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Nauczycielom
i pracownikom 

bielańskiej oświaty 
satysfakcji 

z wykonywanej pracy 
oraz najlepsze życzenia 

z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 

składa
Samorząd Dzielnicy Bielany

Bielański wrzesień

Uroczystość przy pomniku „Warszawskie Termopile” – relacja na str. 4 
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Uroczystość przy pomniku „Warszawskie Termopile” – relacja na str. 4 



URZĄD
XLVIII Sesja Rady Dzielnicy

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
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Nasze Bielany nr 9/20142 Nasze Bielany nr 9/20143.10 – Bielańska Akademia Seniora

15września 2014 r. odbyła się XLIX Sesja Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na której zosta-
ły podjęte cztery uchwały dotyczące wniosków 

o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.
st. Warszawy na 2014 r. – uzyskały pozytywną opinię Rady.

Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie m.
st. Warszawy została przez Radę Dzielnicy Bielany rozpa-
trzona negatywnie. 

Rada Dzielnicy podtrzymała negatywną opinię Komisji 
Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii dotyczącą 
uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go m.st. Warszawy – etap I. 

Ponadto Rada Dzielnicy Bielany pozytywnie zaopinio-
wała uchwałę w sprawie nadania nazwy Rondo Olimpijczy-
ków AWF skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy.

Skarga mieszkańców budynku przy ul. Marymonckiej 73 
na działanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, została rozpatrzona przez 
Radę Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i uznana za bezza-
sadną. 

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

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

GigaPiknik 
Rodzinny

Firma Netia przy współpracy z Urzędem Dzielnicy 
Bielany zorganizowała dla naszych mieszkańców Gi-
gaPiknik rodzinny. Gościliśmy wszystkich na terenie 

przy bielańskim ratuszu przy ul. Żeromskiego 29. 
W strefi e Netii odbyło się spotkanie dla dzieci z Wik-

torem Niedzickim, autorem telewizyjnych programów o 
nauce, który przybliżył najmłodszym zasady fi zyki. Pan 
Wiktor mówił, jak zapobiegać pożarom i ograniczać ich 
skutki, a przede wszystkim uświadamiał dzieciom, że nauka 
może być ciekawa, a nawet zabawna. W osobnej strefi e 
gotowania specjalnie do tego przeszkolony kucharz zachę-
cał dzieci do wspólnej zabawy przy przygotowaniu i deko-
rowaniu prostych dań typu naleśniki i gofry, w strefie 
sportowej dzieci mogły wypożyczyć sprzęt sportowy typu 
paletki do badmingtona, frisbee, paletki rzepowe, skakanki, 
piłki, etc.

Na zewnątrz namiotu ustawiona została dmuchana 
zjeżdżalnia, z której skorzystał również burmistrz dzielnicy 
Rafał Miastowski i jego zastępca Piotr Rudzki. 

GigaPikniki z GigaKablówką to nie tylko doskonała 
okazja do zaprezentowania mieszkańcom nowej oferty 
Netii, ale również integracja sąsiadów oraz możliwość 
kreatywnej i rodzinnej formy spędzenia wolnego czasu. 

Redakcja

Wramach cyklu debat z mieszkańcami na temat 
bezpieczeństwa w Warszawie, odbyło się już dru-
gie spotkanie z mieszkańcami (pierwsze w 2013 r.). 

Debaty organizowane w tym roku mają służyć podsumowaniu 
efektów działań zainspirowanych zeszłorocznymi spotkania-
mi, a także porozmawiać o bieżących sprawach.  

W spotkaniu, które odbyło się w Szkole Głównej Służ-
by Pożarniczej na Żoliborzu, udział wzięli m.in.: Jacek 
Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Jacek Wojciechowicz, 
wiceprezydent m.st. Warszawy, przedstawiciele policji i 
straży miejskiej, burmistrzowie Bielan i Żoliborza – Rafał 
Miastowski i Krzysztof Bugla, przedstawiciele biur Urzę-
du m.st. Warszawy. 

K.B.

O bezpieczeństwie 
w dzielnicach

Podziękowanie 
Burmistrza Bielan

Serdecznie dziękuję 
wszystkim miesz-
kańcom, którzy czyn-

nie uczestniczyli w akcji 
krwiodawstwa poprzez od-
danie krwi 6 września br 
podczas pikniku profi lak-
tyczno-sportowego.

Oddawanie krwi jest wy-
razem dobroci i solidarności z chorymi i potrzebującymi, a 
celem jest ratowanie czyjegoś zdrowia i życia. Każda kropla 
krwi jest ważna i potrzebna.

Dzielnica Bielany corocznie włącza się w akcje zbiórki 
krwi, propagując ideę bezinteresownej pomocy drugiemu 
człowiekowi wśród społeczności lokalnej.

Świadomość, że  przyczyniamy się do ratowania zdrowia 
i życia innych ludzi jest największą nagrodą i wyróżnieniem.

Osoby zainteresowane nawiązaniem stałej współpracy 
znajdą wszystkie potrzebne informacje na stronie interne-
towej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Warszawie.

Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

D obiegły końca uroczystości odsłonięcia tablic pa-
miątkowych poświęconych pamięci poległych w 
walce o niepodległość Ojczyzny. Z inicjatywy 

Burmistrza Dzielnicy Bielany Rafała Miastowskiego, 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany Roberta Wró-
bla oraz Przewodniczącego Bielańskiego Klubu Komba-
tanta Józefa Kassyka w bielańskich kościołach uroczyście 
odsłonięto tablice pamiątkowe z okazji przypadającej w tym 
roku 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd 
złożyły delegacje przedstawicieli władz Dzielnicy Bielany, 
środowisk kombatanckich oraz obecni na uroczystości 
mieszkańcy Bielan. 

Tablice zawisły w kościołach: Matki Bożej Królowej 
Pokoju na Młocinach, ul. Dzierżoniowska 7, św. Krzyszto-
fa na Piaskach, ul. Niedzielskiego 4, Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, ul. Przy Agorze 9, Zesłania 
Ducha Świętego, ul. Broniewskiego 44, św. Ojca Rafała 
i Brata Alberta, ul. Gwiaździsta 17, Matki Bożej Wspomo-
życielki Wiernych na Chomiczówce, ul. Conrada 6, św. 
Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej, ul. Wóycickiego 14A 
i św. Maryi Magdaleny na Wawrzyszewie, ul.  Wólczyń-
ska 64.

ZK

Tablice pamiątkowe w bielańskich kościołach
70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Rafał Miastowski i Piotr Rudzki
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4 października br. odbędzie się 
uroczyste zakończenie obchodów 

70. rocznicy Powstania Warszawskiego 
i odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

„Mieszkańcom Bielan” w hołdzie poległym 
w walkach o niepodległość Ojczyzny. 

Uroczystość rozpocznie Msza święta 
o godz. 10.00 w kościele św. Marii Magdaleny 
na Wawrzyszewie przy ul. Wólczyńskiej 64.

Podczas obchodów odbędzie się wręczenie 
nagród laureatom konkursu 

„Powstanie Warszawskie” dla bielańskich 
szkół podstawowych i gimnazjów, 

a także koncert pieśni patriotycznych.

Krwiobus



Nasze Bielany nr 9/2014

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

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

Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany
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Grzegorz Pietruczuk,
Zastępca Burmistrza

Piotr Rudzki,
Zastępca Burmistrza

Marek Lipiński,
Zastępca Burmistrza

informacji, w tym zakresie, udziela Zakład Gospodarowa-
nia Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy z siedzibą przy ul. Grębałowskiej 23/25, tel. (22) 835-
06-12, 864-19-00.

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

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

– wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę drzew i 
krzewów,   

– rokowań w przedmiocie ugody, co do wysokości opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego,

– wniosków osób fi zycznych o udzielenie 50% bonifi -
katy od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej za 2014 r.
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Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

URZĄD

333.10 – Bielańska Akademia Filmowa dla wymagających

Od 20 sierpnia 2014 r. do 25 września 2014 r. Zarząd 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbył 7 posie-
dzeń, w trakcie których omówił łącznie 127 spraw, 

w tym podjął 106 uchwał. Dominującą grupę zagadnień 
rozpatrzonych przez Zarząd Dzielnicy Bielany w omawia-
nym okresie stanowiły sprawy z zakresu:

● gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami 
użytkowymi znajdującymi się w zasobie m.st. Warszawy 
na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in. :

– określenia nowych stawek czynszu najmu, obniżek 
stawek czynszu i ograniczenia należności za korzystanie z 
lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na tere-
nie Dzielnicy Bielany stanowiących własność m.st. War-
szawy (Uchwała nr 3684/2014 Zarządu Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy z dnia 2 września 2014 r.),

– obniżenia o 50% kaucji zabezpieczającej roszczenia 
m.st. Warszawy z tytułu najmu lokalu użytkowego położo-
nego w budynku mieszkalnym przy al. Zjednoczenia 1,

– zgody na remont lokali mieszkalnych, stanowiących 
pustostany, z przekroczeniem limitu dopuszczalnej wyso-
kości wydatków w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu,

– głosowania za zaciągnięciem przez wspólnotę miesz-
kaniową Wrzeciono 11 kredytu na remont klatek schodo-
wych oraz spłaty kredytu inwestorskiego Nasz Remont.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą, przeznaczonych 
do najmu, komunalnych lokali użytkowych. Szczegółowych 

3września 2014 r. na Bielanach odbyła się inauguracja roku szkolnego 
2014/2015. W tym roku szkolnym uroczystość odbyła się w Szkole 
Podstawowej Nr 209 im. Hanki Ordonówny przy al. Reymonta 25. 

Gospodarze otrzymali nowy sztandar, ufundowany i przekazany przez 
prezesa Huty ArcelorMittal Warszawa Marka Kempę.  Przekazanie po-
przedziło  symboliczne wbijanie gwoździ do nowego sztandaru. W inauguracji udział 
wzięli: Dariusz Piątek – wicewojewoda mazowiecki, Katarzyna Góralczyk – mazo-
wiecki wicekurator oświaty, Joanna Fabisiak – poseł na Sejm RP, ks. prałat Bogusław 
Pasternak – proboszcz parafi i św. Marii Magdaleny, Rafał Miastowski – burmistrz 
dzielnicy oraz Marek Lipiński i Piotr Rudzki – zastępcy burmistrza dzielnicy. 

Po ofi cjalnych przemówieniach Dariusz Piątek i Rafał Miastowski dokonali deko-
racji sztandarów złotymi medalami opiekuna miejsc pamięci narodowej za opiekę nad 
miejscami walki i męczeństwa na Bielanach (SP Nr 247, G Nr 71, ZS Nr 18, ZS Nr 35, 
ZS Nr 55).

W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie nowo mianowanych nauczy-
cieli i wręczenie im aktów nadania stopnia awansu zawodowego. 

Katarzyna Białczyk

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty!

Zdrowy piękny uśmiech powinien być wizytówką 
każdego młodego człowieka. Nasza szkoła, jako 
jedna z trzech w województwie mazowieckim, zo-

stała uczestnikiem II edycji programu edukacyjno-profi lak-
tycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. 

W dniach 8 i 9 września 2014 r. przeprowadzony został  
bezpłatny przegląd stomatologiczny oraz instruktaż pielę-
gnacji zębów i prawidłowej higieny jamy ustnej dla 400 
naszych uczniów. Zorganizowanie powyższego przedsię-
wzięcia było możliwe dzięki współpracy dr. Wojciecha 
Borkowskiego – dyrektora oddziału Bielańskiego PCK, 

II edycja programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”
Bezpłatny przegląd stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 53

Renaty Banasiak – radnej Bielan oraz dyrektora SP 53 
Jacka Grzybowskiego.

Akcji w naszej szkole patronowali:
● burmistrz dzielnicy Bielany Rafał Miastowski,
● generalny dyrektor PCK dr Jerzy Zaborowski,
● prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 

prof. dr hab. med. Bartłomiej Loster,
● dyrektor Stomatologii LUX MED Anna Klukowska,
● przedstawiciel fi rmy Wrigley Poland Olga Gawrońska,
● ambasadorka programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” 

Halina Młynkowa,

● dziennikarka Odeta Moro.
Dzieciom wręczano zestaw przyborów ułatwiających 

dbanie o zęby.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice serdecznie dziękują 

organizatorom akcji – Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 
oraz fi rmie Wrigley Poland za możliwość wzięcia udziału 
w programie edukacyjno-promocyjnym „Chroń Dziecięce 
Uśmiechy”, który podniósł świadomość i znaczenie odpo-
wiednich nawyków higieniczno-zdrowotnych wśród na-
szych dzieci. 

Beata Szylberg

Przegląd stomatologiczny Odeta Moro i Rafał Miastowski Wojciech Borkowski, Renata Banasiak i Jerzy Zaborowski

Wspólne zdjęcie na tle nowego sztandaru
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Nasze Bielany nr 9/20144 Nasze Bielany nr 9/20144.10 – Zakończenie obchodów 
70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

BIELAŃSKI  WRZESIEŃ

Zabrałam kiedyś na rocznicę września 
moją bułgarską przyjaciółkę. Powie-
działa, że jesteśmy krajem, w którym 

nawet umarli nie mają prawa do spokoju. Po 
cmentarzach łopoczą sztandary, huczą wy-
strzały, a tłumy ludzi z upodobaniem uczest-
niczą w tych ceremoniach. Tylko spadko-
biercy rodzimych dziejów potrafi ą zrozu-
mieć, że mamy wręcz obowiązek je przy-
woływać, a będą go miały także przyszłe 
pokolenia. I to nie jedynie z kultu dla boha-
terstwa poległych i męczeństwa pomordo-
wanych. Także dlatego, że kraj, który zapła-
cił straszliwą cenę za II wojnę światową 
musi być dla agresorów przestrogą. „Wyda-
rzenia z 1 września 1939 r. wspominane są 
w naszej ojczyźnie jako złowrogie memen-
to” – powiedział Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bielany Robert Wróbel w czasie 
obchodów 75. rocznicy wybuchu wojny.

