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Hanna 
Gronkiewicz-

Waltz 
– 

Prezydentem 
Warszawy

Wybory 201416 listopada br. mieszkańcy Bielan 
wybrali nową Radę Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy. Ka-

dencja radnych trwała będzie 4 lata, do 
roku 2018. Bielany podzielone zostały 
na 5 okręgów wyborczych, w których 
łącznie wybierano 25 radnych.

Wyniki wyborów ogłosiła Dzielni-
cowa Komisja Wyborcza na podstawie 
protokołów z głosowania z 66 obwodo-
wych komisji wyborczych.  

Na wszystkie listy we wszystkich 
okręgach wyborczych oddano ogółem 
głosów ważnych 46 260. Liczba głosów 
ważnych oddanych w wyborach do Rady 
stanowiąca co najmniej 5% (2313 gło-
sów ważnych) wszystkich głosów waż-
nych, stanowiła warunek udziału list w 
podziale mandatów. W związku z tym, 
prawo do uczestniczenia w podziale 
mandatów uzyskały listy następujących 
komitetów wyborczych.  

1) Lista nr 4: KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP – 15 789

2) Lista nr 3: KW PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ – 15 777

3) Lista nr 6: KKW SLD LEWICA 
RAZEM – 5 658

PLATFORMA 
OBYWATELSKA
15 789 głosów

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
15 777 głosów

SLD LEWICA RAZEM
5 658 głosów

MIASTO JEST NASZE
3 749 głosów

NOWA PRAWICA
2 134

WARSZAWSKA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA

1 684

WARSZAWA SPOŁECZNA
816

GWIAŹDZISTA
531 SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA

436
NOWOCZESNE 

BIELANY
209

Skład osobowy nowej Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy 

na lata 2014-2018

Okręg wyborczy nr 1:  
1) BANASIAK Teresa Renata – PO 
2) KULESZA Stefan – PiS 
3) PIENIEK Daniel Tomasz – PO 
4) PORĘBA Małgorzata – PO 
5) ZANIEWSKI Jan – PiS

Okręg wyborczy nr 2:  
1) BORKOWSKI Wojciech Józef – PO 
2) ROMANIK Emilia Katarzyna  – PiS
3) SOJA-KOZŁOWSKA Ilona – PO 
4) SZCZEPAŃSKI Szczepan Franciszek  
    – PiS 
5) ZAKRZEWSKI Ryszard  – PiS 

Okręg wyborczy nr 3:  
1) CHMIELEWSKI Maciej – PO
2) HERBICH Tomasz Maciej  – PiS
3) NESKA Anna – PO 
4) POPŁAWSKA Ilona – PO 
5) UMIŃSKI Sławomir Bogdan – PiS

Okręg wyborczy nr 4:  
1) CZARNECKA Anna Maria 
    – SLD LEWICA RAZEM 
2) LERCZAK Magdalena – PO 
3) ROSZKOWSKI Jakub Jan – PiS 
4) ŚLASKI Piotr Cezary – PO 
5) ŚWIDERSKI Michał Edmund – PiS
 
Okręg wyborczy nr 5:  
1) RADZIEJEWSKA Joanna Maria – PO 
2) ŚWIDERSKI Łukasz Jan – PiS 
3) WALENTYNOWICZ Iwona 
    – SLD LEWICA RAZEM 
4) WIECZOREK Joanna – PiS 
5) WRÓBEL Robert Dariusz – PO  

Do Rady m.st. Warszawy 
wybrani zostali następujący radni, 

na których głosowali mieszkańcy Bielan
Figura Dariusz – PiS
Jakowicka Agnieszka – PO
Kondrat Michał – PiS
Mazurek Piotr – PO
Pabisiak Anna – PO
Świderski Edmund – PiS

Liczba głosów oddanych na poszczególne Komitety Wyborcze
w wyborach do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

30listopada br. odbyła się II tura wyborów Prezydenta m.st. Warszawy. Mieszkańcy Warszawy 
głosowali na Hannę Gronkiewicz-Waltz (PO) i Jacka Sasina (PiS). Na Bielanach Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zdobyła 25 682 głosów, tj. 54,43 % (cała Warszawa 58,64%), Jacek Sasin natomiast 

– 20 858 głosów, tj. 44,21% (cała Warszawa 41,36%). Prezydentem została Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Chcę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim warszawiakom, 
którzy głosowali na mnie w II turze wyborów. 

Warszawa zmienia się na lepsze, te zmiany mieszkańcy widzą i doceniają. 
Chcą ich kontynuacji. Dali temu wyraz właśnie przy urnie wyborczej. 

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie. 
Razem będziemy tworzyć nowoczesną, przyjazną i piękną Warszawę!

Hanna Gronkiewicz-Waltz
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URZĄD
LI Sesja Rady Dzielnicy
– ostatnia w kadencji 2010–2014

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
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4listopada 2014 r. odbyła się ostatnia, w kadencji 2010-
2014, LI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
Posiedzenie Rady podzielone zostało na dwie części. 

W trakcie pierwszej Rada Dzielnicy podjęła trzy uchwa-
ły dotyczące wniosków o zmiany w załączniku dzielnico-
wym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. Ponadto 
Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie zaopi-
niowała propozycję nadania nazwy  rondom położonym na 
terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Rondo Haliny 
Szwarc na skrzyżowaniu ulic S. Żeromskiego, A. Sacharo-
wa i T. Duracza oraz Rondo ks. Zdzisława Peszkowskiego 
na skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Arkuszowej. Przewod-
niczący Rady przedstawił informację o pracach Rady 
Dzielnicy w latach 2010-2014.

Podczas drugiej uroczystej części  LI Sesji Rady Dziel-
nicy Bielany Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki 
odznaczył złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za 
Długoletnią Służbę pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany, 
którzy w swojej pracy zawodowej wykazali się wzorowym 
i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków. 
W imieniu Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyna Gó-
ralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty wręczyła Meda-
le Komisji Edukacji Narodowej 5 pracownikom bielańskich 
szkół i przedszkoli za szczególne zasługi dla oświaty i wy-
chowania. 

Wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy”, będące najwyż-
szym odznaczeniem Rady m.st. Warszawy, z rąk Zbigniewa 
Dubiela – radnego Rady m.st. Warszawy, odebrał Pułkownik 

Wiesław Chrzanowski – Komendant Mazowieckiego Od-
działu Żandarmerii Wojskowej im. generała brygady Fran-
ciszka Sznajdego. 

Następnie Radni Dzielnicy, członkowie Zarządu oraz 
działacze samorządowi otrzymali podziękowania z okazji 
mijającej kadencji. 

Rafał Miastowski – burmistrz dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy w swoim wystąpieniu podsumował cztery lata 
pracy na rzecz Dzielnicy Bielany oraz złożył wszystkim 
wyrazy uznania za dotychczasową współpracę. 

W trakcie uroczystości głos zabrali również: Jacek Ko-
złowski – Wojewoda Mazowiecki, Katarzyna Góralska – 
Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Joanna Fabisiak – Poseł 
na Sejm RP, Barbara Borys-Damięcka – Senator RP, Jego 
Magnifi cencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dzie-
koński, Jego Magnifi cencja Rektor Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie prof. nzw. dr hab. Andrzej Ma-
stalerz oraz Porucznik Józef Kassyk – Przewodniczący 
Bielańskiego Klubu Kombatanta.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Radni z Klubu „ Prawo i Sprawiedliwość” serdecznie 
dziękują mieszkańcom Bielan za udzielone poparcie w 
wyborach do Rady Dzielnicy Bielany i Rady m.st. War-
szawy. Państwa głosy są dla nas szczególnym zobowiąza-
niem i odpowiedzialnością. Liczymy na efektywne współ-
działanie dla dobra naszej Dzielnicy i jej mieszkańców.

Z poważaniem,

Edmund Świderski, 
Tomasz Herbich, Stefan Kulesza, 

Emilia Romanik, Jakub Roszkowski, 
Szczepan Szczepański, 

Łukasz Świderski, Michał Świderski, 
Sławomir Umiński, 
Joanna Wieczorek, 

Ryszard Zakrzewski, Jan Zaniewski.

25listopada br. Wydział Ochrony Środowiska, przy 
udziale przedstawiciela Samorządu Osiedla 
Wawrzyszew Zygmunta Morawskiego, odebrał 

od wykonawcy – fi rmy „Midar” z Leoncina – wyremonto-
wany ze środków fi nansowych dzielnicy Bielany, pomost 
na największym Stawie Brustmana. W ramach prac remon-
towych wykonano m.in. wzmocnienie konstrukcji drewnia-
nej pomostu i balustrad okalających, wzmocnienie krokwi, 
wymianę deskowania pomostu, pomalowanie. Zabezpie-
czono również całą konstrukcję poprzez odgrzybianie i 
impregnację elementów odpowiednimi preparatami. 

Remont pomostu na Stawach Brustmana Stawy Brustmana, wciąż jeszcze formalnie pozostające 
w utrzymaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych, od kilku lat były zaniedbane, a ich infra-
struktura wodna coraz bardziej poupadała. Wszystkie inter-
wencje, kierowane przez Zarząd dzielnicy Bielany do za-
rządzającego obiektem pozostawały niezrealizowane, po-
nieważ zarządzający jednostronnie zrzekł się obowiązku 
konserwacji urządzeń. 

Jest uzasadniona nadzieja, że od przyszłego roku kon-
serwację tego obiektu (a także Kanału Zaborowskiego – 
urządzenia o identycznym statusie) przejmie m.st. Warsza-
wa, a następnie przekaże to zadanie uchwałą kompetencyj-
ną burmistrzowi dzielnicy Bielany do wykonania.

WOŚ

Bajkowe urządzenia zabawowe,bezpieczne nawierzch-
nie, miniboisko do piłki nożnej, ścieżka z tablicz-
kami edukacyjnymi na temat chronionych gatunków 

roślin i zwierząt – to tylko niektóre z atrakcji, z jakich bie-
lańskie przedszkolaki mogą już korzystać do woli, jeśli 
tylko aura pozwoli. Jesienią br. zostały uroczyście otwarte 
dwa nowe place zabaw, powstałe w ramach Bielańskiego 
Programu Budowy i Rewitalizacji Placów Zabaw „BIE-
LUŚ”: w Przedszkolu nr 268 „Słoneczny promyk” przy ul. 
Przytyk 5a oraz w Przedszkolu nr 307 „Wesołe ekoludki” 
przy ul. Księgarzy 9. Ponadto – również w ramach progra-
mu – plac zabaw przy ul. Kochanowskiego wzbogacił się 

o urządzenie wielofunkcyjne do zabawy pn. „KING-
KONG”; plac przy Starej Baśni został wyposażony w nowe 
urządzenie zabawowe „Trzy liny”, a w parku Olszyna przy 
ul. Gąbińskiej stanął nowy statek. 

„BIELUŚ” jest projektem, którego idea narodziła się z 
potrzeby pilnej rewitalizacji obecnie istniejących placów 
zabaw na terenie Dzielnicy Bielany oraz budowy nowych 
obiektów. Główne założenia programu to m.in. dokonanie 
gruntownej modernizacji oraz wyposażenie placów zabaw 
w urządzenia na najwyższym poziomie, gwarantującym 
bezpieczeństwo i dobrą zabawę dla dzieci. 

WOŚ

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Bielan
Wszystkim tym, którzy w dniu 16 listopada 2014 r. w 

Wyborach Samorządowych zaufali nam i zagłosowali na 
nas pragniemy serdecznie podziękować. Jednocześnie 
deklarujemy, że będziemy aktywnie pracować na rzecz 
społeczności Bielan. 

Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy nam po-
magali i wspierali nas w czasie całej kampanii. 

Z wyrazami szacunku,

Anna Czarnecka, 
Iwona Walentynowicz

Radne Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy 

z listy SLD Lewica Razem

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Bielan za udział 
w wyborach samorządowych. 

Dziękujemy także za Państwa zaufanie i głosy odda-
ne na KW Platformy Obywatelskiej.

Z poważaniem,

Teresa Renata Banasiak, 
Wojciech Józef Borkowski, Maciej 
Chmielewski, Magdalena Lerczak, 

Anna Neska, Daniel Tomasz 
Pieniek, Ilona Popławska, 

Małgorzata Poręba, 
Joanna Maria Radziejewska, 

Ilona Soja-Kozłowska, Piotr Cezary 
Ślaski, Robert Dariusz Wróbel

Wyremontowany pomost

Ścieżka z tablicami edukacyjnymi przy ul. Księgarzy 9
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Place zabaw w ramach programu „BIELUŚ”
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● kultury, w tym m.in.:
– ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego w dzielnicy Bielany w 
2015 roku (nr 4046/2014);

● zdrowia i spraw społecznych, w tym m.in.:
– ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy 
w rodzinie w dzielnicy Bielany w 2015 r. (nr 4040/2014);

● sportu i rekreacji, w tym m.in.:
– ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnia-
nia kultury fi zycznej w dzielnicy Bielany w 2015 r. (nr 
4042/2014);

● zimowego oczyszczania, w tym m.in.: 
– odstąpienia od stosowania środków chemicznych 

(NaCI) przy odśnieżaniu dróg gminnych pozostających w 
zarządzie dzielnicy Bielany (nr 4022/2014);

● budżetu partycypacyjnego, w tym m.in.
– powołania Zespołu ds. wdrażania budżetu partycypa-

cyjnego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2015 
(nr 3936/2014).

Jednocześnie informuję, że Zarząd Dzielnicy Bielany 
podjął uchwały będące wnioskami o dokonanie zmian w 
załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 
2014 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
m.st. Warszawy na lata 2014-2042. Wnioski te zostały 
skierowane przez Zarząd Dzielnicy do Prezydenta m.st. 
Warszawy oraz Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 

Teksty uchwał Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w 
formie papierowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym 
dla Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29, III piętro, pok. 
313, tel. 22 373 33 13). 

Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany
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Grzegorz Pietruczuk,
Zastępca Burmistrza

Piotr Rudzki,
Zastępca Burmistrza

Marek Lipiński,
Zastępca Burmistrza

● gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy, 
położonymi na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.: 

– wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę drzew i 
krzewów,

– zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

– powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o przezna-
czeniu innym niż mieszkalne przy ul. J. Kasprowicza 58 
(nr 3850/2014),

– aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej (nr 3930/2014, nr 
4019/2014);

● oświaty i wychowania, w tym m.in.:
– zorganizowania na terenie Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy w roku szkolnym 2014/2015 programu „Zima 
w mieście 2015” (nr 3928/2014),

– przyznania nauczycielom dofi nansowania opłat za 
dokształcenie za rok akademicki 2013/2014 (nr 
3983/2014),

– przeznaczenia niewykorzystanych środków przezna-
czonych na dofi nansowanie opłat za dokształcanie pobiera-
nych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, 
instytuty naukowo-badawcze oraz kursy kwalifi kacyjne na 
organizację form doskonalenia zawodowego zgodnie z 
załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały nr 3984/2014,

– podziału środków fi nansowych dla przedszkoli, szkół 
i placówek (nr 3985/2014),

– podziału środków budżetowych ujętych w projekcie 
budżetu na 2015 rok dla szkół i placówek oświatowych (nr 
4044/2014);
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Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

URZĄD
Od 26 września 2014 r. do 26 listopada 2014 r. Zarząd 

Dzielnicy Bielany m.st Warszawy odbył 14 posie-
dzeń, w trakcie których omówił łącznie 379 spraw, 

w tym podjął 333 uchwały.
Dominującą grupę zagadnień rozpatrzonych przez za-

rząd stanowiły sprawy z zakresu:
● gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami 

użytkowymi znajdującymi się w zasobie m.st. Warszawy 
na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.:

– zawarcia bądź rozwiązania umów najmu lokali miesz-
kalnych i użytkowych, 

– wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych,
– realizacji wyroków sądowych nakazujących opróż-

nienie lokalu mieszkalnego,
– okresowego obniżenia stawki czynszu za okres ocze-

kiwania na wydanie zgody na rozpoczęcie prac remonto-
wych w lokalu użytkowym usytuowanym w pawilonie 
wolnostojącym przy ul. Wrzeciono 41 dla najemcy – Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej (nr 3885/2014),

– okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych 
wydatków na wykonanie robót budowlanych w lokalu 
mieszkalnym użytkowym przy ul. J. Kasprowicza 80 m 20 
(nr 3924/2014),

– podania do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w najem w trybie kon-
kursu ofert (nr 3894/2014),

– podania do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w najem w trybie kon-
kursu ofert ograniczonego (nr 3923/2014),

– zgody na remonty lokali mieszkalnych – z przekro-
czeniem limitu dopuszczalnej wysokości wydatków (pu-
stostany),

– ustalenia zasad krótkotrwałego udostępniania lokali 
użytkowych, minimalnych wysokości stawek opłat oraz 
upoważnienia przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy – Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomo-
ściami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do podejmo-
wania decyzji w sprawie krótkotrwałego udostępniania 
lokali użytkowych i ustalenia odpłatności za udostępnianie 
tych lokali (nr 3982/2014).

