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Szczegóły na str. 16

Bp Józef Górzyński, Rafał Miastowski i ks. Krzysztof Kosk
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Drodzy Mieszkańcy Bielan, 
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, 

kiedy świat zatrzymuje się przy betlejemskim żłóbku.
To czas miłości, przebaczenia i wielkiej radości, ale też refl eksji 

nad codziennym życiem i zachęta do stawania się lepszym. 
Dziękując wszystkim za miniony 2013 rok życzymy, 

aby ten wyjątkowy nastrój towarzyszył Państwu 
przez cały nadchodzący 2014 Rok.

Życzymy wszelkiej pomyślności, pogody ducha 
i spełnienia najskrytszych marzeń.

ROBERT WRÓBEL

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

RAFAŁ MIASTOWSKI

Burmistrz Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy
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środę 18 grudnia w bielańskim 
ratuszu odbyło się spotkanie 
wigilijne, na którym obecny był 

Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy dr 
Józef Górzyński –  do niedawna proboszcz 
parafi i Niepokalanego Poczęcia NMP na 
Wrzecionie. 

Po powitaniu zgromadzonych gości 
przez gospodarza – burmistrza Rafała 
Miastowskiego, wokalistki z Zespołu MAT 
zaprosiły do wspólnego odśpiewania kolę-
dy „Julajże Jezuniu”. 

Na zakończenie części oficjalnej ks. 
Krzysztof Kosk, proboszcz parafii św. 
Zygmunta odczytał fragment Pisma Świę-
tego o narodzeniu Jezusa. Po okolicznościo-
wych przemówieniach nastąpiło wzajemne 
składanie życzeń z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiego dobra w No-
wym 2014 Roku! (Na str. 5 tekst o Bożym 
Narodzeniu ks. prałata dr. Jana Szubki).

Redakcja

Ksiądz Biskup Józef Górzyński 
na wigilijnym spotkaniu w bielańskim ratuszu



URZĄD
XXXVIII i XXXIX
Sesja Rady Dzielnicy

2 grudnia br. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, na której zostały pod-
jęte cztery uchwały w sprawie wniosku o zmiany w 

załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warsza-
wy na 2013 r. Uchwała w sprawie wystąpienia z inicjatywą 
uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie 
uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Filialnej w 
Warszawie, ul. Arkuszowa 202 podporządkowanej orga-
nizacyjnie Szkole Podstawowej nr 273 im. dr A. Landy w 
Warszawie, ul. J. Balcerzaka 1. Uchwała w sprawie zaopi-
niowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-
Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonc-
kiej.

*  *  *

Także 2 grudnia odbyła się XXXIX Sesja Rady Dziel-
nicy Bielany m. st. Warszawy, zwołana na wniosek Radnych 
Klubu Prawo i Sprawiedliwość. 

Tematem sesji było przedstawienie działalności Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Radiowie i 
związanych z tym problemów dla mieszkańców, którzy 
zaprezentowali, nakręcone przez siebie, dwa materiały fi l-

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
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mowe, pokazujące jakiego rodzaju odpady wywożone są 
na wysypisko odpadów komunalnych w Radiowie oraz 
zagrożenia dla środowiska otuliny Kampinoskiego Parku 
Narodowego i realizacji programu „Natura 2000”. Po długiej 
dyskusji, w której wzięli udział zaproszeni goście: miesz-
kańcy Bielan i Klaudyna, Bogdan Bajak ze Stowarzyszenia 
„Czyste Radiowo” oraz przedstawiciele Miejskiego Przed-
siębiorstwa Oczyszczania: Agnieszka Jakubowska – Kie-
rownik Biura Controllingu Operacyjnego, Joanna Mroczek 
– Rzecznik Prasowy MPO i Arkadiusz Drewniak – Kierow-
nik Zespołu ds. Przedsięwzięć Rozwojowych i Sprawoz-
dawczości, została podjęta uchwała Nr 250/XXXIX/2013 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie funk-
cjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych Radiowo. W uzasadnieniu do powyższej uchwały 
zostało zawarte stanowisko Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy w sprawie funkcjonowania Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych Radiowo z dnia 
29.11.2013 r. 

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

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 250/XXXIX/2013

RADY DZIELNICY BIELANY m.st. WARSZAWY 
z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych Radiowo 

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyraża swój 
stanowczy sprzeciw w sprawie planowanego rozszerzenia 
działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
w m.st. Warszawie Sp. z o.o., polegającej na składowaniu 
znacznie zwiększonej ilości odpadów komunalnych na 
terenie ZUOK Radiowo.

Prowadzone obecnie przez spółkę działania: zwięk-
szenie ilości dowożonych do Zakładu odpadów, wzmożo-
ny ruch samochodów dowożących odpady (zmniejszający 
płynność przejazdu wzdłuż ulic dojazdowych do wysypi-
ska, zwiększający zanieczyszczenie powietrza spalinami, 
a także powodujący wyższą emisję hałasu), uznajemy za 
wysoce szkodliwe i niedopuszczalne, niszczące charakter 
Dzielnicy Bielany. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami MPO, wysy-
pisko miało zostać zamknięte, a na jego terenie miały być 
prowadzone prace budowlane, polegające na kształtowa-
niu bryły składowiska odpadów Radiowo pod stok nar-
ciarski, zgodnie z decyzją ROŚ.7624/27/14/2009 o środo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed-
sięwzięcia, wydaną 3 sierpnia 2011 r. przez wójta Gminy 
Stare Babice. Bielańscy radni oraz przedstawiciele miesz-
kańców zostali poinformowani, przez kierownictwo MPO, 
o powyższych planach 13 września 2011 r. na posiedzeniu 
Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ekolo-
gii Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Ponawiane latami skargi i protesty mieszkańców do-
tyczą m.in. uciążliwości zapachowych, wynikających ze 
składowania odpadów na terenie otwartym. 

Pomimo składanych wielokrotnie obietnic, Zarząd 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nigdy nie otrzymał 
wyników kompleksowych badań obiektu w aspekcie 
ochrony środowiska naturalnego, określających wpływ 
zakładu na otoczenie. 

Nasz sprzeciw budzi również rozbudowa zakładu w 
sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego – rezer-
watu przyrody oraz światowego rezerwatu biosfery. 

Wobec opisanych powyżej faktów, Zarząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy rozumie akcje protestacyjne orga-
nizowane przez mieszkańców i prosi Miejskie Przedsię-
biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie o przedstawienie 
precyzyjnego harmonogramu zamykania wysypiska i prze-
kształcenia jego bryły w obiekt sportowo rekreacyjny. 

Tym samym Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
wyraża zaskoczenie, jako gospodarz Dzielnicy, faktem 
braku jakiejkolwiek rzetelnej informacji i konsultacji ze 
strony spółki prawa handlowego, jaką jest Miejskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie, o planach 
związanych z rozszerzoną działalnością ZUOK Radiowo, 
biorąc pod uwagę fakt, iż właścicielem tego podmiotu jest 
m.st. Warszawa.  