1 września – Wawrzyszew

Po Mszy w kościele pw. św. Marii Mag-
daleny, celebrowanej przez ks. proboszcza 
Bogusława Pasternaka, odbyła się uroczy-
stość patriotyczna na Cmentarzu Wawrzy-
szewskim przy pomniku 30.Pułku Strzelców 
Kaniowskich. To oni we wrześniu 1939 r. 
walczyli na terenach wówczas podmiejskich 
osiedli – Placówki, Młocin, Wawrzyszewa 
oraz dzisiejszej Huty ArcelorMittal Warsza-
wa. Zginęło 500 naszych żołnierzy wraz z 
dowódcą mjr Bronisławem Kamińskim. 
Ale kpt Artur Sak z dowództwa Garnizonu 
Warszawa wezwał do apelu nie tylko 30. 
Pułk, także wszystkich żołnierzy września i 
formacji walczących z okupantem: pole-
głych na polu chwały.

W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele władz dzielnicy Bielany na czele z 
burmistrzem Rafałem Miastowskim oraz 
jego zastępcami: Markiem Lipińskim, 
Piotrem Rudzkim oraz Grzegorzem Pie-
truczukiem. Obecny był także Przewodni-
czący Rady Dzielnicy Bielany Robert Wró-
bel, który wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie. W uroczystości brali udział 
również radni dzielnicy Bielany: Jarosław 
Wąsik, Ryszard Zakrzewski, Ryszard 
Podczaski i Anna Czarnecka.

W obchodach uczestniczyli także przed-
stawiciele służb mundurowych: Naczelnik 
Oddziału Terenowego Straży Miejskiej 
Romuald Modzelewski, komendant rejo-
nowy Policji Warszawa V mł. insp. Lech 
Bielak. Obecny był również dr Wojciech 
Borkowski, prezes oddziału rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa 
Bielany. Wśród gości pojawił się również 
prororektor UKSW prof. dr hab. Jerzy 
Cytowski, a także przedstawiciele bielań-
skich szkół. 

Na warcie pamięci
Stańcie do apelu

Uroczystą oprawę wojskową zapewnili 
żołnierze z dowództwa garnizonu Warszawa 
na czele z dowódcą kpt. Arturem Sakiem. 
Obecny był również związek strzelecki 
Strzelec z dowódcą sierż. Danielem Pieczy-
chlebkiem. Osobną grupę gości stanowiła 
młodzież w galowych strojach i białych 
rękawiczkach: poczty sztandarowe bielań-
skich szkół. Obecni byli reprezentanci 
wszystkich środowisk kombatanckich – 
wielu w pełnej gali mundurowej.

Po złożeniu wieńców i zdjęciu posterun-
ku honorowego przewodniczący bielańskie-
go Klubu Kombatanta Józef Kassyk w 
imieniu kombatantów gorąco podziękował 
wszystkim organizatorom i uczestnikom 
uroczystości. Trębacz zaintonował „Śpij 
kolego…”. Niedaleko stała mama z dwoma 
synkami, starszy ze sześć lat, młodszy ze 
trzy. Widząc, że kombatanci salutują, sze-
ściolatek zdjął berecik sobie, bratu i stanął 
na baczność.

14 września – Plac Konfederacji

14 września z kolei bielański Plac Kon-
federacji tonął w słońcu i kwiatach, grał 
kolorami sztandarów. Był to bowiem dzień 
tradycyjnie już poświęcony pamięci żołnie-
rzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 
77. Pułku piechoty Armii Krajowej Okręgu 
Nowogródek oraz mieszkańców Ziemi Lidz-
kiej pomordowanych przez obu okupan-
tów.

Już po raz piętnasty oddano tu hołd pa-
mięci rodaków ze Wschodu – dzięki panu 
Witoldowi Krupowiczowi, który też kreso-
wiak i żołnierz – ufundował im Głaz Pamiąt-
kowy na Bielanach. Najpierw Msza w ko-
ściele św. Zygmunta, a potem wielka gala. 

Władze Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy reprezentował burmistrz Rafał Mia-

stowski, który wygłosił okolicznościowe 
przemówienie oraz jego zastępcy: Piotr 
Rudzki i Grzegorz Pietruczuk. Obecny był 
również Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Bielany Robert Wróbel oraz radni: Joanna 
Radziejewska, Renata Banasiak, Jan 
Zaniewski, Ryszard Zakrzewski, Ryszard 
Podczaski. Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili płk Stanisław Oleksiak – hono-
rowy prezes Światowego Związku Żołnierzy 
AK oraz prezes Okręgu Nowogródek Kazi-
mierz Krajewski i Napoleon Zabiełło – 
wiceprezes Okręgu Nowogródzkiego. Obec-
ni byli także: Witold Krupowicz, płk Mi-
rosław Kaliński z Ministerstwa Obrony 
Narodowej, europoseł Marek Jurek i bie-
lańscy radni. 

Irma Wieczorkowska-Bednarek

75. rocznica wkroczenia do Polski 
wojsk sowieckich

17 września w kościele Zesłania Ducha 
Świętego przy ul. Broniewskiego 44 została 
odprawiona uroczysta Msza św. upamiętnia-
jąca 75. rocznicę wkroczenia do Polski wojsk 
sowieckich 1939 r., w czasie której odsłonię-
to tablicę pamiątkową w hołdzie poległym 
w walce o niepodległość Ojczyzny. 

Władze dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy reprezentował zastępca burmistrza Piotr 
Rudzki, który wygłosił krótkie przemówie-
nie okolicznościowe. Na uroczystości obec-
ny był również Wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Bielany Łukasz Świderski oraz 
radni: Renata Banasiak, Sławomir Umiń-
ski, Ryszard Zakrzewski. Środowiska kom-
batanckie reprezentowała Zenobia Klepac-
ka – prezes koła nr 5 Narodowych Sił Zbroj-
nych oraz Józef Kassyk – przewodniczący 
Bielańskiego Klubu Kombatanta.

ZK

75. rocznica historycznej bitwy 
„Warszawskie Termopile”

22 września przy pomniku na skwerze 
przy Hucie ArcelorMittal Warszawa odbyła 
się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 
75. rocznicę historycznej bitwy „Warszaw-
skie Termopile”.

Władze Dzielnicy Bielany reprezentował 
burmistrz dzielnicy Rafał Miastowski oraz 
jego zastępcy: Marek Lipiński, Piotr Rudz-
ki, Grzegorz Pietruczuk. Obecny był rów-
nież Przewodniczący Rady Dzielnicy Biela-
ny Robert Wróbel, który wygłosił przemó-
wienie. Radnych dzielnicy Bielany reprezen-
towali: Renata Banasiak, Ryszard Za-
krzewski, Ryszard Podczaski, Halina 
Szerszeń oraz Anna Czarnecka. Na uroczy-
stość przybyła również poseł Joanna Fabi-
siak, która podzieliła się z zebranymi swoją 
refleksją na temat historycznej bitwy. Ze 
strony Ministerstwa Obrony Narodowej po-
jawił się płk. Mirosław Kaliński. Obecny 
był Komendant Mazowieckiego Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej płk. Wiesław 
Chrzanowski. Środowiska kombatanckie 
reprezentował Bielański Klub Kombatanta 
na czele z Przewodniczącym Józefem Kas-
sykiem oraz Antonina Komorowska z Gru-
py „Kampinos” AK. Modlitwę za poległych 
odprawił ks. Jarosław Siuchta. Służby re-
prezentował Naczelnik Oddziału Terenowe-
go Straży Miejskiej Romuald Modzelewski. 
Obecny był również Prezes Oddziału Rejo-
nowego Polskiego Czerwonego Krzyża War-
szawa Bielany dr Wojciech Borkowski oraz 
Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Przy Hucie” Edmund Czesak. Bielańskie 
uczelnie reprezentował Rektor Akademii 
Wychowania Fizycznego prof. nzw. dr hab. 
Andrzej Mastalerz. Licznie obecne były 
bielańskie szkoły oraz członkowie Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”. Oprawę wojskową 
wydarzenia zapewniły: Kompania Honorowa 
Żandarmerii Wojskowej oraz Batalion Re-
prezentacyjny Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości odbyło się przeka-
zanie odznaczenia „Zasłużony dla Warsza-
wy”, które płk. Wiesławowi Chrzanowskie-
mu wręczyła Radna m.st. Warszawy Agniesz-
ka Jakowicka. Następnie płk. Wiesław 
Chrzanowski wręczył Odznakę Pamiątkową 
Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Woj-
skowej płk. Mirosławowi Kalińskiemu. 
Ponadto, listy gratulacyjne otrzymali: Zastęp-
cy Burmistrza Dzielnicy Bielany - Marek 
Lipiński i Piotr Rudzki oraz Przewodniczą-
cy Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef 
Kassyk, w imieniu ks. proboszcza Bogusła-
wa Pasternaka list odebrał ks. Jarosław 
Siuchta. Uroczysty Apel Poległych odczyta-
ła por. Agnieszka Puławska. 

ZK

Koleżance

Urszuli Przymus
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Mamy
składa

Zarząd oraz koleżanki i koledzy 
z Grupy AK „Kampinos”

Pani

Alinie Jagiełło
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Teściowej
składają

Naczelnik oraz pracownicy Delegatury 
Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich w Dzielnicy Bielany

Naszej Koleżance

Ewie Adamczyk
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Mamy
składają

Naczelnik oraz pracownicy Delegatury 
Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich w Dzielnicy Bielany

Pani

Iwonie Pych
dyrektor ZSS Nr 50

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
składają

Naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty 
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Kompania Honorowa Żandarmerii Wojskowej
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Wywiad “Naszych Bielan”

Mam poczucie
dobrze spełnionego obowiązku

Rozmowa z Robertem Wróblem, 
Przewodniczącym Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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Wywiad “Naszych Bielan”
Jest Pan radnym dwie kadencje, z czego 

prawie 6 lat Przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Bielany, ale to pierwszy wywiad z Panem na 
łamach „Naszych Bielan”...

Rzeczywiście, tak się złożyło, że będzie 
to pierwsza taka publikacja w „Naszych 
Bielanach”. Do tej pory jako Przewodniczą-
cy Rady przedstawiałem relacje z sesji, 
czasami publikowane w gazecie były moje 
wystąpienia, stanowiska i uchwały Rady 
Dzielnicy, które podpisywałem.

Co skłoniło Pana, że zainteresował się 
Pan działalnością samorządową i jak Pan się 
w niej odnalazł?

Dla mnie działalność samorządowa to 
przede wszystkim możliwość bezpośrednie-
go zmieniania na lepsze otaczającego nas 
środowiska. Dzięki samorządowi możemy 
mieć wpływ na sprawy, które są nam bliskie. 
Remontujemy chodnik, którym nasze dzie-
ci idą do szkoły albo budujemy park, po 
którym spacerujemy w niedzielne popołu-
dnie. Nieraz trzeba dokonać trudnych wy-
borów. Czy np. wybrać budowę potrzebne-
go placu zabaw, czy modernizację przed-
szkola? Środków starczy tylko na jeden te-
mat. Taki wybór to bardzo odpowiedzial-
ne zadanie, ale dające zarazem wiele satys-
fakcji. 

Mówiąc o samorządzie Bielan warto 
wspomnieć, że w tym roku dzielnica obchodzi-
ła 20-lecie istnienia Dzielnicy Bielany, a Pan 
zorganizował uroczystą sesję Rady Dzielnicy 
Bielany...

Tak, spotykaliśmy się 17 czerwca na 
uroczystej XLVI Sesji Rady Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy w gronie samorządow-
ców, mieszkańców, zaproszonych gości, aby 
porozmawiać o 20 latach samorządu Bielan. 
Spotkanie było też okazją, aby podziękować 
wszystkim burmistrzom i radnym pięciu 
kadencji oraz wszystkim samorządowcom 
za dotychczasową pracę na rzecz Bielan.

Jaka jest Pana rola jako Przewodniczącego 
Rady Dzielnicy, czym się Pan zajmuje i za co 
odpowiada?

Przewodniczący to przede wszystkim 
organizator prac Rady Dzielnicy. Zaprasza 
radnych oraz gości na sesję i prowadzi jej 
obrady. Kieruje pracami Rady i nadzoruje 
prace komisji, a także reprezentuje Radę 
Dzielnicy na zewnątrz, uczestniczy w uro-
czystościach czy merytorycznych spotka-
niach. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że 
z punktu widzenia mojej funkcji w Radzie 
Dzielnicy mam możliwość dobrej obserwa-
cji i oceny pracy poszczególnych radnych 
obecnej kadencji. Muszę przyznać, że ocena 
ta jest bardzo dobra. Buduje mnie przede 
wszystkim zaangażowanie, troska o sprawy, 
problemy i bezpieczeństwo mieszkańców, 
wreszcie, ich troska o rozwój naszej całej 
dzielnicy. Za to wszystko chciałbym im na 
koniec obecnej kadencji serdecznie podzię-
kować.

A jak wygląda praca radnych i ich kontakt 
z mieszkańcami?

Jak już mówiłem w ramach Rady Dziel-
nicy funkcjonują stałe komisje merytorycz-
ne. Komisje na posiedzeniach rozpatrują 
wnioski i tematy mieszkańców, opiniują 
projekty uchwał przygotowywane na sesje, 

a także przygotowują własne projekty. 
Wszyscy radni w ramach swoich dyżurów 
kontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami 
dzielnicy, a także przyjmują od nich sygna-
ły oraz sugestie, i w zależności od sytuacji, 
podejmują stosowne interwencje. Na obsza-
rze dzielnicy funkcjonują również jednostki 
pomocnicze niższego rzędu, które ściśle 
współpracują z radnymi dzielnicy i miesz-
kańcami swoich osiedli.

Mówimy o organizowaniu pracy radnych, 
o ich zaangażowaniu. Jak to wszystko przekła-
da się na konkrety widoczne w codziennym 
życiu mieszkańców naszej dzielnicy?