Ponadto, wśród spraw będących przedmiotem obrad 
Zarządu Dzielnicy Bielany, wymienić należy te z zakresu:

Kombatanci Bielańskiego Klubu Kombatanta Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych na 
ręce Pana Burmistrza składają serdeczne podziękowanie 
za zorganizowanie w naszej Dzielnicy okazałych i podnio-
słych uroczystości patriotycznych związanych z 70. rocz-
nicą Powstania Warszawskiego i 75. rocznicą wybuchu II 
wojny światowej. 

Stawaliśmy przy pomnikach i Miejscach Pamięci Na-
rodowej, by oddać hołd i cześć tym wszystkim bohaterom, 
którzy w sierpniu i wrześniu 1944 r. nie zawahali się pod-
jąć walki o wyzwolenie Warszawy i wolności Polski.

To dzięki Panu nasza młoda dzielnica godnie uczciła 
Powstanie Warszawskie na Bielanach. Sercem i harcerską 
duszą jest Pan Burmistrz oddany kombatantom-żołnierzom 
Powstania Warszawskiego i naszej heroicznej przeszłości 
historycznej. Dał Pan dowód swojego wielkiego zaanga-
żowania i uczestnictwa w tegorocznych obchodach rocz-
nicowych poprzez:

- wydanie okolicznościowego folderu „Powstanie 
Warszawskie” na Bielanach,

- odsłonięcie tablic „Pamięci poległych i pomordowa-
nych Powstańców Warszawskich” w 8 kościołach bielań-
skich,

- zaprezentowanie Galerii portretów i biogramów po-
wstańców,

-zorganizowanie wystawy plenerowej obrazującej na 

planszach tamte sierpniowo-wrześniowe wydarzenia zwią-
zane z Grupą Kampinos AK i „Niepodległą Rzeczypospo-
litą Kampinoską” oraz II obwodem „Żywiciela”, a także 
wystawy obrazów dokumentujących dzieje „Grupy Kam-
pinos” AK, malarza i poety powstania Tadeusza Budzyń-
skiego ps. „Czereśnia”.

Jesteśmy przekonani, że te rocznicowe przedsięwzięcia 
przybliżyły mieszkańcom naszej Dzielnicy wydarzenia 
1944 r. oraz spełniły przesłanie zawarte w „Testamencie 
poległych” Ryszarda Kiersnowskiego: 

...A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach,
Że widziały dni straszne, ponure i krwawe - 
Niechaj tylko to jedno pamiętają o nas,
Żeśmy padli za wolność, aby była prawem
My o nich pamiętamy!
Doceniamy również duży wkład pracy w przygotowa-

nie wszystkich uroczystości pracowników Zespołów 
Promocji i Kultury. 

Na ręce Pana Burmistrza składamy również gorące 
podziękowania Zarządowi i Radzie Dzielnicy oraz wszyst-
kim służbom i instytucjom z terenu Bielan, które przyczy-
niły się do godnego uczczenia wspomnianych rocznic.

Sekretarz Bielańskiego Klubu Kombatanta 
Stefania Dąbrowska

Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta
por. inż. Józef Kassyk

Podziękowanie 
dla burmistrza Rafała Miastowskiego

„Huta Warszawa. 
Miasto-Społeczność-Kultura”

N akładem Urzędu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy 
ukazała się książka Leszka 

Lachowieckiego „Huta Warszawa. 
Miasto-Społeczność-Kultura”. 

Czytelnik otrzymuje do rąk wy-
jątkową pozycję, która opisuje hutę 
i wszystko, co się z nią wiązało. Na 
uwagę zasługuje fakt, że opisuje 
świat, którego już nie ma i który nie 
ma już najmniejszych szans, wbrew 
nadziejom nielicznych, na powrót.

Nie jest to książka historyczna. Nie ma w niej suchych 
dokumentów, tabel i żmudnych wyliczeń. Wręcz przeciw-
nie – pozycja ta bazuje na bogactwie ludzkich wspomnień 
z pietyzmem zebranych przez redaktora Leszka Lacho-
wieckiego, byłego pracownika zakładu.

Dla pierwszych 15 osób, które zgłoszą się do Redakcji 
miesięcznika „Nasze Bielany” przygotowaliśmy egzem-
plarz tej publikacji.

Paweł Hołubiec

Ze wstępu:
Czytelnik otrzymuje do rąk pozycję, która opisuje hutę, 

hutę w stolicy i wszystko, co się z nią wiązało, zaczynając 
od jej narodzin, przez okres dojrzewania, pełnoletność, 
w końcu czas starczy, zmieniający się w ciche odejście 
przy kakofonii fanfar towarzyszącej kolejnej zmianie sys-
temu politycznego. Jednak to, co najbardziej istotne, to 
fakt, że opisuje świat, którego już nie ma i który nie ma 
najmniejszych szans, wbrew nadziejom nielicznych, na 
powrót. Pokazuje, jak wielki zakład przemysłowy, któ-
ry promieniował na całą Polską Rzeczpospolitą Ludową 
funkcjonował na terenie dzielnicy, niejako porywając ten 
obszar siłą swego rozwojowego pędu. To ludzkie dzieje 
niezwykłego procesu przemiany pustawego obszaru – 
gdzieniegdzie przetykanego domami, niemalże stepowe-
go, stanowiącego wielkie przedpole Puszczy Kampinoskiej 
– w miasto, wręcz dwudziestowieczną metropolię... 

Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Leszek Lach
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KOMBATANCI

Wstrzymali ostrzał. Pewnie jedzą 
obiad. Na barykadzie kilka chwil 
spokoju i tłumiony niepokój, 

oczekiwanie. Ktoś nuci tę piosenkę, tę jedy-
ną. Ktoś cytuje Baczyńskiego – jak to będzie 
po wojnie. Dziewiętnastoletni obrońca pyta 
kolegę rówieśnika: – A Ty, kim  będziesz po 
wojnie? Chwila ciszy i odpowiedź: – Pole-
głym. Zapamiętane z „Kamieni na szaniec”, 
albo z „Zośki i Parasola”.

I znów przez sześćdziesiąt trzy dni bie-
lańscy kombatanci zakładali opaski na prawą 
rękę – jak tamci z barykad. Przypomnijmy 
choć w skrócie scenariusz obchodów 70. 
rocznicy powstania.

Na fasadzie naszego ratusza już z daleka 
plansza zapewniała: „Pamiętamy”. Jako 
mieszkańcy Bielan dostąpiliśmy prawdziwe-
go zaszczytu, zawisły bowiem w jego holu 
portrety bohaterów! Żyjących wśród nas 
uczestników powstańczego zrywu. Trwały 
uroczystości patriotyczne – w Młocinach 
gdzie walczono o lotnisko bielańskie, przy 
Dworcu Gdańskim, na ulicach i w kościołach 
– przy tablicach pamięci poległych żołnierzy 
i pomordowanych bielańczyków. W pusz-
czańskich osadach tworzących ongiś Niepod-
ległą Rzeczpospolitą Kampinoską i na pobli-
skich Bielanom szlakach bitew stoczonych 
przez partyzantów ze zgrupowania AK 
„Kampinos”. Z inicjatywy burmistrza Rafa-
ła Miastowskiego, przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Roberta Wróbla i przewodniczą-
cego Bielańskiego Klubu Kombatantów 
Józefa Kassyka w naszych kościołach zawi-
sły tablice z napisem: „Pamięci poległych i 
pomordowanych Powstańców Warszawskich, 
Mieszkańców Warszawy”, jako hołd Bielan 
dla walczącej stolicy.

Uroczyście je odsłonięto w kościele Mat-
ki Bożej Królowej Pokoju na Młocinach, św. 
Krzysztofa na Piaskach, Niepokalanego Po-

Na warcie pamięci
Rocznica

częcia Najświętszej Maryi Panny Przy Ago-
rze, Zesłania Ducha Świętego na Broniew-
skiego, Ojca Rafała i Brata Alberta na Gwiaź-
dzistej, Matki Bożej Wspomożycielki Wier-
nych na Chomiczówce, św. Ignacego Loyoli 
na Wólce Węglowej i św. Marii Magdaleny 
na Wawrzyszewie.

Nadszedł 4 października – zakończenie 
obchodów. Taki dzień pamięta się długo. W 
kościele na Wawrzyszewie stanęły poczty 
sztandarowe wszystkich bielańskich szkół: 
galowe stroje, rękawiczki, szarfy przewieszo-
ne przez prawe ramię. Ksiądz proboszcz 
Bogusław Pasternak, kapelan środowisk 
kombatanckich, powitał gości: burmistrza 
Bielan i trzech zastępców, przewodniczącego 
Rady Dzielnicy i wiceprzewodniczącego, je-
denaścioro radnych, honorowych gości z Urzę-
du Miasta i przedstawicieli wszystkich środo-

wisk kombatanckich; reprezentantów Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Związku Inwalidów Wojennych. Powitał 
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, 
Dowództwo Garnizonu Warszawa, Straż Miej-
ską, Polski Czerwony Krzyż, Związek Strze-
lecki „Strzelec”, drużynę ZHP, rzecznika Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Ciepłe słowa skierował do młodzieży, chwaląc 
tak liczną obecność, i do przybyłych miesz-
kańców. Ze wzruszeniem odśpiewaliśmy: 
„Boże, coś Polskę…” 

Fragment Pisma Świętego odczytał Józef 
Kassyk. Do mszy służył członek Grupy AK 
„Kampinos”. Celebrował Mszę ksiądz pro-
boszcz. 

A potem, choć działo się w kościele, nie 
ustawały brawa, bo przewodniczący jury 
konkursu pt. „Powstanie Warszawskie” dla 

szkół podstawowych i gimnazjów wymienił 
nazwiska laureatów, a nagrody i odznaczenie 
wręczył uczniom nasz burmistrz. Ze szcze-
rym podziwem słuchaliśmy „Listu do po-
wstańca” pióra jednego z laureatów konkur-
su literackiego. Autor nazywa się Radosław 
Jahn, jest uczniem klasy VIb w Szkole Pod-
stawowej Nr 274, a w „Liście” wyraźnie 
migocze iskra talentu (opiekun pracy mgr 
Ewa Mazur).

Tymczasem na murach starego kościoła 
czekała na odsłonięcie tablica poświęcona 
mieszkańcom Bielan, „którzy nieśli ofiarną 
pomoc żołnierzom Armii Krajowej Grupy 
Kampinos” – od środowisk AK „Kampinos” 
oraz władz i społeczeństwa Bielan. Uroczy-
stego odsłonięcia dokonali przewodniczący 
Bielańskiego Klubu Kombatanta Józefa 
Kassyk, wiceprezes Grupy „Kampinos” 
Marcin Biegas, członek Prezydiom Związku 
Powstańców Warszawy Eugeniusz Tyrajski 
i burmistrz Rafał Miastowski, a poświecił 
ks. Bogusław Pasternak.

Po złożeniu wieńców przy tablicy – od 
władz dzielnicy i miasta, środowisk komba-
tanckich, delegacji – kolejna niespodzianka 
w scenariuszu: na dziedzińcu kościółka cze-
kało na należny mu akt adoracji zawczasu 
posadzone, przepasane szarfą i opatrzone 
odnośną tabliczką – Drzewo Pamięci. Niski 
pokłon złożyli mu dyrektorzy szkół. Niech 
rośnie. Niech szumi o chłopcach z barykad.

I jeszcze piękny koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego, w 
urokliwym wnętrzu starego kościoła.

I cofnął się czas, bo Władze Dzielnicy 
zaprosiły kombatantów do kina „Wisła”, Na 
projekcję filmu „Miasto 44”!

Taki dzień pamięta się długo. Chapeau 
bas dla pomysłodawców i organizatorów.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

„Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie 
pozostaje w sercach na zawsze”

Małgosi Budnej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci ukochanego

Męża
Małgosiu, jesteśmy z Tobą i Twoją Rodziną

Naczelnik oraz koleżanki i koledzy  
z Wydziału Działalności Gospodarczej  

i Zezwoleń oraz Urzędu Dzielnicy Bielany

„Rozłąka jest naszym losem,  
spotkanie naszą nadzieją”

Barbarze Dybowskiej
słowa wsparcia i wyrazy najgłębszego 

współczucia w trudnych chwilach  
po śmierci

Mamy
składają

Naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty 
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Drogiej Koleżance

Basi Dybowskiej
wyrazy głębokiego współczucia  

i słowa otuchy  
z powodu śmierci

Mamy
składają

koleżanki i koledzy z DBFO Bielany

Naszej Drogiej Koleżance

Marioli Miszczuk
wyrazy głębokiego współczucia  
i wsparcia w trudnych chwilach  

po śmierci

Mamy
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Zasobów 
Lokalowych dla Dzielnicy Bielany

Rafał Miastowski odsłonił tablicę pamiątkową
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11listopada przy pomniku Józefa 
Piłsudskiego na terenie Akademii 
Wychowania Fizycznego odbyła się 

uroczystość patriotyczna z okazji 96. roczni-
cy Święta Niepodległości. Władze Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy reprezentował bur-
mistrz Rafał Miastowski oraz jego zastępcy: 
Marek Lipiński i Grzegorz Pietruczuk. 
Radę m.st. Warszawy reprezentował Zbi-
gniew Dubiel. Obecni byli również Radni 
Dzielnicy Bielany: Joanna Radziejewska, 
Renata Banasiak, Ryszard Zakrzewski, 
Ryszard Podczaski, Anna Czarnecka. 
Zgromadzonych powitał Rektor AWF prof. 
Andrzej Mastalerz. Przemówienia okolicz-
nościowe wygłosili Rafał Miastowski oraz 

Obchody 96. rocznicy Święta Niepodległości na AWF
Prezes AZS Środowisko Warszawa prof. zw. 
dr hab. Marek Konopczyński. Wieńce pod 
pomnikiem złożyły liczne delegacje, w tym 
przedstawiciele uczelni wyższych. 

Po zakończeniu uroczystości pod pomni-
kiem w Sali Muzealnej AWF odbyło się 
symboliczne odsłonięcie tablicy Ronda 
Akademii Wychowania Fizycznego, którego 
osobiście dokonali Rafał Miastowski oraz 
prof. Andrzej Mastalerz. 

Równolegle na terenie AWF odbywały 
się zawody 51. Varsoviady, a na korytarzu 
przy Hali Gier do obejrzenia była wystawa 
zdjęć pt. „Bielany z lotu ptaka” autorstwa 
Zbigniewa Dubiela. 

ZK Delegacja studentów AWF składa wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 
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KULTURA

15listopada w Centrum Rekreacyj-
no-Sportowym przy ul. Lindego 
20 odbył się koncert Orkiestry 

Wojskowej w Warszawie pod dowództwem 
kapelmistrza mjr. Artura Czereszewskie-
go. Koncert pt. „Usta milczą, dusza śpiewa” 
wysłuchało ok. 600 osób. Wśród obecnych 
był burmistrz dzielnicy Bielany Rafał Mia-
stowski, jego zastępca Grzegorz Pietru-
czuk oraz dyrektor obiektu Anna Szym-
czak-Gałkowska.

