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Fragment mapy w rejonie ul. Samogłoska 9 i 9A

Od prawej: Wiceburmistrz Artur Wołczacki, dyrektor Anna Pawłowska, 
Burmistrz Tomasz Mencina, naczelnik WIR Paweł Sondij przy ZS nr 55 

im. gen. S. Maczka, na modernizację którego dzielnica przeznaczy 5 mln zł 
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11 maja, na sesji Rady m.st. 
Warszawy, podjęto uchwałę 
o zwiększeniu tegorocznego 
budżetu Dzielnicy o ponad 
2 mln zł. 

P rzyjęto plany Rady i Zarządu 
Dzielnicy Bielany dotyczące 
zwiększenia wydatków na 

inwestycje prowadzone w tym 
roku oraz ich kontynuację w latach 
2018-2019. To oznacza w sumie 
ponad 14 mln zł!

„Bielany to dynamicznie roz-
wijająca się dzielnica, ale także 
znana z troski o tereny zielone. 
Dlatego jednym z naszych celów 
było zwiększenie nakładów � nan-
sowych na modernizację właśnie 
takich miejsc. Metamorfozę przej-
dzie Park Herberta, na który prze-
znaczymy w 2017 r. dodatkowe 500 
tys. zł, a całkowity koszt tej inwe-
stycji to aż 3,8 mln zł. Zmiany też 
nastąpią w parku przy ul. Perzyń-
skiego. Na ten cel w tym roku wy-
damy 120 tys. zł, a łącznie  1,2 mln 
zł. Zdecydowaliśmy się również na 
rozpoczęcie realizacji projektu 
skweru Integrator w pobliżu stacji 
metra Stare Bielany. Przygotowa-
nia do inwestycji rozpoczniemy 
w tym roku i pochłoną one 90 tys. 
zł. W przyszłym roku kosztem 810 

Jeszcze większy budżet na Bielanach!

tys. zł przeprowadzimy gruntowną 
modernizację i stworzymy kolejne 
miejsce, gdzie mieszkańcy będą 
mogli przyjemnie spędzić czas” – 
mówi Tomasz Mencina, Burmistrz 
Dzielnicy Bielany.

Inwestycje nie ominą również 
placówek oświatowych. 

Również na majowej (11 maja) 
sesji Rada m.st. Warszawy 
poparła starania Dzielnicy 
Bielany o zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) w 
rejonie ul. Samogłoska 9 i 9A 
(tzw. mikroplanu), które umoż-
liwią w przyszłości rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 77. 

P rzed przystąpieniem do prac 
nad nowym mikroplanem 
na Młocinach, na wniosek 

Burmistrza Dzielnicy Bielany To-
masza Menciny, została przepro-
wadzona wnikliwa analiza zasad-
ności i kierunku zmian. Wykazały 
one, że obecnie obowiązujący tam 
MPZP, uchwalony jeszcze przez 
Gminę Bielany 7 grudnia 2001 r., 
zdezaktualizował się a w dodatku 
jego założenia oparły się na nie-
obowiązującej już ustawie z dn. 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Ta sytuacja unie-
możliwia rozbudowę istniejącej 
Szkoły Podstawowej nr 77, a jest 
to konieczne ze względu na zmia-
ny demogra� czne. Obecnie moż-
liwe są jedynie remonty i moder-
nizacje szkoły z ograniczeniem do 

Trwają prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego rejonu przy ul. Samogłoska 9 i 9A

Informacja o czasowych utrudnieniach związanych 
z ruchem samochodowym oraz parkowaniem

W związku z imprezą plenerową „Witaj Lato na Bielanach”, która 
odbywać się będzie na terenie wokół stacji metra Słodowiec w dniu 
10 czerwca 2017 r., uprzejmie informujemy o czasowych utrudnie-
niach związanych z ruchem samochodowym oraz parkowaniem. 
W dniu 10.06.2017 r. w godzinach 11.00-15.00 wyłączona z ruchu 
kołowego zostanie lewa jezdnia ul. Kasprowicza na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Lindego do Ronda AWF, w godzinach 13.00-14.00 zo-
stanie wstrzymany ruch na Rondzie AWF oraz w godzinach 11.00-
19.00 zostanie czasowo zamknięty odcinek ul. Sacharowa – od ul. 
Marymonckiej do ul. Kasprowicza.

Za wszystkie niedogodności bardzo przepraszamy.
Jednocześnie zapraszamy do udziału w największym corocznym 

bielańskim pikniku na powitanie lata.
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

„Pozyskaliśmy pieniądze na 
modernizację budynku Zespołu 
Szkół nr 55. Przygotowania do tej 
inwestycji rozpoczniemy jeszcze 
w tym roku, a zakończymy ją 
w 2019 r. Całkowity koszt tego 
przedsięwzięcia to aż 5 mln zł. 
Ponadto dzięki dodatkowemu 

budżetowi na terenie Zespołu 
Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2, 
wybudujemy boisko do piłki noż-
nej, boisko wielofunkcyjne i bież-
nię za 1,8 mln zł. Inwestycja ta 
była planowana od pewnego cza-
su, dlatego nie będzie kolidowała 
z trwającą budową żłobka przy 
szkole. Natomiast we wspomnia-
nym żłobku, za pozyskane 300 tys. 
zł, w tym roku wykonamy przyłą-
cza mediów, postawimy ściany 
działowe oraz przygotujemy pod-
łoże placu zabaw. Ostatecznie dla 
tej inwestycji w dwa lata otrzyma-
liśmy dodatkowe 900  tys. zł, a cał-
kowity koszt budowy żłobka to 
ponad 7,9 mln zł” – wyjśnia Artur 
Wołczacki, Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany.

Powody do zadowolenia mają 
także mieszkańcy Bielan korzysta-
jący z Orlika przy ul. Rudzkiej 6. 
Już w tym roku boisko zostanie 
wyposażone w halę pneumatycz-
ną, dzięki czemu sezon piłkarski, 
na kolejnym po Syrence obiek-
cie na Bielanach, znacznie się wy-
dłuży. 

Dodatkowo Dzielnica planuje 
przeznaczyć w tym roku 850 tys. 
zł na takie projekty, jak budowa 
placu zabaw w Parku Kępa Potoc-
ka, budowa ścieżki w Parku Mło-

cińskim, doposażenie stacji moni-
toringu powietrza oraz oświetle-
nie, wraz z monitoringiem placu 
zabaw na Młocinach. 

Radni zaakceptowali również 
plan Zarządu Dzielnicy dotyczący 
montażu klimatyzacji w budynku 
Urzędu Dzielnicy Bielany, na któ-
ry w tym roku przeznaczonych 
zostanie 100 tys. zł oraz 1 mln zł 
w przyszłym roku. 

„Zależy mi, aby pracownicy 
urzędu byli możliwie najbardziej 
efektywni i swoje codzienne obo-
wiązki wykonywali jak najlepiej. 
Brak klimatyzacji sprawia, że la-
tem w budynku trudno wytrzy-
mać – to problem również dla 
mieszkańców, którzy przycho-
dzą do urzędu załatwić swoje spra-
wy” – dodaje Burmistrz Tomasz 
Mencina.

Pozyskane dodatkowe środki 
� nansowe dotyczą 13 projektów 
inwestycyjnych do realizacji w cią-
gu najbliższych 3 lat na terenie 
Bielan. Kolejne inwestycje zgłoszo-
ne 25 kwietnia br. przez Zarząd 
Dzielnicy na nadzwyczajnej sesji 
Rady Dzielnicy Bielany, mają być 
procedowane na czerwcowej sesji 
Rady Miasta. 

Małgorzata Kink

2,5 kondygnacji oraz zmiany za-
gospodarowania terenu pod wa-
runkiem zachowania 60% terenów 
zielonych.  

Nowy mikroplan będzie 
umożliwiał rozbudowę istniejącej 
szkoły oraz ustalenie przeznacze-
nia terenów wraz z parametrami 
właściwymi dla usług oświato-
wych np. odnośnie liczby miejsc 
parkingowych. Zmiany te będą 

możliwe m.in. dzięki włączeniu 
sąsiadującej działki, należącej do 
m.st. Warszawy, do obszaru obję-
tego mikroplanem. Ważne jest 
także, aby w nowym planie przyjąć 
nowe wskaźniki dotyczące miejsc 
postojowych dla usług oświaty, a 
nie jak dotychczas dla biur i 
usług.

„Ustalenie nowego MPZP 
w rejonie ul. Samogłoska 9 i 9A 

jest sprawą pilną ze względu na 
znaczny w ostatnich latach wzrost 
liczby uczniów uczęszczających do 
Szkoły Podstawowej nr 77 oraz 
konieczność utworzenia klas VII 
i VIII w związku ze zmianami 
w oświacie od września 2017 r. 
Jednocześnie w tym rejonie brak 
jest alternatywnej lokalizacji dla 
nowych placówek” – mówi Artur 
Wołczacki, Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Bielany.

Rada Dzielnicy Bielany przy-

jęła uchwałę w sprawie MPZP 
w rejonie ul. Samogłoska 9 i 9A 
14 marca br., natomiast Rada 
Miasta – 11 maja br. W trakcie 
procedury związanej z uchwala-
niem planu swoją rolę mogą też 
odegrać mieszkańcy m.in. zgła-
szając uwagi do uchwały oraz 
ponownie do projektu planu, 
uczestnicząc także w dyskusji pu-
blicznej.

Małgorzata Kink
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Burmistrz Tomasz Mencina
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Proces realizacji budżetu 
partycypacyjnego na 2018 rok 
w Warszawie zbliża się do mo-
mentu rozstrzygającego – gło-
sowania, które odbędzie się 
w dniach 14-30 czer wca 
2017 r.  Wspólnie będą Pań-
stwo decydować o tym, na co 
zostaną wydane pieniądze 
z budżetu Dzielnicy Bielany. 
Tym razem, już po raz drugi, 
mamy do rozdysponowania 
7 527 000 zł. To najwyższa 
kwota w Warszawie! Do gło-
sowania skierowanych zostało 
141 pozytywnie zwery� kowa-
nych projektów. Każdy Miesz-
kaniec będzie mógł oddać głos 
na projekty, które jego zda-
niem są najlepsze lub najpilniej 
potrzebne.

W edycji budżetu partycy-

pacyjnego na 2018 r. na Biela-
nach mogą Państwo oddać 
swój głos na projekty w jed-
nym z ośmiu obszarów lokal-
nych oraz w obszarze ogólno-
dzielnicowym. Koszt realizacji 
projektów, które Państwo wy-
biorą, nie może przekroczyć 
kwoty przeznaczonej na dany 
obszar. Wybór ułatwi wcze-
śniejsze zapoznanie się z pro-
jektami na stronie www.twoj-
budzet.um.warszawa.pl, na 
której można także zagłoso-
wać. Oczywiście możliwa jest 
również tradycyjna forma gło-
sowania – na karcie papiero-
wej, którą będzie można wrzu-
cić do urny w Wydziale Obsłu-
gi Mieszkańców Urzędu Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, 
przy ul. Żeromskiego 29 lub 

w innym z wyznaczonych, sta-
cjonarnych punktów do głoso-
wania. 

Budżet partycypacyjny to 
budżet obywatelski! Dlatego 
zwracam się do Państwa 
z gorącą prośbą o liczny 
udział w realizacji tej spo-
łecznej idei i głosowanie na 
projekty zakwalifikowane 
do czwartej edycji budżetu 
partycypacyjnego na 2018 r. 
Wspólnie mamy szansę wy-
brać najlepsze projekty, które 
przyczynią się do poprawy 
jakości życia Mieszkańców 
Bielan. 

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy 

Tomasz Mencina

Szanowni Państwo, 

OBSZAR 
OGÓLNODZIELNICOWY 
– 1 227 000 zł

● Chodnik przy ulicy Maczka 
– 83 590,00 zł

● Słoń Bielański przy Stawach 
Brustmana – zjeżdżalnia – 153 
750,00 zł

● Chodnik wzdłuż ścieżki ro-
werowej Gwiaździsta – Pergami-
nów – 382 500,00 zł

● Dziecko z natury – warszta-
ty świadomego rodzicielstwa – 9 
900,00 zł

● Klub Gier Wszelakich – 6 
000,00 zł

● Ulica Podleśna – jasno i bez-
piecznie – 948 164,00 zł

● Warsztaty z alternatywnych 
metod komunikacji dla osób nie-
pełnosprawnych z dramatycznie 
ograniczonymi możliwościami po-
rozumiewania się – 33 350,00 zł

● Pij, Warszawo – na Bielanach 
– 376 970,00 zł

● Badanie sprawności � zycz-
nej i cech postawy ciała dzieci – 
280 000,00 zł

● Bezpłatne lekcje języka an-
gielskiego dla mieszkańców Bielan 
oraz dostęp do aplikacji rozbudo-
wującej słownictwo – 82 000,00 zł

● Projekt 50+ kurs języka an-
gie lsk iego d la  dorosłych – 
27 600,00 zł

● Bezpłatne zajęcia z relaksacji 
i łagodnej jogi na Bielanach – 
12 700,00 zł

● Eko Bielany – cykl spotkań i 
warsztatów na temat ekologiczne-
go stylu życia – 10 900,00 zł

Projekty zwery� kowane pozytywnie, zakwali� kowane do 
głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r.

● Cykl 7 spotkań rozwoju oso-
bistego. „Doświadcz. Poczuj. Po-
znaj siebie” – 8 800,00 zł

● Bielańskie multimedia – 
195 000,00 zł

● Koszenie bez spalin i hałasu 
– Ekomiasto – 114 300,00 zł

● Łąka kwietna w rejonie po-
łudniowej stacji metra Słodowiec 
– Ekomiasto – 73 700,00 zł

● Dofinansowanie zakupu 
książek, audiobooków i literatury 
obcojęzycznej dla Biblioteki Pu-
blicznej w dzielnicy Bielany – 
234 000,00 zł

● Park dla mieszkańców, czyli 
zabawa i odpoczynek między ul. 
Wilkońskiego a ul. Fukierów – 
150 000,00 zł

● Serial dokumentalny „Nasze 
Bielany” – 99 350,00 zł

● Konkurs fotogra� czny i wy-
stawa plenerowa „Bielany okiem 
mieszkańców” – 37 000,00 zł

● Snooker w bielańskich pod-
stawówkach. Droga do Crucible 
– 228 305,00 zł

● Zajęcia pozalekcyjne językowe 
dla dzieci młodzieży – 40 808,00 zł

● Podaruj ciepło Warszawskim 
Amazonkom – 65 500,00 zł

● „Leć głosie po rosie...” – śpie-
wamy pieśni tradycyjne na Biela-
nach – 12 509,00 zł

● Remont piwnicy Warszaw-
skiego Stowarzyszenia Amazonek 
na Bielanach – 56 800,00 zł

● Organizacja miejsca do na-
uki pozalekcyjnej dla dzieci i mło-
dzieży – 59 108,00 zł

● Wypożyczalnie gier planszo-
wych oraz miejsce do grania 

w Miejscu Aktywności Lokalnej 
– 7 200,00 zł

● Straż Pożarna – rewitalizacja 
placu przed bielańską remizą – 
194 000,00 zł

● Serek – Miejsce spotkań i re-
laksu przy metrze Słodowiec – 
72 550,00 zł

● Dzień walki z rakiem piersi 
na Bielanach – 5 000,00 zł

● Przebudowa placu zabaw 
między budynkami przy ul. An-
dersena 2 i  Reymonta 21 – 
520 000,00 zł

● Chronimy jerzyki i wróble 
na Bielanach – skrzynki lęgowe – 
49 700,00 zł

● „Nasz ogród” – 669 849,00 zł
● Zagospodarowanie skweru 

przy ul. Schroegera – 19 482,00 zł
● Bielańska Edukacyjna Tele-

wizja Internetowa – BETI – 
140 550,00 zł

● Kort tenisowy i ścianka do 
treningu – 200 000,00 zł

● Fortepian gabinetowy dla 
B O K  n a  G o l d o n i e g o  1  – 
73 200,00 zł

● Bezpłatne warsztaty rozwo-
jowe dla rodziców, dziadków, 
opiekunów dzieci oraz osób stoją-
cych na progu rodzicielstwa – 
18 000,00 zł

● Teatrzyki dla dzieci w Biblio-
tece dla Dzieci i Młodzieży nr 49,  
al. Reymonta 6 – 5 000,00 zł

● Bielańska plaża nad Wisłą 
– 201 400,00 zł

● Strefa aktywności dla Senio-
rów w Parku Kępa Potocka – 
333 704,00 zł

CHOMICZÓWKA 
– 1 200 000 zł

● Brazylia w sercu Chomi-
czówki. Festiwal tańca i muzyki 
– 53 440,00 zł

● Remont 300 m ścieżki rowe-
rowej i chodnika – od Conrada do 
Maczka – 372 240,00 zł

● Muzyczno-taneczne wie-
czorki sąsiedzkie – 50 580,00 zł

● Planszówki na Chomiczów-
ce – Klub Miłośników Gier – 
6 900,00 zł

● Bliskie spotkania – zabawa, 
nauka i rozwój – dla rodzin – 
23 760,00 zł

● „Windą do kultury” – platfor-
ma dźwigowa zewnętrzna przy pa-
wilonie użyteczności publicznej, ul. 
Bogusławskiego 6a – 180 000,00 zł

● Organizacja wyjazdowych 
imprez kulturalnych – 29 600,00 zł

● Akademia twórczej aktyw-
ności seniora „Pogodna Jesień” – 
65 000,00 zł

● Świat pod lupą – 101 953,00 zł
● Zakup nowości dla Wypoży-

czalni dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 15, ul. Bogusławskiego 6a – 
8 600,00 zł

● Czas na kwas. Warsztaty che-
miczne – 72 549,00 zł

● Matuj z nami. Nauka gry 
w szachy – 97 665,00 zł

● Sportowe ABC – 85 184,00 zł
● Warsztaty  teatra lne – 

179 301,00 zł
● Artystą być. Od Matejki do 

Sasnala – 120 428,00 zł
● Bezpieczny i kolorowy plac 

zabaw w „80-tce” – 101 300,00 zł

PIASKI – 900 000,00 zł

● Wygodny parking przy Bro-
niewskiego – 328 000,00 zł

● Bezpieczna droga do szkoły 
– 37 000,00 zł

● Wymiana nawierzchni i dopo-
sażenie placu zabaw – 706 070,00 zł

● Aman – Plac zabaw dla psów 
– 88 440,00 zł

● Oświetlenie ledowe nowo 
powstałej sceny wraz z utworze-
niem kontenerowego zaplecza – 
45 000,00 zł

● Piknik integracyjny dla 
mieszkańców – 35 000,00 zł

● Znasz li ten kraj – wycieczki 
– 32 000,00 zł

● Cykl teatralny dla dzieci. 
Trzy spektakle w Klubie Piaski – 
6 000,00 zł

● Poznaj Warszawę wczoraj 
i dziś poprzez jej sławnych miesz-
kańców – 17 500,00 zł

● Siłownia zewnętrzna na 
Osiedlu Piaski – 41 000,00 zł

● Koncert rockowy na placu 
zabaw ul. Kochanowskiego 22 – 
13 500,00 zł

● Przebudowa dojścia z Osie-
dla Piaski do przystanków tram-
wajowych i autobusowego przy ul. 
Broniewskiego róg Duracza – 
50 000,00 zł

● Naprawa nierówności i uszko-
dzeń powierzchni, alejek i placyków 
w osiedlu Piaski – 38 750,00 zł

● Młodzi  Bielańczycy – 
51 860,00 zł

● Wielka piramida linowa – 
Plac zabaw Kochanowskiego 22 
– 108 000,00 zł
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RADIOWO, WÓLKA 
WĘGLOWA, PLACÓWKA, 
HUTA – 200 000 zł