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zdaje sobie 
sprawę z konieczności rozwoju zakładów służących uty-
lizacji i segregacji odpadów, gdyż nie wywiązywanie się 
przez m.st. Warszawę z zapisów ustaw: o odpadach i o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nakazujących 
zwiększenie ilości odpadów segregowanych) będzie skut-
kował konsekwencją płacenia kar z budżetu miasta. Nie-
mniej jednak, uważamy, że zakłady utylizacji odpadów 
powinny być lokalizowane poza miastem, a nie w bezpo-
średnim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych.

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy zwraca się do Samorządów Starych Babic, Izabelina 
oraz Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego z ape-
lem o wsparcie działań mieszkańców i Zarządu Dzielnicy 
Bielany zmierzających do poprawy warunków i jakości 
życia społeczności lokalnej. 

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy Bielany 
miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 3 
do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania 
statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 32, poz. 453), zmienionej uchwałą Nr LXXI
/2228/2010 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 454) oraz na 
podstawie art. 6  ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnioskuje do 

Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy 
o podjęcie działań mających na celu:

1. likwidację ZUOK Radiowo przy ul. Kampinoskiej 1, 
2. bezzwłoczne, defi nitywne zamknięcie składowiska 

odpadów Radiowo,
3. zamknięcie lub znaczące ograniczenie działalności 

UCHWAŁA Nr 250/XXXIX/2013
RADY DZIELNICY BIELANY  m.st. WARSZAWY 

z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Radiowo

innych instalacji przeznaczonych do unieszkodliwiania, 
przetwarzania i składowania odpadów na terenie Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy. 

§ 2.
Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oczekuje bie-

żących informacji w sprawie podejmowanych działań, o 
których mowa w §1, w celu informowania mieszkańców 
Dzielnicy o postępie prac.

§ 3.
Uzasadnienie do Uchwały stanowi stanowisko Zarządu 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert  Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Mieszkańcy Bielan na sesji

2



Nasze Bielany nr 12/2013

Od 27 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. Zarząd 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbył 4 posie-
dzenia, w trakcie których omówił łącznie 77 spraw, 

w tym podjął 67 uchwał.
Na szczególną uwagę zasługuje uchwała nr 2727/2013 r. 

z dnia 29 listopada 2013 r., w której Zarząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy przedstawiając ofi cjalne stanowi-
sko w sprawie funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych Radiowo (jako jedyny do tej pory 
Zarząd Dzielnicy Bielany), wyraził stanowczy sprzeciw nt. 
planowanego rozszerzenia działalności MPO, polegającego 
na zwiększeniu ilości odpadów komunalnych składowanych 
na terenie ZUOK Radiowo. Ponadto, Zarząd wyraził sprze-
ciw wobec rozbudowy zakładu unieszkodliwiania odpadów 
w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego, będą-
cego rezerwatem przyrody oraz światowym rezerwatem 
biosfery (więcej na str. 2).

Wśród pozostałych zagadnień, będących przedmiotem 
dyskusji Zarządu Dzielnicy Bielany, należy wymienić te z 
zakresu:

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

– najmu lokali mieszkalnych,
– realizacji wyroków sądowych nakazujących opróż-

nienie lokali mieszkalnych,
– wydzielenia z zasobu lokali mieszkalnych m.st. War-

szawy lokali spełniających kryteria lokali socjalnych,
– najmu, podnajmu bądź rozwiązania umów najmu 

lokali użytkowych, w tym garaży oraz boksów motocyklo-
wych,

– zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej 
– strychu na cele mieszkalne (Wspólnota Mieszkaniowa 
nieruchomości przy ul. Kasprowicza 34).

Na uwagę w tym zakresie zasługuje uchwała nr 
2749/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r., stanowiąca o przeka-
zaniu z dniem 1 stycznia 2014 r. zadań związanych z orga-
nizowaniem konkursów ofert na najem lokali użytkowych, 
garaży i boksów Zakładowi Gospodarowania Nieruchomo-
ściami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Dotychczas 
zadania te realizował Wydział Zasobów Lokalowych dla 
Dzielnicy Bielany.

Ponadto, Zarząd Dzielnicy uchwałą nr 2750/2013 prze-
znaczył do wynajęcia na rzecz Polskiego Centrum Media-
cji lokal użytkowy przy ul. Schroegera 90. Organizacja ta 
prowadzi działalność non-profi t w zakresie, m.in. mediacji 
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– zajęcia kulturalne, artystyczne, naukowe i społeczne 
(Młodzieżowe Domy Kultury, Bielańskie Centrum Eduka-
cji Kulturalnej oraz Mediateka),

– zajęcia na pływalniach: przy ul. Conrada 6 i ul. Lin-
dego 20 (Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy 
dla Dzielnicy Bielany).

Oferta zajęć, we wszystkich w/w formach organizacyj-
nych, jest nieodpłatna.

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

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

– ustalenie stawki procentowej oraz aktualizację opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych.

– realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. 
Warszawy a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej m.st. Warszawy na lata 2013–2042 dla Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy.

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

Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany
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Na Święta

pozasądowej, przedsądowej oraz na zlecenie różnego ro-
dzaju instytucji, organizacji, w tym placówek edukacyjnych, 
np. szkół. Bardzo ważnym elementem jest również media-
cja rodzinna. Wyrażamy nadzieję, że fakt zlokalizowania 
Polskiego Centrum Mediacji na terenie dzielnicy Bielany 
ułatwi dostęp naszym mieszkańcom do mediatorów, dzięki 
czemu będą oni mogli rozwiązywać powstałe konfl ikty 
i spory w sposób polubowny.

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

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

Bezpośrednim organizatorem Programu jest dzielnica 
Bielany, która we własnym zakresie planuje i nadzoruje 
jego przebieg. Projekt „Zima w mieście” adresowany jest 
do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie 
ferii zimowych w terminie od 17 do 28 lutego 2014 r. Po-
zwala on dzieciom spędzić wolny od nauki czas na zajęciach 
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, 
artystycznych i świetlicowych. 

Podstawowe założenia dotyczące realizacji programu 
to przede wszystkim: zapewnienie opieki uczniom pozo-
stającym w Warszawie podczas ferii zimowych, dbanie o 
rozwój aktywności fi zycznej dzieci i młodzieży oraz roz-
budzanie ich pasji i zainteresowań. 

Zakłada się, że akcja „Zima w mieście” prowadzona 
będzie w 11 placówkach oświatowo-wychowawczych na 
terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. W placówkach 
tych zorganizowane będą: 

– punkty dziennego pobytu funkcjonujące przez 5 dni w 
tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–16.30. 

– punkty specjalistyczne, które swoje zajęcia kierują do 
grup zorganizowanych oraz dzieci starszych i młodzieży, 
która może przemieszczać się samodzielnie i korzystać z 
kilku wybranych propozycji w ciągu dnia. 

Najlepszego!

Piotr Rudzki, Marek Lipiński, Grzegorz Pietruczuk
 i Rafał Miastowski

Wmikołajkowy piątek 6 grudnia, o godz. 
16.00, w iście zimowej aurze, mieszkańcy 
Bielan przybyli pod bielański ratusz, aby 

uczestniczyć w otwarciu Bielańskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego i włączeniu iluminacji świą-
tecznej.  

