim Ko-
tarba design Studio przy ul. Gwiaź-
dzistej 15A, rozpoczął się wernisaż 
wystawy zatytułowanej „Spotkania” 
obejmującej malarskie prace Marii 
Żytomirskiej, Magdaleny Magrzyk 
i Marka Kotarby. Artysta tego wie-
czoru udostępnił do zwiedzania 
swoje studio, które łączy galerię z 
pracownią malarstwa i ceramiki. 
Podczas spotkania można więc było 
zobaczyć, w jakich warunkach two-

rzy Marek Kotarba i przy użyciu 
jakich narzędzi i materiałów, a przy 
tym zapoznać się z bogatym dorob-
kiem twórczym, na który składają 
się ceramiczne rzeźby wykonane z 
porcelany, obrazy olejne i akrylowe, 
rysunki i tzw. prace hybrydowe.

Bielański Ośrodek 
Kultury
W duchu artystycznych unie-

sień, odbyła się także Noc Muzeów 
w Bielańskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Goldoniego 1. Po uroczy-

stym otwarciu wystawy malarstwa 
i rysunku uczestników zajęć „Stu-
dium natury”, odbył się dwugo-
dzinny koncert z cyklu „Scena 
Młodych” podczas którego swoje 
wokalno – instrumentalne zdol-
ności zaprezentowali początkujący 
artyści.

Biblioteka
Nie można też zapomnieć, że 

podczas tej sobotniej nocy na Bie-
lanach, miało miejsce niezwykłe 
zdarzenie. Biblioteka na ul. Duracza 

19, zamieniła się w szkołę Magii i 
Czarodziejstwa Harrego Pottera i 
jego przyjaciół! Chętnych do nauki 
tym razem więc nie zabrakło. Tłum-
nie przybyli uczniowie zgodnie z 
przyjętym w Hogwarcie zwyczajem, 
zostali przydzieleni do odpowied-
niego domu i odbyli kilka lekcji 
min. poświęconych obronie przed 
czarną magią. Tym czarodziejskim 
wybrykom towarzyszyły liczne 
konkursy, gry i quizy a najlepszych 
nagrodzono upominkami.

Pracownia Filmu 
i Animacji
Jarnuszkiewiczów
W nieco bardziej nowatorskim 

klimacie spędzili wieczór ci, którzy 
udali się do Pracowni Filmu i Ani-

macji Jarnuszkiewiczów. Na żąd-
nych kulturalnych wrażeń przy ul. 
Magiera 30, czekały projekcje � l-
mów o okolicy, warsztaty animacji 
i rzecz jasna spotkanie z parą mło-
dych, uzdolnionych artystów. 

Dziękujemy, że tę noc spędzi-
liście z nami, dziękujemy za sym-
patyczne rozmowy w kuluarach 
oraz bardzo miłe wpisy w księdze 
pamiątkowej. Do zobaczenia w 
przyszłym roku.

Anna Rudnicka

W kwietniu odbyła się IV 
edycja konkursu literackiego 
„Baśniopisarz Bielański 2015”, 
który zorganizowała bibliote-
ka przy Szkole Podstawowej nr 
273 przy ul. Balcerzaka 1. 

K onkurs ma dwa główne 
cele: promowanie czytel-
nictwa oraz inspirowanie 

twórczości literackiej uczniów 
szkół podstawowych. Motywem 
baśni w tegorocznym konkursie 
był PIES. Nasi uczniowie wspania-

Każdy pies jest z baśni
le poradzili sobie z tym tematem. 
Pies w życiu realnym jest przyja-
cielem człowieka, a wielu ludzi jest 
przekonanych, że ich psy mają ce-
chy niemal magiczne, więc wystar-
czyło je tylko ciekawie opisać. 

Do ścisłego � nału zakwali� ko-
wano 7 najlepszych prac wybra-
nych spośród 36. Jury nagrodziło 
całą „siódemkę”. 

Nagrodzona baśń ujęła jury 
wartościami kultywującymi rodzi-
nę, sugestywnym językiem,  spraw-
nością literacką autorki.

Tytuł Baśniopisarza Bielań-
skiego 2015 uzyskała Zuzanna 
Horubała ze Szkoły Podstawowej 
nr 77. Gratulujemy !

II Baśniopisarz Bielański:  
Aleksandra Kisło – SP nr 293, 
Aleksandra Czarniak – SP nr 53, 
Wiktoria Pełka – SP nr 273.

III Baśniopisarz Bielański: 
Małgorzata Mendelewska – SP nr 
209, Anna Świerczyńska – SP nr 
273.

Wyróżnienie: Katarzyna Gie-
ros – SP nr 80.

Dziękujemy nauczycielkom 
języka polskiego za inspirowanie 
uczniów do twórczości

Dziękujemy miesięcznikowi 
„Nasze Bielany” za aktywne 
uczestnictwo w obradach jury oraz 
Wydziałowi Oświaty i Wychowa-

nia Dzielnicy Bielany za s� nanso-
wanie nagród.

W przyszłym roku szkolnym 
motywem będzie SŁOŃ, zapra-
szam do tworzenia.

Agnieszka Kurek

Noc Muzeów ... w Radio KiS
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Zieloną enklawę i piękną 
ozdobę warszawskich Bielan 
stanowi Akademia Wychowa-
nia Fizycznego położona na 
powierzchni 58,6 ha, między 
ul. Marymoncką a skrajem 
Lasku Bielańskiego. 

W śród stuletniego drze-
wostanu wpisana jest 
uczelnia, która w tym 

roku obchodzi swoje 85-lecie. Za-
praszamy na spacer, który pozwo-
li nam nacieszyć się widokiem 
budynków, stadionów i obiektów 
sportowych wkomponowanych w 
otaczającą unikalna przyrodę, 
tworzącą razem jeden z najwięk-
szych i najpiękniejszych udanych 
przykładów nowoczesnej polskiej 
architektury międzywojennej. 

Autor projektu architekt Edgar 
Aleksander Norwerth, profesor 
Politechniki Warszawskiej, zago-
spodarowując przyznane tereny, 
położył duży nacisk na wykorzy-
stanie naturalnego krajobrazu, na 
zachowanie starych drzew, na po-
krycie całego terenu zielenią. 29 
listopada 1929 r. odbyła się uro-
czystość inauguracji pierwszego 
roku akademickiego w Central-
nym Instytucie Wychowania Fi-
zycznego. Nowoczesny campus 
naukowo-dydaktyczny, od pierw-
szych dni swego funkcjonowania 
stał się chlubą Warszawy i Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych, w 
którego gestii w okresie między-
wojennym się znajdował. W 1935 
roku uczelnia zmieniła nazwę na 
Akademię Wychowania Fizyczne-
go, a w 1938 r. otrzymała uchwałą 
Sejmu prawa akademickie i nazwę 
Józefa Piłsudskiego. Mimo upływu 
lat, odbudowy z poważnych znisz-
czeń z okresu wojny, koniecznych 
modernizacji i rozbudowy Uczeni, 
budynki i towarzyszące obiekty 
sportowe, są zachowane w pier-
wotnej formie i znajdują się pod 
opieką konserwatora zabytków 
Warszawy. 

Aleja Główna
Rozpoczynamy spacer od bra-

my głównej od ulicy Marymonc-
kiej 34. Droga wiedzie nas Aleją 
Główną po kostce bazaltowej, na 
której jest zachowana data oddania 
całego obiektu do użytku. Od osi 
odchodzą aleje wysadzane różny-
mi gatunkami drzew tworzące 
parki okalające budynki Uczelni. 
Idąc Aleją Główną po lewej stronie 
widzimy rzeźbę „Dziewczynka ze 
skakanką”, dłuta Alfonsa Karnego, 
którego dzieła o tematyce sporto-

Spacer po Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego

wej uzyskały wiele wyróżnień i na-
gród w okresie międzywojennym, 
zarówno państwowych jak i mię-
dzynarodowych. Ta najbardziej 
znana współcześnie jego rzeźba, 
wykonana w 1930 r., jako statuet-
ka, była nagrodą przechodnią, 
przyznawaną co roku laureatom 
Wielkiej Honorowej Nagrody 
Sportowej. Bliźniacza wersja rzeź-
by stanowiła ozdobę palarni legen-
darnego pasażerskiego liniowca 
M.S. Piłsudski. 

Obecna stająca rzeźba odlana 
w brązie to powiększona przez 
autora wersja pierwotnej statuetki. 
Naprzeciw „Chłopiec z piłką”, rzeź-
ba autorstwa Andrzeja Janczuro, 
ukraińskiego artysty ze Lwowa 
odsłonięta w 1999 r. Po prawej 
stronie, trochę odsunięte od Alej 
Głównej, znajduje się osiedle 
mieszkaniowe dla pracowników 
naukowych Uczelni i akademiki. 
Mijając krytą pływalnię, wybudo-
waną w 1936 r., przytulonej do 
wysokiej i smukłej, dawnej wieży 
ciśnień, dochodzimy do Gmachu 
Głównego. Z tego miejsca możemy 
podziwiać modernistyczne cechy 
architektury zabudowań. Płaskie 
dachy z tarasami, szerokie okna, 

asymetryczność, jednolite po-
wierzchnie elewacji, prostota i 
zdyscyplinowanie. Surowość bu-
dynków łagodzą łuki w loggiach 
wejściowych, ryzality, okrągłe 
okna w niektórych budynkach, 
łuki elewacji, drobne rowkowania 
na krawędziach kolumn, które 
stanowią pewne odniesienie do 
tradycji klasycznych. Budynki ota-
czają rozległy dziedziniec z rozło-
żystą czarną topolą na środku, 
rówieśniczką Uczelni. Obwód pnia 
545 cm, wysokość ponad 25 m, 
obwód korony 33x26 m, Nr 12 w 
rejestrze Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. W 1990 r. stanął 
na dziedzińcu pomnik założyciela 
Uczelni Józefa Piłsudskiego – po-
piersie autorstwa A. Karnego z 
1928 r., umieszczone na cokole 
projektu rzeźbiarza Jerzego Kaliny. 
Na cokole widnieje pękniecie i 
dwie daty:1949-1990, oznaczające 
lata, kiedy Uczelni decyzją odgór-
ną zmieniono patrona. Od pomni-
ka w prawą stronę biegną po kole 
wmurowane tabliczki upamiętnia-
jące osoby o wybitnych zasługach 
dla polskiego sportu. Jest to Złoty 
Krąg „Gloria Optimus” wyłaniany 
z konkursu kapituły powołanej 
przez PKOl. Kontemplując i wspo-
minając te znane postacie, prze-
chodzimy przez dobrze widoczne 
„� lary” i opuszczając dziedziniec 
zanurzamy się w wspaniałą przy-
rodę alei brzozowej, kasztanowej, 
klonowej i jarzębinowej otaczające 
stadiony i boiska sportowe. Na 
terenie parku znajduje się 15 wie-
kowych drzew mających status 
pomników przyrody. 

Stadion
Dochodzimy do stadionu lek-

koatletycznego, obecnie przecho-
dzącego gruntowną modernizację, 
która pozwoli go zaliczyć do obiek-
tów o najnowocześniejszej techno-
logii sportowej w kraju. Stadion 
otoczony niewielkimi trybunami, 

odcięty od gwaru miasta, stwarza 
wspaniałą atmosferę do treningu i 
zawodów, dając jednoczenie wi-
dzowi niepowtarzalną możliwość 
doświadczenia bliskości i kontak-
tu z bohaterami zmagań sporto-
wych. Na murawie tego stadionu 
trenowali najwybitniejsi polscy 
lekkoatleci: Janusz Kusociński i 
Stanisława Walasiewicz oraz cała 
elita słynnego wunterteamu z lat 
1956-1966. Honorowa trybuna 
stadionu jest przytulona do wyjąt-
kowego obiektu. Jest to kryta hala 
sportowa, największa w Europie w 
okresie międzywojennym, o 130 
m długości, bez wewnętrznych 
podpór, w której zastosowano w 
tej skali unikatową konstrukcję 
ramowo-żelbetonową. Obecnie 
jest wykorzystywana do treningów 
lekkoatletów i gier sportowych. 

Pomiędzy stadionem lekko-
atletycznym, a dalej leżącym sta-
dionem do rugby, jest usadowiony 
pomnik Janusza Kusocińskiego 
(1907-1940), złotego medalisty 
olimpijskiego z 1932 r., absolwen-
ta uczelni, rozstrzelanego przez 
okupanta niemieckiego w Palmi-
rach w 1940 r. Pomnik, wg projek-
tu Witolda Korskiego i Józefa Po-
tępy, został odsłonięty w 1979 r. Na 
kolumnie w kształcie walca przed-
stawiono płaskorzeźbę biegaczy i 
stosowny napis. Równolegle do 
stadionu rugby otoczonego bież-
nią, widzimy prostokątny niski 
budynek hotelowy o nazwie „Mek-
syk”, przypominającej, że został 
wybudowany na potrzeby przygo-
towań reprezentacji narodowej do 
igrzysk olimpijskich w 1968 roku 
w Meksyku. Przy hotelu znajduje 
się kamień z napisem upamiętnia-
jącym obronę Warszawy w dniach 
22-27 września 1939 r. przez pra-
cowników i studentów AWF oraz 
60 Pułk Piechoty z Ostrowa Wiel-

kopolskiego. W otoczeniu hotelu 
znajdują się inne obiekty sportowe, 
jak kryte korty tenisowe, otwarte 
boiska sportowe i współcześnie 
postawiona hala gimnastyczna i 
pawilon do sportów walki. W tej 
części terenu uczelni znajdują się 
budynki, będące integralną częścią 
zabudowy przedwojennej, w któ-
rych obecnie zlokalizowany jest 
akademik zwany „żeńskim” i Wy-
dział Rehabilitacji, w którym w 
latach wcześniejszych znajdowało 
Centrum Przygotowań Olimpij-
skich. 

Hala widowiskowa
Podczas powrotu ze spaceru 

otwiera nam się widok na halę wi-
dowiskową dla gier zespołowych i 
naprzeciw po prawej stronie usa-
dowione dwa niskie, otoczone buj-
ną roślinnością, pawilony dla szer-
mierki i podnoszenia ciężarów, 
będące dziełami architekta Wojcie-
cha Zabłockiego, złotego medalisty 
w szermierce, wybudowane w la-
tach 60 i 70. W pobliżu tych obiek-
tów możemy wypatrzyć głaz narzu-
towy w formie obelisku z wykutymi 
dwiema sylwetkami miotaczy: ku-
lomiota i dyskobola. Na ich tle ar-
tysta A. Karny wykuł dwa napisy, 
z jednej strony rzymska maksyma 
„Mens sana in corpore sano” (Zdro-
wy duch w zdrowym ciele), a z 
drugiej strony motto ruchu olim-
pijskiego „Citius, Altius, Fortius” 
(szybciej, wyżej, silniej). Z posta-
nowieniem doskonalenia własnej 
sprawności � zycznej i duchowej, 
zgodnie z poznanymi dewizami 
ruchu olimpijskiego i polskiego 
sportu, opuszczamy AWF. Obiecu-
jąc sobie, że jeszcze nie raz tu wró-
cimy, aby poznać inne tajemne i 
piękne zakątki terenu Uczelni.

Jerzy Chełmecki

Aleje spacerowe na terenie AWF Warszawa
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Rektor UKSW nagrodzony w Sejmie medalem im. prof. Stanisława Fryzego

Prezentacja Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW

UKSW

Jeden z ch tniej wybieranych uniwersytetó stwowych w Polsce

Do wiadczona kadra akademicka i wietne zaplecze naukowe

Ponad 16 000 studentów na 10 wy kach

2 kampusy z nowoczesnym zapleczem dydaktyczno-laboratoryjnym

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

www.uksw.edu.pl

Droga Młodzieży,
po maturze stajecie przed waż-

nym wyborem dalszej drogi Wa-
szej edukacji. Nie jest to proste: 
jaki kierunek, jaką uczelnię wy-
brać, czy wybrać takie studia, po 
ukończeniu których znajdę łatwo 
pracę, czy jednak realizować 
przede wszystkim swoje zaintere-
sowania i pasje, a nie martwić się 
przyszłością i perspektywą łatwego 
zatrudnienia. Nie są to łatwe wy-
bory. Dlatego ważne jest, aby wy-
brać odpowiednią  uczelnię .

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie to je-
den z chętniej wybieranych przez 
młodzież uniwersytetów publicz-
nych w Polsce. Obecnie na 10. wy-
działach i 34. kierunkach studiów 
kształci się blisko 16.000 studentów 
pod okiem doświadczonej kadry 
akademickiej. Na dwóch kampu-
sach dysponujemy nowoczesną  
infrastrukturą  i doskonałym zaple-
czem naukowo-badawczym. 
W ostatnim czasie Uniwersytet po-
szerzył je o własne studio technik 
radiowo-telewizyjnych, w którym 
studenci mogą zdobywać wiedzę  
w wymiarze praktycznym z zakresu 
dziennikarstwa, oraz o nowoczesne 
Centrum Laboratoryjnym Nauk 
Przyrodniczych, mieszczące 34 la-
boratoria dydaktyczne i badawcze 
dla wszystkich kierunków przyrod-
niczych prowadzonych na naszej 
Uczelni. Nasi Studenci mają  możli-

Zaproszenie dla Maturzystów
wość wyjazdu na stypendia zagra-
niczne do ponad 60 uczelni w Eu-
ropie w ramach programu Erasmus 
oraz na stypendia krajowe do 19. 
uniwersytetów polskich w ramach 
programu mobilności studentów 
MOST. Oprócz zajęć dydaktycz-
nych mogą aktywnie działać w licz-
nych kołach naukowych, organiza-
cjach studenckich i samorządzie 
studentów. Mogą realizować swoje 
pasje w działających na Uczelni 
teatrze i w chórze akademickim. 
Własna aplikacja mobilna pozwala 
na łatwe śledzenie procesu kształ-

cenia, jak i całego życia akademic-
kiego Uczelni. UKSW w Warszawie 
to uniwersytet nowoczesny i inno-
wacyjny w wielu obszarach.