Muszę powiedzieć, że dzięki zaangażo-
waniu Rady, burmistrza Rafała Miastow-
skiego oraz Zarządu Dzielnicy Bielany 
możemy mówić o sukcesie naszej lokalnej 
samorządności. Ostatnie lata to czas zakoń-
czenia wielu inwestycji, wśród których 
ważne miejsce zajmuje komunikacja miej-
ska. Sprawne i szybkie przemieszczanie się 
po Bielanach oraz łatwość docierania w inne 
miejsca Warszawy to przecież jeden z istot-

nych elementów naszego dnia codziennego. 
W tym miejscu należy wspomnieć o utwo-
rzeniu ronda: ul. Wólczyńska / ul. Arkuszo-
wa, generalnym remoncie ul. Wólczyńskiej 
wraz z ciągami pieszymi, a także o ukończe-
niu budowy drugiej jezdni ul. Kasprowicza. 
Na ukończeniu jest budowa al. Reymonta. 
Po budynkach komunalnych przy ul. Con-
rada 3A i 3B niespełna rok temu oddaliśmy 
do użytku mieszkańców budynek komunal-

ny przy ul. Nacznickiego 13A. Powstały i 
nadal będą powstawać place zabaw. Prze-
prowadziliśmy wiele remontów i moderni-
zacji budynków szkół oraz przedszkoli. 
Powstał nowy żłobek przy ul. Przybyszew-
skiego 70/72, a niebawem rozpocznie się 
budowa przedszkola przy ul. Samogłoska 
9a. Trudnym tematem dla nas i Zarządu 
Dzielnicy okazały się zmiany w bielańskiej 
oświacie spowodowane kłopotami fi nanso-
wymi miasta. Jednak wspólnie poradziliśmy 
sobie z tym problemem bez większej szkody 
dla bielańskiego środowiska oświatowego.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wie-

le jeszcze przed nami, przed bielańskim 
samorządem, ale jestem przekonany, że 
Bielany wciąż będą się rozwijać i stawać się 
jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich 
mieszkańców.

Pewnie z trudnych spraw należy wspo-
mnieć o wysypisku Radiowo...

Tak, to rzeczywiście jest trudny temat, 
tym bardziej, że Dzielnica Bielany nie ma 
żadnych kompetencji w zakresie gospodaro-
wania odpadami, co oznacza, że nie zawiera 
umów na odbiór odpadów od mieszkańców, 
ani nie ma też możliwości kontrolowania 
fi rmy realizującej powyższe zadania. Tymi 
sprawami zajmuje się Biuro Gospodarowa-
nia Odpadami Komunalnym m.st. Warszawy. 
Wszelkie skargi i uwagi mieszkańców, 
wspólnot mieszkaniowych Dzielnica Biela-
ny zgłasza do Systemu CKM 19115.

Rada, a przede wszystkim Zarząd Dziel-
nicy Bielany, wielokrotnie występowała do 
instytucji, które mają wpływ na funkcjono-
wanie w dzielnicy gospodarki odpadami 
komunalnymi o likwidację Zakładu Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komunalnych Radio-
wo oraz o zamknięcie składowiska odpadów. 
Mogę zapewnić mieszkańców Bielan, że 
uczynimy wszystko, co będzie w naszej 
mocy i kompetencji, aby temat ten jak naj-
szybciej załatwić i ograniczyć uciążliwości 
dla mieszkańców.

Za kilka tygodni kończy się obecna kaden-
cja. Jakie myśli częściej się Panu nasuwają: 
zadowolenie, że to wreszcie koniec, czy smut-
ku, że już koniec?

Na pewno nie odczuwam smutku, raczej 
satysfakcję i wdzięczność dla koleżanek 
i kolegów radnych, którzy obdarzyli mnie 
mandatem zaufania, wybierając na Przewod-
niczącego Rady Dzielnicy. Oczywiście nie 
byłoby tego wszystkiego, gdyby nie zaufanie 
mieszkańców, którzy wybrali mnie na rad-
nego. Myślę, że przede wszystkim mam 
poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji 
na realizację inwestycji w 2015 r.

Z dniem 1 września 2014 r. Biuro 
Ochrony Środowiska rozpoczęło na-
bór wniosków o udzielenie dotacji na 

realizację w 2015 r. inwestycji:
1. Polegających na likwidacji zbiorni-

ków bezodpływowych w związku z budową 
przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomo-
ści;

2. Z zakresu usuwania i unieszkodliwia-

nia wyrobów/odpadów zawierających 
azbest;

3. Związanych z wykorzystaniem lokal-
nych źródeł energii odnawialnej.

Szczegółowe informacje na temat wa-
runków udzielania dotacji i potrzebnych 
dokumentów uzyskać można w Biurze 
Ochrony Środowiska (pl. Starynkiewicza 7 
pok. 404, tel. 22 443 25 01)) lub na stronie 

internetowej Biura w zakładce „Dofi nanso-
wanie realizacji przedsięwzięć służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej” 
– link: http://bip.warszawa.pl/Menu_pod-
miotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofi nan-
sowanie_przedsiewziec/default.htm. 

Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 
marca 2015 r.

WOŚ

Robert Wróbel
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W sobotę, 6 września odbył się Pik-
nik profi laktyczno-sportowy. Jak 
nazwa wskazuje było zdrowo, 

ekologicznie, sportowo oraz muzycznie i 
tanecznie. Nasi mieszkańcy jak zwykle nas 
nie zawiedli i chętnie uczestniczyli w zaba-
wach i konkurencjach sportowych. Piknik 
zakończył koncert Rafała Brzozowskiego 
i imponujący pokaz Tańczących Fontann. 

Organizatorem  imprezy, na którą miesz-
kańców zaprosili Rafał Miastowski, bur-
mistrz dzielnicy Bielany i Robert Wróbel, 
przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany, 
był Urząd Dzielnicy Bielany przy współpra-
cy instytucji samorządowych i publicznych 
oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
Bielany. 

Konkurencje sprawnościowe i pokazy 
sportowe zorganizowały kluby sportowe i 
stowarzyszenia kultury fi zycznej: UKS G-8 
Bielany, AZS AWF i UKS Taebaek Bielany, 
Bielański Klub Kyokushine Karate, UKS 
Bielany 273, TKKF Chomiczówka, Związ-
kowy Klub Strzelecki, KSW Jodan Aikido, 
UKS Dragon, Nastula Klub, Szkoła Walk 
KIME Dariusz Bajkowski. 

Na scenie wystąpiły również dzieci z 
Stowarzyszenia Viva La Musica oraz For-
macji Tańca Towarzyskiego Stowarzyszenie 
Costa Latina, a także uczestnicy zajęć orga-
nizowanych w Młodzieżowym Domu Kul-
tury im. Marii Gwizdak. 

Atrakcje dla uczestników przygotowa-
li również pracownicy Biblioteki Publicz-
nej im. St. Staszica, Bielańskiego Ośrodka 
Kultury, Fundacja Ośrodka Edukacji Eko-
logicznej i Fundacja „Cały świat w twojej 
dłoni”.

Popularnością cieszyło się Miasteczko 

Piknik pro� laktyczno-sportowy

służb mundurowych - Policji, Straży Miej-
skiej,  Żandarmerii i Straży Pożarnej. 

W ramach profi laktyki uzależnień i prze-
ciwdziałania przemocy w pikniku wzięli  
udział: Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna nr 10 Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, Specjalistyczna 
Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Dziel-
nicowy Zespół Realizacji Programu Profi lak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Oratorium św. Jana Bosko, Zespół 
Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego 
„Dziadka” - Ognisko „Bielany”, Bielańskie 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ste-
fan”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
GNIAZDO, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-
Środowiskowe Ognisko wychowawcze „Bie-
lany”, „Przywrócić Dzieciństwo” TPDU im. 
K. Lisieckiego „Dziadka”- Klub Młodzieżo-
wy „Latarka”, Fundacja „ART”, Stowarzy-
szenie „Mamy Czas”, Klub Mam i Tatusiów 

na Bielanach, Fundacja „Nie Tylko Myśl”, 
„Odnowa - strefa dobrego zdrowia”.

Szczególne podziękowania składamy 
Oddziałowi Rejonowemu PCK Warszawa 
Bielany, za uczestnictwo oraz opiekę me-
dyczną podczas pikniku.

Sponsorami i partnerami imprezy byli 
BYŚ, Dom Dewelopment, Bank Spółdziel-
czy VISTULA, COIMPEX oraz Hotel Ho-
liday Villa Park. 

Redakcja 
Fot. Z. Morawski

Jeremi z zespołem podczas występu Koncert Rafała Brzozowskiego

Nagrodę główną wręczają: Rafał Miastowski, 
Anna Szymczak-Gałkowska i Grzegorz Pietruczuk

O� cjalne rozpoczęcie Pikniku: Grzegorz Pietruczuk, 
Marek Lipiński, Bielański Słoń, Ryszard Zakrzewski i Piotr Rudzki

Laureaci Dyplomów Uznania 
od Burmistrza i gazety „Południe” 

Tłumy fanów przy głównej sceniePokaz tańczących fontannMalowanie buziek cieszyło się wielkim zainteresowaniem
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776.10 – Spotkanie z Marzeną Grochowską
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Szanowny Panie Redaktorze! Dawno 
do Pana nie pisałem w celu podtrzy-
mania zacnej tradycji epistolografi i. 

Zatem nadrabiam tę jakże bolesną zaległość, 
ponieważ w naszych sprawach bieżących 
wiele się dzieje. Już referuję.

Czuję się w głębokim obowiązku opo-
wiedzieć Panu o pikniku profilaktyczno-
sportowym „Bielany na zdrowie” z 6 wrze-
śnia przy Parku Olszyna. Tym bardziej, iż 
nie było tam Pana z powodów - że tak po-
wiem - istotnych, usprawiedliwionych.

Fakt, na ościennych paginach jest obszer-
na relacja koleżanek i kolegów, ale to wersja 
całościowa, niejako bardziej ofi cjalna. A ja 
chciałbym okiem, uchem i piórem, ciut su-
biektywnie. Pan zna me zapatrywanie na 
świat i wie, że plan ogólny jakby mniej mnie 
interesuje. Bo zlewa się w masę, zaciera w 
szczegółach. Natomiast detal wiele może 
powiedzieć, uzupełnić. Połączone punkty 
widzenia dadzą Panu spektrum po(d)glądu.

Więc składam obrazeczki: kolory, zapa-
chy, klimaty, piknikowe puzzle w osobistą 
całość. Było Panie Redaktorze tak... Przy-
byłem do Parku Olszyna za pomocą roweru, 
na dzień dobry wpisując się w tematykę: 
zdrowie + sport + rekreacja. Co prawda 
„kichę” przebiłem po drodze, więc z przy-
godami. Czego się nie robi dla dobra sprawy, 
prawda?

Tymczasem piknik rozpoczął się już 
całkowicie. Naród bielański przechadzał się 
statecznie oraz na luzie w tę lub tamtą, po-
dziwiając stoiska, uczestnicząc w konkur-
sach, konsumując łakocie, jednym słowem: 
odpoczywając. À propos ostatniego. Wybie-
rano do siedzenia na trawie: górki, dołki, 
leżaki i kocyki jako czujne punkty obserwa-
cyjne. Chwilami miałem wrażenie, że jestem 
w Hyde Parku!

Wspomnę też (co ma istotne znaczenie), 
że pogoda wczesno-jesienna była cudna, jak 
na zamówienie. W tej jakże pięknej scenerii 
i okolicznościach przyrody, zauważyłem 
wzgórze. Na nim, pyszniła się kolorowa 
dmuchana brama, za którą stało zamczysko 
do zjeżdżania z piskiem na czterech literach, 
jak również wieża do chyżego wdrapywania 
się pionowego. Powiem Panu, że to trudne 
zadanie, gdyż trzymały ją liny: ona się uchy-
la, ugina i nie jest to byle hyc, hyc jak się 
pozornie wydaje. Dlatego uwieczniłem na 
fotce no 1, na wieczną rzeczy pamiątkę. Aby 
oczy, które tego nie widziały, trochę żało-
wały.

W tym samym czasie nasza redakcyjna 
koleżanka Kasia - i inne osoby z ratusza 
również - latali jak kot z pęcherzem, bo 
akcja toczyła się równolegle w wielu miej-
scach i należało ogarniać temat, co udawało 
się. Zdradzę też Panu (w wielkiej tajemnicy), 
że posiadała na pasku prawdziwą krótkofa-
lówkę, przez którą coś nadawała, pilnowała, 
koordynowała. Wszędzie jej było pełno. 
Normalnie - zuch dziewczyna!

Dokładnie za chwil kilka, usłyszałem 
dziwne okrzyki, sapanie, wołanie i chichoty, 
jakby kto byka ciągnął za ogon pod górkę. 
Co się dzieje? Miałem szczęście, gdyż akurat 
trafi łem na przeciąganie liny. Na czele jednej 
z drużyn stał rozbawiony v-ce burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk, odpowiedzialny - nota 
bene - za odcinek sportu i rekreacji, więc nie 
wypadało nie ciągnąć. Zamieniłem z nim 
słów kilkanaście poza protokółem, po czym 
oni zaczęli się napinać, a ja pstryknąłem 
fotkę no 2, przy stanie szarpania sznura 1:1.

W tle dosłownie mignął mi burmistrz 
Rafał Miastowski, gdyż dziarskim krokiem 
zmierzał ku scenie, ponieważ ogłaszano 

zwycięzcę loterii fantowej z nagrodą głów-
ną w postaci roweru nie byle jakiego! Tejże 
fotki sytuacyjnej akurat nie zdążyłem zrobić, 
ale jest do obejrzenia na stronie dzielnicy 
oraz Fb. Zerknie Pan w wolnej chwili?

A właśnie! Co do sceny i nagłośnienia. 
Pan wie Redaktorze, że ja meloman jestem 
i nie obce mi hertze czy decybele, lecz jak 
na moje ucho, było jednak za głośno. Oto 
taki obrazek. Dwie seniorki siedzące przy 
stoliku - który właśnie mijałem jakieś 150 
metrów od estrady - nie mogły swobodnie 
rozmawiać. Nobliwe, zadbane panie wręcz 
wrzeszczały do siebie: że co? mów głośniej 
Helenko, nie słyszę ciebie, że co?