Na miejscu burmistrz Rafał Miastowski i jego 
zastępcy Marek Lipiński i Piotr Rudzki zaprosili 
mieszkańców do wspólnego – z Mazowszankami 
oraz zespołem Viva la Musica – śpiewania kolęd.

Spędzony wspólnie czas osładzał święty Mikołaj 
wraz ze śnieżynkami, częstując zgromadzonych 
pysznymi piernikami. Zainteresowaniem mieszkań-
ców cieszyły się również stoiska wystawców, propo-
nujących różnorodne produkty regionalne i upomin-
ki świąteczne.

Bielański Jarmark Bożonarodzeniowy czynny 
będzie codziennie w godz. 8.00-18.00 do 22 grud-
nia br. 

Tadeusz Olechowski
 

Świątecznie wokół bielańskiego ratusza
Iluminacja świąteczna i Bielański Jarmark Bożonarodzeniowy

Mazowszanki, Marek Lipiński, Rafał Miastowski i Piotr Rudzki

– zajęcia kulturalne, artystyczne, naukowe i społeczne 
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SPOŁECZNE

Od kilku lat tradycją Dzielnicy Biela-
ny są uroczyste spotkania z okazji 
Międzynarodowego Dnia Wolonta-

riusza. Tegoroczna, XI Bielańska Gala Wo-
lontariatu odbyła się 4 grudnia w sali wido-
wiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany. 
Z przedstawicielami Zarządu i Rady Dziel-
nicy Bielany, podobnie jak w latach ubie-
głych spotkali się ludzie „wielkiego serca”, 

XI Bielańska Gala Wolontariatu

czyli wolontariusze działający na terenie 
dzielnicy Bielany. Doceniając ich trud i 
bezinteresowną pracę na rzecz osób potrze-
bujących pomocy, Zarząd Dzielnicy Bielany 
ustanowił honorową nagrodę „Bielańskiego 
Wolontariusza Roku”.

Nagroda ta jest wyróżnieniem honoro-
wym, przyznawanym corocznie przez Bur-
mistrza Dzielnicy Bielany szczególnie wy-

Pani Prezydent wręczyła klucze 
do nowego mieszkania

Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 
przekazała klucze. „To dla nas wspaniały 
prezent świąteczny” – cieszyli się małżon-
kowie po odebraniu kluczy do swojego 
mieszkania. Zadowolenia nie krył także 
burmistrz Bielan Rafał Miastowski, który 
małżonkom i pozostałym mieszkańcom tego 
domu życzył, aby wszyscy byli dla siebie 
dobrymi sąsiadami.

Do tej pory wydano 16 skierowań do 
zasiedlenia, z tego zasiedlono 15 lokali. Do 
zamieszkania pozostało jeszcze 29 lokali. 

Redakcja

Godziny pracy Urzędu w okresie świątecznym
Terenowy Punkt Paszportowy w okresie 

świątecznym również bez zmian godzino-
wych. Przypominamy: pon. 8.00–17.30, wt. 
– czt. 8.00–15.30, pt. 8.00–14.00.

Natomiast w związku z inwentaryzacją, 
w dniu 31 grudnia 2013 r. kasy Urzędu będą 
NIECZYNNE.

Hanna Gronkiewicz-Waltz i Rafał Miastowski

Karta Warszawiaka 
i Karta Młodego Warszawiaka

ztm.waw.pl, pocztą 
do ZTM (ul. Żela-
zna 61,  00-848 
Warszawa) lub zło-
żyć osobiście w 
dowolnym POP lub 
WOM. Lista punk-
tów dostępna na stronie www.ztm.waw.pl. 
Jeśli wyrabia się nową kartę, trzeba dołączyć 
do wniosku aktualne zdjęcie.

3. Odebrać kartę lub hologram w miej-
scu, które wskazało się we wniosku. 

O terminie odbioru mieszkaniec zostanie 
poinformowany mailem. W przypadku, gdy 
nie poda się we wniosku kontaktu do siebie, 
może uzyskać informację o terminie odbio-
ru pod numerem 19115.

Ważne! Odbierając Kartę warszawiaka 
i młodego warszawiaka, trzeba wziąć ze 
sobą wymagane dokumenty:

1. wniosek podpisany przez wszystkie 
pełnoletnie osoby, także jeśli wniosek był 
wysłany przez Internet,

2. dowód osobisty, prawo jazdy lub pasz-
port,

3. dokumenty potwierdzające stopień 
pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka),

4. karty WKM lub inne elektroniczne 
nośniki biletów wskazane we wniosku,

5. dokumenty potwierdzające nadanie 
numeru NIP, dotyczy tylko obcokrajowców.

W zakresie obsługi Karty Warszawiaka i 
Karty Młodego Warszawiaka w dniach  17–20 
grudnia 2013 r. zostały wydłużone godziny 
pracy. Zapraszamy w godz.8.00–18.00, Ra-
tusz Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29.

W sobotę 28 grudnia 2013 r.  wnioski 
o wydanie Spersonalizowanej Warszawskie 
Karty Miejskiej czy hologramu można zło-
żyć w godz. 8.00–16.00. 

Wspólne zdjęcie uczestników Gali
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na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany, 
niosąc pomoc i wsparcie osobom niepełno-
sprawnym, chorym i umierającym, senio-
rom, dzieciom i osobom dorosłym mającym 
trudności w różnych sferach życia społecz-
nego.

W bieżącym roku uhonorowanych zo-
stało 58 wolontariuszy, którzy z rąk burmi-
strza dzielnicy Bielany Rafała Miastow-
skiego otrzymali statuetki i akt nadania ty-
tułu Bielańskiego Wolontariusza Roku 2013. 
Gratulacje wyróżnionym składali: doradca 
Wojewody Mazowieckiego ds. Społecznych 
– Andrzej Rybus-Tołoczko, wiceprzewod-
nicząca Rady Dzielnicy Bielany – Maria 
Mossakowska, zastępcy burmistrza dziel-
nicy Bielany – Piotr Rudzki i Marek Li-
piński oraz przybyli na uroczystość przed-
stawiciele Rady Dzielnicy, instytucji i orga-
nizacji pozarządowych działających na te-
renie naszej Dzielnicy. Specjalne życzenia 
wolontariuszom złożyły dzieci z Przedszko-
la nr 240 im. Polskich Olimpijczyków, któ-
re za pośrednictwem nagranego z tej okazji 
fi lmu, oryginalnie i zabawnie tłumaczyły 
gościom Gali, kim jest wolontariusz i na 
czym polega jego praca. Uroczystość uświet-
nił także występ zespołu „Bardotka Trio”. 

WSZ

4

Wdniu 24  grudnia br. (wtorek) oraz 
31 grudnia br. (wtorek) Urząd 
Dzielnicy Bielany oraz Urząd Sta-

nu Cywilnego,  pracują w godz. 8.00–16.00. 
Punkt pocztowy w siedzibie urzędu w dniu 
24 grudnia br. czynny jest do godz. 14.00.

Pozostałe dni bez zmian godzinowych. 
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różniającym się wolontariuszom działają-
cym w organizacjach pozarządowych oraz 
instytucjach z terenu Dzielnicy Bielany, 
realizujących programy w zakresie polityki 
społecznej i zdrowotnej. 