„Usta milczą, dusza śpiewa”
Koncert Orkiestry Wojskowej w Warszawie na Bielanach

Duże wrażenia na widzach wywarły 
piękne głosy solistów, tj. Joanny Horodko, 
Marty Wiejak i Piotra Rafałko, którzy 
porywali do wspólnego śpiewania. Publicz-
ność żywiołowymi brawami nagrodziła ar-
tystów za doskonały występ. Na finał został 
odegrany i odśpiewany tytułowy utwór 
„Usta milczą, dusza śpiewa”. Nie zabrakło 
bisów i głośnych oklasków w podziękowa-
niu za przepiękny, wesoły koncert.

ZK

Świat w szybkim tempie starzeje się, 
demograficzna starość zawitała rów-
nież na Bielany. Już niemal co czwar-

ty mieszkaniec dzielnicy jest seniorem. 
Znaczenie osób w podeszłym wieku jest 
więc dla ogółu społeczeństwa ogromne i 
ciągle rośnie. Okazją do uroczystego pod-
kreślenia nieocenionej, a czasem również 
niedocenionej roli seniorów są: Międzyna-
rodowy Dzień Osób Starszych czy Świato-
wy Dzień Seniora, obchodzone kolejno 1 
października i 15 listopada.  

Najstarsi Bielańczycy mieli możliwość 
wspólnego świętowania podczas uroczyste-
go spotkania z okazji Dnia Seniora, które 
odbyło się 7 października w Bielańskiej 
Scenie Kameralnej. Imprezę zorganizował 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy oraz Zarząd Dziel-
nicy. Koordynatorem działań był Ośrodek 
Wsparcia dla Seniorów Nr 1, al. Zjednocze-
nia 13. Pomocą służyli również wolontariu-
sze z Zespołu Szkół Nr 18 przy ul. Żerom-
skiego 81.

Jeszcze przed wejściem na salę wszyscy 
zaproszeni seniorzy otrzymali okoliczno-
ściowe kartki z życzeniami wykonane na 
zajęciach w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów 
Nr 1. Spotkanie otworzyła Ewa Flaszyńska 
– dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, 
witając zgromadzonych i składając im ser-
deczne życzenia. Głos zabrał również Rafał 
Miastowski – burmistrz Dzielnicy Bielany. 
W ciepłych słowach podkreślił rolę seniorów 
jako zacnej, obdarzonej bezcenną mądrością 
życiową grupy społecznej, podziękował za 
przychylność i wsparcie oraz złożył okolicz-
nościowe życzenia. Wiele wyrazów szacun-
ku i serdeczności padło również z ust pozo-
stałych gości: Joanny Fabisiak – posłanki 
na Sejm RP, Grzegorza Pietruczuka i Pio-
tra Rudzkiego – zastępców burmistrza 

Uroczysty koncert  
z okazji Dnia Seniora

Dzielnicy Bielany oraz Anny Czarneckiej 
– przedstawicielki bielańskich radnych. Na 
zakończenie części oficjalnej Ewa Szemiń-
ska-Morsakowska – wolontariuszka OWDS 
NR 1 odczytała autorski, okazjonalny wiersz 
zatytułowany „Eliksir Młodości”.

Podczas części artystycznej wystąpiła 
znakomita polska piosenkarka, gwiazda 
największego formatu, laureatka wielu na-
gród – Krystyna Giżowska. Podczas kon-
certu wyśpiewała wiele pięknych utworów, 
które jeszcze niedawno biły rekordy popu-
larności. Seniorzy z chęcią nucili wraz z 
artystką znane wszystkim melodie takie jak 
„Złote obrączki”, czy „Nie było ciebie tyle 
lat”, a występ nagrodzony został długimi 
owacjami.

Po zakończeniu części oficjalnej wszy-
scy uczestnicy spotkania zosta-
li zaproszeni na słodki poczę-
stunek. Podczas degustacji 
można było obejrzeć towarzy-
szącą imprezie wystawę zdjęć i 
prac plastycznych, która pre-
zentowała działalność dwóch 
bielańskich ośrodków wsparcia 
dla seniorów.

Na zakończenie imprezy 
każdy z seniorów otrzymał „pu-
dełko życia” – pragmatyczny 
podarek, który może pomóc 
osobom starszym w zapewnie-
niu szybkiej, prawidłowej i sku-

tecznej pomocy medycznej lub nawet ura-
tować życie.

Świąteczna atmosfera towarzyszyła oso-
bom starszym jeszcze długo po zakończeniu 
uroczystego spotkania, bowiem w paździer-
niku i listopadzie na Bielanach odbyło się  
wiele ciekawych wydarzeń związanych z 
obchodami dni seniora. Serdecznie zapra-
szamy do zapoznania się również ze stałą 
ofertą naszej placówki i wzięcia udziału w 
bezpłatnych zajęciach, takich jak na przy-
kład: gimnastyka usprawniająca, nordic 
walking, zajęcia taneczne, język angielski, 
kurs komputerowy, wycieczki, prelekcje, 
trening pamięci czy brydż (Ośrodek Wspar-
cia dla Seniorów Nr 1, al. Zjednoczenia 13, 
tel. 22 864 27 55).

Parafrazując słowa piosenki Kabaretu 
Starszych Panów, wszystkim seniorom z 
całego serca życzymy wszystkiego najlep-
szego i choć szron na głowie, choć nie to 
zdrowie, niech w Państwa sercach zawsze 
gości maj! 

Owds1

29października 2014 w Młodzieżo-
wym Domu Kultury im. Marii 
Gwizdak przy ul. Andersa 4 od-

był się IX Przegląd Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej - PATA 2014.

Tegoroczna edycja była pod hasłem 
„Bawimy się w Barwach Jesieni”. Celem 
imprezy było umożliwienie młodzieży nie-
pełnosprawnej zaprezentowania swojego 
dorobku artystycznego szerszej publiczno-
ści. 

W przeglądzie wzięło udział 10 placó-
wek oświatowych położonych na terenie 

IX Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej

Warszawy. Publiczność zobaczyła występy 
zespołów artystycznych oraz osób indywi-
dualnych, które prezentowały swoje arty-
styczne umiejętności. 

Prezentacje poszczególnych zespołów 
oceniało jury w składzie: 

– Maria Pyszkiewicz, dyrektor MDK
– Irena Drożdż, Kierownik Działu Po-

mocy Społecznej Mazowieckiego Zarządu 
Okręgowego PCK

– Andrzej Frajndt, muzyk
– dr Wojciech Borkowski.
Występy uczestników spotkały się z 

ogromnym uznaniem jury. Andrzej Frajndt, 
wokalista zespo-
łu Partita podzię-
kował artystom 
muzycznie, śpie-
wając jeden ze 
swoich szlagie-
rów. 

Na imprezie 
obecny był bur-
mistrz dzielnicy 
Bielany Rafał 
Miastowski.

W przyszłym 
roku będziemy 
mieli X, jubile-
uszową edycję 
programu. Z tego 
miejsca serdecz-
nie wszystkich 
zapraszamy.

Paweł Hołubiec

Szanownej Pani
Ewie Canowieckiej i Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia  

z powodu śmierci

Męża
składają

Wioletta i Jacek 
Romaldowscy

„Otchłań śmierci zostawia wierzącym  
nadzieję wspólnego życia na drugim brzegu”

Janowi Orłowskiemu
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 52

wyrazy najgłębszego  współczucia  
z powodu śmierci

Mamy i Brata
składają

Naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty 
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Koncert Krystyny Giżowskiej

Na scenie CRS soliści i Orkiestra Wojskowa

Wspólne zdjęcie uczestników i organizatorów
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HUTA

Nie, nie na samego siebie. Absolutnie. 
Zdarzyło się tak. W połowie jesien-
nego listopada skoczyłem w spra-

wach bieżących na ulicę Rudnickiego. Wraca-
jąc, minąłem Broniewskiego, szedłem Perzyń-
skiego, skręciłem w Staffa i... Nagle doznałem 
olśnienia. Jesteśmy literacką potęgą!

Coś jest na rzeczy, gdyż posiadamy ulice: 
Prozy, Esej, Literacką, Księgarzy i Wolumen. 
Nie dość tego. Blisko 40 bielańskich ulic nosi 
nazwy wielkich pisarzy, poetów i mistrzów 
pióra wszelkich stylów. Od starożytnej epiki, 
przez średniowieczny dramat, po młodych 
gniewnych i zbuntowanych XX w. Taką 
ilością można spokojnie obdarować co naj-
mniej dwie inne dzielnice. A tu, proszę, 
zdarzyło się. Słuszny powód do dumy.

Tylko na Bielanach możliwe jest, by na 
styku ulic dyskutowali ze sobą zawzięcie: 
Kochanowski z Reymontem, Rydel z Dani-
łowskim czy Tołstoj z Balzakiem. Przyzna-
cie sami, że budzi to respekt.

Tym bardziej, że czas późnojesienny 
sprzyja literackim wędrówkom, a i wieczo-
ry coraz dłuższe. W sam raz, by nie gapić 
się w pudło zwane telewizorem, tylko: her-
batka z cytryną – raz!, zacna książka w dłoń 
– dwa!, hyc na kanapę do czytania – trzy!

I jeszcze jedno. Materiał dzisiejszy de-
dykuję nie tylko rdzennym Bielańczykom, 
ale przede wszystkim nowym mieszkańcom. 
Poznajcie swoją dzielnicę, swoje miejsce na 
ziemi, swoją małą Ojczyznę, gdyż zawiera 
w sobie jeszcze wiele tajemnic.

Panie i Panowie płci obojga: uroczyście 
otwieram uliczną encyklopedię literacką. 
Zatem.., do dzieła!

Andersen Hans Christian. Duński pi-
sarz oraz poeta, klasyk literatury dla dzieci. 
Nim chwycił za pióro, pobierał artystyczne 
nauki: próbował zostać aktorem, śpiewał 
operowo, a nawet tańczył w balecie! Na 
szczęście (dla siebie i dla nas) wybrał lite-
raturę. Wyśmienity liryk, ironista, przemy-
cający w swych baśniowych utworach po-
nadczasowe wartości filozoficzne i moralne. 
Któż z nas – dziecięciem będąc – nie łkał 
nad biednym losem „Dziewczynki z zapał-
kami” czy „Brzydkiego kaczątka”?

Broniewski Władysław. Poeta o nie-
zwykłym życiorysie i równie mocnej głowie. 
„Dymy nad miastem”, „Anka”, „Bagnet na 
broń”, to sztandarowe utwory. Romantyk, 
liryk, ale też rewolucjonista. Legionista, 
walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r. Zdobył strategiczne wzgórze... zjeż-
dżając na taczkach z karabinem maszyno-
wym, za co dostał order Virtuti Militari. 
Więziony przez NKWD na Łubiance. Po 
1945 r. przywrócony do łask, bywał w Mo-
skwie. Gdy na przyjęciu wysoki urzędnik 
Kremla rzekł: siadajcie proszę, Broniewski 
będąc „pod wpływem” odparował: postoję, 
ja już u was siedziałem!

Conrad Joseph. Naprawdę: Teodor, 
Józef, Konrad Korzeniowski. Nasz człowiek 
nad Tamizą. Parał się szeroko rozumianą 
marynistyką z etosem człowieczym w tle. 
Sam bywał marynarzem, a nawet kapitanem 
marynarki handlowej, więc znał temat jak 
mało kto. Autor powieści i opowiadań, z 
których kilka stało się lekturami szkolnymi. 
Ciągnęła się za nim (za nami też w szkolnej 
ławie): „Smuga cienia”, „Lord Jim” czy 
„Jądro ciemności”. Inspirował Andrzeja 
Wajdę do filmów, ale to inna opowieść.

30września w sali widowiskowej 
Urzędu Dzielnicy Bielany odbyła 
się konferencja pt. „Huta w War-

szawie wczoraj i dziś”. Z inicjatywy prezes 
Oddziału Żoliborz-Bielany Marii Wiro-Kiro 
zorganizowało ją Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy. Konferencja została objęta patro-
natem Urzędu Dzielnicy Bielany i Huty Ar-
celorMittal Warszawa. 

Na widowni zasiedli uczniowie szkół 
bielańskich, studenci, radni urzędu Dzielnicy 
Bielany, przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów, byli i obecni pracownicy Huty, miesz-
kańcy Warszawy. Konferencję zaszczyciła 
swoją obecnością senator Barbara Borys-
Damięcka. 

Otwierając konferencję prezes ArcelorMit-
tal Warszawa Marek Kempa przypomniał, że 
dzisiejsza Huta jest jedną z najnowocześniej-
szych hut stali w Europie, jedynym zakładem 
przemysłowym  w stolicy, który z sukcesem 
przeżył transformację i nadal działa. – Trzeba 
jednak pamiętać, że obecny sukces Huty wy-
wodzi się z doświadczeń wielu pokoleń hutni-
ków. To oni tworzyli  wiedzę potrzebną do 
wytwarzania specjalistycznych i trudnych ga-
tunków stali. Produkujemy ich ponad 500. Jako 
jedyni w Polsce umiemy to robić, bo jesteśmy  
kontynuatorami pracy naszych starszych kole-
gów, z których wielu jest dziś na tej sali. 

Marek Kempa podkreślił, że dzieje Huty 
obfitują w ciekawe, czasem dramatyczne wy-
darzenia. – W swej niemal 60-letniej historii 
Huta funkcjonowała w trzech całkiem odmien-
nych epokach. Pierwsza  to czas planowej 
gospodarki PRL, druga to okres transformacji 
w gospodarkę wolnorynkową, podczas której 
nastąpiła prywatyzacja Huty;

Trzecia – to  dojrzała już rzeczywistość 
wolnego rynku i nieograniczonej konkurencji. 

Każda z tych epok niosła swoje wyzwania 
i ograniczenia. Myślę, że nie ma sensu obec-

Huta w Warszawie
Konferencja w bielańskim ratuszu

nie oceniać tych uwarunkowań. One po prostu 
były. Najważniejsze są fakty: dzisiejsza Huta 
jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, dają-
cym sobie świetnie radę na europejskim ryn-
ku – mówił Marek Kempa.  

Po powitaniu przez burmistrza dzielnicy 
Bielany Rafała Miastowskiego, który pod-
kreślił jak wielkie znaczenie warszawska 
Huta miała i nadal ma dla Bielan, prof. dr 
hab. Janusz Kaliński (SGH) wygłosił wy-
kład pt.  „Socjalistyczna industrializacja”.

Uczestnicy konferencji obejrzeli krótki 
film o historii Huty. Potem odbył się panel pt. 
„Huta w awangardzie zmian” z udziałem: 
Jerzego  Balcerzaka (Stowarzyszenie Przy-
jaciół Huty „Warszawa”),  Jana Nowickiego 
– członka zarządu ArcelorMittal Warszawa, 
Wiktora Matusza (Stowarzyszenie Przyja-
ciół Huty „Warszawa”), Karola Szadurskie-
go (Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność 
Huta Warszawa”). Moderatorem panelu był 
prof. dr hab. Paweł Ruszkowski (Collegium 
Civitas) – socjolog, który w latach 80. przez 

kilkanaście miesięcy pracował w Hucie War-
szawa. Panel wywołał żywą dyskusję. – Pry-
watyzacja Huty Warszawa była katastrofą – 
twierdził w emocjonalnym wystąpieniu Wik-
tor Matusz. – To dlaczego Huta dziś tak 
dobrze działa? – pytała jedna z uczennic. 

– Ja uważam, że Huta miała wielkie szczę-
ście, ponieważ jako pierwsza w Polsce znalazła 
inwestora, który kosztem 90 mln € wybudował 
jej nową stalownię. Tego inwestora – Koncernu 
Lucchini – już nie ma, a my nadal działamy. 
Kolejny inwestor – ArcelorMittal wybudował 
nam potem nową walcownię. To też była ogrom-
na inwestycja – 85 mln €. Dziś Huta jest nowo-
czesna, zatrudnia doświadczonych, wspaniałych 
fachowców, przyjmuje do pracy młodych ludzi 
– podkreślał dyrektor Jan Nowicki. 