Mimo wspomnianej niedogodności, pik-
nik posiadał rozliczne akcenty zdrowotno 
- ekologiczne w postaci nauki sztuki recy-
klingu, oddawania elektroodpadów za sa-
dzonki roślin, rozdawnictwa pachnących 
jabłek dla obywateli, żebyśmy zdrowi i 
silni byli, czy malowania artystycznie twa-
rzy. Mały obywatel pięknie mi zapozował 
do zdjęcia, a poza kadrem usłyszałem ko-
mentarz: to nasz zielony ufoludek! Co widać 
na fotce no 3.

Przechadzając się wśród stoisk i namio-
tów, z daleka dostrzegłem znajomy znak 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Zatem ry-
chło się tam udałem, by obserwować dzia-
łania bieżące. Liczna grupa oddziału rejo-
nowego Warszawa Bielany pod wodzą dr 
Wojciecha Borkowskiego naprawdę miała 
co robić. Na fantomie liczni mieszkańcy 
dzielnicy uczyli się prawidłowej reanimacji, 
udzielano rad, jak przy różnych urazach, 
obtarciach czy skaleczeniach robić opatrun-
ki etc. No właśnie. Akurat trafi łem na praw-
dziwą sytuację, ponieważ zgłosiła się dziew-
czynka z drobną kontuzją ręki. Jeden z ra-
towników (mój Syn) profesjonalnie się nią 
zajął, co pozwoliłem sobie uwiecznić na 
fotce no 4. Nawiasem mówiąc doceniono 
pracę całej ekipy, cytuję za ofi cjalną stroną 
internetową dzielnicy: „Szczególne podzię-
kowania składamy Oddziałowi Rejonowe-
mu PCK Warszawa Bielany, za uczestnictwo 
oraz opiekę medyczną podczas pikniku”. Aż 
serce rośnie :)

Skoro przy szeroko rozumianej zdrowot-
ności jesteśmy. Powiem Panu, że bardzo 
licznie stawiły się bielańskie oddziały i 
kluby sportowe. Począwszy od TKKF przez 
AZS AWF, Kyokushine Karate, Szkołę Walk 
KIME po Jodan Aikido, a nawet Związkowy 
Klub Strzelecki! W kilku miejscach zaob-
serwowałem groźne wygibasy dzieci i mło-
dzieży z wydawaniem egzotycznych dźwię-
ków, co budziło respekt. Na kolorowych 
matach, pod okiem doświadczonych instruk-
torów ćwiczyli np. sztukę samoobrony. A 
czasy są różne i może się przydać, aby spa-
cyfi kować, dajmy na to, złego typa, co za-
czepia ludzi na ulicy.

Nie dość tego. Osoby bielańskie lubiące 
od razu konkret, a nie niuanse machania 
odnóżami, mogły sprawdzić swój refl eks 
oraz celność, strzelając do tarcz z karabin-
ków sportowych. Stałem, patrzyłem, a tu 

Panie Redaktorze, trach, trach w 6, 7, czasem 
nawet 10. Podziurawione tarcze papierowe 
były jak przysłowiowe rzeszoto. Jednakże 
największą niespodziankę sprawiło mi zu-
pełnie coś innego. Spostrzegłem chłopca 
zaopatrzonego w sprytny pistolecik - ma-
szynkę, którym bezpiecznie strzelał seriami 
tęczowych bąbelków. Proszę Pana, jakie to 
urocze było, zwiewne, magiczne... Miałem 
go w kadrze pod słońce, typowe światło w 
kontrze, a kuleczki frunęły ku mnie, rozbi-
jając się mokro na czole: pyk, pyk. Ach, jaka 
szkoda, że nie widział Pan tego osobiście! 
Dla pocieszenia oka załączam fotkę no 5, 
żeby choć w części oddać ten niezwykły 
klimat.

Piknik trwał jeszcze w najlepsze, aczkol-
wiek dzień chylił się coraz bardziej ku wie-
czorowi. Słońce złotą paletą lizało wierz-
chołki drzew w Parku Olszyna i wiedziałem, 
że muszę się zbierać. Choćby z racji wspo-
mnianego feleru roweru, zatem długi spacer 
powrotny jak nic, zapewniony.

Nim to jednak nastąpiło, zrobiłem ostat-
ni obchód straganów, stoisk i namiotów. 
Rzeknę Panu, Redaktorze Szanowny, że 
naszła mnie taka refleksja. Parafrazując 
nieco słynny wiersz o lokomotywie Jana 
Brzechwy, powiem: ...a tych stoisk jest ze 
czterdzieści, sam nie wiem, co się w nich 
jeszcze mieści... Gdyż one stały rzędem 
jedne za drugimi i trzecimi itd. Z tablicami, 
napisami, plakatami, folderami, kolorowymi 
balonikami, a nawet sztalugami malarskimi, 
co zawsze budzi w ludziach tęskne arty-
styczne ciągoty.

Reasumując: obecne były rozliczne bie-
lańskie placówki kulturalno-oświatowe, 
poradnie specjalistyczne oraz stowarzysze-
nia o różnych profi lach działalności, funda-
cje, wspomniane już kluby sportowe itd., itd. 
Są one bardzo dokładnie wymienione nie 
tylko w dużej relacji zamieszczonej tuż 
obok, ale również na stronie internetowej 
dzielnicy. To Pan sobie przeczyta całą listę 
obecności - powiedzmy - w przerwie śnia-
daniowej. Gdzieś pomiędzy bułeczką a 
twarożkiem, czy dobrze mówię?

O, coś mi się jeszcze ważnego przypo-
mniało, na temat, zresztą. Na zgłodniałych 
piknikowiczów czekały (i kusiły stoiska), w 
których można było ze smakiem zbilanso-
wać nadwątlone wrażeniami siły. A to za 
sprawą smażonej kiełbaski, a to loda, ewen-
tualnie napoju z witaminkami. Gdy z wolna 
opuszczałem już teren pikniku, błękitny, 
pachnący mięskiem (mniam, mniam) dym 
snuł się nad krzewami...

Na koniec mego pobytu, gdy pchałem 
nieszczęsny pojazd przed siebie, trafi łem na 
wesołe, muzyczne zakonnice. Była gitara, 
śpiew i bębenki, na których stukał kto chciał 
oraz piosenki niekoniecznie religijne w 
stylu na, na, na, la, la, la do wspólnego nu-
cenia. Co mi się spodobało, gdyż posiadało 
w sobie czytelny riff, rytm, radość z wza-
jemnego bycia ze sobą. Ekumenizm, lecz 
nowocześnie pojmowany. Na miarę miejsca 
i czasu. Oczywiście uwieczniłem to na fotce 

no 6. Natomiast o części stricte muzycznej 
oraz podświetlanych, tańczących, koloro-
wych fontannach na finał, niech inni się 
wypowiedzą.

Ps. Czy Pan też jesienny list.., liść w 
książkach suszy?

Serdeczności zasyłam!
Zielony rower
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UKSW

Przed piętnastu laty, 3 września 1999 r., 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obra-
dujący pod przewodnictwem marszał-

ka Sejmu Macieja Płażyńskiego uchwalił 
ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Senat RP obradujący pod przewodnictwem 
wicemarszałka Senatu Donalda Tuska usta-
wę tę przyjął bez poprawek w dniu 23 wrze-
śnia, a prezydent Rzeczypospolitej Aleksan-

XV lecie ustawy o utworzeniu UKSW
der Kwaśniewski podpisał ją 30 września. 
Ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z 
dnia 1 października. Weszła w życie z dniem 
16 października, z mocą od 1 października 
1999 r.

Niezwykle ważne było przy wyborze 
Patrona Uczelni to, że zdecydowaliśmy się 

nazwać nowy uniwersytet Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnia 
w swej nazwie  ma imię wielkiego Polaka, 
męża stanu, syna polskiej ziemi i Prymasa 
Tysiąclecia. W ten sposób  została włączona 
w długą i piękną tradycję nadawania Uni-
wersytetom  imion  zasłużonych Rodaków.

 Patronat Prymasa Tysiąclecia Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego jest wielkim wy-
zwaniem i zobowiązaniem dla pracowników 
Uniwersytetu, a nade wszystko dla młodzie-
ży studiującej - dla całej społeczności uni-
wersyteckiej.

Agnieszka Pawlak

U niwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie weźmie 
udział w Programie Współpracy z 

Uczelniami opracowanym przez fi rmę CO-
MARCH. Będzie to możliwe dzięki umowie 
podpisanej w czwartek 28 sierpnia 2014 r. 
przez Rektora naszej Uczelni ks. prof. UKSW 
dra hab. Stanisława Dziekońskiego oraz 

Podpisanie umowy 
o współpracy pomiędzy 
UKSW a COMARCH SA

Prezesa Zarządu COMARCH prof. dra hab. 
inż. Janusza Filipiaka. Zakres współpracy z 
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego obejmie prowadzenie praktyk zawo-
dowych, staży przemysłowych oraz projektów 
laboratoryjnych. Zostanie także wsparta re-
alizacja prac magisterskich i doktorskich w 
zakresie fi zyki, matematyki, informatyki oraz 

nauk społecznych związa-
nych z wdrażaniem nowych 
technologii.

COMARCH jest jedną 
z największych polskich 
spółek informatycznych w 
Polsce, specjalizującą się w 
projektowaniu, wdrażaniu 
oraz integracji zaawanso-
wanych systemów infor-
matycznych, narzędzi pro-
gramistycznych i infra-
struktur sieciowych. Wy-
różnia się kompleksową 
ofertą m.in. dla sektorów 
telekomunikacji, usług fi -
nansowych, ubezpiecze-
niowych i administracji 
publicznej.

Agnieszka Pawlak

Za sprawą umowy o dofinansowanie 
projektu „Centrum Technologii Infor-
macyjnych Nauk Humanistyczno-Spo-

łecznych” podpisanej w dn. 09.09.2014 r. po-
między Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie a Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju możliwe będzie 
stworzenie nowoczesnego ośrodka informa-
tyczno-technologicznego dla nauk humani-
stycznych i społecznych. Nasz Uniwersytet jest 
Liderem Konsorcjum realizującym to przed-
sięwzięcie. Pozostałymi członkami konsorcjum 
są: Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Projekt zakłada zapewnienie środowisku 
naukowemu w Polsce z obszaru nauk huma-
nistycznych i społecznych stałego i bez-
piecznego dostępu do zaawansowanej infra-
struktury informatycznej, umożliwienie 
prowadzenia nowoczesnych badań z zasto-
sowaniem technologii społeczeństwa infor-
macyjnego oraz zapewnienie jednostkom 
naukowym mającym siedzibę w Polsce 
łączności z międzynarodowymi naukowymi 
sieciami teleinformatycznymi.

Nowoczesna infrastruktura 
ICT dla środowiska 
naukowego UKSW

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na-
ukowców i przedsiębiorców na rozwój e-u-
sług publicznych planuje się utworzenie, 
rozwój i zarządzanie infrastrukturą informa-
tyczno-technologiczną (IT), zasobami cy-
frowymi wraz z zaawansowanymi aplika-
cjami i usługami teleinformatycznymi w 
ramach nowo tworzonych ośrodków (Ośro-
dek Infrastruktury Informatycznej dla Hu-
manistyki i Nauk Społecznych, Centrum 
Cyfryzacji Humanistyki), zintegrowanych 
elektronicznych platform (platforma komu-
nikacji, Platforma systemowa Wirtualnego 
Centrum Chorób Cywilizacyjnych) i cen-
trum kompetencji z modułami e-Prawo i e-
Survey & e-Analysis.

Projekt realizowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura 
sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje zwią-
zane z rozwojem infrastruktury informatycz-
nej nauki. 

Kwota dofi nansowania w ramach POIG 
wynosi 14 800 000,00 zł.

Agnieszka Pawlak

Nieuchronnie dobiegły końca kolejne 
wakacje. Nie wiem jak Wam, dro-
dzy koledzy i koleżanki, ale mi jak 

zawsze minęły zbyt szybko. Rozpoczynamy 
kolejny rok akademicki. Dla mnie jest to 
trzeci rok, więc można powiedzieć, że je-
stem już doświadczonym studentem. Szczę-
śliwcom, którym udało się dostać na studia, 
mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że 
jest to przyjemny i bogaty w doświadczenia 
okres w życiu człowieka. Z pewnością jest 
on szczególnie udany dla tych, którzy do-
stali się na wymarzone kierunki. To nagroda 
za pracę w szkole średniej, za rzetelne przy-
gotowanie się do egzaminu maturalnego. Na 
studiach czeka na Was dużo życzliwych 
osób, świetnych przyjaźni, nowych znajo-
mości, ciekawych ludzi, a także doświad-
czeń życiowych i nauki. Swoisty czas zaba-
wy i czas dojrzewania. Cóż, wszak jak ma-
wiał Seneka Młodszy: „Uczymy się nie dla 
szkoły, lecz dla życia”.

Dzielnica Bielany to bardzo dobre miej-
sce na studiowanie, a mówię to z perspek-
tywy od niedawna jej mieszkańca, który 
aspiruje do życia dorosłego. Sam ją poznaję, 
bo mieszkam w niej dopiero od roku. Ujęła 

Nowy rok akademicki czas zacząć!
mnie spokojem i możliwością obcowania z 
przyrodą, więc po zajęciach lub w przerwach 
w nauce można wybrać się na długi spacer, 
wycieczkę szlakiem dróg rowerowych czy 
wyprawę do pobliskiego Kampinosu. Przy-
roda Bielan urzeka.

Myślę, że wynajęcie mieszkania na Bie-
lanach za rozsądną cenę nawet w bloku nie 
stanowi problemu. W okolicy znajduje się 
sporo różnego rodzaju fi rm czy sklepików, 
marketów, w których można by postarać się 
o pracę i dorobić sobie na studenckie życie, 
bo jak często bywa, studentowi zawsze 
brakuje pieniędzy.

