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URZĄD
XLIV i XLV Sesja Rady Dzielnicy

13 maja 2014 r.  odbyła się  XLIV Sesja Rady Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy. 

Została podjęta uchwała w sprawie projektu 
wykazu nr 1/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. lokali użytko-
wych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej 
części gruntu.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie z działalności Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 
2013 r. oraz sprawozdanie z działalności Zakładu Gospo-
darowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy za 2013 r.

*   *   *

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
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W dniu 2 czerwca 2014 r.  odbyła się  XLV Sesja Rady 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. 

Zostały podjęte cztery uchwały w sprawie wniosku 
o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu 
m.st. Warszawy na 2014 r. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy przedstawił  sprawozdanie z analizy oświadczeń mająt-
kowych radnych za 2013 r.

Oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowe-
go oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

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
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Obchody Dnia Dziecka w dniu 31 maja Bielańczycy 
spędzili w plenerze, w radosnej i słonecznej atmos-
ferze. Zabawa odbyła się tradycyjnie na terenach 

rekreacyjnych osiedla Chomiczówka. Imprezę uroczyście 
otworzyli przedstawiciele władz dzielnicy: zastępcy burmi-
strza Marek Lipiński i Grzegorz Pietruczuk oraz Prezes 
Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Chomiczówka” Edward Młynarczyk w towarzystwie 
Bielańskiego Słonia.

Kolorowo i wesoło w „Dniu Dziecka na Chomiczówce”

a w Wielkim Konkursie Ekologicznym znaleźli się szczę-
śliwi zwycięzcy nagrody głównej – dwuosobowego rejsu 
promem do Szwecji.

Kilkugodzinną zabawę dla dzieci i całych rodzin uświet-
nił występ Gwiazd, na który zaprosił burmistrz Rafał Mia-
stowski w towarzystwie zastępców i prowadzącej imprezę 
Zofi i Czernickiej. Wystąpili: Halina Benedyk z przeboja-
mi dla najmłodszych, Jeremi i Artur z hitami dla młodzie-

ży oraz łączący pokolenia zespół Szafa Gra z największymi 
przebojami lat 70, 80 i 90. 

Organizatorami imprezy byli: Urząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, Warszawska Spółdzielnia Budowlano-
Mieszkaniowa „Chomiczówka i Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Chomiczówka”. Impreza odbyła się 
dzięki dużemu wsparciu huty ArcelorMittal Warszawa. 
Dziękujemy za wspólną zabawę!

ZK

Informacja 
dla mieszkańców 
ul. Pruszyńskiego

Wydział Infrastruktury informuje mieszkańców bu-
dynków położonych w rejonie ul. Pruszyńskiego, 
że przystępuje do opracowania projektu przebu-

dowy w/w ulicy w zakresie: wymiany nawierzchni jezdni 
wraz z podbudową, wymiany nawierzchni chodników i po-
szerzenie chodnika po stronie przedszkoli poprzez zapłyto-
wanie trawnika, wymiany oświetlenia, zmiany stałej organi-
zacji ruchu. W celu zachowania dwustronnego parkowania 
pojazdów konieczne będzie ustanowienie jednego kierunku 
ruchu. Utrzymanie dwukierunkowego ruchu wymagać będzie 
wprowadzenia zakazów postoju, ponieważ parametry tech-
niczne ulicy tj. jej szerokość uniemożliwiają wymijanie się 
pojazdów przy zachowaniu możliwości parkowania. 

W związku z tym Wydział Infrastruktury zwraca się z 
prośbą do mieszkańców w/w rejonu o nadsyłanie do 30 czerw-
ca 2014 r. uwag dotyczących proponowanej organizacji ruchu 
w formie pisemnej na adres Urzędu Dzielnicy lub w formie 
elektronicznej na adres wom@poczta.bielany.waw.pl.

WIR

Edward Młynarczyk, Marek Lipiński, Grzegorz Pietruczuk i Zo� a Czernicka

Halina Benedyk Roztańczone Bielany...

Burmistrz Rafał Miastowski wręcza dzieciom upominki
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W bogatym programie scenicznym znala-
zły się występy Zespołu Folklorystycznego 
LAZURKI, zespołu Viva La Musica oraz 
laureatów tegorocznego XIII Konkursu Wo-
kalnego „Mikrofon dla każdego”. Nie zabra-
kło też barwnych pokazów tanecznych laure-
atów jubileuszowego XX Bielańskiego Prze-
glądu Zespołów Tanecznych „Taneczny Krąg 
2014”, którym zasłużone nagrody wręczył 
zastępca burmistrza Piotr Rudzki oraz radna 
Ilona Popławska. Program uświetniły poka-
zy walk zaprezentowane przez Straż Miejską 
m.st. Warszawy oraz Bielański Klub Karate 
Kyokushin.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla 
rodzin z dziećmi zaproponowane wokół sceny, tj. malowa-
nie buzi i zabawy animatorów Inca Play i Twórczych Dzie-
ciaków, warsztaty cyrkowe prowadzone przez grupę „Cyrk 
mały, ale doskonały”, kąciki plastyczne, muzyczne i lite-
rackie na stoiskach Biblioteki Publicznej oraz Bielańskiego 
Ośrodka Kultury. Dzieci znakomicie bawiły się w pneuma-
tycznym wesołym miasteczku, a szczere uśmiechy wywo-
ływała jazda na kucykach, możliwość wejścia do kabiny 
prawdziwego wozu strażackiego oraz trzymanie kierowni-
cy policyjnego motoru, który udostępniła Komenda Rejo-
nowa Policji Warszawa V. Nie zabrakło konkurencji spor-
towych, ćwiczeń Aikido z instruktorami Klubu Jodan, 
a także nauki pierwszej pomocy. Szczególną atrakcją były 
symulatory Żandarmerii Wojskowej – jazdy 3D i zderzeń. 

W tym roku zadbano o rozwój ekologiczny rodzin. 
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej przeprowadziła 
m.in. warsztaty recyklingowe, quizy wiedzy przyrodniczej, 
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● wspierania i upowszechniania kultury fi zycznej, 
w tym m.in.:

– wyboru ofert w II otwartym konkursie ofert na reali-
zację zadań publicznych w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fi zycznej w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy w 2014 r.,

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

Warszawy w roku szkolnym 2013/2014 programu „Lato 
w mieście 2014 r.”.

Bezpośrednim organizatorem programu „Lato w mieście 
2014 r.” jest Dzielnica Bielany. Celem Programu jest za-
pewnienie różnorodnych form wypoczynku dzieciom 
i młodzieży pozostającej w czasie ferii letnich na terenie 
miasta. Program będzie realizowany od 30 czerwca do 29 
sierpnia 2014 r. 

O szczegółach programu będziemy informowali na 
bieżąco.

● realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu 
m.st. Warszawy oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej m.st. Warszawy.

Teksty uchwał Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie interne-
towej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w formie 
papierowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym dla Dziel-
nicy 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

oddana w użytkowanie wieczyste (uchwały nr 3375/2014 
i nr 3376/2014 z dnia 20 maja 2014 r.),

– przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
lokali mieszkalnych na rzecz najemców umieszczonych 
w wykazie Nr 2/2014 wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania wykazu 
do publicznej wiadomości (uchwała nr 3319/2014 z dnia 30 
kwietnia 2014 r.),

– podania do publicznej wiadomości wykazu nr 2/2014 
lokali użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu,

– wycinki drzew (tzw. zgoda właścicielska). W tym 
miejscu ponownie wyjaśnię, że wyrażenie zgody właści-
cielskiej jest początkiem postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska dla 
Dzielnicy Bielany o wydanie decyzji administracyjnej do-
tyczącej zgody lub odmowy usunięcia drzew. Wobec po-
wyższego, należy mieć na uwadze, że wydawana przez 
Zarząd Dzielnicy zgoda właścicielska nie przesądza w spo-
sób ostateczny o dokonaniu wycinki.

– udzielenia 50% bonifi katy od opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 
2013 r.,

– rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej za 2014 r.

– obniżenia stawki procentowej opłaty rocznej za użyt-
kowanie wieczyste gruntu związanego z garażem,

– wyrażenia zgody na zawarcie umów pod inwestycje 
liniowe;
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Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

URZĄD

33Godz. 14.00 – Otwarcie pikniku

Od 15 kwietnia 2014 r. do 27 maja 2014 r. Zarząd 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbył 6 posie-
dzeń, w trakcie których omówił łącznie 193 sprawy, 

w tym podjął 168 uchwał.
Wśród zagadnień, będących przedmiotem dyskusji 

Zarządu Dzielnicy Bielany, należy wymienić te z zakresu:
● gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami 

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

– przyjęcia planu gospodarowania lokalami użytkowy-
mi m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany na lata 2014–2016 
(uchwała nr 3315/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.),

– podania do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w najem w trybie kon-
kursu ofert (uchwała nr 3358/2014 z dnia 20 maja 2014 r.),

– okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użyt-
kowego (uchwała nr 3335/2014 z dnia 14 maja 2014 r.),

– najmu i rozwiązania umów najmu lokali użytkowych, 
w tym boksów motocyklowych i garaży,

– wymiany stolarki okiennej (uchwała nr 3285/2014 
z dnia 23 kwietnia 2014 r.),

– wyrażenia zgody na remont pustostanu z przekrocze-
niem limitu dopuszczalnej wysokości wydatków ponoszo-
nych na remont lokalu mieszkalnego (uchwały nr 3312/2014 
i nr 3313/2014 z 30 kwietnia 2014 r. oraz 3365/2014 
i 3366/2014 z dnia 20 maja 2014 r.), 

– najmu lokali mieszkalnych, 
– wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych, 
– wydzielenia z zasobu lokali mieszkalnych m.st. War-

szawy lokali spełniających kryteria lokali socjalnych,
– realizacji wyroku sądu nakazującego opróżnienie lo-

kalu mieszkalnego;
● gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy, 

położonymi na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.: 
– ustalenia stawki procentowej oraz aktualizacji opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych (uchwała nr 3374/2014 z dnia 20 maja 2014 r.),

– zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na 
której ustanowiono odrębną własność lokalu, którego prze-
znaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została 

W tym roku 1 czerwca, Dzień Dziecka obchodzili-
śmy wyjątkowo. Tego dnia Grupa DSF na terenie 
bielańskiego ratusza zorganizowała akcję chary-

tatywną pt. „Grupa DSF spełnia marzenia Patryka”. Kim 
jest Patryk? Jakie było jego marzenie? 

Patryk jest 7-letnim bardzo bystrym chłopcem, o prze-
pięknie niebieskich oczach, pełnym życia i ciekawym 
świata, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. To 
właśnie jego marzenie – marzenie bycia policjantem – Sła-
womir Duba, właściciel Grupy DSF postanowił spełnić. 

„Grupa DSF spełnia marzenia Patryka”
Wyjątkowy Dzień Dziecka na terenie bielańskiego ratusza

Specjalnie dla Patryka przygotowany został scenariusz ro-
dem z fi lmu akcji. Zadaniem Patryka było odnalezienie 
podłożonej przez terrorystów bomby-atrapy. Patryk na 
wezwanie burmistrza dzielnicy Bielany Rafała Miastow-
skiego zjawił się w towarzystwie funkcjonariuszy specjalnej 
jednostki i rozpoczął poszukiwania. Dzięki swej spostrze-
gawczości wskazał miejsce podłożonego ładunku, a ten 
został dezaktywowany przez jego starszych wykwalifi ko-
wanych do tego typu zadań kolegów. Całość wydarzenia 
była „na żywo“ transmitowana na ekranie przy scenie. 

Organizator, Grupa DSF zadbał o szereg atrakcji dla 
wszystkich dzieci. Dmuchane zamki, klauni, kuglarze 
i szczudlarze towarzyszyli dzieciom przez cały dzień, 

a każde dziecko, które wzięło udział w konkursie, wybie-
rało sobie nagrodę ufundowaną przez Grupę DSF. Patry-
kowi kibicowała rodzina, koledzy ze szkoły wraz z jej 
dyrektor Ireną Małyszczuk, dyrektor ośrodka, gdzie Patryk 
uczęszcza na rehabilitację dr n. reh. Jolanta Stępowska, 
burmistrz miasta Ząbek Robert Perkowski, jego zastępca 
Artur Murawski oraz zawodnicy KSW: Karolina Kowal-
kiewicz, Jan Błachowicz i Marcin Różalski.

Elżbieta Sawerska

Burmistrz Rafał Miastowski dzwoni po pomoc

Patryk wkracza do akcji

Zadowolony Patryk po udanej akcji
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Matura 2014 na Bielanach
Z języków obcych największym powo-

dzeniem wśród zdających tradycyjnie cieszył 
się angielski – 925 absolwentów liceum 
ogólnokształcącego przystąpiło do matury 
na poziomie podstawowym i 532 na rozsze-
rzonym. Biologię w LO na poziomie rozsze-
rzonym wybrało aż 229 abiturientów, nieco 
mniej chemię – 174. W technikach i liceum 
profilowanym do egzaminu na poziomie 
podstawowym z języka polskiego przystąpi-
ło 346 absolwentów, a z matematyki 443.

Na wyniki pisemnych trzeba będzie po-
czekać do końca czerwca. Jeśli się komuś nie 
powiedzie, albo otrzyma oceny niższe od 
spodziewanych albo zmieni plany co do 
dalszego kształcenia, może w ciągu 5 lat 
poprawiać swoje wyniki. Świadczy o tym 
spora liczba przystępujących do egzaminu 
absolwentów z lat ubiegłych.

WOW Podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego klas maturalnych w Zespo-
le Szkół Sportowych, któremu prze-

wodniczy pani dyrektor Iwona Pych, odzna-
czono dwunastu abiturientów z najlepszą 
średnią i osiągnięciami sportowymi. Tego-
roczni maturzyści otrzymali wyróżnienia 
podpisane przez Rafała Miastowskiego, 
burmistrza dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy. Uhonorowanie najlepszych maturzystów 
poprzedzała część artystyczna, przygotowa-

na przez Barbarę Kekusz i klasę II B. Gro-
nu pedagogicznemu wręczono kwiaty jako 
podziękowanie za trzyletni trud szkolenia 
sportowców, natomiast maturzyści od Dy-
rekcji otrzymali małe słonie z podniesionymi 
trąbami. Każda forma zaklinania rzeczywi-
stości, aby stała się bardziej przychylna ab-
solwentom, była przed maturą pożądana. Na 
efekty tegorocznego egzaminu dojrzałości 
przyjdzie nam poczekać do 27 czerwca. 

Dorota Zduńczyk

W związku z ukończeniem szkoły 
przez tegorocznych maturzystów 
Rafał Miastowski, burmistrz 

dzielnicy Bielany złożył im serdeczne gra-
tulacje i życzył sukcesów w na studiach oraz 
w życiu zawodowym. Imienne gratulacje za 
uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta 

Gratulacje od burmistrza dla najlepszych 
tegorocznych absolwentów

w roku szkolnym 2013/2014 otrzymała od 
burmistrza Zuzanna Sitkiewicz z Techni-
kum Księgarskiego im. Stefana Żeromskie-
go oraz Monika Uznałowicz z LII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysława Rey-
monta.