Konferencję zakończyła projekcja filmu 
„Skąd bierze się stal”. Prezentuje on cały cykl 
produkcyjny Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Uczestnicy obejrzeli plansze i zdjęcia z ko-
lejnych okresów historii Huty. 

Ewa Karpińska

6 listopada, na rondzie u zbiegu ulic: 
Kasprowicza, Lindego i Alei Reymon-
ta pojawiły się  tabliczki miejskiego 

systemu informacji z nazwą „Rondo Hutni-
ków Warszawskich”. Ich uroczystego odsło-
nięcia dokonali sami hutnicy: pracownicy 
stalowni i członkowie pocztu sztandarowe-
go w galowych strojach. Ten moment został 
przyjęty żywiołowymi oklaskami ponad stu 
osób, które przyszły na uroczystość. Wśród 
nich członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Huty Warszawa, byli i obecni pracownicy 
huty,  przedstawiciele hutniczych organiza-
cji związkowych,  mieszkańcy Bielan. Wła-
dze Dzielnicy reprezentowali: burmistrz 
Rafał Miastowski i jego zastępcy: Piotr 
Rudzki i Grzegorz Pietruczuk. 

Zebranych powitała Anna Czarnecka 
– radna Dzielnicy Bielany, a jednocześnie 
przewodnicząca komitetu obywatelskiego, 
który powstał, aby wcielić w życie pomysł 
nazwania  nowego ronda na Bielanach 
imieniem Hutników Warszawskich. Przy-
pomniała, że w krótkim czasie zebrano 
ponad 1600 podpisów osób popierających 
tę inicjatywę. 

W swoim wystąpieniu burmistrz Rafał 
Miastowski mówił o tym, jak ważną rolę Huta 
Warszawa odegrała w powstawaniu Dzielnicy 
Bielany – kiedyś  dalekich i  prawie niezabu-
dowanych  terenów podmiejskich,  dziś – tęt-
niącej życiem nowoczesnej części Warszawy. 
– Równie ważną rolę pełni dzisiejsza Huta 
ArcelorMittal Warszawa – podkreślił. 

Rondo Hutników Warszawskich
– To dla nas szczęśliwy dzień. Zyskali-

śmy na Bielanach miejsce, które w sposób 
symboliczny oddaje cześć pokoleniom by-
łych i obecnych pracowników Huty Warsza-
wa – powiedział Marek Kempa, prezes huty 
ArcelorMittal Warszawa. – Nas – hutników  
– jest na Bielanach bardzo wielu. Do pierw-
szych pracowników huty, którzy w latach 
50. wysiadali z autobusów właśnie w tym 
miejscu, dołączyły przez lata tysiące innych. 
W sumie to ponad  50 tys. osób. Jeśli doda-
my rodziny hutnicze – możemy mówić o  
grupie  150 tys. ludzi, dla których Huta była 
i jest niezwykle ważnym miejscem w War-
szawie. Huta od  prawie 
60 lat  tworzy ogromną 
wspólnotę, zaangażo-
waną nie tylko w pro-
dukcję stali, lecz także 
w tworzenie tkanki 
miejskiej i dobrobytu 
społeczności Bielan i 
Warszawy. Wiele oko-
licznych osiedli po-
wstało w związku z 
rozwojem Huty. Trasa 
metra została także wy-
znaczona do bram za-
kładu. Huta jest nadal 
największym praco-
dawcą dzielnicy Biela-
ny. Zasila budżet mia-

sta wielomilionowymi, płaconymi punktu-
alnie, podatkami. Staramy się, by współcze-
sna Huta była zauważana przez mieszkań-
ców Bielan już nie dzięki dymiącym komi-
nom, które należą do przeszłości, lecz 
dzięki zaangażowaniu w życie lokalnej 
społeczności. Wspieramy działalność edu-
kacyjną, kulturalną i sportową naszej dziel-
nicy. Rondo Hutników Warszawskich to 
uhonorowanie wielkiej hutniczej wspólnoty, 
która  jest i będzie odpowiedzialnym part-
nerem Bielan i Warszawy – podkreślił w 
swym wystąpieniu Marek Kempa. 

Ewa Karpińska

Przemawia prezes ArcelorMittal Warszawa – Marek Kempa

Pracownicy Huty na Rondzie Hutników Warszawskich
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Skoczyłem na Rudnickiego
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Koziołka Matołka”, „Awantura o Basię”, 
„O dwóch takich co ukradli Księżyc”, „Sza-
leństwa panny Ewy”, „Szatana z siódmej 
klasy”. Tworzył też przesycone ciepłem, 
liryzmem, wiersze i felietony. Był kierow-
nikiem literackim teatrów we Lwowie i Ki-
jowie. Pisał na łamach gazet, m.in.: „Rzecz-
pospolita”, „Warszawianka” czy „Kurier 
Warszawski”.

Neruda Pablo. Prawdziwe nazwisko: 
Ricardo Neftali Reyes Basualto. Chilijski 
poeta, emigrant, uhonorowany za twórczość 
nagrodą Nobla. Zaangażowany społecznik 
i dyplomata, członek Światowej Rady Po-
koju. Jego poezję cechował głęboki huma-
nizm. „Winogrona i wiatr”, „Pieśń po-
wszechna” czy wspomnienia: „Wyznaję, że 
żyję”, to tylko maleńka próbka niezwykłego 
talentu.

Oczapowski Michał. Kolejna postać nie 
związana bezpośrednio ze środowiskiem 
literackim, ale... Niejako nasz człowiek: 
profesor rolnictwa, prekursor tychże nauk 
w kraju i... dyrektor Instytutu Agronomicz-
nego na Marymoncie. Opublikował wiele 
książek o rolnictwie, w tym dzieło zawarte 
w 12 tomach! Jego tytuł brzmi długo: „Go-
spodarstwo wiejskie obejmujące w sobie 
wszystkie gałęzie przemysłu rolniczego, 
teoretyczno-praktycznie wyłożone przez 
Michała Oczapowskiego”.

Przybyszewski Stanisław. Syn wiej-
skiego nauczyciela, pisarz, poeta, współ-
twórca literackiego nurtu Młodej Polski. 
Przyjaciel Strindberga i Muncha. Bez-
sprzecznie jeden z prekursorów ekspresjo-
nizmu literatury europejskiej. Warto poznać: 
„Homo sapiens”, „Śnieg”, „Złote runo”, 
„Gody życia”, „Dzieci szatana”, czy wspo-
mnienia - „Moi współcześni”. Współpraco-
wał z prasą: „Gazeta Robotnicza”, „Życie” 
oraz „Zdrój”. Foto 4.

Rudnicki Lucjan. Pisarz. Nie mylić z 
Adolfem, również literatem. I jeszcze jedno. 
Piszący te słowa nie ma żadnych koligacji 
rodzinnych z ww. Ad rem. W swej działal-
ności i twórczości pisarz oparł się na warto-
ściach lewicowych. Był wielokrotnie wię-
ziony przez władze carskie, a także niemiec-
kie. Podejmował szeroko pojmowaną tema-
tykę awansu społeczno-kulturalnego klasy 
robotniczej. Jego styl cechowała oryginalna 
epika artystyczna, czemu dał wyraz w po-
wieści autobiograficznej: „Stare i nowe”.

Szekspir William. Wybitny twórca an-
gielski. Poeta, pisarz, dramaturg i... aktor. 
Niezwykle płodny, o bezbłędnym warsztacie 
literackim. W ponadczasowych dziełach o 
uniwersalnych wartościach, łączył elementy 
realizmu z fantazją i tragizm z humorem. 
Niezrównany mistrz formy, gdzie brawuro-
wo przedstawiał zależność jednostki ludzkiej 
i społeczeństw uwikłanych w machinę histo-
rii. Rzecz obowiązkowa: „Romeo i Julia”, 

„Makbet”, „Król Lear”, 
„Hamlet”, „Ryszard III” i 
inne. Jego utwory są grane na 
największych scenach te-
atralnych świata. Ponadto, 
wielokrotnie ekranizowane 
przez reżyserskie tuzy świa-
towej kinematografii.

Tołstoj Lew. Pisarz ro-
syjski, na dodatek hrabia. 
Mistrz prozy realistyczno-
psychologicznej. Gorący 
piewca i propagator myśli, 
by wszelkiemu złu nie odpo-
wiadać przemocą. Autor 
licznych opowiadań, pism, 
dramatów, ale przede wszyst-
kim, słynnych powieści: 
„Wojna i pokój”, „Anna Ka-
renina” czy „Zmartwych-
wstanie”. Szczególnie te 
dwie pierwsze stały się 
wdzięcznym tematem dla 
filmowców całego świata.

Wergiliusz. Właściwie: 
Publius Vergilius Maro. Bar-
dzo zabytkowy literat, żyjący 
przed naszą erą. Studiował 
astronomię, medycynę i filo-
zofię. Najwybitniejszy epik 
czasów rzymskich. Twórca 
poematów, sielanek, epopei 
historycznych. W twórczości 
Wergiliusza widać fascyna-
cję greckimi kolegami po 
fachu: Homerem oraz Teo-
krytem. Do najbardziej zna-
nych prac zaliczyć trzeba: 
„Bukoliki”, „Georgiki” i 
„Eneidę”. Foto 5.

Żeromski Stefan. Uży-
wał pseudonimów: Maurycy 
Zych i Józef Katerla. Pisarz, 
społecznik, gorący patriota. 
Po uzyskaniu niepodległości 
został nawet prezydentem... 
Zakopanego. W powieściach 
i nowelach poruszał problem 
ludzkiej krzywdy, wierności 
tradycji oraz walki o niepod-
ległość. Jego książki stały się 
kanonem lektur szkolnych: 
„Syzyfowe prace”, „Ludzie 
bezdomni”, „Siłaczka”, „Po-
pioły”, „Doktor Piotr” oraz 
„Przedwiośnie”.

Tak kończy się nasza dzi-
siejsza wędrówka po bielań-
skich, literackich ulicach. A 
ponieważ temat jest nader 
wdzięczny, wkrótce do niego 
powrócę. Dziękuję za wspól-
ny spacer.

Leszek Rudnicki

Daniłowski Gustaw. Używał też pseu-
donimów, np. Władysław Orwid. Aktywny 
działacz społeczny, należał do PPS, a na-
stępnie POW, legionista, bliski współpra-
cownik Józefa Piłsudskiego. Znany jako 
zaangażowany pisarz, poeta i publicysta, 
poruszający problematykę społeczno-niepo-
dległościową. Z ważniejszych dzieł warto 
wymienić: „Jaskółkę”, „Nad urwiskiem” 
oraz „Z minionych dni”. Foto 1.

Grochowiak Stanisław. Poeta, prozaik, 
dramaturg, publicysta. Jako dziennikarz 
współpracował z „Za i przeciw”, „Współ-
czesnością”, „Kulturą” czy „Miesięcznikiem 
Literackim”. Jednak najbardziej znany jest 
z poezji, uprawiał lirykę z nutą głębokiej 
refleksji, łącząc je z formami ironiczno-sur-
realistycznymi. Drążył problemy egzysten-
cji człowieka i poszukiwaniu prawdy o sa-
mym sobie, sensu życia. „Bilard”, „Chłop-
cy”, „Partita na instrument drewniany” czy 
„Szachy”, to kwintesencja jego twórczej 
postawy.

Hłasko Marek. Pisarz realistyczny z 
romantycznym akcentem w tle. Żył mocno, 
intensywnie, krótko. Idol swego pokolenia. 
Mistrz autokreacji. Czarujący blagier, pozer 
i konfabulant. Mało kto odróżniał jego ży-
ciorys od fikcji zrodzonej na potrzebę chwi-
li. Przyjaciel Polańskiego, Komedy, Gło-
wackiego, Osieckiej. Wędrował po obowiąz-
kowych „szlakach” literatów: SPATiF, Ka-
meralna, Harenda, Ściek, Bristol. Wreszcie 
wybrał emigrację: Francja, Niemcy, Izrael, 
USA. Kanon: „Ósmy dzień tygodnia”, 
„Pierwszy krok w chmurach” czy „Piękni 
dwudziestoletni”.

Jasnorzewska Pawlikowska Maria. 
Poetka o bogatych rodzinnych koneksjach. 
Primo voto: Bzowska. Secundo voto: Paw-
likowska. Tertio voto: Jasnorzewska. Nie 
dość tego: córka słynnego Wojciecha Kos-
saka, a na dodatek siostra Magdaleny Samo-
zwaniec. Miłośniczka magii, okultyzmu i 
spirytyzmu, jak również poetyckiego kręgu 
Skamander. Mistrzyni liryczno miłosnych 
form i miniaturek poetyckich. „Różowa 
magia”, „Wachlarz”, „Pocałunki”, „Balet 
powojów”, „Zalotnicy niebiescy”, to ułamek 
jej niezwykłej twórczości.

Kasprowicz Jan. Syn chłopa - analfa-
bety, który usilną pracą zdobył gruntowne 
wykształcenie. Poeta, dramaturg, tłumacz. 
Zajmował się przekładami, m.in. Ajschylo-
sa czy Szekspira. Jego wiersze i poematy 
obejmują różne formy: od ekspresjonizmu 
przez prymitywizm po naturalizm. Twórca 
niezwykle pracowity, ale nierówny arty-
stycznie. Z ważniejszych utworów warto 
wspomnieć: „Krzak dzikiej róży”, „Z chłop-
skiego zagonu” czy „Księgę ubogich”. Pod 
koniec życia mieszkał i tworzył w zakopiań-
skiej Harendzie. Foto 2.

Linde Samuel. Co prawda nie był lite-
ratem sensu stricte, ale jego obecność tutaj 
jest nie przypadkowa. Postać barwna i bardzo 
ciekawa: językoznawca, pedagog, prezes 
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, tłu-
macz, bibliograf, leksykograf. Główne dzie-
ło jego życia to 6 tomowy Słownik Języka 
Polskiego. Było to pierwsze na ziemiach 
polskich tak obszerne opracowanie, zawie-
rające olbrzymi materiał źródłowy. Foto 3.

Makuszyński Kornel. Pisarz wielce 
wdzięczny, szczególnie dla dzieci i młodzie-
ży. Znamy wszyscy jego klasyki: „Przygody 
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UKSW

Przecięcie wstęgi, odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej oraz poświęcenie bu-
dynku – tak rozpoczęło się uroczyste 

otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk 
Przyrodniczych UKSW przy ul. Wóycickie-
go 1/3. Wydarzenie to miało miejsce pod 
koniec października 2014 roku i zapocząt-
kowało nową jakość w dziedzinie badań 
laboratoryjnych na Uniwersytecie Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

„Budowa CLNP jest jednym z elemen-
tów budowy Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych UKSW i niezwykle 
istotnym dla rozwoju naszej Uczelni” – tymi 
słowami Jego Magnifi cencja ks. prof. dr 
hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW 
rozpoczął swoje przemówienie na auli no-
wego gmachu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
m.in.: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał 
Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, 
Wielki Kanclerz UKSW, Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego Wiesław 
Raboszuk, przedstawiciele Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy, Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych, 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, 
Ośrodka Przetwarzania Informacji – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego, szkół 
wyższych, a także dostojnicy kościelni oraz 

Uroczyste otwarcie Centrum Laboratoryjnego 
Nauk Przyrodniczych UKSW

przedstawiciele wielu innych instytucji 
współpracujących z UKSW. Podczas otwar-
cia CLNP obecni byli również bezpośredni 
benefi cjenci laboratoriów – kadra naukowa 
uczelni.

Jak zaznaczył Rektor UKSW – dotych-
czas Uniwersytet zmagał się z problemami 
związanymi z brakiem własnej infrastruktu-
ry naukowej. Dzięki budowie i trwającemu 
wyposażaniu laboratoriów, staje się możliwe 

prowadzenie szeroko zakrojonych projek-
tów badawczych, a docelowo nawiązanie 
szerszej współpracy z instytucjami otoczenia 
biznesu.