Kolejnym atutem jest ten spokój, jakże 
rzadki w dużych aglomeracjach miejskich i 
dużo mniejszy ruch niż w centrum. Na tere-
nie dzielnicy jest duża liczba pięknych par-
ków. Mamy dużo miejsc, gdzie studenci w 
ciszy i spokoju mogą „zakuwać” do egza-
minów. Choć wiadomo - nie samą nauką 
człowiek żyje.

Bez wątpienia zaletą studiów w Warsza-
wie i na Bielanach jest oferta edukacyjna 

tego miasta. W stolicy można studiować 
praktycznie wszystko, o czym się zamarzy. 
Nadto wykładowcami na warszawskich 
uczelniach są znani i szanowani profesoro-
wie z dużym dorobkiem naukowym, auto-
rytety w swoich dziedzinach wiedzy. Jedną 
z uczelni w dzielnicy jest Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Kampus przy 
ul. Wóycickiego śmiało może ubiegać się o 
miano najładniejszego i najbardziej nowo-
czesnego kampusu w całej Polsce. Położony 
jest w pobliżu Lasu Bielańskiego, a więc 
aura jest odprężająca. Pozwala często ode-
rwać się od codziennego zgiełku i zabiega-
nia. Jedyną wadą może być dojazd na uczel-
nię. Spotykam się z opiniami, że autobusy 
są często przepełnione. Myślę, że na terenie 
kampusu UKSW przy ul. Dewajtis brakuje 
sklepów dla studentów na miejscu i jakiegoś 
zaplecza sportowego, by studenci UKSW 
mogli sobie poćwiczyć, jeśli mieliby ochotę 
lub przerwę w zajęciach. Wiadomo – trening 
poprawia nie tylko kondycję, ale sprawność 
naszego umysłu, a zwłaszcza pamięć. Może 

jest to spowodowane 
tym, że mamy w dziel-
nicy Bielany także Akademię Wychowania 
Fizycznego i wszyscy spragnieni sportu 
właśnie tam mogą wyładowywać zbyt duże 
pokłady energii. Teren AWF przylega do 
Lasu Bielańskiego, co nie jest bez znaczenia, 
bo oprócz treningu i nauki, warto odetchnąć 
na świeżym powietrzu i po ciężkim dniu 
szukać ukojenia wśród przyrody.

Chciałem osobom, które przeczytają ten 
artykuł, przybliżyć trochę dzielnicę Bielany. 
Uprzedzam, że z uwagi na własne, niewiel-
kie jeszcze życiowe doświadczenie uczyni-
łem to z perspektywy studenta, a nie autora 
monografi i o Bielanach. Jestem człowiekiem 
z zewnątrz i to jest dodatkowym atutem, bo 
sam dopiero od niedawna poznaję stolicę, 
więc moje spojrzenie jest wyostrzone, a opi-
nia obiektywna. Z czystym sumieniem mó-
wię Wam: dobrze, że wybraliście Warszawę, 
dobrze, że wybraliście tę piękną dzielnicę 
– Bielany! 

Przemysław Góralski 

Prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak
 i ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński   
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AWF

Idea powołania w Warszawie Centralne-
go Instytutu Wychowania Fizycznego 
(CIWF) została uchwalona na pierw-

szym posiedzeniu państwowej Rady Nauko-
wej Wychowania Fizycznego, której prze-
wodniczył marszałek Józef Piłsudski. W 
czerwcu 1928 r. odbyło się wmurowanie 
aktu erekcyjnego. Uroczysta inauguracja 
pierwszego roku akademickiego odbyła się 
29 listopada 1929 r. Te fakty, które zaistnia-
ły 85 lat temu, brzmią sucho i urzędowo. 
Przyjrzyjmy się bliżej inicjatorom decyzji 
powołania najstarszej i największej uczelni 
sportowej w Polsce. Kluczową rolę w po-

wołaniu, jak i dalszych dziejach uczelni, 
odegrał marszałek Józef Piłsudski.

Zainteresowanie Józefa Piłsudskiego 
sportem – jak pisała we Wspomnieniach Pani 
Marszałkowa Aleksandra Piłsudska – się-
gają lat 1896-1901, kiedy bywał w Londynie 
i widział boiska sportowe oraz ogrody dla 
dzieci, starania Brytyjczyków o rozwój fi -
zyczny młodzieży i jej zamiłowanie do 
sportu. Wpływ na to 
miały również jego do-
świadczenia z pracy 
organizacji strzeleckich, 
w których wychowanie 
fi zyczne stanowiło waż-
ny element przygoto-
wania do służby woj-
skowej i walki o nie-
podległość Polski. Wła-
śnie w 1914 r. w celu 
zaznaczenia odrębności 
wojskowych metod 
kształtowania sprawno-
ści fi zycznej żołnierzy, 
wprowadził Piłsudski 
określenie: kultura fi-
zyczna młodzieży, któ-
rego to terminu używał wielokrotnie w na-
stępnych latach. W 1926 r. swojemu podko-
mendnemu płk. Juliuszowi Ulrychowi, na 
odprawie w sprawie wychowania fi zyczne-
go i sportu, Marszałek powierzył zadanie 
podniesienia sprawności fi zycznej polskiej 
armii, koniecznej do podołania trudom obro-
ny ojczyzny i działań wojennych słowami: 
„Pewne zadania wziąć musi na siebie pań-
stwo, a więc szkoła i wojsko, reszta pracy 

Marszałek Józef Piłsudski 
założyciel  AWF/CIWF 

na Bielanach
85. rocznica powstania Uczelni.

przypadnie w udziale samorządom, organi-
zacjom społecznym i związkom sporto-
wym”. Ta troska o prawidłowy rozwój mło-
dego pokolenia, spowodowała, że wkrótce 
po przejęciu władzy przez Jego obóz poli-
tyczny - sanację - sprawy kultury fi zycznej 
nabrały wysokiej rangi działań państwo-
wych. Jednym z pierwszych kroków nowej 
władzy było utworzenie Centralnego Insty-
tutu Wychowania Fizycznego w Warszawie 
(CIWF). W listopadzie 1927 r., rząd którego 
prezesem był Józef Piłsudski, z uchwalonej 
przez Sejm 81 milionowej rezerwy budże-
towej, przeznaczył 5 milionów złotych na 

wybudowanie 
nowej Uczelni i 
zaakceptował 
wyznaczony na 
ten cel 73 hekta-
rowy teren na 
obrzeżach lasku 
b ie lańsk iego 
wzdłuż Szosy 
Zakroczymskiej 
(obecnie ul Ma-
rymoncka). Od 
tego momentu 
prace projekto-
we (prof .  E . 
Norwerth z Po-

litechniki Warszawskiej), budowlane oraz 
opracowanie statutu, programu i zasad or-
ganizacji instytutu przebiegły błyskawicz-
nie. 29 listopada 1929 r. (był to piątek) w 
uroczystości inauguracji roku akademickie-
go dwuletnich studiów cywilnych, wziął 
udział rocznik żeński z udziałem 63 studen-
tek i 56 studentów. To wydarzenie zostało 
przyjęte w środowiskach pedagogiczno-hi-

gienicznych i sportowych za jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w dziejach kultury fi -
zycznej w Polsce. „Przegląd Sportowy” 
relację z tego wydarzenia zatytułował Polski 
uniwersytet kultury fi zycznej i faktycznie w 
późniejszych latach uczelnia taką rolę od-
grywała.

Związki Marszałka Piłsudskiego ze 
sportem były niezwykle silne i wykraczały 
poza standardowe zainteresowania męża 

stanu. Przypadały głów-
nie na lata 1926-1932 i 
zbiegają się z pełnieniem 
przez niego funkcji prze-
wodniczącego Rady Na-
ukowej Wychowania Fi-
zycznego. Rada powołana 
dekretem Rady Ministrów 
w styczniu 1927 r., była 
złożona z ok. 40 osób wy-
wodzących się z przedsta-
wicieli centralnych urzę-
dów odpowiedzialnych za 
wychowanie zdrowotne 
młodzieży oraz kadencyj-
nych członków wybra-
nych z grona osób o 
uznanym autorytecie w środowisku nauk 
przyrodniczych i pedagogicznych oraz prak-
tyki wychowania fi zycznego i sportu. Celem 
Rady było przyjęcie państwowego programu 
rozwoju kultury fi zycznej. Marszałek Józef 
Piłsudski był nie tylko jej założycielem i 
pierwszym przewodniczącym, ale działając 
w jej ramach stworzył w naszych najnow-
szych dziejach wzór polityka i przywódcy 
narodu, który rozumiał znaczenie kultury 
fi zycznej dla nowoczesnego społeczeństwa. 
Rada Naukowa opracowała projekt CIWF 
oraz wprowadziła w życie program badań 
naukowych, co pozwoliło na akademizację 
uczelni w okresie międzywojennym. W 
CIWF została powołania pracownia nauko-
wa (na osobiste polecenie Marszałka) wy-
posażona w nowoczesne przyrządy i apara-
turę naukową oraz własny księgozbiór, 
które służyły badaniom prowadzonym przez 
zespoły naukowe Rady, jak i pracowników 
uczelni. Marszałek wyszedł z inicjatywą 
opracowania miernika sprawności fi zycznej 
dzieci i młodzieży. Miernik sprawności fi -
zycznej, opracowany na początku lat trzy-
dziestych przez wybitnego antropologa, 
Jana Mydlarskiego, pozwalał nauczycie-
lom na ocenę stanu sprawności fi zycznej 
uczniów i mierzenie ich postępów w toku 
nauczania. Uczelnia przez wszystkie lata 
swojej działalności była koordynatorem tych 
badań w skali ogólnopolskiej. 

Powstał wyjątkowy wręcz unikatowy 
kompleks budowli i obiektów sportowych, 
w których kształcono instruktorów i kierow-
ników wychowania fi zycznego dla szkół, 
wojska, instytucji społecznych, samorządo-
wych i państwowych. Kadra naukowa do-
skonaliła metodykę wychowania fi zycznego 
i prowadził studia badawcze nad sportem. 

Ta szczególna rola Marszałka w powsta-
niu i działalności Uczelni była doceniana 
przez studentów i pracowników, stąd na ich 
wniosek, po jego śmierci władze państwowe 
nadały uczelni imię Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, a ustawą Sejmu 
z 1938 r. CIWF został przekształcony w 
wojskową szkołę akademicką pod nazwą 
Akademia Wychowania Fizycznego w War-
szawie (AWF). 

Uczelnia, która zarówno w okresie mię-
dzywojennym, jak i po drugiej wojnie świa-
towej, zyskiwała pochlebne opinie i wyrazy 
uznania w kraju i na arenie międzynarodo-
wej za prowadzone badania naukowe, wy-
kształciła tysiące nauczycieli wychowania 
fi zycznego i trenerów, zdobyła jako pierwsza 
prawo nadawania stopni doktora i doktora 
habilitowanego nauk o kulturze fi zycznej, 
od roku 1949 uzyskując status uczelni cy-
wilnej, została pozbawiono prawa używania 
imienia jej patrona. Pamięć o zasługach 
założyciela uczelni przetrwała. Kolejny raz, 
na wniosek społeczności AWF, 8 czerwca 
1990 r. Sejm RP przywrócił Uczelni nazwę 
z 1938 r.- Akademia Wychowania Fizycz-
nego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Daty 1949 - 1990 widniejące na pomni-
ku patrona Uczelni, znajdującego się w cen-
tralnej części Uczelni, oznaczają powrót do 
przedwojennej nazwy po okresie, kiedy nie 
mogła nosić imienia swojego Fundatora. 
Pomnik jest miejscem, gdzie studenci i pra-
cownicy, co roku w rocznicę imienin i śmier-
ci patrona, uroczyście, składają hołd Mar-
szałkowi.

Dr Jerzy Chełmecki 

Inauguracja roku akademickiego
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I posiedzenie Rady Naukowej

Absolwenci CIWF z roku 1933
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10września br. odbył się 
wernisaż wystawy arty-
sty Tadeusza Budzyń-

skiego. W uroczystości udział 
wzięli: Rafał Miastowski, bur-
mistrz dzielnicy, prezes Józef Kas-
syk i wiceprezes Stefania Dą-
browska z Bielańskiego Klubu 
Kombatanta, kombatanci Grupy 
Kampinos oraz gość specjalny Am-
basador Węgier Jego Ekscelencja 
dr Iván Gyurcsík. Wernisaż pro-
wadziła Urszula Przymus, prezes 
Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej 
Kampinoskiej, która jest zarazem kusto-
szem tej wystawy. Nie zabrakło również 
uczniów bielańskich szkół. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie ze: Szkoły Podsta-
wowej nr 77, 223, 289, 293 oraz Zespołu 
Szkół nr 51. Zebranym towarzyszył zespół 
muzyczny z Gminy Leoncin „Śpiewający 
Seniorzy” pod kierownictwem Jakuba 
Brzezińskiego.

Tadeusz Budzyński ps. „Czereśnia” brał 
udział w walkach o Lotnisko Bielańskie, 
należąc do kompanii „Zetesa”, która wcho-
dziła w skład zgrupowania Grupy AK „Kam-
pinos” - Pułku PALMIRY – MŁOCINY. Po 
walkach na lotnisku, oddziały zostały prze-

Wernisaż wystawy obrazów 
kpt. Tadeusza Budzyńskiego

mieszczone w głąb Puszczy Kampinoskiej 
i zakwaterowane we wsiach okalających 
Wiersze, gdzie stacjonowało dowództwo 
zgrupowania. Tak powstała Niepodległa 
Rzeczpospolita Kampinoska. Oddział pana 
Tadeusza stacjonował we wsi Janówek. 

Wystawa powstała z okazji 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, w ra-
mach cyklu wystaw upamiętniających bie-
lańskich powstańców z roku 1944. Wystawę 
można oglądać we foyer Urzędu Dzielnicy 
Bielany w godzinach pracy Urzędu (ponie-
działki 8:00 - 18:00, wtorki - piątki 8:00 - 
16:00, wejście od ul. Jarzębskiego) do koń-
ca września. 