● Rewitalizacja placu zabaw 
przy ul. Opalin – 200 000,00 zł

RUDA, MARYMONT, LAS 
BIELAŃSKI – 550 000 zł
● Park rozrywki „FootGolf 

Park” – 167 900,00 zł
● Aranżacja przestrzeni przed 

wejściem do SP 53 – 165 000,00 zł
● Potańcówka na deskach 

w plenerze – 17 000,00 zł
● Kino pod chmurką  – 

20 000,00 zł
● Modernizacja ogólnodostęp-

nych kortów squash oraz zaplecza 
sanitarnego – 350 000,00 zł

● Modernizacja boisk do siat-
kówki plażowej i udostępnienie 
ich bezpłatnie mieszkańcom – 
50 000,00 zł

● Boisko wielofunkcyjne 
w SP 53 – 108 900,00 zł

● Tematyczna wystawa w ga-
blotach – 15 580,00 zł

● Chodnikowa strefa kreatyw-
nych gier – 36 000,00 zł

● Kultura lny  L ele wel  – 
33 866,00 zł

● Budowa brakującego odcin-
ka ścieżki rowerowej w ul. Rudz-
kiej od Gdańskiej do Pelplińskiej 
– 132 000,00 zł

● „Kocie oczka” – światełka na 
pasach  – 30 000,00 zł

● Strefa rekreacji na Osiedlu 
Ruda – 341 700,00 zł

● Siłownia plenerowa – 
50 000,00 zł

SŁODOWIEC – 650 000 zł
● Kaczkomaty, tablica edukacyj-

na „Jak mądrze dokarmiać ptaki” 
oraz posadzenie drzew i krzewów 
w Parku Olszyna – 50 500,00 zł

● „Nauka języków na miarę 
XXI wieku” – 67 088,00 zł

● Sport dla każdego. Bezpłatne 
treningi nowej gry zespołowej na 
Bielanach – 21 912,00 zł

● Montaż wyświetlaczy o cza-
sie do odjazdu autobusów i tram-
wajów na stacji metra Słodowiec 
– 185 000,00 zł

● Wygodniej i Bezpieczniej – 
remont, ścieżki rowerowej przy ul. 
Ogólnej – 96 000,00 zł

● Profesjonalne stanowisko do 
Street Workoutu w parku przy 
ulicy Perzyńskiego – 34 766,00 zł

STARE BIELANY 
– 800 000 zł
● Powstańcze śpiewanie przy 

muralu – 13 000,00 zł
● Modernizacja deptaków 

na Kasprowicza nad linią metra 
Stare Bielany od al. Zjednoczenia 
do ul.  Podczaszyńskiego – 
295 663,00 zł

● Piechotkowy okrąglak – po-
daruj  mu drugą młodość – 
55 600,00 zł

● Przyjazne podwórko dla ju-
niora i seniora na Przybyszewskie-
go 55 – 40 800,00 zł

● Wymiana chodnika przy bu-
dynku Marymoncka 93/97 – 
114 500,00 zł

● „Podwórko otwarte na świat” 
– przywrócenie dawnej świetności 
terenu przy ul. Marymonckiej 
93/97 – 67 600,00 zł

● Ławki na skwerze przy ul. 
Schroegera na wysokości Fontany 
i Lisowskiej – 15 650,00 zł

● Wypoziomowanie i moder-
nizacja chodnika przy ul. Graba-
łowskiej. Znaki informujące kie-
rowców o obecności osób niepeł-
nosprawnych – 80 000,00 zł

● Naprawa trasy przez Las Lin-
dego dla rowerzysty i pieszego – 
30 000,00 zł

● Muszla na placu zabaw – re-
nowacja betonowej rzeźby z lat 50. 
i prezentacja historyczno-fotogra-
� czna – 40 000,00 zł

● Film dokumentalny o Aka-
demii Wychowania Fizycznego – 
139 500,00 zł

● Film dokumentalny „Stare 
Bielany we wspomnieniach” – 
47 250,00 zł

● Skwer bielański – Salonik 
Reymontowski – 380 000,00 zł

● Wygodniej i Bezpieczniej – 
remont ścieżki rowerowej wzdłuż 
al. Reymonta (Broniewskiego – 
Żeromskiego) – 300 000,00 zł

● Wygodniej i Bezpieczniej – 
remont ścieżki rowerowej wzdłuż 

al. Zjednoczenia (Kasprowicza-
Cegłowska) – 310 000,00 zł

WAWRZYSZEW 
– 700 000 zł
● Dobry start – lepsza przy-

szłość – 73 072,00 zł
● Bezpieczna 13-nastka – 

148 000,00 zł
● Skwer przy ul. Lekkiej – 

46 550,00 zł
● Uprzątnięcie terenu przy So-

kratesa – 7 650,00 zł
● Nasze bezpieczeństwo – 

pierwsza pomoc – 15 539,00 zł
● Bezpieczna droga – 20 000,00 

zł
● Ruch to zdrowie – doposa-

żenie w zabawki terenowe placu 
zabaw – 32 000,00 zł

● Młodzi informatycy na start! 

Zajęcia informatyczne z elemen-
tami programowania, gra� ki i ani-
macji komputerowej dla najmłod-
szych – 34 269,00 zł

● Kulturalny kibic – budowa 
trybun dla kibiców i modernizacja 
oświetlenia na boisku – 180 000,00 
zł

● Zakup sprzętu multimedial-
nego dla Wypożyczalni dla Doro-
słych i Młodzieży nr 65 ul. Peto-
� ego 3 – 8 471,00 zł

● „Bielany kulturalne”, czyli spo-
tkania autorskie w Wypożyczalni 
przy ul. Peto� ego 3 – 15 000,00 zł

● Zakup książek „Duże Litery” 
– doposażenie Wypożyczalni dla 
Dorosłych i Młodzieży nr 65 ul. 
Peto� ego 3 – 6 000,00 zł 

WRZECIONO/MŁOCINY 
– 1 300 000 zł
● Większa � lmoteka w Media-

tece – 20 000,00 zł
● Nowe gry na konsole w Me-

diatece Start-Meta – 20 000,00 zł
● Gry planszowe w Mediatece 

Start-Meta – 6 000,00 zł
● Pracownia Artystyczna „Pod 

Zdrówkiem” – 37 927,00 zł
● Wycieczki dla seniorów na 

Bielanach – 152 500,00 zł
● Wypożyczalnie gier planszo-

wych oraz miejsce do grania 
w Miejscu Aktywności Lokalnej 
– 7 200,00 zł

● Integracyjny plac zabaw Przy 
Agorze 5/5a/7 – 330 000,00 zł

● Street Workout’owa ścieżka 
zdrowia w Lesie Bielańskim – 
61 895,00 zł

● Siłownia plenerowa na Wrze-
cionie – 105 604,00 zł

● Interdyscyplinarne zajęcia 
sportowe – 32 730,00 zł

● Kurs komputerowy dla do-
rosłych Cyfrowe Młociny – 
32 995,00 zł

● Treningi piłkarskie – spełnie-
nie marzeń dzieci – 41 233,00 zł

● Plac zabaw ul. Wrzeciono 28 
– modernizacja – 254 000,00 zł

● Świat eksperymentów dla 
dzieci – 92 200,00 zł

● Spotkania z muzyką dla dzie-
ci – 67 088,00 zł

● Latarnie na urokliwych uli-
cach Młocin cz. II – jasno i bez-
piecznie – 135 300,00 zł

● Mini park na Wrzecionie 7 
– 377 000,00 zł

● Eko parking na Wrzecionie 
– 250 000,00 zł

● Zieleń parkowa i łąki kwiet-
ne na osiedlach – 250 100,00 zł

● Rewitalizacja boiska szkol-
nego przy SP247 ul. Wrzeciono 9 
– 478 100,00 zł

● Szkolny plac zabaw i rekre-
acji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9 
– 132 300,00 zł

● Fitness na Bielanach – 
17 850,00 zł

Sylwia Lacek
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To moje zdjęcie przed egzaminem 
maturalnym z matematyki:  

zjadłam bułki, zdałam maturę, 
pozostało wspomnienie radości 

z osiągniętej dorosłości

Weekend 20/21 maja był na 
Bielanach pełen atrakcji. Zaraz 
po Nocy Muzeów, w której 
udział wzięli Galeria Autorska 
Kotarba Design, Huta Arce-
lorMittal Warszawa, Zespół 
Szkół nr 55 im. Gen. Stanisława 
Maczka oraz organizujące 
spacer po Starych Bielanach 
Warszawskie Koło Przewodni-
ków Miejskich PTTK, w nie-
dzielę 21 maja odbyło się przy 
ul. Płatniczej Święto Starych 
Bielan. Okazją do zorganizo-
wania święta była 90. rocznica 
istnienia tej części dzielnicy.

Impreza, na którą mieszkańców 
zaprosili Rada i Zarząd Dziel-
nicy Bielany, zorganizowana 

z inicjatywy mieszkańców ul. Płat-
niczej, varsavianisty Jarosława 
Zielińskiego i artystki Małgorza-
ty Bruss zgromadziła liczne grono 
uczestników. Nic w tym dziwnego, 
bo było w czym wybierać. W or-
ganizację wydarzenia zaangażo-
wali się prawie wszyscy mieszkań-
cy ul. Płatniczej, którzy udostęp-
nili swoje ogródki pod liczne 
atrakcje, okoliczni przedsiębiorcy: 
Café de la Poste, Roślina, Stacja 
Bielany, Karuzel Bielański oraz 
sklepy: Jadłostacja i U Kuby. Mi-
łośników historii Warszawy przy-
ciągnęły: wystawa plenerowa pre-
zentująca dzielnicę na starych 
zdjęciach, pokaz odnalezionego 
w archiwach Filmoteki Narodowej 
kilkuminutowego fragmentu � l-
mowego z lat 20. XX w. dokumen-

Święto Starych Bielan

tującego budowę os. Zdobycz Ro-
botnicza, seans animowanego � l-
mu „Warszawa 1935” Tomasza 
Gomoły, spacer z Jarosławem 
Zielińskim ul. Płatniczą oraz moż-
liwość wygrania książki „Bielany 
– przewodnik historyczny”. Kone-
serów malarstwa – wystawa prac 
plastycznych bielańskich artystów. 
Tych, którzy tego rodzaju wyda-
rzenia traktują po prostu jako nie-
dzielną rozrywkę wabiły gry tere-
nowe, kiermasze i stoiska z gastro-
nomią oraz możliwość zrobienia 
sobie zdjęcia w fotobudce. Melo-
manów zaś – występy  zespołów 
Stryjenka i Wuj oraz Kapsel.

Burmistrz Dzielnicy Tomasz 
Mencina w swoim wystąpieniu 

podkreślił, że Stare Bielany to swo-
ista, posiadająca niepowtarzalny 
klimat „Bielańska Starówka”, uni-
katowe miejsce nie tylko w skali 
dzielnicy, ale i całej Warszawy. 
„Jeszcze w tym roku rozpoczniemy 
remont ul. Schroegera na odcinku 
ul. Przybyszewskiego – al. Zjedno-
czenia. Na ten cel przeznaczymy 
1,6 mln zł. Będziemy dążyć do 
tego, aby w możliwie największym 
stopniu zachować klimat przedwo-
jennych Bielan, m.in. zamontuje-
my elektryczne latarnie stylizowa-
ne na gazowe, aby nasza bielańska 
starówka odzyskała dawny blask” 
– zapewnił Burmistrz Mencina.

Ważną częścią Święta Starych 
Bielan było odsłonięcie i poświę-

cenie tablicy z napisem „ul. 
Chełmżyńska” – tak nazywała się 
Płatnicza w latach 1926-52, a swo-
ją historyczną nazwę straciła, gdy 
po włączeniu w granice Warszawy 
Kawęczyna władze miasta zdecy-
dowały się pozostawić nazwę wła-
śnie kawęczyńskiej ul. Chełmżyń-
skiej. Po odsłonięciu tablicy ksiądz 
proboszcz para� i św. Zygmunta 
Krzysztof Kossk – na wzór swoje-
go poprzednika sprzed 90-lat – 
poświęcił tablicę i pobłogosławił 
mieszkańców ulicy. W odsłonię-
ciu wzięli udział także wiceburmi-
strzowie: Artur Wołczacki, Grze-
gorz Pietruczuk, Włodzimierz 
Piątkowski, radny m.st. Warsza-
wy Piotr Mazurek, bielańscy rad-

ni od początku zaangażowani 
w organizację święta: Joanna Ra-
dziejewska, Piotr Ślaski oraz 
Magdalena Lerczak, Ilona Po-
pławska, Natalia Krupa, Anna 
Neska i Daniel Pieniek, a także 
przewodnicząca Samorządu Sta-
rych Bielan Ewa Rozwadowska 
i członkini Samorządu Anna Ja-
kubiec-Puka. 

Filmotekę Narodową - Partne-
ra wydarzenia reprezentowała dy-
rektor  Anna Si en k i e w i cz-
Rogowska, która podczas wie-
czornej plenerowej projekcji opo-
wiedziała o kronice z okresu bu-
dowy osiedla Zdobycz Robotnicza 
oraz o bogatych zbiorach archiwal-
nych Filmoteki Narodowej, które 
czekają na konserwację i digitali-
zację. 

Wydarzenie prowadzili: Seba-
stian Świerszcz i Joanna Grabo-
wiecka, którzy zorganizowali też 
historyczną grę terenową. Choć 
w prognozach pogody groziły bu-
rze – pogoda „wytrzymała”, a za-
bawa zakończyła się dopiero póź-
nym wieczorem. Dziewięćdziesię-
ciolecie istnienia Starych Bielan 
przeszło do historii jako impreza 
niezwykle udana i radosna.

Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w organizację Święta 
Starych Bielan. Wydarzenia wspie-
rały też bielańskie instytucje kul-
tury: Bielański Ośrodek Kultury, 
Biblioteka Publiczna im. St. Staszi-
ca w Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy a partnerami medialnymi 
były: Miesięcznik „Stolica”, „Nasze 
Bielany”, bielanypogodzinach.pl

Rafał Dajbor i Magdalena Ulejczyk

Zarząd Dzielnicy Bielany z radnymi i mieszkańcami
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Długi weekend w pierwszych 
dniach maja rodzi optymizm 
i wypełnia wyobraźnię marze-
niami. Może skuszą nas wy-
cieczki górskie, może słońce, 
a może działka czekająca na 
rekultywację. 

K ażda propozycja spędzenia 
kilku wolnych dni w sym-
biozie z przyrodą zachwyca. 

Trawa zielona, liście na drzewach 
nabierają intensywnej barwy, no 
i te kasztany rozkwitające w oka 
mgnieniu. Jak można myśleć w tych 
dniach o czymś innym, jak wypo-
czynku. A jednak nie dla wszyst-
kich jest to czas relaksu i wewnętrz-
nego uspokojenia. Od zawsze kwit-
nące kasztany to sygnał, że zbliżają 
się matury, a matura to egzamin 
dorosłości i dojrzałości. Toteż co 
roku, o tej właśnie porze serca bli-
sko trzystu tysięcy nastolatków biją 
szybciej, bez trwogi, ale jakoś po-
ważniej. Jakie będą pytania? Czy 
egzamin z przedmiotu dodatkowe-

Niech no tylko zakwitną kasztany

go na poziomie rozszerzonym bę-
dzie trudny? Czy zaległości nie 
dadzą znać o sobie w decydującym 

momencie? Te i podobne pytania 
zajmują myśli i koncentrują uwagę, 
nie pozwalając cieszyć się urokami 
wiosny. 

Potem do końca czerwca dłużą-
cy się czas oczekiwania na wyniki. 
Absolwenci, którzy mają to wyda-
rzenie za sobą, mówią, że matura 
nie jest trudna, bo wystarczy dostać 
30 punktów na 100 możliwych, a do 
tego na jesieni można zdawać po-
prawkę. Taki program minimum 
nikogo nie cieszy. Oczywiście lepiej 
zdać słabo niż wcale, ale przecież 
od tego, jak się zda, wiele zależy. 
Dostanie się na planowany kieru-
nek studiów wymaga dobrych ocen 
z egzaminów maturalnych. Do tego 
najnowsza propozycja ministra Go-
wina zakłada, że nowy algorytm 
� nansowania uczelni będzie zachę-
cał je do przyjmowania najzdolniej-
szych uczniów, co ma przyczynić 
się do podniesienia poziomu na-
uczania w uczelniach. Chyba nie 
tędy droga. Poprzeczkę powinni, 
jak się wydaje, podnosić sobie sami 

nauczyciele akademiccy. Mistrz 
zawsze znajdzie naśladowców, to 
stara prawda. Profesor, który zain-
teresuje przedmiotem, nigdy nie 
będzie miał pustej sali wykładowej. 
Wyższe studia powinny nauczyć 
wykorzystywania wiedzy przed-
miotowej w sposób analityczny, ale 
jednocześnie twórczy. Czekanie na 
indeks to czekanie na intelektualną 
przygodę. Oczekującymi, obok ma-
turzystów, są ich rodzice i nauczy-
ciele, bo to oni, w wielkiej mierze 
są kreatorami tego sukcesu. 

Gratuluję matury na 100% i ży-
czę mądrego studiowania. Jeśli jed-
nak wynik był gorszy, a może cał-
kiem marny, radzę spokojnie i tro-
chę filozoficznie podejść do tego 
faktu. Przede wszystkim należy od-
począć, bo duży stres i zmęczenie 
dadzą prędzej czy później znać 
o sobie, w momencie najmniej 
oczekiwanym i pożądanym. Potem 
jednak trzeba koniecznie zaplano-
wać poprawienie ocen w tym lub 
przyszłym roku, bo matura to okno 
na świat, przez które można zoba-
czyć własną przyszłość w jaśniej-
szych barwach.

Właśnie dlatego Fundacja 
„Świat na Tak” przez cały rok pro-
wadzi tak zwane „Pogotowie Na-
ukowe”, na którym nauczyciele – 
wolontariusze pomagają nadrobić 
zaległości. Od dwu lat wraz z Fun-
dacją Legii organizujemy także ca-
łoroczny kurs przygotowujący do 
matury „Korki z Legią”. Warto pa-
miętać o takiej możliwości przygo-
towania się do matury tym bardziej, 
że nie trzeba za kurs płacić. Jak mó-
wią nasi nauczyciele każdy uczeń 
jest zdolny. Gorzej jest z pracowito-
ścią, a najgorzej z zadawnionymi 
zaległościami, które nie pozwalają 
iść do przodu. Nie warto zatrzymy-
wać się w drodze. Warto natomiast 
zdiagnozować problem i poszukać 
jego rozwiązania, aby matura była 
kamieniem milowym w drodze roz-
woju intelektualne-
go, a nie kamie-
niem na drodze 
do rozwoju.

Joanna 
Fabisiak 

Poseł na 
Sejm RP 

woju intelektualne-
go, a nie kamie-
niem na drodze 

Joanna 
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W 2010 r. zagościliśmy z festi-
walem Sztuka Ulicy na Biela-
nach, a precyzując miejsce, na 
tzw. „serku bielańskim” przy 
metrze Słodowiec. 