Celem Nagrody jest propagowanie idei 
wolontariatu oraz wyrażenie podziękowania 
osobom, które dobrowolnie, ochotniczo i 
bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 

Dzielnica Bielany zrealizowała kolej-
ną inwestycję w ramach programu 
komunalnego budownictwa miesz-

kaniowego m.st. Warszawy. Dzięki budyn-
kowi przy ul. Nocznickiego 13a zasób sto-
łecznych lokali komunalnych powiększył 
się o 46 mieszkań i 2 mieszkania chronione 
przekazane Warszawskiemu Centrum Po-
mocy Rodzinie. Dom przy ul. Nocznickiego 
13a to 8-kondygnacyjny budynek wieloro-
dzinny z garażem podziemnym. Koszt in-
westycji to 10 mln zł.

4 grudnia 2013 r. Pani Prezydent m.st. 

Jeśli mieszkasz i rozliczasz podatek 
dochodowy od osób fi zycznych (PIT) 
w Warszawie to możesz otrzymać Kar-

tę Warszawiaka, a Twoje dzieci Kartę Mło-
dego Warszawiaka. Karty zaczną obowią-
zywać od 1 stycznia 2014 r.

Dla kogo?
Każdy, kto mieszka i rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 
Warszawie może otrzymać Kartę warsza-
wiaka, a dzieci osób rozliczających się w 
stołecznym urzędzie skarbowym – Kartę 
Młodego Warszawiaka. Karta Młodego 
Warszawiaka przysługuje dzieciom do ukoń-
czenia 20. roku życia lub studentom do 
ukończenia 26. roku życia. 

Karta Warszawiaka i Karta Młodego 
Warszawiaka będą działały na bazie elektro-
nicznej karty będącej nośnikiem biletów. 
Docelowo będą miały inny wygląd. Od 3 
grudnia 2013 r. na obowiązujące karty bę-
dzie naklejany specjalny hologram. 

Jak otrzymać kartę?
Ten, kto posiada już spersonalizowaną 

Warszawską Kartę Miejską (WKM) lub inny 
elektroniczny nośnik biletów (np. Elektro-
niczna Legitymacja Studencka, Uczniow-
ska), nie musi wyrabiać nowej karty – wnio-
skuje jedynie o wydanie hologramu.

Trzy proste kroki, aby mieć Kartę war-
szawiaka lub Kartę młodego warszawiaka:

1. Wypełnić wniosek na stronie www.
ztm.waw.pl lub w Punktach Obsługi Pasa-
żerów ZTM (POP) i Wydziałach Obsługi 
Mieszkańców w dzielnicach (WOM):

– zielony (I) – dla osoby indywidualnej,
– niebieski (R) – dla rodziny,
– pomarańczowy (3) – dla rodziny z 

trójką dzieci.
2. Wysłać wniosek poprzez stronę www.
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ŚWIĘTA

Przed nami wspaniała, pełna ciepła i 
serdeczności wigilia. A później szczę-
śliwi miłością najbliższych, uradowa-

ni prezentami i świąteczną atmosferą przyj-
dziemy w środku nocy na Pasterkę, aby z 
radością i wiara w sercu wyśpiewać pełnym 
wdzięczności głosem „Chwała na wysokości 
Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej 
woli”. Dołączymy do głosu aniołów, do 
orszaku pasterzy i królów, do korowodu 
ludzi wszystkich ras, kultur i narodów, aby 
być u Żłóbka, złożyć pokłon Bogu, który 
stał się człowiekiem; który tak umiłował 
świat, że Syna swego dał, aby przeżyć jesz-
cze raz radość Bożego Narodzenia, aby 
świętować razem z Tym, który był, będzie i 
już jest pośród nas, bo „Słowo Ciałem się 
stało i zamieszkało między nami”.

Więc dzisiaj pytamy, czym jest Boże 
Narodzenie, obrosłe w piękną tradycje, 
bogate zwyczaje i liturgiczną głębię? Aby 
to choć w części zrozumieć, wróćmy na 
chwile do początku, do pierwszych kart 
Pisma Świętego.

Bóg stworzył świat… a na końcu czło-

Boże Narodzenie
wieka, aby nim rządził, kiero-
wał i prowadził. Dał mu wszyst-
ko, ale żądał tylko jednego: 
zaufania i posłuszeństwa. I do-
kąd człowiek to czynił, był 
szczęśliwy. Biblijny Eden to 
kraina szczęścia, radości z bli-
skości i harmonii ludzi z sobą 
nawzajem i z Bogiem. Ale nie-
stety ta sielanka raju nie trwała 
zbyt długo, bo przyszedł szatan, 
wąż starodawny, który powie-
dział: NIE, który skłonił czło-
wieka do grzechu: „Będziesz 
bogiem”. 

I nastała ciemność. Mrok 
ogarnął całą ziemię, ludzie cho-
dzili po omacku szukając drogi, 
zaczęły się nieszczęścia i wojny, 
trud pracy i cierpienia. Ale Pan 
Bóg w swym miłosierdziu nie 
odrzucił zupełnie człowieka, 

obiecał Zbawiciela, Światłość ze Światłości 
i przez wieki posyłał proroków, królów i 
sędziów, aby przygotowali ludzi do Jego 
przyjęcia. I gdy nadeszła pełnia czasów Bóg 
zesłał swojego Syna i w małym Betlejem 
zabłysła światłość, przyszedł do swoich, ale 
swoi Go nie przyjęli, nie było dla Niego 
miejsca w gospodzie i narodziłeś się Jezu w 
stajni, ubóstwie i chłodzie.

Ale mimo trudności, prześladowań, to 
światło, którym jest Jezus rozchodziło się 
najpierw po palestyńskiej ziemi, a później 
powędrowało na poszczególne kraje i naro-
dy, na krańce świata ogarniając swym bla-
skiem ponad 1/4 ludzkości na całym świecie 
i przyszło do Polski wraz z krzyżem Miesz-
ka, i przyszło tu do nas na Warszawskie 
Bielany.

Dzisiaj minęło od tamtej chwili ponad 2 
tysiące lat, a my ciągle żyjemy tą prawdą, 
ciągle wspominamy ten wspaniały Dzień, 
świętujemy tę wielką i niezwykłą, a jedno-
cześnie tę brzemienną w skutkach dla całej 
ludzkości i każdego człowieka chwilę. 

Wierzący świętują ją w kościele, gdy 

przychodzą na Eucharystię, podczas której 
doświadczamy tej samej prawdy, gdy Słowo 
Ciałem się staje, gdy przyniesiony chleb 
mocą Chrystusowych słów wypowiedzia-
nych przez kapłana stanie się Ciałem, a wino 
Krwią Chrystusa. 

Świętują ją, gdy klękają przy kratkach 
konfesjonału, by wyznać swoje grzechy i 
doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Gdy 
Słowo Boże wprowadzane w czyn staje się 
programem ich życia, gdy uczciwie, zgodnie 
z przykazaniami Bożymi postępują w życiu 
rodzinnym, osobistym, społecznym i zawo-
dowym, gdy Chrystus jest dla nich światłem, 
miłością i prawdą. 