Mam więc nadzieję, że rozwa-
żając wybór dalszej edukacji, weź-
miecie pod uwagę naszą Uczelnię, 
która łączy w sobie tradycję i no-
woczesność, a rzetelnie kształcąc 
chce odpowiedzialnie formować 
młode pokolenia.

Ks. prof. UKSW dr hab. 
Maciej BAŁA, Prorektor 

ds. studenckich i kształcenia

29 kwietnia 2015 r. w auli 
budynku Centrum Laborato-
ryjnego Nauk Przyrodniczych 
na kampusie przy ul. Wóycic-
kiego, Rektor UKSW ks. prof. 
dr hab. Stanisław Dziekoński 
otworzył XXI posiedzenie Rady 
ds. Polityki Innowacji przy Pre-
zydencie m.st. Warszawy. 

W swoim wystąpieniu Rek-
tor UKSW wskazał cele 
i kierunki rozwoju na-

szego Uniwersytetu, przybliżył 
zebranym zakres współpracy 
UKSW z otoczeniem społeczno-
gospodarczym oraz wymienił stra-
tegiczne projekty Uczelni. 

Uczestników, w imieniu Pani 

Posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji

Prezydent, powitał Michał Ol-
szewski – Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy. Krótkie wystąpie-
nie na temat kluczowych inwesty-
cji Uniwersytetu miał również 
Kanclerz UKSW - Mariusz Wielec. 
Podsumowaniem spotkania była 
dyskusja na temat współpracy po-

W Sali Kolumnowej Sejmu, 
13 maja odbyła się XVI 
Konferencja Okrągłego 

Stołu – Polska w drodze do społe-
czeństwa informacyjnego pt. „Te-
lekomunikacja i technologie infor-
macyjno-komunikacyjne: źródła 
innowacyjności”. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem objęli: 
prezydent RP Bronisław Komo-
rowski oraz marszałek Sejmu RP 
Radosław Sikorski a przemówienie 
otwierające konferencję wygłosił 
wicepremier, minister gospodarki 
Janusz Piechociński.

Konferencja Okrągłego Stołu 
– Polska w drodze do społeczeń-
stwa Informacyjnego to coroczne 
spotkania organizowane przez Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich 
(SEP) a w tym roku, tak jak w ubie-
głym, także przez UKSW, z okazji 
Światowego Dnia Telekomunika-
cji. Stanowi ona forum wymiany 

Polska w drodze 
do społeczeństwa 
informacyjnego

poglądów i wypracowania koncep-
cji rozwoju kraju w warunkach 
przemian społeczno-gospodar-
czych w związku z rozwojem tech-
niki cyfrowej.

Do udziału w dyskusji zapro-
szeni zostali m.in. przedstawiciele 
parlamentu, samorządów teryto-
rialnych, organizacji pozarządo-
wych oraz młodzież akademicka. 
Wykład Rektora UKSW, który na-
kreślił plany rozwoju i współpracy 
UKSW z innymi instytucjami 
w ramach nowych technologii 
spotkał się z dużym uznaniem 
uczestników konferencji. Ks. prof. 
dr hab. Stanisław Dziekoński na-
grodzony został medalem im. prof. 
Stanisława Fryzego, który przy-
znawany jest pracownikom nauki 
i nauczycielom akademickim za 
wybitne zasługi.

AP

między warszawskimi uczelniami 
– w tym m.in. możliwości współ-
dzielenia infrastruktury naukowo-
badawczej. Na zakończenie spo-
tkania goście zwiedzili laboratoria 
CLNP.
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W tym roku święto Zesłania Du-
cha Świętego, popularnie nazy-
wane też Zielonymi Świątkami 
obchodziliśmy 24 maja 2015 r. 

Z tej okazji, w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP przy ul. Dewajtis 3, 

odbył się coroczny odpust para� al-
ny. Nie od dziś wiadomo, że to naj-
starsze Święto Bielan, które swoim 
rodowodem sięga aż XVII w. 

Trudno o lepszą scenerię dla 
Zielonych Świątek, niż ta która 
towarzyszyła nam podczas tej nie-
dzieli. Już o godz. 10:30 z kościoła 
wyruszyła uroczysta kawalkada i 
udała się w kierunku Wisły, gdzie 
do brzegu dobiła tratwa z obrazem 
św. Brunona. W pochodzie nie 
mogło zabraknąć wizerunków pię-
ciu mnichów, przedstawionych w 
białych habitach kamedulskich. Po 
przeniesieniu obrazu do świątyni 
rozpoczęła się Msza św. odpusto-
wa. Oprawę muzyczną w trakcie 
uroczystości, zapewniła Bielańska 
Orkiestra Dęta pod przewodnic-
twem Krzysztofa Tomaszewskiego 
z zespołu Poparzeni Kawą Trzy. 

Najstarsze święto Bielan

Po nabożeństwie, oprócz śpie-
wów i muzyki, mieliśmy okazję 
zobaczyć krótką inscenizację V 
rozdziału Pana Wołodyjowskiego. 
Scena ta dotyczyła tego, jak Zagło-
ba podstępem „wyciąga” pana Mi-
chała z klasztoru kamedułów. W 
końcu to dzięki powieści Henryka 
Sienkiewicza, najbardziej znanym 
mnichem tego zakonu na war-
szawskich Bielanach został brat 
Jerzy, czyli pułkownik Wołodyjow-
ski. Ten wątek literacki upamiętnia 
po dziś dzień, rzeźbiona figura 
bohatera umieszczona w otworze 
wieży kościoła. 

Podczas festynu w godz. 10-15 
odbył się również kiermasz ręko-
dzieła nowoczesnego i ludowego 
oraz swojskiego jadła. 

Rzecz jasna, nie mogło zabrak-
nąć też atrakcji dla najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy. Były więc 
popularne dmuchańce i warsztaty 
plastyczne, wata cukrowa i obwa-
rzanki. 

Cieszymy się, że mogliśmy 
uczestniczyć w tak barwnej uro-
czystości i zapraszamy do święto-
wania w następnym roku. 

Anna Rudnicka

W � lii Bielańskiego Ośrodka 
Kultury ul. Estrady 112, po 
trzech latach przerwy, 14 
maja odbył się � nał i otwarcie 
wystawy pokonkursowej VI 
Przeglądu Gobelinów „Pasja 
Tworzenia”. 

T egoroczna edycja Przeglądu 
była organizowana we 
współpracy z Warszawskim 

Stowarzyszeniem Plastyków. W 
Przeglądzie udział wzięło 71 twór-
ców z warszawskich i podwarszaw-
ski domów kultury oraz osoby 
indywidualne, niezrzeszone. 

Jury w składzie: Przewodniczą-
ca - Alina Bloch (wykładowca Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie), członkowie - Krystyna Haj-
duk-Popławska (Prezes Warszaw-
skiego Stowarzyszenia Plastyków), 
Renata Szymanowska (plastyk 
BOK ul. Goldoniego 1), Aneta Fla-
kiewicz-Głuchowska (gra� k BOK 
ul. Estrady 112) przyznało nagrody 

Gobeliny na Estrady
i wyróżnienia n/w twórcom: I na-
grodę Marii Kirylak z DK  „Zaci-
sze” za pracę pt. „Łódź”. Dwie rów-
norzędne II nagrody paniom: Gra-
żynie Gąsowskiej z ODK „Wola” 
pracownia „Penelopa” za pracę pt. 
„Pastorałka” i Jolancie Hołoweńko 

z DSK „Zacisze” za pracę pt. „Afry-
kańskie ptaki”. Trzy równorzędne 
III nagrody przypadły w udziale 
Ewie Troć – uczestniczka indywi-
dualna, za pracę pt. „Hipek” (mło-
dzieniec z psem na rękach), Hen-
rykowi Pukorzowi z DK „Zacisze” 
za pracę pt. „Morskie Oko w Ta-
trach” i Edwardzie Orczykowskiej-
Sikorskiej, z BOK ul. Estrady 112, 
za pracę pt. „Siostry”.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, instruktorom, 
domom i ośrodkom kultury za 
udział, życzymy dalszych sukcesów 
artystycznych i zapraszamy za rok.

Krystyna Gzula –BOK

23 maja, na terenie kampusu 
Akademii Wychowania Fizycz-
nego odbył się piknik rodzinny 
organizowany przez Klub 
Sportowy AZS-AWF Warszawa. 

R odzinny piknik dla przed-
szkolaków to dla nas fanta-
styczne przedsięwzięcie 

będące podsumowaniem tego-
rocznej Dziecięcej Akademii Spor-
tu – mówi Maciej Hart� l, Prezes 
Klubu AZS-AWF Warszawa. Dzię-
kujemy wszystkim instytucjom i 
� rmom, które tak chętnie się za-
angażowały w nasz projekt. Tylko 
w czasie trwania pikniku przeka-
zaliśmy dzieciom uczestniczącym 
w naszej Akademii pakiety spor-
towe o wartości ponad 7 000 zł. 

W pikniku organizowanym 
przez AZS-AWF Warszawa wzięło 
udział ponad 400 dzieci z rodzica-
mi, a dla najmłodszych przygoto-
wano mnóstwo bezpłatnych atrak-
cji takich jak jazda na kucykach, 
malowanie twarzy, dmuchanie ba-
lonów, pokazy baniek, specjalne 
tory przeszkód, dmuchane zabaw-
ki, specjalistyczne badania dla 
dzieci i inne. Ważnym punktem 

był Uniwerek Zdrowego Przed-
szkolaka realizowany przez Part-
nera Medycznego Dziecięcej Aka-
demii Sportu – Centrum Medycz-
ne Damiana. Główną nagrodę w 
akcji „5000 powodów by ćwiczyć” 
- czek na kwotę 5000 zł otrzymało 
Przedszkole nr 240, którego rodzi-
ce okazali się najaktywniejszą gru-
pą. Drugie miejsce i kwotę 2000 zł 
zdobyli rodzice z Przedszkola 181, 
a na 3 miejscu z nagrodą 1000 zł 
znalazło się Przedszkole 97. 

To wspaniały projekt i całym 
przedszkolem bardzo się w niego 
angażujemy, a akcja „5000 powo-
dów by ćwiczyć” nie tylko zachę-
ciła rodziców do aktywności, ale 

też była elementem ich integracji i 
wspólnych działań na rzecz przed-
szkola – powiedziała Ewa Skwarka, 
dyrektorka Przedszkola nr 240.

Uroczystość wręczenia nagród 
uświetnił występ grupy ZUMBA 
KIDS AZS-AWF Warszawa, która 
prowadzi zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży w każdą sobotę na AWF.

Gośćmi pikniku byli m.in. Jego 
Magni� cencja Rektor AWF Warsza-
wa Andrzej Mastalerz, zastępca bur-
mistrza dzielnicy Bielany Grzegorz 
Pietruczuk, Prezes Fundacji Lotto 
„Milion marzeń” i dwukrotny mistrz 
olimpijski Tomasz Majewski.

AZS-AWF Warszawa

Piknik rodzinny 
Dziecięca Akademia Sportu

Z okazji dziewiątej Seniorady 
serdecznie zapraszamy Senio-
rów, mieszkańców Warszawy 
na wydarzenie: Seniorada – 
Aktywni Razem. 

Impreza odbędzie się w niedzie-
lę, 14 czerwca 2015 r. w godzi-
nach 10.00-15.00, na terenie 

Akademii Wychowania Fizyczne-
go Józefa Piłsudskiego,  przy ul. 
Marymonckiej 34.

W programie:
● Rajd NordicWalking
● Atrakcje i ćwiczenia plene-

rowe
● Praktyczna nauka o zdrowiu 

i ćwiczeniach czyli stoiska me-
dyczne oraz porady lekarzy i � zjo-
terapeutów

● Niespodziankowe konkursy 
dla Pań i Panów

● Wielkie Bicie „Zumbowego 
Seniorskiego” Rekordu

● Animacje i Konkursy Sce-
niczne

Seniorada – Aktywni Razem
● „Quizwanie”- wyzwanie dla 

międzypokoleniowych drużyn
● „Jaka to melodia?”- czyli naj-

większe polskie klasyki od DjWit’a
● Wielopokoleniowa zabawa 

taneczna z najlepszą Dj Wiką za 
sterami konsoli

● Rywalizacja rekreacyjna o 
nagrody w wieloboju rekreacyj-
nym ALE NUMER

● Szaradziarski Turniej Senio-
rady

● Bogata oferta wystawców 
(organizacji pozarządowych)

Przed nami Seniorada czyli 
aktywna niedziela razem. 

ZAPRASZAMY
Organizatorzy: stowarzyszenie 

ESPAR 50+, studenci AWF War-
szawa, Forum Zdrowia przy Wo-
jewodzie Mazowieckim

Współ� nansowanie: Minister-
stwo Sportu i Turystyki

Partner: Rozrywka 

Piotr Motwicki
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KATARZYNA CYGAN WYSTĄPI 
W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH

W niedzielę 14  
czerwca o godz. 
17.00 zapraszamy na 
kolejny koncert z cy-
klu „Piosenka Autor-
ska” w Podziemiach 
Kamedulskich. Tym 
razem na scenie 
wystąpi Katarzyna 
Cygan - kiedyś so-
listka Teatru Muzycz-
nego w Gdyni, dziś 
artystka związana ze 
środowiskiem kra-
kowskim. Pisze sce-
nariusze i reżyseruje 
spektakle muzyczne, 
które są grane na 
wielu polskich sce-

nach. np.: „Klenczon poemat rockowy” z Markiem 
Piekarczykiem w roli głównej.
Katarzyna Cygan wykona recital „Pocztówka z Krakowa”, 
z utworami napisanymi specjalnie dla niej przez wielu 
wybitnych artystów. Wśród kompozytorów między in-
nymi Jarosław Śmietana, Zygmunt Konieczny, Marek 
Michalak, teksty Bolesław Leśmian, Zbigniew Książek, 
Leszek Moczulski. Program będzie emocjonalny, żywio-
łowy i energetyczny, usłyszymy elementy jazzu, sollu i 
rythm and blues. W ramach niespodzianki, na koncercie 
pojawi się zaproszony gość – Bogdan Loebl - ulubiony 
poeta Katarzyny Cygan – autor najpiękniejszych pol-
skich bluesów. Rozpoczęcie koncertu o godz. 17.00 w 
Podziemiach Kamedulskich, ul. Dewajts 3 w Warszawie. 
Wstęp wolny, zapraszamy!

PRZEBOJE DAWNYCH MISTRZÓW 
W KOŚCIELE ŚW. ZYGMUNTA

W niedzielę 14  
czerwca o godzi-
nie 18.30 zapra-
szamy do Kościo-
ła św. Zygmunta 
przy pl. Konfede-
racji 55 na drugi 
koncert z cyklu 
Arcydzieła Kame-
ralistyki. 
W programie pt.: 
„Przeboje Dawnych 
Mistrzów” wystąpią: 
skrzypaczka Kle-
mentyna Schweizer, wiolonczelistka Tatiana Przybylska 
- Karaszewska oraz Natalia Karaszewska - wybitnie uta-
lentowana młoda � ecistka, laureatka wielu międzyna-
rodowych konkursów, nagrody Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, stypendystka programu “Młoda 
Polska” oraz fundacji “Sinfonia Varsovia”. 
Artystki wykonają najpiękniejsze i najbardziej znane me-
lomanom utwory kompozytorów barokowych. Koncert 
organizuje Fundacja Art Connection, przy � nansowym 
wsparciu Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

MAGDA PISKORCZYK 
W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH

W czwartek 18  
czerwca na scenie 
pojawi się Magda 
Piskorczyk - na-
zywana wielkim 
głosem polskiego 
bluesa. Artystka 
z a f a s c y n o w a n a 
muzyką afroame-
rykańską i afrykań-
ską, siedmiokrot-
nie była wybierana 
wokalistką roku. W 
Podziemiach Ka-
medulskich wyko-
na wraz z zespołem 
koncert w klimacie 
bluesa oraz muzy-
ki soul, jazz, funk i 
gospel. Gitarzystka i basiska znana jest ze znako-
mitego kontaktu z publicznością oraz charyzmy 
scenicznej.
Skład zespołu: Magda Piskorczyk - wokal, gitara akustycz-
na i basowa, instrumenty perkusyjne, Aleksandra Siemie-
niuk - gitara dobro, akustyczna i elektryczna, Bartosz Ka-
zek - perkusja i instrumenty perkusyjne. 
Rozpoczęcie koncertu o godz. 19.00. Podziemia Kamedul-
skie, ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Wstęp wolny. 

BIEL ANY PO GODZ INACH

Natalia Karaszewska

RECITAL PIANISTYCZNY 
RAFAŁA ŁUSZCZEWSKIEGO 
W KOŚCIELE NA CHOMICZÓWCE

W niedzielę 21 czerwca zapraszamy do Kościoła  
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomi-
czówce na koncert z cyklu „Muzyka Kameralna na 
Bielanach”. Tym razem wystąpi pianista Rafał  Łusz-
czewski, który wykona utwory Fryderyka Chopina 
oraz m.in. Błękitną Rapsodię G. Gershwina. 
Muzyk jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończył w kla-
sie prof. Andrzeja Jasińskiego oraz Wyższej Szkoły Mu-
zycznej im. F.Liszta w Weimarze, gdzie ukończył Koncer-
towe Studia Podyplomowe pod okiem Maestro Lazara 
Bermana. Doskonalił także swe umiejętności  m.in. pod 
kierunkiem Krystiana Zimermana. Rozpoczęcie koncer-
tu o godz. 18.45, po wieczornej Mszy świętej w kościele 
przy ul. Conrada 7. Wstęp wolny, zapraszamy!