Katarzyna Białczyk

27października o godz. 19.00 w 
Podziemiach Kamedulskich przy 
ul. Dewajtis 3 odbędzie się kon-

cert w wykonaniu Iwony Loranc i Grzego-
rza Tomczaka pt.: „O!powieści nie tylko o 
kobietach”. Artyści wystąpią z programem 
poświęconym kobietom, przeplatanym po-
etyckimi nutami, a także chwilami przemy-
ślenia. Na pianinie akompaniować im będzie 
Dawid Troczewski. 

Grzegorz Tomczak – poeta, autor tek-
stów piosenek, bard, kompozytor, artysta 
estradowy. Laureat głównej nagrody na 
Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie 
(1979) oraz nagrody publiczności w koncer-
cie „Premiery OPPA’99” w Warszawie. 
W 1992 r. wydał tomik swoich piosenek 
i wierszy. W 2001 r. ukazała się jego autor-
ska płyta pt.: „Ja to mam szczęście”. W 
2008 r. artysta wydał drugą autorską płytę 
pt. „Miłość to za mało”. Rok później, w 
2009 r. piosenka „Szukałem cię wśród ja-
błek”, śpiewana wspólnie z Iwoną Loranc, 
dotarła do pierwszego miejsca Listy Prze-
bojów Radiowej Trójki i utrzymywała się 
na tej liście przez wiele tygodni.

Iwona Loranc – pieśniarka, aktorka, 

Koncerty w Podziemiach Kamedulskich
„O!powieści nie tylko o kobietach”

plastyczka. Z wykształcenia – animatorka 
fi lmów rysunkowych. Debiutowała w „Piw-
nicy Zamkowej” w Bielsku-Białej. W roku 
2001 zaczęła występować na estradach i fe-
stiwalach z zespołem „Tricolor”. Odniosła 
wiele spektakularnych sukcesów i została 
laureatką licznych konkursów i przeglądów. 
W roku 2003 r. wydała swoją pierwszą płytę 
z zespołem „Tricolor”. W listopadzie 2004 r. 
ukazała się jej druga solowa płyta: „Znaki na 
niebie”. Wstęp wolny, zapraszamy.

ZK

Theodosii Spassov – europejska gwiazda etnojazzu

30października o godz. 
19.00 na deskach 
Podziemi Kamedul-

skich przy ul. Dewajtis 3 wy-
stąpi Theodosii Spassov, eu-
ropejska gwiazda  muzyki etno 
i etnojazz – muzyk, kompozy-
tor i instrumentalista, który 
osiągnął niebywały poziom 
wirtuozerii gry na kavalu - ar-
chaicznym instrumencie dę-
tym, podobnym do fl etu.

W Bułgarii artysta uważany 
jest niemal za „bohatera naro-
dowego”, który rozsławił mu-
zykę tego kraju na świecie.

W programie koncertu Theodosii Spas-
sov Trio, znajdą się utwory inspirowane 
przede wszystkim tradycyjnymi tematami 
muzyki bułgarskiej, bałkańskiej, ale również 
tureckiej i cygańskiej. Zespół nadał im 
współczesną formę wzbogacając brzmienie 

o elementy improwizacji jazzo-
wej.

Od tego czasu koncertuje na 
całym świecie. Współpracuje z  
muzykami światowego forma-
tu; m.in. ze wspomnianym chó-
rem Mistery of Bulgarian Vo-
ices, a także Wyntonem Mar-
salisem, Trilokiem Gurtu, 
Rabih Abou-Khalilem, Ennio 
Morricone, grupą Oregon. 

Skład zespołu: Theodosii 
Spassov – kaval, wokal, Peyo 
Peev - gadulka, Hristiyan 
Tsvyatkov – gitara

Współorganizatorem koncertu Theodo-
sii Spassov Trio jest Bułgarski Instytut 
Kultury w Warszawie. Koncert ten to bez 
wątpienia wydarzenie muzyczne w Polsce 
oraz ponad godzina żywej i energetycznej 
muzyki bałkańskiej. Wstęp wolny.

ZK

Wdniach 13 i 14 września 
2014 r. Stowarzyszenie Mi-
łośników Kotów „Jedynka” 

zorganizowało Międzynarodową Wy-
stawę Kotów Rasowych pod patrona-
tem Burmistrza Dzielnicy Bielany 
Rafała Miastowskiego. Podczas 
dwóch dni wystawowych w hali lek-
koatletycznej im. J. Kusocińskiego 
Akademii Wychowania Fizycznego 
przy ul. Marymonckiej 34 konkurowa-
ło 330 kotów przedstawicieli 27 ras.

Redakcja

Międzynarodowa Wystawa 
Kotów Rasowych za nami!

23września 2014 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 53 w Warszawie 
odbyło się zorganizowane przez 

radną dzielnicy Bielany - Renatę Banasiak, 
spotkanie uczniów z kombatantem Henry-
kiem Ratyńskim - działaczem Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Środowisk Żołnierzy Armii Kra-
ków „Grupa Kampinos”.

W dość sporej sali roiło się od koszulek 
z napisem „Jestem od Zaruskiego”. Zasłu-
żonego Działacza powitały dzieci pieśniami 
z Powstania Warszawskiego, „Hymnem 
Żoliborza”, „Pałacyk Michla” Krystyny 
Krachelskiej, akompaniowała Mariola 
Pruszkowska. Spotkanie poprowadziła rad-
na Renata Banasiak podkreślając szczegól-
ną rolę w lekcji patriotyzmu 
i nauki historii, jaką spełnia-
ją tego typu spotkania z 
uczestnikami walk o niepod-
ległość Polski. Zaintereso-
wanie uczniów przeszło na-
sze oczekiwania, pytaniom 
nie było końca, dzieci inte-
resowało wszystko, co doty-
czyło wybuchu II wojny 
światowej i Powstania War-
szawskiego. W 70. rocznicę 
wydarzeń Sierpniowego 
Zrywu oddajemy cześć Bo-
haterskiemu Pokoleniu, któ-
re nie wahało się podjąć z 
wrogiem nierównej walki o 
wyzwolenie Warszawy i Oj-

POLSKA to moja ojczyzna 
i innej mieć nie będę

czyzny.
O tym, że tego typu spotkania z ucznia-

mi są potrzebne, świadczyły zapytania 
uczniów o motywy Powstania, czy warto 
było je podjąć i czy musiała wybuchnąć II 
wojna światowa oraz czy nie mogliśmy jej 
zapobiec. Jeden z uczniów przypomniał 
sobie, że jego dziadek o pseudonimie “Ko-
zak” walczył w Powstaniu, drugiego krewny 
brał udział w Bitwie nad Bzurą czy w Bitwie 
pod Łomiankami 22 września 1939 r.

Po dzwonku szkolnym duża grupa dzie-
ci zainteresowanych historią otoczyła pana 
Henryka, który z podziwu godną cierpliwo-
ścią i znajomością rzeczy, wyjaśniał im naszą 
zawiłą drogę do uzyskania niepodległości.

SP Nr 53

Otwarcie wystawy

Renata Banasiak i Henryk Ratyński na spotkaniu z dziećmi Rafał Miastowski podziwia zwycięzców
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EDUKACJA

111118-19.10 – Chrześcijańskie Granie

Wrzesień dobiega końca. Dni stają 
się coraz krótsze, a „babie lato” 
zwiastuje odchodzenie lata, cie-

płych wieczorów i piekącego słońca, dosko-
nale energetyzującego człowieka. Jak wiel-
ka jest moc promieni słonecznych, wiedzą 
najlepiej mieszkańcy tych stref klimatycz-
nych, gdzie bure chmury zasłaniają słońce 
przez większą część roku. Polacy mieszka-
jący w Irlandii za największą trudność ada-
ptacyjną uznają tamtejszą  aurę pogodową, 
a Włosi, znając życiodajną moc promieni 
słonecznych, budują domy z wielkimi okna-
mi i tarasami, by czerpać do syta z tego 
darmowego dobrodziejstwa. Zmniejszające 
się nasłonecznienie, krótkie dni, perspekty-
wa jesiennych pluch sprawiają, że nasze 
dobre wakacyjne samopoczucie i życiowy 
optymizm maleją. To niedobry znak i nie 
wolno mu się  poddawać, by nie prowadził 
do zniechęcenia czy depresji. 

W dniu 10 września obchodzimy Świa-
towy Dzień Przeciwdziałania Samobój-
stwom. Jego ustanowienie ma zwiększać 
wrażliwość społeczną i  uświadamiać, że tuż 
obok nas są ludzie, którzy nie mogą poradzić 
sobie sami ze sobą. Według danych Komen-
dy Głównej Policji, w 2013 r. 6 097 osób, w 
tym także dzieci i nastoletnia młodzież,  
podjęło próbę samobójczą, która zakończy-
ła się śmiercią. Dane policyjne są wstrząsa-
jące, bo wynika z nich, że w Polsce więcej 
jest  samobójców niż ofi ar wypadków dro-
gowych. Do poważnej refl eksji skłania ro-

Jesienne klimaty
snąca z roku na rok liczba samobójstw wśród 
dzieci i młodzieży. Przyczyn jest z pewnością 
wiele i są one głębsze niż złe nastroje jesien-
ne, choć tych też nie należy lekceważyć. Na 
pewno można je upatrywać w słabym przy-
gotowaniu dzieci do pokonywania trudności 
i rozwiązywania problemów. Teoretycznie 
dziecko wie, że życie składa się z chwil 
przyjemnych i przykrych. Pierwsze warto 
świętować, drugie poddać analizie i stawić 
im czoła, aby powstałe problemy rozwiązać. 
Z praktyką jest jednak znacznie gorzej. Wy-
bierane bywa najgorsze rozwiązanie,  uda-
wanie, że nic się nie stało i  ucieczka przed 
niemiłą rzeczywistością. Zatajane złe oceny, 
wyrywane kartki z dzienniczka i tym podob-
ne zdarzenia zna każdy z nas z własnego 
życia.  Ale jeśli zabraknie życzliwej korekty 
tych zachowań to  te małe kłamstwa i tchó-
rzostwa stają się złym nawykiem prowadzą-
cym donikąd. Zła ocena jest przecież tylko 
wartościowym zwróceniem uwagi na brak 
wiedzy, który prosto można uzupełnić. Prze-
konanie do takiej postawy przywraca wiarę 
w siebie i uczy pokonywania trudności, a nie 
poddawania się im.

Motywujmy więc dzieci i młodzież do 
podejmowania wyzwań i naprawiania tego 
co się  popsuło. W naszej kulturze nie repe-
rujemy rzeczy, lecz wymieniamy je na bar-
dziej nowoczesne, ładniejsze, nowszej ge-

neracji. Podobnie chcemy postępować w 
relacjach z ludźmi. Zamiast zastanawiać się 
jak wzmacniać nadwątlone więzi, łagodzić 
zranienia, niwelować urazy, zrywamy kon-
takty, zmieniamy przyjaciół, trwamy w 
sporach o drobiazgi. Dzieci obserwując takie 
zachowanie dorosłych tracą poczucie bez-
pieczeństwa i zaufanie do ludzi. Brak im 
argumentów, dlaczego warto walczyć o 
przyjaźń nawet wtedy, gdy to dużo kosztuje. 
Narastaniu  poczucie samotności i zniechę-
cenia sprzyja też „jesienna” atmosfera pa-
nująca w domach. Krytyka wszystkich i 
wszystkiego, niezadowolenie z własnego 
losu,  nie sprzyja patrzeniu młodych w przy-
szłość z nadzieją i radością.

Warto więc pomyśleć, co jesień ma nam 
do zaoferowania i skorzystać z tej oferty, a 
jest ona bez wątpienia bardzo hojna. Jesien-
ne deszcze są przecież najlepszą odżywką 
dla grzybów, czekających na nas w dużym 
wyborze w lasach, a nawet małych zagaj-
niczkach. Teraz będą to na pewno podgrzyb-
ki, maślaki i kozaki, ale i prawdziwek bły-
śnie brązowym kapeluszem  tu i tam. Za 
jakiś czas pojawią się żółte i szare gąski, a 
to wspaniałe grzyby do marynaty. Zaplanuj-
my więc wspólny piknik grzybowy dziad-
ków, rodziców i dzieci, a zapewniam, że nic 
nie leczy tak skutecznie jesiennych smutków 
i to nawet gdy grzybobranie nie będzie bar-

dzo udane. Ale przecież nie ono jest najważ-
niejsze. Jesień to czas domowych przetwo-
rów i smażenia konfi tur. Dzieciaki bardzo 
lubią uczestniczyć w tych domowych czyn-
nościach, gdy kuchenną czarodziejką jest 
mama lub babcia. A ile ciekawych rzeczy z 
życia szkoły można się dowiedzieć przy 
takim smażeniu powideł. A gdy już nadej-
dzie  listopad i Święto Niepodległości, to 
warto posłuchać jak doskonale wypada chór 
rodzinny w repertuarze patriotycznym. No 
i wiadomo, im głosów będzie więcej, tym 
brzmienie donioślejsze i nastrój śpiewaków 
lepszy.

Te proste sposoby wzmacniania emocjo-
nalnych więzów rodzinnych znane są od 
zawsze. Od dawna też psychologia przeko-
nuje, że dorastające dziecko, mające oparcie 
w bliskich jest silne psychicznie i dużo ła-
twiej poradzi sobie z problemami emocjo-
nalnymi niż dziecko oparcia takiego pozba-
wione. Niestraszne będzie mu jesienne ob-
niżenie nastroju i inne wahania emocjonalne 
typowe dla wieku dojrzewania  Więc niech 
smutki gdzieś zginą, bo ży-
cie jest piękne i warto je 
przeżywać jako fascy-
nującą przygodę. Słowa 
te dedykuję przede 
wszystkim tym, którzy 
myślą w tej chwili  
zupełnie inaczej. 