Gdy wszyscy pielęgnujemy te piękne 
zwyczaje Bożonarodzeniowe i polską trady-
cje; ale nie tylko na zewnątrz dla folkloru, 
sentymentalnej atmosfery, ale z wiarą, że 
właśnie w nich tkwi głębia tej wielkiej ta-
jemnicy, a te proste zwyczaje jakże ją przy-
bliżają, odsłaniają i czynią bardziej czytelną 
i głębszą. 

Drodzy moi! Tylko Chrystus przynosi 
człowiekowi pokój i prawdziwa miłość; 
przynosi miłość czystą i dobrą. Tylko Chry-
stus daje prawdziwy pokój, nie deklarowany 
na papierze przez wielkich tego świata. On 
jest światłem, które jak latarnia morska, jak 
pochodnia świeci wśród ciemności, jest 
prawdziwym światłem pośród wielu świe-
cidełek, które oferuje świat, może ostrych i 
mocnych, ale rażących i oślepiających. On 
jest światłem, które ma świecić w naszej 
ojczyźnie, parafi i i rodzinie. I my tym świa-
tłem, tą miłością mamy żyć na co dzień i 
nim się dzielić. Nie tylko dziś, czy jutro, w 
te piękne święta, ale także na co dzień.

Za kilka dni będziemy przeżywać wła-
śnie te Tajemnice i te Święta. Ale wcześniej 
będzie wigilia. Ten niezwykły, pełen ciepła 
i wzajemnej bliskości dzień. Już prawie 
wszystko gotowe. Choinka nieśmiało miga 
lampkami. Już czuć na klatce schodowej 
pierogi i kapustę z grzybami, już przygo-
towane prezenty, umyte okna i świeże fi -
ranki.

Zanim jednak podasz kapustę z grzyba-
mi i czerwony barszcz, położysz na talerzu 
karpia, odmówisz modlitwę i przeczytasz 
Ewangelię o narodzeniu Jezusa (Łk 2,1n.), 
weźmiesz do ręki opłatek, ten biały chleb, 
który Bóg nam daje, pomyśl o Nim i o in-
nych, bo w tym opłatku jest przecież słońce 
i krople deszczu, Boże błogosławieństwo, 
ale także tyle ludzkiej pracy i trudu. Nie 
tylko piekarza, młynarza czy rolnika, ale 
każdej ludzkiej pracy, i Twojej pracy, i Two-
jej miłości, Twojego trudu. Więc podziel się 
nim z najbliższymi, tak jak chcesz dzielić 
się swoim sercem i miłością.

Przypomnij sobie kochaną mamę i ucałuj 
jej dłonie. Spojrzyj w oczy taty i jeszcze raz 
usłysz bicie jego serca. Zobacz swoje dzie-
ci, takie do ciebie podobne; może zbyt mało 
kochają na co dzień, ale czy nauczyłeś ich 
tego? Zobacz uśmiech żony i troskę męża. 
I powiedz im wszystkim dziękuje i przepra-
szam. A gdy spojrzysz na pusty talerz pomyśl 
może o tych, którzy odeszli, a wnosili tyle 
radości miłości i dobra. A może ten pusty 
talerz przypomni, by zaprosić biednych i 
samotnych, zaniedbanych, o których nikt już 
nie pamięta. I wyciągnij rękę do zgody.

Moi drodzy! W ten wigilijny razem z 
wszystkimi Kapłanami naszego Dekanatu 
staję i ja przed Wami z opłatkiem w ręku i z 
sercem pełnym miłości i wdzięczności. Ten 
biały opłatek Boga wyraża i nim chcę z 
Wami się dzielić; trudem i radością kapłań-
skiego życia i posługi wśród Was. Wszyst-
kich ogarniam swoją kapłańską miłością i 
wdzięcznością. I wszystkim, i tym małym 
dzieciom, i tym nieco większym, i młodzie-
ży - tej pięknej i dobrej, ale i czasem trudnej; 
małżonkom i rodzicom – tym szczęśliwym, 
i tym co się życie nie poukładało; ludziom 
starszym i chorym chcę powiedzieć: dzięku-
ję i przepraszam. I życzę , aby każda rodzina, 
każdy z Was był może małym, biednym, ale 
otwartym Betlejem, gdzie nieustannie, każ-
dego dnia, Bóg się rodzi przynosząc pokój 
i szczęście, miłość i radość, a każdy dzień 
Nowego Roku niech będzie okazją do 
wdzięczności Bogu i ludziom i szansą by 
dobrem dzielić się z innymi.

Ksiądz prałat dr Jan Szubka, 
dziekan dekanatu bielańskiego

Kiedy magia świąt nas ogarnie, 
     Kiedy śnieg na Ziemię spadnie, 
     Wtedy przyjdzie Boże Narodzenie 
     i Niech da Wam radość i ukojenie, 
     oraz moc prezentów i miłości, 
     i jak najwięcej szczęścia i pomyślności. 
 

Dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy Bielany  
życzy dyrektor  Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany   

wraz z pracownikami

Bielańskie szkoły wspierają 
Świąteczną Zbiórkę Żywności

wielkim sukcesem – w trakcie trzech dni 
dzięki ciężkiej pracy wolontariuszy i szczo-
drości klientów sklepu zebrano 4786,4 kg 
żywności – co daje najlepszy wynik w War-
szawie. Uczniowie liceum nie mieli naj-
mniejszego problemu z nakłonieniem do 
wzięcia udziału w akcji osób anglojęzycz-
nych i, co zdarzało się zadziwiająco często, 
klientów posługujących się wyłącznie języ-
kiem hiszpańskim.

Przeprowadzoną akcję pochwalili nie 
tylko koordynatorzy Banku Żywności, ale 
również ochrona marketu i dyrektor galerii, 
Anthony Vesin.

Dzięki zaangażowaniu tak wielu wolon-
tariuszy podopieczni fundacji będą mogli 
cieszyć się magią nadchodzących świąt.

Agnieszka Hejne
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Wakcji przeprowadzonej przez Bank 
Żywności SOS w Warszawie 
wzięły udział cztery bielańskie 

szkoły ponadgimnazjalne. W sumie ok. 200 
wolontariuszy z naszej dzielnicy.

Do współpracy zgłosiły się Zespoły 
Szkół Nr 49, 51 i 119. Jednak to uczniowie 
XXII Liceum Ogólnokształcącego im. José 
Martí zadziwili wszystkich. Na listy wolon-
tariuszy wpisało się ponad 140 uczniów! 
Zazwyczaj zgłasza się po 20-30 osób. Nie-
samowicie rzadko spotykamy się z tak du-
żym zaangażowaniem jednej szkoły – ko-
mentuje Anna Kołnierzak, koordynatorka 
zbiórki w Warszawie.