Redakcja24kwietnia została 
otwarta w galerii 
Młodz ieżowego 

Domu Kultury im. Marii Gwiz-
dak wystawa „Święty Jan Pa-
weł II”. Na wystawę składają 
się prace malarskie i rysunkowe 
dzieci uczestniczących w zaję-
ciach plastycznych pracowni 
MDK pod kierunkiem artysty 
plastyka, Andrzeja Ziomka. 
Bezpośrednią inspiracją do po-
wstania prac stała się sylwetka, 
wpisanego 27 kwietnia 2014 r. 
w poczet świętych Kościoła Katolickiego – 
Papieża Polaka, Jana Pawła II. Celem tego 
projektu było przybliżenie młodemu poko-
leniu postaci Papieża, jego spotkań z innymi 
ludźmi, podróży, a także chwil skupienia, 
modlitwy i kontemplacji.

MDK na Andersena uczcił 
Świętego Papieża-Polaka

Dzieci z dużym zainteresowa-
niem przyjęły ten temat do reali-
zacji. Okazało się 
przy tym, że choć w 
większości nie mo-
gły zetknąć się z Oj-
cem Świętym osobi-
ście lub choćby po-
przez transmisje te-
lewizyjne, to znają i 
darzą szacunkiem i 
serdecznością postać 
Papieża. Okazja do 
rysowania i malo-

wania stała się więc jeszcze jed-
ną możliwością spotkania z nim 
i światem wartości jakie repre-
zentował. Wystawa była czynna 
do końca maja 2014 r.

Andrzej Ziomek

Wyróżnienie dla Dominika Adamskiego

Dominik Adamski, uczeń I klasy Gimnazjum Nr 154 w Zespole Pla-
cówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 został 
wyróżniony w konkursie  „RODZINKA.UE” organizowanym przez 

Panią prof. dr hab. Danutę Hübner.
Konkurs polegał na zaprezentowaniu  w dowolnej formie, „jak na prze-

strzeni 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej zmieniło się życie Twoje i  
Twojej Rodziny i bliskich”. Wyjazd do Brukseli nastąpił w dniach 09.04 – 
12.04.2014 r. Zaproszenie do Brukseli otrzymała również wychowawczyni 
naszego podopiecznego, Sabina Pieczko.

Dyrektor ZPOW Małgorzata Gontarek

Zespół uczniów XCIV LO im. gen. 
Stanisława Maczka w składzie: 
Grzegorz Jankowski (IIA), Kaja 

Gotlib (IIC), Maria Walasek (IIE) i Maciej 
Giers (IIF) zajął II miejsce w Mazowieckim 
Konkursie Wiedzy Realioznawczej o Kra-
jach Niemieckiego Obszaru Językowego 
„Dreimal Deutsch”. Konkurs zorganizowa-
ny został już po raz drugi przez Instytut 
Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

„Maczek” zajął II miejsce w  Konkursie „Dreimal Deutsch”
oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Ada-
ma Mickiewicza w Warszawie. Zwycięzcą 
została drużyna z XLIX LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga 
Goethego, a miejsce III przypadło ekipie z 
XXXIII LO Dwujęzycznego im. Mikołaja 
Kopernika. Młodzież uczestnicząca w kon-
kursie wykazała się dużą wiedzą dotyczącą 
krajów niemieckiego obszaru językowego. 

Jolanta Kotnowska

Najlepsi uczniowie klas maturalnych ZSS Nr 50

Dwunastu wspaniałych 
z ZSS Nr 50
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Jak co roku w maju, w naszej  dzielnicy 
w 9 liceach ogólnokształcących oraz 
w 3 technikach i 1 liceum profi lowanym 

rozpoczęły się egzaminy maturalne. 5 maja 
rano na bielańskich ulicach, szczególnie 
w okolicach szkół ponadgimnazjalnych 
można było zobaczyć wielu elegancko ubra-
nych abiturientów.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami 
w pierwszych 3 dniach wszyscy przystąpili 
do obowiązkowych egzaminów z języka 
polskiego, matematyki i języka obcego. 
Pozostałe dni przeznaczone były na egzami-
ny także z innych przedmiotów, zarówno 
w wersji podstawowej, jak rozszerzonej. 

W tegorocznej sesji do egzaminu przystą-
piło 912 absolwentów liceów ogólnokształ-
cących oraz 300 z lat poprzednich. W techni-
kach i liceum profi lowanym – odpowiednio 
253 obecnych  i 190 z lat ubiegłych.
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 5Godz. 16.00 – Występ zespołu tańca nowoczesnego

WZachęcie 100 lat temu udostępnio-
no publiczności makietę projektu 
nowej willowej dzielnicy Warsza-

wy schowanej wśród zieleni w pobliżu ulu-
bionego celu wycieczek parostatkiem – Mło-
cin Miasta-Ogrodu. Pomysłodawcą projektu 
było Towarzystwo Higieniczne, które naby-
ło ziemię od panów Łempickiego i Nowiń-
skiego, a następnie następująco rekomendo-
wało wybrane miejsce: „Miejscowość poło-
żona na wzniesieniu, nie ma najmniejszych 
śladów wilgoci, osłoniona gęstymi lasami 
sosnowymi od dokuczliwych wichrów, za-
ciszna i spokojna, ma właśnie za zadanie stać 
się miejscem odpoczynku dla znużonych 
całodzienną pracą Warszawian. Bliskość 
parku miejskiego zapewnia miły spacer. 
Bliskość Wisły gwarantuje zdrowe i higie-
niczne kąpiele rzeczne” (Świat z 1914 r). 
Miasto-Ogród Młociny był pierwszą tego 
typu, w pełni przemyślaną, koncepcją urba-
nistyczną. Projektant  Ignacy Miśkiewicz 
wytyczył ulice, określił kształt działek i 
wskazał miejsca, gdzie mają stanąć budynki 
użyteczności publicznej. Dojazd miała za-
pewnić planowana linia tramwajowa.

Wybuch I wojny światowej na kilka lat 
wstrzymał planowaną inwestycję. W latach 
20 rozpoczęła się zabudowa części wyzna-
czonych działek, ale w znacznie skromniej-
szej niż pierwotna wersji. Linię tramwajową 
na Młociny zbudowano dopiero po II wojnie 
światowej. Do pętli w pobliżu ul. Farysa 
kursował tramwaj nr 28. Linię zlikwidowa-
no w początku lat 70. XX w., w czasie bu-
dowy Wisłostrady. 

Jak widać w tym roku Młociny obchodzą 
100. rocznicę swego powstania. Z pierwot-
nej koncepcji Miasta-Ogródu nie pozostało 
wiele – jednak przy porównaniu dawnych 
map wyraźnie  widać, że współczesne ulice: 
Heroldów, Encyklopedyczna, Michaliny, 
Anny Jagiellonki, Wazów, Królowej Jadwi-
gi i Dzierżoniowska były wytyczone przez 
Miśkiewicza. Zachowało się też kilkanaście 
charakterystycznych naczółkowych domów, 
których miały powstać setki. 

Dzisiejsze Młociny, przecięte Trasą 
Gdańską (ul. Pułkową) składają się z dwóch 
wzajemnie powiązanych części Wschodniej 
i Zachodniej. W zachodniej są szkoły, przed-
szkola, kościoły (3!), sklepy. We wschodniej 
niezwykle popularny wśród mieszkańców 
Bielan Park Młociński oraz piękny, malow-
niczy brzeg Wisły, a przede wszystkim Pałac 
Bruhla.

Bo historia Młocin nie zaczęła się 100 
lat temu. Urok zalesionej skarpy warszaw-
skiej odkrył wiele lat wcześniej minister 
Augusta II Mocnego Henryk von Bruhl, 
który w latach 1752-58 wybudował dla 
siebie rezydencję podmiejską nazwaną „Wi-
lanowem Północy”. Pałac przez długie lata 
słynął z hucznych zabaw i bali. W przypa-
łacowym zwierzyńcu trzymano rozmaite 
dzikie zwierzęta: żubry, dziki, jelenie i da-
niele, zbudowano także bażantarnię. W pa-
łacu bywali królowie August III Sas i Sta-
nisław August Poniatowski.

Współczesne Młociny to także jedno z 
najprężniej rozbudowujących się osiedli 

Na końcu metra. 
Młociny Miasto-Ogród

mieszkaniowych pełne młodych rodzin. 
Urokliwe uliczki części willowych, kryjące 
perły architektury współczesnej i dawnej. 
To także kampus UKSW tętniący życiem 
studenckim. 

Na terenie Młocin znajdują się trzy ob-
szary krajobrazu chronionego: Zespół Przy-
rodniczo-Krajobrazowy Dęby Młocińskie z 
kilkusetletnimi drzewami godnymi Białowie-
ży, Rezerwat Przyrody Ławice Kiełpińskie 
na Wiśle oraz Użytek Ekologiczny przy Lesie 
Młocińskim czyli popularna Łąka we wspo-
mnianym wcześniej Parku Młocińskim.

Wszystkie te atrakcje, a także wiele in-
nych będzie można zobaczyć w czasie wiel-
kiej Imprezy Integracyjnej Młociny Miasto-
Ogród organizowanej z okazji 100-lecia w 
dniach 6-8 czerwca 2014 r. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie  Dzielnicy Bielany, Samo-
rządu Młocin i Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. W piątek 6.06. za-
planowano uroczyste rozpoczęcie. Zapra-
szamy na występ dzieci ze SP Nr 77 oraz 
plenerowy spektakl teatralny na terenie 
kampusu. Sobota to szereg atrakcji m.in. 
konkurs fotografi czny, wykłady na UKSW, 
malowanie płotu wokół uczelni – każdy 
może stworzyć graffi ti się pod okiem fa-
chowca, a także turniej tenisowy. Wieczorem 
wspólne śpiewanie z szantowym zespołem 
BORY. W niedzielę zaczynamy od rana – 
spacer z historią, na którym będzie szansa 
usłyszeć opowieści z historii i zobaczyć 
miejsca z nimi związane. Równolegle Mło-
ciny na sportowo – nordic walking z instruk-
torem. W południe msza w intencji miesz-
kańców, a po niej – piknik parafialny, z 
konkursami, a także  szansa spróbowania 
lokalnych specjałów. 

Wszystkie szczegóły i aktualności do-
stępne na profi lu facebookowym Samorządu 
Młocin  i stronie mlociny.com

Zapraszamy wszystkich sympatyków 
Młocin do udziału w naszym święcie! Po-
znamy się nawzajem, bo tak naprawdę 
mieszkańcy to największy atut naszego 
osiedla.

PS. Metro Młociny nie jest na Młoci-
nach. By do nas dojechać, trzeba przesiąść 
się do autobusu, skorzystać z własnego ro-
weru lub veturilo (jest stacja na UKSW) lub 
wybrać samochód. 

 Agnieszka Gola – sekretarz 
Samorządu Mieszkańców Młocin

Dla zakochanych w Warszawie
cyjnych – kursy wiedzy o War-
szawie skierowane do dzieci i 
młodzieży oraz osób doro-
słych, bezpłatne spacery po 
Warszawie w towarzystwie profesjonalnych 
przewodników miejskich, saloniki histo-
ryczne. Opiekujemy się miejscami pamięci 
narodowej. W bieżącym roku jednym z 
najważniejszych  projektów TPW, który 
realizować będziemy wspólnie z urzędem 
m.st. Warszawy, jest XXXI konkurs „War-
szawa w kwiatach i zieleni” tym razem, 
dedykowany prezydentowi Stefanowi Sta-
rzyńskiemu w 80. rocznicę mianowania go 
komisarycznym Prezydentem m.st. Warsza-
wy oraz w 70. rocznicę powołania go na 
stanowisko Komisarza Cywilnego przy 
Dowództwie Obrony Warszawy. Konkurso-
wi  temu, w okresie letnim, towarzyszyć  
będzie wiele atrakcyjnych imprez, o których 
informować będziemy m.in. na naszej stro-
nie internetowej – www.tpw-zb.pl, w siedzi-
bie Oddziału Żoliborz-Bielany przy ul. Ma-
rii Kazimiery 20 lok. 2 na Żoliborzu oraz 
telefonicznie pod numerem telefonu 22  251 
54 57.  Zapraszamy zakochanych w Warsza-
wie do współpracy z nami. Siedziba Oddzia-
łu czynna jest codziennie od poniedziałku 
do czwartku w godzinach 11.00-13.00 oraz 
po południu od 17.00-18.30.

Maria Wiro-Kiro
TPW Oddział Żoliborz-Bielany

Chciałabym zaprosić Państwa do mo-
jego biura poselskiego, które mieści 
się w samym centrum Warszawy, 

naprzeciwko Ambasady Włoskiej, przy Pl. 
Dąbrowskiego 5. Jest ono czynne od wtorku 
do piątku w godzinach 9.00-17.00, zaś w 
poniedziałki od godziny 12.00 do godzi-
ny19.00. Problemy, z którymi Warszawiacy 
zgłaszają się do mnie na dyżury, dotyczą 
głównie spraw mieszkaniowych oraz spo-
łecznych. Bliskie memu sercu są problemy 
ludzi młodych i osób niepełnosprawnych.

W „Raporcie z monitoringu aktywności 
biur poselskich oraz efektywności wydawa-
nych na nie środków publicznych” wydanym 
w 2011 r. przez Stowarzyszenie Studentów, 
Absolwentów i Przyjaciół K MISH UW „Pro 
Collegio” moje biuro poselskie znalazło się 
na pierwszym miejscu pod względem jakości 

Zaproszenie do biura poselskiego
działania wśród biur warszawskich posłów 
PO. W rankingu ogólnopolskim dotyczącym 
pracy biur 460 posłów zajęło 7 miejsce. 
Praca mojego biura poselskiego została do-
ceniona. Staram się swoją pracą służyć 
mieszkańcom Warszawy. 

Na dyżury poselskie zapraszam wszyst-
kich, którzy potrzebują pomocy. Zapisy na 
dyżury prowadzone są drogą telefoniczną pod 
numerem tel. 22 828 63 79 lub e-mailowo: 
joanna.fabisiak@sejm.pl.

Zachęcam również do 
odwiedzenia mojej stro-
ny internetowej: www.
joannafabisiak.pl oraz 
mojego profi lu na face-
booku.

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Od września 2013 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy Oddział Żoli-
borz-Bielany, po kilkuletniej prze-

rwie, wznowił swoją działalność. Oddział  
Żoliborz-Bielany powstał w 1965 r., jako 
jeden z oddziałów Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy, które w 1963 r. powołał do życia  
prof. Stanisław Lorentz – dyrektor Muzeum 
Narodowego, człowiek szczególnie zasłużo-
ny dla ratowania kultury narodowej podczas 
II wojny światowej oraz ogromnie zaangażo-
wany w odbudowę Zamku Królewskiego w 
Warszawie. Śmiało można powiedzieć, że bez 
prof. Stanisława Lorentza nie przywrócono 
by do życia Zamku Królewskiego – pomnika 
historii i kultury narodowej. 