Katarzyna Cygan

Fo
t. 

I. 
G

ra
� 

Magda Piskorczyk

TEATR 
warsztaty lalkarskie; warsztaty teatralne; animacyjna 
grupa teatralna WRZECIONIO; aktorstwo bez tajemnic; 
teatr od podszewki – w teorii i praktyce; od tekstu po 
spektakl; gra zespołowa i indywidualna; inscenizacje 
i monodramy; konkursy i przeglądy; trudna droga od 
„ogonów” po „gwiazdy”

TANIEC 
rytm i przestrzenna wyobraźnia ruchowa; relacje dźwię-
ku i wdzięku;  koordynacja i kreacja; świat tańca –  spo-
sób na życie; standardy i tańce latyno-amerykańskie; 
grupy wiekowe (6 - 12 lat; 13 - 20 lat), a także grupa dla 
osób niepełnosprawnych; Formacja Taneczna

MUZYKA 
warsztaty muzyczne; nauka od podstaw gry na instru-
mentach; dla dzieci i młodzieży od 7 do 20 lat; warsztaty 
wokalne dla dzieci i młodzieży; nauka śpiewu; udział w 
przeglądach konkursach; możliwość nagrania piosenek 
na płytę CD; Zespół Instrumentalny; Zespół Wokalny 
MAT; rozwój umiejętności wokalnych zgodnie z predys-
pozycjami i wiekiem uczestników; MAT (działający od 
2000 r.) jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów 
i festiwali.

PLASTYKA 
warsztaty malarskie; witraż; malowanie na tkaninie; obser-
wowanie i interpretowanie natury (akwarela, olej, tempe-
ra, pastele); różne techniki; przygotowanie do egzaminów 
gimnazjum i liceum plastycznego, a także  na Akademię 
Sztuk Pięknych; warsztaty - sztuka rękodzielnicza

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
zaprasza na bezpłatne zajęcia dzieci i młodzież w wieku 6 – 20 lat

DZIENNIKARSTWO 
warsztaty dziennikarskie; literackie podstawy zawo-
du dziennikarza, formy i gatunki niefabularne, pisanie 
faktogra� czne, reportaż literacki, inne formy użytkowe, 
m.in. copywriting; redagowanie gazetki

FOTOGRAFIA 
Jak patrzeć na świat? Warsztaty dla młodzieży gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej; podstawy fotogra� i, różne 
techniki i zabawa fotogra� ą; zajęcia plenerowe, studio, 
elementy fotogra� i analogowej, podstawy obróbki ob-
razu, tworzenie internetowego portfolio; wyjazdy ple-
nerowe, wystawy i konkursy. 

FILM 
interdyscyplinarny projekt dla młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej. Kręcimy � lm! Wszystkie niezbęd-
ne formy aktywności (scenariusz, reżyseria, scenogra� a, 
zdjęcia, muzyka, montaż); projekt zakończony premierą 
� lmu – płyta DVD; Klub Filmowy; sposób patrzenia na 
� lm (cotygodniowe spotkania entuzjastów kina; teoria i 
estetyka � lmu; podstawy krytyki � lmowej)

Zapisy na wybrane zajęcia 
od 1 czerwca 2015 roku!

Szczegółowe informacje:
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

ul. Szegedyńska 9a
01 – 957 Warszawa

tel./fax  22  834 52 59
www.centrumszegedynska9a.pl

Rafał Łuszczewski
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BI E L A NY PO GODZINACH

1 czerwca 2015, godz. 17.00 - Spotkanie te- 
atralne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
„Zabawy teatralne z rzepką w tle”.
Występują Adriana Janota-Słocińska i Igor Obłoza. Spek-
takl został przygotowany jako otwarta forma, jest rów-
nież próbą realizacji warsztatu teatralnego dla dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to pełne 
energii, uśmiechu i zabawy kolorowe spotkanie aktorów 
z młodymi bywalcami teatru i spotkanie młodych bywal-
ców teatru z aktorstwem. Czas trwania ok. 1,5 godziny

3 czerwca 2015, godz. 17.30 - Spotkanie Dys- 
kusyjnego Klubu Książki. Omówimy książkę Lar-
s’aSaabye Christensena Odpływ.
Trzy historie, misternie połączone na bardzo wielu po-
ziomach, składają się na Odpływ, nową powieść Larsa 
Saabye Christensena, autora niezapomnianego Półbrata 
i głównego norweskiego pretendenta do Literackiej Na-
grody Nobla. W najnowszej książce norweski pisarz po-
wraca do swoich ulubionych wątków i tematów: relacji 
dziecko–rodzice, dojrzewania i drobnych niedoskonało-
ści � zycznych, które de� niują osobowość. Znakiem roz-
poznawczym Saabye Christensena są też postaci kobiet 
świetliste, tajemnicze i emanujące swoistą melancholią.
Czas trwania ok. 1,5 godziny

9 czerwca 2015, godzina 17.00 –spektakl dla  
dzieci w wieku przedszkolnym „Przygody Łatka – 
Wąchatka w wykonaniu teatru TAK.
Czas trwania ok. 1 godzina

11 czerwca 2015, godzina 17.00 – wernisaż  
wystawy fotogra� i artystycznych Natalii Kuźmicz 
„Przyroda w moich oczach”. 
Przedstawionych zostanie kilkadziesiąt prac, które au-
torka wykonywała na przestrzeni kilku lat. Fotogra� e 
– obrazy powstają poprzez obróbkę gra� czną zdjęć, co 
pozwala uzyskać zaskakujące, piękne a czasem porusza-
jące efekty.  Czas trwania ok. 2 godziny 

12 czerwca 2015, godzina 17.00 – Bielańska  
Akademia Filmowa dla Wymagających. 
W czerwcu zapraszamy Państwa na najnowszy � lm 
Davida Cronenberga pt. Mapy gwiazd. Reżyser dema-
skuje w nim hollywoodzkie  fobie, lęki, dziwactwa. 
Bohaterowie prezentują szeroki wachlarz emocji oraz 
skomplikowanych stanów psychologicznych. Podjęte 
przez autora tematy i wątki zgrabnie spina konwen-
cja krzywego zwierciadła. W rolach głównych m.in.: 
Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusak i Robert 
Pattinson. 

Mediateka START-META, ul. Szegedyńska 13a

„W ostatnich przed wakacjami projekcjach cyklu „Kina 
Za Rogiem” w Bibliotece na Bielanach zapraszam na 
spotkanie z mistrzami polskiego kina.

„10/06/2015, godz. 17:00 - Ida 
Lata 60. w Polsce. Anna jest nowicjuszką, sierotą wy-
chowywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów matka 
przełożona stawia warunek: Anna musi odwiedzić swo-
ją ciotkę Wandę, jedyną żyjącą krewną. Obie wyrusza-
ją w podróż, która ma im pomóc nie tylko w poznaniu 
tragicznej historii ich rodziny, ale i prawdy o tym, kim 
są. Poruszający, kameralny, wybitny w obrazie dramat, 
którym reżyser wraca do rodzinnego kraju. Z wielkim 
wyczuciem łączy intymną historię młodej kobiety z hi-
storycznym i społecznym tłem.

17/06/2015, godz. 17:00 - Baby są jakieś inne 
Adam i Pucio jadą samochodem przez noc, snując gorz-
kie rozważania na temat kobiet. 
Dedykowany „Babom” � lm Marka Koterskiego to prze-

wrotna, oparta praktycznie tylko na dialogach głów-
nych bohaterów próba zde� niowania różnic między 
kobietami i mężczyznami. I choć prześmiewcze komen-
tarze i oceny Adasia i Pucia mają dowieść, że baby są ja-
kieś gorsze, w efekcie wychodzi na to, że może i są jakieś 
inne, ale nie bardziej niż faceci, no a poza tym żyć się 
bez nich nijak nie da.

24/06/2015, godz. 17:00 - Pinokio 
Ubogi stolarz Dżeppetto znajduje pewnego dnia kawa-
łek drewna i postanawia wyrzeźbić z niego drewnianego 
pajacyka. Kiedy dzieło jest już gotowe, Dżepetto nadaje 
mu imię Pinokio - i wtedy lalka ożywa. I natychmiast za-
czyna się zachowywać jak prawdziwy niesforny chłop-
czyk: zamiast nauki woli psoty i zabawę, zamiast słuchać 
ojca - słucha fałszywych przyjaciół, i choć w głębi serca 
jest dobrym i kochającym synkiem, sprawia biednemu 
stolarzowi same zmartwienia. Nowa ekranizacja liczą-
cej ponad 130 lat historii o drewnianym pajacyku, który 
bardzo chciał stać się prawdziwym chłopcem.

KINO ZA ROGIEM W BIBLIOTECE – repertuar na czerwiec „Dobre, bo polskie” DZIECIĘCE PORANKI FILMOWE

Dziecięce Poranki Filmowe to pokazy bajek adresowane 
do Maluchów powyżej 3 roku życia jako forma spędza-
nia wolnego czasu. Projekt odbywa się w każdy piątek o 
godzinie 10:00 w Kinie za Rogiem w Bibliotece. Na Dzie-
cięce Poranki Filmowe obowiązują zapisy: tel. 22 663 83 
14 (zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 
15:30) e-mail: kinozarogiem@bibliotekabielany.waw.pl
Zapraszamy również grupy zorganizowane z przedszko-
li oraz szkół podstawowych.

12/06/2015, godz. 10:00 - Kumba (2013)  
Pośrodku afrykańskiej pustyni wyrasta wysokie ogro-
dzenie, za którym kryje się oaza z jedynym w okolicy 
wodopojem. Zamieszkuje ją tylko jeden gatunek zwie-
rząt - zebry, które zazdrośnie strzegą dostępu do wody. 
Idylla skończy się w dniu, gdy na świat przyjdzie mały 
Kumba, zebra do połowy pasiasta, a od połowy… gład-
ka. Niedługo potem wysycha wodopój, a z nieba nie 
chce spaść ani kropla deszczu - coraz częściej padają 
oskarżenia, że dziwna pół-zebra sprowadziła klątwę na 
gromadę. Gdy więc Kumba dowie się od umierającej 
matki, że jest gdzieś daleko magiczny wodopój, który 
może przywrócić mu pasy i uczynić z niego zebrę taką 
jak wszystkie inne, wyrusza w pełną straszliwych nie-
bezpieczeństw podróż. 

19/06/2015, godz. 10:00 - Czarnoksiężnik z Oz:  
Powrót Dorotki (2013) 
Władzę nad Oz przejął brat Złej Czarownicy z Zachodu - 
złośliwy i przebiegły Błazen. Jedyną osobą zdolną go po-
wstrzymać jest Dorotka. Wezwana przez starych przyja-
ciół - Stracha na wróble, Tchórzliwego Lwa i Blaszanego 
Drwala, ponownie przenosi się do zaczarowanej krainy. 
Aby pokonać Błazna, musi dostać się do Szmaragdowe-
go Grodu. Podróż to długa i pełna niebezpieczeństw, ale 
Dorotka zyskuje niespodziewanych sojuszników: grubą 
i gadatliwą sowę, Porcelanową Księżniczkę i wiekowego 
Drzewca.

26/06/2015, godz. 10:00 - Sarila (2013) 
Kiedy za sprawą złych mocy szczęście odwraca się od 
plemienia Eskimosów, jednym sposobem na pokonanie 
zaklęcia pozostaje wyprawa do magicznej krainy Sarila. 
Wejście do Sarili, ukrytej pośród lodowców daleko na 
północy, mogą odnaleźć - jak głosi legenda - wyłącznie 
osoby o dobrym i czystym sercu. Na czele ekspedycji 
staną dzielny syn wodza Putulik i jego piękna narzeczo-
na Apik, wspierani przez młodego czarodzieja Markus-
siego i psotnego leminga. Od powodzenia ich wyprawy 
zależy los ich plemienia.
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Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27 przy 
Al. Zjednoczenia 19 zaprasza:

w każdą środę o godz. 17.00 na zajęcia eduka- 
cyjno-plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zapi-
sy osobiście lub telefonicznie.

w każdy czwartek o godz. 17.00 na „Papierowe  
zajęcia”. Zapisy osobiście lub telefonicznie.

w każdy piątek o godz. 15.00 na „Papierowe  
zajęcia”. Zapisy osobiście lub telefonicznie.

17 czerwca o godz 17.00 na teatrzyk „Malutka cza- 
rownica” w wykonaniu Teatru “Łatka”. Wstęp wolny.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 27: Tel. 22 834 01 81.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14 przy 
ul. Bogusławskiego 6a zaprasza:

we wtorki, godz. 11.00 - dzieci  2-3 lata. Zapisy  
osobiście lub telefonicznie.

w środy, godz. 11.15 - dzieci 2-3 lata. Zapisy  
osobiście lub telefonicznie.

w czwartki, godz. 16.30 - dzieci 4 - 6 lat. Zapisy  
osobiście lub telefonicznie.

w piątki, godz. 17.00 - dzieci 7 - 10 lat. Zapisy  
osobiście lub telefonicznie.
Zajęcia edukacyjno-plastyczne mają na celu aktywi-
zowanie umiejętności werbalnych oraz motorycznych 
dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, sponta-
niczności, uczą pracy w grupie. Podzielone są na dwie 
części: edukacyjną oraz plastyczną. Podczas pierwszej 
części zajęć prowadzone są zabawy i konkursy. Druga 
część to zajęcia plastyczne, które mają na celu zapozna-
nie dzieci z różnymi technikami. Rodzaj aktywności oraz 
proponowane zagadnienia, a także sposób prowadze-
nia zajęć dostosowany jest do wieku odbiorców.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 14: Tel. 22 669 69 52.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 przy 
ul. Duracza 19 zaprasza:

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) godz. 17.00 na  
program artystyczny DZIEŃ  DZIECKA – KOLORO-
WO  NA  LUDOWO w wykonaniu aktorów Teatru 
Wariacja i uczestników spotkania. Wstęp wolny

2, 9, 16, 23, 30 czerwca 2015 r. (wtorki) godz.  
11.30-12.00 na zajęcia MUZYKA DLA SMYKA dla 
dzieci w wieku 2 lat. Zapisy, tel.  22 639 88 51.

8, 15, 22, 29 czerwca 2015 r. (poniedziałki),  
godz. 17.00-17.45 na zajęcia MUZYKA DLA SMY-
KA. Wstęp wolny.
Są to zajęcia dla dzieci 4-5 lat. Ćwiczenia słuchowe, 
muzyczno-ruchowe, słuchanie i śpiewanie piosenek, 
proste tańce (ludowe, piosenki z gestami), gra na instru-
mentach perkusyjnych. Mają na celu rozwijanie wraż-
liwości muzycznej, umiejętności śpiewania, naukę gry 
na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie koordynacji 
ruchowej, umiejętności pracy w grupie. Spotkania są 
bezpłatne, nie obowiązują zapisy. Prowadzi muzykolog 
Renata Banasińska.

12, 19, 26 czerwca 2015 r. (piątki) godz. 17.00  
na zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE
Są to zajęcia dla dzieci w wieku 3+ edukacyjno-plastycz-
ne: czytanie opowiadań, fragmentów książek, wierszy, 
odgadywanie zagadek, kim dotykowy, prace plastycz-
ne, zabawy ruchowe. Spotkania są bezpłatne, nie obo-
wiązują zapisy. Prowadzi bibliotekarka Monika Jańczyk. 
Wstęp wolny

18 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 17.00 na  
spektakl CALINECZKA w wykonaniu aktorów te-
atru Wariacja. Wstęp wolny

24 czerwca 2015 r. (środa) godz. 17.00 na za- 
jęcia NIECH  ŻYJĄ  WAKACJE prowadzone przez 
trenera Polskiego Centrum Origami Małgorzatę 
Spilarewicz. Wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 26: Tel. 22 639 88 51.

Biblioteka dla Dzieci i 
Młodzieży Nr 43 przy ul. 
Perzyńskiego 3 zaprasza:

w każdy wtorek o godz.  
11:00 na zajęcia „Biblioteka 
na Ciebie czeka”. Wstęp wol-
ny
Biblioteka na Ciebie czeka to za-
jęcia edukacyjno-plastyczne z 
elementami ruchowymi, skiero-
wane do młodszych dzieci (od 2 
do 3 lat). Spotkania te mają cha-
rakter przygotowania do przed-
szkola, uczą umiejętności pracy i 
zabawy w grupie, integrują, roz-
wijają zdolności manualne. Na 
zajęcia obowiązuje wstęp wolny. 
Zajęcia prowadzi bibliotekarka 
Teresa Zarzycka.

11 czerwca (czwartek) godz. 17.30 na teatrzyk  
“Kolorowy śmietnik” w wykonaniu aktorów z  Te-
atru Dobrego Serca. Wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 43: Tel. 22 835 18 43.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49 przy 
Al. Reymonta 6 zaprasza:

na Czytane Środy: 
3 czerwca, godz. 17:00 - Zobaczyć muzykę -  

czytamy muzyczne opowieści, słuchamy i rysuje-
my muzykę. Wstęp wolny.