Uczelnia zyskała obiekt, w którym znaj-
duje się ponad 27 specjalistycznych labora-
toriów stanowiących zaplecze doświadczal-
ne dla kierunków priorytetowych realizowa-
nych na Wydziale Biologii i Nauk o Środo-
wisku, Wydziale Filozofi i Chrześcijańskiej, 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, 
Szkole Nauk Ścisłych, a także Wydziale 
Nauk Historycznych i Społecznych. Z labo-
ratoriów i prowadzonych w nich badań będą 
korzystać zarówno pracownicy naukowi, 
studenci, jak i docelowo środowisko nauko-
we i akademickie, Miasto Stołeczne War-
szawa, przedsiębiorcy i instytucje badawcze. 
W wyniku zwiększenia skali tej współpracy 
pracownicy oraz studenci UKSW zdobędą 
szansę na partycypowanie w większych 
projektach o znaczeniu europejskim i krajo-
wym.

Inwestycja jest realizowana w ramach 
projektu pt. „Mazowieckie Centrum Labo-
ratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW 
źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze 
świata nauki do gospodarki dzięki wzmoc-
nieniu infrastruktury badawczo-rozwojo-
wej”, którego zakończenie planowane jest 
na koniec maja 2015 r.

Projekt jest współfi nansowany z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013, Prio-
rytet I Tworzenie warunków dla rozwoju 
potencjału innowacyjnego i przedsiębior-
czości na Mazowszu, Działanie 1.1 Wzmoc-
nienie sektora badawczo-rozwojowego.

Wartość projektu: 58 824 018,39 zł. 
Kwota dofi nansowania w ramach RPO WM 
2007-2013: 27 872 560,00 zł.

UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie i Cogito-
Lab będą współpracowały przy 

tworzeniu serwisów internetowych o cha-
rakterze edukacyjnym i propagującym kul-
turę chrześcijańską. Stanie się to dzięki 
porozumieniu podpisanemu w czwartek 6 
listopada 2014 r. przez Rektora UKSW ks. 
prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego 

Propagowanie kultury chrześcijańskiej 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii

oraz Prezesa Zarządu CogitoLab Grzegorza 
Stanisławskiego. 

Na mocy zawartego porozumienia 
UKSW i CogitoLab opracują nowoczesne 
metody nauczania w sferze edukacji kato-
lickiej, popularyzacji kultury, wartości dzie-
dzictwa narodowego poprzez zastosowanie, 
upowszechnienie i rozwój technologii infor-
matycznych. Dotychczasowy wspólny pro-

dukt w postaci multimedialnych lekcji kate-
chezy dla najmłodszych otrzymał w kwiet-
niu 2014 r. prestiżową nagrodę Stowarzy-
szenia Wydawców Katolickich FENIKS, w 
kategorii multimedia. Celem konkursu jest 
wyróżnienie wartościowych publikacji o 
tematyce katolickiej, pozytywnie ukazują-
cych wartości chrześcijańskie.

Agnieszka Pawlak

Organizatorem konkursu było Cen-
trum Edukacyjne Archidiecezji War-
szawskiej oraz Katolicki Zespół 

Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi. Konkurs 
objął honorowym patronatem Ksiądz Kar-
dynał Kazimierz Nycz oraz Karol Semik, 
mazowiecki kurator oświaty.

Celem konkursu było uczczenie kanoni-
zacji św. Jana Pawła II oraz popularyzacja 
treści religijnych polskiej i zagranicznej 
poezji religijnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem poezji Karola Wojtyły św. Jana 
Pawła II. 

Poszczególne etapy eliminacyjne Kon-
kursu trwały od 7 do 24 października 2014 r. 

„Usłysz Panie moje słowa”
XII  Wojewódzki  Konkurs  Recytatorski  Poezji  Religijnej

Do półfi nału zakwalifi kowało się ok. 100 
uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych 
województwa mazowieckiego, a wśród nich 
uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkół Nr 
35: Magdalena Sadowa z kl. 3e, Krystian 
Kołodziej z kl. 3t oraz Karol Piekarski z 
kl. 3t. 

Do fi nałowej dwudziestki weszli Mag-
dalena Sadowa oraz Karol Piekarski. 
Karol Piekarski został jednym z trzech 
laureatów zajmując III miejsce. 

Z ramienia szkoły konkurs przygotował 
katecheta Jan Rujner i nauczyciel języka 
angielskiego Tomasz Garkowski.

ZS Nr 35

Z Kasprowicza 
na Wrzeciono

Od 13 listopada Polski Komitet Pomo-
cy Społecznej – Oddział Bielany funkcjo-
nuje w nowej siedzibie, w pawilonie przy 
ul. Wrzeciono 41, zwanym przez okolicz-
nych mieszkańców „okrąglakiem”. Tu moż-
na przekazać odzież i drobny sprzęt. Te dary 
wydawane są osobom ze skierowaniem 
z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bielański PKPS czynny jest w ponie-
działki, środy, czwartki i piątki w godzi-
nach: 9.15–13.00, telefon 22 834 25 13.

Z.K.

Wiesław Raboszuk, kard. Kazimierz Nycz i ks. prof. Stanisław Dziekoński przecinają wstęgę
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Finał konkursu zgromadził szeroką publiczność
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Dyplom z Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r.

AWF
Janusz Kusociński  

– patriota, mistrz olimpijski, 
absolwent bielańskiej akademii

85. rocznica powstania AWF

Centralny Instytut Wychowania Fi-
zycznego na warszawskich Biela-
nach wypromował wielu znanych 

zawodników, trenerów, działaczy sporto-
wych, a także wybitnych olimpijczyków. 
Jednym z nich jest bohater bieżni lekkoatle-
tycznych dwudziestolecia międzywojenne-
go, mistrz olimpijski, rekordzista świata - 
Janusz Tadeusz Kusociński. 

Urodził się w dniu 15 stycznia 1907 r. w 
Warszawie. Był jednym z sześciorga dzieci 
Zofii ze Śmiechowskich i Klemensa Ku-
socińskiego, mieszkających w Ołtarzewie 
w okolicach Ożarowa. Tam też spędził lata 
dzieciństwa, gdzie rodzice prowadzili go-
spodarstwo ogrodnicze. Przy wyborze szko-
ły średniej decydowały względy rodzinne, 
młody Kusociński podjął naukę w Państwo-
wej Średniej Szkole Ogrodniczej. Zwień-
czeniem nauki w latach 1924-1928 było 
uzyskanie tytułu technika – ogrodnika. Pro-
fesję tę realizował w latach 1931-1937, 
pełniąc funkcję ogrodnika w Łazienkach 
Królewskich.  

Pasją życiową – sportem zainteresował 
się w szkole średniej. Jak pisał we wspo-
mnieniach „Od palanta do olimpiady”, po-
czątkowe zainteresowania w tej dziedzinie  
oscylowały wokół gry w palanta i piłkę 
nożną, której był wielkim entuzjastą. W 
piłkę nożną grał w latach 1918-1926, jako 
zawodnik warszawskich drużyn: „Pretorii”, 
„Sparty” oraz „Placówki”. W tym okresie 
otrzymał przydomek „Kusy”. Od 1926 r., 
ten siedemnastoletni chłopiec wstąpił w 

szeregi C-klasowej drużyny Robotniczo-
Tramwajowego Klubu Sportowego „Sarma-
ta”. Kariera lekkoatletyczna Kusocińskiego 
rozpoczęła się dość niespodziewanie i zade-
cydował o niej przypadek. Mianowicie pod-
czas zawodów lekkoatletycznych klubów 
robotniczych, na których kibicował swoje-
mu koledze, zabrakło zawodnika. Kusociń-
ski został poproszony o zastępstwo w biegu 
na 800 m. Wygrana w tym historycznym 
występie „Kusego” zainspirowała go do 
dalszej aktywności w lekkiej atletyce. Ko-
lejne jego trofea osiągane w biegach na 
długich dystansach zwróciły uwagę władz 
Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spor-
towych. Decyzją tegoż Związku, Kusociński 
wziął udział w Międzynarodowym Zlocie 
Robotniczym w Pradze. Wówczas zajął 
drugie miejsce w biegu na 1500 m oraz 
trzecie na 800 m. Sukces ten otworzył ka-
rierę w biegach długodystansowych. 

Podczas trenowania w stołecznej „Sar-
macie” spotkał estońskiego mistrza dziesię-
cioboju Aleksandra Klumberga. Dostrze-

gając niezwykły talent, 
Kusocińskiego oraz jego 
determinację w dążeniu 
do celu, Klumberg zostaje 
trenerem przyszłego mi-
s t rza  o l impi j sk iego . 
Pierwsze znaczące sukce-
sy nadeszły w 1928 r., 
kiedy „Kusy” zdobywa 
swój pierwszy tytuł mi-
strza i jednocześnie rekor-
dzisty Polski w biegu na 
dystansie 5000 m z cza-
sem 15;41,0. Kolejne suk-
cesy pod doświadczoną 
opieką estońskiego trene-

ra, związane były z ciężką i systematyczną 
pracą stołecznego zawodnika. Rok 1928 r., 
był przełomowym okresem w karierze „Ku-
sego”, bowiem wówczas zmienił barwy 
klubowe na KS” Warszawianka”. Ten wie-
losekcyjny klub mógł się poszczycić prężnie 
działającą sekcją lekkoatletyczną, w której 
Kusociński był największą gwiazdą.  

Klumberg opracował specjalną metodę 
treningową na potrzeby swojego podopiecz-
nego. Trening lekkoatletyczny według tej 

metody oparty był o indy-
widualne możliwości Ku-
socińskiego. Zasady, we-
dług których tworzono ten 
rodzaj treningu nazwano 
metodą interwałową.

Treningi, które jak się 
wkrótce okazało, przyno-
siły imponujące rezultaty, 
zostały przerwane ze 
względu na obligatoryjną 
służbę wojskową, którą 
odbył w latach 1928-1929 
w batalionie administra-
cyjnym w trzeciej kompa-
nii na warszawskiej Pra-

dze. Następnie w marcu 1929 r., po ukończe-
niu szkoły podoficerskiej, dalszy etap służby 
wojskowej realizował w Ośrodku Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie. Po przeniesie-
niu do rezerwy we wrześniu 1930 r., rozpo-
częła się intensywna praca treningowa, prze-
platana licznymi startami w zawodach o 
randze krajowej i międzynarodowej. Okres 
ten w życiu Janusza Kusocińskiego zapisał 
się jako ciągłe pasmo sukcesów na bieżniach 
lekkoatletycznych, na których święcił trium-
fy w swoich koronnych konkurencjach: 
biegach na 3000 m i 5000 m. Zwieńczeniem 
tych wspaniałych rezultatów było przyznanie 
temu wybitnemu zawodnikowi w 1931 r., 
Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej. 
Fundatorem nagrody był Państwowy Urząd 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. Trofeum to otrzymywali co 
roku najwybitniejsi polscy zawodnicy. Zna-
mienne jest, że w tym samym roku, repre-
zentant „Warszawianki”, został uznany w 
plebiscycie „Przeglądu Sportowego” za 
najlepszego sportowca roku.  

W 1932 r. Janusz Kusociński po usta-
nowieniu w Antwerpii, nowego rekordu 
świata w biegu na 3000 m (8.18,8), zakwa-
lifikował się do reprezentacji olimpijskiej. 
Igrzyska X Olimpiady odbyły się w Los 
Angeles. W dniu 31 lip-
ca 1932 r., na bieżni 
stadionu „Memorial 
Coliseum” Janusz Ku-
sociński pokonał hege-
monię fińskich długo-
dystansowców na dy-
stansie 10 000 m, tym 
samym zdobywając 
złoty medal olimpijski. 
Dystans ten osiągnął w 
czasie 30.11,4. Był 
pierwszym Polakiem, 
który w konkurencjach 
męskich zdobył złoty 
medal, ustanawiając 

jednocześnie rekord olimpijski. Niestety w  
kolejnych latach, nasz mistrz olimpijski 
zmagał się z poważną kontuzją kolana, 
która powodowała liczne przerwy w karierze 
lekkoatletycznej. Janusz Kusociński czas 
ten wykorzystał na uzupełnienie edukacji. 
Najpierw eksternistycznie zdał maturę w 
Gimnazjum im. Stefana Batorego, a następ-
nie podjął naukę w Centralnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego na warszawskich 
Bielanach. Praca dyplomowa, którą złożył 
w tej uczelni dotyczyła „Zaprawy gimna-
stycznej w lekkiej atletyce”. Znamienne jest, 
że uczelnia ta była miejscem, gdzie „Kusy” 
odbywał treningi, oraz uczestniczył w jej 
życiu studenckim, angażując się w zawo-
dach uczelnianych.  

Wybuch II wojny światowej przerwał 
wznowioną karierę biegacza i zniweczył 
jego marzenia o starcie na igrzyskach w 
1940 r. w Helsinkach. We wrześniu 1939 r. 
Kusociński na ochotnika zgłosił się do obro-
ny Warszawy. Walczył na przedmieściach  
Warszawy, na Okęciu i Sadybie. Był dwu-
krotnie ranny. W 1939 r., za wielką odwagę 
i czyny bojowe został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po rekonwalescencji zaanga-
żował się w działalność konspiracyjną w 
Organizacji Wojskowej „Wilki”. Jego zada-
niem było prowadzenie wywiadu wojsko-
wego. Wówczas Kusociński przyjął pseu-
donim „Prawdzic”.  Na skutek dekonspiracji 
Kusociński był aresztowany i więziony w 
Al. Szucha oraz  na Pawiaku. Mimo wielkich 
tortur nie wydał nikogo ze swoich towarzy-
szy. Dnia 21 czerwca 1940 r. został rozstrze-
lany przez Niemców w Palmirach.

Janusz Kusociński przeszedł do historii 
jako największy symbol sukcesów dwudzie-
stolecia międzywojennego osiąganych w 
lekkiej atletyce, zwanej „królową sportu”.   
Był dwudziestoczterokrotnym rekordzistą 
Polski, dwukrotnym mistrzem świata, mi-
strzem igrzysk olimpijskich. Po tragicznej 
śmierci stał się przykładem bohaterskiego 
żołnierza i konspiratora.

Dla uczczenia pamięci wielkiego Polaka  
od 1954 r. rozgrywane są w Warszawie 
międzynarodowe zawody - Memoriał Janu-
sza Kusocińskiego. 

Barbara Pędraszewska-Sołtys

Wielokrotny rekordzista Polski na długich dystansach

Janusz Kusociński

Grób Janusza Kusocińskiego w podwarszawskich Palmirach
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KULTURA

6 listopada na scenie Podziemi Kame-
dulskich wystąpił Robert Kasprzycki. 
Artysta znany z takich przebojów jak 

„Niebo do wynajęcia”, czy „Światopogląd” 

Koncerty w Podziemiach Kamedulskich
„Trzymaj się wiatru, kochana”  

czyli jesienny recital Roberta Kasprzyckiego
promował swój najnowszy krążek „Cztery”. 
Na widowni obecny był burmistrz dzielnicy 
Bielany Rafał Miastowski. 

Kameralny koncert spotkał się z ogrom-
nym entuzjazmem publiczno-
ści, która po każdym utworze 
nagradzała muzyków gromki-
mi brawami. Na scenie Rober-
towi Kasprzyckiemu towa-
rzyszył na gitarze elektrycznej 
Maks Szelęgiewicz, a na gita-
rze basowej Krzysztof Wy-
rwa. Artyści zagrali nastrojo-
wy i bardzo liryczny koncert, 
którego tematem przewodnim 
była miłość oraz refleksja nad 
życiem. Na koniec wybrzmiał  
nastrojowy bis. 

ZK

13listopada 2014 r. odbył się koncert 
Piotra Barona Trio „Heavy on 
Swing” z cyklu „Jazz w Podzie-

miach Kamedulskich”. Licznie przybyłą 
publiczność powitał gospodarz miejsca, 
proboszcz ks. Wojciech 
Drozdowicz oraz bur-
mistrz dzielnicy Biela-
ny Rafał Miastowski. 