Joanna Fabisiak 
Poseł na Sejm RP  
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22sierpnia miała miejsce jedno-
dniowa wizyta marszałek Sejmu 
Ewy Kopacz we Francji w 

związku z obchodami 70. rocznicy bitwy 
pod Montormel. W delegacji znalazła się 
grupa kilkunastu uczniów naszego Zespołu 
Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka 
wraz z przedstawicielami dyrekcji i grona 
pedagogicznego. Zaproszenie i udział w 
uroczystościach były dla naszej szkoły nie 
lada zaszczytem, a wizyta na grobach na-
szych rodaków w Normandii, poległych za 
wolną Polskę i Europę, setki kilometrów 
stąd, dała nowe spojrzenie na historię i 
skłoniła do wielu przemyśleń.

W tym  roku mija 70 lat od lądowania 
wojsk sprzymierzonych na terenie Norman-
dii. Bitwa o wzgórze Montormel toczyła się 
w dniach 19-21 sierpnia 1944 r. między 
polskimi i niemieckimi wojskami. Była to 
część słynnej operacji Overlord i ważne 
wydarzenie Kampanii Normandzkiej. Ra-
zem z nami drogę do Francji pokonali m.in. 
harcerze ZHP z 100. Drużyny Poznańskiej. 
Oni, tak jak my, chcieli u źródła zgłębić 
wiedzę o pogmatwanym życiorysie naszego 
patrona.

My od Maczka

Po spokojnej podróży szybko przemie-
rzyliśmy drogę z lotniska w Caen - Carpi-
quet na jeden z największych polskich cmen-
tarzy wojennych we Francji - Urville-Lan-
gannerie. Tam poczuliśmy wyjątkowość 
rocznicy. Padło wiele ważnych i pięknych 
słów.

- Wasza ofi ara życia i krwi nie poszła na 
marne (…), wydała piękny owoc wolności 
- powiedziała marszałek Sejmu oddając hołd 
poległym. Ewa Kopacz podkreśliła też 

nych, nie umieliśmy niestety zachować 
pewnej ciągłości. Na bazie tych wydarzeń 
nie potrafi liśmy budować jedności. Dziś nie 

możemy zebrać żadnych owo-
ców.

Wizyta w Normandii pomogła 
nam wyciągnąć nowe wnioski. 
Zanim na coś machniemy ręką, 
uznamy za nieistotne wydarzenie 
bądź fakt związany jedynie z kart-
ką w podręczniku do historii, war-
to zaczekać, pomyśleć i zrozu-
mieć, że walka o wolną Polskę 
miała niebagatelne znaczenie. Na 
obcej ziemi, daleko od domu, 
myśl o tych, którzy bili się, bo 
wierzyli, że to coś da, niekoniecz-
nie im, ale ich ojczyźnie, daje 
niejako nową wiarę w ludzi i ich 

naturę. I jest to nauka płynąca dla wszystkich 
młodych ludzi...

Piotr Chłystek

Zaczekać, pomyśleć, zrozumieć
Uczniowie ZS Nr 55 w Normandii

Uczniowie ZS Nr 55 przed pomnikiem gen. Maczka 

znaczenie ciągle żywej, ponadpo-
koleniowej pamięci o bohaterach 
walk o wolność. Weteran, Ma-
rian Słowiński, członek dywizji, 
z trudem doszedł do mównicy, ale 
jego piękna przemowa była wy-
jątkowa, a zwłaszcza ekspresja, z 
jaką opowiadał o przebiegu bitwy 
na Montormel. - Pamiętajmy o 
tych grobach i miejscach, w któ-
rych odeszli moi przyjaciele - 
apelował ze wzruszeniem. Z cza-
sem w Urville pojawiła się refl ek-
syjna, deszczowa pogoda, która 
wraz z dźwiękami “Śpij kolego 
w ciemnym grobie” potęgowała poczucie 
zadumy. Te okoliczności samoistnie zachę-
cały do przemyśleń i zadania sobie kilku 
pytań. 

Czy my, którzy czasem śmiejemy się z 
przejawów patriotyzmu, jesteśmy w stanie 
dźwignąć ciężar nie tylko walki o pamięć? 
Czy w czasach względnego spokoju, gdzie 
wojna to na szczęście wciąż tylko obrazki 
w telewizji, możemy pojąć cierpienie na-
szych przodków? Pytanie czy dzisiejsze 
realia, w których proces atomizacji społe-
czeństwa pogłębia się, zwłaszcza wśród 
młodych ludzi, pozwoliłyby na patriotyczny 
zryw i zjednoczenie? Jeśli spojrzymy w 
przeszłość, to w ostatnich latach my Polacy 
potrafi liśmy jednoczyć się tylko w obliczu 
wydarzeń nadzwyczaj tragicznych (katastro-
fa smoleńska) lub historycznych (Euro 
2012). W obu przypadkach, skrajnie róż-
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. Klaudyny 18a, g. 18.00-19.00 – 2 października, Urząd Dziel-
nicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 18.00-19.00 – 29 października.

2. Ewa Maniszewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.30-19.00 – 1 października.
3. Ryszard Podczaski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 14 października.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 14.00-17.00 

– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w  drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 9, 23 października.

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

1. Magdalena Lerczak – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  po wcześniejszym umówieniu w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 7 października.

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

3. Ilona Soja-Kozłowska – Przewodnicząca Klubu PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 g. 16.30-17.30 – 2 października.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, g. 13.00-14.00 – 7 października.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 9 października oraz 

siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 18.00-19.00 – 30 października.

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

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

2. Waldemar Maciejewski – SLD, Klub Mieszkańców Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1, I p.,  g. 17.00-18.00 – 7 października.
3. Elżbieta Neska – PO, Zespół Szkół Nr 124, ul. Conrada 6,  g. 18.00-19.00 – 8 października.
4. Sławomir Umiński – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 6 października.
5. Jarosław Wąsik – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.10-18.10 – 29 października.

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

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

Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.30-17.30 – 2 października.
3. Michał Sikorski, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 16.30-18.00, po wcześniejszym umówieniu w Se-

kretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 7 października.
4. Michał Świderski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 

10, g. 15.40-16.20 – 1 października.
5. Maciej Więckowski – Przewodniczący Klubu  PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 

– 13 października.

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

1. Robert Kropacz, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, 
tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 7, 21 października.

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

3. Halina Szerszeń – Przewodnicząca Klubu SLD, tel. 600 741 540, Klub Mieszkańców WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Neru-
dy 1,  I p., g. 17.00-18.00 – 7 października.

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

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

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

131319.10 – Koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Największym sukcesem Polaków na Mistrzostwach 
Świata w Pięcioboju Nowoczesnym był brąz w 
sztafetach mieszanych. Na trzecim stopniu podium 

stanęli więc: Oktawia Nowacka i Szymon Staśkiewicz. 
Mistrzostwa rozegrane były na sportowych obiektach bie-
lańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Na początku września (1-7) na Bielanach mieliśmy 
okazję podziwiać pięcioboistów w akcji. Z całego świata 
przybyli do Polski najlepsi seniorzy. Rywalizowali w pięciu 
dyscyplinach, tj.: szermierce, pływaniu, jeździe konnej 
(skoki przez przeszkody) oraz biegu połączonym ze strze-
laniem. A więc wspaniale wykwalifi kowani ułani… Nie 
dziwi więc fakt, że wielu pięcioboistów, zarówno kobiety i 
mężczyźni, to zawodowi żołnierze, a MON było jednym z 
patronów tej imprezy sportowej. 

W wojskowym mundurze wjechała konno na parkur 
m.in. Oktawia Nowacka (zawodniczka CWKS Legia) oraz 
Remigiusz Golis (bielański UKS G-8). Oglądając zmaga-
nia jeździeckie widzowie mieli zresztą przekrój światowe-
go umundurowania. Pięcioboiści skakali na otwartym te-
renie, bo przeszkody, mierzące do 1,20 m wysokości, 
rozstawione były na stadionie  lekkoatletycznym. I napraw-
dę trzeba mieć hart ducha i odpowiednie wyszkolenie 

Na Bielanach odbyły się Mistrzostwa 
Świata w Pięcioboju Nowoczesnym

pięcioboisty, by jadąc na nieznanym koniu (wylosowanym 
na 20 minut przed startem) uzbierać maksymalnie 300 pkt 
za przejazd. Wielu się to nie udało, bo: konie były nieod-
powiednio prowadzone, zdarzały się upadki, a nawet wy-
wrotki koni!

Oktawii Nowackiej, najwyższej sklasyfi kowanej wśród 
Polaków w światowym rankingu pięcioboistów (2 miejsce), 
nie udały się zmagania szermiercze. Głównie dlatego zajęła 
indywidualnie dopiero 15 miejsce, natomiast Aleksandra 
Skarzyńska (bielański UKS G-8) uplasowała się na 53 po-
zycji. Z kolei najlepiej wśród męż-
czyzn walczył Sebastian Stasiak 
(UKS Żoliborz Warszawa) i zajął 47 
miejsce, a Remigiusz Golis – 70.

W rywalizacji indywidualnej: 
kobiet - zwyciężyła Samantha 
Murray (Wielka Brytania), a męż-
czyzn – Aleksander Lesun (Ro-
sja). Medale na mistrzostwach były 
przyznawane za starty np.: indywi-
dualne oraz w sztafetach: męż-
czyzn, kobiet i mieszanych.

Olga Gajda

„Polscy Olimpijczycy” 
ze złotem

Bielański Pięciobój Przedszkolaków

Maluchy z Przedszkola Nr 240 im.  Polskich Olim-
pijczyków wygrały w Bielańskim Pięcioboju 
Przedszkolaków. Drugie i trzecie miejsca zajęły 

Przedszkola Nr 327 i 105. Ta zabawa połączona z rywali-
zacją sportową odbyła się 5 września na sportowym boisku 
AWF. Rozgrywana była równolegle z Mistrzostwami Świa-
ta Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym. Śmiechu, wrzawy 
i zabawy było co niemiara. Dzieciaczki ścigały się na gu-

mowych piłkach, mających imitować 
konie; rzucały kołeczkami w stronę 
wychowawczyni; pokonywały tunele; 
przenosiły piłeczki i biegały z rin-
giem. Bawiło się w sumie 16 drużyn 
z 16 bielańskich przedszkoli, tj.: 49, 
97, 105, 181, 328, 272, 340, 334,  364, 
245, 309, 268, 327, 409, 301 240. 
Zabawa została przygotowana przez 
władze AWF i Urzędu Dzielnicy Bie-
lany. Pamiątkowe medale wręczono 
wszystkim uczestnikom.

o.ga.Pięciobój w wykonaniu przedszkolaków
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BOK – PAŹDZIERNIK

1.10 (środa), godz. 18.00
Z cyklu „Muzyczne podróże: Grecja” 
- prosto z Aten - Georgios Motsios 
koncert piosenki autorskiej” 
Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowe, przedsprzedaż 
od 24 września. 

4.10 (sobota), godz. 19.00
Spektakl teatralny „Zeus” na pod-
stawie „Boga” Woody Allena i „Fer-
dydurke” Witolda Gombrowicza w 
wykonaniu Teatru TR
Bilety: 15 zł, przedsprzedaż od 29 wrze-
śnia.

5.10 (niedziela), godz. 16.00
„Bielański Dancing”
Bilety: 15 zł, przedsprzedaż od 29 wrze-
śnia.

10.10 (piątek), godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Pio-
tra Janusza Trusika „Moja Pracow-
nia”. 
Stowarzyszenie Smocza. Wystawa czynna 
do 2 listopada. Wstęp wolny

11.10 (sobota), godz. 15.00
Wieczór poetycki w 30-lecie męczeń-
skiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki „Nasi wielcy, niezłomni kapłani”.
Otwarte spotkanie klubowe Zespołu Ani-
matorów Kultury Rady programowej Se-
niorów Bielańskich. Wstęp wolny.

12.10 (niedziela), godz. 12.30
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodzi-
ny” - spektakl „Podróż za horyzont” 
w wykonaniu Teatru Lalek Igrasz-
ka, zabawy plastyczne.
Bilety: 10 zł, przedsprzedaż od 6 paździer-
nika.
Znany już naszej publiczności Teatr Lalek 

Igraszka zaprezentuje spektakl „Podróż za 
horyzont”. Jest to opowieść o przyjaźni i 
o tym, że nie należy nikogo oceniać zbyt 
pochopnie. Najmłodsi widzowie będą też 
mogli nauczyć się kolorów. Do zobacze-
nia!

12.10 (niedziela), godz.17.00 i 19.00
Piosenki Edith Piaf w wykonaniu 
Moniki Węgiel przy akompania-
mencie Janusza Bogackiego.
Bilety: 20 zł, przedsprzedaż od 6 paździer-
nika.

15.10 (środa), godz. 18.00
Koncert z cyklu „Klasyka na Biela-
nach”.
Wstęp wolny

19.10 (niedziela), godz. 16.00
„Bielański Dancing”
Bilety: 15 zł, przedsprzedaż od 13 paź-
dziernika

25.10 (sobota), godz. 18.00 i 20.00
Spektakl „Balladyna ‘68” w wyko-
naniu Teatru na Plaży z Sopotu. 
W ramach cyklu „Huta ArcelorMittal War-
szawa mieszkańcom Bielan”. Bilety: 15 zł, 
przedsprzedaż od 20 października.

26.10 (niedziela), godz.12.30
Z cyklu „Podróżniczek”. Spotkanie 
familijne pt. „O Pari … perskie 
opowieści”.
Adresowane do dzieci od 6 lat. Bilety: 10 
zł, przedsprzedaż od 20 października.

26.10 (niedziela), godz.18.00
„Na krawędzi nocy i dnia” koncert 
Danuty Błażejczyk 
Bilety: 20 zł, przedsprzedaż od 20 paź-
dziernika

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

9.10.(czwartek), godz. 18.00
Z cyklu „Piosenka jest dobra na 
wszystko” - „Andrzej Perkman 
przedstawia”.
Koncert piosenek w wykonaniu aktorów 
scen warszawskich. Bilety: 10 zł. 

18.10 (sobota), godz.12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze 
sztuką”. 
W programie spektakl „W zaczarowanym 
lesie” Bilety: 5 zł.