Celem Towarzystwa Przyjaciół Warsza-
wy, w tym Oddziału Żoliborz-Bielany, jest 
upowszechnianie wśród mieszkańców na-
szej stolicy oraz poza nią wiedzy o Warsza-
wie dawnej i współczesnej, chronienie 
wszelkiej postaci dziedzictwa kulturowego 
w Warszawie, dbałość o piękno, czystość 
i estetykę miasta oraz tworzenie planów 
i projektów rozwoju Warszawy akceptowal-
nych społecznie i zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.

Od początku swojej działalności TPW 
skupia ludzi, którym dobro naszego miasta 
leży szczególnie na sercu, którzy wiele już 
dla Warszawy zrobili i planują zrobić. Re-
alizujemy wiele projektów i działań eduka-
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28kwietnia ponad 400 pracowni-
ków, podwykonawców, przedsta-
wicieli firm kooperujących i 

władz lokalnych wzięło udział w dorocznym 
Dniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Hucie 
ArcelorMittal Warszawa.

„To powinien być dla nas wszystkich 
dzień radości i satysfakcji z tego, że stosu-
jemy w sposób naturalny i praktyczny zasa-
dę: „Zatrzymaj się, pomyśl i pracuj bez-
piecznie”. Nie możemy dopuścić, by  stał 
się on dniem smutku i żałoby po kolegach, 
którzy ulegli wypadkom” – powiedział 
prezes Marek Kempa, otwierając  tegorocz-
ny Dzień BHP w ArcelorMittal Warszawa. 

„Chciałbym zacząć od bardzo dobrej 
wiadomości  – powiedział Klaus Niemayer, 
który przyjechał do Warszawy  z Luksem-
burga jako reprezentant zespołu BHP  grupy 
ArcelorMittal. – Warszawska Huta jest 
pierwszym zakładem w dywizji ArcelorMit-
tal Europa – Wyroby Długie, który osiągnął 
najwyższy  poziom „5” w programie wdra-
żania Standardów Zapobiegania Wypadkom 
Śmiertelnym. Gratuluję! !!!”. 

Huta ArcelorMittal Warszawa ma powo-
dy do satysfakcji. W 2013 r. wskaźnik czę-
stotliwości wypadków (liczba wypadków 
pomnożona przez 1 000 000 i podzielona 
przez sumę przepracowanych godzin), obej-
mujący także podwykonawców, wyniósł 
0,69. To jeden z lepszych wyników w całej 
korporacji. „Dobre wyniki zobowiązują, 
musimy nadal pracować nad bezpieczeń-
stwem pracy. Naszym celem jest zero wy-
padków” – podkreśla Marek Kempa, prezes 
zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa. 

W tym roku program Dnia BHP obejmo-
wał kilka premier filmowych. Najpierw 
pracownicy i goście obejrzeli fi lm, zawiera-
jący wypowiedzi prezesa Lakshmi Mittala i  
członków najwyższego kierownictwa Arce-
lorMittal.

Potem przyszedł czas na premierową emi-
sję fi lmu pt. „Zatrzymaj się, pomyśl i pracuj 
bezpiecznie – standardy BHP w karykaturze”. 
W konwencji slapsticku pokazuje on sytuacje 
niebezpiecznie, które mogą się wydarzyć w 
Hucie. Film nakręcili zdolni stażyści: Jakub 
Świetlicki, Marek Kałyńczak, Artur Kosior, 
Konrad Wolski, Grzegorz Osowiecki, Ka-
mil Florczak. W charakterze kaskadera wy-
stąpił manekin Zenek. Uczestnicy Dnia BHP 

mogli także obejrzeć po raz pierwszy fi lm o 
cyklu produkcyjnym ArcelorMittal Warszawa 
pt. „Skąd bierze się stal”.

Następnie wręczono nagrody za zgłosze-
nie największej liczby sytuacji niebezpiecz-
nych w 2013 r . Otrzymali je:  Stalownia i 
indywidualnie Piotr Jurys oraz Dariusz 
Wieczorek z działu Dystrybucji Energii 
Elektrycznej  za największą liczbę zgłoszo-
nych sytuacji niebezpiecznych w przelicze-
niu na jednego pracownika. Artur Gierwa-
towski odebrał  nagrodę za najlepszy projekt 
innowacyjny.  

Wręczono także nagrody i odznaczenia 
dla honorowych dawców krwi. 

*   *   *
W programie Dnia Bezpieczeństwa i 

Zdrowia był  także pokaz akcji ratowniczej  
w trakcie wykonywania prac na wysokości, 
ćwiczenia ewakuacji z zadymionego tunelu, 
pokazujące jak się ratować w razie pożaru, 
fi nał rozgrywek tenisa stołowego. 

Po południu w Centrum Rekreacyjno-
Sportowym przy ul. Lindego odbył się tur-
niej siatkówki z udziałem 4 drużyn:  repre-
zentacji Warszawy Państwowej Straży Po-
żarnej, reprezentacji Urzędu Dzielnicy 
Bielany,  reprezentacji fi rmy Zarmen i Ar-
celorMittal Warszawa.

Wśród kibiców, zagrzewających do boju 
zespół Urzędu Dzielnicy Bielany, był bur-
mistrz Rafał Miastowski, który przyjechał  
do hali sportowej prosto ze szpitala i poru-
szał się o kulach.  W drużynie Urzędu Dziel-
nicy grali m.in. zastępca burmistrza Grze-
gorz Pietruczuk i dyrektor Bielańskiego 
Ośrodka Kultury Jarosław Bobin. W repre-
zentacji  fi rmy Zarmen grał dyrektor Jaro-
sław Topolski, a drużynę ArcelorMittal 
Warszawa wsparł aktywnie, zdobywając 
cenne punkty, prezes Marek Kempa. 

Turniej zakończył się następującym wy-
nikiem: I m –  reprezentacja Warszawy 
Państwowej Straży Pożarnej, II m – repre-
zentacja  ArcelorMittal Warszawa, III m – 
reprezentacja Urzędu Dzielnicy Bielany 
i IV m – reprezentacja fi rmy Zarmen.

Impreza była tak udana, że wszystkie 
drużyny zadeklarowały chęć dalszych roz-
grywek podczas Tygodnia Zdrowia Huty 
ArcelorMittal Warszawa, planowanego we 
wrześniu.  

Ewa Karpińska

7czerwca br. w warszawskiej hucie 
ArcelorMittal zostanie zorganizowany 
Dzień Otwarty. Przedstawiciele huty 

zapraszają do zwiedzania wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby zobaczyć jak powsta-
je stal. Tego dnia będzie można obejrzeć 
stalownię i walcownię, która obecnie jest 
jedną z najnowocześniejszych linii walcow-
niczych w Europie. W jej budowę koncern 
ArcelorMittal, największy na świecie pro-
ducent stali, zainwestował 80 mln euro.

Ewa Karpińska, rzeczniczka prasowa 
Huty ArcelorMittal Warszawa przypomina: 
– Huta Warszawa była pierwszą sprywaty-
zowaną w Polsce hutą stali, co uchroniło ją 
przed zamknięciem. Rozpoczynająca się w 
1989 r. transformacja systemu gospodarcze-
go okazała się trudnym przedsięwzięciem 
dla dużych państwowych zakładów przemy-
słu ciężkiego. By sprostać konkurencji na 
wolnym rynku potrzebne były nowoczesne 
technologie – czyli inwestycje. Nasza huta 
jest obecnie jednym z nielicznych produk-
cyjnych zakładów przemysłowych w War-
szawie. 

Łącznie od czasów sprywatyzowania w 
modernizację Huty Warszawa zainwestowa-

Zobacz, jak powstaje stal
Dzień Otwarty w Hucie ArcelorMittal Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w dys-
kusji na temat projektów zgłoszonych do 
Budżetu Partycypacyjnego 2015. Wniosko-
dawcy, których wnioski zostały zweryfi ko-
wane pozytywnie, zaprezentują mieszkań-
com swoje projekty. Zapraszamy na dwa 
spotkania: 

Dyskusja

Naszej drogiej Koleżance

Barbarze Gietek
wyrazy współczucia 

i słowa wsparcia 
z powodu śmierci

Taty
składa

Wydział Ochrony Środowiska 
Dzielnicy Bielany

Naszej drogiej Koleżance

Ewie Kurpias
z serca płynące wyrazy współczucia 

i słowa wsparcia w trudnych chwilach
z powodu śmierci

Mamy
składają

naczelnik oraz koleżanki i koledzy 
z Delegatury Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich w Dzielnicy Bielany

Tak powstaje stal...

Najlepsze drużyny turnieju siatkówki w CRS Bielany

Dzień Bezpieczeństwa 
w warszawskiej hucie
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no ponad 200 mln euro. W latach 1995-1997 
powstała nowa stalownia. W 2008 r. urucho-
miono nową walcownię drobną. Dziś huta 
jest nowoczesnym producentem stali z po-
wodzeniem konkurującym jakością produk-
tów na rynku Unii Europejskiej. Huta pro-
dukuje stal na potrzeby przemysłu maszy-
nowego, samochodowego, łożyskowego, 
śrubiarskiego oraz budownictwa. 

Priorytetem zakładu jest bezpieczeń-
stwo. W ciągu ostatniej dekady wskaźnik 
częstotliwości wypadków zmniejszył się o 
ponad 90%. Celem jest 0 wypadków przy 
pracy – podkreśla Ewa Karpińska. Ważne 
jest też ograniczenie wpływu na środowisko. 
W ciągu ostatnich 15 lat huta ograniczyła na 
każdą tonę wyprodukowanej stali emisję 
pyłów o 89,3%, emisję gazów o 63,4% po-
nadto znacznie zmniejszono zużycie 
wody, energii elektrycznej i gazu ziemnego 
– dodaje. 

Bilans ostatnich 25 lat jest dla huty po-
zytywny. – Modernizacja i restrukturyzacja 
dały nam przepustkę do XXI w. Zapraszamy 
wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak dziś 
wygląda i pracuje warszawska huta oraz jak 
powstaje najwyższej jakości stal – mówi 
Ewa Karpińska. 

Zainteresowani mogą zarejestrować 
swój udział w wycieczce na specjalnej stro-
nie: www.hutawarszawazaprasza.pl. Liczba 
miejsc ograniczona ze względu na bezpie-
czeństwo zwiedzających. Uczestnicy muszą 
mieć ukończone 15 lat. Wstęp do huty tylko 
w długich spodniach i pełnym obuwiu na 
płaskim obcasie. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mają kaski i strój ochronny oraz zostaną 
zapoznani z przepisami BHP. 

Tadeusz Olechowski

● 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 
17.00 – prezentowane będą wnioski z zakre-
su infrastruktury i oświaty oraz inne.

● 11 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 
17.00 – prezentowane będą wnioski z zakre-
su ochrony środowiska, kultury i sportu. 

Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawa ul. Żeromskiego 29, sala nr 30, 
wejście od ul. Jarzębskiego. 

 Redakcja
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Stopniowo, na miarę naszych możliwości, 
zmieniają się Bielany. Rosną w bok, w górę, 
pięknieją. Handel prywatny uciekł już z łóżek 
polowych i tandetnych straganów. Powstają 
liczne sklepiki, butiki, markeciki. Odchodzi 
stare. O właśnie! Dobry przykład. Czy pamię-
tacie ile mieliśmy wtedy aptek? 5 (słownie: 
pięć). Państwowych, bo innych nie było. 
Obecnie działa ich ponad... 40! Opisałem ten 
niebywały rozwój („NB” XII 2007) w felie-
tonie: „Zdrowych świąt życzę!”.

Skoro o zdrowiu mowa. Dotychczasowy 
największy pracodawca i truciciel Bielan, 
Huta Warszawa, stała się Hutą Lucchini War-
szawa, a następnie ArcerolMittal. Zmienia się 
technologia, park maszynowy, profi l produk-
cji, co zdecydowanie zmniejszyło emisję 
trujących związków i poprawiło parametry 
bielańskiego powietrza. Uff. Głęboki od-
dech.

I dalej jeszcze o zdrowiu, rekreacji. Ścież-
ki rowerowe. Od zawsze pędziłem przez 
Bielany na rowerze, ba, niemal urodziłem się 
z nim. Tak mi pozostało. Miłe skrzywienie. 
Do połowy lat ‘90 nie było u nas ścieżek dla 
rowerzystów, a o systemie Veturilo wówczas 
nikomu się jeszcze nie śniło. Lecz sukcesyw-
nie zaczęło przybywać ścieżek. Podjąłem 
więc temat: objechałem caluśkie Bielany 
wzdłuż i wszerz, opracowując i publikując 
pierwszą dokładną mapę ścieżek na terenie 
dzielnicy. Dobra, przypomnę: odrębnymi 
kolorami oznaczyłem szlaki z kostki Bauma, 
asfaltu i wspólne z ciągami pieszymi. Materiał 
ukazał się („NB” V 2005) w felietonie zaty-
tułowanym: „Ścieżki bez tajemnic”.

Kolejną, ciekawą kartą rozwoju dzielnicy 
są... ujęcia wody oligoceńskiej. Widok miesz-
kańca zdążającego z baniaczkiem już nikogo 
nie dziwi. Każde z tych miejsc, to świetny 
przykład tzw. małej architektury, wkompono-
wanej w otoczenie. Foto 2. Zaczynaliśmy 
skromnie: od studni przy biurowcu „B” Huty 
Warszawa oraz na tyłach Zakładów Instytutu 
Technologii Materiałów Elektronicznych. W 
kolejnych latach doszły następne, co stało się 
swoistym ewenementem oraz powodem za-
zdrości innych dzielnic Warszawy. Ich loka-
lizacje, daty powstania, głębokość ujęć oraz 
wydajność, na tyle mnie zaintrygowały, że 
odwiedziłem każdą z nich. I... opisałem, 
sfotografowałem, porozmawiałem z miesz-
kańcami, dorzuciłem ciekawostki. Pozostał 

ślad („NB” II 2005) w felietonie pt.: „Zimna 
woda, zdrowia doda”.

Podróż przez 20 lat Bielan to nie tylko 
własne nogi, rower czy auto. To przede wszyst-
kim komunikacja miejska. Bez niej ani rusz, 
a do innych dzielnic dojechać trzeba. W mia-
rę szybko i sprawnie. Tu pojawi się (nie bez 
przyczyny: 10 lat Polski w UE) wątek dotacji 
z unijnych środków strukturalnych, które 
wsparły bielańskie inwestycje. Te największe 
to: modernizacja pętli na Jarzębskiego wraz z 
budową i przedłużeniem linii tramwajowej 
(przez Reymonta) na Bemowo, dokończenie 
ostatniego odcinka pierwszej linii metra z 4 
bielańskimi stacjami i wreszcie Most Północ-
ny, zwany oficjalnie: Marii Skłodowskiej-
Curie. Foto 3. Kronikarsko przedstawiłem w 
felietonach: („NB” XII 2008) „Jak metro szło” 
oraz („NB XI 2012) „Liść z mostu...”.