Ó wcześni włodarze dzielnicy 
uznali, że warto zaintere-
sować mieszkańców czymś 

innym niż tylko pikniki i zaprosili 
nas, organizatorów na rozmowy. 
Zaproszenie przyjęliśmy z otwar-
tymi ramionami, gdyż pilnie po-
szukiwaliśmy miejsca w Warszawie 
do prezentacji niemieckiej forma-
cji Antagon � eaterAKTion z wi-

No to jadziem na Bielany… 
Sztuka Ulicy 23-24 czerwca

dowiskiem zatytułowanym „Gink-
go”. Spektakl w swojej wymowie był 
bardzo antywojenny. Stawiał pyta-
nia o kierunki rozwoju współcze-
snej cywilizacji. Czy ludzkość wy-
ciąga wnioski z kataklizmów ? 

… I tak się zaczęło… w kolej-
nych latach wracaliśmy na Bielany 
prowadząc widzów wraz z modlisz-
ką francuskiej grupy Malabar ul. 
Kasprowicza, a to dla odmiany za-
bierając w szalony podniebny wyścig 
kolarski z belgijską grupą Tol ...

Podczas 25 edycji, jubileuszo-
wej, festiwalu Sztuka Ulicy wracamy 
na nasze ulubione miejsce na Biela-

nach. Tym razem zaprezentujemy 
dwa teatry i dwa różne przedstawie-
nia. Pierwszego dnia, 23 czerwca 
2017 r. zapraszamy na przedstawie-
nie rosyjskiego teatru Wędrujące 
Lalki Pana Pezo. Teatr ten sięga do 
wspaniałych korzeni tradycji euro-
pejskiego karnawału. To teatr ma-
sek, groteski i bufonady. Założony 
w 1993 r. w Sankt Petersburgu, szu-
ka inspiracji w tańcach barokowych, 
historycznej sztuce walki, średnio-
wiecznych miniaturach i ... w zasa-
dzie we wszystkim, co magiczne, 
żywiołowe i oryginalne. Rosyjscy 
artyści cenieni są za doskonałą tech-

nikę aktorską towarzyszącą orygi-
nalnej, unikalnej estetyce, a dzięki 
ogromnemu poczuciu humoru ar-
tyści Pana Pezo zasłużyli sobie na 
miano „prezydenckich błaznów”. 

Liderem zespołu jest Anna 
Szyszkina - aktorka, dyrektor i re-
żyser wszystkich przedstawień te-
atru. Przez ostatnie kilkanaście lat 
artystka prowadziła w Rosji i kra-
jach europejskich najrozmaitsze 
warsztaty, z których najważniejsze 
to: warsztat tworzenia masek 
„Sztuka Maski” oraz warsztat ak-
torski „Podstawowe techniki inte-
rakcji i animacji”. 

Teatr zaprezentuje spektakl pt. 
„Ostatni bastion” . To błyskotliwy, 
inteligentny spektakl jarmarcznej 
bufonady, pełen zaskakujących tric-
ków i groteskowych sytuacji. Boha-
terami są tradycyjni, przywołani 
z komedii dell’arte, mieszkańcy 
domku z kart: Pulcinella i Pierrot, 
aktor i aktorka, którzy przedstawia-
ją zabawną i prowokacyjną opo-
wieść o relacjach międzyludzkich 
– o fikcyjnych granicach tworzo-
nych przez ludzi wobec siebie, o ich 
wewnętrznej agresji i niemożności 
wzajemnego porozumienia. Pu-
bliczność, wciągnięta do akcji i pod-
dana ostrzałowi katapult, obserwu-
je zmagania „wojenne” fantazyjnych 
postaci - widzi jak budują barykady, 
próbują dezerterować, wywieszają 
białą flagę i ponownie walczą, by 
ochronić swoją wątłą, ale kolorową 
twierdzę – ostatni bastion. 

Drugiego dnia, 24 czerwca 
2017 r. spotkamy się z polskim ze-
społem Teatr Klinika Lalek z Wo-
limierza. Teatr realizuje efektowne 
parady uliczne, wielkie widowiska 
plenerowe, akcje plastyczne, warsz-
taty i przedstawienia dla dzieci. 
Tworzywem spektakli jest aktor 
i lalka, które współistnieją ze sobą 
i obok siebie i razem tworzące po-
staci sceniczne. Sferę wizualną 
działań teatralnych stanowią cha-
rakterystyczne ogromne lalki ani-
mowane od wewnątrz, inspirowane 
kukłami amerykańskiej grupy Bre-
ad and Puppet � eatre. W przed-
stawieniach wykorzystywane są 
drewniane maski, gigantyczne jeż-
dżące machiny-wehikuły (rower 
i lokomotywa), różne instalacje, 
� agi oraz ogień. Sferę dźwiękową 
stanowi muzyka grana we wszyst-

kich spektaklach na żywo. Teatr ma 
własną Orkiestrę Teatru Klinika 
Lalek oraz współpracuje z zespo-
łem Kinior Sky Orkiestra Włodzi-
mierza Kiniorskiego z Kielc. 

Praca nad spektaklami oparta 
jest w Klinice Lalek na metodzie 
kreacji zbiorowej, członkowie ze-
społu biorą czynny udział we 
wszystkich etapach przygotowania 
przedstawień. 

Teatr powstał w 1988 r. na wy-
dziale lalkarskim szkoły teatralnej 
we Wrocławiu. Od 1993 r. siedzibą 
teatru jest były dworzec kolejowy 
przemianowany na „Stacja-Woli-
mierz”, w którym z czasem ze zde-
wastowanych pomieszczeń po-
wstały pracownia lalkarska, gale-
ria, kawiarnia, pokoje gościnne 
wraz z zapleczem, miejsca na 
warsztaty plastyczne i muzyczne 
oraz sala teatralna ze zmienną sce-
ną. Dawna rampa kolejowa przed 
budynkiem posłużyła artystom za 
scenę na wolnym powietrzu. 

Teatr zaprezentuje spektakl pt. 
„Anielicje”. To niezwykła plastycz-
na wizualizacja opowieści o rozdar-
ciu człowieka między tym co ziem-
skie i materialne, a tym co niedoty-
kalne i upragnione. „Anielicja” to 
wykreowana na potrzeby spektaklu 
nazwa duchowej policji, która 
w przedstawieniu przyjmuje postać 
siedmiu ogromnych lalek-aniołów, 
spełniających ludzkie marzenia. 
Dzięki Anielicji główny bohater ma 
szansę ulecieć w przestworza i zna-
leźć się w świecie Aniołów. Skazany 
na współistnienie z anielskimi isto-
tami doświadcza, że Raj jest „tu” 
i „teraz”. Motywem przewodnim 
spektaklu jest fragment utworu 
Włodka Kiniorskiego do słów Jac-
ka Bieleńskiego:

„Masz do skrzydeł przywiązaną 
złotą rybę.
Gdy odfruniesz, serce jej przesta-
nie bić. 
Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest 
ci najgorzej. 
Źle jest wtedy, kiedy nie chce się 
już żyć.”

Wydarzenie wspiera Urząd 
Dzielnicy Bielany: Wydział Oświa-
ty i Wychowanie oraz Wydział 
Kultury i Promocji.

Serdeczni zapraszam 

Dariusz Jarosiński
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Początki 
29 kwietnia 1957 r. urucho-

miono w Hucie Warszawa pierw-
szy piec elektryczny o pojemności 
5 ton. Popłynęła pierwsza stal. 
Ten moment wyznaczył datę na-
rodzin przemysłu hutniczego 
w Warszawie. 

W 1958 r. uruchomiono Sta-
lownię i Kuźnię. W latach 60 ru-
szyły kolejno: Walcowania Zgnia-
tacz, Ciągarnia, Walcownia Gruba 
i Walcownia Drobna, Walcownia 
Zimnej Taśmy, Walcownia Średnio 
Drobna. 

Rozwój
W latach `70 XX wieku Huta 

Warszawa staje się największym 
producentem stali jakościowych w 
Polsce. Zatrudnia 10 tys. pracow-
ników. Skąd wziąć w Warszawie 
hutników? Początkowo przyjeż-
dżają z tak zwanego „starego hut-
nictwa” na południu Polski. Ale to 
tylko 7% załogi. Reszta uczy się 
zawodu. Przy Hucie powstaje 
szkoła zawodowa, potem � lia Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. 

Wokół Huty rozrasta się dziel-
nica Bielany, powstają osiedla, 
w których mieszkają rodziny hut-
nicze. Już w 1957 r. grupka entu-
zjastów zakłada Hutniczy Klub 
Sportowy „Hutnik” przy ul. Mary-
monckiej. Działa on do dziś na 
tym samym terenie, zarządzanym 
przez spółkę miejską „Aktywna 
Warszawa”.

Lata `80
W gorącym sierpniu 1980 r., 

jako pierwszy zakład w stolicy 
Huta Warszawa ogłasza strajk. 
Warszawscy hutnicy solidaryzują 
się z robotnikami z Wybrzeża. 
Strajkujących odwiedza młody ks. 
Jerzy Popiełuszko, skierowany do 
Huty przez kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Odprawia Mszę świętą na 
terenie zakładu. Robotnicy Huty 
Warszawa stawiają prowizoryczny 
ołtarz z drewnianym krzyżem, 
który nadal stoi za bramą zakładu. 
Hutnicy do dnia dzisiejszego peł-
nią honorową straż przy Jego gro-
bie.

Międzywydziałowy Komitet 
Strajkowy przekształca się w Ko-
mitet Założycielski Niezależnych 
Związków Zawodowych. 20 kwiet-
nia 1981 r. w kościele św.  Stanisła-
wa Kostki biskup warszawski 
Zbigniew Kraszewski dokonuje 
aktu uroczystego poświęcenia 
sztandaru związkowego zakłado-
wej „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego 13 grudnia 1981 r. oddzia-
ły ZOMO wkraczają na teren Huty. 
Związkowcy „Solidarności” zosta-
ją aresztowani i postawieni przed 

60 lat produkcji Huty Warszawa 1957–2017

sądem w trybie doraźnym. Dzięki 
postawie obrońców większość 
oskarżonych zostaje oczyszczona 
z zarzutu złamania przepisów o 
stanie wojennym. 

Transformacja 
W 1992 r., jako pierwszy za-

kład hutniczy w Polsce, Huta War-
szawa zostaje sprywatyzowana. 
Inwestorem jest włoski koncern 
Lucchini. Nie obywa się bez napięć 
– w 1994 r. Huta przeżywa 47-
dniowy strajk okupacyjny. Dzięki 
cierpliwym negocjacjom i media-
cji arcybiskupa Tadeusza Go-
cłowskiego i Jacka Kuronia strajk 
zostaje zakończony podpisaniem 
nowoczesnego porozumienia za-
kładowego. 

Modernizacja 
Rozpoczyna się moderniza-

cja: w 1997 r. rusza nowa Stalow-
nia wybudowana nakładem100 
mln €. 

W 2005 r. warszawska Huta 
zostaje przejęta przez europejski 
koncern stalowy Arcelor, który po 
roku łączy się z Mittal Steel. Od tej 
chwili warszawska Huta staje się 
częścią największego producenta 
stali na świecie – ArcelorMittal. 

Ruszają kolejne inwestycje, 
tym razem wybudowana za 90 
mln € nowa Walcownia. która roz-
poczyna produkcję w 2008 r. Jest 
to jedna z najnowocześniejszych 
walcowni w Europie. Równolegle 
zamykane są stare wydziały pro-
dukcyjne. 

Związki zawodowe 
Od 1994 r. współpraca między 

organizacjami związkowymi a ko-
lejnymi zespołami zarządzającymi 
przedsiębiorstwem przebiega bez 
zakłóceń. Problemy i spory są roz-
wiązywane drogą negocjacji, cza-
sem trudnych, ale stronom udaje 
się zawsze znaleźć wspólny język. 
Podstawową zasadą jest partner-

stwo i poczucie odpowiedzialności 
za � rmę. W 2011 r. z rąk Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego Huta 
otrzymuje nagrodę „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”.

Nowoczesna 
sześćdziesięciolatka
Huta ArcelorMittal Warszawa 

w 2017 r. jest jedną z najnowocze-
śniejszych mini hut w Europie 
i śmiało konkuruje na międzyna-
rodowym rynku stalowym. 

Jej 500-osobowa załoga składa 
się ze znakomitych fachowców. Jej 
nowoczesna baza techniczna to 
Stalownia, Walcownia i Wykań-
czalnia, które wytwarzają ponad 
570 tys. ton stali rocznie w 500 
różnych gatunkach. Części z nich 
nie potra�  wyprodukować żadna 
inna huta w Polsce. 

Jako sześćdziesięciolatka z do-
świadczeniem Huta ceni bezpie-
czeństwo i równowagę. W 2015 

i 2016 r. w ArcelorMittal Warszawa 
nie zdarzył się ani jeden wypadek 
przy pracy. Dzięki przeprowadzonej 
modernizacji emisja pyłów na tonę 
stali została zredukowana o 90%. 

Jako sześćdziesięciolatka nowo-
czesna Huta dba o segregowanie 
śmieci. Ponad 95% odpadów po-
wstających przy produkcji stali 
tra� a do odzysku, w tym 65% do 
recyklingu. Sama Huta jest w isto-
cie ogromnym zakładem recyklin-
gu; rocznie zamienia ponad 600 tys. 
ton złomu w stal wysokiej jakości.

Tradycja 
Mimo tylu przemian i „li� in-

gów” sześćdziesięcioletnia Huta 
ArcelorMittal Warszawa nie wsty-
dzi się swego wieku. Pamięta 
o swoich korzeniach i tradycji. 
Wiele organizacji społecznych po-
wstałych dziesiątki lat temu funk-
cjonuje nadal. W jej gościnnych 
murach spotykają się wędkarze 
i turyści zrzeszeni w PTTK, a chlu-
ba Huty, czyli Klub Honorowych 
Dawców Krwi ma ponad 100 
członków. Przez 60 lat hutnicy 
oddali ponad 16 ton krwi. Działa-
ją dwa kluby emerytów i dwa sto-
warzyszenia byłych hutników. 

W latach młodości Huta chęt-
nie zapraszała artystów. Jednym 
z efektów ich pracy jest stojąca do 
dziś przed wejściem do biurowca 
metalowa postać kobiety z różą 
w ręku. Autorka, Teresa Brzóskie-
wicz, nadała jej tytuł „Warszawian-
ka”, ale załoga Huty nazywa ją 
Hutnicza Nike. Huta artystów 
wspiera do dziś. Udostępnia im 
hale na zdjęcia � lmowe, plenery 
fotogra� czne, działania teatralne. 
Najnowszym dziełem jest niezwy-
kła fotografia, wykonana przez 
Kubę Bąkowskiego, uznanego 
artystę wizualnego, który zareje-
strował świetlne linie „narysowane 
przez kaskaderów skaczących 
z wieży ciśnień. Pokazano ją na 
wystawie pt. „Villa Stryalight” 
w Centrum Sztuki Współczesnej 
(CSW) Zamek Ujazdowski. 

Współpraca ze 
społecznością lokalną
Co roku Huta organizuje Dni 

Otwarte i zaprasza warszawiaków 
do zwiedzania swoich hal produk-
cyjnych i oglądania, jak produku-
je się stal w XXI wieku. Huta 
wspiera też wiele lokalnych imprez 
artystycznych i sportowych (Bieg 
Chomiczówki, Stypendia dla Mło-
dych sportowców, spektakle w Bie-
lańskim Ośrodku Kultury, działa-
nia w Mediatece, Festiwal Filmowy 
Up to 21). Huta wspiera także Bie-
lański Oddział Polskiego Komite-
tu Pomocy Społecznej. Od 20 lat 
pomaga Towarzystwu Przyjaciół 
Dzieci Ulicy im. Dziadka Lisiec-
kiego. 

Ewa Karpińska
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Walcownia P20
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W 2017 r. minie 37. rocznica 
podpisania Porozumień Sierp-
niowych. 

U możliwiły one powstanie 
Niezależnego Związku 
Zawodowego „Solidar-
ność” i zapoczątkowały 

proces, który zmienił Polskę i Eu-
ropę. Huta Warszawa odegrała waż-
ną rolę w historycznych wydarze-
niach 1980 r. Jako pierwsza fabryka 
w Stolicy, podjęła strajk solidarno-
ściowy, popierając strajk Stoczni 
Gdańskiej. Oto jego przebieg. 

Początek 
28 sierpnia 1980 r. wieczorem 

na II zmianie na wydziale Walcow-
ni Średnio-Drobnej W48 Seweryn 
Jaworski odczytał odezwę do pra-
cowników, którzy rozpoczynali 
właśnie przerwę kolacyjną. Apel 
został odczytany najpierw na hali, 
potem powtórnie przez radiostację 
głośnomówiącą, której głos docie-
rał na wszystkie komórki wydzia-
łu, a także na stołówkę. Apel, na-
pisany przez Jana Gutowskiego, 
wzywał robotników do podjęcia 
strajku na znak solidarności ze 
strajkującymi na wybrzeżu stocz-
niowcami. 

Po wstępnej dyskusji ustalono, 
że zostaną przewalcowane do koń-
ca resztki materiału znajdujące się 
w piecach grzewczych. Potem 
elektryk Jerzy Watson dokonał 
wyłączenia prądu, a walcownik 
Jan Kiślak włączył syrenę alarmo-
wą, która informowała o zatrzy-
maniu produkcji. Rozpoczął się 
strajk okupacyjny, do którego tej 
samej nocy przyłączyły się wydzia-
ły: W47 (Walcownia zimnej ta-
śmy) i W60 (Ciągarnia). 

Postulaty 
Strajkujący sformułowali 8 po-

stulatów, skierowanych do dyrekcji 
Huty. Jednym z nich było umożli-
wienie bezpiecznego przejazdu 
delegacji hutników do Stoczni 
Gdańskiej i bezpiecznego powrotu 
do Huty Warszawa.

W nocy do strajkujących przy-
była delegacja z dyrektorem na-
czelnym Adamem Żurkiem, dy-
rektorem Teofilem Korzeniew-
skim i I sekretarzem komitetu 
fabrycznego PZPR Józefem Pacuł-
tem. Uzgodniono, że następnego 
dnia przyjadą oni do komitetu 
strajkowego z odpowiedzią na 
zgłoszone postulaty. 

Informacja 
W międzyczasie robotnicy na-

pisali na kawałku dykty tekst in-
formujący o podjęciu strajku przez 
trzy wydziały Huty i wzywający do 
tego samego pozostałych pracow-
ników oraz do organizowania wy-

Historia Polski – Historia Huty

działowych komitetów strajko-
wych i współtworzenia zakłado-
wego komitetu strajkowego. 

Tablicę ustawiono przy bramie 
głównej (w tym rejonie, gdzie 
obecnie stoi krzyż). Aby nikt jej nie 
usunął, pilnowali jej na zmianę 
Wojciech Marlikowski i Zdzisław 
Szlendak. 

Dzień 2. 
Następnego dnia (29 sierpnia) 

na większości wydziałów utworzy-
ły się komitety strajkowe. Wyzna-
czone 3-osobowe delegacje przy-
chodziły na W48, gdzie tworzono 
zakładowy komitet strajkowy. 

Zgodnie z ustaleniami z poprzed-
niej nocy do strajkujących przyby-
ła delegacja dyrekcji . Nie była jed-
nak przygotowana do udzielenia 
wiążących odpowiedzi na zgłoszo-
ne postulaty informując, że decyzje 
w tej sprawie mogą podjąć tylko 
„czynniki wyższe”, czyli minister 
przemysłu ciężkiego Franciszek 
Kaim. Przyjechał on do Huty War-
szawa w nocy z 29 na 30 sierpnia. 