10 czerwca, godz. 17:00 - Świetlne wianki - czy- 
tamy o zwyczajach nocy sobótkowej, o świetle, 
robimy wianki z lampionami. Wstęp wolny.
Czytane środy to zajęcia, gdzie w miłej i wygodnej at-
mosferze dzieci mogą posłuchać głośnego czytania 
wraz z prezentacją ilustracji. Chcesz zachęcić dziecko do 
czytania? Rozwijać Jego wyobraźnię? Miło spędzić po-
południe? Przyjdź do nas! Czytamy dla dzieci, w różnym 
wieku. Wybierany książki tematycznie. Prezentujemy 
nowości. Czytaniu zazwyczaj towarzyszą krótkie zaba-
wy lub zajęcia o charakterze plastycznym. Spotkania 
trwają ok. 45-60 minut.

na cykl zajęć „Ja chcę zostać artystą” 
w dniach 8-12 czerwca 2015 r. 

Warsztatowe lekcje pokazowe warszawskich szkół arty-
stycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat; min. 
szkoły muzyczne zaprezentują lekcje wokalne, lekcje 
gry na gitarze, saksofonie, instrumencie klawiszowym. 
Odbędą się również warsztatowe lekcje pokazowe Szko-
ły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich we współpracy z 
Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich”. Na zajęcia przyj-
mujemy grupy zorganizowane. / zapisy
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 49: Tel. 22 663 73 85.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 21 przy ul. Wrzeciono 48 zaprasza:

w środy, godz. 17:30 na zajęcia literacko-pla- 
styczne z serii Puchatkowe Spotkania dla dzieci w 
wieku 2-7 lat, które prowadzi Martyna Wieczorek. 
Wstęp wolny.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 103 przy Al. Reymonta 6 zaprasza:

29 czerwca, godz. 17.00-19.00 na „Porady w Bi- 
bliotece” – porada z zakresu prawa oświatowego. 
Wstęp wolny
Porada z zakresu: rodzaje szkół istniejących w Polsce; za-
sady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okrę-
gowych komisji egzaminacyjnych, kuratorium oświaty; 
zasady pomocy stypendialnej dla uczniów; zasady speł-
niania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; zasady 
rekrutacji do przedszkoli i szkół; zakres kompetencji 
dyrektorów szkół i placówek, rad pedagogicznych oraz 
społecznych organów w systemie oświaty (rad rodziców 
oraz samorządów uczniowskich; sprawy sporne między 
rodzicami a dyrekcją szkoły.

BIEL ANY PO GODZ INACH
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FESTYN PRZY STAWACH BRUSTMANA

3.06 (środa), godz. 18.00 
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” pt. „Smoki 
i smoczki. Birma, Tajlandia, Kambodża”. 
Gośćmi programu będą Anna i Krzysztof Kobusowie. 
Wstęp wolny.

10.06 (środa), godz. 18.00
Wieczór jazzowy Studia Piosenki Agaty Wroń-
skiej. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 1 czerwca w sekre-
tariacie BOK w godz. 9.00-17.00.

14.06 (niedziela), godz. 12.00
„W saloniku u Goldoniego”. Koncert przygo-
towany przez dzieci z sekcji „Klub Frycek” pod 
kierunkiem Marii Fedorowicz-Lenart. 
W programie: „Piotruś i Wilk”, gość specjalny (narrator) 
Stanisław Jaskółka. Wstęp wolny

19.06 (piątek), godz. 18.00 
Otwarcie wystawy pt. „Pracownie przedstawiają 
…” sekcji „Rysunku i malarstwa” działających w 
BOK prowadzonych przez Renatę Szymanowską. 
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 31 sierpnia.

20.06 (sobota), godz. 14.00 
Bielański Piknik przy Stawach Brustmana.
Wstęp wolny

BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1   TEL. 22 834 65 47   www.bok-bielany.eu

21.06 (niedziela), godz. 18.00
Koncert z cyklu „Muzyczne podróże” pt. „Na 
boso i w obcasach – rytmy Indii i Hiszpanii”.
Bilety: 20 zł. Przedsprzedaż od 15 czerwca.

24.06 (środa), godz. 18.00 
Koncert z cyklu „Klasyka – muzyczne wariacje” 
pt. „Malowane dźwiękiem”. 
Joanna Kowalska – skrzypce, Agnieszka Orlikowska - 
skrzypce, Awelina Szumnarska – gitara, Marianna Wasz-
kiewicz- akompaniament , uczniowie Społecznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego. Bez-
płatne wejściówki do odbioru od 15 czerwca w sekreta-
riacie BOK w godz. 9.00-17.00.

26.06 (piątek), godz. 19.00 
Wieczór satyry z Arturem Andrusem z cyklu 
„Huta ArcelorMittal Warszawa mieszkańcom 
Bielan”.
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 23 czerwca w se-
kretariacie BOK w godz. 9.00-17.00.

28.06 (niedziela), godz. 16.00 
Spektakl dla dzieci „Król Ból” w wykonaniu 
grupy teatralnej Reaktorzy. 
Tekst Katarzyna Lengren, reżyseria Agnieszka Drumiń-
ska. Wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury, 
ul. Estrady 112 
www.bok-� lia.eu, 
tel. 22 835 54 44
05, 12, 19, 26.06. (piątek), godz. 17.30
 „Warsztaty kreatywne” - zajęcia dla dzieci w 
wieku 10-15 lat organizowane przez Funda-
cję kultury, sztuki i nauki polskiej „Alternaty-
wy”. 
Wstęp wolny.

13.06. (sobota), godz. 12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze sztuką”.  W pro-
gramie: ”Jak koza Frania oduczyła się kłama-
nia” spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Domowego Chmielna 6. 
Bilety: 5 zł. od osoby.

18.06.(czwartek), godz. 17.00
Warsztaty witrażu techniką Ti� aniego. 
Odpłatność 80 zł od osoby. Zapisy do dnia 16.06.br., tel. 
nr (22) 835 54 44; 834 40 04.

W tym roku zapraszamy nad Stawy Brustmana 20 
czerwca na doroczny Bielański Piknik podsumo-
wujący rok kulturalny 2014/2015 i zapowiadający 
nadchodzące wakacje. W tym roku rozpoczynamy 
koncert o godz. 14.00 a atrakcji nie zabraknie co 
najmniej do godziny 19.00.

Na  scenie plenerowej obejrzymy prezentacje ze-
społów i sekcji tanecznych działających w Bielań-
skim Ośrodku Kultury, a także gości – zespoły z  
placówek oświatowych. O godz. 18.00 zapraszamy 
na koncert głównego gościa naszej sceny Pikniko-
wej, zespołu Sky Band, który zagra nam standardy 

muzyki tanecznej z lat 30 i 40, oraz światowe prze-
boje z nutką jazzu w tle. Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy Wawrzyszewa i innych osiedli Bielan, znani 
z upodobań tanecznych będą dobrze się bawić na 
naszej zaimprowizowanej Sali tanecznej. 
Ale scena to nie wszystko. Zgodnie z  tradycjami 
animacyjnymi naszych Pikników będzie bardzo 
plastycznie na stanowiskach pod namiotami BOK
-u a także będzie można znaleźć dużo atrakcji dla 
dzieci i rodziców na stanowiskach naszych partne-
rów. 
Tradycyjnie już w godzinach przedpołudniowych 
dzieci i młodzież będą mogli spróbować swoich 
sił w zawodach wędkarskich. Stawy Brustmana są 
przecież integralną częścią naszego przedsięwzię-
cia. Ciąg dalszy będzie miała zainicjowana kilka lat 
temu przez Radę Osiedla, akcja sadzenia drzew 
na terenach rekreacyjnych, do której zapraszani 
są mieszkańcy ale i przedstawiciele władz Dzielni-
cy. Fundacja Zwalcz Nudę zaproponowała na ten 
dzień udział w grze miejskiej w ramach programu 
„Aktywna Rodzina - Kapitan Warszawa Zaprasza!”. 
Gra  rozpocznie się o godz.12.00 (obowiązują zapi-
sy na stronie www.zwalcznude.pl) i będzie miała � -
nał na stanowisku Fundacji ok. godz. 14.00. Wśród 
zadań na pewno pojawi się Eko-stanowisko. Pro-
jekt współ� nansowany jest ze środków m.st. War-
szawy. Będą oczekiwały na Państwa dmuchane 
zjeżdżalnie, ściana wspinaczkowa oraz kiermasz z 
zabawkami i rękodziełem.  
Organizatorzy Pikniku: Bielański Ośrodek Kultury, 
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Warszaw-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Administracja 
Osiedla „Wawrzyszew”, Rada Osiedla Wawrzyszew, 
Samorząd Mieszkańców osiedla Wawrzyszew.
Czekamy na Państwa. Pogoda zamówiona.

EDYCJA 2015 – 20 CZERWCA, GODZ. 14.00
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Zespół Sky Band
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Katolickie Centrum Kultury - 
Dobre Miejsce zostało powołane de-
cyzją Archidiecezji Warszawskiej. 
Od kiedy działacie i co jest Waszą 
główną misją?

Działamy od jesieni A.D. 2006.
„Dobre Miejsce” powstało i działa, 
głównie dzięki ks. kanonikowi Bo-
gusławowi Jankowskiemu, Dyrek-
torowi „Dobrego Miejsca”. Swoją 
misję wypełniamy, organizując 
i promując wydarzenia artystyczne 
i edukacyjne, które w sposób po-
średni lub bezpośredni odnoszą się 
do wartości chrześcijańskich oraz 
powszechnie uznanych wartości 
moralnych i nie stoją w sprzeczno-
ści z katolicką nauką społeczną. 
Tworzymy na naszych wydarze-
niach atmosferę prorodzinną, do-
ceniając i nobilitując model rodziny 
tradycyjnej opartej na wspomina-
nych wartościach chrześcijań-
skich.

Organizując nasze wydarzenia, 
staramy się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom społeczeństwa bie-
lańskiego, ale także warszawskiego, 
a nawet całej Polski. Od 9 lat na 
scenie Dobrego Miejsca organizo-
wany jest Przegląd Chrześcijańskie 
Granie. Jest to konkurs dla każdego 
zespołu, który wykonuje repertuar 
promujący wartości chrześcijańskie 
i rodzinne. Od 5 lat we współpracy 
z portalem Chrześcijańskie Granie 
organizowany jest konkurs mu-
zyczny Debiuty. Laureatami tego 
wydarzenia byli: Love Story, Aniel-
si, StronaB, Kanaan, Mocni w Wie-
rze i Soudarion. Organizujemy też 
Festiwal Chrześcijańskie Granie. Są 
to trzy największe wydarzenia mu-
zyki chrześcijańskiej w stolicy o za-
sięgu ogólnopolskim.

W Dobrym Miejscu, można 
również posłuchać muzyki na oka-
zjonalnych koncertach, nierzadko 
jedynych w danym roku w Warsza-
wie jak np. 2Tm2,3, Antonina 
Krzysztoń czy w Polsce – np. Pad-
dy Kelly.

Dobre Miejsce kojarzone jest 
również z dobrym � lmem...

Prowadzimy równolegle dwa 
cykle Dobre Kino i Forum Filmów 
Nie-Zwyczajnych. Pokazy � lmowe 
poprzedzone są wstępem i dysku-
sją po seansie prowadzoną przez 
� lmoznawców, publicystów m.in. 
przez ks. dr. Marka Kotyńskiego. 
W Dobrym Miejscu odbywają się 
polskie premiery kinowe i pokazy 
specjalne. Na Bielanach pierwszy 
raz w Polsce widzowie mogli obej-
rzeć m.in. � lm „Cristiada”, „Home 
Run”, „Flyweel” czy „Co się wyda-
rzyło w Madison County”.

Oprócz filmów organizujemy 

Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury
Rozmowa z Marcinem Królakiem, menadżerem ds. organizacyjno-kulturalnych.

wydarzenia plenerowe. Odpust na 
Zesłanie Ducha Świętego (tzw. Zie-
lone Świątki), „Piknik z Tatą” z oka-
zji Dnia Ojca czy Dzień św. Fran-
ciszka i Lasu Bielańskiego. Powyż-
sze wydarzenia realizujemy w ścisłej 
kooperacji z para� ą bł. E. Detkensa, 
której proboszczem jest charyzma-
tyczny ks. Wojciech Drozdowicz, te 
działania są wspierane również 
przez Dzielnicę Bielany.

Prezentujemy również wysta-
wy w naszej Galerii Krużganek 
mieszczącej się w wirydarzu Domu 
Rekolekcyjno-Formacyjnego. Spo-
łeczeństwo Bielan, ale także goście 
z Polski i zagranicy mogą podzi-
wiać wystawy artystyczne: rzeź-
biarskie, malarskie, fotogra� czne 
czy edukacyjne głównie z oddzia-
łów IPN z Warszawy i Białegosto-
ku, wystawy autorskie o tematyce 
religijnej i patriotycznej.

Organizujemy cyklicznie ro-
dzinne zajęcia plastyczne, odbywa-
ją się też warsztaty muzyczne, fo-
tograficzne oraz teatralne. Bale 
kostiumowe dla dzieci, karnawa-
łowy na początku roku przed Wiel-
kim Postem oraz w październiku 
z okazji Wszystkich Świętych. Bale 
dla dorosłych, w tym osławiony 
bezalkoholowy Bal Sylwestrowy.

Podsumowując, celem działal-
ności Katolickiego Centrum Kul-
tury Dobre Miejsce jest organizacja 
i promocja wydarzeń kulturalnych 
„dobrych” - zarówno pod wzglę-
dem formy, jak i treści oraz dostar-
czenie możliwości korzystania 
z wydarzeń kulturalnych osobom, 
które z powodu różnych uwarun-
kowań socjalno-społecznych nie 
mogą pozwolić sobie na odpłatne 
korzystanie z oferty kin, teatrów 
czy sal koncertowych.

Od niedawna Dobre Miejsce 
może się pochwalić profesjonalną 
salą kinową. Jakiego repertuaru 
mogą spodziewać się widzowie?

Aula im. bł. ks. J. Popiełuszko 
istnieje jako kino już od kilku lat 
nieustannie ewoluując. Mieści po-
nad 300 osób. Dzięki moim autor-
skim projektom wspomaganym 
przez najlepszych specjalistów da-
nych dziedzin, takim jak Sebastian 
Postek czy Karol Rothkaehl, na 
przełomie lat 2014/2015 zwiększy-
liśmy jakość obrazu na ekranie pro-
jekcyjnym o powierzchni 25 m2, 
a dźwięk stał się przestrzenny.

Podczas naszych spotkań kino-
wych nie wyświetlamy reklam ani 
zwiastunów. Na Auli nie spożywa-
my pokarmów, co zdecydowanie 
zwiększa jakość odbioru � lmu. Są 
to � lmy komercyjne, ale i niszowe 
poruszające ważne dla nas tematy 

go oraz filmów dziecięcych, ro-
dzinnych i patriotycznych.

Muzyka, teatr, kino zakres 
Waszej działalności jest bardzo bo-
gaty. Co planujecie w najbliższych 
miesiącach?

Po wakacjach ruszamy z 5. edy-
cją Festiwalu Chrześcijańskie Granie 
organizowanego z portalem Chrze-
ścijańskieGranie.pl. To impreza pro-
mująca młodą scenę muzyki chrze-
ścijańskiej. Jedyne takie wydarzenie 
w Polsce. W ramach Festiwalu od 
2012 r. przyznawane są nagrody 
muzyczne – Złote Krążki.

Podczas naszych plenerowych 
imprez towarzyszy nam zawsze mu-
zyka na żywo. W niedzielę 21 czerw-
ca w trakcie „Pikniku z Tatą”, bę-
dziemy mogli posłuchać Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej OSP Joniec.

Będziemy realizować tradycyj-

nie cykl Niedzielnych Bajeczek. 
W czerwcu Teatr OdSkocznia za-
prezentuje w plenerze przedstawie-
nie pt. „Prot i Filip”. Zobaczymy 
rodzinny film „Biała jak mleko, 
czerwona jak krew” na Dzień 
Dziecka 31 maja o godz. 15:30 oraz 
6 czerwca o godz. 18:00 � lm „Loc-
ke” z cyklu FFN-Z.

Na otwarcie sezonu kulturalne-
go 2015/2016 Teatr Pod Orzełkiem 
z Białegostoku przedstawi spektakl 
pt. „Lekcja o Polsce czyli bajka o 
Wiśle, legenda o smoku wawelskim 
oraz o Warsie i Sawie”. Na czerwiec 
i lipiec (24.05-03.08) zaplanowali-
śmy wystawę IPN „Ojciec Maksy-
milian Maria Kolbe (1894–1941)”.

Więcej informacji znajduje się 
na: www.dobremiejsce.org i www.
facebook.com/dobremiejsce.org.

Rozmawiał Paweł Hołubiec
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oraz filmy religijne i rodzinne. 
W nowym sezonie 2015/2016 wi-
dzowie mogą spodziewać się więk-
szej ilości � lmów chrześcijańskich 
kina światowego i raczkującego 
kina katolickiego, w tym rodzime-

Marcin Królak
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8 czerwca (poniedziałek),  
godz. 17:00

Obszar 2: Biblioteka Publiczna 
im. St. Staszica, ul. Duracza 19

Obszar 3: TKKF Chomiczów-
ka, ul. Pabla Nerudy 1 

Obszar 4: UKSW, ul. Wóycic-
kiego 1/3, budynek 21, aula wykła-
dowa, sala nr 108.