Obraz zmian dwóch dekad, nie byłby peł-
ny bez zakończonych w ubiegłym roku remon-
tów ulic, które posiadają newralgiczne znacze-
nie. Dla każdego Bielańczyka. Mam tu na 
myśli zmianę organizacji ruchu oraz utworze-
nie ronda: Wólczyńska / Arkuszowa, remont 
generalny ul. Wólczyńskiej wraz z ciągami 
pieszymi, a także ukończenie budowy drugiej 
„nitki” ul. Kasprowicza. Zostało to opisane dla 
potomności w felietonie („NB” IX 2013) 
„Wrześniowy spacer Wólczyńską”.

Wędrówka bielańska nie może się odbyć 
bez odnotowania jeszcze innego faktu. Czy 
pamiętacie drodzy Bielańczycy pielgrzymki 
po dzielnicy w sprawach służbowych - ratu-
szowych? Do kilkunastu rozrzuconych wy-
działów? Nikomu nie było wygodnie. Do 
czasu. Po latach, pożegnaliśmy stary ratusz 
na Przybyszewskiego 70/72, a powitaliśmy 
nowy na Żeromskiego 29 i skończyły się 
utrapienia. Jego otwarcie nastąpiło 23 X 2009 
r. Teraz wszystko możemy załatwić już w 
jednym miejscu. Foto 4. Wygoda? Nie tylko. 
Normalność. W miejsce starego magistratu 
- po generalnym remoncie - powrócił żłobek. 
Skrupulatnie przedstawiłem temat w felieto-
nie („NB” XII 2009) „Na tropie ratusza”. Nota 
bene, wspominam go z wielką nostalgią, bo 
choć był ciasny, ale bardzo kameralny.

Skoro pojawił się motyw dziecka i jego 
rodziców, nie sposób pominąć licznych remon-
tów bielańskich szkół, przedszkoli, a także 
placówek kulturalnych. Przez 20 lat ta lista 
stała się naprawdę pokaźna i wciąż się wydłu-
ża. Pisaliśmy o tym nieomal w każdym nume-
rze „Naszych Bielan”. Pozwólcie, że wspomnę 
chociażby o remoncie Bielańskiego Ośrodka 
Kultury na Goldoniego i oczywiście powstaniu 
„Mediateki” na Szegedyńskiej. Foto 5. Naród 
bez stałego dostępu do dóbr kultury, karłowa-
cieje, traci swoją tożsamość. Dałem temu 
wyraz w felietonie („NB” VII/VIII 2013) „36 
schodów do kultury”. Temu służyły liczne 
pikniki witające i żegnające lato na Bielanach. 
Których „gwoździem” programu były znako-
mite koncerty takich gwiazd rocka jak: Dżem, 
Perfect, Budka Sufl era, IRA, T. Love, Elek-
tryczne Gitary i wielu, wielu innych.

I tym optymistycznym akcentem, zakończę 
naszą wspólną wędrówkę przez 20 lat Bielan. 

WĘDRUJĄC PO BIELANACH

Ale, ale, bym zapomniał! Marzą mi się na 
nadchodzące lata kolejne sprawy... Myślę, że 
jestem również wyrazicielem opinii wielu 
Bielańczyków, których specjalnie podpytałem 
na okoliczność powyższego materiału. 1. Po-
szerzenie / II nitka „dławiącej się” ul. Wól-
czyńskiej. 2. Przedłużenie ul. Broniewskiego 
do wyżej wymienionej. 3. Internetowe Radio 
Bielany, czyli interaktywna, platforma komu-
nikacji z mieszkańcami dzielnicy. Informacje 
lokalne, muzyka, konkursy etc. Skoro inne 
dzielnice stolicy mogą, może i my spróbujemy 
wyjść naprzeciw cyfrowej cywilizacji?

Z taką myślą kłaniam się nisko i kończę, 
gdyż całą gazetę mógłbym zapisać! A i tak 
nie starczyłoby miejsca. No, gaduła jestem. 
Kronikarze tak mają :)

Leszek Rudnicki

Dwadzieścia lat minęło...
Czyli powód do słusznej dumy

77Godz. 16.40 – Blok Ekologiczny

Świętujemy 20 lat 
Samorządu Bielan! 

Z tej okazji 17 czerwca o godz. 17:30 w bielańskim ratuszu w sali nr 30 odbędzie się 
uroczysta sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. O godz. 20:00 zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Bielan na wspólne świętowanie! Na skwerze przy ratuszu 
odbędzie się koncert Staśka Wielanka i Kapeli Warszawskiej pt.: „Stare hity z Warsaw 
City”. Artyści wystąpią z repertuarem utworów kabaretowo-warszawskich. 

Stanisław Wielanek od wielu lat związany jest z warszawskim folklorem miejskim. 
W 1970 r. założył Kapelę Czerniakowską, z którą koncertował do 1982 r. Dwa lata póź-
niej z jego inicjatywy powstała  Kapela Warszawska, w której gra do dziś. 

Z tej okazji 17 czerwca o godz. 17:30

To ja, Wasz stały kronikarz bielańskich 
dziejów. Przyznam nieskromnie, że 
czuję się czasem niczym Gall Anonim, 

Jan Długosz, jak Wincenty Kadłubek! Dla-
czego? Już wyjaśniam.

Spojrzałem w kalendarz i... Piękny jubi-
leusz nam się zdarzył. 20 lat minęło, jak jeden 
dzień... No, może dwa, parafrazując piosenkę 
ze znanego serialu.

Otóż, jeszcze całkiem do niedawna byli-
śmy... Żoliborzem. A tu proszę, stało się. 
Mówiąc ciut statystycznie: od 16 VI 1994 r. 
Bielany zostały odrębną gminą (do XII 2002), 
a następnie dzielnicą. To znakomita okazja, 
by spojrzeć na czas jej dojrzewania i rozwój, 
który dokonuje się na naszych oczach. Każ-
dego dnia.

To równocześnie powód do dumy nie 
tylko kolejnych ekip samorządowych, ale 
wszystkich Bielańczyków. Tworzących naszą 
małą Ojczyznę. My naród. Tutejszy.

Lecz tak naprawdę dzisiejsza historia 
rozpoczyna się 35 lat temu. Oto 2 czerwca 
1979 r. przybywa do Polski z pierwszą piel-
grzymką Papież Jan Paweł II. Święty. Wów-
czas podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa 
(sic!), padają słowa, które odmieniają bieg 
historii. „Wołam ja, syn polskiej ziemi.., 
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia.., Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Rok później nastąpił zryw zbiorowej So-
lidarności narodu i nic już nie było takie jak 
przedtem. A potem system - kolos na glinia-
nych nogach, zachwiał się w posadach i roz-
sypał jak kostki domina... 25 lat temu nastąpił 
„Okrągły stół”, a po nim, częściowo wolne, 
kontraktowe wybory do sejmu i senatu, które 
dobiły „jedynie słuszny ustrój”. I kolejny 
obrazek z historii. Dosłowny. W dzienniku 
telewizyjnym Joanna Szczepkowska - aktor-
ka, ogłasza: „Proszę państwa, 4 czerwca 89 
roku skończył się w Polsce komunizm”.

Dlatego jesteśmy dziś w punkcie historii, 
miejscu, które nazywa się: samorządna dziel-
nica Bielany. Warszawa. Polska. Króciutki 
rys faktografi czny. Powierzchnia: 32,3 km². 
Ludność: ponad 132 tys. osób. Granice: Ale-
ja Armii Krajowej - Wisła - Estrady (Puszcza 
Kampinoska) - Księżycowa i Generała Macz-
ka. I jeszcze jedno: blisko 30% powierzchni 
dzielnicy zajmuje zieleń, która jest naszą 
chlubą i wizytówką. Foto 1.

Zmiany, zmiany. I wspomniana data: 16 
VI 94, gdy staliśmy się autonomicznymi Bie-
lanami. Trwał 5 rok transformacji ustroju i 
przerabialiśmy szybką lekcję podstaw ekono-
mii. Kolejni samorządowi włodarze Bielan, 
mieli ten sam potężny „ból głowy”: ogrom 
zaszłości, bieżących potrzeb i... za mały bu-
dżet. Nigdy nie był zbyt duży, lecz to światowa 
reguła i „szat bym tutaj nie darł”. Drukowanie 
„pustego” pieniądza już przerabialiśmy i czym 
się to skończyło? Stanęliśmy przed dużymi 
wyzwaniami. Wiele z nich zarejestrowałem i 
opisałem na łamach „Naszych Bielan”.
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Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
kolejny raz powraca do tradycji 

słynnego przedwojennego marszu „Belwe-
der-Sulejówek” na cześć Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. W latach 20-tych XX w. wiel-
ką wagę przywiązywano do sportów mar-
szowych. Idea tego marszu jest jedna: wspa-
niała rekreacyjno-sportowa zabawa utrzy-
mana w duchu patriotyzmu okresu między-
wojennego. 

Tegoroczny marsz odbył 
się 18 maja na trasie AWF 
Warszawa – Pałac Belwe-
derski. Prezydent RP Broni-
sław Komorowski wystoso-
wał pismo do organizatorów 
i uczestników marszu, w 
którym pisze: „Z uznaniem 
dostrzegam, że dzięki licz-
nemu udziałowi młodzieży 
akademickiej ta wyjątkowa 
impreza znów przypomina o 
osobie, zasługach i ideałach 
Marszałka. Cieszę się, że w 
roku obchodów 100-lecia 
Czynu Legionowego oraz 
25-lecia wolnej III Rzeczy-
pospolitej ulicami stolicy i 
trasą ku dawnemu domowi Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku będą razem maszero-
wać ludzie młodzi i energiczni, wykształce-
ni i świadomi stojącego przed nimi zadania 

Marsz na cześć Józefa Piłsudskiego
– zbudowania dobrej przyszłości Polski 
i Europy”.

W imprezie udział wzięło ponad 200 
uczestników reprezentujących AWF Warsza-
wa, Wydział Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Wojskową 
Akademię Techniczną. Wymarsz z terenu 
Uczelni nastąpił o godz. 11.00 przy akom-
paniamencie Orkiestry Wojskowej. Pod 
Pałac Belwederski drużyny dotarły ok. godz. 
14.00, gdzie nastąpiło uroczyste złożenie 

wieńca pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przez przedstawicieli drużyn 
uczestniczących w marszu.

Ewa Bujalska

16 maja 2014 r. w Sali Tańca Akade-
mii Wychowania Fizycznego Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie, 

odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
„Ubiór sportowy dawniej i dziś” połączonej 
z pokazem mody sportowej Firmy 4F. Była 
to część imprezy „Jędrzejki w bibliotece”, 
która miała na celu m.in. popularyzację 
sylwetki patrona biblioteki AWF Warszawa 
– Jędrzeja Śniadeckiego.

Organizatorem wydarzenia była Biblio-
teka Główna AWF Warszawa im. Jędrzeja 
Śniadeckiego, a patronat honorowy objął JM 
Rektor prof. dr hab. Andrzej Mastalerz. 

Z ogromnym zainteresowaniem wysłu-
chano prelekcji doc. dr Krzysztofa Zucho-
ry poświęconej Jędrzejowi Śniadeckiemu. 
Prelegent przybliżył publiczności postać 
wielkiego uczonego i pedagoga, omawiając 
głównie jego zasługi w kształtowaniu po-
staw młodego pokole-
nia w XIX w.

Atrakcją popołu-
dnia był pokaz strojów 
sportowych Firmy 4F 
w wykonaniu studen-
tów AWF Warszawa w 
choreografi i mgr Mał-
gorzaty Włoczkow-
skiej. 

Na wystawie za-
prezentowano unika-
towe fotografie ze 

„Ubiór sportowy dawniej i dziś”
Wystawa na AWF-ie

zbiorów biblioteki oraz eksponaty wypoży-
czone z Muzeum Sportu i Turystyki, War-
szawskiego Towarzystwa Cyklistów (WTC) 
oraz kolekcji prywatnych.  Tylko w dniu 
otwarcia wystawy można było podziwiać 
autentyczny bicykl Bolesława Prusa, będą-
cy obecnie w posiadaniu WTC. Szczególną 
zasługę w organizacji wystawy miał  absol-
went AWF Warszawa  – Czesław Kruk, 
wielokrotny sponsor Biblioteki Głównej, 
który na wystawę przeznaczył swą prywatną 
kolekcję golfowych gadżetów i pamiątek. 
Wystawa fotografii spotkała się z dużym 
zainteresowaniem wszystkich gości. Przed-
stawiono tu nigdy wcześniej nie prezentowa-
ne fotografi e strojów sportowych z początku 
XX w. Ta część wystawy jest prezentowana 
przez kolejne tygodnie w pomieszczeniach 
Biblioteki Głównej AWF Warszawa. 

Impreza, której głównym organizato-
rem była Bibliote-
ka Główna  im. 
Jędrzeja Śnia-
deckiego, miała 
na celu również 
uświetnienie ob-
chodów 85-lecia 
Akademii Wycho-
wania Fizycznego 
Józefa Piłsudskie-
go w Warszawie 
(1929-2014). 

Ewa BujalskaNiektóre eksponaty na wystawie

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. nzw. dr hab. Jolanta 
Mogiła Lisowska, Rektor AWF prof. dr hab. Andrzej Mastalerz i Dziekan 

Wydziału Turystyki i Rekreacji prof. nzw. dr hab. Marian Kowalewski

Po co sikorce krawat? Jak widzą owa-
dy? Czym tak naprawdę parzy pokrzy-
wa…? Na te i wiele innych pytań 

odpowiadają przewodniczki spacerów po 
jednym z najurokliwszych miejsc naszej 
dzielnicy. W maju ruszył nowy projekt edu-
kacyjny „Rodzinne spacery przyrodnicze po 
Lesie Bielańskim”. To program skierowany 
do rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat. 

Wszyscy ceniący sobie kontakt z naturą, 
otwarci na przyrodnicze ciekawostki, mogą 
wybrać dowolny termin (lub kilka z nich) 
i ruszyć na poznawanie Lasu Bielańskiego 
w różnych porach roku. Program spacerów 
– warsztatów przyrodniczych od wakacji 
realizowany będzie w niedziele w godz. 
11.00-13.00 i będzie trwał do września br.

W czasie spotkań uczestnicy będą po-
znawać fascynujący świat przyrody. Dowie-
dzą się jak rozpoznawać gatunki drzew, co 
komu po martwym drzewie w lesie, pozna-
ją sekrety ptaków i zwierząt leśnych, dowie-
dzą się, jakie znaczenie ma dla sikorki kra-
wat, który dzięcioł jest największy, kim jest 

skrzydlaty murarz oraz kto w lesie szcze-
ka… 

Są jeszcze wolne miejsca na spacer w so-
botę 28 czerwca. Terminy wakacyjne to 
niedziele: 6 lipca oraz 3, 24 i 31 sierpnia, 
a we wrześniu zapraszamy 14 i 21. Warsz-
taty polegają na odkrywaniu tajemnic Lasu 
Bielańskiego w oparciu o proste ekspery-
menty i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia 
prowadzą Agnieszka Pietrzak i Magdalena 
Kołodziejczyk-Kielich, absolwentki 
SGGW, na co dzień prowadzące lekcje 
z zakresu edukacji przyrodniczej. Należy 
pamiętać o ubiorze dostosowanym do wa-
runków pogodowych.

Spacery rozpoczynamy o godz. 11.00 tuż 
przy wejściu do Lasu Bielańskiego przy ul. 
Dewajtis, zbiórka przy przystanku tramwa-
jowym UKSW w kierunku Młocin.