Dzień 3. 
30 sierpnia do robotników 

zgromadzonych tłumnie w sali 
konferencyjnej BHP w Laborato-
rium Centralnym przybyła ponow-

nie delegacja dyrekcji. Wyraziła 
wolę negocjowania wszystkich 
zgłoszonych postulatów, z wyjąt-
kiem zgody na wyjazd delegacji 
hutników do Gdańska. Takie sta-
nowisko spowodowało oburzenie 
i głośne protesty pracowników 
zgromadzonych w sali BHP i na 
zewnątrz budynku. Ten moment 
został utrwalony przez ekipę � lmo-
wą i wykorzystany w � lmie „Ro-
botnicy ‘80”. Na skutek protestów 
robotników sekretarz Pacułt we-
zwał przez mikrofon dyspozytora, 
polecając mu skierować samochód 
z kierowcą pod Laboratorium Cen-
tralne. Wytypowana przez hutni-

ków kilkuosobowa delegacja, któ-
rej przewodniczyli Marek Jasiewcz 
z wydziału głównego konstruktora 
i Andrzej Szymański z Ciągarni, 
udała się samochodem dyrektora 
Huty do Gdańska. Za nimi jechał 
drugi samochód, prywatny, z kil-
koma robotnikami. 

Pozostali strajkujący rozpoczę-
li pisanie swoich postulatów na 
wydziałach. Powstało ich w sumie 
ponad 700. Dotyczyły najróżniej-
szych spraw zawodowych i byto-
wych: organizacji pracy, ułatwienia 
dojazdu do pracy, problemów 
mieszkaniowych, sprawiedliwego 
podziału dóbr socjalnych typu 
wczasy, talony na lodówki, pralki, 
samochody itp. 

Mistrz z W02 Lech Sokołow-
ski, prowadził selekcję zgłoszo-
nych postulatów i przygotował li-
stę kilkunastu do negocjacji z dy-
rekcją. 

Dzień 4. 
31 sierpnia była niedziela. 

Grupa hutników, której przewod-
niczyli Jan Marczak i Jacek Lipiń-
ski, udała się do pobliskich para� i 
– było ich na Bielanach trzy – 
z prośbą do księży o przybycie do 
strajkującej Huty Warszawa i od-
prawienie Mszy świętej. 

Około godz. 12 przyjechało do 
Huty trzech księży: ks. Kołodziej 
i ks. Ciompała z para� i św. Magda-
leny na Wawrzyszewie oraz ks. 
Jerzy Popiełuszko, wysłany do 
Huty przez kapelana Bronisława 
Piaseckiego na polecenie prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, do którego 
dotarła jedna z grup robotników. 

Przy przygotowanym przez pra-
cowników ołtarzu z 3,5-metrowym 
sosnowym krzyżem zgromadził się 
tłum hutniczek i hutników oraz 
mieszkańców pobliskich osiedli. 
Bramę główną udekorowano kwia-
tami. Tego dnia odprawiono przy 
niej dwie Msze święte. 

W godzinach nocnych przystą-
piono do negocjacji z dyrekcją 
postulatów zgłoszonych przez 
strajkujących. W tym czasie wró-
ciła delegacja hutników z Gdań-
ska, informując o pomyślnym za-
kończeniu strajku w stoczni 
i o podpisaniu porozumień. 

W Hucie Warszawa ok. 1. 
w nocy podpisano porozumienie 
z dyrekcją oraz decyzję o zakoń-
czeniu strajku. Przystąpiono do 
tworzenia nowego niezależnego 
związku zawodowego, o czym 
przychodzących rano do pracy 
robotników powiadomiono na 
kolejnej tablicy przy bramie. 

Karol Szadurski 
Przewodniczący Stowarzyszenia 

Historycznego „Solidarność” 
Huty Warszawa
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Msza święta w czasie strajku w Hucie Warszawa – 1980 r. 

Wizyta bp. Zbigniewa Kraszewskiego i ks. Jerzego Popiełuszki w Hucie Warszawa na Wydziale Stalowni 
– 26 kwietnia 1981 r. 



9Nasze Bielany nr 5/2017

REFERAT KULTURY
Ul. Żeromskiego 29, TEL. 22 373 33 98 www.bielany.waw.pl

w w w.bielanyp o go dzin ach .pl

W kwietniu ukazała się nowa płyta tria wybitnego 
pianisty jazzowego Artura Dutkiewicza pt. Traveller. 
25 maja w cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich” 
odbędzie się otwarty koncert premierowy z nowym 
programem.  
Płyta „Traveller” jest echem nie tylko licznych tournee 
artysty, ale przede wszystkim podróżą w głąb siebie, na 
najdłuższej drodze, jaką jest droga z głowy do serca.
Artur Dutkiewicz nazywany „Ambasadorem jazzu” (Jazz 
Forum 12/2012), jest jednym z najczęściej koncertują-

cych polskich muzyków jazzowych. W ostatnich kilku 
latach występował w ponad 50 krajach świata; od USA 
przez Europę po Chiny, Australię i Nową Zelandię.
W nagraniu płyty wzięli udział Michał Barański – kontra-
bas i Łukasz Żyta – perkusja, znakomici muzycy, z który-
mi Artur Dutkiewicz współpracuje od wielu lat. 
Koncert organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz Agen-
cję Koncertową Pianoart.
Patronem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A.

ARTUR DUTKIEWICZ TRIO „TRAVELLER” – premiera nowej płyty

Myrczek & TOMASZEWSKI 
„Love Revisited”
Duet dwóch zna-
komitych artystów 
młodego jazzo-
wego pokolenia; 
wokalisty Woj-
ciecha Myrczka i 
pianisty - Pawła 
Tomaszewskiego. 
Muzycy zaprezen-
tują program z ich 
najnowszej płyty 
„Love Revisited” – 
22 czerwca, godz. 
19.00.
Koncerty organizowane są przez Urząd Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy, Podziemia Kamedulskie oraz 
Agencję Koncertową Pianoart.
Patronem cyklu jest Veolia Energia Warszawa S.A.

„Mężczyzna z zakolami” czyli Łukasz 
Majewski wystąpi 11 czerwca w ramach 
cyklu „Piosenka Autorska na Bielanach”

Podczas recitalu 
usłyszymy pro-
gram w pełni au-
torski, poetycki, 
choć o sprawach 
codziennych. Ży-
ciowe zmagania 
ojca, męża, pra-
cownika, przyja-
ciela – to wszyst-
ko, połączone z 
u m i e j ę t n o ś c i ą 
obserwacji i kom-
pozycji słów w 
zdania, składa się 
na koncerty (i pły-
ty) Łukasza Ma-
jewskiego. 
Koncert trady-
cyjnie odbędzie się w Podziemiach Kamedulskich, o 
17:30. Wstęp wolny.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 65 (Peto� ego 3), tel. 22 835 69 44

6.06 
Spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem. 
Projekt realizowany z BP 2017 „Bielany kulturalne czyli 
spotkania autorskie w Wypożyczalni nr 65”

26.06 
„Fotogra� a alternatywna” – temat Brąz van 
Dyka. Projekt realizowany z BP 2017 „Bielany kultural-
ne czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni nr 65”

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 (ul. 
Duracza19), tel. 22 639 88 51

2, 9, 23.06 (piątki), godz. 17.00 
Zajęcia z cyklu „CAŁY ROK W BIBLIOTECE”.

7, 14, 21.06 (środy), godz. 11.30-12.00 
Zajęcia z cyklu „MUZYKA DLA SMYKA”. Zapra-
szamy dzieci w wieku 2 lat. Na zajęcia obowiązują 
zapisy. e-mail: bibld.26@bibliotekabielany.waw.pl. 
Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność 
zgłoszeń.

13.06 (wtorek), godz. 17.30 
Spektakl teatralny „Piraci” w wykonaniu akto-
rów teatru WARIACJA.

19.06 (poniedziałek), godz. 17.00 
Zajęcia origami „CZEKAMY NA WAKACJE”. 
Prowadzone przez trenera Polskiego Centrum Origami 
Małgorzatę Spilarewicz.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 21 (ul. Wrzeciono 48), tel. 22 835 48 39

22.06, godz. 18:00 
Przedstawienie pt. „Baj i bajkoludki” w wyko-
naniu Teatru Jaś Parandyk

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14 
(ul. Bogusławskiego 6a), tel. 22 669 69 52 

wtorki, godz. 11:00 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne, grupa wiekowa 
2-3 lata. Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.

czwartki, godz. 16:30  
Zajęcia edukacyjno-plastyczne, grupa wieko-
wa 4-6 lata. Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograni-
czona.

piątki, godz. 17:00 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne, grupa wieko-
wa „wiek szkolny”. Obowiązują zapisy, ilość miejsc 
ograniczona.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 22 (Rudzka12/14), tel. 22 833 40 09

7,21,28.06, godz. 16:30 
Zajęcia dla dorosłych Zrób to sam. Obowiązują 
zapisy. Liczba miejsc ograniczona

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 103 (al. Reymonta 6), tel. 22 663 73 85

7.06, godz. 17:30 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Bota-
nika duszy” Elizabeth Gilbert. 18+, wstęp wolny

29.06, godz. 17:30 
Warsztaty „Zarządzanie emocjami i stresem”z 
Panią Dorotą Duszak, doradcą naturalnej medycy-
ny naprawczej, technologiem żywienia, dietetykiem, 
trenerem, autorką artykułów i poradnika, prelegentką i 
uczestniczką audycji radiowych i programów telewizyj-
nych, 18+, zapisy

20.06, godz. 17:30 
Warsztaty z rysunku z p. Wioletą Braunsejs, 
10+, zapisy 

13.06 - 14.07 
Wystawa malarstwa „Moje zapiski akwarelą” 
Jadwiga Ziarno, bez wernisażu

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49 (Al. 
Reymonta 6), tel. 22 663 73 85 
Czytane Środy
Podczas zajęć czytamy, bawimy się i wykonujemy pra-
ce plastyczne. Rozpoczynamy cykl Podróże (czerwiec, 
lipiec, sierpień) 

21.06, godz. 17:00 
Toruńskie tajemnice. Opowiadanie o Toruńskich 
pierniczkach, ciekawostki o Koperniku, małe ekspery-
menty, jak się robi piernik, zdobione koronką pierniczki 
z zimnej porcelany, wstęp wolny

28.06, godz.17:00  
Wrocławskie legendy. Opowiadanie o mostku cza-
rownic, wirtualna wycieczka po zabytkach Wrocławia, 
ciekawostki, robimy czapkę krasnala lub czarownicy, 
5-8 lat, wstęp wolny

poniedziałki, godz. 15:00 
Warsztaty teatralne z p. Aleksandrą Nieśpielak, 
6+, zapisy

1, 8, 22.06, godz. 17:00-17:35 
Zabawa z angielskim dla początkujących, 
zajęcia będą kontynuowane w czerwcu, wrześniu, 
październiku, listopadzie i grudniu. Prowadzi Monika 
Tomaszewska - pedagog, � lolog angielski, nauczycielka 
szkolna i przedszkolna. Gry i zabawy, recytacja wierszy, 
czytanie książek dla dzieci, śpiewanie piosenek, ko-
rzystanie z literatury dziecięcej, zabawy z pluszowymi 
bohaterami znanych bajek, 5-8 lat zapisy

6.06, godz. 17:00 
Teatrzyk „Przygody Koguta Pablito” Teatr maska

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43 (ul. 
Perzyńskiego 3), tel. 22 835 18 43

7.06 (środa), godz. 17.30 
Teatrzyk “Przygody Koziołka nie Matołka” w 
wykonaniu Teatru Ku� er

Każda środa i czwartek, godz. 10.00 
“Kino Młodego Widza”. Kino Młodego Widza to 
pokazy bajek adresowane do dzieci powyżej 3 roku
życia jako alternatywna forma spędzania wolnego cza-
su. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubio-
nych bohaterów na wielkim ekranie. Zapraszamy grupy 
zorganizowane z przedszkoli oraz szkół podstawowych. 
Obowiązują zapisy.

Każdy wtorek, godz.11.00 
Zajęcia “Biblioteka na Ciebie czeka”, czyli zajęcia 
edukacyjno-plastyczne z elementami ruchowymi, skie-
rowane do młodszych dzieci (od 2 do 3 lat). Spotkania 
te mają charakter przygotowania do przedszkola, uczą 
umiejętności pracy i zabawy w grupie, integrują, rozwi-
jają zdolności manualne. Na zajęcia wstęp wolny.

Mediateka Start–Meta (ul. Szegedyńska 13a), 
tel. 22 291 44 61

5.06, godz. 17:00 
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „W krainie 
grzeczności” w wykonaniu Teatru Dur-Moll. Nie-
grzeczna Zuzia zostaje przeniesiona do Krainy Grzecz-
ności, gdzie dobra wróżka uczy ją używania magicznych 
słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Wstęp wolny!

Tomaszewska - pedagog, � lolog angielski, nauczycielka 
szkolna i przedszkolna. Gry i zabawy, recytacja wierszy, 
czytanie książek dla dzieci, śpiewanie piosenek, ko-
rzystanie z literatury dziecięcej, zabawy z pluszowymi 
bohaterami znanych bajek, 5-8 lat zapisy
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26.06.2017 
10:00-11:00  Bajkowe lato z Anią „Jaś i Małgosia”, „Kró-
lowa Zima” , „Czerwony Kapturek”, „Przygody Koszałka 
Opałka”, „Apolejka i jej Osiołek” czyta: Agnieszka Lecho-
cińska - aktorka Teatru Wielkiego w Łodzi, wstęp wolny 
11:00-12:30 Warsztaty wokalno-aktorskie dla dzieci, 
prowadzenie Agnieszka  Lechocińska.  ZAPISY!  dzieci 
powyżej  4 lat  

27.06.2017  
10:00 -11:15   KINO BAMBINO 
11:20 -12:30 CYRKOWE LATO POD TOPOLĄ
Warsztaty cyrkowe dla dzieci to zabawa wypełniona po 
brzegi kolorowymi rekwizytami, ciekawostkami doty-
czącymi pracy prawdziwego cyrkowca, praktycznymi 
ćwiczeniami i zadaniami dla dzieci - kręcenie talerzyka-
mi, żonglerka piłeczkami, chusteczkami, chodzenie na 
małych szczudłach i wiele innych. Warsztaty prowadzą 
osoby współpracujące z Fundacją DrClown oraz absol-
wenci Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.
Wstęp wolny 

28.06.2017 
10:00-11:00 Bajkowe lato z Anią „Wielki rajd safari”, 
„Zwierzęta dalekiej Australii”, „Nad afrykańską rzeką”, 
„Lew- drapieżnik”, „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi”  
czyta: Andrzej Brzeski – aktor, autor tekstów kreskówek 
dla dzieci, wstęp wolny 

11:15-12:15 „Estradka dla małolatka” warsztaty teatral-
no-aktorskie dla dzieci, prowadzenie A. Brzeski  ZAPISY!  
* pracę nad własnym ciałem (rozluźnienie, koncentracja, 
sposób poruszania się na estradzie przy recytacji i śpie-
wie
* ćwiczenia głosowe - pokazanie skali możliwości w tym 
zakresie (udawanie głosów zwierząt, pojazdów, postaci 
z kreskówek)
* doskonalenie wymowy i artykulacji czyli - jak mówić 
cicho i być zrozumianym
* sztuka rozmowy czyli dialog - (umiejętność okazywania 
emocji, odgrywanie scenek przy użyciu cyfr zamiast słów)
* a także: popisy chętnych i uzdolnionych małych ar-
tystów, wspólna zabawa w cyrk,  sporo improwizacji i 
śmiechu.

29.06.2017   
10:00 -11.15 KINO  BAMBINO 
11:20 -12:20  Warsztaty „ Karaiby  na niby” prowadzenie 
Kasia Biernacka. Zapisy!
Karaibskie plaże, kokosowe palmy, kolorowe ryby, po-
zakręcane muszle... Na zajęciach przyjrzymy się bliżej 
temu kawałkowi świata i ludziom tam żyjącym. Zrobimy 
mapę Karaibów, będziemy „łowić” morskie stworzenia w 
„oceanie” i budować tratwy.
11:20-12:20  Warsztaty kreatywne tworzenia obrazów z 
chrupek, prowadzenie Aleksandra Paparo.  ZAPISY!  

30.06.2017  
10:00-10.50 Spektakl pod Topolą  „Nad wiślanym brze-
giem starej Warszawy” spektakl Teatru Wariacja dla 
dzieci powyżej 3 lat , wstęp wolny 
11:00-12.00 Warsztaty przyrodnicze „Jak rośliny piją 
wodę?” Prowadzenie Kasia Biernacka. ZAPISY ! 
Co piją kwiaty? Jak to się dzieje, że soki w roślinach 
płyną do góry? Dlaczego drzewa nie rosną w nieskoń-
czoność? Jaką rolę pełnią w nich naczynia? Zaprasza-
my na zajęcia botaniczne, na których w sposób inte-
raktywny zbadamy kilka tajemnic życia roślin.
11:00-12:30  Warsztaty tworzenia  Eko- zabawek, pro-
wadzenie Ilona  Felisiak. Zapisy od 12 czerwca pod nr 
tel. 22 834 65 47.

Karolina Szadurska BOK

ARTYSTYCZNE LATO W BOK NA GOLDONIEGO 1
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

9.06 (piątek), godz. 18.00
Otwarcie wystawy zbiorowej sekcji Rysunku i 
Malarstwa w BOK z pracowni Renaty Szyma-
nowskiej. Wstęp wolny

11.06 (niedziela), godz.12.00
„W saloniku u Goldoniego”  koncert dzieci z 
sekcji „Klub Frycek” pt. „Obrazy dźwiękiem 
malowane”. Wstęp wolny

11.06 (niedziela), godz. 18.00
Vasanta. Indyjska Wiosna. Pokazy tańca in-
dyjskiego z wykładem o teorii tańca i kulturze 
Indii. Prowadzenie, taniec:  Magdalena Niernsee  z 
uczennicami Anarkali Dance Group,  gościnnie wystąpi 
Zuzanna Kann (Teatr Tańca Indyjskiego „Nataraja”) 
z uczennicami. Bezpłatne wejściówki do odbioru w 
sekretariacie BOK od 5 czerwca w godz. 9.00-17.00.

21.06 (środa), godz. 19.00
Premiera spektaklu  „Audycja” w wykonaniu 
grupy teatralnej Reaktorzy. Reżyseria Agniesz-
ka Drumińska. Wstęp wolny

23.06 (piątek), godz. 18.00
„Zakochani w musicalu” – koncert sekcji pio-
senki musicalowej i aktorskiej z Bielańskiego 
Ośrodka Kultury i Bemowskiego Centrum Kultu-
ry pod kierunkiem Maryli Gralczyk. Wstęp wolny

24.06 (sobota), godz. 17.00
Premiera spektaklu kabaretowego „Damsko-
męski wieczór”. Zakończenie projektu „Wiosenne 
warsztaty kabaretowe” realizowanego w Klubie Miesz-
kańców „Piaski” przez Fundację Blisko Ludzi, współ� -
nansowanego przez Dzielnicę Bielany m.st. Warszawa. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK 
od 19 czerwca w godz. 9.00-17.00.