9 czerwca (wtorek), godz.  
17.00

Obszar ogólnodzielnicowy: 
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Że-

W czerwcu wybierzemy najlepsze projekty

romskiego 29 (wejście od ul. Ja-
rzębskiego).

11 czerwca (czwartek),  
godz. 17:00

Obszar 1: Młodzieżowy Dom 
Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 
39.

12 czerwca (piątek), godz.  
17:00

Obszar 5: Filia Bielańskiego 
Ośrodka Kultury, ul. Estrady 
112.

Zapraszamy na spotkania promocyjne, podczas 
których projektodawcy zaprezentują swoje pro-
jekty i zachęcą do głosowania. 

Tydzień przed pierwszym 
dniem Fiesty Rodzinnej 
wszystkie znaki na niebie i 
ziemi wskazywały, że 23 maja 
będzie dniem pochmurnym i 
deszczowym. 

P ozostawało nam tylko zaci-
snąć zęby i liczyć na cud i 
niesprawdzalność progno-

zy pogody. Zaczęło padać dokład-
nie o 12:00, ale… nie odstraszyło 
to Gości, którzy odpowiedzieli na 
nasze zaproszenie. Słoneczne jak 
dotąd Bielany zaczęły przypomi-
nać mglistą dzielnicę Londynu. 
Atmosfera była jednak tak dobra, 
że cała impreza udała się znako-
micie. Dziękuje bardzo!

W pamięci pozostanie mi wie-
le obrazów, a jeden w szczególno-
ści. To obraz modowego wybiegu 
pełnego małych dzieci w pięk-
nych, fantazyjnych ubraniach 
Fundacji Koocham zaprojektowa-
nych przez Izę Marcinek. Błysk 
� eszy, muzyka, biały dywan i kil-
kumiesięczne dzieci, dwu – trzy 
latki prowadzone za rękę prze do-
rosłe wolontariuszki Fundacji Ko-

III edycja Fiesty Rodzinnej

ocham! Hania, Julia, Matylda… 
stąpająca na paluszkach i posyła-
jąca zimne spojrzenia do zgroma-
dzonego tłumu – Patrzcie na 
mnie! Jaką mam piękną kreację! I 
wtedy przyszła kolej na Niego. 
Małego chłopczyka z niepełno-
sprawnością. Wyglądał przebojo-
wo w białej kurteczce z kolorowy-
mi ornamentami. Kiedy nadeszła 
jego kolej, zapłakał, usiadł na dy-
wanie i nie chciał iść dalej… I wte-
dy wszyscy zgromadzeni, dorośli 
i dzieci zaczęli jeszcze mocniej bić 
brawo, dopingować go. Dziewczy-
na trzymająca go za rękę pomogła 
mu się podnieść i ruszył w stronę 
wybiegu, płakał, ale szedł dalej. 
Wszyscy bili brawo, uśmiechali 
się, a on szedł przed siebie ze 
wzrokiem utkwionym w koniec 
wybiegu…

Joanna Leszczyńska, Agniesz-
ka Kielich i Alicja Sakowska ze 
Stowarzyszenia Mamy Czas oraz 
Joanna Palica z Fundacji Koocham 
robią wspaniałą robotę wraz z ca-
łym zespołem. 

Sebastian Świerszcz

Moje opowiadanie nawiązuje 
do wydarzenia sprzed kilku lat. 
Było majowe popołudnie. 

W jednej z warszawskich 
szkół zebrali się wolon-
tar iusze  szkolnych 

„Klubów Ośmiu” na swym comie-
sięcznym spotkaniu. Sala gimna-
styczna, jak to się mówi, pękała w 
szwach, bo przyszło ze dwie setki 
klubowiczów. Był to akurat Dzień 
Matki, więc postanowiłam naj-
pierw powiedzieć młodzieży o 
historii święta, a potem porozma-
wiać o ich wspaniałych mamach. 
Na tę okoliczność przygotowałam 
też małą niespodziankę.

Zaczęłam pogadankę od opo-
wiadania o tradycji święta, które 
zaczęło się w starożytności, a tak 
zwane Hilaria – starogreckie Świę-
to Radości zostało „zaadoptowa-
ne” przez chrześcijaństwo i obcho-
dzone jako Święto Matki Boga. 
Z czasem powstał zwyczaj, by w 
tym dniu iść lub jechać do swej 
para� i, to znaczy do tej, w której 
było się ochrzczonym, by oddać 
cześć Matce Bożej, a przy okazji 
odwiedzić także własną matkę. 
W Anglii około XVI w. w czwartą 
niedzielę Wielkiego Postu obcho-
dzono Mother’s Day i dobrym 
zwyczajem stało się przynoszenie 
matce małych upominków lub 
kwiatów. Służba dostawała w tym 
dniu wolne i często wyposażano ją 
właśnie w upominki dla matek.

„No, ale od kiedy jest to święto 
międzynarodowe?” – moje histo-
ryczne dywagacje przerwał jeden 
z wolontariuszy. Każdy kraj sam 
decyduje jak uczcić matki – odpo-
wiedziałam, ale rzeczywiście bar-
dzo wiele, bo czterdzieści krajów 
postanowiło uhonorować matki. 
A z inicjatywą ustanowienia spe-

Kocham cię, mamo
cjalnego dnia poświęconego mat-
ce jako pierwsza wyszła Amery-
kanka Anna Jarvis. W 1907 r., dwa 
lata po śmierci ukochanej matki, 
zorganizowała, wraz z przyjaciół-
kami, kampanię na rzecz Dnia 
Matki. Jej starania okazały się sku-
teczne i już w roku 1914 prezydent 
Stanów Zjednoczonych Woodrow 
Wilson uczynił Dzień Matki świę-
tem państwowym w dowód sza-
cunku i uznania wkładanego przez 
matki w wychowanie dzieci. Na 
zakończenie tej krótkiej pogadan-
ki zacytowałam słuchaczom słowa 
św. Jana Pawła II z 1979 r.: „Ma-
cierzyństwo w polityce i ekonomii 
pracy winno być traktowane jako 
wielki cel i wielkie zadanie samo 
dla siebie. Łączy się bowiem z nim 
inna, wielka praca, w której nikt 
matki rodzącej, karmiącej, wycho-
wującej nie zastąpi”. Chociaż sama 
byłam zadowolona z przekazania 
młodzieży tej prostej prawdy że 
mama to skarb, rozumiałam, że 
teraz powinnam odwołać się do 
ich emocji. 

Przygotowując się do tej dru-
giej, praktycznej części spotkania 
kupiłam duży koszyk konwalii. Za-
proponowałam, aby każdy kto chce 
mamie złożyć życzenia, a może za 
coś przeprosić, wziął dla niej bu-
kiecik kwiatów i powiedział nam o 
swojej najwspanialszej mamie. Za-
panowało długie, a z czasem kło-
potliwe milczenie. Nikt nie pod-
chodził do koszyka czekając, że 
pierwszy zrobi to ktoś inny. Moi 
pomocnicy zaczęli nerwowo szep-
tać, by może po prostu rozdać 
kwiaty. Nie zgodziłam się i czeka-
liśmy dalej. Czas dłużył się niemi-
łosiernie. Wiedziałam jednak, że 
trzeba po prostu dać im czas na 
przemyślenie tej sytuacji. W pew-
nym momencie wstał, chyba z 

ostatniej ławki, chłopak. Z pewno-
ścią zbliżał się już do pełnoletności 
i robił wrażenie człowieka niezado-
wolonego z życia. Podszedł, wziął 
kwiaty i rzucił od niechcenia: „Je-
stem w wojnie z matką, może dziś 
warto dać kwiatek”. Potem ruszyli 
już wszyscy po bukiecik dla swoich 
mam. Kończyłam to spotkanie bez 
specjalnej satysfakcji wychowaw-
czej, bo liczyłam na piękne „story” 
o mamach, a tu nic. Po kilku dniach 
do Fundacji przyszedł właśnie ten 
chłopiec i poprosił o rozmowę. 
Zwróciłam uwagę na jego wygląd. 
Ubrany był podobnie jak poprzed-
nio, inny był natomiast wyraz twa-
rzy, w której teraz był uśmiech i 
wyraźnie zauważalne odprężenie. 
Chciałem pani powiedzieć, że moja 
mama jest wspaniała, zaczął. Nie 
wątpię w to, odpowiedziałam. A co 
cię tak nagle olśniło? Kłóciliśmy 
się, to znaczy ja się kłóciłem, kon-
tynuował i było już tak źle, że się 
do siebie nie odzywaliśmy. To zna-
czy ja się nie odzywałem, poprawił 
się. Wtedy przyszedłem z tym bu-
kietem i podałem mamie, a ona 
zaczęła płakać i mnie pocałowała. 
Potem rozmawialiśmy całą noc. 
Kiedy już szliśmy spać, powiedzia-
łem „Kocham cię mamo” i powta-
rzałem te słowa, aż usnąłem. Nie 
wiem dlaczego wcześniej tego nie 
wiedziałem, dodał. Pomyślałam, że 
ta Amerykanka Anna Jarvis powin-
na dostać nagrodę Nobla za deter-
minację, z jaką wal-
czyła o Dzień 
Matki, miłość 
dla każdej mat-
ki na świecie. 

Joanna 
Fabisiak

Poseł na 
Sejm RP
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W tym roku wszystkie zakłady 
należące do Grupy ArcelorMittal 
na całym świecie 28 kwietnia 
obchodziły Dzień Bezpieczeń-
stwa i Zdrowia. Co roku ten 
dzień daje okazję, by podsu-
mować to, czego w każdym 
zakładzie udało się dokonać, by 
poprawić bezpieczeństwo pracy. 

WHucie ArcelorMittal 
Warszawa licznie zebra-
nych hutników i gości 

powitał prezes Marek Kempa, za-
praszając do obejrzenia filmu z 
przesłaniem prezesa Lakshmi Mit-
tala. 

– Zatrzymajmy się, pomyślmy 
i pracujmy razem dla naszego 
wspólnego bezpieczeństwa. Słowo 
„razem” ma tu wielkie znaczenie. 
Tylko działając wspólnie możemy 
uniknąć wypadków przy pracy. 
189 dni temu podczas remontu 
stalowni wypadkowi uległ pra-
cownik � rmy podwykonawczej. 
Obok niego było wiele osób. Gdy-
by wtedy poczuli, że muszą dbać 
razem o bezpieczeństwo, być 
może ktoś by zareagował i po-
wstrzymał kolegę przed wejściem 
w strefę, w której nie powinien 
przebywać. Nikt nie doznałby 
urazu, a w Hucie upłynęłoby 639 
dni bez wypadku przy pracy. A 
więc raz jeszcze: razem pracujmy 
dla bezpieczeństwa – mówił pre-
zes Kempa. 

Eric Couriot (szef BHP seg-
mentu ArcelorMittal Europe Long 
products) także podkreślał znacze-
nie wspólnego działania. 

Burmistrz Dzielnicy Bielany 
Tomasz Mencina, w imieniu całego 
zarządu Dzielnicy Bielany życzył 
hutnikom powodzenia w bezpiecz-
nej pracy i podkreślał, że Huta Ar-
celorMittal Warszawa ma w tej 
dziedzinie duże osiągnięcia . Obec-

Dzień Bezpieczeństwa 
w Hucie

ni byli także zastępcy burmistrza: 
Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz 
Piątkowski. 

Obchodzony już od 10 lat Dzień 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Hucie 
to także okazja, by nagrodzić do-
konania pracowników. 

LESZEK STRÓZIK – Specjali-
sta Technolog z Wydziału Stalowni, 
otrzymał nagrodę za zagłoszenie w 
2014 roku największej liczby wnio-
sków poprawiających bezpieczeń-
stwo – było ich aż 47. DZIAŁ DYS-
TRYBUCJI ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ został nagrodzony za 
największą liczbę zgłoszonych 
wniosków w przeliczeniu na jedne-
go pracownika (46 wniosków na 13 
pracowników). 

Wręczono też nagrodę dla au-
tora najlepszego wniosku innowa-
cyjnego w roku 2014. Otrzymał ją 
RAFAŁ OBSZAŃSKI – Koordyna-
tor ds. procesów WTP (UR). Jego 
wniosek dotyczył wdrożenia nowe-
go programu uzdatniania wody na 
WTP Walcowni.

Z rąk Wojciecha Borkowskiego, 
prezesa Oddziału Rejonowego PCK 

Warszawa Bielany, odznaczenia i 
puchary otrzymali hutnicy, którzy 
są Honorowymi Dawcami Krwi. 
Warto podkreślić, że do hutniczego 
klubu Honorowych Dawców Krwi 
należy 105 osób. 

Po wysłuchaniu wykładu leka-
rza laryngologa na temat ochrony 
słuchu, uczestnicy obejrzeli pokaz 
akcji ratowniczej. Polegała ona na 
niezwykle trudnej ewakuacji nie-
przytomnego pracownika z dachu 
hali Walcowni. Został on zwieziony 
na ziemię na noszach przez wyspe-
cjalizowanych w akcjach wysoko-
ściowych strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej. Gdy poszkodowa-
ny był już na dole do akcji wkro-
czyli ratownicy Falck Medycyna. 
Okazało się jednak, że nieprzytom-
nego pracownika trzeba natych-
miast przewieźć do specjalistycz-
nego szpitala. Pomoc nadeszła 
błyskawicznie: nad Hutą pojawił się 
helikopter Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który zabrał na po-
kład chorego i przetransportował 
go do specjalistycznej jednostki.

Mimo znacznego stopnia trud-
ności akcja przebiegła sprawnie. W 
rolę poszkodowanego wcielił się 
Leszek Strózik, który jako dodatko-
wą nagrodę za pracę na rzecz bez-
pieczeństwa, dostał po raz pierwszy 
w życiu możliwość przelotu heli-
kopterem. – Wrażenia wspaniałe, 
helikopter pilotowała pani pilot. W 
jej wykonaniu lądowanie było nie-
zwykle łagodne, a po drodze cieka-
we widoki. Fajne doświadczenie – 
opowiadał pan Leszek. 

- Pamiętajcie, że praca nad bez-
pieczeństwem nie ma nigdy końca 
i musi trwać bez przerwy przez 365 
dni w roku – podkreślił na zakoń-
czenie tegorocznego Dnia Bezpie-
czeństwa prezes Marek Kempa.

Ewa Karpińska

Pokaz akcji ratowniczej
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W historii warszawskiego 
przemysłu niemało jest faktów 
sensacyjnych. Wiążą się tak z 
ludźmi, którzy ów przemysł 
budowali, jak z historią sa-
mych zakładów. 

D la przedwojennych Bielan 
niewątpliwie fascynującym 
miejscem okazał się sto-

sunkowo niewielki teren przy ów-
czesnej ulicy Kamedułów (dziś 
Gwiaździstej) 71 i 71a. To tam po-
wstała fabryka, która powiązała 
nazwę okolicy z marką autobusu 
Bielany, tam również produkowa-
no śmigła, które zapewniały pol-
skim lotnikom wspaniałe osiągnię-
cia sportowe. Mowa o „Blaszance” 
i Śmigłówce” - jak potocznie mó-
wiono o Zakładach Przemysło-
wych Bielany oraz Fabryce Śmigieł, 
Wyrobów Drzewnych i Metalo-
wych W. Szomański i S-ka.

Blaszanka
Twórcą Blaszanki był Antoni 

Więckowski, człowiek o ogrom-
nych zdolnościach fachowo-orga-
nizacyjnych. Z małego, rzemieśl-
niczego zakładu, produkującego 
chłodnice i zbiorniki potra� ł - we-
spół z akcjonariuszami Spółki Ak-
cyjnej Bielany - stworzyć firmę, 
zatrudniającą przed wojną kilkuset 
pracowników. Ambicje produkcyj-
ne obejmowały części do samolo-
tów, a z czasem - po podpisaniu 
stosownych umów - rozpoczęto 
produkcję nadwozia do opartego 
na francuskiej licencji autobusu 
marki Chevrolet, uzyskanej przez 
wolską fabrykę „Lilpop, Rau i Lo-
ewenstein”. Ów Chevrolet 183 
(oznaczenie sygnalizowało roz-
staw osi) zamieniał się w Blaszan-
ce na autobus miejski marki Bie-
lany. Autorem oryginalnego pro-
jektu nadwozia był inż. Mieczysław 
Łukawski. Zmontowane podwozie 
tra� ało na ulicę Kamedułów, gdzie 
dodawano karoserię oraz jej zabu-
dowę: siedzenia, wykładziny pod-
łogi, ścian i nadwozia oraz insta-
lację elektryczną. Ponieważ spółka 
Lilpop, Rau i Loewenstein poza 
silnikiem stosowała w montażu 
autobusu wiele wyrobów krajo-
wych, tak skompletowany wóz 
odznaczał się wysokim stopniem 
polonizacji. 26 miejsc siedzących 
i 7 stojących zapewniało dużą wy-
godę pasażerów, ponadto kon-
strukcja okazała się znacznie lżej-
sza od stosowanych dotychczas w 
ruchu miejskim. Toteż pojawienie 
się na ulicach stolicy pierwszych 
20 sztuk Bielan wzbudziło bardzo 
przychylne oceny użytkowników. 
Zważywszy, że ówczesna Warsza-
wa była zabudowana nader gęsto 

Bielańskie imaginarium: 
Autobusy (I)

- zwłaszcza Śródmieście ze swą 
siatką ciasnych ulic, często z linią 
tramwajową, stanowiło nielada 
wyzwanie dla większych automo-
bili - nowy autobus, prowadzący 
się nadzwyczaj lekko, zwrotny i 
praktyczny zyskał uznanie, wyra-
żone kolejnymi zamówieniami. 
Przed wojną jeździło po Warsza-
wie aż 60 tych wozów, znanych 
potocznie jako Chevrolet Bielany, 
co stanowiło ok. 20% całego tabo-
ru autobusów miejskich. Bielany 
obsługiwały zwłaszcza dwie linie 
- „A” i „L”; pierwsza z Pl. Teatral-
nego na Pl. Zbawiciela, druga z Pl. 
Wilsona na Pl. Trzech Krzyży. Ta 
ostatnia, uruchomiona w 1938 r. 
stanowiła wielkie udogodnienie 
dla mieszkańców Żoliborza, do-
tychczas praktycznie odciętych od 
reszty miasta.