Większość chętnych z José została skie-
rowana do akcji na terenie hipermarketu 
Carrefour Arkadia. Zbiórka zakończyła się 
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SPOŁECZNE

Na rzecz dzieci i rodziny
Bobas na Święta

z zakresu m.in. usypiania, karmienia, sty-
mulowania rozwoju, pieluchowania czy 
reagowania na płacz. Natomiast maluchy 
przez półtorej godziny pod czujnym okiem 
swych mam nawiązywały pierwsze kontak-
ty z rówieśnikami i bawiły się na całego. 
Czwartkowe zajęcia prowadziła Barbara 
Kołtyś, już mama i na dodatek oczekująca 
niebawem kolejnego dzidziusia (8 miesiąc 
ciąży). Pani Basia jest z wykształcenia psy-
chologiem-psychoterapeutą. Przez ostatnie 
4 lata mieszkała na Bielanach, ale obecnie 
przeprowadza się na Ursynów. W 2013 r. 
przeprowadzone były dwie edycje projektu 

„Jestem mamą”, tj. letnia – od marca do 
czerwca i zimowa – od października do 
grudnia. 

Radość dla mam i dzieci

Także Ludwika Kujawa z Bielan przy-
znaje, że czekała na czwartkowe zajęcia. Jej 
córeczka Artletka skończyła prawie 10 mie-
sięcy i właśnie od tego czasu jej mama jest 
na urlopie macierzyńskim. – Sporo kobiet 
ma podobne problemy. Zastanawiają się czy 
dobrze postępują z dziećmi, a w „Klubie 
Mam i Tatusiów” można było dużo dowie-
dzieć się z doświadczenia innych mam. 

Cieszyłam się, że Arleta miała wtedy kontakt 
z innymi maluchami – powiedziała. Kolejna 
mama, Iwona Smyk, przychodziła na zaję-
cia z dwoma córeczkami – starszą Olą i 
młodszą (nawet nie raczkującą) Dorotką. 
Pani Iwona również bardzo lubiła te zajęcia, 
bo miło jej było pobyć z innymi mamami i 
zobaczyć, jak sobie radzą. Zaproponowała 
kontynuowanie spotkań mam z dziećmi już 
poza projektem. Wyszła także z inicjatywą 
wymiany w opiekowaniu się dziećmi, w 
przypadku gdy małżonkowie postanowią 
spędzić czas wspólnie ze znajomymi czy po 
prostu pójść do kina. 

Żłobek albo niania

Na przedostatnim spotkaniu w ramach 
projektu mamy zastanawiały się, np. co jest 
lepsze dla rozwoju dziecka – żłobek czy 
prywatna niania? Zdaniem Barbary Kołtyś 
lepszym wyborem jest jednak dobra niania. 
Swoją opinię popiera doświadczeniem, bo 
korzystała z pomocy niani przy wychowywa-
niu pierwszego dziecka. Wypytywana czy 
łatwo jest zapisać dzieci do bielańskich żłob-
ków, odpowiada, że niestety nie. – Wszystkie 
żłobki, państwowe i prywatne, są odpłatne. 
Opłata w państwowych jest mniejsza. Ok. 400 
zł albo 500 zł miesięcznie – informuje pani 
Basia. Natomiast w prywatnych żłobkach na 
Bielanach minimalna opłata za pobyt dzie-
ciaczka to podobno 1350 zł za miesiąc... Dla 
rodziców potrzebujących opieki nad dziećmi 
do trzeciego roku życia warta rozważenia jest 
także opcja – opiekuna dziennego. W każdej 
dzielnicy, w tym na Bielanach, Urząd Dziel-
nicy posiada listy osób, które są zatrudnione 
do pełnienia takiej funkcji.

Olga Gajda

Koniec roku to czas podsumowań. 
Myślimy o tym co minęło, co było 
dobre, kiedy czuliśmy się szczęśliwi 

oraz o tym, co było trudne. Kończy się ko-
lejny rok życia. Nadchodzi nowy. Z cieka-
wością myślimy o przyszłości i o tym, co 
też nam dobrego przyniesie ten rok. Taka 
przełomowa data skłania do robienia planów 
na przyszłość. 

Snucie marzeń i planów  to nieodłączny 
element życia każdego z nas. W dzieciństwie 
chcieliśmy być księżniczkami lub królewi-
czami, potem marzyliśmy o zwycięstwie 
sportowym, wielkiej miłości, wreszcie o 
wymarzonej, ciekawej i dobrze płatnej pra-
cy. Marzenia łączą nas z własnymi możli-
wościami. Dają siłę do przezwyciężania 
trudności oraz motywację do podejmowania 
nowych wyzwań. Marzenia są niezbędne. 
Życie bez marzeń czy planów na przyszłość 
staje się puste i jałowe. W literaturze mło-
dzieżowej motyw marzeń jest bardzo reali-
stycznie przedstawiany. Bohaterowie „Ma-
łego Księcia” A. de Saint-Exupery’ego, 
„Króla Maciusia Pierwszego” J. Korczaka 
czy „Ani z Zielonego Wzgórza” L. Maud 
Montgomery uważają, że bez marzeń po 
prostu nie da się żyć. Jest w tym stwierdze-
niu wiele prawdy psychologicznej.  Aby żyć 
pełniej i więcej czerpać z bogactwa świata 
należy rozwijać w sobie pragnienia, a na-
stępnie przemieniać je w dążenia do wyzna-
czonych celów. Młodzi naukowcy będą  
marzyć o własnym patencie, a początkujący 
pisarze o popularności pierwszej książki, 

Plany noworoczne
Czy i dlaczego warto mieć marzenia?

która przyniesie sławę. Dla każdego z nas 
cel będzie inny i marzenia różne. Mierzmy 
jednak wysoko. Gdy stawiamy sobie wyso-
kie wymagania, rozwijamy się, zmieniamy 
się wraz ze zmieniającym światem. Sztuka 
życia polega na wyznaczaniu celu i konse-

kwentnym dążeniu do nie-
go,  nie zapominając jed-
nak, że równie ważny jak  
on sam jest  droga, którą 
do niego zmierzamy. Pla-
nując osiągnięcie celu mu-
simy uważnie wybierać 
prostą, uczciwą drogę, a 
przede wszystkim zważać, 
by nie krzywdzić  innych 
użytkowników zmierzają-
cych w tym samym kie-
runku, choć może w in-
nym tempie. Wtedy dopie-
ro osiągnięty cel będzie 
źródłem prawdziwej rado-
ści. Janusz Korczak do-
brze opisuje ten stan emo-
cji  na przykładzie dziec-
ka: „Jeśli umiecie diagno-
zować radość dziecka i 
jego natężenie, musicie 
dostrzec, że najwyższą 
jest radość z pokonanej 

trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajem-
nicy. Radość triumfu i szczęścia, samodziel-
ności, opanowania i władania.” 

Integralną częścią marzeń jest  wysiłek 
ich realizacji. Może warto więc u progu nad-
chodzącego Nowego Roku powiedzieć sobie, 

co też nam przeszkadza w osiąganiu najwyż-
szych szczytów naszych marzeń. To odwoła-
nie do alpinizmu nie jest przypadkowe. Żaden 
himalaista nie zdobył szczytu najwyższych 
gór bez miesięcy przygotowań i wiary, że ta 
codzienna praca przyniesie efekt. Z ogrom-
nym wysiłkiem pokonywał każdy metr wspi-
naczki, by na samym szczycie podziwiać 
widoki i mieć wielką satysfakcję  z przezwy-
ciężenia własnych słabości i lęków.   

Życzę więc Państwu i sobie, by świat 
marzeń nie był zarezerwowany tylko dla 
dzieci. Byśmy również potrafi li snuć ma-
rzenia i realizowali je, pomagając także 
bliźnim w osiąganiu szczytów.  