Ze względu na formę warsztatową, licz-
ba miejsc jest ograniczona! 

Zapisy: ekokosponidzie@gmail.com lub 
tel. 696 896 485 - po godz.16.00.

PJE, WOŚ

W niedzielę 11 maja wycieczką „Karuzela na Biela-
nach, czyli o dawnych rozrywkach warszawiaków” 
rozpoczął się cykl pt.: „O rany, Bielany!” - spacery po 
Bielanach organizowane przez Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”.
W czasie wycieczki kilkudziesięciu uczestników 
miało okazję odwiedzić podziemia kamedulskie, 
zobaczyć samego pana Wołodyjowskiego, zwiedzić 
domek pustelniczy, pokręcić się na karuzeli oraz zejść 
nad Wisłę, by dowiedzieć się jak bawiono się niegdyś 
na Bielanach i jaki środek lokomocji był najchętniej 
wybierany przez przybywających tu warszawiaków. 
Na koniec uczestnicy wycieczki rozłożyli koce i 
wspólnie piknikowali, przywołując atmosferę war-
szawskiego „wywczasu”.
Następne spacery w kolejne niedziele, aż do paź-
dziernika (z przerwą w lipcu i sierpniu). Serdecznie 
zapraszamy!
Więcej informacji o wycieczkach na stronie www.
maslaw.org.ploraz www.facebook.com/maslaw.org.
Projekt współfi nansuje Urząd Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy.

Rodzinne spacery przyrodnicze 
po Lesie Bielańskim
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UKSW

99Godz. 17.40 – Pokaz karate

9maja 2014 r. na UKSW w Warszawie 
podpisano umowę ramową o partner-
stwie strategicznym i współpracy z 

koncernem GfK. Uniwersytet reprezento-
wali Rektor UKSW Jego Magnifi cencja ks. 
prof. Stanisław Dziekoński, Dyrektor In-
stytutu Socjologii ks. prof. Sławomir Za-
ręba oraz Pracownicy Instytutu – dr Rafał 
Wiśniewski i Marcin Zarzecki. Po stronie 
koncernu umowę sygnowała Agnieszka 
Sora – Członek Zarządu, w obecności dy-
rektor Katarzyny Żakowskiej i kierownik 

Podpisanie umowy pomiędzy UKSW a GfK Polonia

Badań Społecznych Sylwii Nowak. GfK jest 
globalnym koncernem badawczym, posia-
dającym filie w ponad 100 krajach na 5 
kontynentach. W światowym rankingu w 
sektorze Badania i Rozwój znajduje się na 
4 miejscu na świecie.

Umowa umożliwi kooperację w zakresie 
przedsięwzięć badawczych i analitycznych 
między zespołami GfK i UKSW, a w szcze-
gólności Instytutem Socjologii na Wydziale 
Nauk Historycznych i Społecznych.

UKSW

Wniedzielę 18 maja 2014 r. Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie wraz z para-

fi ą bł. E. Detkensa oraz Urzędem Dzielnicy 
Bielany zorganizował Dzień Otwarty. 

Do wspólnego, miłego spędzenia czasu 
zaprosił ks. prof. Stanisław Dziekoński – 
Rektor UKSW. Na gości czekało wiele 
atrakcji m.in. wykłady dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, warsztaty teatralne w wyko-
naniu teatru akademickiego UKSW „…ale 
o co chodzi...?”, bezpłatne porady prawne. 
Dla tegorocznych maturzystów było to 
okazja, aby przed rozpoczęciem studiów 

Dzień Otwarty na UKSW
spotkać się z wykładowcami i studentami, 
odwiedzić stoiska wydziałowe oraz zapo-
znać się z zasadami rekrutacji. Można było 
również poznać ciekawą ofertę Wydawnic-
twa UKSW. Nie zapomnieliśmy o najmłod-
szych, czekał na nich m.in plenerowy plac 
zabaw sponsorowany przez Urząd Dzielni-
cy Bielany. Wszystkim Uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za liczne przybycie, 
a tegorocznym Maturzystom mówimy „do 
zobaczenia”.

Dział Informacji i Promocji UKSW ser-
decznie dziękuje Pracownikom Wydziałów 
Uczelni oraz Przedstawicielom Biura Rekru-
tacji, a także Wolontariuszom zaangażowa-
nym w realizację projektu. Bez Nich organi-
zacja Dnia Otwartego byłaby niemożliwa.

Agnieszka Pawlak

Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie tradycyj-
nie przypada w rocznicę śmierci Pa-

trona naszej Uczelni, tj. 28 maja.

W godzinach porannych Ksiądz Rektor 
Stanisław Dziekoński z Senatem i delegacją 
UKSW odmówił modlitwę w intencji beaty-
fi kacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i złożył kwiaty przy sarkofagu Prymasa 
Tysiąclecia w bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie. 

Na początku Święta UKSW odbyła się 
ceremonia otwarcia Pracowni Podstawo-
wych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. 
ks. prof. A. Lewka, której dokonał Jego 
Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz 
Nycz wraz z Jego Magnifi cencją Księdzem 
Rektorem Stanisławem Dziekońskim.

Główne uroczystości miały miejsce w 
Auli im. Jana Pawła II. Ksiądz Rektor w 
powitaniu powiedział, że tegoroczne Świę-
to przypada w roku wielu ważnych dla Po-
laków rocznic, m.in. pierwszych częściowo 
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu: „Nie 
byłoby tych wyborów, albo znacząco zosta-
łyby przesunięte w czasie, gdyby nie Kościół 
w Polsce, dający moralne i logistyczne 
wsparcie dla zmian społecznych i politycz-
nych, kierowany przez długie lata komuni-
zmu przez Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, wielkiego Patriotę i męża Kościoła”. 
Rektor podkreślił, że „Jesteśmy dumni z tak 
wspaniałego Patrona, który obliguje całą 
naszą społeczność akademicką do rzetelnej 
pracy i wierności ideałom, którymi sam się 
kierował”.

Podczas uroczystości, w imieniu Prezy-
denta RP, Podsekretarz Stanu Pan Minister 
Maciej Klimczak wręczył odznaczenia 
państwowe Pracownikom UKSW. Następnie 
prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, 
Prorektor ds. fi nansowych i infrastruktury 
wręczył medale Komisji Edukacji Narodo-
wej Pracownikom dydaktyczno-naukowym 
Uczelni wyróżnionym za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania. Z kolei prof. 
dr hab. Cezary Mik, Prorektor ds. nauki i 
rozwoju odczytał nazwiska wszystkich Pra-
cowników, którzy otrzymali w tym roku 
akademickim tytuł naukowy profesora. Jego 
Magnifi cencja Rektor wręczył wraz z Dzie-
kanami poszczególnych Wydziałów oraz 
Promotorami dyplomy doktora habilitowa-
nego. Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej 
Bała, Prorektor ds. studenckich i kształcenia 
przeprowadził promocję doktorską. Tytuł 
doktora otrzymały 93 osoby.

Święto Uczelni
Podczas tego ważnego dla naszej Uczel-

ni wydarzenia została wręczona Pracowni-
kom Wydziału Teologicznego UKSW pre-
stiżowa nagroda Stowarzyszenia Wydawców 

Katolickich FENIKS w kate-
gorii multimedia. Ogłoszono 
także wyniki konkursu na logo 
Pracowni Podstawowych 
Technik Telewizyjnych. Adre-
satami konkursu byli Studenci 
i Pracownicy UKSW. Uroczy-
stość na Auli uwieńczył kon-
cert zatytułowany „Muzyka to 
cud” w wykonaniu Chóru To-
warzystwa Muzycznego AR-
TOS im. W. Skoraczewskiego. 
Wszyscy Uczestnicy mieli 
również okazję do obejrzenia 
fi lmu fabularnego zatytułowa-
nego „Prymas, trzy lata z ty-

siąca” z A. Sewerynem w roli głównej, 
przedstawiającego historię uwięzienia Pa-
trona naszego Uniwersytetu. Święto UKSW 
zakończyło się piknikiem, w którym uczest-
niczyli zaproszeni Goście oraz społeczność 
akademicka.

Agnieszka Pawlak

Akademia Młodego Filozofa
W imieniu Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie zapraszam młodzież licealną, wraz z opiekunami, na VI edycję Akademii Młode-
go Filozofa pt. „O księgach, książkach i książeczkach”.

Warsztaty odbędą się w budynku 23 Uniwersytetu (ul. Wóycickiego 1/3, Budynek 
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie, aula 101, 
parter) w dniu 16 czerwca 2014 r. w godz. 10.00-13.30.

Program VI Akademii Młodego Filozofa:
1. Wykład wprowadzający – prof. dr hab. Robert Piłat „O księgach, książkach i ksią-

żeczkach” – 10.00-10.45 (sala 101, budynek 23, campus przy ul Wóycickiego 1/3).
2. Warsztaty w grupach (11.00-11.45 oraz 12.00-12.45).
•    O nieistniejących księgach
•    O prowokacyjnych księgach
•    O nieprzemijających księgach
•    O demaskujących księgach
•    O rewolucyjnych księgach
•    O małych a wielkich księgach
3. Podsumowanie warsztatów 13.00-13.30 (sala 105) – prof. dr hab. Anna Latawiec, 

Dziekan Wydziału.
Zgłoszenia proszę składać przez formularz na stronie:
www.akademiamlodegofi lozofa.pl

Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała 
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Przemawia Ks. Rektor Stanisław Dziekoński

Ks. Wojciech Drozdowicz 
i Ks. Rektor Stanisław Dziekoński

Fo
t. 

Ar
ch

. U
KS

W

Fo
t. 

Ar
ch

. U
KS

W



Nasze Bielany nr 5/201410 Nasze Bielany nr 5/2014Gorączka Bielańskiej Soboty – 14 czerwca 2014 r.

PIKNIK BIELAŃSKI



11Nasze Bielany nr 5/2014 1111Godz. 18.00 – Koncert ABBA like ABBA

HISTORIA

Major Piotr Kalinowski ma 93 lata. 
Urodził się w Kalinowie (powiat 
łomżyński) i od 3 lat mieszka na 

Bielanach (wcześniej w Wielkiej Brytanii). 
W 1939 r. cudem uniknął śmierci pod Smo-
leńskiem, bo nie był wtedy jeszcze ofi cerem. 
W tym samym roku został aresztowany przez 
NKWD i z całą rodziną wywieziony pod 
Archangielsk. Z powodu zimna (40 stop. 
mrozy), ciężkiej pracy w lasach tajgi, mar-
nego jedzenia, zmarli tam jego rodzice. Po 
wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej i ogło-
szonej amnestii, trafi ł do Buzułuku na terenie 
ZSRR, gdzie organizował się 2 Korpus Pol-
ski dowodzony przez gen. Władysława 
Andersa. Zgłosił się do 6 Kresowej Dywizji 
Piechoty. Ostateczna organizacja 2 Korpusu 
Polskiego nastąpiła w Iraku. Ponieważ wcze-
śniej skończył szkołę techniczną i znał się 
na silnikach, służył w Pułku 4 Pancernym 
„Skorpion”. Czołg, w którym walczył, na-
zywał się „Monte Cassino”. Major Kalinow-
ski opowiedział „Naszym Bielanom” o przy-
gotowaniach i walce o Monte Cassino.

Jaka jest pana opinia o gen. Andersie?
– Jak najlepsza. To żołnierz na 102. 

W Iraku, gdzie stacjonował 2 Korpus 
Polski, skończył pan podchorążówkę. Jakie 
panowały tam warunki?

– Odkarmiliśmy się tam. Mieszkaliśmy 
w namiotach. Anglia dostarczyła nam mun-
dury i broń. Tam powstawało prawdziwe 
wojsko. Przeszliśmy tam solidne przeszko-
lenie, m.in. na pustyni organizowano nam 
strzelanie. Było z nami dużo kobiet, tzw. 
„Pestki”, które wcielone były do Służby 
Pomocniczej Kobiet. To były sanitariuszki, 
łączniczki, a także zajmowały się transpor-
tem żywności czy amunicji.

Kiedy znaleźliście się w pobliżu Monte 
Cassino?

– W marcu 1944 r. dopłynęliśmy do 
Neapolu (Włochy). Płynęliśmy z portu w 
Aleksandrii, przez Morze Śródziemne.

Bohaterski bielańczyk
Rozmowa z majorem Piotrem Kalinowskim

To dla pana straszne wspomnienia. Czy 
wielu poległo tam pana bliższych kolegów?

– Nie, nie, nie. Ja służyłem w broni pan-
cernej, byłem za pancerzem, w czołgu. Nas 
dużo nie zginęło. Dużo poległo piechoty.

Bardzo się pan bał?
– Oczywiście, że się bałem. My to jednak 

inaczej czuliśmy, ponieważ w czołgach gro-
zi nam głównie mina. Przed nami szli sape-
rzy, którzy rozminowywali miny. Owszem 
wyleciałem tam na minie, gdy najechaliśmy 
na nią gąsienicą. Urwało nam wtedy wózek 
i rozerwało gąsienicę. Co innego jednak, 
gdyby środek czołgu zaczepił o minę. Wtedy 
rozerwałaby czołg i nas. Opatrzność nad 
nami czuwała i mieliśmy szczęście.

Kiedy rozpoczęło się natarcie „Skorpiona” 
w maju 1944 r.?

– Natarcie rozpoczęło się w nocy 11 
maja, przy nawale artyleryjskim, by Niemcy 
nas nie usłyszeli i nie zorientowali się, że 
jedziemy na górę. Przecież włączenie 16 
motorów (diesli) czołgów to potężny huk. 
Najpierw wjechały 4 czołgi a potem doje-
chały następne. Na równinę Monte Cassino 
prawdopodobnie wjechało około 10 czoł-
gów. Reszta nie dojechała, bo wjechały na 
miny. Na Widmo wlazły tylko 3 czołgi.

Czy przez te dni mieliście czas na odpo-
czynek, posiłek, zjedzenie czegoś?

– Absolutnie nie, 8 dni i nocy siedzieli-
śmy w czołgach, bez wychodzenia.

Dlaczego nie wrócił pan do Polski po 
wojnie?

– Nie chciałem wracać do komunistów. 
Czułem wstręt do komunizmu. Jednak w 
Anglii, 30 lat temu, poznałem warszawian-
kę. Razem opiekowaliśmy się Instytutem 
Generała Sikorskiego w Londynie.  To moja 
żona kupiła mieszkanie na Bielanach. Przez 
ponad 20 lat mieszkała przy al. Zjednocze-
nia. Dlatego wróciłem i tu mieszkam.

Rozmawiała Olga Gajda

 

J ak co roku pochyliły się sztandary nad 
miejscami wiecznego spoczynku 500 
żołnierzy 30. Pułku Strzelców Kaniow-

skich, w hołdzie polskim żołnierzom wal-
czącym na wszystkich polach bitewnych II 
wojny światowej i dla uczczenia Dnia Zwy-
cięstwa –  69. rocznicy zakończenia wojny. 
8 maja, po Mszy św. w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny celebrowanej przez pro-
boszcza parafi i kapelana bielańskich kom-
batantów ks. mjr Bogusława Pasternaka, 
rozpoczęła się uroczystość patriotyczna na 
wawrzyszewskim cmentarzu.