Nasz autobus odegrał znaczącą 
rolę w ewakuacji ludności cywilnej 
z Warszawy we wrześniu 1939 r., 
transportował także oddziały woj-
skowe. Z tuż przedwojennych ko-
lejnych zamówień na 200 sztuk 
zrealizowano zapewne kilkanaście. 
Niemniej Bielany zostały zakupio-
ne również przez Autobusy Miej-
skie Lublina i jeździły tam jeszcze 
po wojnie.

Warto zwrócić uwagę na am-
bitne plany Więckowskiego, zwią-
zane z motoryzacją indywidualną, 
Zaangażował się w projekt czysto 
polskiego samochodu, który - w 
związku z wygasaniem licencji na 
produkowanego w kraju Fiata 508 
- miał nosić nazwę AW, od inicja-
łów właściciela Zakładów Produk-
cyjnych Bielany. Wojna udaremni-
ła ten projekt. W Blaszance, pro-
dukującej dla Niemców, wkrótce 
powstały zalążki ruchu oporu (AK, 
PPR, NSZ), a sam Antoni Więc-
kowski, działając w AK, odpowia-
dał w Komendzie Północ za zaopa-
trzenie w broń. Robotnicy Blaszan-
ki stworzyli także własny pluton 
Wojskowej Służby Ochrony Po-
wstania, który w sile 288 żołnierzy 
próbował wziąć udział w Powsta-
niu Warszawskim. Atak bojowców 
na zabudowania fabryczne załamał 
się w pierwszych godzinach walk.

Po wojnie w części zniszczo-
nych pomieszczeń uruchomiono 
państwową Fabrykę Regeneracji 
Łożysk.

Leszek Lachowiecki

Zobacz, 
jak produkuje się stal 

 W sobotę 20 czerwca 
Huta ArcelorMittal Warszawa zaprasza na 

DZIEŃ OTWARTY.  
Zapisy ruszają 6 czerwca na stronie 
www.hutawarszawazaprasza.com, 

gdzie będzie także można znaleźć dokładne 
informacje o godzinach zwiedzania i programie 

wycieczki po warszawskiej hucie. 
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Berlin. Wtorek, 8 maja 1945 r. 
Na Bramie Brandenburskiej, na 
kolumnie w parku Tiergarten 
– symbolu niepokonalnej Ger-
manii załopotały biało-czer-
wone � agi. Późnym wieczorem 
wszedł w życie bezwarunkowy 
akt kapitulacji III Rzeszy.
Bielany. Słoneczny poranek 8 
maja 2015 r. Balkony rozkwitły 
biało-czerwono, a na fasadzie 
ratusza zawisła wielka plan-
sza: „Bielany Pamiętają”.

O bchody Narodowego Dnia 
Zwycięstwa, w 70. roczni-
cę zakończenia II wojny 

światowej, zainicjowała uroczysta 
Msza św. w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny, celebrowana przez 
proboszcza para� i, kapelana bie-
lańskich kombatantów księdza 
majora Bogusława Pasternaka. 
Podobnie jak w liturgii Mszy gar-
nizonowej, na 5 minut przed roz-
poczęciem celebry wprowadzono 
do kościoła sztandar Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych oraz sztandar 
Żandarmerii Wojskowej. Obecne 
były poczty sztandarowe wielu 
bielańskich szkół.

Kombatanci w galowych mun-
durach, młodzież na biało-grana-
towo, w szarfach i rękawiczkach, 
przejmujące „Boże, coś Polskę...”. 
Taki był nastrój w kościele, a po-
tem na wawrzyszewskim cmenta-
rzu, bo posterunek honorowy 
wystawił Batalion Reprezentacyj-
ny Wojska Polskiego i Kompania 
Honorowa Żandarmerii Wojsko-
wej, bo rozbrzmiewał hymn naro-
dowy, sygnał „Baczność” i „Słu-
chajcie wszyscy”, a piękną modli-
twę Piotra Skragi za ojczyznę nasz 
ksiądz kapelan odczytał z „Modli-
tewnika żołnierskiego”, który – jak 
napisał we wstępie biskup polowy 
WP Słowoj Leszek Głódź – „towa-
rzyszył na polach bitewnych, w 
koszarach i na tułaczych szlakach 
wszystkim pokoleniom polskich 
żołnierzy”.

– Stojąc tutaj, pod pomnikiem 
30. Pułku Strzelców Kaniowskich, 
składamy hołd nie tylko żołnie-
rzom z tego świetnego bielańskie-

Chwała poległym, pamięć żywym

go oddziału... Symbolicznie przy-
wołujemy także pamięć polskich 
marynarzy walczących na Morzu 
Północnym i Morzu Śródziem-
nym, obrońców Narviku, polskich 
lotników walczących nad Wielką 
Brytanią, Afryką Północną, zrzu-
cających pomoc dla polskiego ru-
chu oporu, desantowców gen. So-
sabowskiego... Wspominamy wy-
siłek zbrojny polskiego państwa 
podziemnego, a także żołnierzy 
Armii gen. Andersa oraz 1. i 2. 
Armii Wojska Polskiego – powie-
dział burmistrz dzielnicy Bielany 
Tomasz Mencina.

Podporucznik Karol Pomiotło 
z Mazowieckiego Oddziału Żan-
darmerii Wojskowej odczytał Apel 
Pamięci, wzywając: żołnierzy, któ-
rzy w 1939 r. przeciwstawili się 
hitlerowskiej i sowieckiej agresji; 
żołnierzy polskich ze wszystkich 
frontów II wojny światowej; boha-
terów „Warszawskich Termopil” i 
majora Bronisława Kamińskiego; 
żołnierzy pododcinka „Północ” i 
podpułkownika Waleriana Tewza-
dze, dowodzącego obroną północ-
nych rubieży Warszawy; żołnierzy 
60. Pułku Piechoty broniącego 
Bielan oraz 59. i 61. Pułku Piecho-
ty walczących na Wawrzyszewie; 
żołnierzy Wojska Polskiego i funk-
cjonariuszy państwa polskiego 
zamordowanych w Katyniu, Char-
kowie, Twerze i Bykowni oraz in-
nych nieznanych dotąd miejscach 
kaźni; zgładzonych w hitlerow-
skich obozach zagłady, stalinow-

skich łagrach, 
zamęczonych w 
katowniach Ge-
stapo i NKWD: 
„Do Was zwra-
cam się, potom-
ni Obywateli 
Rzeczypospoli-
tej Polskiej, któ-
rzy oddali życie 
w walce o wol-
ność ojczyzny 
– nie zapomnij-
cie”.

*   *   *
Uroczystość na cmentarzu 

prowadził dyrektor Bielańskiego 
Ośrodka Kultury – Jarosław Bo-
bin. Wieńce złożyli: przedstawi-
ciele ugrupowań zrzeszonych w 
Bielańskim Klubie Kombatanta, 
Rady i Zarządu Dzielnicy Bielany, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, Szkoły Podstawowej 
Nr 209, Gimnazjum Nr 73, LX 
Liceum w Zespole Szkół Nr 49. Po 
uroczystości organizatorzy: Rada 
i Zarząd Dzielnicy Bielany oraz 
Bielański Klub Kombatanta zapro-
sili kombatantów do Biblioteki im. 
S. Staszica na poczęstunek i � lm 
pt. „Warszawa 1935”. Po drodze 
zwiedzono wyeksponowaną na 
powietrzu, naprzeciwko ratusza, 
wystawę pt. „Ocalała” o począt-
kach życia w wyzwolonej Warsza-
wie. Zaś w BOK-u wyświetlono 
� lm dokumentalny pt. „Kampino-
ska epopeja”.

Na wniosek Bielańskiego Klu-
bu Kombatanta, prezydium Zarzą-
du Głównego Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych przyznało odznaczenia. 
Rotmistrz Marian Denkiewicz, 
kapitan Jerzy Wojciewski i mgr 
Kazimierz Potocki otrzymali Ko-
mandorię. Grzegorz Pietruczuk, 
Marek Kempa, Witold Kon, Tere-
sa Olczykowska, Stanisław Lipiń-
ski, Stanisław Piotrkowski, Witold 
Gębicz i Jan Wesołowski otrzyma-
li Medale za Zasługi dla Związku. 
Natomiast Związek Represjono-
wanych Politycznie Żołnierzy 
Górników przyznał sekretarzowi 
naszego Klubu Kom-
batanta – Stefa-
nii  Dąbrow-
skiej Odznakę 
Honorową, a 
przewodniczą-
cemu Józefowi 
Kassykowi – 
Krzyż.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

W Europie obserwuje się coraz 
więcej inicjatyw podejmowa-
nych przez seniorów w obro-
nie własnych interesów. 

W większości krajów uda-
ło się stworzyć ich 
przedstawicielstwa w 

zarządzaniu lokalnym i ogólno-
krajowym. Samorządy w Austrii, 
Danii, Francji, Niemczech, Holan-
dii, Szwecji i Włoszech powołały 
rady doradcze złożone z seniorów. 
W Niemczech zaczęto je tworzyć 
już w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. W Danii pod 
koniec ubiegłego wieku działało 
już ok. 200 takich rad (na 270 ma-
gistratów).

Powoływane są też organy opi-
niujące decyzje rządowe dotyczą-
ce starszego pokolenia. We Francji 
utworzono Narodowy Komitet na 
rzecz Emerytów i Osób Starszych, 
którym kieruje minister ds. za-
trudnienia i polityki społecznej. 

Siła trzeciego wieku
W Anglii ogólnokrajowa organi-
zacja Help � e Aged koordynuje 
lokalne ugrupowania reprezentu-
jące seniorów, ma własny statut i 
konto w banku, a rząd wymaga, 
by lokalne władze i służba zdrowia 
konsultowały z nią swoją działal-
ność.

To tylko przykłady rosnącej 
siły trzeciego wieku. Starsze poko-
lenie Europy szuka dróg do pełne-
go udziału w życiu społecznym. 
Rządy muszą liczyć się ze skutkami 
starzenia się społeczeństw, w któ-
rych szybko rośnie liczba seniorów 
uprawnionych do głosowania i 
chcących współdecydować w spra-
wach dla nich ważnych.

Z satysfakcją należy więc od-
notować powstanie przy Urzędzie 
m.st. Warszawy Warszawskiej 
Rady Seniorów oraz rad dzielnico-
wych, więc i Rady Seniorów przy 
Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

W sali widowiskowej bielań-
skiego ratusza 12 maja br.  
ruszyła II edycja „Bielańskiej 
Akademii Seniora”. 

A ktualną, majowo-czerwco-
wą edycję rozpoczął wy-
kład inauguracyjny Mag-

daleny Wawrzyckiej o znamien-
nym tytule „Kocham siebie, czyli 
jak dbać o komfort życia”, a o� cjal-
nego otwarcia Akademii dokona-
li: Grzegorz Pietruczuk oraz Wło-
dzimierz Piątkowski – zastępcy 
burmistrza Dzielnicy Bielany. 

Akademia jest programem 
skierowanym do osób w wieku 
50+, mieszkańców Dzielnicy Bie-
lany, którego celem jest promowa-
nie działań ukierunkowanych na 
podjęcie lub zwiększenie aktyw-
ności społecznej osób starszych 
oraz zapobieganie ich izolacji i 
wykluczeniu społecznemu, popra-
wę jakości ich życia poprzez roz-
wój kształcenia ustawicznego, jak 
też integrację osób starszych, któ-
rej sprzyjają wspólne spotkania i 
różne formy aktywności. Uczest-
nikami programu są osoby, które 
zgłosiły się do udziału podczas 
prowadzonej wcześniej rekrutacji, 
każdy z uczestników otrzymał 
symboliczny indeks, w którym 
odnotowywane są poszczególne 
aktywności. Dla najbardziej ak-
tywnych uczestników przewidzia-
na jest nagroda. 

Seniorzy, którzy biorą udział w 

Bielańska 
Akademia Seniora

projekcie w trakcie najbliższych 
dwóch miesięcy podczas wykła-
dów będą mogli dowiedzieć się 
wielu interesujących rzeczy w za-
kresie pro� laktyki zdrowia, rozwo-
ju osobistego, bezpieczeństwa, 
relacji z innymi. Podczas wykła-
dów poświęconych tematyce zdro-
wia słuchacze dowiedzą się np. jak 
prawidłowo oddychać, co należy 
wiedzieć i robić w profilaktyce 
schorzeń kręgosłupa, jak się zdro-
wo odżywiać. Podczas spotkań 
poświęconych tematom w obsza-
rze rozwoju osobistego i relacji z 
innymi, słuchacze dowiedzą się 
m.in., że nigdy nie jest za późno 
na rozwój osobisty i spełnianie 
marzeń, jak atrakcyjnie spędzać 
czas wolny, co to znaczy być aser-
tywnym i jak budować bliskie re-
lacje i komunikować się z wnuka-
mi. 

W ramach Akademii planowa-
ne jest również spotkanie z przed-
stawicielami Policji poświęcone 
zagadnieniom bezpieczeństwa. 
Oprócz wykładów uczestnicy aka-
demii będą mogli skorzystać z 
warsztatów gimnastyki plenero-
wej, a także uczestniczyć w wyda-
rzeniach kulturalnych poprzez 
wyjścia do kina, galerii i muzeum. 
Program w całości � nansuje m.st. 
Warszawa Dzielnica Bielany, dla 
uczestników udział w programie 
jest bezpłatny.

WSZ

NEKROPOLIS 
Dom Pogrzebowy

Kompleksowe us ugi pogrzebowe

Warszawa ul. Gwia dzista 17
(na terenie parafii w. Rafa a i brata Alberta)

tel. 606 653 850 (ca odobowy)
tel. 600 856 850

www.nekropolis.com.pl
mi dzynarodowy transport zmar ych

Przemawia Józef Kassyk
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R ównież projekt „PwP Nowe 
Kompetencje” współ� nan-
sowany przez Unię Euro-

pejską w ramach środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
włączył się w aktywizację młodzie-
ży właśnie m.in. poprzez przygo-
towanie i zorganizowanie inicja-
tyw społecznych na rzecz innych 
grup czy środowisk Warszawy. Co 
więcej, uczestnikami projektu jest 
młodzież w wieku 15-24 lata, któ-
ra uczęszcza lub uczęszczała do 
placówek resocjalizacyjnych lub 
wsparcia dziennego na terenie sto-
licy. Młodzież zagrożona wyklu-
czeniem społecznym to trudna 
grupa docelowa projektu, tym bar-
dziej warto bliżej przyjrzeć się za-
równo przygotowaniom inicjatyw 
jak i towarzyszącym temu prze-
szkodom. 

Niewątpliwie jednym z istot-
niejszych elementów pracy nad 
przygotowaniem inicjatyw było 
zbudowanie w młodzieży potrzeby, 
aby umiała dostrzec i wskazać pro-
blemy swojej społeczności( osiedla, 
dzielnicy, konkretnej grupy). Po-
mimo regularnego uczęszczania do 
placówek, młodzież ta pozostając 
w swoich rodzinnych czy rówieśni-
czych środowiskach, w małym 
stopniu odczuwa chęć pomocy 
innym, co więcej sama nabywa 

„Inicjatywy w rękach młodych” 
W debacie publicznej powraca co jakiś czas temat społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania mniejszych i większych 
społeczności w problemy swoich większych czy mniejszych środowisk. M.in. m.st. Warszawa uruchomiło tzw. budżet par-
tycypacyjny, który umożliwił mieszkańcom poszczególnych dzielnic s� nansować inicjatywy, które rozwiązywały konkretne 
kłopoty konkretnych mieszkańców.

roszczeniowej postawy, którą np. 
jako klienci OPS-ów posiadają ich 
rodzice. Jednak                      w ramach 
projektu „PwP Nowe Kompeten-
cje” zaczęto pracę od podstaw, któ-
rej pierwszym elementem był 
warsztat umiejętności społecznych. 
Był on o tyle ważnym punktem 
wyjścia dla pracy z grupą bene� -
cjentów, że pozwalał zbudować w 
młodzieży większą otwartość za-
równo na drugiego człowieka, jak 
i wyrażania swoich własnych 
uczuć. Oprócz tego w ramach pro-
jektu młodzież wzięła udział w 
kursie multimedialnym, którego 
celem było zaznajomienie bene� -
cjentów z programami w zakresie 
� lmu, fotogra� i czy dźwięku. 

Z takim „kapitałem początko-
wym”  młodzież rozpoczęła przy-
gotowania do inicjatyw społecz-
nych. 