25.06 (niedziela), godz. 18.00
„Muzyczne lato z Komedą” koncert Autorskiej 
Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. K. Ko-
medy. Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretaria-
cie od 19.06 w godz. 9.00-17.00

26-30.06 (pon.-piątek), godz. 10.00 -13.00
Artystyczne Lato na Goldoniego 1. W programie: 
Kino Bambino, Bajkowe lato z Anią (projekcje bajek 
retro), zajęcia cyrkowe, warsztaty teatralno-aktorskie, 
warsztaty plastyczne i podróżnicze, warsztaty przy-
rodnicze i ekozabawki, a ponadto spektakl plenerowy 
„Nad wiślanym brzegiem starej Warszawy”. Zajęcia 
nieodpłatne. Obowiązują zapisy

26, 28, 30.06 (poniedziałek, środa, piątek), 
godz. 15.00 – 17.00
Cykl letnich  warsztatów tańca jazzowego. Mar-
cin Furga/Latin jazz, Katarzyna Pilitowska/Lirycal jazz, 
Santiago Bello/Broadway jazz. Warsztaty  skierowane 
są do osób znających taniec jazzowy na poziomie pod-
stawowym lub średnio-zaawansowanym. Odpłatność  
50 zł za cykl warsztatów 

17.06 (sobota), godz. 11.00 
Vedic Art – sesja malarstwa intuicyjnego. Ideą 
malarstwa intuicyjnego jest wyrażanie swoich emocji 
poprzez sztukę, a celem odkrycie swojego wewnętrz-
nego potencjału twórczego. Tworzenie autorskich 
obrazów na płótnie. Prowadząca Grażyna Cholewińska.
Partner Fundacja Life Change. Koszt 50 zł/osoba

22.06 (czwartek), godz.18.30
Spotkanie Samorządu Osiedla Wólka Węglowa 

23.06 (piątek), godz. 17.00 
Koniec i Bomba! – zakończenie sezonu arty-
stycznego  Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury. 
Wstęp wolny 

23.06 (piątek), godz. 19.00 
O�  na Zakręcie – Wszystko o Ojcach. Pokaz 
kina niezależnego. W programie � lmy z Polski i 
Rosji. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal. Wstęp wolny 

26-30.06 (pon.– pt.), godz. 9.00 – 16.00 
Tropiciele Przygód – Półkolonie w Terenie. 
Edukacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 12 
lat. W programie: codzienne wyprawy do Puszczy 
Kampinoskiej, warsztaty artystyczne, naukowe, ce-
ramiczne, kulinarne, Klub Gier Planszowych, zabawy 
podwórkowe, olimpiada sportowa. Koszt 180 zł/osoba 
za tydzień. Zapisy do 20 czerwca  
 
WAKACJE Z BOK-OLOTEM NA RUDZIE

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci! Jeżeli pod koniec 
czerwca i na początku lipca pozostajecie w Warszawie, 
to ta wiadomość jest właśnie dla Was! Będziemy się z 
Wami spotykać, bawić i trochę uczyć, ale...na świeżym 
powietrzu i blisko domu. Zapraszamy na kolejny już cykl 
różnych animacji na Osiedlu Ruda (Bielany) ul. Klaudyny 
18 A, pod wdzięcznym tytułem „BOK-olot na Rudzie” (od 
nazwy Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Goldoniego1).
Pierwsze spotkanie już 27 czerwca (we wtorek), godz. 
10.00 na podwórku osiedlowym. Rozpoczniemy zaba-
wą z wodzirejem, z fajną muzyką, konkursami i zabawa-
mi. Oferta zarówno dla dzieci jak też opiekunów! Zapra-
szamy całe rodziny! 
W środę 28 czerwca startujemy o 10.00 z warsztatami z 
gliny. Liczymy na Waszą inwencję twórczą i wyobraźnię. 
Materiały zabezpieczają organizatorzy, czyli Bielański 
Ośrodek Kultury. Jeżeli lubisz i chcesz własnymi ręka-
mi zrobić coś niebanalnego, to zapraszamy! Warsztaty 
przewidziane są do godz. 13.00.  
29 czerwca (czwartek) zaprosimy Was na warsztaty cyr-
kowe. Zaczynamy tradycyjnie o 10.00. Animatorzy wpro-
wadzą Was w arkana sztuki cyrkowej i akrobatycznej. 
Będzie można spróbować swoich sił w tej widowiskowej 
dziedzinie. A może odnajdziecie w sobie ukryte talenty?
Ciąg dalszy programu w następnym numerze.

24.05 (środa), godz. 18.00 
Finał Przeglądu Zespołów Teatralnych „Teatra-
lia 2017” i eliminacji dzielnicowych konkursów 
recytatorskich. Wstęp wolny.

BOK, ul. Estrady 112 
www.bok-� lia.eu, tel. 22 835 54 44

1.06,  godz. 19.30
Fit na Estrady. Bezpłatne zajęcia � tness w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego. Prowadzenie Trener Perso-
nalny Kacper Błaszczyk. Zajęcia pon. 18.30 – 20.00, czw. 
19.30 – 21.00. Wstęp wolny MAL Studnia

2.06 (piątek),  godz. 19.00
O�  na Zakręcie – Zakręcone Komedie vol 2. 
Pokaz kina niezależnego. W programie obrazy z Polski, 
Niemiec i Libanu. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal. 
Wstęp wolny

3, 10, 17, 24.06 (sobota), godz. 9.15
Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci 
od 5 miesiąca życia. Gordonki to zajęcia stymulują-
ce rozwój muzyczny dziecka za pomocą śpiewu. 30 zł 
jednorazowo, 90 zł/mc

3.06 (sobota), godz. 10.00
Akademia Survivalu – sobotnia szkoła prze-
trwania dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zdobędą 
umiejętność korzystania z map, busoli, wyznaczania azy-
mutu, poznają zasady budowania schronień, nauczą się 
metod rozniecania ognia i rozpoznawania dzikich roślin 
leczniczych i jadalnych. 10.00 – 12.00 dzieci i rodzice 5 – 
9 lat, 12.30 – 14.30 młodzież 10 – 14 lat. Koszt 100 zł/mc. 
Kolejne zajęcia 17 czerwca, zapisy do 1 czerwca

3.06 (sobota), godz. 14.00-18.00
Mobilna Pracownia Sitodruku – warsztaty 
serigra� i na koszulkach podczas  Bielańskiego 
Pikniku Przy Stawach Brustmana. Park Stawy 
Brustmana –  między blokami ulic Peto� ego, Dantego, 
Czechowa, Szekspira, Balzaka, Tołstoja. Wstęp wolny  

3, 17.06 (sobota), godz. 17.00
Spotkanie Klubu Seniora Uśmiech. Wstęp wolny 

7.06 (środa), godz. 10.45 
Muzyczne pogawędki –  koncert edukacyjny Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie. Bilet 4 zł/osoba

9.06 (piątek), godz. 17.00 
Nasze Gobeliny – wernisaż prac sekcji tkactwa 
artystycznego Filii Bielańskiego Ośrodka Kul-
tury.  Instruktor Marzenna Kustra. Wystawa czynna do 
26 czerwca. Wstęp wolny 

13.06 (wtorek), godz. 18.00
Człowiek z czupryną – warsztaty recyklingowe. 
Wykonywanie doniczek z plastikowych butelek. Wstęp 
wolny, zapisy do 10 czerwca MAL Studnia

16.06 (piątek), godz. 18.00 
Szklana pułapka – warsztaty ozdabiania i sy-
gnowania szklanych naczyń metodą matowie-
nia. Wstęp wolny, zapisy do 12 czerwca MAL Studnia
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„Od Huty Warszawa do Arcelor-
Mittal Warszawa” to tytuł � lmu 
dokumentalnego, który został 
stworzony z okazji 60-lecia Huty. 

J ako pierwsi obejrzeli go 11 
maja goście zaproszeni na 
uroczyste spotkanie na tere-

nie zakładu. W ogromnym namio-
cie zgromadzili się byli i obecni 
pracownicy Huty, jej kontrahenci 
i współpracownicy. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele Dziel-
nicy Bielany: burmistrz Tomasz 
Mencina, wiceburmistrzowie 
Grzegorz Pietruczuk, Włodzi-
mierz Piątkowski oraz Wiceprze-
wodnicząca Rady Dzielnicy Anna 
Czarnecka. Poseł na Sejm Jolanta 
Fabisiak, która nie mogła dotrzeć 
do Huty, w liście przekazała gratu-
lacje i życzenia warszawskim hut-
nikom. „To oni byli współgospo-
darzami naszej Dzielnicy i stwo-
rzyli swoistą kulturę i klimat Bie-
lan. (…) Huta jest ważna dla War-
szawy i Bielan, dlatego popieram 
zamysł zmiany nazwy stacji metra 
«Młociny» na «Młociny – Huta»” 
- napisała pani poseł. 

Film, który został zmontowany 
z materiałów archiwalnych i współ-
czesnych, opowiada o powstawa-
niu Huty, jej rozwoju, historycz-
nych wydarzeniach i odwiedzają-
cych ją gościach. Ale przed wszyst-
kim o samych hutnikach, którzy 
swoją codzienną pracą dzień po 
dniu budują jej historię. 

Gospodarzami jubileuszowego 
spotkania byli członkowie zarządu 
ArcelorMittal Warszawa: prezes 
Marek Kempa, Alina Bielecka 
i Dariusz Marchewka. Wszyscy 
dużo młodsi od Huty – jubilatki. Na 
sali byli też goście z ArcelorMittal 
Poland na czele z dyrektorem gene-
ralnym Geertem Verbeeckem. 

Rodzinne spotkanie

Lutz Bandusch, dyrektor wy-
konawczy dywizji prętów i walcó-
wek ArcelorMittal Europe, do 
której należy Huta ArcelorMittal 
Warszawa na jubileusz Huty Arce-
lorMittal Warszawa przyleciał spe-
cjalnie z Hamburga. W swoim 
wystąpieniu podkreślił, że jest 
wielkim fanem warszawskiej Huty, 
że będzie ją wspierał i że widzi 
przed nią przynamniej 60 lat dal-
szego rozwoju – co zostało nagro-
dzone przez obecnych gromkimi 
brawami.

Marek Kempa podkreślił, że 
kolejne pokolenia warszawskich 
hutników łączy jedna ważna cecha: 
stawiali i stawiają dobro Huty za-
wsze na pierwszym miejscu. – Tak 
było kiedy budowano Hutę i jej 
kadrę, tak było w czasie strajków, 
kiedy zatrzymując produkcję pra-
cownicy dbali o to, by nie ucier-
piały urządzenia. Tak było w po-
czątku lat `90, kiedy – by ratować 
popadający w trudności � nansowe 

zakład – hutnicy dobrowolnie 
ograniczyli swoje zarobki czekając 
na inwestora – powiedział prezes 
Huty. – Huta to dużo więcej niż 
nowoczesny zakład, mający świet-
ne wyniki, z których jesteśmy 
dumni. Huta to wielopokoleniowa 
społeczność, do której mam za-
szczyt należeć. Całej tej społecz-
ności, wszystkim warszawskim 
hutnikom, starym i młodym, gra-
tuluję 60 lat i życzę kolejnych stu!

Medal pamiątkowy z okazji 
60-lecia Huty w dowód uznania 
i podziękowania został przyznany 
przedstawicielom hutniczej spo-
łeczności; byłym dyrektorom Huty 
Warszawa: Tadeuszowi Konrado-
wi, Jerzemu Trześniewskiemu, 
Andrzejowi Gorzelakowi, Zeno-
nowi Banasiukowi oraz byłym 
prezesom Huty ArcelorMittal 
Warszawa Markowi Serafinowi 
i Henrykowi Hulinowi. Wyróż-
niono też byłych i obecnych pra-
cowników Huty: Józefa Puzio, 

który od 58 lat wspiera hutę swoją 
ogromną wiedzą i entuzjazmem, 
Jana Nowickiego, dla którego 
Huta była i nadal jest wielką pasją 
- poświęcił jej całe swoje życie za-
wodowe. Ryszarda Kołtuna, au-
tora rozwiązań technicznych 
z których Huta korzysta od lat, 
Edwarda Koźmika, który dba 
o energetykę i nieruchomości. Me-
dale otrzymali także: Janusz Grzy-
bek, Ireneusz Kędzierski, Jan 
Woliński, Krzysztof Płonka, Ewa 
Karpińska, Krystyna Antos, Mi-
rosław Głowala, Jan Małek, Ste-
fan Murawski. Przewodniczący 
związków zawodowych działają-
cych w Hucie: Lesław Korzenie-
wicz i Grzegorz Stańczyk odebra-
li pamiątkowy medal w imieniu 
wszystkich członków organizacji 
związkowych.

Medal został także przekazany 
na ręce Adama Szymańskiego 
przedstawiciela Stowarzyszenia 
Historycznego Solidarność Huty 

Warszawa, a także autora wielu 
zdjęć, które ilustrują historię Huty 
Warszawa oraz Jerzego Trze-
śniewskiego, przewodniczącego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty 
Warszawa Warszawscy Hutnicy.

– Chcielibyśmy uhonorować 
tym medalem także przyjaciół, któ-
rych Huta ma w Dzielnicy Bielany. 
Zapraszamy do nas pana burmi-
strza Tomasza Mencinę, jako re-
prezentanta Zarządu Dzielnicy 
Bielany oraz panią Annę Czarnec-
ką, jako reprezentantkę Rady Dziel-
nicy – powiedział Marek Kempa. 

Na zakończenie medale otrzy-
mali także Lutz Bandusch i człon-
kowie zarządu Huty ArcelorMittal 
Warszawa. 

Jak na urodziny przystało, były 
też upominki. Przekazali je zarzą-
dowi: rektor Akademii Wychowa-
nia Fizycznego Andrzej Masta-
lerz, Komendant Miejskiej Straży 
Pożarnej Leszek Smuniewski, 
Przedstawiciele firmy Zarmen: 
Zbigniew Koncewicz, Jarosław 
Topolski i Aneta Rokicka, Jan 
Guz - reprezentujący Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Za-
wodowych oraz Zdzisław i Anna 
Bik z firmy Fassing Carbon 2. 
Pięknego Kuziennika podarowała 
HSW Kuźnia ze Stalowej Woli. 
Huta otrzymała liczne listy gratu-
lacyjne: m.in. od Dzielnicy Biela-
ny, Instytutu Metalurgii Żelaza, 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej, od � rm PKP Cargo, ZM 
Ropczyce, Eko_Energii.

Wielu uczestników jubileuszo-
wego spotkania podkreślało, że 
przebiegło ono w prawdziwie ro-
dzinnej, serdecznej atmosferze. 
Część spotkała się po latach. Były 
wspomnienia i anegdoty. Huta ju-
bilatka po raz kolejny pokazała, że 
nadal tworzy serdeczną wspólnotę, 
która przetrwa wiele kolejnych lat. 

Ewa Karpińska

Prawie 400 osób odwiedziło 
Hutę ArcelorMittal Warszawa 
podczas jubileuszowych Dni 
Otwartych 13 i 14 maja 2017 r. 

P ierwsza grupa weszła do 
Huty w sobotę o godz. 9:00. 
Ostatni goście wyszli w nie-

dzielę po godz. 18:00. Byli pod 
wrażeniem Stalowni i Walcowni, 
uprzejmości i życzliwości prze-
wodników, sprawności organiza-
cyjnej. 

– Produkcja Huty jest szalenie 
widowiskowa. Zobaczenie na wła-
sne oczy, jak złom jest topiony 
w piecu elektrycznym i jak wyglą-
da płynna stal – robi ogromne wra-
żenie. Tym bardziej, że poinformo-
wano nas o temperaturze tej stalo-

wej „zupy” – aż 1600oC – opowia-
da z przejęciem pan Michał. – Dzi-
siejsza Huta jest bardzo nowocze-
sna, to laboratorium w porównaniu 
z tym, co pamiętam z dawnych 

czasów – mówi pan Kazimierz, 
który lata temu pracował w Hucie 
Warszawa. – Nie wiedziałam, że 
Huta jest w gruncie rzeczy wielkim 
zakładem recyklingu – bo produ-

kuje stal tylko ze złomu. Czyli z 
metalowych przedmiotów, które 
ktoś wyrzucił. To rzeczywiście nie-
zwykłe, że stal można przetwarzać 
bez końca. Nie ma z nią takiego 
problemu jak z plastikiem, który 
ląduje na wysypiskach i zanie-
czyszcza środowisko – zauważa 
pani Barbara, mieszkanka Bielan. 

Okazało się, że Huta dochowa-
ła się stałych wielbicieli. Kilka osób 
przyznało, że zwiedza zakład już po 
raz trzeci. – Za każdym razem jest 
ciekawie i za każdym razem widzi-
my coś nowego. W przyszłym roku 
przyjdziemy znowu. Do zobaczenia 
– mówili wychodząc z Huty. 

Mimo dwukrotnie zwiększonej 
ilości miejsc na jubileuszowe Dni 
Otwarte wielu chętnych nie zdą-
żyło się zapisać na stronie www.
hutawarszawazaprasza.com. Re-
zerwacje wyczerpały się w ciągu 

kilku godzin. Niektórzy rozczaro-
wani mieszkańcy Warszawy oskar-
żali wręcz organizatorów o mani-
pulowanie miejscówkami. 

– Zapewniamy, że robimy 
wszystko co w naszej mocy, by po-
kazać nasz zakład jak największej 
grupie zainteresowanych. Ze wzglę-
du na bezpieczeństwo zwiedzających 
nie możemy wprowadzić na raz wię-
cej niż 25 osób. Mimo iż kolejne 
grupy wchodzą co godzinę przez cały 
dzień, miejsc jest mniej niż chętnych. 
Obiecujemy jednak, że będziemy 
organizować kolejne Dni Otwarte 
– mówi Ewa Karpińska, rzeczniczka 
Huty ArcelorMittal Warszawa. In-
formacja o tym zostanie opubliko-
wana na stronie www.arcelormittal-
warszawa.com i na łamach miesięcz-
nika „Nasze Bielany”. 

EK

Dzień Otwarty w Hucie 
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Medalem pamiątkowym z okazji 60-lecia Huty uhonorowano pracowników i przyjaciół Huty
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28 sierpnia 1980 r. w Hucie 
Warszawa rozpoczął się strajk 
popierający robotników Wy-
brzeża. 

P rzyłączyła się do niego więk-
szość dziesięciotysięcznej 
załogi Huty. W trzecim dniu 

strajku  pojawił się postulat, by 
w niedzielę 31 sierpnia została 
odprawiona Msza święta dla straj-
kujących robotników Huty War-
szawa. Postulat został spełniony 
dzięki wsparciu Księdza Prymasa 
kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 
osobistemu zaangażowaniu ks. 
Bronisława Piaseckiego. 

31 sierpnia 1980 r. w bramie 
Huty strajkująca załoga powitała 
księży: Lucjana Kołodzieja i Sta-
nisława Ciapałę wikarych z para-
� i pw. Marii Magdaleny oraz Je-
rzego Popiełuszkę rezydenta pa-
rafii pw. św. Stanisława Kostki. 
Pracownicy Huty Warszawa tuż 
przy budynku wartowni zbudowa-
li prowizoryczny ołtarz. Nad ołta-

Historia krzyża w „Hucie Warszawa” 

rzem górował okazały sosnowy 
krzyż z przewieszoną stułą, wyko-
nany   przez pracowników stolarni 
Huty Warszawa. Ustawione z tyłu 
krzesła służyły jako konfesjonały 

Proszę wybaczyć, ale zacznę od 
pytania – ile lat pracuje Pan już 
w warszawskiej hucie?

W Hucie Warszawa pracuję już 
16 rok, zaś na stanowisku Kierow-
nika Jakości i Rozwoju Procesu oraz 
Głównego Technologa – od 2012 r. 
Karierę zaczynałem natomiast 
w hucie w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, skąd pochodzę. Tra� łem tam 
zaraz po studiach na Wydziale Me-
talurgii i Inżynierii Materiałowej 
o specjalizacji – piece przemysłowe 
Politechniki Częstochowskiej.

Proszę powiedzieć na czym kon-
kretnie polega praca kierowanych 
przez Pana wydziałów?