Usłyszeliśmy ener-
getyczne aranżacje w 
wykonaniu uznanego 
polskiego saksofonisty 
Piotra Barona, znako-
mitego kontrabasisty 
Jacka Niedzieli-Meiry 
oraz wirtuoza perkusji 
Przemysława Jarosza. 
Doświadczenie wyko-
nawców zaowocowało 

Zaduszki Jazzowe
mistrzowskim popisem zarówno muzycz-
nym, jak i zręcznościowym. Pełna energii 
uczta muzyczna dla wielbicieli jazzu, zakoń-
czyła się długą owacją i bisami.

ZK

14listopada 2014 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 247 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi odbyła się impreza 

„Jemy na Bielanach zdrowo i kolorowo”.
Wśród gości znaleźli się Rafał Miastow-

ski - burmistrz dzielnicy Bielany, Marek 
Lipiński – jego zastępca, Zofia Gajewicz 
- naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania 
oraz uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół bielańskich. 

Imprezę rozpoczął Rafał Miastowski 
przemówieniem połą-
czonym z czytaniem 
wiersza. Chwilę póź-
niej w przedstawieniu 
pt. „Czerwony kaptu-
rek” wystąpili ucznio-
wie Szkoły Podstawo-
wej nr 247.

Przedstawiciele 
wszystkich przybyłych 
bielańskich szkół w 
krótki sposób przed-
stawili walory zdrowe-
go jedzenia oraz zapre-
zentowali swoje przy-

Jemy na Bielanach 
zdrowo i kolorowo

kłady zdrowych przekąsek. Pojawiły się 
stoiska z sokami, z deserami bez cukru, 
pierogami, a nawet z chlebami wypiekanymi 
z najróżniejszych gatunków mąki.

Paweł Trzaska ze szkoły Little Chef 
przybliżył historię zupy oraz zaprezentował 
jak łatwo i szybko ugotować zdrową zupę.

Wreszcie po przemówieniach i prezen-
tacjach przyszedł czas na degustację i pała-
szowanie zdrowego jedzenia. 

Katarzyna Raczycka

14października br. w Bielańskim 
Centrum Edukacji Kulturalnej 
przy ul. Szegedyńskiej 9a odbyły 

się dzielnicowe obchody Dnia Edukacji 
Narodowej.

Przybyłych gości powitał burmistrz 
dzielnicy Bielany Rafał Miastowski oraz 
Anna Martin dyrektor BCEK-u. 

Podczas uroczystości, którą poprowadzi-
li zastępca burmistrza dzielnicy Bielany Ma-
rek Lipiński oraz Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania Zofia Gajewicz uho-
norowano wyróżnionych bielańskich dyrek-
torów, nauczycieli i Nauczycieli Roku.

Wśród znamienitych gości, którzy wrę-
czali odznaczenia za wieloletnią służbę i 
składali gratulacje z okazji otrzymania me-
dali Komisji Edukacji Narodowej oraz na-
grody Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
znaleźli się Dariusz Piątek wicewojewoda  

Dzielnicowe obchody  
Dnia Edukacji Narodowej

mazowiecki, Joanna Fabisiak posłanka na 
Sejm RP oraz Joanna Gospodarczyk dy-
rektor Biura Edukacji. Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński 
wręczył nagrody Prezydenta, a Rafał Mia-
stowski wręczył nagrody Burmistrza Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy.

Wśród gości honorowych uroczystości 
znaleźli się również zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany Piotr Rudzki, radny m.
st. Warszawy Zbigniew Dubiel, radni dziel-
nicy Bielany Halina Szerszeń oraz Ryszard 
Zakrzewski. 

Po części oficjalnej publiczność została 
zaproszona na spektakl pt. „W obronie ja-
skiniowca”, w którym Emilian Kamiński 
wcielając się we współczesnego jaskiniow-
ca, demaskuje zawiłości damsko-męskich 
relacji.

Redakcja

Pół wieku temu, przy ul. A. Fontany 1 
w Warszawie, rozpoczęła działalność 
Szkoła Podstawowa Nr 214, dziś 

wchodząca w skład Zespołu Szkół z Oddzia-
łami Integracyjnymi  
Nr 56.

13 listopada w ob-
chodach tej okrągłej 
rocznicy udział wzięła 
posłanka na Sejm RP 
Joanna Fabisiak oraz 
władze Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy: 
burmistrz Rafał Mia-
stowski oraz jego za-
stępcy – Marek Lipiń-
ski, Piotr Rudzki i 
Grzegorz Pietruczuk. 
Wśród gości obecny 
był  również radny 
Dzielnicy Bielany Ry-
szard Zakrzewski.

Po części oficjalnej 

50 lat istnienia SP Nr 214
dyrektor szkoły Ewa Rumińska zaprosiła 
gości na kosmiczne przedstawienie, w któ-
rym sama wzięła udział. 

Paweł Hołubiec

Krzysztof Wyrwa, Robert Kasprzycki i Maks Szelęgiewicz

Jedna z nagrodzonych grup

Spotkanie rozpoczął Rafał Miastowski Fragment kosmicznego przedstawienia
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NASZE JEDNOSTKI
Biblioteka Publicza im. Staszica

Przedstawiamy jednostki organizacyjne dzielnicy
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica 

w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, jest samodzielną jednostką or-

ganizacyjną w formie samorządowej insty-
tucji kultury, działającą w obrębie krajowej 
sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość 
prawną. Działa na podstawie Statutu nada-
nego przez Radę m. st. Warszawy. 

Biblioteka Publiczna posiada w swojej 
strukturze organizacyjnej

Oddziały zlokalizowane przy ul. Dura-
cza 19:

a) Czytelnia Naukowa,
c) Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-

dzieży nr 120,
d) Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 

26,
e) Wypożyczalnia Kompletów Książek 

obsługująca punkty biblioteczne.
Filie:
1) Wypożyczalnie dla Dorosłych i Mło-

dzieży:
a) Wypożyczalnia nr 12, al. Zjednocze-

nia 19,
b) Wypożyczalnia nr 15, ul. Bogusław-

skiego 6a,
c) Wypożyczalnia nr 21, ul. Wrzeciono 

48,
d) Wypożyczalnia nr 22, ul. Rudzka 

12/14,
e) Wypożyczalnia nr 65, ul. Petofi ego 3,
f) Wypożyczalnia nr 96, ul. Perzyńskie-

go 3,
g) Wypożyczalnia nr 103, al. Reymonta 6.
2) Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży:
a) Biblioteka nr 14, ul. Bogusławskiego 

6a;
b) Biblioteka nr 27, al. Zjednoczenia 

19;
c) Biblioteka nr 43, ul. Perzyńskiego 3;
d) Biblioteka nr 49, al. Reymonta 6.
3) Mediateka Start-Meta , ul. Szegedyń-

ska 13 a.
Do zadań oddziałów i fi lii należy groma-

dzenie, wypożyczanie zbiorów bibliotecz-
nych, prowadzenie działalności informacyj-
no-bibliografi cznej, popularyzacja czytel-
nictwa,  współdziałanie z bibliotekami in-
nych sieci, instytucjami kultury, organiza-
cjami, towarzystwami w celu rozwijania i 
zaspokajania oświatowych i kulturalnych 
potrzeb mieszkańców.

Biblioteka gromadzi zbiory  dla wszyst-
kich grup czytelników ze wszystkich dzie-
dzin wiedzy, w stopniu zapewniającym 
czytelnikom dostęp do szerokiego zakresu 
tematycznego produkcji wydawniczej. Pod-
czas zakupu nowości oddziały i fi lie kierują 
się przydatnością danych pozycji dla czytel-
ników.

Łączna liczba zbiorów w bibliotekach 
bielańskich to 470 000 jednostek inwenta-
rzowych. Oprócz książek gromadzimy zbio-
ry multimedialne tj. filmy, muzykę, gry 
komputerowe, audiobooki. Wykupiliśmy 
również dostęp online do wybranych publi-
kacji naukowych, popularnonaukowych, 
beletrystyki na platformie IBUK LIBRA.

Ogółem ze zbiorów i usług Biblioteki 
korzysta ponad 300 000 osób rocznie, a 
liczba wypożyczonych zbiorów przekracza 
450 000 egzemplarzy. 

Prenumerujemy dzienniki, czasopisma 
fachowe z zakresu marketingu, ekonomii, 
fi nansów, czasopisma dla dzieci i młodzieży 
oraz prasę kobiecą.

Biblioteki bielańskie prowadzą szeroką 
działalność kulturalno-oświatową, eduka-
cyjną, informacyjną oraz wychowawczą. 
Staramy się promować wydarzenia, które 
kształtowały dzieje państwa czy dzielnicy,  
związane z życiem i działalnością znanych 
Polaków ze świata kultury i sztuki. Organi-
zujemy wernisaże i wystawy, konkursy, 
koncerty, spotkania autorskie, festiwale. 
Znaczącym wydarzeniem jest organizacja 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
„Dozwolone do 21/UP TO 21” w partner-
stwie z Federacją Niezależnych Twórców 
Filmowych. To Festiwal najmłodszych twór-
ców fi lmowych, którzy w momencie reali-
zacji filmu nie ukończyli jeszcze 21 lat. 
Festiwal jest formą wsparcia działań twór-
czych młodzieży poprzez stworzenie moż-
liwości zaprezentowania własnych koncep-
cji filmowych na dużym ekranie, przed 
profesjonalnym jury i szerszą publicznością. 
Festiwal w swojej międzynarodowej formu-
le daje szansę skonfrontowania  twórczości 

młodych ludzi wywodzących się z różnych 
kultur.  Dużą popularnością wśród miesz-
kańców Warszawy cieszy się  projekt  „Kino 
za Rogiem”. Seanse fi lmowe odbywają się  
w każdą środę w budynku Biblioteki przy 
ul. Duracza 19. W godzinach przedpołudnio-
wych proponujemy fi lmy dla dzieci, a po-
południowych  dla młodzieży powyżej 16. 
roku życia i osób dorosłych. W repertuarze  
można znaleźć fi lmy fabularne, bajki dla 
dzieci,  najnowsze produkcje polskie i za-
graniczne.

Aktywnie uczestniczymy we wszystkich  
imprezach organizo-
wanych przez Urząd 
Dzielnicy Bielany. 
Przygotowujemy zaję-
cia w ramach akcji 
„Zima i lato w mie-
ście”. Biblioteki wspie-
rają też  system eduka-
cji poprzez organizo-
wanie lekcji biblio-
tecznych dla uczniów 
szkół bielańskich.

Ośrodkiem eduka-
cyjnym Biblioteki Pu-
blicznej w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warsza-
wy przeznaczonym dla 
dzieci i młodzieży jest Multicentrum przy 
ul. Szegedyńskiej 13 a. Oferuje ono szeroką 
gamę zajęć przy wykorzystaniu technologii 
komputerowej. Prowadzimy  zajęcia z za-
kresu muzyki, plastyki i grafi ki komputero-
wej, robotyki. Można tu też przeprowadzać 
eksperymenty i doświadczenia. Wiedza, jaką 
można zdobyć podczas zajęć organizowa-
nych, stanowi uzupełnienie procesu dydak-
tycznego oferowanego w szkołach. Uczest-
nicy uczą się koncepcyjnego myślenia oraz 
doskonalą umiejętności pracy w grupie. 

Najmłodsi czytelnicy mogą uczestniczyć 
w zajęciach organizowanych dla nich w 
ciągu całego roku. Od wielu lat niesłabną-
cym powodzeniem cieszą się spektakle te-
atralne, zajęcia edukacyjno-plastyczne dla 
dzieci od 3. roku życia, warsztaty plastycz-
ne, zajęcia z papieroplastyki dla dzieci i 
młodzieży, a także zajęcia muzyczne. Du-
żym zainteresowaniem cieszą się projekty 
Akademia Małego Odkrywcy czy Muzyka 
dla Smyka. Aktywizacji czytelniczej mło-

dzieży i osób dorosłych służy działalność 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

W gronie użytkowników bibliotek bie-
lańskich  dość liczną grupę, wymagającą 
indywidualnego podejścia i zainteresowania 
stanowią seniorzy. Biblioteka oferuje boga-
te zbiory literatury, zbiory muzyczne, fi lmy, 
książkę mówioną. W kawiarenkach interne-
towych przy ul. Duracza19, Wrzeciono 48 i 
Szegedyńskiej 13a prowadzimy bezpłatne 
kursy komputerowe dla seniorów. Program 
zajęć dostosowywany jest  do wiedzy i 
umiejętności uczestników.

W ramach projektu „Nowoczesne tech-
nologie szansą rozwoju zawodowego i ak-
tywizacji społecznej osób niepełnospraw-
nych”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, uruchomiono w 
fi lii Biblioteki – Mediatece START-META 
e-Pracownię warszawską. Z 5. stanowisk 
komputerowych mogą korzystać osoby z 
niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, 
sprzężoną.  

We wszystkich bielańskich placówkach  
zapewniamy  czytelnikom możliwość ko-
rzystania ze stanowisk komputerowych oraz 
bezpłatnego Internetu.

Dział Animacji Kultury, działający przy 
Bibliotece Publicznej, wypełniając swoje 

zadania upowszechniania i promowania 
kultury przygotowuje wystawy  i wernisaże. 
Dba o odpowiednią ich promocję i oprawę. 
Aktualnie możemy oglądać  wystawę po-
święconą obchodom 70. Rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego, prezentującą 70 foto-
grafi i ze zbiorów Muzeum Powstania War-
szawskiego. W październiku będziemy 
prezentować wystawę fotografi czną „Bie-
lańskie refl eksje”. 

Biblioteka Publiczna jest wydawcą  
kwartalnika bibliotecznego „Kulturalna 
karuzela”. Pismo zawiera informacje o dzia-
łalności Biblioteki, wydarzeniach i impre-
zach kulturalnych organizowanych przez  
Urząd Dzielnicy Bielany, poleca  książki, 
które warto przeczytać.

Na czele Biblioteki Publicznej im. Sta-
nisława Staszica stoi dyrektor Witold 
Kon.

Zapraszamy na stronę www.biblioteka-
bielany.waw.pl.

Tadeusz Olechowski

Witold Kon

Wystawa pn. „Artysto przytul dzieciaka” 
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GŁOS SENIORA

Dla wielu osób odpowiedź 
na to pytanie jest już oczy-
wista. Dzięki inicjatywie 

Pani radnej Renaty Banasiak i 
finansowemu wsparciu Bielańskie-
go Ośrodka Kultury, w październi-
ku rozpoczęły się zajęcia dla senio-
rów z metod efektywnej nauki. 
Prowadzącym jest trener ze Szko-
ły Pamięci SPW (www.madraglo-
wa.pl). W cotygodniowych zaję-
ciach bierze udział grupa ok. 30 
osób. Spotkania odbywają się w 
Stowarzyszeniu Vis Major ul. 
Klaudyny 8, czwartki godz. 19.00 
oraz w ramach Uniwersytetu III 
Wieku w Bielańskim Domu Kul-
tury przy ul. Goldoniego 1, wtorki 
godz. 9.45. Zajęcia cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, dla-
tego też jest szansa na kolejną 
edycję. 

Doświadczenia w pracy z senio-
rami doskonale potwierdzają to, co 
mówią wyniki badań. Mamy bardzo 
duży wpływ na sprawność naszego 
umysłu, a wiek nie ma tu aż takiego 
znaczenia. Podobnie jak sportowiec, 
który początkowo spokojnie trenu-
je, później zwiększa intensywność 
treningu, aż wreszcie ustanawia 
rekordy, tak nasz mózg potrzebuje 
regularnej gimnastyki i nowych 
wyzwań, żeby się rozwijać  i osią-
gać coraz to nowe poziomy zaawan-
sowania. Ludzie dojrzali nie powin-
ni czuć się gorsi względem osób 
młodych, ponieważ mają  większe 
doświadczenie, wiedzę i mądrość 
życiową, potrafią lepiej korzystać 
ze zgromadzonych zasobów oraz są 
bardziej opanowani. A to są ogrom-
ne atuty w podnoszeniu sprawności 
umysłowej. Wielu wybitnych na-
ukowców, jak np. Roentgen czy 
Darwin, swoich największych od-
kryć dokonało mając około 70 lat. 