23.10 (czwartek), godz. 18.00
Z cyklu „Moje fascynacje - podróże” 
- „Oman, Katar i Kuwejt”.
Spotkanie z podróżnikiem Ryszardem 
Czajkowskim. Wstęp wolny

NOWE ZAJĘCIA!
3.10, 10.10, 17.10, 24.10 (piątek), 
godz. 18.00
BIODANZA – taniec życia - warszta-
ty taneczne.
Bioidanza to system pracy nad rozwojem 
osobistym i świadomością oparty na pra-
cy z ciałem, muzyka i taniec ma umoż-
liwić stworzenie harmonii i bliskości w 
relacjach międzyludzkich, to spotkanie z 
sobą, z drugą osobą, z grupą. 
Biodanza powstała w latach 60-tych XX w. 
w Ameryce Południowej, jej twórca jest 
Rolando Toro z Chile, psycholog, antropo-
log, poeta. Warsztaty składają się z cyklu 
4-ch spotkań po 2 godziny. Zapisy tel. (22) 
835 54 44.

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

Kasa czynna: poniedziałek 17.00–19.00; wtorek 11.00–13.00; 
czwartek 17.00–19.00 oraz na godzinę przed imprezą

Nasze Bielany nr 9/201422.10 – Występ satyryka Jacka Ziobro

Już dzisiaj kup bilet na Festiwal Chrze-
ścijańskie Granie 2014, który będzie miał 
miejsce od 18 do 19 października w Dobrym 
Miejscu. Bilety można zakupić poprzez 
stronę www.chrzescijanskiegranie.pl oraz w 
sklepie Chrześcijańskie Granie przy ul. 
Dewajtis 3, wej.B w kompleksie Dobrego 
Miejsca w Warszawie. 

Pierwszego dnia (18 października) 
podczas Festiwalu Chrześcijańskie Granie 
zobaczymy zespoły: 33, Frenchman oraz 
Koncert Uwielbienia. W ramach koncer-
tów odbędzie się promocja akcji Grajmy! 
Chrześcijańskie Granie. Bilety na koncer-
ty można zakupić w cenie 20 zł – w dniu 
Festiwalu w cenie 25 zł – Bilety można 
kupić pod linkiem.

Drugiego dnia (19 października)  Zło-
ty Krążek odbierze magda.lenie frączek 
za największą sprzedaż płyty Effatha. 
Magda w tym roku zdobyła również na-
grodę Feniks – Stowarzyszenia Wydaw-
ców Katolickich oraz na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmów w Niepokalano-
wie za teledysk. Przed koncertem jako 
support wystąpi zespół konkursowy, któ-
ry będzie wybrany w specjalnym głoso-
waniu. W tym dniu będziemy świętowali 
8. rocznicę powstania Dobrego Miejsca i 
Chrześcijańskiego Grania. Bilety na kon-

Dobre Miejsce
Festiwal Chrześcijańskie Granie 2014

certy można zakupić w cenie 15 zł – w dniu 
Festiwalu w cenie 20 zł – Bilety można 
kupić pod  linkiem.

ORGANIZATORZY: Chrześcijańskie 
Granie, Katolickie Centrum Kultury Dobre 
Miejsce

Marcin Królak

Wceli aresztu śledczego nieprzy-
padkowo osadzono dwóch gang-
sterów i dwóch polityków. 

Jedni i drudzy nie zdają sobie sprawy jak 
uwikłani są w układy. 

Jak to, co dzieje się poza nimi i nad nimi 
dotyczy właśnie ich.

W tych warunkach osadzeni snują swe 
barwne opowieści, analizują przeszłość, 
próbują odgadnąć powody wspólnej niedo-
li. 

Akcja toczy się w gabinetach prezesów,  
bielańskich pubach, a nawet w samym Ra-
tuszu. Rozboje, gwałty, morderstwa, kon-
szachty polityków z gangsterami,  przebieg 
i analiza Konwentu św. Katarzyny i innych 
zdarzeń politycznych czyni akcje wartką, 
ciekawą i wnoszącą wiele elementów po-
znawczych.

Jest to książka o układach,  to znaczy o 

tych, którzy takie 
związki tworzą, o 
tych, którzy często 
bezwiednie w nich 
tkwią i o takich, któ-
rzy nie mają siły i 
możliwości z tych 
zależności się wy-
plątać. 

Książka warta 
polecenia. Pokazuje 
nieznane czytelni-
kom ciekawe zdarzenia, a osoby, ich zacho-
wania i język są znakomicie zróżnicowane.

Książka Układy, autorstwa bielańczyka 
Waldemara Pernacha jest do nabycia m.in. 
w księgarni Prusa w Warszawie oraz w 
sprzedaży wysyłkowej Olesiejuk i Azy-
mut.

Redakcja

Układy Waldemara Pernacha

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 
Oddział Żoliborz-Bielany 

6 października 2014 r. zaprasza do 
Saloniku Historycznego na kolejne spotkanie.

Tym razem naszym gościem będzie  pani Marzena GROCHOWSKA, 
Prezes Honorowa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, 

biograf Krystyny Krahelskiej, 
a tematem spotkania - KRYSTYNA KRAHELSKA  „Warszawska Syrenka”. 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie TPW Oddziału Żoliborz-Bielany przy ul. Marii 
Kazimiery 20 lokal 2 o godz. 16.30.

Gorąco zapraszamy
W imieniu organizatorów Małgorzata Szkopińska
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DAM PRACĘ
• Potrzebna osoba do drobnych prac domowych – elektryka, 
hydraulika, itp. Tel. 669 987 601.

SZUKAM PRACY
• Główna księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą 
księgowość od A do Z. Tel. 605 36 99 88

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Wynajmę mieszkanie pokój z kuchnia 28 m3 ul. Żeromskiego 
dla małżeństwa z dzieckiem za 950 zł plus światło. Tel. 729 639 
211, 729 586 879 dzwonić od godz. 20.

• Wynajmę dwa pokoje z kuchnia na ul. Żeromskiego 1300 zł 
plus światło dla małżeństwa z dzieckiem. Bez kaucji. Tel. 729 
639 211, 739 586 879 dzwonić od godz. 19.

• Wynajmę dwa pokoje z kuchnią na Woli ul. Złota, 40 m2 ume-
blowane dla rodziny. 1350 zł plus światło. Tel. 729 639 211, 739 
586 879, 729 639 211 dzwonić od godz. 19.

• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o pow. 1700 m2 we wsi 
Kaliszki, gmina Czosnów. Graniczy z Puszczą Kampinoską, woda, 
gaz, energia elektryczna, domek drewniany, tel. 607 445 147.

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

• Do wynajęcia mieszkanie: 2 pokoje, ul. Magiera, umeblowane. 
1500 + opłaty licznikowe. Tel. 668 045 068.

• Wynajmę pomieszczenie 65 m2 na magazyn lub działalność. 
Młociny. Tel. 601 392 112.

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

SPRZEDAM
• Stary zegar podłogowy niemiecki, stary zegar na ścianę, 
lecznicza lampa na podczerwień leczy bóle reumatyczne, tel. 
505 995 268.

• Antyczną biblioteczkę, stolik nocny Ardeco i maszyna do szycia 
Singer obudowana. Tel. 691 406 105.

• Telewizor LCD 32 cale marki Sony Bravia, stan bardzo dobry, 
cena 300 zł, oraz telefon komórkowy + dodatkowe baterie 
Samsung Vawe, cena 150 zł. Tel. 608 473 814.

NAUKA
• Angielski: wykwalifi kowana i doświadczona nauczycielka, wszyst-
kie poziomy. Przygotowanie do różnych egzaminów. Pomoc w 
nauce, tłumaczenia. Język ogólny, biznesowy i specjalistyczny. 
Możliwy dojazd. Tel. 500-071-973 (ogłoszenie na 3 miesiące).

• Matematyka – nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 698 414 705.
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 695 612 825
• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego – dzieci, młodzież, 
40 zł/h. Tel. 

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

INNE
• Oddam małe kaktusy. Tel. 698 152 217 dzwonić późnym wie-
czorem.

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

Ogłoszenia drobne
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CRS I BIBLIOTEKA – PAŹDZIERNIK

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

Od 7 października do 30 listopada 
2014 r. w godzinach otwarcia bi-
blioteki.
W 20 rocznicę powstania Dzielni-
cy Bielany biblioteka prezentuje 
wystawę fotogra� i pt: „Bielańskie 
re� eksje”, na którą składa się 48 
fotogramów. 
Prezentowane zdjęcia pokazane są w bar-
dzo ciekawy i nietypowy sposób. Podczas 
trwania ekspozycji ogłoszony zostanie 
konkurs wiedzy o warszawskich Biela-
nach, który adresowany jest do młodzieży 
w wieku 13 – 16 lat ze szkół znajdujących 
się na terenie naszej dzielnicy.

  
Mediateka Start-Meta, ul. 

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

1 października o godz. 17.30 (środa) 
Zapraszamy na kolejne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki, którego głównym 
tematem będzie powieść Amandy Prowse 
pt. „Zła kobieta”, dramat społeczny ukazu-

jący historię o� ar i sprawcy przemocy ro-
dzinnej. 

Od  października 
Rusza w Mediatece nowy cykl 
� lmowy BIELAŃSKA AKADEMIA 
FILMOWA DLA WYMAGAJĄCYCH. 
Zaczynamy 3 października br, wyjątkowo 
o godz. 16.30, włoskim � lmem „Słodkie ży-
cie wieczne” nagrodzonym Oscarem 2014, 
za najlepszy obraz nieanglojęzyczny.  

9 października o godz. 17.00 
Spotkanie autorskie z Mariuszem 
Czubajem.
Autorem powieści sensacyjnych i kryminal-
nych, antropologiem kultury, wykładowcą 
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. 

17 października o godz. 19.00 
Koncert Moderna Duo z cyklu Mu-
zyka na Wrzecionie. 

23 października o godz. 17.00 
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.: 
„Bajkowe przygody dwóch Michałów” 
w wykonaniu Teatru Złoty Dukat. Wstęp 
wolny!

Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Staszica

www.bibliotekabielany.waw.pl

151527.10 – Koncert Iwony Loranc i Grzegorza Tomczaka

CORAZ CHŁODNIEJ ZA OKNEM, 
WIĘC ZACHĘCAMY DO:

- ODNOWIENIA FORMY;
- SPALENIA ZBĘDNYCH KALORII;
- ODPRĘŻENIA;
- ZREDUKOWANIA NAGROMADZONEGO
 W ORGANIŹMIE STRESU.
Paradoksem jest, że czym wyższe jest 
tempo życia i pracy, tym bardziej cierpi-
my z powodu braku ruchu. Tymczasem 
wszelkie biegi, skłony, wymachy rąk czy 
skoki są niezbędne dla naszego zdrowia i 
prawidłowego rozwoju. Ba, dla człowieka 
pierwotnego jakakolwiek niesprawność 
ruchowa oznaczała po prostu śmierć. Stąd 
popularność wszelkich form aktywnego 
spędzania wolnego czasu, w tym różnych 
odmian aerobiku i � tnessu.
Ruch przy muzyce towarzyszy człowiekowi 
od czasów prehistorycznych. Ale historia 
formy gimnastycznej, nazywanej aerobi-
kiem zaczęła się dopiero w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Do Polski ruch 
ten dotarł jeszcze później, z miejsca zyskując 
popularność. Z czasem przekształcając się w 
ćwiczenia � tness. Różnorodność ćwiczeń, 
dostosowania ich do potrzeb i możliwości 

osób ćwiczących, a także wprowadzenie 
choreogra� i sprawiły, że każdy wśród pro-
pozycji zajęć znajdzie coś dla siebie.
CRS Bielany wychodząc naprzeciw Pań-
stwa oczekiwaniom wprowadza coraz 
więcej zajęć � tness, tj.:
ZGRABNE POŚLADKI I UDA; FAT BURNING; 
ZDROWY KRĘGOSŁUP; ABT; TBC; 
PŁASKI BRZUCH; SZCZUPŁE NOGI + PŁA-
SKI BRZUCH; STRETCHING; 
CELLU - STOP; FIT – BRZUCH; BODY SHA-
PE; PŁASKI BRZUCH + STRETCHING; 
PILATES ORAZ ZUMBĘ.
Każdy, kto chce ćwiczyć, znajdzie coś dla 
siebie. Pamiętać jednak należy, że kluczem 
do sukcesu jest regularny, systematyczny 
trening. Zanim jednak zdecydujemy się na 
ćwiczenia, warto najpierw skonsultować 
się z lekarzem lub z dobrym trenerem. 
Zapraszamy do Centrum Rekreacyjno-
Sportowego, przy ul. Lindego 20 w War-
szawie!
Szczegółowe informacje o gra� kach zajęć, 
cennikach i godzinach funkcjonowania 
można znaleźć na naszej stronie interne-
towej: www.crs-bielany.waw.pl.

CRS Bielany

Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe Bielany

www.crs-bielany.waw.pl, tel. 22 835 00 09 
Zapraszamy po wakacjach do odnowienia formy

Bądź Fitness z CRS Bielany!
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W sobotę 27 września 2014 r. odbył 
się Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Rektora AWF Warszawa. Turniej 

wpisany jest w obchody Jubileuszu 85-lecia 
Uczelni i poprzedza Uroczystą Inaugurację 
Roku Akademickiego 2014/2015. Celem 
Turnieju była integracja środowiska sporto-
wego wokół Uczelni oraz budowa nowej 
tradycji inauguracji roku akademickiego 
poprzez aktywność sportową. Turniej Piłkar-

Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Rektora AWF

ski to także promocja aktywnego spędzania 
czasu oraz sportowej rywalizacji. Ofi cjalnym 
patronem wydarzenia był Polski Związek 
Piłki Nożnej. W Turnieju udział wzięło 6 
drużyn: Polski Związek Piłki Nożnej, Huta 
Warszawa ArcelorMittal, Straż Pożarna War-
szawa, Radio Kampus, Pracownicy AWF 
Warszawa oraz drużyna Urzędu Dzielnicy 
Bielany, która zajęła 2 miejsce w turnieju.

Katarzyna Białczyk

Drużyna Urzędu Dzielnicy Bielany
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