Tak początki pracy  wspomina 
personel projektu: „Wśród mło-
dzieży wykluczonej społecznie 
istnieje niska wrażliwość na po-
trzeby innych, dzieciaki rzadko są 
nauczone w domu, że np. osobie 
starszej należy ustąpić miejsca w 
autobusie, że czasami warto po-
święcić swój wolny czas, żeby ko-
muś pomóc.. Z drugiej strony 
trening umiejętności społecznych 
okazał się świetnym początkiem w 

projekcie, bo wielu uczestników 
zdołało przełamać swój wstyd 
przed mówieniem o sobie, tym co 
czują, nauczyli cię panować nad 
emocjami i wyrażać je w inny spo-
sób niż krzyk czy wulgaryzmy. „

W fazie testowej i fazie wdro-
żenia projektu w Warszawie mło-
dzież wskazała m.in. potrzebę zor-
ganizowania miejsca wypoczynku 
dla mieszkańców Osiedla Socjalne-
go Dudziarska, odbył się również I 
i II Bielański Amatorski Turniej 
Piłkarski Drużyn Podwórkowych 
(turniej ten spotkał się z dużym 
uznaniem ze strony władz Dzielni-
cy Bielany i będzie kontynuowany 
również po zakończeniu projektu), 
młodzi mieszkańcy Pragi Południe 
mogli zaprezentować swoje umie-
jętności podczas „Grochów Talent-
Show”, czy wziąć udział w rodzin-
nym pikniku sportowym. 

Jakie problemy 
wskazują realizatorzy 
projektu w pracy 
nad inicjatywami z 
młodzieżą wykluczoną 
społecznie?
Przede wszystkim to, że zajęcia 

odbywają się w ciągu roku szkol-
nego i niezbędna jest stała mobi-
lizacja grupy, żeby mogła zarówno 

nadrabiać braki szkolne, jak i 
uczestniczyć w projekcie. Mło-
dzież mocniej angażując się w 
przygotowywanie inicjatywy, czę-
sto tym tłumaczyła gorsze oceny. 

Uczestnicy byli zaangażowani 
w projekt przez 6 miesięcy, więc 
personel musiał stale reagować na 
chwilowe zniechęcenie młodzieży 
np. do konkretnych działań w pro-
jekcie.

Co można zatem uznać 
za pozytywny efekt 
zarówno inicjatyw jak i 
samego projektu?

W opinii personelu projektu: 
„Przede wszystkim duże ożywienie 
wśród społeczności lokalnych, 
miło nas również zaskoczyła życz-
liwość i otwartość w podjęciu 
współpracy ze strony szkół, przed-
szkoli, ośrodków sportowych czy 
władz m.st. Warszawy. W spotka-
niach z przedstawicielami w/w 
instytucji uczestniczyła sama mło-
dzież i za każdym razem zostaliśmy 
ciepło przyjęci, co więcej było to 
często bardzo sympatyczne i długie 
rozmowy. Młodzież poczuła się 
doceniona poprzez możliwość 
udziału w spotkaniu, wcześniej 
wspólnie przygotowywała plan 
rozmowy. Zauważyliśmy również, 

że udział w projekcie pozwalał 
młodzieży zdobyć uznanie grupy 
rówieśniczej, w trakcie trwania 
projektu pojawiały się osoby, które 
chciały dołączyć do grupy.

„Niewątpliwą wartością pro-
jektu jest wzbudzenie w młodzieży 
większej wrażliwości na potrzeby 
innych osób. Dzisiaj ci sami uczest-
nicy, którzy organizowali inicjaty-
wy rok temu w fazie testowej, dzi-
siaj są pomysłodawcami kolejnych 
pomysłów już w placówkach. Co 
więcej chętnie wykorzystują swoje 
umiejętności np. z kursu multime-
dialnego: dokumentują zdjęciami 
wydarzenia, kręcą filmy, czego 
wcześniej nie robili, gdyż nie mie-
li możliwości złapać przysłowio-
wego „bakcyla”.

Projekt „PwP Nowe Kompeten-
cje” jest projektem ponadnarodo-
wym i obejmował ścisłą współpra-
cę z hiszpańską Fundacją Esplai, 
która podczas wizyty w Polsce mia-
ła okazję ocenić wdrożenie modeli 
opartych na ich własnych doświad-
czeniach. Realizatorzy projektu 
mogli usłyszeć m.in. „Mieliście się 
uczyć od nas, a widzę, że my rów-
nież możemy się od was wiele na-
uczyć”. To chyba najlepsza reko-
mendacja dla efektów projektu.

Katarzyna Gronostajska

Po raz kolejny w Bielańskim 
Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy 11 maja odbył się 
OMRON DAY. 

I deę tego dnia zapoczątkował 
KazumaTateisi – założyciel � r-
my Omron Electronics, której 

pracownicy w każdą rocznicę po-
wstania � rmy obchodzą święto w 
nietypowy sposób, pomagając in-
nym. Na całym świecie pracowni-
cy � rmy tego dnia angażują się w 
akcje o charakterze dobroczyn-
nym, bezinteresownym oraz cha-
rytatywnym, udowadniając sobie 
i innym, że rozwój � rmy jest nie-
rozłącznie związany z empatią i 
zrozumieniem potrzeb innych lu-
dzi. Wartości jakie wyznaje � rma 
to innowacyjność, samodoskona-
lenie oraz szacunek dla drugiego 
człowieka. 

Od kilku już lat warszawski 

OMRON DAY na Bielanach

oddział OMRON Electronics 
współpracuje w tym zakresie z 
Bielańskim Środowiskowym Do-
mem Samopomocy. Wieloletnie 
doświadczenia wspólnych spotkań 
w niedostrzegalny sposób prze-
kształciły się w integracyjne spo-
tkania grupy przyjaciół.

Tego dnia uczestnicy Domu: 
osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną oraz chorujące psy-
chicznie wraz z wszystkimi pra-
cownikami, zakładają odzież 

ochronną i aktywnie włączają się 
w prace malarskie i ogrodnicze. 
Zakup materiałów niezbędnych do 
pielęgnacji i renowacji ogrodu to 
prezent od � rmy OMRON. W tym 
dniu m.in. malowany jest płot, 
ogrodzenie, ławki, sadzone są ro-
śliny, w tym sur� nie, bratki, trawa. 
Znikają różnice i podziały. Kilku-
nastu pracowników � rmy OMRON 
wtapia się w społeczność Domu, z 
zaangażowaniem zajmując się pra-
cami na rzecz jego uczestników. 

Wspólnie spędzony dzień to 
oprócz ciężkiej, � zycznej, angażu-
jącej pracy również, a może nawet 
przede wszystkim, fantastyczna 
okazja do integracji, do likwidacji 
barier, głównie tych mentalnych. 
Dla osób niepełnosprawnych jest 
to świetna okazja do poprawy za-
radności i samodzielności życio-
wej, budowania realnego wizerun-
ku siebie, zwiększenia poczucia 
własnej wartości oraz aktywności. 
Dla pracowników � rmy spotkania 
są otwarciem na drugiego człowie-
ka, przełamaniem własnych lęków, 
obaw. Kilkugodzinną intensywną 
pracę kończy wspólny poczęstu-
nek, sponsorowany przez OMRON. 
Jest więc okazja do wspólnych roz-
mów, wspomnień, żartów, do po-
bycia ze sobą tak po prostu. 

Manager firmy Pan Bogdan 
Krasuski na moją prośbę o napisa-
nie kilku słów o OMRON DAY 

odpowiedział słowami: „Ideą 
OMRON DAY jest pomaganie 
innym. W tym dniu staramy się 
zrobić coś przydatnego dla społe-
czeństwa. Swoim działaniem chce-
my pokazać, że niezależnie od 
przeszkód każdy człowiek jest 
ważny. Być może brzmi to pate-
tycznie. Ostatecznie napisz proszę 
najważniejszą dla Nas prawdę, że 
oprócz idei � rmy przyjeżdżamy do 
Was od lat po prostu dlatego, ze 
bardzo Was lubimy”.

Bielański Środowiskowy Dom 
Samopomocy serdecznie dziękuje 
Pracownikom Firmy Omron Elec-
tronics za zaangażowanie, pomoc, 
ale przede wszystkim za to, że wie-
loletnia współpraca jest dowodem 
na ogromne możliwości, jakie daje 
integracja osób niepełnospraw-
nych ze społecznością. 

BŚDS

OMRON DAY w BŚDS
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Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Rencistkę lub emerytkę z Bielan zatrudnię 2-3 razy 
w tygodniu do pomocy w domu. Tel. 506 795 161.

• Sprzątanie w szkole na Bielanach, tel. 22 
835-37-76

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku 
do piątku, od 4 do 5 godzin dziennie. Referencje. 
Tel. 697 960 691.

USŁUGI
• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście. 
Solidnie. Tel. 694 065 757.

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

• Pogotowie komputerowe. Masz problem z 
komputerem ? Zadzwoń! ;-) Bezpłatny dojazd na 
terenie Warszawy. Preferowane dzielnice: Bie-
lany, Bemowo, Żoliborz, Łomianki. Wystawiam 
faktury Vat 23%, tel. 503 500 065.

• Główna księgowa z dużym doświadczeniem 
poprowadzi każdą księgowość od A do Z. Tel. 
605 369 988. 

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Sprzedam działkę budowlaną 1022 m2 Jabłonna 
k/Nidzicy. Jezioro, las, prąd. Tel. 695 153 549

• Sprzedam nieruchomość. Łomianki-mieszkalny 400 
m2 +usługowy 234 dz. 1700. Tel. 695 153 549

• Do wynajęcia. Łomianki, ul. Wiślana 66, usługowy 
234 m2, 2 hale. Tel. 695 153 549

• Zamienię mieszkanie 50 m2, II piętro bez windy, 
rozkładowe, o podwyższonym standardzie – al. 
Reymonta (Bielany) na równorzędne lub mniej-
sze. Tel. 695 361 098.

• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o po-
wierzchni 1700 m w Kaliszkach gmina Czosnów. 
Graniczy z Puszczą Kampinoską. Woda, gaz, 
prąd, domek drewniany. Tel. 607 445 147. 

SPRZEDAM
• Opel Astra III hatchback, 2005 r., automat, kolor 
srebrny, cena 12 tys. zł. Tel. 509 599 938.

• Sprzedam Daewoo Nubira II 1,6. Rok 2000. Tanio! 
Tel. 508 458 891.

NAUKA
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 
695 612 825.

• Angielski – Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjal-
ny, matura (podstawowa, rozszerzona), certyfi kat 

FCE, sprawdzian szóstoklasisty,  konwersacje, 
korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, 
międzynarodowy certyfi kat CAE (poziom zaawan-
sowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 
609 979 485.

• Tłumaczenia pisemne w zakresie General 
English na poziomie zaawansowanym – 
prace szkolne, listy prywatne, CV i listy 
motywacyjne, itp. Angielski-polski, pol-
ski-angielski. Magister, międzynarodowy 
certyfikat CAE (poziom zaawansowany), 
wieloletnie doświadczenie, również jako 
tłumacz na wyjazdach. Rzetelni i szybko. 
Tel. 609 979 485.

• Jest doskonała okazja by poprawić swoje 
wyniki w szkole i skorzystać z KOREPE-
TYCJI z zakresu przedmiotów takich jak: 
Matematyka, Fizyka oraz Chemia. Szczegóły 
znajdziecie na stronie: www.piotrpajewski.pl/
korepetycje/ . Wszystko sprawnie, miło, tanio 
i skutecznie.

• Język niemiecki z doświadczeniem szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum, wolne terminy 
poniedziałki i wtorki. Tel. 503 118 163.

• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego 
– dzieci, młodzież. 40 zł/godz. Tel. 797 954 
208.

Wiosną kleszcze rozpoczynają 
swą aktywność, która będzie 
trwać do listopada. Kto jest na 
liście potencjalnych o� ar? Czy 
dysponujemy bronią przeciw-
ko nim?

U lubionym siedliskiem 
kleszczy żywiących się 
krwią ssaków, ptaków i ga-

dów są wilgotne obszary roślinne, 
zwłaszcza lasy liściaste i mieszane, 
łąki oraz zarośla w pobliżu jezior i 
rzek. Można je także spotkać w 
parku oraz przydomowym ogród-
ku. Znacznie rzadziej występują w 
suchych, sosnowych lasach. Młode 
i bardzo małe formy kleszczy tzw. 
nimfy lubią przebywać w trawie, 
na pniach drzewnych oraz leżą-
cych gałęziach. Osobniki dojrzałe 
najczęściej przebywają nieco wyżej 
na krzakach lub drzewach. Klesz-
cze należą do gromady pajęczaków 
do której zaliczamy także pająki i 
roztocza. Wyglądem przypomina-
ją małe czarne pajączki, które wy-
dają się zupełnie nieszkodliwe. Są 
minimalnych rozmiarów, dorosłe 
samiczki mają długość 3 - 4 mm, 
a samce ok. 2,5 mm. Te niepozor-
ne osobniki są jednymi z najbar-
dziej niebezpiecznych pasożytów 
atakujących człowieka. 

W Polsce występuje kilka ga-
tunków kleszczy, jednak najbar-
dziej rozpowszechniony jest 
kleszcz pospolity (Ixodes ricinus). 
Każde stadium rozwojowe klesz-
cza tzn. larwa, nimfa oraz forma 
dojrzała musi raz wyssać krew od 
kręgowca aby móc dalej się rozwi-
jać. Cykl rozwojowy jednego po-
kolenia kleszczy trwa średnio 2 
lata. Wzrost ich aktywności zależy 
od czynników klimatycznych i 
przebiega w dwóch fazach: w 
maju/czerwcu i we wrześniu/paź-
dzierniku. Wilgotne lato i łagodna 
zima sprzyjają rozprzestrzenianiu 

Sezon na kleszcze

się kleszczy. Mogą przyczepiać się 
do każdej części ciała, zazwyczaj 
znajdujemy je na rękach, nogach, 
głowie i uszach, zgięciach stawów, 
w pępku, pachwinach oraz fałdach 
skórnych. Zanim wysączą krew są 
tak małe, że bez problemu mogą 
przemieszczać się po naszym ciele. 
Kleszcz po przebiciu skóry może 
żywić się krwią przez kilka dni i 
następnie odpada. 

Warto wiedzieć, że ślina klesz-
czy ma właściwości znieczulające 
i dlatego najczęściej nie czujemy 
ukąszenia. Aby upragnionego wy-
poczynku na łonie natury nie za-
kłócił stres związany z ukłuciem 
kleszcza, należy pamiętać o wła-
ściwej pro� laktyce. Wybierając się 
w miejsca zagrożone występowa-
niem tych pajęczaków trzeba za-
dbać o odpowiednie ubranie: na-
leży założyć czapkę, zakryte buty, 
długie spodnie i koszulę z długimi 
rękawami przylegającymi do ciała 
lub zakończone ściągaczami. Do-
brze jest również zwrócić uwagę 
na kolor odzieży - na jasnym tle 
łatwiej zauważymy wędrującego 
po ubraniu kleszcza. Można zasto-
sować tzw. repelenty - produkty 
odstraszające kleszcze nanoszone 
bezpośrednio na skórę lub odzież. 
Działanie repelentów polega na 

blokowaniu receptorów podstawo-
wych organów kleszczy, którymi 
rozpoznają one człowieka jako 
obiekt ataku. Po powrocie do 
domu z miejsc szczególnie nara-
żonych na występowanie tych pa-
jęczaków powinniśmy dokładnie 
obejrzeć swoje ciało oraz ubranie 
czy nie ma na nim kleszczy. Warto 
także wziąć prysznic spłukując 
nimfy kleszczy, które trudno do-
strzec gołym okiem i jeszcze nie 
zdążyły przebić skóry.

 Usuwanie kleszczy z ciała nie 
jest zabiegiem trudnym. Najlepiej 
przy pomocy pęsety ująć kleszcza 
bezpośrednio przy skórze i deli-
katnie, ale zdecydowanym ru-
chem, wyciągnąć lub wykręcić go 
ze skóry. W aptekach dostępne są 
także specjalne urządzenia do wyj-
mowania kleszczy. Należy uważać 
żeby podczas usuwania nie uszko-
dzić kleszcza tak, aby w naszej 
skórze nie pozostała jego główka. 
Nie należy zgniatać, przypalać za-
pałką, smarować tłuszczem ani 
benzyną. Czynności te powodują, 
że kleszcz może zwrócić treść po-
karmową, co znacznie zwiększa 
ryzyko przeniesienia drobnoustro-
jów chorobotwórczych. Po wyjęciu 
pasożyta ranę należy przemyć 
środkiem dezynfekującym, a ręce 
umyć wodą z mydłem. Miejsce 
ukłucia należy obserwować przez 
okres kilku tygo-
dni, gdy pojawi 
się zaczerwienie 
lub powiększa-
jący się rumień, 
trzeba nie-
zwło cz-
nie zgło-
s i ć  s i ę 
do leka-
rza. 

Lek. med.  Wojciech Borkowski 
specjalista medycyny rodzinnej

okres kilku tygo-
dni, gdy pojawi 
się zaczerwienie 
lub powiększa-
jący się rumień, 
trzeba nie-

Kleszcz: przed ugryzieniem i po

A kademia Walki z Rakiem 
prowadzi bezpłatną po-
moc i wsparcie psycholo-

giczne dla osób doświadczonych 
chorobą nowotworową poprzez:

- psychoedukacyjne grupy 
wsparcia,

- indywidualne porady psy-
chologa, dietetyka, kosmetologa, 
pracownika socjalnego;

- sesje biofeedback i muzyko-
terapii;

- rehabilitację i Nordic Wal-
king.

Akademia zaprasza także na 
zajęcia plastyczne, rekreacyjne i 

Akademia Walki z Rakiem
kulturalne wspomagające proces 
zdrowienia. Swoją opieką otacza 
również bliskich i rodziny osób 
chorych.