Jak więc można zadbać o swój 
umysł?

Przede wszystkim trzeba uwie-
rzyć: ja też mogę! Nieważne, ile 
mam lat.

Co dalej? Utrzymywać umysł 
w aktywności – od najprostszych 
sposobów typu rozwiązywanie 
krzyżówek, łamigłówek, zagadek, 

Czy seniorzy też mogą 
się szybko uczyć?

poprzez czytanie, aż do nauki ję-
zyków, zgłębiania nowej wiedzy, 
rozwijania zainteresowań i pasji. 
Ale jak to zrobić, aby było szybko, 
trwale i przyjemnie?

Przede wszystkim musimy uru-
chomić wyobraźnię, ponieważ w 
niej tkwi ogromna siła. Uczestnicy 
zajęć z metod efektywnej nauki 
tworzą skojarzenia, układają histo-
ryjki, opowiadania, w których to 
zawierają się informacje, potrzeb-
ne do zapamiętania. Wymaga to 
pewnego wyluzowania i pozwole-
nia sobie na różne, śmieszne i 
dziwne skojarzenia. Bardzo przy-
daje się dobry humor i nastawienie 
na zabawę, a niekoniecznie nasta-
wienie na „poważną” naukę. Może 
to nie być łatwe na początku, ale z 
pomocą trenera i reszty grupy, któ-
ra nawzajem się motywuje i zachę-
ca, zazwyczaj udaje się to szybko 
osiągnąć. Jeśli skojarzenia są 
śmieszne, dziwne, a nawet absur-
dalne, łączą się z emocjami i ru-
chem, to informacje, które zapa-
miętujemy, łatwiej i na dłużej za-
pisują się w naszym umyśle.  

Skojarzenia są bazą technik 
wprowadzanych na zajęciach. Naj-
prostsze z nich to technika łańcusz-
kowa i rzymski pokój, które służą 
m.in. do zapamiętywania informa-
cji w kolejności. Inna metoda – 
symbole – pozwala na zapamięty-
wanie cyfr np. dat, pinów, numerów 
telefonów, paragrafów prawni-
czych. Do nauki słówek z języków 
obcych bardzo przydaje się metoda 
słów zastępczych. Ciekawym na-
rzędziem są też  mapy myśli, czyli 
notowanie w formie obrazu. 

Na zakończenie warto podkre-
ślić, że trening mózgu nie tylko 
ułatwia zapamiętywanie, ale też – 
podobnie jak gimnastyka ciała - 
wpływa na dobre samopoczucie, 
poczucie własnej wartości, pobu-
dza do większej aktywności, doda-
je energii do działania, wpływa na 
poprawę jakości życia.

Pamiętajmy – NA NAUKĘ NI-
GDY NIE JEST ZA PÓŹNO!

Janusz Rutkowski
Trener w Szkole Pamięci SPW

Podobnie jak w latach ubie-
głych, także w tym roku 
obchodziliśmy Jubileusz 

Długoletniego Pożycia Małżeń-
skiego mieszkańców Bielan. Uro-
czystość odbyła się 8 listopada 
2014 r. w sali widowiskowej Urzę-
du Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy. Gospodarzami uroczystości 
byli: burmistrz Dzielnicy Bielany 
Rafał Miastowski oraz zastępca 
burmistrza Piotr Rudzki. Życze-
nia jubilatom składali również: 
zastępca burmistrza Grzegorz Pie-
truczuk oraz przedstawicielka 
Rady Dzielnicy Bielany Ilona Po-
pławska. 

W tegorocznej uroczystości 
uczestniczyło 61 par świętujących 
swój jubileusz. Program spotkania 
wypełniły składane jubilatom ży-
czenia i wyrazy uznania, wręczenie 
pamiątkowych dyplomów, upo-
minków, kwiatów, a także specjal-
nie z tej okazji przygotowany kon-
cert, podczas którego w pełną no-
stalgii i wzruszeń podróż zabrała 
obecnych Kamilla Lewicka przy 
akompaniamencie Kariny Górki. 
Koncert uświetnił spontaniczny 
występ jednego z jubilatów, któ-
rym był znany piosenkarz i kom-
pozytor Tadeusz Woźniakowski. 
Uroczystość zakończył uroczysty 
obiad i przekazane gościom szcze-
gólne podziękowania burmistrza 
Dzielnicy Bielany za możliwość 

Złote Gody na Bielanach

wspólnego świętowania tak wyjąt-
kowego Jubileuszu. 

Serdecznie podziękowania 
składamy również ks. prałatowi 
Krzysztofowi Koskowi – probosz-

czowi parafii pw. św. Zygmunta, 
dzięki którego życzliwości została 
odprawiona Msza święta w intencji 
jubilatów i ich rodzin. 

WSZ

Każdego roku z powodu za-
trucia tlenkiem węgla, po-
tocznie zwanego czadem, 

w Polsce ginie kilkadziesiąt osób. 
Bardzo często nie ma to związku z 
powstaniem pożaru, a wynika je-
dynie z niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się w nich 
urządzeń i instalacji grzewczych. 
Bielańscy policjanci przypominają 
główne zasady postępowania.

Przepisy zobowiązują do 
czyszczenia kominów!

• cztery razy w roku w domach 
opalanych paliwem stałym (np. 
węglem, drewnem),

• dwa razy w roku w domach 
opalanych paliwem ciekłym i ga-
zowym,

• co najmniej raz w roku usu-
wamy zanieczyszczenia z przewo-
dów wentylacyjnych.

Skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niepełnego spalania mate-
riałów palnych, w tym paliw, które 
występuje przy niedostatku tlenu 
w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadze-

OSTRZEGAMY! Czad – cichy zabójca
nia wynika z faktu, że tlenek wę-
gla:

• jest gazem niewyczuwalnym 
zmysłami człowieka (bezwonny, 
bezbarwny i pozbawiony smaku),

• blokuje dostęp tlenu do orga-
nizmu, poprzez zajmowanie jego 
miejsca w czerwonych ciałkach 
krwi, 

Co jest główną przyczyną za-
czadzeń?

Głównym źródłem zatruć w 
budynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów komino-
wych: wentylacyjnych, spalino-
wych i dymowych.

Co zrobić, aby uniknąć zacza-
dzenia? 

• przeprowadzać kontrole tech-
niczne, w tym sprawdzanie szczel-
ności przewodów kominowych

• użytkować sprawne technicz-
ne urządzenia

• nie zaklejać i nie zasłaniać w 
inny sposób kratek wentylacyj-
nych,

• w przypadku wymiany okien 
na nowe, sprawdzić poprawność 
działania wentylacji

• systematycznie sprawdzać 

ciąg powietrza, np. poprzez przy-
kładanie kartki papieru do otworu

• często wietrzyć pomieszcze-
nie,

• nie bagatelizować objawów 
duszności, bólów i zawrotów gło-
wy, nudności, wymiotów, oszoło-
mienia.

Zamontować czujnik czadu !
Jak pomóc przy zatruciu tlen-

kiem węgla? 
• zapewnić dopływ świeżego 

czystego powietrza;
• wynieść osobę poszkodowaną 

w bezpieczne miejsce, jeśli nie stano-
wi to zagrożenia dla zdrowia osoby 
ratującej, jak najszybciej przystąpić 
do udzielania pierwszej pomocy,

• wezwać służby ratownicze (po-
licję, pogotowie ratunkowe, PSP),

PAMIĘTAJMY! Od stosowa-
nia się do powyższych rad może 
zależeć nasze zdrowie i życie oraz 
zdrowie i życie naszych bliskich. 
A wystarczy jedynie odrobina 
przezorności.

Komenda Rejonowa Policji 
Warszawa V, ul. Żeromskiego 7, 
tel. 22 603 71 55, 112, 997.

kom. Elwira Brzostowska

Rafał Miastowski składa Jubilatom życzenia

Jubilaci jak zwykle dopisali
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Jerzy Zieliński, od 30 lat związany z 
Towarzystwem Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Piaski”, niedługo skończy 

80 lat. To niemało, a nie widać. Życzymy 
kolejnych 100 lat w tak dobrej formie! Nasz 
jubilat, który wygrywał co chciał w tenisie 
stołowym i ziemnym oraz siatkówce, obec-
nie bez wysiłku robi sobie 30-kilometrowe 
wycieczki po Bielanach. Jak On to robi?

Pan Jerzy urodził się 29 stycznia1934 r. 
Już w 1958 r. został absolwentem bielańskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego i od 
wielu lat cyklicznie spotyka się ze znajomy-
mi ze studiów. Choć już od 90. lat XX w. jest 
na emeryturze, aktywnie działa w zarządzie 
bielańskiego TKKF „Piaski”, a także od 8 
lat prowadzi sekcję tenisa stołowego w war-
szawskiej Wyższej Szkole Menedżerskiej. 

Co w działalności w TKKF „Piaski” ocenia 
Pan jako swój szczególny sukces?

Pan prezes Bogusław Nader zaangażo-
wał mnie do prowadzenia zajęć sportowych. 
Prowadziłem zajęcia z tenisa stołowego, a 
moi podopieczni grali w turniejach dzielni-
cowych. Natomiast gry w  tenisa ziemnego 
uczyłem na kortach „Spójni” i czasami na 
kortach „Hutnika”. Działo się to w latach 
2007-2009. Miałem bardzo dużo młodzieży 
i w związku  z tym byłem bardzo zapraco-
wany. Tych zajęć już jednak nie prowadzę i 
z racji wieku, i na skutek sportowych kon-
tuzji. Jednak, gdy osobiście grałem w tur-
niejach tenisa ziemnego, wielokrotnie repre-
zentowałem TKKF „Piaski”.

W zarządzie TKKF „Piaski” społecznie 
pracują stalowi weterani. Przecież prezes 

Jubileusz Jerzego Zielińskiego
Multimedalista z TKKF „Piaski”

Bogusław Nader jest od pana jeszcze starszy. 
Jakie planujecie działania w TKKF i na co 
mogą liczyć bielańczycy?

Przede wszystkim w TKKF jest wspa-
niała atmosfera. Prezes Nader organizuje 
amatorskie turnieje w piłce siatkowej. Cie-
szą się one dużą frekwencją, więc organizo-
wane są mistrzostwa Warszawy amatorów 
w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. 

Pan już czynnie nie bierze udziału w za-
wodach. Ile ma pan na swoim koncie tytułów 
mistrza Polski i w jakich kategoriach?

Moją karierę rozpocząłem w tenisie 
stołowym. W 1951 r. grałem w „Kolejarzu 
Otwock”, bo tam mieszkałem. Po kilku la-
tach zdobyłem mistrzostwo juniorów woje-
wództwa warszawskiego, następnie mistrzo-
stwo seniorów województwa warszawskie-

go.  Przeszedłem więc do „Polonii Warsza-
wa”, gdzie grałem w I lidze. Przestałem grać 
wyczynowo po kilku latach, gdy wprowa-
dzono gąbki. Nadal rywalizowałem jednak 
w turniejach organizowanych w Polsce. 
Wygrałem 38 turniejów ogólnopolskich w 
tenisie stołowym. Po tenisie zacząłem grać 
w piłkę siatkową. Działo się to w latach 
1957-1961. Z kolei gdy miałem 27 lat, bar-
dzo zainteresowałem się tenisem ziem-
nym. 

Jakie osiągnął Pan sukcesy w amatorskim 
tenisie ziemnym?

Zdobyłem 9 razy indywidualne mistrzo-
stwo Polski, w tym 3 razy - międzynarodo-
we mistrzostwo Polski. Ponadto 12 razy 
byłem mistrzem Polski w grze podwójnej. 
Mistrzostwo Warszawy w grze pojedynczej 
zdobyłem 11 razy, a 7 razy byłem mistrzem 
Warszawy w grze podwójnej. Ponieważ 
wyjeżdżałem też na turnieje międzynarodo-
we, zdobyłem dwukrotnie międzynarodowe 
mistrzostwo Litwy. Nie sposób zliczyć ty-
tułów wicemistrzowskich. 

Jest Pan w świetnej formie. Co Panu w 
tym pomaga?

Cyklicznie jeżdżę na rowerze i polecam 
to innym bielańczykom. Średnio 3 razy w 
tygodniu jeżdżę po 30 kilometrów i prawie 
się nie męczę. Jeżdżę przez Las Młociński, 
Kępę Potocką, Las Bielański aż do Parku 
Młocińskiego i z powrotem. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Olga Gajda

11 listopada 2014 r. w sali muzealnej 
AWF Warszawa odbyło się sym-
boliczne odsłonięcie tablicy pa-

miątkowej w związku z nadaniem przez 
Radę m.st. Warszawy  nazwy skrzyżowaniu 
ulic Kasprowicza i Sacharowa w dzielnicy 
Bielany: Rondo Akademii Wychowania 
Fizycznego. 

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej doko-
nali JM Rektor AWF Warszawa prof. An-

Rondo Akademii 
Wychowania Fizycznego

Odsłonięcie tablicy
drzej Mastalerz oraz burmistrz dzielnicy 
Bielany Rafał Miastowski. Nazwa ronda 
została nadana z okazji Jubileuszu 85-lecia 
Uczelni.

Nazwa: Rondo Akademii Wychowania 
Fizycznego (nazwa skrócona: Rondo AWF) 
została uchwalona przez Radę m. st. War-
szawy dnia 16 października 2014 r. (Uchwa-
ła nr XCII/2373/2014).

Ewa Bujalska

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biu-
ra Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 
7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 
oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy 
www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Infor-
macji Publicznej m.st. Warszawy zostało 
podane do publicznej wiadomości ogłoszenie 
o organizowanym przetargu ustnym nieogra-
niczonym na sprzedaż nieruchomości grun-
towej zabudowanej o powierzchni 1372 m2, będącej własnością m.st. Warszawy, położo-
nej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. B. Podczaszyńskiego 12, oznaczonej jako 
działki ewidencyjne nr 120/4, 120/5 i 161 w obrębie 7-05-09, uregulowanej w KW Nr 
WA1M/00414225/2. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 
210, II piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Zbywania Nieru-
chomości m.st. Warszawy w Wydziale Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, pok. nr 112, I piętro, tel. 22 443 21 71, w 
okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Ponadto informuję, że z aktualną ofertą przetargową nieruchomości m.st. Warszawy, 
można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie „Miejskie 
nieruchomości na sprzedaż”.

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/Bielany/Bie-
lany__Ogloszenie_o_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomo-
sci_gruntowej_zabudowan.htm

http://www.smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_nieruchomosci-
&L=pl&X=7497621.429488705&Y=5793634.509441854&S=11&O=0&komunika-
t=off

Jerzy Zieliński

Prof. Andrzej Mastalerz i Rafał Miastowski w otoczeniu zespołu ludowego
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BOK – GRUDZIEŃ

3.12, godz.18.00 
Z cyklu „Muzyczne podróże – Wło-
chy”. 
Wystąpią Matteo Mazzucca, Leonardo 
Massi, Angela Ottone w programie „Musi-
ca e Parole”. Bilety 10 zł.

5.12, godz. 18.00
Wernisaż wystaw „Codzienne i 
odświętne – wieś mazowiecka na 
starej fotografi i” oraz „Malarstwo 
na szkle Anny Kurzątkowskiej”.
W programie koncert Kapeli Niwińskich. 
Wstęp wolny.

7.12 „Dzień na ludowo” z okazji 
Roku Oskara Kolberga
Godz. 12.30 – Dla dzieci i rodziców 
koncert Zespołu Folklorystycznego 
„Lazurki”, wstęp wolny.
Godz. 17.00 – Dla dorosłych i nie 
tylko koncert Zespołu Tańca Ludo-
wego „Warszawa” z AWF w Warsza-
wie, wstęp wolny.