W mojej gestii znajdują się ko-
mórki kontroli jakości i technolo-
gii. Dział kontroli jakości zajmuje 
się badaniami jakościowymi na-
szych wyrobów. Sprawdzamy w la-
boratoriach, czy produkt spełnia 
wymagania zamawiającego. Dział 
technologii kontroluje natomiast 
przestrzeganie technologii na po-
szczególnych wydziałach produk-
cyjnych. Gdy pojawi się niezgod-
ność to reagujemy poprzez np. 
wstrzymanie danej partii produk-
tu, czy też skierowanie jej na do-
datkowe badania.

Czyli to na Panu spoczywa 
odpowiedzialność za jakość mate-
riałów, które wychodzą z huty?

Zgadza się. Muszę przyznać, że 
obiektywne wskaźniki pokazują, 

Nikt jeszcze nie wymyślił nowej metalurgii
Z Arturem Doboszem rozmawia Rafał Dajbor.

iż z jakością naszych produktów 
jest naprawdę nieźle. Tym bar-
dziej, że jesteśmy teraz znanym już 
w całej Europie producentem su-
rowca dla najbardziej znanych 
koncernów motoryzacyjnych. A to 
zobowiązuje do przestrzegania 
wyśrubowanych norm jakościo-
wych.

Zdradzi Pan, które marki sa-
mochodów mają nadwozia z war-
szawskiej stali?

Od razu sprostowanie – nie 
produkujemy stali nadwoziowej. 
Od nas pochodzi stal do produkcji  
elementów silnika, a także skrzyni 
biegów oraz zawieszenia. No 
i oczywiście nie jesteśmy dla żad-
nego z koncernów jedynym do-
stawcą stali. A co do marek, silniki, 
których pewne elementy robione 
są m.in. z warszawskiej stali, mają 
pojazdy produkowane przez grupę 
Volkswagen, czyli audi, seaty, sko-
dy i oczywiście same volkswageny. 
Robimy też części silników do ja-
guarów. Dużymi odbiorcami są 
także koncerny Fiat i Renault.

Jakie jeszcze branże są odbior-
cami stali z Huty ArcelorMittal 
w Warszawie?

Jeśli chodzi o stale jakościowe, 
to produkujemy także stal do 
montażu pojazdów i maszyn rol-
niczych, takich jak traktory i kom-
bajny. Dużym odbiorcą jest � rma 
Catterpillar, która z naszej stali 

produkuje elementy gąsienic do 
maszyn budowlanych.

Czy warszawska huta wytwarza 
swoje produkty z rudy, czy też ze 
złomu?

Jesteśmy zakładem w 100% 
produkującym ze złomu. Nasi 
przedstawiciele kupują złom 
w całym kraju z punktów maga-
zynowania. W tym sensie jeste-
śmy zakładem ekologicznym, 
którego cykl produkcyjny wple-
ciony jest w zjawisko zwane re-
cyklingiem.

Chciałbym więc zapytać o jedną 
rzecz – wystarczy zajrzeć do jakie-
gokolwiek skupu surowców wtór-
nych, by zobaczyć, że zgromadzony 
tam złom wygląda dość żałośnie. 
Metalowe elementy są pordzewiałe, 
są na nich resztki farb i lakierów, 
elementy z plastiku, drewna... Czy 
to wszystko nie ma wpływu na 
jakość stali produkowanej z takich 
surowców?

Zanieczyszczenia złomu nie 
stanowią żadnego problemu, jeśli 
chodzi o jakość wytwarzanej z nich 
stali. To nie jest tak, że złom tra� a 
do pieca na zasadzie „jak leci”. Su-
rowiec dzielony jest w naszych 
magazynach na określone katego-
rie i w zależności od tego, jakiego 
rodzaju produkt chcemy wytwo-
rzyć, mieszamy w odpowiednich 
proporcjach konkretne rodzaje 
złomu. Rdza, choć najmocniej ko-

jarzy się ze zniszczeniem metalu, 
jest jedynie produktem jego utle-
niania, co w procesie produkcyj-
nym nie ma żadnego znaczenia. 
Wszelkie zanieczyszczenia złomu, 
takie jak niemożliwe do oddziele-
nia części gumowe, plastikowe, 
betonowe czy też resztki farb i la-
kierów są problemem w tym sen-
sie, że wpadając do olbrzymiej 
temperatury, jaka panuje w hutni-
czym piecu, ulegają po prostu spa-
leniu, a energia zużyta na ich spa-
lenie to z punktu widzenia pro-
dukcji stali energia zmarnowana. 
Wpływa to więc na koszt procesu 
wytwarzania, ale nie na jakość 
wyrobu.

Domyślam się, że znacznie 
gorsze z chemicznego punktu wi-
dzenia są zanieczyszczenia innymi 
metalami, pierwiastkami?

Dokładnie tak jest. Do pieca 
tra� ają np. elementy powlekane. 
Zawierające cynę, siarkę czy fos-
for. I to ma już wpływ na jakość 
gotowego produktu. Na szczęście 
mamy bardzo wiele etapów kon-
troli, które pozwalają nam wy-
kryć tak zanieczyszczony wyrób 
i nie puścić go dalej. Są to przy-
padki bardzo rzadkie, ale i one 
się zdarzają. Taki produkt staje 
się znów złomem i zostaje skie-
rowany z powrotem do pieca. 
A ponieważ – jak wspominałem 
– mamy różne kategorie złomu, 
to przetapia się go z takim surow-

cem, żeby poziom chemicznego 
zanieczyszczenia zmieścił się 
w normach. Mówiąc wprost – by 
niepożądany w wyrobie pierwia-
stek po prostu uległ rozcieńcze-
niu i nie stanowił jakościowego 
problemu.

Czy jest coś, co w pracy w war-
szawskiej hucie szczególnie Pan 
lubi, docenia? Co uważa Pan za 
specjalną wartość?

Cenię sobie to, że kadrę tworzą 
ludzie różnych pokoleń, że obok 
młodego zespołu, złożonego z lu-
dzi wykształconych na nowocze-
snych uczelniach, są tu wciąż do-
świadczeni pracownicy, od których 
można wiele się nauczyć. Że wciąż 
możemy korzystać z doświadcze-
nia emerytowanych kolegów. I że 
ludzie ci bardzo chcą dzielić się 
swoją wiedzą. Bo o ile zmieniają 
się pewne uwarunkowania tech-
niczne, urządzenia są coraz nowo-
cześniejsze, zmienia się pro� l pro-
dukcyjny itp., to technologia się na 
dobrą sprawę nie zmienia. Nikt 
bowiem jeszcze nie wymyślił ja-
kiejś innej, nowej metalurgii. I ra-
czej nie wymyśli.

dla spowiadających się robotni-
ków. 

W samo południe ks. Lucjan 
Kołodziej w asyście ks. Ciąpały 
i ks. Popiełuszki rozpoczął liturgię 

Mszy św. Z woli pracowników 
i mieszkańców okolicznych osiedli 
o godz. 14.30 odprawiono drugą 
Mszę św., której przewodniczył ks. 
Jerzy Popiełuszko. 

Przed tym samym krzyżem 
przy bramie Huty ks. Jerzy odpra-
wił Mszę św. w maju 1981 r. Wtedy  
hutnicy modlili się  za rannego 
w zamachu Ojca Świętego Jana 
Pawła II.

Krzyż powrócił na ołtarz 31 
sierpnia 1981 r. w rocznicę strajku, 
z okazji Mszy św., którą odprawił 
ks. Jerzy przed bramą Huty War-
szawa. Po Mszy św. z inicjatywy ks. 
Jerzego, krzyż został wniesiony na 
teren Huty i tam wkopany dla upa-
miętnienia tych wydarzeń. 

W 1990 r. w 10. rocznicę po-
wstania „Solidarności” liturgię 
Mszy św. w Hucie Warszawa  spra-
wował bp Władysław Miziołek. 
We Mszy uczestniczyła mama ks. 
Jerzego, Marianna Popiełuszko 
oraz najwyższe władze państwowe: 
premier Tadeusz Mazowiecki, 
marszałkowie Sejmu i Senatu,

W październiku 1991 r. Komi-
sja Zakładowa podjęła decyzję 

o wykonaniu trwałej obudowy 
krzyża. Zadanie to powierzono 
warszawskiemu architektowi Zbi-
gniewowi Parandowskiemu oraz 
inżynierowi Andrzejowi Cere-
grzynowi. Stalową konstrukcję 
wykonali hutnicy. Prace ukończo-
no w listopadzie 1991 r. 

Po 17 latach odnowiono obu-
dowę krzyża, zaprojektowano nowe 
otoczenie. 31 sierpnia 2008 r. nowy 
dębowy krzyż złożony został na 
grobie ks. Jerzego. Hutnicy pełnili 
przy nim wartę honorową, wieczo-
rem podczas Mszy św. za Ojczyznę 
został poświęcony przez bpa Piotra 
Jareckiego. Przewieziony do Huty, 
zastąpił na cokole krzyż z 1981 r. 
Pozostanie w Hucie, jako pamiątka 
tych wszystkich wydarzeń, których 
byliśmy uczestnikami.

Decyzją hutników, oryginalny 
krzyż przy którym sprawował Eu-
charystię ks. Jerzy został przeka-
zany para� i św. Stanisława Kostki 
w dzień jego imienin 23 kwietnia 
2010 r. 

Stowarzyszenie historyczne 
„Solidarność” Huty Warszawa
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Msza święta przed bramą, w rocznicę strajku – 31 sierpnia 1981 r. 

Artur Dobosz
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● Przez 60 lat Huta wypro-
dukowała ponad 55 milionów 
ton stali – tyle waży 50 Pałaców 
Kultury.

● W Hucie Warszawa pracę 
znalazło ponad 55 tysięcy osób. 
Tyle mieszkańców liczy niedu-
że miasto. 

● Huta Warszawa była 
pierwszą hutą sprywatyzowaną 
w Polsce (w 1992 roku). 

● Od momentu prywaty-
zacji w modernizację huty 
zainwestowano ponad 220 
mln €.

● Huta ArcelorMittal War-
szawa produkuje obecnie po-
nad pół miliona ton stali rocz-
nie. Co roku wypuszcza na 
rynek 200 tys. km. prętów. 
Można by nimi opleść Ziemię 
5 razy. 

● Huta jest największym za-
kładem recyklingu w Warsza-

Czy wiesz, że…

Huta Warszawa 
60 lat produkcji 1957–2017

W 1980 r. przed stalownią Huty 
Warszawa stanął pomnik, któ-
rego pomysłodawcą, autorem 
i wykonawcą był, zatrudniony 
na tym wydziale Jerzy Szulc – 
elektryk, potem suwnicowy. 

H uta udostępniła mu po-
mieszczenie magazynowe 
na pracownię i dała mate-

riały. Nad rzeźbą wytapiacza pan 
Jerzy pracował dwa lata, po godzi-
nach pracy i w dni wolne.

Pomagali mu bracia; rolę mo-
delki pełniła żona, również zatrud-
niona w stalowni. Model pomnika 
ukształtowali z olbrzymiej bryły 
gipsu, wysoki na 3,5 m odlew po-
staci zrobili z betonu. Wytapiacz 
ma na sobie ubiór stosowny do tej 
pracy: kapelusz, okulary, rękawice, 
marynarkę, spodnie, buty. 

– „Na początku mojej pracy nad 
pomnikiem spotykałem się z iro-
nicznymi uśmieszkami i docinkami 
– wspomina pan Jerzy – Ale gdy 
stanął wyrzeźbiony model, to kole-
dzy pomału zaczęli się interesować 
moją rzeźbą i dyskutować o niej.”

Jerzy Szulc chciał, by rzeźba 
stanęła przed bramą huty, na 
skwerku między biurowcami.

Koniec końców, pomnik wyta-
piacza ustawiono przy ul. Kaspro-
wicza, lecz wewnątrz zakładu.

Była to trudna operacja tech-
niczna: zdemontowano dach maga-
zynu, w którym powstawał posąg, 

opasano go linami, podniesiono 
dźwigiem ponad poziom dachu, uło-
żono na platformie i przewieziono w 
miejsce, gdzie stał już postument. 
Posąg wytapiacza był realizacją ma-
rzenia Jerzego Szulca. Jego dzieło 
stało się „maskotką” Stalowni.

Zo� a Kochan

Pomnik wytapiacza

wie. Rocznie zamienia ponad 
650 tysięcy ton złomu w stal 
wysokiej jakości.

● Co drugi samochód w Eu-
ropie zawiera stal wyproduko-
waną w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa. 

● Stal z warszawskiej huty 
znajduje się także: w stacjach II 
linii metra, w wieżach elek-
trowni wiatrowych, w trybu-
nach stadionu Legii, w gmachu 
Muzeum Historii Żydów Pol-
skich.

● Huta ograniczyła o 90% 
emisję pyłu na tonę produko-
wanej stali. Pył zatrzymywany 
w � ltrach nie tra� a na wysypi-
sko. W cementowniach produ-
kuje się z niego klinkier. 

Chcesz wiedzieć więcej? 
Zapraszamy na www.arce-

lormittal-warszawa.com

Skąd Pan pochodzi i ile lat pra-
cuje Pan w Hucie?

Urodziłem się w Poznaniu, 
parę lat mieszkałem w Gliwicach, 
a od 1961 roku, kiedy mój ojciec 
został przeniesiony z Huty Pokój 
w Rudzie Śląskiej do pracy przy 
budowie Huty Warszawa, miesz-
kam w stolicy i pracuję w hucie. 
Wychodzi więc na to, że to już 
ponad 45 lat.

A więc do Huty Warszawa tra� ł 
Pan przez ojca?

Zgadza się. Ukończyłem tech-
nikum chemiczne – a znaczna 
część pracy każdego zakładu me-
talurgicznego opiera się na znajo-
mości chemii – zajrzałem do huty, 
by zobaczyć co też takiego ojciec 
tu porabia i… już stąd nie wysze-
dłem. Zaczynałem od pracy dys-
ponenta, byłem brygadzistą w bry-
gadzie odbiorowej, pracownikiem 
działu kontroli, technologiem 
w walcowni. Po prywatyzacji, za 
czasów Lucchini, zostałem szefem 
wszystkich walcowni, a potem 
zwierzchnikiem ciągarni, stalowni 
i wykańczalni. Za czasów Arcelor-
Mittal zostałem zaś dyrektorem 
produkcji. W sierpniu 2016 roku 
przeszedłem na emeryturę. Ale 
moi szefowie stwierdzili, że mam 
wiedzę, doświadczenie oraz dobre 
kontakty z klientami, a także z in-
nymi hutami. Najgorsze, to za-

Zawsze miałem kontakty z hutami w kraju i zagranicą
Z Janem Nowickim rozmawia Rafał Dajbor.

mknąć się w swojej korporacji i nie 
wiedzieć, co się dzieje w branży. Ja 
zaś zawsze miałem kontakty z róż-
nymi hutami w Polsce i zagranicą. 
Dlatego zostałem w Hucie Warsza-
wa na pół etatu na stanowisku 
doradcy. Powoli wprowadzam we 
wszystkie zagadnienia mojego na-
stępcę na stanowisku dyrektora 
produkcji. 

Trudno więc stwierdzić, by 
pędził Pan życie emeryta.

To prawda, tym bardziej, że 
współpracuję także z należącą do 
naszej korporacji hutą w czeskiej 
Ostravie. Tamtejsi pracownicy przy-
jeżdżają do nas i odbywają u mnie 
szkolenia. Czasem zaś ja wsiadam 
w pociąg i jadę do Ostravy na dzień 
lub dwa.

Gdyby miał Pan sobie przypo-
mnieć hutę z dnia, w którym zaczy-
nał Pan pracę i porównać ją z hutą 
z chwili, w której przeszedł Pan na 
emeryturę, to jakie największe róż-
nice wskazałby Pan w jej działaniu 
wtedy i dziś?

Dziś nasza huta to działający 
w ramach korporacji, ale samo-
dzielny zakład. Wtedy była to fa-
bryka wprzęgnięta w ogólnopolską 
sieć hut. Potra� liśmy wyproduko-
wać milion dwieście tysięcy ton 
stali rocznie (taki był rekord), ale 
nikt, od robotnika po dyrektora, 

nie miał tak naprawdę zbyt wiele 
do powiedzenia. Wszystko, co 
huta ma robić i ile to ma koszto-
wać, przychodziło odgórnie i było 
bezdyskusyjne, nawet jeśli stano-
wiło jawną śmieszność i stało 
w sprzeczności z prawami ekono-
mii. Wtedy załoga była olbrzymia, 
dziś jest stosunkowo niewielka. 
Można wręcz powiedzieć, że Huta 
Warszawa sprzed lat i nasza dzi-
siejsza Huta Warszawa to dwa cał-
kowicie różne zakłady. Także pod 
względem zaawansowania tech-
nicznego.

Był Pan członkiem „Solidarno-
ści” w Hucie Warszawa od począt-
ku istnienia zakładowej „S”. Jak 
traktowało was ówczesne, partyjnie 
umocowane szefostwo zakładu?

Byłem wiceprzewodniczącym 
„Solidarności” w dziale walcowni. 
Odnosiłem wrażenie, zwłaszcza 
w odniesieniu do samego siebie, że 
wielu spośród moich zwierzchni-
ków musiało przeżywać jakiś we-
wnętrzny dualizm, jakąś sprzecz-
ność. Oczywiście, że nie byli za-
chwyceni, nie traktowali mnie jak 
równoprawnego partnera, ale też 
nie tępili mnie specjalnie. Więk-
szych zgrzytów i ścięć nie było.

A czym była Rada Robotnicza, 
w którą był Pan także zaangażo-
wany?

W latach osiemdziesiątych 
PRL pozwoliła robotnikom brać 
udział w zarządzaniu zakładem 
właśnie za pomocą udziału w Ra-
dzie Robotniczej. Był to moim 
zdaniem sposób na rozładowa-
nie społecznego gniewu, który 
trwał po zdelegalizowaniu „So-
lidarności”. Mieliśmy możliwość 
bycia wybieranymi bezpośrednio 
przez załogę i ta demokratycz-
ność była tym, co odróżniało 
Radę Robotniczą od rad zakła-
dowych, będącymi po prostu 
przybudówkami PZPR. A skut-
kiem tej demokratyzacji był fakt, 
że na członków Rady Robotni-
czej wybierano głównie człon-
ków świeżo rozwiązanej Solidar-
ności. Początki działalności Rady 
Robotniczej  w naszej Hucie to 
p. Miłkowski, wielka, legendarna 
postać. Ja zostałem wybrany 
w trzeciej i czwartej kadencji, 
były to połowa i koniec lat osiem-
dziesiątych.

Kiedy Rady Robotnicze prze-
stały istnieć?

Skończyły się wraz z nastaniem 
kapitalizmu. Wtedy przestały być 
potrzebne jako ciało współzarzą-
dzające, bo z jednej strony wszyst-
kim i tak zarządzał właściciel, 
z drugiej zaś – znów można się 
było zrzeszać w legalnie działające 
związki zawodowe.

Pańska działalność społeczna 
przypadła więc na trudny czas 
przemian ustrojowych…

Końcówka lat osiemdziesiątych 
i początek lat dziewięćdziesiątych 
były koszmarne. Wszystko dookoła 
nas padało. Ursus, Kasprzak, Róża 
Luksemburg, FSO, Waryński… Na-
zwy tych zakładów niektórym, 
zwłaszcza młodszym, mało już mó-
wią, a wiele spośród nich to byli nasi 
klienci. Był nawet okres, że dobro-
wolnie okroiliśmy nasze pensje, by 
uratować zakład. Banki nie chciały 
nas kredytować. Sami wzięliśmy się 
za poszukiwanie inwestora i tak po-
jawił się Lucchini. Pomimo różnych 
kontrowersji, o których teraz, przy 
jubileuszu Huty nie czas mówić, to 
ta prywatyzacja nas uratowała. 
Szczerze mówiąc – całe szczęście że 
„wzięli nas” akurat Włosi, nieco do 
nas, Polaków podobni pod wzglę-
dem pewnych niezbyt pozytywnych 
cech – bałaganiarstwa, niepunktu-
alności itp. Obawiam się, że gdyby-
śmy uczyli się kapitalizmu, mając za 
szefów Szwedów albo Niemców, to 
byłoby naprawdę ciężko.
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Stawianie rzeźby stalownika

Jan Nowicki
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W październikowym wydaniu 
gazety „ArcelorMittal Warszawa” 
z 2016 r. ukazał się artykuł z okazji 
Pana 80. urodzin? Ile spośród tych 
lat poświęcił Pan Hucie Warszawa?