Kompania Reprezentacyjna Garnizonu 
Warszawa wystawiła posterunek honorowy. 
Po wprowadzeniu i ustawieniu pocztów 
sztandarowych, odegraniu sygnału „Bacz-
ność” i hymnu narodowego nastąpiło po-
witanie gości: pani poseł RP na Sejm Jo-
anny Fabisiak, radnego m.st. Warszawy 
Jarosława Krajewskiego, zastępcę burmi-
strza dzielnicy Grzegorza Pietruczuka, 
Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ma-
rii Mossakowskiej, radnych: Joanny Ra-
dziejewskiej, Renaty Banasiak, Ryszarda 
Zakrzewskiego, Łukasza Świderskiego, 
Sławomira Umińskiego, Anny Czarnec-
kiej, Haliny Szerszeń. W kolejności wy-
mienieni zostali przedstawiciele środowisk 
kombatanckich: przewodniczący Bielań-
skiego Klubu Kombatanta Józef Kassyk, 

Na warcie pamięci
Wdzięczni walczącym i poległym

APEL
Pragniemy ocalić pamięć o powstańcach warszawskich. Redakcja Naszych 

Bielan zwraca się z apelem do uczestników Powstania Warszawskiego, którzy 
w 1944 r. walczyli na terenie obecnej dzielnicy Bielany o kontakt. 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do redakcji (ul. Żeromskiego 29, pok. 318),
tel. 22 373 33 lub e-mail:  domagala_m@poczta.bielany.waw.pl do 30 czerwca br.

Redakcja

Europejskie głosowanie już za nami. 
Wyniki w skali ogólnopolskiej są już 
znane. Przyjrzyjmy się jednak do-

kładnie, jak przedstawiało się to na terenie 
naszej dzielnicy. 

Frekwencja wyborcza wyniosła 38,04% 
i była znacznie wyższa od ogólnokrajowej. 
Nie zmienia to jednak faktu, że bielańczycy 
głosowali mniej licznie, aniżeli w roku 2005. 
Wówczas do wyborów poszło ponad 43,5% 
wyborców. W tym roku największa frekwen-
cję odnotowała komisja obwodowa w Zespo-
le Szkół nr 118 przy ul. Kiwerskiej 3 – blisko 
53% frekwencji. Komisje obwodowe wyda-

Wybory do PE na Bielanach
ły 39521 kart do głosowania. Głosów waż-
nych oddano 98,18%. W wyborach na Bie-
lanach zwycięzcą okazał się Komitet Wybor-
czy Platformy Obywatelskiej, który uzyskał 
42,5% poparcia. Na drugim miejscu uplaso-
wał się KW Prawo i Sprawiedliwość, który 
zebrał 29,58% głosów od swoich sympaty-
ków. Trzecie miejsce przypadło KW Sojusz 
Lewicy Demokratycznej z 7,21% głosów. Ze 
wszystkich 12 komitetów najmniej głosów 
uzyskał KW Polskie Stronnictwo Ludowe, 
który zebrał tylko 360 głósów (0,91%).

Na podstawie danych z PKW
ret.

Pierwszy z prawej: Piotr Kalinowski w Iraku

Renata Banasiak i Grzegorz Pietruczuk składają wieniec
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reprezentanci Światowego Związku Żoł-
nierzy Grupy Kampinos AK, Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych, Narodowych Sił Zbrojnych, 
Żołnierzy Górników, Strzelców Kaniow-
skich, Szarych Szeregów. Powitano naczel-
nika Oddziału Terenowego Straży Miejskiej 
Romualda Modzelewskiego, p.o. komen-
danta Rejonowej Policji Warszawa V Le-
cha Bielaka, prezesa Oddziału Rejonowe-
go PCK Wojciecha Borkowskiego, dele-
gację Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 
delegacje bielańskich szkół – Szkoły Pod-
stawowej Nr 209, Gimnazjum Nr 73, Ze-
społu Szkół Nr 49.

Wieńce złożyli weterani zrzeszeni w Bie-
lańskim Klubie Kombatanta. Rada i Zarząd 
Dzielnicy Bielany, Policja, Kluby Radnych 
PO, PiS i SLD, Polski Czerwony Krzyż, 
szkoły.

– Prawda i pamięć o dokonaniach Polski 
w zwycięstwie nad faszyzmem to imperatyw 
dla każdej władzy sprawującej rządy w na-
szym kraju. W przypominaniu historii prze-
jawia się przede wszystkim nasza wdzięcz-
ność dla walczących i poległych, a także 
troska o bezpieczeństwo i rozwój Polski – 
powiedział Grzegorz Pietruczuk, dziękując 
wszystkim w imieniu władz samorządowych 
Bielan za udział w uroczystości. 

Irma Wieczorkowska-Bednarek
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GŁOS SENIORA
O Polsce poza Polską

przydałoby się wznowie-
nie. Ale nie o chronologii 
tego życia opowiadała 
córka prezydenta.

„Urodził się w wolnej 
Polsce, po tylu  latach 
zaborów – miało szczę-
ście Jego pokolenie. 
W tamtych czasach sło-
wo „honor” dużo znaczy-
ło. Dlatego w 1939 r. to 
pokolenie bez wahania 
stanęło w obronie Polski; 
w okupowanym kraju, w obozach, 
na zsyłkach potrafili zachować 
dumę narodową; to polskość dawa-
ła im siłę. Więc gdy nastąpiło wiel-
kie rozczarowanie, gdy nie było w 
kraju wolności, stworzyli Polskę 
poza Polską. Polskie parafi e, pol-
skie harcerstwo...”.

„Uczęszczałam do angielskiej 

szkoły, ale pozostałam Polką. Moje 
pokolenie uczyło się bardzo dobrze. 
Raz w tygodniu chodziłam do pol-
skiej szkoły sobotniej. Tam uczyli-
śmy się Polski z mapy, śpiewaliśmy 
po polsku – i byliśmy bardzo boga-
ci: młodzież o dwóch kulturach. 
Tacy jak ja żyli w swoich polskich 
światach na całej kuli ziemskiej. 

Potem z naszymi własnymi dziećmi 
rozmawialiśmy po polsku i obecnie 
w Anglii żyje już trzecie pokolenie 
Polaków. Tą polskość przetrwałą do 
dziś zawdzięczają pierwszym po-
wojennym emigrantom, takim jak 
moi rodzice”.

Joanna Fabisiak: – Nikt im 
tam niczego nie dawał. Polacy cięż-
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Wspólne zdjęcie po zakończeniu spotkania

9 maja w bielańskim ratuszu 
odbyło się spotkanie pt. „Pol-
skie drogi do wolności” – 

z Joanną Kaczorowską, córką 
ostatniego Prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczorow-
skiego. Organizatorem był Urząd 
Dzielnicy Bielany i Bielański Ośro-
dek Kultury, a inicjatorką pani po-
seł RP na Sejm Joanna Fabisiak. 
Obie panie sprawiały wrażenie bar-
dzo zaprzyjaźnionych, co potwier-
dziła potem pani Joanna. – Mam 
nadzieję, że to spotkanie będzie dla 
państwa radością – powiedziała. 
– W trudne ubiegłe stulecie wpisa-
ło się życie prezydenta Kaczorow-
skiego, aż do przekazania insy-
gniów władzy Lechowi Wałęsie.

Biografi ę Ryszarda Kaczorow-
skiego, dzieje jego walki o wolną 
Rzeczpospolitą zawiera książka 
prof. Adama Dobrońskiego pt. 
„Ryszard Kaczorowski – dziewięć 
wieczorów z prezydentem”. Bardzo 
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Wzorem lat ubiegłych burmistrz dzielnicy Bielany 
Rafał Miastowski zaprasza Czcigodnych Jubilatów – 
mieszkańców Dzielnicy Bielany obchodzących w bie-
żącym roku pięćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału 
w uroczystości Jubileuszu Długoletniego Pożycia Mał-

żeńskiego „Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w uroczystości przyjmowa-

ne będą do 5 września 2014 r. w Wydziale Spraw Społecz-
nych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, pok. 

111-113 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00.
Przy zgłoszeniu należy okazać: dowody osobiste małżonków oraz 

dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału, pok. 111-113 lub te-

lefonicznie pod nr. 22 37 33 111-113.
WSZ
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Wniedzielę 8 czerwca na 
terenie warszawskiej 
AWF po raz 8 już odbę-

dzie się piknik rekreacyjny dla Se-
niorów i rodzin – Seniorada. Tego-
roczny program Seniorady obfi tuje 
w szereg atrakcji. Podczas wyda-
rzenia bijemy rekordy: największa 
liczba ćwiczących Seniorów Zum-
bę, najdłuższy szalik Seniorady. 

W niedzielę 8 czerwca na tere-
nie warszawskiej AWF odbędzie się 
8 już edycja pikniku rekreacyjnego 
Seniorada. Rozpoczynamy o godzi-
nie 10.00 rajdem Nordic Walking, 
a od 11.00 do 14.30 kontynuujemy 
w formie pikniku. Tym razem pro-
gram Seniorady nawiązuje do retro 
rekreacji. W rywalizacji rekreacyj-
nej nie zabraknie znanych/zapo-
mnianych gier podwórkowych tj. 
m.in. klasy. Każdy wolontariusz 
imprezy powita uczestników w sty-
lu retro elegancji. Wśród aktywno-
ści pikniku znajdą się: konkursy, 
gimnastyka prozdrowotna prowa-
dzona przez specjalistów oraz tań-

ce. Do tańca zagrają goście 
specjalni Seniorady, najstar-
sza DJ-ka w Polsce DJ WIKA 
w duecie z DJ WITEM. W 
trakcie pikniku uczestnicy 
podejmą wyzwanie ustanowienia 
rekordów: największa liczba Senio-
rów ćwiczących Zumbę oraz naj-
dłuższy szalik Seniorady.

Dopełnieniem programu ak-
tywności Seniorady jest bogaty 
program bezpłatnych konsultacji i 
pomiarów zdrowotnych: pomiar 
cukru i ciśnienia z interpretacją 
wyników geriatry, konsultacja die-
tetyczna. UWAGA: podczas Se-
niorady będzie można wyrobić 
kartę ZIP (Zintegrowany Informa-
tor Pacjenta) na stanowisku NFZ. 
Do wyrobienia karty ZIP koniecz-
ny jest dowód osobisty. 

Organizatorami Seniorady 2014 
są: ESPAR 50+, studenci kinezyge-
rontoprofi laktyki AWF Warszawa 
oraz FORUM Zdrowia przy Woje-
wodzie Mazowieckim. Honorowy 
Patronat nad piknikiem objęli: Mi-

nister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz, 
J.M. dr hab. prof. AWF Andrzej 
Mastalerz Rektor AWF Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie.

Seniorada dofi nansowana jest 
ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz m.st. Warszawa. 
Partnerami pikniku są: Brand Col-
lection, Klub Fitness Zdrofi t Bie-
lany, Polskie Zrzeszenie Speedbad-
mintona, Rozrywka, Och Teatr, 
Piastpol, Take a Fruit, Dancing 
Międzypokoleniowy, Polska Fede-
racja Nordic Walking. 

Piknik Rekreacyjny Seniorada 
to wydarzenie ogólnopolskie, któ-
re odbędzie się w Szamotułach, 
Rzeszowie, Opolu i Kozienicach.

Więcej informacji: www.espar-
50.org 

Seniorada Warszawa 2014

Młodzi Seniorom – 8 edycja Seniorady

Z nadejściem wakacji zapra-
szamy seniorów z Bielan na 
„Wczasy dla Seniorów”, 

które odbędą się na terenie AWF, 
przy ul. Marymonckiej 34. Organi-
zatorami akcji są: Urząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy i Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Chomiczówka”. Odbędą się dwa 
turnusy w terminach: I turnus 
07.07.2014 r. - 18.07.2014 r. i II 
turnus 21.07.2014 r.-01.08.2014 r. 

Zajęcia na wczasach odbywać 
się będą od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-17.00. Odpłatność za 
pobyt na turnusie wynosi 130 zł.

Wczasy dla seniorów to nie tyl-
ko zdrowe dwudaniowe posiłki, to 
także dodatkowe atrakcje takie jak: 
gimnastyka sportowa, rekreacyjna, 
Nordic Walking, zajęcia kompute-
rowe zajęcia ruchowe i plastyczne 
z zastosowaniem różnych technik, 
warsztaty fl orystyczne, warsztaty 
rękodzieła artystycznego m.in.: fi lc, 
biżuteria, zabawy z tęczową chustą 

Seniorzy bielańscy – 
Wczasy na AWF-ie czekają!

KLANZA itp. Nie zabraknie rów-
nież atrakcji takich jak zabawy ta-
neczne przy akompaniamencie 
muzyka. W programie wczasów 
przewidziane są również wycieczki 
autokarowe do malowniczych 
miejsc w Polsce. Niezwykłe, cieka-
we i pouczające prelekcje oraz spo-
tkania ze znanymi ludźmi.  

Zgłoszenia i opłaty za poszcze-
gólne turnusy przyjmowane będą w 
siedzibie Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Chomiczów-
ka”, ul. Pabla Nerudy 1  w dniach 
od poniedziałku do piątku, w godz. 
15.00–19.00  tel. (22) 834-76-98.

Więcej informacji można uzy-
skać w: Ośrodku Wsparcia dla Se-
niorów Nr 2, ul. Wrzeciono 5A tel.
(22) 865-77-25.

Osoby, które będą w trudnej 
sytuacji materialnej, mogą starać 
się o uzyskanie pomocy w OPS 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 
639-87-72 u rejonowego pracow-
nika socjalnego. Zapraszamy!

Anna Leszczyńska-Suda

Bielany w kwiatach
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany ogłasza XIV edycję 

konkursu „Bielany w kwiatach” na najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy 
ogródek. Do udziału w konkursie przystąpić może każdy mieszkaniec Bielan, 
placówka oświatowa oraz fi rma prywatna. Uczestnik zgłosić może dowolną 
liczbę obiektów z terenu dzielnicy Bielany. Zgłoszenia przyjmuje do 15 
lipca br. Wydział Ochrony Środowiska, tel. (22) 37-33-292÷296 lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: gronczewska_m@poczta.bielany.waw.pl

Komisja złożona z pracowników Wydziału dokona jednorazowego 
przeglądu zgłoszonych do konkursu balkonów i ogródków i na podstawie 
wizji w terenie oraz zdjęć fotografi cznych wybierze laureatów konkursu. 
Jesienią br. odbędzie się podsumowanie konkursu, na które zostaną zapro-
szeni wszyscy jego uczestnicy”. Regulamin konkursu zostanie umieszczo-
ny na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany.

WOŚ

ko pracowali i wspierali się ducho-
wo. Sami budowali swoje parafi e, 
ośrodki polskie... A ich żony nie 
były żołnierzami, ale współbudo-
wały tą Polskę poza Polską. Ci lu-
dzie tworzyli ją tam, bo stąd zosta-
li wyrzuceni.