A gdy nadejdą Święta Bożego Naro-
dzenia niech nadzieja i radość zapukają 
do Państwa drzwi, a Nowy Rok przyniesie 
pomyślność i szczęście każdego dnia we-
dle słów hymnu Bułata Okudżawy:

„Panie ofi aruj każdemu z nas, czego 
mu w życiu brak.

Mędrcowi darować głowę racz, tchó-
rzowi dać konia chciej.

Sypnij grosza szczęściarzowi i mnie w 
opiece Swej miej”.

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
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Prawie 20 mam wzięło udział w zimo-
wej edycji projektu „Jestem Mamą. 
Projekt Niemowlę”, który realizowa-

ny był w bielańskim Klubie Mam i Tatusiów. 
Uczestniczki „jak jeden mąż” chwaliły po-
mysł warsztatów, organizację zajęć i ich 
atmosferę. „Ochom i achom” nie było więc 
końca. 

– Nic złego nie mogę powiedzieć o za-
jęciach. Bardzo fajnie, że przez 3 miesiące 
mogłyśmy spotykać się i rozmawiać w śro-
dowisku mam. I co bardzo istotne, odbywa-
ło się to bez konieczności wzajemnego za-
czepiania się, np. na spacerze. Każda z mam 
ma przecież inne przykłady, wzory i do-
świadczenia w wychowywaniu maluchów. 
Dzięki temu na zajęciach można było na-
uczyć się wiele nowego – zachwalała udział 
w spotkaniach Elina Śliwińska, która przy-
bywała na nie z córeczką Ewą. Inna z uczest-
niczek zapytana o wrażenia, wtóruje swojej 
poprzedniczce. – Oprócz naszych spotkań, 
kiedy mogłyśmy trochę ze sobą pogadać, 
naprawdę dużo się nauczyłyśmy. Miałyśmy 
przecież szkolenia z wyżywienia czy chus-
towania. Ponadto te zajęcia dawały kobie-
tom, które po raz pierwszy są mamami, 
okazję na rozwianie części swoich wątpli-
wości – dodaje Agnieszka Krupińska, 
która dojeżdżała do klubu (al. Zjednoczenia 
19) z synkiem Filipem.

Tylko 40 zł

Zajęcia, dzięki dofi nansowaniu z Urzędu 
Dzielnicy Bielany, były bardzo tanie. Za 
udział w 12 spotkaniach, od października do 
grudnia 2013 r., uczestniczki zapłaciły tylko 
40 zł. Były one wymianą doświadczeń, a 
także instruktażem dla mam młodych stażem 

Spotkanie mam i maluchów
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odnaleźć można w rękopisach z XV w., 
aczkolwiek nie posiadały jeszcze zapisu 
nutowego. Przykładowo: w „Kancjonale 
Jana z Przeworska” z 1435 r., zachował się 
tekst kolędy: „Chrystus się nam narodził”. 
Już jej pierwsze wersy przedstawiają kon-
strukcję, uznawaną dzisiaj za językowe ar-
chaizmy. „Chrystus się nam narodził, jenż 
dawno powieszczon był, w Betlejem, ży-
dowskim mieście, z Panny Maryjej czyście. 
Alleluja...”

Melodii do tekstów ówczesnych kolęd, 
przetrwało do dziś bardzo niewiele. Na ich 
ślad natrafi amy w tabulaturze Jana z Lubli-
na – oryginalnym dziele rękopiśmiennictwa: 
„Kancjonale staniąteckim” z 1586 r., a także 
nielicznych jeszcze ręcznych zapisach o 
anonimowym pochodzeniu. Często używa-
no wówczas sformułowań: „ma notę wła-
sną”, „odnosi się do noty innej kolędy”, jak 
również: „ta pieśń może być śpiewana jako 
i o słowiku”. Sugeruje to linię melodyczną 
o pogodnej lub wręcz radosnej formie, sto-
sownej do treści śpiewanej kolędy.

Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
– melodie kolęd wraz z tekstami – ulegały 
stopniowo modyfikacjom i rozbudowie 
struktury melodyczno-harmonicznej. Jedne 
zmieniały swoją wartość muzyczną, inne 
zachowały niemal oryginalny charakter aż 
do dnia dzisiejszego, choć mają czasem 
archaizującą formę językową. Z najwcze-
śniejszych średniowiecznych kolęd polskich 
pochodzą m.in.: „Chrystus się nam naro-
dził”, „Anioł pasterzom mówił”, czy wresz-
cie: „Piosnka na dzień Narodzenia Pańskie-
go”. Pod koniec XV w. w trakcie kolędowa-
nia przy żłóbku, pojawiła się uroczystość o 
charakterze misterium dramatycznego. Po-
szczególne role tego wzniosłego wydarzenia 
odgrywali już nie tylko duchowni, ale też 
służba kościelna, jak również uczniowie 
szkółek przyparafi alnch. W świątyni budo-
wano i ustawiano naturalistyczną szopkę 
krytą słomą, z Dzieciątkiem Jezus zrobio-
nym z wosku lub klejonego papieru (co było 
wówczas kosztownym wydatkiem) w oto-
czeniu Maryi, Józefa, wołu oraz osiołka. 
Następnie szli pasterze z trzódką owiec, 
niczym piękny, alegoryczny obraz wiernych, 
idących złożyć hołd swemu Panu.

Wiek XVI przyniósł w trady-
cji ludowej, zwyczaj kolędowa-
nia bardziej swojski, by nie rzec 
– plebejski w swej treści. Jak 
wspominały ówczesne kroniki: 
„nie są to pieśni do użycia ko-
ścielnego... ale są to piosnki we-
sołe”. Kolędnicy odgrywali sce-
ny hołdu w stajence złożone 
przez Trzech Króli, bardzo czę-
sto wprowadzając własne inter-
pretacje zdarzeń oraz postaci. 
Zwyczaj ten (z czasem) nabierał 

form parateatralnych; obok śpiewających 
„aktorów” widowiska, pojawiły się kukiełki 
poruszane na jasełkowych deskach. To wła-
śnie wtedy zaczęły powstawać pierwsze 
pastorałki – pieśni pasterskie nawiązujące 
do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Osa-
dzone były już mocno w polskich realiach; 
pojawiają się motywy pejzaży, wsi, przydo-
mowych zwierząt, jadła, napitków, staropol-
skich imion, instrumentów ludowych itd.

W XVI i XVII w. jasełka cieszyły się 
wśród ludności olbrzymią popularnością. 
Przyczynili się do tego bracia kapucyni, 
bernardyni oraz franciszkanie. W ówcze-
snych kronikach tak odnotowano: „jako że 
martwe posągi nie wzniecały w ludziach 
stygnącej ciekawości, przeto braciszkowie 
dla większego powabu ludu, swym jasełkom 
przydawali ruchawości, a to między osóbki 
stojące mięszając chwilami... wytykając 
przez szpary w rusztowaniu, rozmaite fi gle 
nimi wyrabiali... a tak się to ludowi proste-
mu i młodzieży podobało, że kościoły wy-
pełnione były ponad miarę”.