Pierwszego marca 2017 r. roz-
począłem mój 58. rok pracy w hu-
cie. Była to moja pierwsza praca 
po studiach w Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie i po 
praktykach, które odbyłem w ka-
towickiej hucie Baildon, jako po-
mocnik asystenta na stalowni. 

Pamięta Pan, jak rozpoczęła się 
Pana przygoda z Hutą Warszawa?

Wiosną 1959 r. na tablicy przed 
dziekanatem działu metalurgicz-
nego AGH ukazało się ogłoszenie, 
że „Huta Warszawa w budowie” 
(tak się wówczas huta oficjalnie 
nazywała) potrzebuje dwóch inży-
nierów. Spośród około trzydziestu 
kończących studia przyszłych in-
żynierów zgłosiło się kilku, a Aka-
demia wytypowała dwóch, w tym 
mnie. Zastrzegła tylko, że do dys-
pozycji warszawskiej Huty będzie-
my dopiero po odbyciu praktyk 
i obronieniu dyplomów. W poło-
wie grudnia 1959 r. odbyła się 
obrona, a 22 grudnia przyjechali-
śmy do Warszawy. Poprosiliśmy 
dyrektora Barańskiego, ówczesne-
go dyrektora technicznego huty, by 
dał nam odrobinę czasu po pierw-

Moim hobby jest stal łożyskowa
Z Józefem Puzio rozmawia Rafał Dajbor.

sze na spędzenie z rodzinami świąt, 
a po drugie – na pozamykanie swo-
ich spraw w Katowicach i Krako-
wie. Dyrektor Barański dał nam na 
to 2 miesiące, licząc od nowego 
roku. Tak właśnie doszło do tego, 
że moją pracę w Warszawie zaczą-
łem dokładnie 1 marca 1960 r.

Domyślam się, że nie od razu 
mógł Pan zamieszkać „na swoim”?

Oczywiście. Dostaliśmy zakwa-
terowanie w hotelu robotniczym na 
Skalbmierskiej, gdzie obecnie jest 
Urząd Skarbowy. W hucie działała 
już odlewnia, która zaczęła pracę 
jako jeden z pierwszych działów 17 
kwietnia 1957 r., oraz stalownia. 
Pracowała także kuźnia. Inne dzia-
ły dopiero się tworzyły.

Dziś przy hucie mamy wielki 
węzeł komunikacyjny, w którym 
krzyżują się linie metra, tramwajów, 
autobusów, a także autokarów mię-
dzymiastowych. A jaką okolicę za-
stał Pan, rozpoczynając tu pracę?

Do hotelu robotniczego na 
Skalbmierskiej docierały trzy au-
tobusy – 110, 132 i 148, a do tego 
podjeżdżający pod dyrekcję huty 
autobus 142. W autobusach pano-
wał tak straszliwy tłok, że dojecha-
nie z hotelu do huty było męką. 
Zdecydowaliśmy więc z kolegami, 
że będziemy chodzić na piechotę. 

Kasprowicza była wtedy wąską 
uliczką wyłożoną kamienną na-
wierzchnią z tzw. kocich łbów, po 
jednej z jej stron było wojskowe 
lądowisko dla kukurużników i in-
nych małych wojskowych samolo-
tów, a na miejscu dzisiejszej szkoły 
sportowej stały hangary. W desz-
czowe dni, jesienią i podczas roz-
topów trzeba było skakać z kamie-
nia na kamień, albo po rzuconych 
specjalnie deskach, bo inaczej mu-
sielibyśmy chodzić po kostki 
w błocie. Tak to wtedy było.

Proszę opowiedzieć, jakie funk-
cje pełnił Pan w hucie?

Zaczynałem jako asystent 
u doktora (później profesora) Ste-
fana Wojciechowskiego, szefa la-
boratorium i naukowego opiekuna 
zgromadzonych w hucie inżynie-
rów. W 1960 r. huta kupiła poli-
chromator. Był to jedyny w Polsce 
spektrometr do szybkich analiz 
chemicznych na stalowni. Trwał 
trudny proces wdrażania go do 
pracy. Pracowałem na jednej ze 
zmian, korygując oznaczenia 
chromu, niklu czy wolframu w sta-
li. Później awansowałem na kie-
rownika odbioru huty, potem na 
szefa zakładu badawczego, następ-
nie zaś przez 18 lat byłem głów-
nym technologiem, czyli szefem 
jakości produktów całego naszego 

zakładu. Tak przepracowałem do 
połowy lat dziewięćdziesiątych. 
Przez kilka lat, już jako emeryt 
byłem szefem ds. badań i rozwoju. 
W 2002 r. poszedłem na „prawdzi-
wą emeryturę”, ale nadal pracuję, 
jako doradca techniczny. Jeszcze 
do zeszłego roku pracowałem 
4 dni w tygodniu po 6 godzin, ale 
obecnie przychodzę już tylko na 
2 dni. Wiek robi swoje.

Czyli całe swoje życie zawodowe 
spędził Pan w Hucie Warszawa?

Nie licząc krótkich praktyk 
w Katowicach – całe. Ale nie żałuję 
tego. Gdy patrzę na kolegów, którzy 
pracowali na Śląsku czy w Krako-
wie, to widzę, że mogłem się tu 
naprawdę rozwinąć zawodowo. 
Huta Warszawa była  największym 
w Polsce producentem tzw. stali 
jakościowej. Nasze produkty szły do 
produkcji samochodów, łożysk, 
narzędzi szybkotnących, traktorów, 
wagonów kolejowych i wszystkich 
skomplikowanych technicznie 
urządzeń wykorzystywanych w pol-
skim przemyśle. Jeśli o mnie chodzi, 
to specjalizowałem się w stali łoży-
skowej, którą uważam na nasz naj-
ważniejszy produkt. Robiliśmy 
mnóstwo tej stali na eksport, głów-
nie do krajów dawnego RWPG, ale 
nie tylko. Byliśmy wielkim produ-
centem stali na potrzeby przemysłu 

zbrojeniowego, w czym celowała 
nasza ciągarnia, czyli ten dział huty, 
który odpowiada za przeciąganie 
stali w celu nadania jej lepszych 
parametrów wytrzymałościowych. 
Z kolei nasza walcownia specjalizo-
wała się w produkcji wsadu na wały 
korbowe do silników czołgowych 
i lokomotyw spalinowych, a kuźnia 
także do silników okrętowych. Była 
to wszechstronna, bardzo ciekawa 
produkcja.

A jak spędzał Pan czas wolny? 
Miał Pan jakieś hobby? Wędkowa-
nie, a może kolekcjonerstwo lub 
szachy?

Przez całe swoje życie dzieli-
łem czas jedynie pomiędzy rodzi-
nę i hutę. Wczasy spędzaliśmy 
w miejscach, którymi dysponowa-
ła huta – w Świnoujściu, Międzyz-
drojach, Łebie, Rowach, Zakopa-
nem, Polanicy-Zdroju czy Szklar-
skiej Porębie. Jeśli zaś chodzi o pa-
sję, to żona do dziś śmieje się ze 
mnie, że moim jedynym hobby 
była i jest stal łożyskowa.

9 maja na placyku przy stacji 
metra Młociny została otwarta 
wystawa, prezentująca historię 
warszawskiej Huty. 

W cześniej na Rondzie 
Hutników Warszaw-
skich, u zbiegu ul. Rey-

monta i Lindego, zagrała orkiestra 
dęta. Wokół niej zebrało się kilka-
set osób. Zanim ruszyły w uroczy-
stym przemarszu w kierunku 

Przemarsz Hutników 
i wystawa o 60-letniej historii Huty

Huty, prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Huty Warszawa Jerzy Trze-
śniewski, prezes zarządu Huty 
ArcelorMittal Warszawa Marek 
Kempa, burmistrz Dzielnicy Bie-
lany Tomasz Mencina i wicebur-
mistrzowie: Grzegorz Pietruczuk, 

Włodzimierz Piątkowski, Artur 
Wołczacki oraz Wiceprzewodni-
cząca Rady Dzielnicy Anna Czar-
necka złożyli kwiaty na powstałym 
dwa lata temu Rondzie upamięt-
niającym hutników. Towarzyszyli 
im przewodniczący obu związków 
zawodowych, działających w Hu-
cie: Lesław Korzeniewicz i Grze-
gorz Stańczyk. 

Potem ruszył uroczysty prze-
marsz z okazji 60-lecia Huty War-
szawa. Zarząd ArcelorMittal War-
szawa w komplecie, hutnicy w ga-
lowych białych strojach, stalowni-

cy w metalizowanych ubraniach, 
byli i obecni pracownicy oraz 
przyjaciele warszawskiej Huty 
przeszli kilometrowy odcinek do 
stacji metra Młociny przy akom-
paniamencie orkiestry dętej, która 
przyjechała do Warszawy z Huty 
CMC Zawiercie. Gdy uczestnicy 
marszu dotarli na miejsce, nastą-
piło symboliczne otwarcie wysta-
wy, która pokazuje migawki 
z sześćdziesięciu lat życia Huty. 

– Przed chwilą wspólnie prze-
szliśmy drogę, którą pokonywali 
hutnicy 60 lat temu, kiedy Huta 
Warszawa zaczynała produkcję. 
Wtedy autobusy kończyły trasę na 
wysokości dzisiejszego Ronda 
Hutników Warszawskich, dalej 
trzeba było iść piechotą. Ta droga 
symbolizuje historię Huty Warsza-
wa – powiedział prezes Marek 
Kempa, dziękując przedstawicie-
lom Stowarzyszenia Przyjaciół 
Huty Warszawa za wkład w orga-
nizację tej uroczystości. Jerzy 
Trześniewski podkreślił, że pomy-
słodawcą corocznych majowych 
przemarszów z Ronda Hutników 
Warszawskich do Huty jest Tade-
usz Konrad, były dyrektor naczel-
ny Huty Warszawa i honorowy 
prezes Stowarzyszenia. 

– 60 lat temu w tym miejscu 
były pola, na których pasły się kro-
wy. Dziś Hutę otacza coraz pięk-
niejsza dzielnica Bielany. Sama 
Huta też jest inna. Nowoczesna, 
produkująca w poszanowaniu dla 
środowiska. Jesteśmy z niej dumni, 
ale świętując tegoroczny jubileusz 
chcemy podkreślić, że pamiętamy 
o wszystkich etapach rozwoju na-
szego zakładu. Pamiętamy przede 
wszystkim o ludziach, którzy two-
rzyli i nadal tworzą jego historię 
– powiedział Marek Kempa. 

Dzięki uprzejmości Zakładu 
Transportu Miejskiego wystawę 
przez kilka tygodni będą mogli 
oglądać warszawiacy, korzystający 
z ruchliwego węzła komunikacyj-
nego przy metrze Młociny. Potem 
plansze z historycznymi zdjęciami 
zostaną przeniesione na ogrodze-
nie Huty. 

Podczas przemarszu i otwarcia 
wystawy hutnicy nieśli planszę 
z napisem: „Stacja metra Młociny 
– Huta”. O taką zmianę nazwy pół-
nocnej stacji I linii metra hutnicy 
zabiegają od lat. Mają w tym pełne 
wsparcie Zarządu i Rady Dzielnicy 
Bielany. 

Ewa Karpińska
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Przemarsz w kierunku Huty

Józef Puzio
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Rada Seniorów Dzielnicy Bielany

Na jednym z ostatnich posiedzeń 
Rady Seniorów Dzielnicy Bielany 
jednogłośnie przyjęto sprawoz-
danie z działalności w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 
– opracowane przez sekretarza 
Rady Grażynę Lewińską. 

B ył to rok owocnej pracy. M.
in.: Skierowano do bielań-
skich seniorów pytania do-

tyczące ich potrzeb i oczekiwań – 
w postaci ankiety zawierającej 
również propozycję wskazania 
„Miejsca przyjaznego bielańskim 
seniorom 2016”. Z Klubów Seniora, 
Ośrodków Wsparcia i od respon-
dentów niezrzeszonych wpłynęło 
685 wypełnionych ankiet. Wyróż-
niono trzy „miejsca przyjazne” 
(o gali, na której wręczono statuet-
ki i certy� katy pisaliśmy w nume-
rze grudniowym 2016). Zaś uwagi 
respondentów dotyczące np. bez-
pieczeństwa w osiedlach, bielań-
skiej komunikacji itp. stały się dla 
Rady inspiracją do dalszej pracy.

Członkowie Rady uczestniczy-
li w miejscowych i wyjazdowych 
szkoleniach tematycznych organi-

Bilans ubiegłego roku
zowanych przez Fundację „Zaczyn”. 
Odbyło się też szkolenie w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy Bielany – z udzia-
łem przedstawicieli mazowieckich 
rad seniorów – na temat wolonta-
riatu senioralnego. Fundacja „Za-
czyn” stworzyła dla naszej Rady 
Seniorów stronę internetową i zor-
ganizowała szkolenie obsługi.

Sprawozdanie zawiera liczne 
przykłady współpracy z Radą Se-
niorów m.st. Warszawy, z Radą 
i Zarządem Dzielnicy Bielany, wy-
mienia imprezy zorganizowane 
dzięki władzom Bielan. Przewod-
nicząca naszej Rady Krystyna Że-
browska została delegatem do 
Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów na II kadencję 2016-2019.

Kontynuowano współpracę z 
Klubami Seniora i Uniwersytetami 
Trzeciego Wieku na terenie Bielan. 
Przedstawiciel Rady brał udział w 
pracach kolejnej edycji Budżetu 
Partycypacyjnego. Inspiracją do 
konkretnych działań były listy od 
bielańskich seniorów i prośby o 
pomoc.

Oprac. IWB

Wczasy dla Seniorów
Urząd Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Akademia Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego
TKKF „Chomiczówka”

serdecznie zapraszają senio-
rów z Bielan na „Wczasy dla Se-
niorów” w Akademii Wychowania 
Fizycznego przy ul. Marymonc-
kiej 34. Terminy turnusów: I tur-
nus 3.07 – 14.07.2017 r. II turnus 
17.07 – 28.07.2017 r. Odpłatność  
za  turnus  wynosi 140 zł. Zgłosze-
nia i opłaty za turnusy przyjmo-
wane będą od dnia 12.06.2017 r. 
w siedzibie TKKF „Chomiczów-
ka”, ul. Pabla Nerudy 1 tel.(22) 834 
76 98, w dniach od poniedziałku 
do piątku,  w godz. 15.00 – 19.00. 
Więcej informacji można uzyskać 
w Ośrodku Wsparcia dla Senio-
rów Nr 1 przy  Al. Zjednoczenia 
13  pod  numerami tel. (22) 864 
27 55, 514 802 978.

Maszerują chłopcy, maszeru-
ją – w galowym mundurze, w 
orderach czas się cofa. Prostu-
ją się plecy, prężą nogi. Tylko 
sztandary ciążą jak brzemię lat 
i nie sposób stać na baczność 
przez całą Mszę.

P óźnym wieczorem 8 maja 
1945 r., w Berlinie, dowód-
cy państw sprzymierzonych 

przyjęli akt bezwarunkowej kapi-
tulacji Trzeciej Rzeszy. W kolejną, 
72. już rocznicę Dnia Zwycięstwa 
(i zakończenia II wojny świato-
wej) odprawiona została na Bie-
lanach Msza św. w kościele św. 
Marii Magdaleny – celebrowana 
przez ks. kapelana mjr. Bogusła-
wa Pasternaka i ks. prałata dr. 
Piotra Fołtyna. A potem – uro-
czystość patriotyczna na Cmen-
tarzu Wawrzyszewskim przy po-
mniku 30. Pułku Strzelców Ka-
niowskich.

Na 5 minut przed rozpoczę-
ciem nabożeństwa – wzorem po-
rządku Mszy garnizonowej – 
wprowadzono sztandary. W lewej 
nawie stanęły poczty bielańskich 
szkół: SP nr 80 im. Marii Kownac-
kiej, SP nr 187 im. Adama Mickie-
wicza, SP nr 209 im. Hanki Ordo-
nówny, SP nr 289 im. Henryka 
Sienkiewicza, Gimnazjum Integra-
cyjnego nr 70 i ZS nr 52. Młodzież 
na biało-granatowo, w biało-czer-
wonych szarfach, w białych ręka-
wiczkach…

A w lewej nawie stanął sztan-
dar Bielańskiego Klubu Komba-
tanta, również wprowadzony przez 

Następni na warcie pamięci

poczet uczniowski. Jednak zamy-
słem organizatorów tegorocznej 
uroczystości było nie tylko wyrę-
czenie weteranów. Także metafo-
ryczne pokazanie, że pamięć 
o wojnie przechodzi z pokolenia 
na pokolenie, bo musi trwać, aby 
trwał pokój. Potem, na Cmenta-
rzu, pani poseł na Sejm RP Joanna 
Fabisiak przywoła konieczność 
pamiętania słowami: „Przekazuje-
my Wam pałeczkę”.

Ołtarz tonął w biało-czerwo-
nych kwiatach. W przednich ław-
kach siedzieli kombatanci, przed-
stawiciele bielańskich władz i go-
ście. Dalsze ławki tłumnie wypeł-
niły dzieci ze szkół. W czasie Mszy 
św. fragment z Listu do Rzymian 
odczytał przewodniczący Bielań-
skiego Klubu Kombatanta por. 
Józef Kassyk.

Pod pomnik 30. Pułku Strzel-
ców Kaniowskich przybył bur-

mistrz dzielnicy Bielany Tomasz 
Mencina, jego zastępcy: Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piąt-
kowski, Wiceprzewodnicząca 
Rady Dzielnicy Bielany Anna 
Czarnecka, radni, naczelnik Od-
działu Terenowego Straży Miej-
skiej Romuald Modzelewski, Ko-
mendant Rejonowy Policji War-
szawa V Lech Bielak. Gościem 
uroczystości był także gen. bryga-
dy Adam Joks – szef Zarządu 
Wojsk Aeromobilnych i Zmotory-
zowanych. Oprawę wojskową za-
pewnili żołnierze Batalionu Repre-
zentacyjnego Wojska Polskiego. 
Uroczystość prowadził dyrektor 
Bielańskiego Ośrodka Kultury Ja-
rosław Bobin.

Licznie stawili się przedstawi-
ciele wszystkich środowisk zrze-
szonych w Bielańskim Klubie 
Kombatanta. Poczty sztandarowe 
przyprowadziły z kościoła wszyst-
kie sztandary. Burmistrz Tomasz 
Mencina przypomniał w swoim 
przemówieniu, że Polska zapłaciła 
za wojnę cenę najwyższą, a świat, 
w którym obecnie możemy żyć 
istnieje w znacznej mierze dzięki 
niewielkiej już garstce ludzi – 
obecnych m.in. tutaj – weteranów 
i kombatantów. Tradycyjnie już ks. 
Bogusław Pasternak odczytał 
piękną Modlitwę za Ojczyznę ks. 
Piotra Skargi.