Godz. 11.00 – 17.00 – Kiermasz 
rękodzieła i sztuki ludowej

10.12, godz.18.00
Koncert świąteczny pt. „Witaj 
gwiazdko złota” w wykonaniu 
Beaty Żelazek, Jerzego Ostapiuka i 
Feliksa Gałeckiego.
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 1 grudnia

14.12, godz. 12.30
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”.
Spektakl „Teoś i Boże Narodzenie”. Bilety 
10 zł, przedsprzedaż od 8 grudnia.

14.12, godz. 17.00
Koncert „Veselisje majko bożja” 
koncert kolęd różnych narodów w 
wykonaniu zespołu Yugonostalgia. 
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 8 grudnia.

17.12, godz. 18.00
Z cyklu „Klasyka na Bielanach”.
Wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
www.bok-fi lia.eu, tel. (22) 835-54-44

1.12, godz. 17.00
„Moje muzykowanie”. 
Koncert gitarowy w wykonaniu 
uczestników zajęć - nauki gry na 
gitarze w BOK ul. Estrady 112 pod 
kierunkiem Roberta Bielaka. 
Wstęp wolny.

13.12, godz.12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze 
sztuką”.
W programie: „Kłopoty św. Mikołaja” - 
spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów 
Agencji VENA. 
Bilety 5 zł

19.12, godz. 18.30 
„W świątecznym nastroju”.
Koncert piosenek w wykonaniu aktorów 
teatrów warszawskich, opracowanie mu-
zyczne i akompaniament Andrzej Perk-
man. 
Bilety 10 zł

Warsztaty artystyczne w BOK 
na Estrady 112

4.12 (czwartek), godz. 17.00
Warsztaty ceramiczne „Świąteczne 
anioły” cz. II – szkliwienie.
Odpłatność 20 zł

9.12 ( wtorek), godz.17.30 
„Odlotowe bombki”. 
Warsztaty tworzenia bombek przy wy-
korzystaniu różnych technik np. fi lco-
wanie, decoupage, bombki papierowe, 
materiałowe. Odpłatność 60 zł. Zapisy do 
5.12.2014 r,  nr tel (22) 834 40 04.

11.12 (czwartek), godz.17.00
„Zapach świąt”. 
Warsztaty robienia stroików świątecznych. 
Zapewniamy wszystkie materiały. Zrobio-
ne stroiki są własnością uczestników. Od-
płatność 80 zł. Zapisy do dnia 9.12. 2014 r, 
tel. nr (22) 834 40 04.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 
tel. 22 834 65 47, www.bok-bielany.eu

Kasa czynna: poniedziałek 17.00–19.00; wtorek 11.00–13.00; 
czwartek 17.00–19.00 oraz na godzinę przed imprezą
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DAM PRACĘ
• Pomocnik (dziewczyna z liceum, albo studentka), odbieranie 
telefonów we wlasnym domu, 3 razy w tygodniu (17.00 do 21.00). 
Tel. 694 815 477 dzwonić od godz. 19.00

• Goniec, młoda dziewczyna do odbierania korespondencji 
z poczty i rozdawania ulotek. Tel. 694 815 477 dzwonić od 
godz. 19.00

SZUKAM PRACY
• Położna zaopiekuje się osobą starszą. Tel. 505 113 892.

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

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

• Pogotowie komputerowe. Masz problem z komputerem? Za-
dzwoń! Bezpłatny dojazd i diagnoza na terenie Warszawy. Pre-
ferowane dzielnice: Bielany, Bemowo, Żoliborz, Łomianki, Wola, 
Centrum. Wystawiam faktury Vat 23%. Telefon: 503-500-065.

• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i dozór. Tel. 602 
362 911.

• Przeprowadzki – tanio, tel. 502-450-486
• Pranie dywanów 8 zł/m², tel. 502-450-486.
• Księgowy od 25 lat w zawodzie, poprowadzi każdą fi rmę od 
A – Z. Porady podatkowe i księgowe zawarte w cenie. Tel. 
691 036 471.

• Galeria sztuki „Art- kresy”. Duży wybór obrazów – motywy przyro-
dy i kwiatów. Bielany. ul. Marymoncka 77 (vis a vis AWF). Tel. 601 
845 928. Czynna w godz. 12.00–18.00, sob. 12.00–15.00.

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, IV p., 
w niskiej zabudowie, blisko metra Słodowiec na mniejsze 2 
pokojowe z widną kuchnią, na parterze lub  wyżej w budynku z 
windą. Tel. 605 487 013.

• Pracujący mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia. Tel. 539 
054 911 dzwonić od godz. 20.00, 799 082 246 (w godz. 15.00-
22.00).

• Małżeństwo szuka mieszkania w dowolnej dzielnicy (niedrogo). 
Tel. 737 087 715, 539 054 911 po godz. 19.00.

• Kupię mieszkanie do remontu w dowolnej dzielnicy. Tel. 698 152 
217 (dzwonić po 22.00).

• Sprzedam działkę, budowlano-rekreacyjna bez zabudowy Marki 
k/Warszawy. 1400 m2, 105 tys. zł (po zaniżonej cenie). Okazja!!!. 
Tel. 737 087 715, 799 082 246 (w godz. 15.00-22.00).

• Rodzina z dzieckiem szuka do wynajęcia niedrogiego mieszka-
nia w dowolnej dzielnicy. Tel. 737 087 101, 799 082 246.

• Pokój do wynajęcia przy stacji Stare Bielany. Tel. 22 834 26 
48.

• Kawalerka do wynajęcia, umeblowana, sprzęt AGD, po remoncie 
– Pruszków Centrum. Tel. 22 834 26 48.

• Dwa mieszkania własnościowe (46 i 71 m2) z dwoma miejscami 
postojowymi, przy stacji Metro Wawrzyszew zamienię na jedno 
duże mieszkanie. Tel. 724 769 205 lub 515 513 427.

• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, IV p., 
w niskiej zabudowie, blisko metra Słodowiec na mniejsze 2 
pokojowe z widną kuchnią, na parterze lub wyżej w budynku z 
windą. Bez pośredników. Tel. 605 487 013.

• 29 m2 Żeromskiego cegła 1p/3. Tel. 602360494
• 37 m2 Bogusławskiego 2004 rok z tarasem 18 m2! garaż . Tel. 
8340210.

• 49 m2 Żeromskiego 2 piętro cegła balkon. Tel. 602360494.
• Poszukujemy mieszkania na Starych Bielanach. Tel. (22) 
8340210.

NAUKA
• Angielski – Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjalny, matura 
(podstawowa, rozszerzona), certyfi kat FCE,  sprawdzian szó-
stoklasisty,  konwersacje,  korepetycje, konkursy. tłumaczenia. 
Magister, certyfi kat CAE (poziom zaawansowany), doświadcze-
nie, efektywnie , dojazd. Tel. 609 979 485.

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

• Język niemiecki. Nativ speaker. Konwersacja. Korepetycje – 
szeroki zakres. Tel. 722 756 323.

INNE
• Oddam małe kaktusy oraz małe roślinki (Asparagusy) i kaktusowe 
pnące. Tel. 698 152 217 dzwonić późnym wieczorem.

• Fundacja Światło Oddział w Warszawie realizująca program 
„Akademia Walki z Rakiem”, poszukuje darczyńcy, który 
mógłby przekazać bezpłatnie projektor multimedialny, może 
być używany. Sprzęt był by wykorzystywane do celów 
szkoleniowych podczas spotkań uczestników programu 
„Akademia Walki z Rakiem”. Kontakt: Monika Zaremba. Tel. 
661 411 520.
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CRS I BIBLIOTEKA – GRUDZIEŃ

Biblioteka przy ul. Duracza 19, 
tel. 22 835 43 55

Do  31 grudnia 2014 r. w godzinach 
otwarcia biblioteki.
W 20 rocznicę powstania Dzielni-
cy Bielany biblioteka prezentuje 
wystawę fotografi i pt: „Bielańskie 
refl eksje”, na którą składa się 48 
fotogramów.
Prezentowane zdjęcia pokazane są w 
bardzo ciekawy i nietypowy sposób. Ze 
zbiorów biblioteki zostały wybrane sta-
re bielańskie fotografi e ukazujące ulice 
i zabudowę. Zostały one połączone ze 
współczesną fotografi ą przedstawiają-
cą dzisiejsze Bielany. 
Podczas trwania ekspozycji ogłoszony 
zostanie konkurs wiedzy o warszaw-
skich Bielanach, który adresowany jest 
do młodzieży w wieku 13 – 16 lat ze 
szkół znajdujących się na terenie na-
szej dzielnicy. 

  
Mediateka Start-Meta, ul. 

Szegedyńska 13a, www.mediateka.
waw.pl , tel. 22 291 44 68

13 grudnia 2014 r. godz. 10:30.
Rodzinne warsztaty bożonarodze-
niowe
Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe to 

program, którego zadaniem jest integracja 
międzypokoleniowa oraz  inspirowanie do 
tworzenia profesjonalnych dekoracji bożo-
narodzeniowych. Warsztaty zostaną prze-
prowadzone przez mistrzynie fl orystyki i 
plastyczki. W Mediatece zajęcia odbędą się 
13 grudnia (sobota) w godzinach 10.30 – 
14.30. Spotkanie zorganizowane zostanie 
dla 20 osób: 10 dorosłych i 10 dzieci w wie-
ku szkolnym (rodzice, dziadkowie, ciocie i 
wujkowie z dziećmi). Uczestnicy najpierw 
wspólnie wykonają kompozycję bożona-
rodzeniową, którą będą mogli zabrać do 
domu. Potem tworzyć będą dekoracje 
świąteczne, które zostaną wyeksponowane 
na wystawie w Urzędzie Dzielnicy Bielany. 
Ze względu na pracę z gorącym klejem, no-
życzkami itp. zapraszamy dzieci od 7 roku 
życia. 
Zapisy pod numerem telefonu MutiCen-
trum: 22 291 44 71.

16 grudnia 2014 r. godz. 17:30
Rodzinne kolędowanie ze Społecz-
ną Szkołą Muzyczną im. W. Luto-
sławskiego.

18 grudnia 2014 r. godz. 17:30
Przedstawienie teatralne dla dzieci 
pt. „Królowa Zimy i Święty Mikołaj” 
w wykonaniu Teatru Złoty Dukat. 
Wstęp wolny!

Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Staszica

www.bibliotekabielany.waw.pl

CRS Bielany zachęca mieszkańców do korzy-
stania z naszych obiektów oraz uprawiania 
sportu zimą. Aktywność sportowa poma-
ga zachować szczupłą sylwetkę i kondycję 
przez cały rok. To doskonały sposób na:
- walkę z depresją sezonową
- wzmocnienie odporności organizmu
- zahartowanie się
Jeśli uda się Państwu wygospodarować 
na sport chociaż 45 minut 3 razy w tygo-
dniu odkryją Państwo nieprzebrane zaso-
by energii. Uprawianie sportu zmotywuje 
Was - wybierzcie ekscytujące ćwiczenia, 
które poprawią Waszą wydolność!
Na Sali fi tness mieszczącej się w Kompleksie 
Sportowym przy ul. Lindego 20 każdy, bez 
względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. 
Proponowane zajęcia:
ZGRABNE POŚLADKI I UDA; ZDROWY 
KRĘGOSŁUP; ABT; TBC; PŁASKI BRZUCH; 
SZCZUPŁE NOGI + PŁASKI BRZUCH; PŁA-
SKI BRZUCH + STRETCHING;  CELLU - STOP; 
BRZUCH + POPOMANIA, PILATES ORAZ 
ZUMBĘ (zajęcia są również w soboty).
W tym samym kompleksie mieści się tak-

że siłownia, gdzie pod kierunkiem wy-
kwalifi kowanych instruktorów można 
skorzystać z urządzeń siłowych i aerobo-
wych. Instruktorzy służą fachową radą w 
doborze ćwiczeń, które będą najlepsze 
dla poprawienia samopoczucia, kondycji 
czy rzeźby ciała. 
Zachęcamy również do uczęszczania na 
zajęcia z boksu prowadzone przez utytuło-
wanego zawodnika Henryka Zatykę, który 
uprawiał pięściarstwo w latach 1983 – 2002. 
Wielbiciele pływania mogą skorzystać z 
bielańskich pływalni: przy ul. Lindego 20 
oraz z obiektu przy ul. Conrada 6, gdzie 
poza basenem jest także jacuzzi i sauna.
Zapraszamy do CRS Bielany od poniedział-
ku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 
oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 
8:00 – 22:00. 
Szczegółowe informacje o imprezach, 
grafi kach zajęć, cennikach i godzinach 
funkcjonowania można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: www.crs-bielany.
waw.pl.

CRS Bielany

Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe Bielany

www.crs-bielany.waw.pl, tel. 22 835 00 09 
Zapraszamy do CRS Bielany

Dlaczego warto uprawiać sport zimą!

13grudnia w godz. 10-13 w Szkole 
Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 
48 odbędzie się XII edycja Świą-

tecznego Kiermaszu. W przygotowania za-
angażowani są uczniowie, nauczyciele i 
rodzice, którzy wykonują oryginalne ozdo-
by świąteczne, karty świąteczne, torby na 
prezenty itp. Ponadto w dniu Kiermaszu 
będzie można skosztować wypieków, wła-
snoręcznie udekorować pierniki i posłuchać 
muzyki. W trakcie Kiermaszu odbędzie się 
także licytacja rękodzieła wykonanego przez 
nauczycieli 80-tki. 

Środki zebrane podczas Kiermaszu za-
silą konto SOS „Podziel się sercem” i będą 
wykorzystane na dofi nansowanie wycieczek 
i wyjazdów klasowych dla dzieci, których 
rodziny znajdują się w trudnej sytuacji fi -
nansowej.

Dodatkową atrakcją Kiermaszu będzie 
przekazanie uczniom i nauczycielom SP 80 
tablicy multimedialnej, projektora multime-

Świąteczny Kiermasz w SP 80
dialnego i laptopa przez fi rmę ElektroEko, 
w zamian za zbieranie Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego.

Zapraszamy do wspierania działań 
uczniów i nauczycieli SP 80. Jeśli posiadają 
Państwo i Państwa znajomi niepotrzebny 
sprzęt elektryczny lub elektroniczny, prosi-
my o dostarczenie go do szkoły w dniu 
Kiermaszu.

Pomaganie innym daje ogromną radość 
i satysfakcję, a przede wszystkim charakte-
ryzuje ludzi wrażliwych i po prostu dobrych. 
Wszystkim ofi arodawcom serdecznie dzię-
kujemy!

Renata Kucharska

Kiermasz wi teczny w SP80  

 

 

XII edycja wi tecznego Kiermaszu odb dzie si  13 grudnia w godz. 10-14 w 
Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48. W przygotowania zaanga owani s  uczniowie, 
nauczyciele i rodzice, którzy wykonuj  oryginalne ozdoby wi teczne, karty wi teczne, 
torby na prezenty itp. Ponadto w dniu Kiermaszu b dzie mo na skosztowa  wypieków, 
w asnor cznie udekorowa  pierniki i pos ucha  muzyki. W trakcie Kiermaszu odb dzie si  
tak e licytacja r kodzie a wykonanego przez nauczycieli 80 – si tki.  

rodki zebrane podczas Kiermaszu zasil  konto SOS „Podziel si  sercem” i b d  
wykorzystane na dofinansowanie wycieczek i wyjazdów klasowych dla dzieci, których 
rodziny znajduj  si  w trudnej sytuacji finansowej. 

Dodatkow  atrakcj  Kiermaszu b dzie przekazanie uczniom i nauczycielom SP 80 
tablicy multimedialnej, projektora multimedialnego i laptopa przez firm  ElektroEko, w 
zamian za zbieranie Zu ytego Sprz tu Elektrycznego i Elektronicznego. 

Zapraszamy do wspierania dzia a  uczniów i nauczycieli SP 80. Je li posiadaj  
Pa stwo i Pa stwa znajomi niepotrzebny sprz t elektryczny lub elektroniczny, prosimy o 
dostarczenie go do szko y w dniu Kiermaszu. 

Pomaganie innym daje ogromn  rado  i satysfakcj , a przede wszystkim 
charakteryzuje ludzi wra liwych i po prostu dobrych. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dzi kujemy! 

Renata Kucharska
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