„Współczesna emigracja jest 
ekonomiczna. Uchodźstwo moich 
rodziców było polityczne. Nazywa-
li siebie emigracją niepodległościo-
wą, która przypominała władzom 
innych krajów, co dzieje się w Eu-
ropie Wschodniej. Mój tato mawiał: 
Naród polski przetrwał tysiąc lat 
zanim się urodziliście i będzie trwał 
gdy was już nie będzie”.

Tak niewielu 
tak dużo zrobiło 
– powiedział o 
tych Polakach W. 
L. Churchill.

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek



1. Teresa Renata Banasiak – PO, Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18a, g. 18.00-19.00 – 12 czerwca, Urząd Dzielnicy 
Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 18.00-19.00 – 25 czerwca.

2. Ewa Maniszewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.30-19.00 – 4 czerwca.
3. Ryszard Podczaski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 10 czerwca.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 14.00-17.00 

– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w  drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 12, 26 czerwca.

Okręg nr II 
Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie ul. 
Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z 
Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią Trasy AK do 
granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. 
Kochanowskiego, ul. Galla Anonima,  ul. Bro-
niewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego 
– Wólczyńska)

1. Magdalena Lerczak – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  po wcześniejszym umówieniu w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 3 czerwca.

2. Maria Mossakowska – SLD, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  
g. 15.30-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w  trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

3. Ilona Soja-Kozłowska – Przewodnicząca Klubu PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10

4. Szczepan Szczepański – PiS, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34,  g. 13.00-14.00 – 3 czerwca.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 5 czerwca oraz siedziba 

PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 18.00-19.00 – 26 czerwca.

Okręg nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. 
Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie 
ul. Wólczyńską, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. 
Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, 
po granicy Dzielnicy Bemowo,  ul. Kwitnącą, ul. Conra-
da do ul. Wólczyńskiej)

1. Maciej Chmielewski – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 373 35 10

2. Waldemar Maciejewski – SLD, Klub Mieszkańców Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1, I p.,  g. 17.00-18.00 – 3 czerwca.
3. Elżbieta Neska – PO, Zespół Szkół Nr 124, ul. Conrada 6,  g. 18.00-19.00 – 11 czerwca.
4. Sławomir Umiński – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 2 czerwca.
5. Jarosław Wąsik – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.10-18.10 – 25 czerwca.

Okręg nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic Łomian-
ki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem 
rzeki Wisły po granicy Dzielnicy Białołęka do ul. 
Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, 
ul. Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. 
Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji 
i dalej między Osiedlem Młociny a granicą Huty do  
ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem le-
śnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą 
Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

1. Anna Czarnecka – SLD e-mail: ancho@wp.pl, Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, godz. 16.30-17.30 – 4 czerwca.
2. Ilona Popławska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,  po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie 

Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.30-17.30 – 4 czerwca.
3. Michał Sikorski, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 16.30-18.00, po wcześniejszym umówieniu w 

Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 3 czerwca.
4. Michał Świderski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 

10, g. 15.40-16.20 – 4 czerwca.
5. Maciej Więckowski – Przewodniczący Klubu  PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29,  g. 19.00-20.00 

– 9 czerwca.

Okręg nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, 
Placówka (granica biegnie od granicy Gminy Izabe-
lin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem 
leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny 
a granicą Huty, ul. Improwizacji i Encyklopedyczną do 
ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, 
ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, 
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyń-
ską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy 
Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice i dalej 
po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

1. Robert Kropacz, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, 
tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 3, 17 czerwca.

2. Joanna Radziejewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekre-
tariacie Rady, tel. 22 373 35 10

3. Halina Szerszeń – Przewodnicząca Klubu SLD, tel. 600 741 540, Klub Mieszkańców WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Neru-
dy 1,  I p., g. 17.00-18.00 – 3 czerwca.

4. Łukasz Jan Świderski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-
18.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w  pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie 
Rady, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 16.00-16.45 – 4 czerwca oraz Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 
112, g. 17.15-18.00 – 4 czerwca.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29,  g. 16.00-17.00 – w ramach 
dyżuru Przewodniczącego Rady w  pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

DYŻURY  RADNYCH  W  CZERWCU
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Okręg nr I 
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, 
krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żerom-
skiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, 
ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kaspro-
wicza,  ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. 
Wybrzeże Gdyńskie, do rzeki Wisły – granica z 
Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

1313Godz. 19.15 – Koncert zespołu ŻUKI

Wczerwcu br. zostanie otwarty, urządzany na nowo, 
skwer przy ul. Bogusławskiego. Zamiast rozlicz-
nych, przedeptanych w różne kierunki ścieżek, 

połamanych ławek, wyliniałych kępek trawy stanowiących 
wybieg dla psów, pojawią się w tym miejscu nowoczesne 
rozwiązanie krajobrazowe z niespotykaną nigdzie indziej 
małą architekturą, urządzeniami zabawowymi dla dzieci w 
różnym wieku, a także przyrządami dla osób dorosłych. Na 
całej powierzchni znajdą się także pola kwiatowe – koloro-
we murawy kwietne. Pyłek i nektar kwitnących kwiatów 
będzie oczywiście przyciągał owady. O pożytecznej roli 
owadów w przyrodzie nie trzeba nikogo przekonywać. 
Owady zapylające są niezbędne także w miastach, a w 
ostatnich latach nasila się zjawisko ich wymierania (wg 
Greenpeace populacja owadów zapylających zmniejsza się 
corocznie o kilkadziesiąt procent). Pestycydy, niszczenie 
siedlisk czyli koszenie trawników przy samej ziemi, wygra-
bianie i usuwanie zbędnej ziemi czy liści bardzo utrudnia 
znalezienie owadom miejsc sprzyjających ich rozwojowi. 
A należy pamiętać o tym, że bez nich rośliny nie będą dawać 
plonów. Dzięki owadom zapylającym możemy się także 
cieszyć pięknie pachnącymi kwiatami w miastach.

Żeby pomóc owadom i innym pożytecznym zwierzętom 
(jeżom, ptakom) tworzone są cieszące oczy łąki kwietne, a 
bezpośrednią pomocą będą domki dla owadów. Są to dosyć 
proste drewniane konstrukcje, ze szczelnym dachem, pod 
którym znajdują się różnego rodzaju rurki (pocięte źdźbła 
traw, kawałki drewna z wywierconymi otworkami, pokru-
szone cegły itp.).

Eko-skwer przy ul. Bogusławskiego
Domki dla owadów zostaną także ustawione na skwerze 

przy ul. Bogusławskiego. Z jednego domku mogą korzystać 
różne gatunki owadów. Będzie ich pięć, staną między drze-
wami, na obrzeżach terenu. Mieszkańcy domków w żadnym 
wypadku nie będą stanowili zagrożenia dla osób przebywa-
jących w pobliżu. Ich konstrukcja oraz wielkość otworków 
wlotowych do domków uniemożliwi zasiedlenie się tam 
tzw. pasiastych owadów (np. roi pszczelich, ponieważ nie 
będzie dostatecznej powierzchni do utworzenia gniazd z 
plastrami).

Kolorowe, krótko żyjące motyle znajdą w kwietnych 
murawach swoje miejsce, zaś głównymi lokatorami dom-
ków dla owadów przy ul. Bogusławskiego będą biedronki 
i złotooki.

Powszechnie znane i lubiane biedronki, zwane bożymi 
krówkami, to drapieżne chrząszcze o długości ok. 6 mm, 
pokryte czerwonymi lub pomarańczowymi pokrywami 
skrzydłowymi, nakrapianymi kontrastowymi plamkami. 
Odżywiają się owadami roślinożernymi, są zatem z punktu 
widzenia człowieka pożyteczne. Zjadają głównie mszyce, 
miodówki czerwce, roztocza i pędziorki. Drapieżnikami są 
zarówno dorosłe owady (jeden zjada dziennie od 100 do 
150 mszyc), jak i larwy (w okresie rozwoju, czyli w ciągu 
dwóch, trzech tygodni, jedna zjada do 800 mszyc).

Mniej znane złotooki mają delikatne, smukłe ciało o 
długości ok. 1,5 cm o kolorze zielonym do zielonożółtego 

oraz gęsto użyłkowane, przezroczyste skrzydła. Na głowie 
owada znajdują się cienkie, długie różki oraz duże, mienią-
ce się oczy. Z owalnych, białawych jaj złotooka wylęgają 
się żółtawoszare, z brunatnofi oletowymi plamkami larwy. 
Po 3 tygodniach larwy dorastają i przeobrażają się w po-
czwarki, z których po kilkunastu dniach wychodzą dorosłe 
owady.

W ciągu całego cyklu rozwojowego jedna larwa złotooka 
niszczy kilkaset mszyc lub kilka tysięcy przędziorków.

Zarówno biedronki, jak 
i złotooki nie czynią żad-
nych krzywd ludziom, nie 
gryzą, nie żądlą, nie wysy-
sają krwi, są naszymi sprzy-
mierzeńcami w walce ze 
szkodnikami. Z tych cho-
ciażby powodów warto je 
mieć w sąsiedztwie, nie mó-
wiąc o tak ważnej, aczkol-
wiek nie zawsze przez 
wszystkich sobie uświada-
mianej konieczności zacho-
wania różnorodności biolo-
gicznej, szczególnie maleją-
cej w wielkich miastach.

WOŚ
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BOK – CZERWIEC

8.06.2014 r., godz. 13.00 - 19.30
„Bielański Piknik przy Stawach 
Brustmana”. Koncert zespołu Kozak 
System (godz.18.00).
Wstęp wolny

11.06.2014 r., godz. 19.00 - 20.00
Spektakl muzyczny „Byłem w Ame-
ryce”. Występują: Piotr Orych, Jan 
Traczyk, Michalina Brudnowska, 
Stanisław Galera.
Bilety 20 zł. Przedsprzedaż i rezerwacja od 
2 czerwca. 

13.06.2014 r. godz.18.00–19.00
Koncert uczestników zajęć „Klubu Fry-
cek” pt. „W saloniku u  Goldoniego” .
Wstęp wolny

13.06.2014 r., godz. 19.00 - 20.00
Otwarcie wystawy sekcji plastycz-

nej BOK prowadzonej przez Renatę 
Szymanowską „Rysunek i malar-
stwo”.
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 31.08

25.06.2014 r, godz.18.00-19.00
Koncert z cyklu „Klasyka na Biela-
nach.... czyli trzy kwadranse z mu-
zyką”. „Niech rozśpiewa się radość” 
Wystąpią: Chór Kameralny „KameLeon” 
Akademii Leona Koźmińskiego, dyrygent 
- Katarzyna M. Boniecka; fortepian - Piotr 
Latoszyński oraz  Chór „Amo Libertatem” 
Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari i uczniowie 
Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Witolda Lutosławskiego.
W repertuarze: chóralne aranżacje zna-
nych przebojów ABBY, F.Sinatry, P. Wil-
liamsa. Prowadzenie koncertu: Kamila 
Lewicka. Wstęp wolny.

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

05.06.2014 r.,  godz. 18.00
Z cyklu Poradnik ogrodnika „Prace 
ogrodowe - lato” –  wykład, porady i 
pokaz slajdów Marzena Gronczewska. 
Wstęp wolny.

7.06.2014 r., godz.12.00
W cyklu „Rodzinne Spotkania ze 
sztuką” . „Muzyczne zoo” spektakl 
dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Katarynka.
Wstęp 5 zł od osoby.

10.06.2014 r., godz. 18.00
W cyklu „ Moje fascynacje – po-
dróże”  „Prowansja jakiej nie 
znacie”. Spotkanie z Jarosławem 
Bobinem.
W programie prelekcja i pokaz slajdów. 
Wstęp wolny.

17.06.2014 r, godz. 18.00
„Strefa Sztuki – starożytny Rzym” 
prelekcja i slajdy Marta Rosiak.                                                                            
Wstęp wolny.

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

Kasa czynna: pon, śr, czw, pt 16.00-19.00, wt 10.00-13.00
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P oruszające losy ośmioletniego ucie-
kiniera z warszawskiego getta, który 
stracił całą rodzinę i zdany jest na 

pomoc ze strony obcych. Trafi a do domu 
życzliwej Polki (Elisabeth Duda). Kobieta 
decyduje się go przygarnąć i namawia, by 
dla bezpieczeństwa przyjął nową tożsamość 
– osieroconego Polaka wyznania rzymsko-
katolickiego. Wskutek dramatycznego splo-
tu wydarzeń, chłopiec musi opuścić gościn-
ny dom i rusza w pełną przygód i niebezpie-
czeństw wędrówkę przez ogarnięty wojną 
kraj. Korzystając z pomocy polskich rodzin 
i przybranej tożsamości, próbuje przetrwać 
koszmar okupacji.

Niesamowita i wzruszająca historia, 
która wydarzyła się naprawdę. Reżyserem 
fi lmu jest zdobywca Oscara Pepe Danquart. 

Dobre Miejsce
Z cyklu Dobre Kino � lm „Biegnij, chłopcze, biegnij”

17czerwca o godz. 19.00 odbędzie 
się kolejny koncert z cyklu „Jazz 
w Podziemiach Kamedulskich” 

przy ul. Dewajtis 3. Tym razem wystą-
pią przedstawiciele bielańskiej sceny jaz-
zowej.

Podczas koncertu „Jazzmeni z Bielan” 
gwiazdą będzie Janusz Strobel – wybitny 
polski gitarzysta jazzowy, wirtuoz gitary 
klasycznej, uznany kompozytor.

Jego utwory śpiewają takie wokalistki 
jak m.in: Hanna Banaszak, Anna Serafi ń-
ska, Elżbieta Adamiak, Aneta Łastik, 
Łucja Prus. Tworzył również muzykę do 
tekstów m.in. Jonasza Kofty, Jana Wołka 
i Wojciecha Młynarskiego. Młode pokole-
nie bielańskich jazzmenów reprezentować 
będzie duet „Event Horizon”.

Muzycy wystąpią w składzie: Janusz 

„Jazzmeni z Bielan” 
w Podziemiach Kamedulskich

Strobel – gitara klasyczna, Andrzej Jago-
dziński – akordeon, Anna Stankiewicz – 
śpiew.

Zespół Event Horizon: Andrzej Mikul-
ski – instrumenty klawiszowe, Gniewomir 
Tomczyk – perkusja, sample. Zapraszamy 
wszystkich melomanów. Wstęp wolny.

ZK

Dnia 28 czerwca br. o godz. 19.00 
w Centrum Rekreacyjno-Sporto-
wym przy ul. Lindego 20 odbędzie 

się kolejny koncert piosenki wojskowej. 
Tym razem z nieco bardziej współczesnym 
repertuarem wystąpi Orkiestra Reprezenta-
cyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 
Bydgoszczy. 

W programie usłyszymy m.in. marsze 
wojskowe, muzykę poważną i rozrywkową, 
standardy muzyki jazzowej, a także najsłyn-

„Od marsza do rocka and rolla”
niejsze melodie lat 80-tych i 90-tych. Orkie-
stra powstała w 1950 r. w Bydgoszczy. Oprócz 
rozpoznawalności i renomy w regionie Kujaw 
i Pomorza, zdobyła również uznanie w innych 
częściach kraju oraz za granicą, uczestnicząc 
w festiwalach w Danii i Belgii.