Po złożeniu wieńców przez 
kombatantów, Radę i Zarząd 
Dzielnicy Bielany, zaproszonych 
gości, kluby radnych, delegacje 
szkolne, por. Józef Kassyk podzię-
kował organizatorom obchodów i 
gościom oraz dodał, że przecho-
wując pamięć o tamtym czasie nie 
wolno zapominać o Jałcie – gdzie 
przedstawiciele państw sprzymie-
rzonych podarowali ZSRR nasze 
ziemie wschodnie, o Norymberdze 
– gdzie za zbrodnie wojenne od-
powiadała zaledwie garstka sądzo-
nych… Mała lekcja prawdziwej 
historii dla następnych na warcie 
pamięci.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Zapraszamy seniorów oraz ich 
rodziny, a także grupy zor-
ganizowane: Kluby Seniora, 
studentów Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku na dwunastą 
edycję pikniku SENIORADA 
pod hasłem: Aktywni razem!

W niedzielę 11 czerwca 
2017 od godz. 11:00 na 
terenie Akademii Wy-

chowania Fizycznego Józefa Pił-
sudskiego Warszawa (ul. Mary-
moncka 34) wielopokoleniowo 
powitamy lato.

Zapraszamy do odwiedzenia 
i skorzystania z propozycji senio-
radowych stref pikniku: informa-
cji, rekreacji, zdrowia, sceny i od-
poczynku, a w nich m.in.: 

• gry i zabawy plenerowe mię-
dzy innymi: golf, crossminton, 
palant

• spotkanie z instruktorami 
i wspólna gimnastyka, Nordic 
Walking, taniec

SENIORADA – Aktywni razem!

• spotkanie z osobowościami 
tegorocznej Seniorady

• bogata oferta wypoczynku 
latem dla seniorów w Warszawie 
oraz na terenie Polski

• występy sceniczne seniorskich 
grup z terenu Warszawy i okolic: 
taniec orientalny, grupy wokalne

• rywalizacja rekreacyjna o na-
grody

• rywalizacja rekreacyjna o ty-
tuł Senioradowej i Senioradowego 
Naj...

• plenerowa potańcówka, a za 

sterami konsoli znany duet: DJ 
WIKA i DJ WIT

Serdecznie zapraszamy. Dołącz 
do nas i bądź aktywny razem 
z nami!

Organizatorzy: 
Europejskie Stowarzyszenie 

Promocji Aktywności Ruchowej 
50+

Akademia Wychowania Fi-
zycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie

Katarzyna Bednarczyk
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Zastępcy burmistrza: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski 
oraz prezes TKKF Chomiczówka Jacek Bączkowski
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Słoneczna pogoda przywitała 
ponad stu uczestników kolej-
nej edycji Rajdu Rowerowego 
do Puszczy Kampinoskiej, 
organizowanego przez TKKF 
Chomiczówka przy wsparciu 
Dzielnicy Bielany.

R owerzyści podróżowali na 
trzech trasach: najprostszej, 
prowadzącej z dziedzińca 

AWF prosto do Polany Jakubów 
przy siedzibie Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, aż do trudnej, 
technicznej trasy mijającej miej-
scowość Wiersze, prowadzącej do 
Roztoki i z powrotem na Polanę 
Jakubów.

Od wczesnych godzin rannych 
przedstawiciele TKKF Chomi-
czówka prowadzili zapisy, prze-
wodnicy od godziny 9:30 ruszali 
z kolejnymi grupami na trasę, aby 
następnie wczesnym popołudniem 
spotkać się na grillu i ognisku, 
w celu podsumowania imprezy. 
Uczestnikom podziękowali i po-
gratulowali przedstawiciele Zarzą-

Słoneczne pedałowanie w Kampinosie

du Dzielnicy Bielany - Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piąt-
kowski, którzy reprezentowali 
Dzielnicę Bielany na imprezie. - Po 
raz pierwszy od lat dziś nie jecha-
łem z państwem, jednak natłok 
obowiązków i imprez na terenie 
Bielan mi na to nie pozwolił. Cie-
szę się, że w tym roku dopisała 
pogoda. Widzę, że dopisują także 
u Państwa humory, co znaczy że 

rajd udał się wyśmienicie, co bar-
dzo mnie cieszy - powiedział na 
Polanie Jakubów do uczestników 
rajdu Grzegorz Pietruczuk. 

Imprezę zakończyło tradycyj-
ne losowanie nagród spośród 
uczestników zmagań. Ponad 40 
osób wygrało akcesoria rowerowe, 
ufundowane przez organizatora.

MG

Świetne informacje dla Dziel-
nicy Bielany nadeszły z Pragi, 
gdzie pływacy rywalizowali 
w ramach Warszawskiej Olim-
piady Młodzieży. 

Z espół Szkół nr 52 wywalczył 
dla naszej Dzielnicy dwa 
złote  i  srebrny medal 

w zmaganiach pływaków. 
Dzięki zwycięstwu w rywali-

zacji dziewcząt gimnazjalistki 
z Szegedyńskiej utrzymały do-
minację w Warszawie. Jeszcze 
lepiej poszło w szkołach podsta-
wowych, gdzie na Bielany dzięki 
SP 263 wróciło złoto i srebro. 
Dziewczyny wygrały, minimal-
nie o 1,36 punktu wyprzedzając 
Żoliborz, natomiast pływacy za-
jęli drugą pozycję, tuż za Pragą 
Północ.

- Cieszę się niezmiernie! Na 
� niszu rywalizacji w tegorocznej, 
jubileuszowej edycji WOM te me-
dale to wspaniałe informacje, tym 
bardziej że już dziś mamy infor-
macje, że w stosunku do zeszło-
rocznej rywalizacji, Bielany wy-
padną dużo lepiej w zmaganiach 
dzielnic w ramach Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży. Wielkie 
gratulacje dla Zespołu Szkół nr 52, 
jak również gimnazjalistów z ul. 
Kiwerskiej, którzy również bardzo 
dzielnie reprezentowali Bielany 
w pływaniu - nie krył zadowolenia 
zastępca burmistrza Dzielnicy Bie-
lany, Grzegorz Pietruczuk.

W zmaganiach gimnazjalistów 
uczestniczyło Gimnazjum nr 165, 
zajmując dobre piąte miejsce. 

MG

Dwa złota i srebro na Pradze

Hutnik Warszawa zagra w 
przyszłym sezonie w rozgryw-
kach II ligi koszykówki męż-
czyzn. „Duma Bielan” wygrała 
wszystkie mecze turnieju 
� nałowego i pewnym krokiem 
weszła do wyższej klasy roz-
grywkowej.

A wans do II ligi uzyskiwały 
dwie najlepsze drużyny roz-
grywek. Koszykarze Hutni-

ka Warszawa zagrali w turnieju 
barażowym, rozgrywanym w hali 
CRS Bielany bardzo pewnie, dopie-
ro w ostatnim meczu tocząc bardziej 
wyrównany bój, z zespołem SMK 
Lubin, przy entuzjazmie fanów, 
zgromadzonych w szczelnie wypeł-
nionym obiekcie przy ul. Lindego.

Świętowali zawodnicy, kibice, 
członkowie Zarządu Hutnika, jak 
również obecni podczas spotkań 
członkowie Zarządu Dzielnicy 
Bielany – Grzegorz Pietruczuk i 
Włodzimierz Piątkowski, którzy 
zapowiedzieli, że klub w rozgryw-
kach II ligi może liczyć na nieusta-
jącą przychylność Bielan, które 
mogą cieszyć się, że do naszej 
Dzielnicy wraca koszykówka na 
wysokim poziomie.

To oni wywalczyli II ligę dla 
Bielan, dla Warszawy: Patryk An-
dres, Michał Bakuła, Patryk Belka, 
Oskar Blaszkiewicz, Bartłomiej 
Gromadka, Michał Hausner, Woj-
ciech Jurkiewicz, Axel Olesiewicz, 
Rafał Pietrzak, Rafał Pstrokoński, 
Jakub Skalski, Igor Stachowicz, 

Nowi „Czarodzieje z Bielan”

Michał Stachowicz, Łukasz Wie-
chacki, Maksymilian Woźnicki, 
trener Marek Olesiewicz.

WYNIKI TURNIEJU 
FINAŁOWEGO:
MUKS 1811 Unia Tarnów - 

SMK Lubin 61:78
MUKS Hutnik Warszawa - 

Medos MChKK Chełmno 85:58

Medos MChKK Chełmno - 
SMK Lubin 72:70

MUKS Hutnik Warszawa - 
MUKS 1811 Unia Tarnów 98:69

MUKS 1811 Unia Tarnów - 
Medos MChKK Chełmno 82:68

SMK Lubin - MUKS Hutnik 
Warszawa 74:76

PP / MG

Tabela rozgrywek:

Lp. Drużyna   M K Z-P Pkt
1. MUKS Hutnik Warszawa 3 259:201 3:0  6
2. SMK Lubin 3 222:209 1:2  4
3. MUKS 1811 Unia Tarnów 3 212:244 1:2  4
4 Medos MChKK Chełmno 3 198:234 1:2  4

Bielany po raz drugi gościły na 
obiekcie „Syrenka” w Parku Ol-
szyna turniej „Dziewczyny grają 
w piłkę nożną”, organizowany 
prze Stowarzyszenie Brzask 
przy wsparciu Dzielnicy Bielany. 
Zwyciężyły uczennice SP 289.

W zawodach zorganizowa-
nych na boisku „Syrenka” 
na terenie CRS Bielany 

uczestniczyło sześć drużyn, czyli o 
dwie więcej niż w pierwszej, zimo-
wej edycji zmagań. Zespoły rywali-
zowały systemem „każdy z każdym” 
i to SP 289 okazała się najlepsza 
odnotowując 4 zwycięstwa i remis.

- Ogromny szacunek dla 
wszystkich uczestniczek, bo rywa-
lizowały dzisiaj w niełatwych wa-
runkach atmosferycznych (padał 
deszcz - przyp. red.), a pomimo to 

frekwencja jest coraz wyższa, co 
bardzo nas cieszy. Najpierw cztery, 
teraz sześć, a wierzę, że w trzeciej, 
zaplanowanej w drugiej połowie 
roku, kolejnej edycji turnieju jesz-
cze więcej drużyn. Dobrze, że 
mamy turniej, który zaczyna wpi-
sywać się w zmagania sportowe 
organizowane na Bielanach - sko-
mentował inicjatywę zastępca bur-
mistrza - Grzegorz Pietruczuk.

Tabela rozgrywek:
LP Drużyna M  B Pkt
1. SP 289 5 17:3 13
2. SP 100 5 8:2 11
3. SP 80 A 5 11:6 9
4. SP 187 5 8:7 6
5. SP 80 B 5 1:13 2
6. SP 247 5 2:16 1

MG

289 najlepsza na Syrence
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USŁUGI 
• Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, 
usługi serwisu sprzątającego tel. 603-672-223. 
Bielany ul. Magiera 15.

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

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobi-
ście i solidnie, tel. 694 065 757.

• Naprawa okien PCV. Uszczelki, okucia, klamki, 
żaluzje, rolety. Tel. 796 698 555.

• Radca prawny podejmie obsługę prawną - tel. 
600 708 990

NAUKA
• Udzielę lekcji języka angielskiego dzieciom 
i młodzieży, posiadam doświadczenie w na-
uczaniu 40 zł za godzinę, tel. 797 954 208.

• Matematyka, nauczyciel udziela korepetycji, 
tel. 698 414 705.

• Chemia, nauczyciel udziela korepetycji, tel. 
695 612 825.

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin 
gimnazjalny, matura, certyfi kat FCE, konwersa-
cje, korepetycje, konkursy, olimpiady, tłuma-
czenia. Magister, międzynarodowy certyfi kat 
CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, 
efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.

• Rosyjski - tłumaczenia przysięgłe, zwykłe, 
techniczne, konwersacja. Bielany, tel. 609 
440 681.

• Pomoc w matematyce i fi zyce szkoły pod-

stawowej i gimnazjum – tanio i solidnie. Tel. 
667 241 993.

• Szkoła Aspre zaprasza na kursy języka an-
gielskiego. Oferujemy: kameralną atmosferę, 
wysoką jakość zajęć, profesjonalnych lekto-
rów, podejście coachingowe do procesu 
nauczania, długoletnie doświadczenie, kącik 
kawowy. Tel. kom. +48 695 974 551.

• CPS zaprasza na kursy języka polskiego dla 
cudzoziemców. Oferujemy: miłą atmosferę, 
wysoką jakość zajęć, profesjonalnych lekto-
rów,17-letnie doświadczenie, kącik kawowy. 
Tel. kom. +48 695 974 551, biuro@learnpo-
lish.edu.pl.

NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu bez 
nałogów 10 m2, dostęp do kuchni i łazienki – 
650 zł. Stacja Stare Bielany. Tel. 22 834 26 48.

• Kupię bezpośrednio dwupokojowe mieszka-
nie ok. 40 m2 na parterze, I piętrze lub wyżej 
w budynku z windą. Okolice: Stare Bielany, 
Słodowiec, Żoliborz. Tel. 605 487 013.

• Kupię kawalerkę na Bielanach, Żoliborzu 
lub Bemowie z księgą wieczystą, tel. 663 
504 936.

SPRZEDAM
• Sprzedam tanio za 1300 zł regał, wersalkę 
z dwoma fotelami, telewizor 27’, stół i ławę 
drewnianą w bardzo dobrym stanie, tel. 501 
861 947 (wieczorem).

• Sprzedam materac magnetyczny, tel. 511 
744 985.

Ogłoszenia drobne

13 maja statek Kurka Wodna 
zainaugurował rejsy po Wiśle 
z Przystani Młociny do Mostu 
Północnego.

C zęść z nich, dzięki wsparciu 
Dzielnicy Bielany, odbywa 
się dla mieszkańców Dziel-

nicy całkowicie za darmo.

Darmowe rejsy dla mieszkańców Bielan
Tegoroczna akcja związana z 

rejsami statkiem Kurka Wodna 
rusza wcześniej niż w zeszłym 
roku. Wszystko ze względu na spo-
rą popularność inicjatywy, jak 
również fakt, że rok 2017 jest Ro-
kiem Rzeki Wisły. 

Z tej okazji Dzielnica Bielany 
postanowiła zapewnić mieszkań-

com możliwość popływania na 
krótkie wycieczki krajoznawcze z 
Młocin, zarówno w stronę Mostu 
Północnego, jak również Łomia-
nek, wykupując 42 darmowe rejsy 
dla mieszkańców Bielan.

Wszystkich informacji doty-
czących rejsów udziela armator 
„Kurki Wodnej” – Jan Osiński, 
pod adresem mailowym: osin-
skisc@wp.pl

- Wzorem ubiegłego roku po-
stanowiliśmy kontynuować dobrą 
praktykę. Niewiele jest dzieci 
w bielańskich szkołach, które nie 
skorzystały z oferty Kurki Wodnej 
w ramach lekcji biologii na świe-
żym powietrzu. Także wielu doro-
słych miało okazję na Młocinach 
popływać statkiem i wiem, że po-
mysł cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Cieszę się, że w tym roku 
ruszamy tak wcześnie, bo na sa-
mym początku maja. Liczę na to, 
że Kurka Wodna jeszcze mocniej 
zawładnie sercami mieszkańców 
Bielan w roku Wisły – nie kryje 
radości z początku akcji zastępca 
burmistrza Dzielnicy Bielany – 
Grzegorz Pietruczuk.

Plan rejsów statkiem „Kurka 
Wodna” z Przystani Młociny na 
525 kilometrze Wisły:
27-28.05 – 6 rejsów po 45 minut
3-4.06 – 6 rejsów po 45 minut
10-11.06 – 6 rejsów po 45 minut
17-18.06 – 6 rejsów po 45 mi-

nut.
Wszystkie rejsy odbywają się 

w systemie weekendowym, po trzy 
kursy w sobotę i trzy kursy w nie-
dzielę w stałych godz.: 11:00-11:45, 
12:00-12:45, 13:00-13:45.

MG

Kilkaset ogrodów i ogród-
ków, pół tysiąca doniczko-
wych kwiatów do adopto-
wania, 30 tysięcy papiero-
wych toreb, które zastąpią 
nieekologiczne foliowe 
reklamówki, warsztaty z 
Martą Gessler i Elizą Móraw-
ską (whiteplate.pl) to tylko 
kilka punktów programu 
konkursu „Warszawy w kwia-
tach i zieleni”, który właśnie 
wystartował.

Wmieście będzie działać 
sześć ogólnodostępnych 
Centrów Porad. Odbę-

dą się w nich spotkania. Ich 
uczestnicy nauczą się m.in. jak 
rozp o cząć  swoją  przygo dę 
z ogrodnictwem, poznają sekrety 
zielarstwa, przespacerują się szla-
kiem najładniejszych ogrodów. 
Innowacją w skali całego kraju 
będą bezpłatne usługi Wirtualne-
go Lekarza Roślin, który udzieli 
wszelkich porad dotyczących 
ogrodnictwa. 

Do konkursu przystąpić może 
każdy mieszkaniec Warszawy, � r-
ma i instytucja działająca na tere-

nie miasta, a także grupy osób 
podejmujące wszelkie zielone ini-
cjatywy. Ogrody nagradzane będą 
w trzech głównych kategoriach: 
człowiek, � rma, sąsiedzi. Co roku 
przyznawana jest Nagroda im. 
Stefana Starzyńskiego, którą oso-
biście wręcza prezydent Warsza-
wy. Nagrody rozda także Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy. W sze-
ściu kategoriach oceniane będą: 
balkony, loggie, okna, ogródki 
przydomowe, budynki i tereny 
ogólnodostępne, osiedla i inne 
formy zieleni miejskiej. Dodatko-
wo przyznany zostanie tytuł „Mi-
ster Kwiatów” za całościowe 
ukwiecenie budynku.

Zgłoszenia można przesyłać 
w terminie od 15 maja do 30 
czerwca 2017.

Więcej informacji na stronie 
www.warszawawkwiatach.pl oraz 
na Facebooku    

www.facebook.com/warsza-
wawkwiatach

Organizatorzy: Miasto Stołecz-
ne Warszawa, Towarzystwo Przy-
jaciół Warszawy

Aleksandra Zawadowska
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1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Ar-
chitektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 
ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 6, 20 czerwca.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Biblioteka Publiczna ul. 
Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, godz. 15.00-16.00 – 21 czerwca, tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com.

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

4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego: Przychodnia Medycyny Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 13 czerwca.

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany 
I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 8 czerwca.

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żerom-
skiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury ,Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 5, 19 czerwca.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Komisji 
Samorządowej i Dialogu Społecznego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

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

5. Sławomir Umiński – PiS, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowe i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla 
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewod-
niczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca – zapisy w Sekretariacie Rady, oraz Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-
17.30 – 7 czerwca.

2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Architektury, Plano-
wania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania 
w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, 
g. 17.00-18.00 – 5 czerwca po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz 
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty: 
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 15.40-16.20, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Archi-
tektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Przewodniczący i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Mieszkaniowej: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 17.30-18.30 – 7 czerwca po wcześniejszym usta-
leniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 5 czerwca.

3. Joanna Tomaszewska – PiS, Członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowej i Dialogu 
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30.

4. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Mieszkaniowej i Komisji Architek-
tury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetu i Inwestycji; Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz i Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy 
poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji; Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 1 czerwca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. 
Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 28 czerwca.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 – 
5 czerwca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 19 czerwca.

3. Daniel Pieniek – PO, Przewodniczący Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Spor-
tu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.

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

5. Jan Zaniewski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Inwestycji; członek Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 16.30-18.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w 
czwarty poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.