W tym roku Akademia Walki 
z Rakiem obchodzi jubileusz 10-
lecia. 12 września br zostanie zor-
ganizowana uroczysta gala„10 lat 
Akademii Walki z Rakiem” pod 
patronatem Burmistrza Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy.

„FUNDACJA PRZYSTAŃ”
Al. Zjednoczenia 44
01-801 Warszawa,
tel. 22 633 98 54, 661 411 520
www.awzr.pl

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
zapraszamy osoby starsze z Bielan 
do aktywnego spędzenia wakacji 
podczas „Wczasów dla Seniorów,” 
które rozpoczną się wkrótce na 
terenie Akademii Wychowania 
Fizycznego, przy ul. Marymonc-
kiej 34. 

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

Odbędą się dwa turnusy wcza-
sów w terminach: I turnus 06.07 
- 17.07.2015 r. i II turnus 20.07 - 
31.07.2015 r. Zajęcia będą trwały 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-17.00. Odpłatność za pobyt 
na turnusie wynosi 130 zł.

Wczasy dla seniorów to nie 
tylko relaks i integracja na zielo-
nych terenach AWF-u, ale również 
wiele ciekawych atrakcji, takich 
jak: występy znanych artystów, 
konkursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi, zajęcia ruchowe (np. gimna-
styka usprawniająca, Nordic Wal-
king, zajęcia taneczne), wykłady 
popularnonaukowe, interesujące 
pokazy, dancingi przy akompania-
mencie muzyka, warsztaty kom-

„Wczasy dla Seniorów” 
na AWF-ie pora zaczynać!

puterowe, fotogra� czne i języko-
we, gimnastyka umysłowa, warsz-
taty rękodzielnicze, spotkania in-
tegracyjne. Przewidziane są rów-
nież całodniowe wycieczki auto-
karowe w malownicze zakątki 
Polski oraz krótsze spacery po 
Warszawie. Dla wzmocnienia cia-
ła codziennie zaplanowany jest 
ciepły posiłek – dwudaniowy 
obiad oraz podwieczorek.

Zgłoszenia i opłaty za poszcze-
gólne turnusy przyjmowane będą 
od 15.06.2015 r. w siedzibie Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej „Chomiczówka”, ul. Pabla 
Nerudy 1 w dniach od poniedział-
ku do piątku, w godz. 15.00–19.00 
tel. (22) 834-76-98. Więcej infor-
macji można uzyskać w Ośrodku 
Wsparcia dla Seniorów Nr 1, Al. 
Zjednoczenia 13, tel. (22) 864-27-
55.

Osoby będące w trudnej sytu-
acji materialnej, mogą starać się o 
uzyskanie do� nansowania w OPS 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 
(22) 56 89 100 u rejonowego pra-
cownika socjalnego. Gorąco zapra-
szamy do wspólnego, aktywnego 
spędzenia czasu razem z nami!

OPS Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy – OWDS Nr 1
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Studenci AWF-u szukaj  s onia 

Zdj. Autorki gry miejskiej „OdS o  Bielany” – Daria 
Kruza i Ewelina Kacperska.

Dnia 7 maja br. studenci Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego wzięli udział w 
grze miejskiej pt. „OdSłoń Bielany”. Nazwa gry 
wiąże się bezpośrednio z aktualną akcją 
promocyjną dzielnicy Bielany. Logo tej akcji 
zainteresowało dwie studentki: Ewelinę Kacperską 
i Darię Kruza , dlatego postanowiły dowiedzieć 
się czemu to właśnie słoń jest tak ważny dla 
dzielnicy. Historia słonia sięga wczesnych lat 
50,kiedy to na terenie Lasu Bielańskiego 
znajdował się plac zabaw wraz ze słynnym 
słoniem.Stanowił on centralny punkt placyku i 
cieszył się szczególnym zainteresowaniem dzieci, 
głównie za sprawą możliwości wspinania się na 
jego trąbę i grzbiet. Niestety, wraz z decyzją 
ówczesnego Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego o przekształceniulasu na rezerwat 
przyrody, plac zabaw został usunięty, a wraz z nim 
jego główna atrakcja. Inspiracją do stworzenia gry miejskiej o takiej tematyce była realizacja przedmiotu 
prowadzonego przez dr Przemysława Płoskonkę. Na potrzeby tego przedmiotu grę pomagały prowadzić jeszcze dwie 
osoby : A. Łatka i M.Zalewski. 

Gra polegała na wzięciu udziału w safari i wcieleniu się w tropicieli, którzy pod przywództwem Indiany Huntera 
musieli odszukać zaginionego bielańskiego słonia. Studenci podzieleni na grupy, wyposażeni w mapy i wskazówki 
mieli do wykonania wszelkiego rodzaju zadania, za które przyznawane były punkty. Po zdobyciu odpowiedniej ilości 
punktów uzyskali informacje o tym, gdzie znajdowało się miejsce, w którym stał słoń. Na przeprowadzenie gry było 
tylko 60 minut, jednak wszystkie grupy uczestniczące w zabawie, ukończyły ją przed wyznaczonym czasem. Na 
każdą z grup na miejscu czekały symboliczne nagrody . 

Dzięki zorganizowaniu tej gry każdy z uczestników mógł lepiej poznać dzielnicę jak i historię związaną ze słoniem. 
Jest to o tyle ważne, iż Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy chce, aby słoń ten powrócił na teren dzielnicy i bawił 
kolejne pokolenie dzieci. Miejsce jego powrotu nie jest jeszcze znane. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nowy słoń, 
również zapisze się w historii Bielan.  

 

 

 Zdj. Studenci bior cy udzia  w grze 
miejskiej wraz z prowadz cym zaj cia – 
dr Przemys awem P oskonk  oraz 
znalezionym s oniem. 

 

 

 

 

 

Artykuł napisały : E. Kacperska i D. Kruza  

SAMORZ ĄD

Samorząd Mieszkańców „Waw-
rzyszew” to jedna z 14 jednostek 
samorządowych niższego rzędu 
i jedna z aktywniej działających 
na terenie dzielnicy Bielany. Czy 
mógłby Pan bliżej przedstawić wasz 
samorząd?

Samorząd Mieszkańców Osie-
dla „Wawrszyszew” działa na ob-
szarze ograniczonym ulicami: 
Kasprowicza, Reymonta, Wól-
czyńskiej i Sokratesa. Nasz samo-
rząd powstał w 1994 r. Pierwszym 
Przewodniczącym został Ryszard 
Walczak, a ja Wiceprzewodniczą-
cym. Uważam, że tego typu jed-
nostka ma na celu wykształcenie 
wśród mieszkańców postawy sa-
morządowej. Poprzez przedsta-
wianie opinii jednostka samorzą-
dowa może wpływać na plany 
zagospodarowania przestrzennego 
swojego terenu. Na skuteczność 
naszych działań ma wpływ dobra 
współpraca Rady Osiedla i Rady 
Samorządu Mieszkańców. Obec-
nie w skład Rady Samorządu 
wchodzą osoby, które zostały wy-
brane 19 czerwca 2013 r.: Zygmunt 
Morawski – Przewodniczący, Bo-
gusław Czaplarski, Maria Karpiń-
ska, Alicja Piotrkiewicz, Małgorza-
ta Popiołek, Anna Sobczak, 
Agnieszka Wojewódka. Natomiast 

Cały Wawrzyszew jest moim domem! 
Rozmowa z Zygmuntem Morawskim, Przewodniczącym Rady Samorządu Mieszkańców „Wawrzyszew”.

w skład Zarządu Samorządu we-
szły następujące osoby: Zo� a Pa-
derewska – Przewodnicząca, Ma-
ciej Lasota, Małgorzata Obtuło-
wicz, Halina Suszycka – Sekretarz 
i Anna Wodzicka.

Jak zaczęła się Pana przygoda z 
tym samorządem?

Moja działalność społeczna 
rozpoczęła się na Wrzecionie 
w 1972 r., kiedy w hotelu, w któ-
rym mieszkałem, zorganizowałem 
Radę Samorządową. Organizowa-
liśmy spotkania z ciekawymi ludź-
mi m.in. z dziennikarzem sporto-
w ym Ste fanem Rzeszotem. 
W 1980 r. przeniosłem się na 
Wawrzyszew gdzie dostałem 
mieszkanie. Tu bardzo podobała 
mi się atmosfera dlatego zaintere-
sowałem się działalnością w tutej-
szej Radzie Osiedla, w której dzia-
łam od 1986 r. aż do chwili obec-
nej. W ciągu ostatnich dwóch ka-
dencji pełniłem funkcję Przewod-
niczącego Komisji Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska.

Oprócz Rady Samorządu Miesz-
kańców „Wawrzyszew”, działa Pan 
także na innych polach działalności 
społecznej, za co otrzymywał Pan 
nagrody i wyróżnienia...

Za swoją działalność społeczną 
zostałem nagrodzony przez bur-
mistrza gminy Warszawa-Bielany 
Karola Szadurskiego. Pamiętam, 
że za tę nagrodę kupiłem rower dla 
dzieci z Domu Dziecka im. M. Fal-
skiej, gdzie do dziś opiekuję się 
grupą dzieci, organizując im wy-
jazdy do Sejmu i Senatu oraz wy-
cieczki i spotkania świąteczne. 
W 2008 r. za pracę społeczną dla 
dobra dzieci Towarzystwo Przyja-
ciół  Dzieci nadało mi „Złotą Od-
znakę Przyjaciel Dziecka”. Z kolei 
za pracę na rzecz naszego Osiedla 
Krajowa Rada Spółdzielczości wy-
różniła mnie odznaką „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego”, 
a kilka lat później Rada Osiedla 
przyznała mi odznaczenie „Zasłu-
żony Członek Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej”. Moja spo-
łeczna aktywność została dostrze-
żona w 2014 r. kiedy przez burmi-
strza dzielnicy Bielany Rafała 
Miastowskiego zostałem wyróż-
niony tytułem „Wolontariusz Bie-
lański”. Także w ubiegłym roku 
z okazji 20-lecia Samorządu War-
szawskich Bielan zostałem wyróż-
niony przez Zarząd Dzielnicy Bie-
lany za aktywność społeczną. Za 
swoją działalność i udział w róż-
nego rodzaju akcjach charytatyw-
nych byłem wyróżniany i nagra-
dzany przez Policję,  „Super 
Express”, czy „Życie Warszawy”.

Jako samorząd macie bardzo 
dobre relacje z Zarządem Dzielni-
cy Bielany. Utrzymujecie też stałe 
kontakty ze szkołami...

Rzeczywiście, nasze kontakty 
z Zarządem Dzielnicy Bielany, nie-
zależnie czy odbywają się w ratuszu, 
czy na Wawrzyszewie, zawsze są 
prowadzone w dobrej atmosferze, 
chociaż na spotkaniach z burmi-
strzem i jego zastępcami najczęściej 
rozmawiamy o naszych proble-
mach. Jako samorządowców cieszy 
nas to, że burmistrzowie są otwarci 
na nasze propozycje i pomysły 
związane z poprawą bezpieczeń-
stwa i wyglądu naszego osiedla. Na 
przykład w czasie ostatnich spotkań 
rozmawialiśmy o budowie nowych 
parkingów i zagospodarowaniu wo-
kół Stawów Brustmana, a także 
o sygnalizacji świetlnej na al. Rey-
monta w pobliżu ul. Schroegera.

Ważne miejsce w życiu miesz-
kańców Wawrzyszewa stanowią 
kontakty ze SP nr 209. Z jednej 
strony mamy zgodę dyrekcji na 
spotkania w budynku szkoły, 
a z kolei nasz samorząd, na miarę 
swoich możliwości, pomaga szko-
le. Zakupiliśmy np. stojaki na ro-
wery, wspólnie organizujemy pik-
niki, pomagamy przy zbiórce elek-
trośmieci.

Jakie są największe sukcesy 
działalności waszego samorządu 
i co chcielibyście jeszcze zrobić 
w najbliższym czasie?

Dużo radości sprawiło nam 
wyremontowanie pomostu na Sta-
wach Brustmana, a także zainsta-
lowanie monitoringu na terenie 
parku. Cieszą nas także nowe za-
toki i miejsca postojowe na ul. Wo-
lumen i remont chodników wzdłuż 
ul. Wergiliusza. Z pewnością bez-
pieczeństwo wokół SP nr 209 po-
prawi pojawienie się barierek.

Wiele rzeczy chcielibyśmy na 
naszym osiedlu jeszcze zrobić, ale 
myślę, że najważniejsza będzie 
budowa sygnalizacji świetlnej na 
al. Reymonta, budowa przychodni 
zdrowia dla mieszkańców naszego 
osiedla, a także budowa Parku 
Wawrzyszew w raz z modernizacją 
Stawów Brustmana i placu zabaw. 
Będziemy też wspierać mieszkań-
ców w czasie zgłaszania projektów 
do budżetu partycypacyjnego.

Korzystając z okazji, chciałbym 
w imieniu Samorządu „Wawrzy-
szew” serdecznie zaprosić wszyst-
kich mieszkańców na piknik, któ-
ry się odbędzie 20 czerwca przy 
Stawach Brustmana.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Studenci AWF-u szukają słonia
Studenci Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
7 maja wzięli udział w grze miej-
skiej pt. „OdSłoń Bielany”. 

N azwa gry wiąże się bezpo-
średnio z aktualną akcją 
promocyjną dzielnicy Bie-

lany. Logo tej akcji zainteresowało 
dwie studentki: Ewelinę Kacperską 
i Darię Kruza, dlatego postanowiły 
dowiedzieć się czemu to właśnie 
słoń jest tak ważny dla dzielnicy. 
Historia słonia sięga wczesnych lat 
50, kiedy to na terenie Lasu Bielań-

skiego znajdował się plac zabaw 
wraz ze słynnym słoniem. Stanowił 
on centralny punkt placyku i cieszył 
się szczególnym zainteresowaniem 
dzieci, głównie za sprawą możliwo-
ści wspinania się na jego trąbę i 
grzbiet. Inspiracją do stworzenia gry 
miejskiej o takiej tematyce była re-
alizacja przedmiotu prowadzonego 
przez dr Przemysława Płoskonkę. 
Na potrzeby tego przedmiotu grę 
pomagały prowadzić jeszcze dwie 
osoby: A. Łatka i M. Zalewski.

Gra polegała na wzięciu udzia-
łu w safari i wcieleniu się w tropi-

cieli, którzy pod przywództwem 
Indiany Huntera musieli odszukać 
zaginionego bielańskiego słonia. 
Studenci podzieleni na grupy, wy-
posażeni w mapy i wskazówki mie-
li do wykonania wszelkiego rodza-
ju zadania, za które przyznawane 
były punkty. Po zdobyciu odpo-
wiedniej ilości punktów uzyskali 
informacje o tym, gdzie znajdowa-
ło się miejsce, w którym stał słoń. 
Na przeprowadzenie gry było tylko 
60 minut, jednak wszystkie grupy 
uczestniczące w zabawie, ukończy-
ły ją przed wyznaczonym czasem. 

Na każdą z grup na miejscu czeka-
ły symboliczne nagrody.

Dzięki zorganizowaniu tej gry 
każdy z uczestników mógł lepiej 
poznać dzielnicę i historię związa-
ną ze słoniem. Jest to o tyle ważne, 

iż Urząd Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy chce, aby słoń ten po-
wrócił na teren dzielnicy i bawił 
kolejne pokolenie dzieci. Miejsce 
jego powrotu nie jest jeszcze zna-
ne. Pozostaje mieć tylko nadzieję, 
że nowy słoń również zapisze się 
w historii Bielan.

Ewelina Kacperska i Daria Kruza

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17, 

e-mail: ga ze ta@poczta.bie la ny.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Paweł Hołubiec i Magdalena Ulejczyk
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń i tekstów niezamówionych redakcja nie 
ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz 
skra ca nia nieza mó wio nych tekstów. 
Wydanie elektroniczne dostępne na www.bielany.waw.pl.

Zygmunt Morawski
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 
513 ul. Żeromskiego 29,  ostatnia środa miesiąca, g. 18.00-19.00 – 24 czerwca.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Ka-
sprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 1 czerwca, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 
– 22 czerwca.

3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Spo-
łecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 2, 16 czerwca, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.

4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Komisji Oświaty oraz Komi-
sji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodni-
czącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

5. Jan Zaniewski – PiS, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, drugi poniedziałek miesiąca, 
g. 17.00-18.00 – 8 czerwca.

1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego 
i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 
10, g. 16.00-17.00 – 2, 16 czerwca.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury, ul. 
Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 3 czerwca, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 16.00-17.00 – 
2 czerwca, twoja.radna@gmail.com, tel. 517 170 751.

3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 
29, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny 
Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, pierwszy wtorek miesiąca, g. 13.00-14.00 – 2 czerwca.

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, pierwszy 
czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 11 czerwca.

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd 
Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd 
Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, g. 19.00-20.00 – 2, 16 czerwca.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorzą-
dowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w 
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury, Spor-
tu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla 
Nerudy 1, pierwszy wtorek miesiąca, g. 17.00-18.00 – 2 czerwca.

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady Członek Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 
16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady, Klub Seniora „Pod 
Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 3 czerwca.

2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: 
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, 
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 g. 17.00-18.00 – 1 czerwca.

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 
15, drugi poniedziałek miesiąca oraz inne terminy, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 2 czerwca.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowa-
nia Przestrzennego i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: 
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 3 czerwca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 
29, ostatni poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 29 czerwca.

3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Mieszkaniowej: Szkoła Podstawowa Nr 79, Sekretariat szkoły, ul. Arkuszowa 202, g. 8.00-10.00, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii  oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu 
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 1 czerwca.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek 
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
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