Orkiestra wystąpi pod batutą mjr 
Krzysztofa Matraszka i ppor. Dawida 
Dobrowolskiego. 

Wejście za okazaniem bezpłatnych wej-
ściówek, które będzie można odebrać od 

środy 25 czerwca 
w punkcie infor-
macyjnym Wy-
działu Obsługi 
M i e s z k a ń c ó w 
(parter), w godzi-
nach pracy Urzę-
du Dzielnicy Bie-
lany przy ul. Że-
romskiego 29. 

Ilość wejśció-
wek jest ograni-
czona (1 osoba 
może odebrać 
m a k s y m a l n i e 
2 wejściówki).

ZK

W międzynarodowej obsadzie plejada 
gwiazd polskiego kina. W roli głównej, 
zagranej wspólnie z bratem-bliźniakiem 
Andrzejem, Kamil Tkacz, którego debiut 
w głośnym i wielokrotnie nagrodzonym 
„Chce się żyć” Macieja Pieprzycy zachwy-
cił cały świat.

Wprowadzenie do fi lmu oraz dyskusję 
po projekcji poprowadzi dziennikarka pra-
sowa i radiowa Dorota Kołodziejczyk.

15 czerwca 2014 (niedziela), godz. 
18:00, bilety 10 zł do nabycia od godz.17 w 
dniu seansu w Sklepie „Chrześcijańskie 
Granie”. Wej. B, ul. Dewajtis 3, Sala wido-
wiskowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czas 
trwania: 1 godz. 48 min.

Więcej na www.dobremiejsce.org.
Marcin Królak

8czerwca (niedziela), od godz. 10:00, 
Kościół Pokamedulski i Dobre Miejsce 
ul. Dewajtis 3. 

Tradycyjne Święto Bielan od XVII wie-
ku, sięgające królów Władysława IV i Jana 
Kazimierza. 10:30 procesja znad Wisły, 
gdzie przypłynie tratwa z warszawskiej 
Archikatedry św. Jana Chrzciciela z obra-
zem św. Bruno z 
Kwerfurtu.  Po prze-
niesieniu obrazu do 
kościoła rozpocznie 
się msza św. w Ko-
ściele Pokamedul-
skim pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP 
p a r a f i i  p w.  b ł . 
Edwarda Detkensa 
spośród Stu Ośmiu 
Męczenników ul. De-

Odpust para� alny na Zesłanie Ducha Świętego w Lesie Bielańskim

wajtis 3 o godz. 11:00 podczas, której mo-
żemy uzyskać odpust. Oprawa muzyczna K. 
Tomaszewski z Bielańską Orkiestrą Dętą. 
Po Mszy zagra Michael „Patches” Steward 
z Henrykiem Miśkiewiczem. Znani aktorzy 
przedstawią „Pana Wołodyjowskiego”.

W godz. 10-15 zapraszamy na kiermasz 
rękodzieła nowoczesnego i ludowego oraz 

swojskiego jadła na 
terenie parafialnym i 
Dobrego Miejsca. Przy 
„schodach do nieba” 
warsztaty plastyczne 
dla dzieci. Prosimy 
przybyć pieszo lub ro-
werem, a auta pozosta-
wić poza lasem.

Więcej na www.
dobremiejsce.org.

Marcin Królak
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Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy
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DAM PRACĘ
• Firma IRONteam poszukuje specjalisty telefonii internetowej 
(VoIP) do współtworzenia nowatorskiego projektu, dedykowa-
nego dla klientów instytucjonalnych. Zapraszamy do wysłania 
CV na adres marta.oles@ironteam.pl

• Konserwator do szkoły (cały etat), tel. 22 835-37-76.
• Dziewczyna z liceum albo studentka do odbierania telefonów 
we własnym domu, 3 razy w tygodniu w godz. 17.00 – 21.00. 
Tel. 698 152 217 dzwonić po godz. 17.00.

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą, od poniedziałku do piątku, 5-6 
godz. dziennie. Referencje. Tel. 697 960 691.

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

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

• Z okazji 20-lecia Kasy Polska przy Al. Zjednoczenia 21/23 
zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty fi nansowej, 
która pozwoli spełnić Twoje marzenia. Zadzwoń 22 833 07 42 
lub  przyjdź i sprawdź! Zapraszamy!

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie 50 m2 + balkon 13 m2, 
ul. Heroldów, Tel. 698 185 377.

• Gocławek 70,2 m2, parter, 3 pokoje, 2 łazienki sprzedam lub 
zamienię na mniejsze. Tel. 696 890 637.

• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o powierzchni 1700 
m w Kaliszkach, gm. Czosnów, graniczy z Puszczą Kampinoską 
(woda, gaz, prąd, domek drewniany). Tel. 607 445 -147.

• Sprzedam bezpośrednio działkę budowlano-rekreacyjną w 
Ślężanach w gm. Dąbrówka, 1348 m2, w kształcie prostokąta.  
Za pomoc w skutecznej sprzedaży zapłacę do 10% prowizji. 
Tel. 503 866 023.

• Zamienię jeden pokój (kwaterunek) 27 m2, na większe – Bielany. 
Tel. 667 241 993. 

• Sprzedam działkę 1400 m2 w okolicach Marek 40 km od War-
szawy, budowlano-rekreacyjna, bez zabudowy, blisko las. 120 
tys. zł do negocjacji. Tel. 799 325 804, 510 719 761 dzwonić  od 
godz. 19.00 do 23.00.

• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną , 40 km od Warszawy, 
bez zabudowy, z dala od ulicy. Marki k/Warszawy, 1400 m2. Cena 
100 tys. zł – po zaniżonej cenie – okazja! Tel. 539 054 911 w godz. 
17.00 – 22.00. 729 657 465 w godz. 15.00-21.00.

• Małżeństwo z dzieckiem szuka mieszkania do wynajęcia na 
dłużej, niedrogo – w dowolnej dzielnicy Warszawy. Tel. 799 081 
695, 729 675 465 dzwonić wieczorem.

• Pracujący mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia w dowolnej 
dzielnicy Warszawy. Tel. 510 688 614, 690 311 121 wieczorem.

• Sprzedam  mieszkanie 3 pokojowe, 56 m2, IV p., w niskiej 
zabudowie, blisko metra Słodowiec, duża widna kuchnia, na 
kondygnacji tylko 2 mieszkania.  Tel. 605 48 70 13

• Wynajmę mieszkanie na Wawrzyszewie, 4 pokoje z widną 
kuchnią + garderoba, pow. 86 m2, umeblowane + AGD, balkon, 
2 minuty do stacji metra Wawrzyszew. Tel. 883 295 440.

• Kupię mieszkanie do remontu, z dobrym dojazdem do Centrum, 
nie koniecznie na Bielanach, 2 pokoje z kuchnią, max. 220 tys. 
Tel. 510 719 761 w godz. 20-23, tel. 510 688 614.

• Wynajmę lokal na działalność na ul. Wrzeciono, w środku osie-
dla, 75 m2, w cenie 4 tys. zł/miesięcznie. Mile widziana apteka 
i lekarz weterynarz. Oczekujemy propozycji. Tel. 799 325 804 
(późno wieczorem). 

• Chomiczówka/Pabla Nerudy 57 m2 3 pokoje rozkładowe do 
remontu pilnie sprzedam, tel. 602 360 494.

• Sprzedam 35 m2 Reymonta cegła 2p/4 balkon, cegła, ciche, 
blisko metro, tel. 22 834 02 10.

• Sprzedam 37 m2 Bogusławskiego nowe mieszkanie z tarasem 
18 m! i garażem, tel. 602 360 494.

• Sprzedam 49 m2 Żeromskiego 2p/4 cegła balkon, tel. 22 834 
02 10.

• Poszukujemy mieszkania na Starych Bielanach, tel.  22 834 
02 10.

• Sprzedam mieszkanie – 64,6 m2 – Warszawa Ochota (Ra-
kowiec), 3 pokoje (1x24 m2 i 2 x ok. 12 m2 + kuchnia ok. 6 
m2, łazienka ok. 4 m2). Rozkładowe, okna na 3 strony świata, 
słoneczne. Po remoncie, odnowione. Pietro 3 w czteropiętrowym 
budynku, bez windy. Tel. 602 360 005.

• Słodowiec, zamienię mieszkanie – ładne, 53 m2, hipoteczne, 
rozkładowe, 3 pokoje. 1 piętro w 4 piętrowym budynku, widna 
kuchnia, balkon, zieleń - na mniejsze, około 40 m2 w niskim bloku 
do 2 piętra. Chętnie Bielany. Tel. 798 992 264.

• Sprzedam bezpośrednio mieszkanie własnościowe – 56 m2, 
I piętro, Słodowiec, ul. Perzyńskiego 11. Tel. 22 834 62 28 w 
godz. 8.00-16.00

SPRZEDAM
• Sprzedam materac wibracyjny i materac magnetyczny oraz 
części do samochodu Fiat 126p. Tel. 511 74 49 85.

KUPNO
Kupię klapę do bagażnika do Skody Felicji kombi 1997, tel. 22 
669 57 60.

NAUKA
• Angielski – egzamin gimnazjalny, matura (poziom podstawowy i 
rozszerzony), certyfi kat FCE. Konwersacje, korepetycje, tłuma-
czenia. Mgr, certyfi kat CAE (poziom zaawansowany), doświad-
czenie, efektywnie, dojazd. Tel. 22 633 75 66, 609 979 485.

INNE
• Dalmatyńczyki szczenięta rodowodowe, pięknie umaszczone 
sprzedam. Tel. 500 496 123.
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CRS I BIBLIOTEKA – CZERWIEC

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

Od 16 maja do 31 lipca 2014 r.
Wystawa Retrospektywna Henryka 
Welika (1948- 2014).
Na wystawie zaprezentowane zostaną 
prace o różnorodnym charakterze. Zo-
baczymy rysunki, ilustracje, plakaty oraz 
gra� kę.
  
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
43, ul. Perzyńskiego 3, tel 835 18 43

W każdy wtorek o godz. 11.00
Zapraszamy dzieci na zajęcia 
„Biblioteka na Ciebie czeka”.
 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 

49, al. Reymonta 6, tel. 663 73 85

W każdy piątek w godz. 17.00-18.00. 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat 
na zajęcia edukacyjno-plastyczne.

Mediateka Start-Meta, ul. 
Szegedyńska 13a, www.mediateka.

waw.pl , tel. 22 291 44 68

Od 1 czerwca do 8 czerwca 2014 r.
Obchodzimy kolejny - już XII - Ogólnopol-
ski Tydzień Czytania Dzieciom. Z tej oka-
zji zapraszamy przedszkolaki do udziału 
w zajęciach „Mediateka czyta Dzieciom”, 
podczas których odwiedzi nas autorka 
bajek Pani Małgorzata Borowska: 3, 5, 6, 
9, 10 czerwca br., - wszystkie spotkania o 
godz. 10.00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny pod nr 22 291 44 68. 

12 czerwca godz. 17.00
Zapraszamy na Bielańską Akade-
mię Filmową dla dzieci, w której 
tym razem zaprezentujemy � lm o 
przyjaźni pluszowego misia, osioł-
ka, tygryska i królika. 

24 czerwca o godz. 17.00
Zapraszamy na spektakl teatralny 
dla dzieci pt.: „O brudasku obe-
rwasku” w wykonaniu Teatru Złoty 
Dukat. 
Wstęp wolny! Opowieść o higienie i za-
bawnych perypetiach Brudaska. Temat 
potraktowany z humorem. Dużym wa-
lorem przedstawienia są różne ciekawe 
postacie.

Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Staszica

www.bibliotekabielany.waw.pl

1515Godz. 20.30 – Koncert BONEY M: Sheyla Bonnick

Ćwicz i dbaj o sylwetkę

Wiek nie ma znaczenia     

Statystyki podają, że tylko 14 % Polaków 
uprawia sport choć raz w tygodniu.  Ale 
można to zmienić. Może pierwsze pro-
mienie słońca będą motywacją do po-
pracowania nad swoją kondycją i sylwet-
ką? Doskonałym  miejscem do pracy nad 
sobą są siłownie. Są one zarówno dla ko-
biet, jak i dla mężczyzn. Są dobre zarówno 
dla początkujących, którzy na siłowni ni-
gdy nie byli, jak i dla zaawansowanych. By 
osiągnąć zadowalający wynik, zasada jest 
jedna: ćwiczyć trzeba regularnie. 

Pora dnia nie ma wielkiego znaczenia. 
Trenować można rano bądź po południu 
albo wieczorem. Jeśli chcemy, aby wizyty 
na siłowni przyniosły zadowalający efekt, 
powinniśmy na siłowni pojawiać się co 
najmniej dwa, trzy razy w tygodniu. Przez 
pierwsze tygodnie najlepiej skupić się na 
trenowaniu całego ciała. Chodzi o to, by 
dać mu bodziec do rozwoju i przyzwycza-
ić się do wysiłku. Po kilku miesiącach re-
gularnych ćwiczeń zauważysz już zmiany 
będące wynikiem treningu. Poprawi się 
twoja sylwetka, kondycja i samopoczucie. 
Po rozgrzewce (bieżnia, rowerek) przyjdzie 
czas na maszyny i ćwiczenia siłowe. Waż-
ne, aby spalić jak najwięcej kalorii, a przy 
tym solidnie się zmęczyć. Jeśli nie wiesz, 
co możesz robić na siłowni, jesteś tutaj po 
raz pierwszy – zapytaj instruktorów, którzy 
powiedzą Ci wszystko o sprzęcie i ćwicze-
niach. Oni w siłowni są po to, by służyć po-
mocą, dla Twojej wygody i bezpieczeństwa. 
Są wykwali� kowani i odpowiednio przygo-
towani. Pokażą, jak prawidłowo wykonywać 
ćwiczenia lub zasugerują cały ich zestaw. To 
ważne, gdyż nieprawidłowymi ćwiczeniami 
można sobie również zaszkodzić!

W naszej nowoczesnej siłowni w Komplek-
sie Sportowym przy ul. Lindego 20 (tylko 
200 m od stacji Metra - Wawrzyszew) są 
różne urządzenia i maszyny, wyposażone 
w elektroniczne wyświetlacze, programa-
tory i czujniki tętna. Wszystkie renomowa-
nych � rm, o wysokiej jakości. Przeznaczo-
ne są one zarówno do lżejszych ćwiczeń 
rekreacyjnych, jak i cięższych, siłowych i 
aerobowych. W energizującej atmosferze 
siłowni można poczuć się komfortowo i 
zyskać satysfakcję. 
Siłownia w naszym Kompleksie Spor-
towym przy ul. Lindego 20  jest czynna 
codziennie, od poniedziałku do piątku w 
godzinach  6.00- 22.00, a w soboty i nie-

dziele od 9.00 do 21.00. Osoby chcące 
skorzystać z naszej siłowni mogą kupić 
bilet jednorazowe lub karnety okresowe. 
Honorujemy również karty Bene� t Multi-
sport oraz Vanity Style:  FitSport oraz Fit-
Pro� t. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszej siłowni!

CRS Bielany

Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe Bielany

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