Najpiękniejsze oraz najbardziej znane 
kolędy powstały w XVIII oraz XIX w.: „Bóg 
się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród 
nocnej ciszy” czy „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. W XIX w. znanych jest już w 
Polsce kilkaset kolęd i pastorałek o wielkim 
i zróżnicowanym bogactwie melodycznym, 
zawierające elementy: hymnów, kujawia-
ków, mazurków oraz polonezów. Ich znajo-
mość zawdzięczamy między innymi tyta-
nicznej wręcz pracy jaką przekazał nam ks. 
Michał Marcin Mioduszewski. Zawarł swo-
ją wiedzę w zbiorach zatytułowanych: 
„Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne 
z melodyjami w Kościele katolickim uży-
wane” z 1838 r., czy też: „Pastorałki i kolę-

Oj będzie, będzie kolęda...

WĘDRUJĄC PO BIELANACH
Jak śpiewali kiedyś Skaldowie. Choć 

szczerze mówiąc była to akurat pasto-
rałka, na rockową nutę. No właśnie, ktoś 

słusznie zapyta: czym różni się jedna od 
drugiej? Jaki jest ich rodowód? Czym się 
charakteryzują? Idąc nieco na skróty: to jak 
dwie pocztówki z motywem Stajenki oraz 
Dzieciątka w żłóbku i z góralami, zdążają-
cymi na Pasterkę.

O właśnie, to dobry przykład. Spoglądam 
na stare kartki pocztowe z akcentem Bożego 
Narodzenia i wyraźnie widzę: na jednej 
pojawia się temat biblijny = kolęda, na dru-
giej zdecydowanie ludyczny = pastorałka.

„Jingle Bells, Jingle Bells...” zabrzmiało 
z głośników, gdy chodziłem pomiędzy rega-
łami supermarketu. Zaraz, zaraz, to chyba 
coś nie tak, na dodatek w zagranicznym ję-
zyku – pomyślałem. Czy o to właśnie cho-
dzi? Słodki, komercyjny klimat na siłę? Tu 
trzeba zacząć od początku, od „korzeni”.

W tym miejscu przypomniałem sobie 
bielańskich kolędników, a raczej trzech 
przebranych chłopców, którzy pod koniec 
lat 60-tych obchodzili mieszkania Starych 
Bielan. Fałszowali niemiłosiernie, ale byli 
w swym kolędowaniu cudowni, naiwnie 
szczerzy. Widok ich mnie rozczulał... Dziś 
zwyczaj ten zanikł nie tylko na Bielanach, 
a szkoda. Gdyż nie ma nic bardziej swoj-
skiego niż zapach lekko przypalonego bigo-
su i smażonego karpia roznoszący się po 
klatce schodowej oraz dziarskie dudnienie 
chłopców: „Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w 
Betlejem wesoła nowina...”. Na szczęście 
możemy wysłuchać świetnych koncertów, 
choćby w kościele św. Zygmunta na pl. 
Konfederacji czy Niepokalanego Poczęcia 
NMP przy ul. Dewajtis. Nastrojowo jest iść 
ku świątyni pośród złocistych lamp gazo-
wych ul. Płatniczej czy błękicie wieczorne-
go śniegu otulającego Lasek Bielański. 
Rozwijając zaś wątek przewodni: dawno, 
dawno temu, zdarzyło się tak...

Zwyczaj śpiewania kolęd, czyli utworów 
ściśle związanych z czasem Świąt Bożego 
Narodzenia pojawił się w Polsce we wcze-
snym średniowieczu. Jak twierdzą w swoich 
opracowaniach etnografowie tematu, ów-
czesne kolędy posiadały kształt łacińskich 
pieśni o wybitnie ogólnokościelnym charak-
terze, które z biegiem czasu zmieniały swo-
ją formę i treść. Już w XIII w., za sprawą 
przybyłych do naszego kraju Ojców Fran-
ciszkanów, szybko przyjęła się tradycja 
adoracji żłóbka z Dzieciątkiem Jezus, prze-
mieniając się w uroczyste nabożeństwa. 
W jego trakcie wykonywano pieśni o ce-
chach późniejszych kolęd, z obyczajem lu-
lania – kołysania postaci nowo narodzonego 
Chrystusa. Znalazło to swoje odzwierciedle-
nie w pojawiających się tekstach kolęd.

Pierwsze zachowane w formie słownej 

dy z melodyjami” z 1843 r. Dzięki niemu, 
możemy poznać genezę i rozwój poszcze-
gólnych pieśni.

Niepowtarzalny klimat i naturalistyczna 
głębia kolęd, stała się również twórczą inspi-
racją dla wielu kompozytorów muzyki kla-
sycznej. W tym miejscu wspomnieć warto, iż 
główny motyw melodyczny kolędy: „Lulajże 
Jezuniu”, wykorzystał między innymi... Fry-
deryk Chopin w swoim „Scherzo h – moll”.

Wiek XX i XXI przyniósł nowe muzycz-
ne spojrzenie na kolędy oraz pastorałki. 
Śmiało można rzec, że stały się wręcz nie-
zbędnym i naturalnym elementem obcho-
dów Świąt Bożego Narodzenia. Przebyły 
długą, kilkuset letnią drogę z klasztorów i 
świątyń, trafi ając dosłownie „pod strzechy”, 
pod każdy dach. Zarówno ten miejski – kła-
dziony dachówką, jak i ten wiejski – pokry-
ty gontem czy słomą.

Współcześni twórcy estrady z „najwyż-
szej półki”, chętnie nagrywają i wykonują 
świąteczny repertuar, gdyż jest to niezwykle 
wdzięczny (i nośny!) temat. Tu wspomnieć 
należy znakomite orkiestry pod batutą Le-
onarda Bernsteina, Herberta von Karajana 
czy Neville Marrinera. Do tego zacnego 
grona dołączają mistrzowie śpiewu: Luciano 
Pavarotti, José Carreras, Placido Domingo, 
Teresa Żylis-Gara, Wiesław Ochman, An-
drzej Hiolski i wielu innych. Wreszcie, 
słynne polskie zespoły wokalne: „Mazow-
sze”, „Poznańskie słowiki” pod dyrekcją 
Stefana Stuligrosza, a także: „Chór Archi-
katedry Warszawskiej” kierowany przez ks. 
Andrzeja Filabera. To tylko niewielki uła-
mek jakże zacnej, muzycznej – kolorowej 
niczym łańcuch na choince – mozaiki.

Na koniec, przedstawiciele muzyki po-
pularnej, czy jak kto woli – rozrywkowej. 
Bez nich nie sposób się obejść w Święta, 
gdyż znamy i słuchamy ich chętnie w ten 
jakże niezwykły czas. Zatem, znakomite 
interpretacje kolęd, wykonywali bądź też 
wykonują absolutni mistrzowie gatunku: 
Bing Crosby, Frank Sinatra, Elvis Presley, 
Tom Jones, Jerzy Połomski, Irena Santor, 
Ewa Bem, Krzysztof Krawczyk, Stanisław 
Sojka, Justyna Steczkowska i wielu, wielu 
innych. Również zespoły wniosły nową ja-
kość oraz energię: Skaldowie, Czerwone 
Gitary, No To Co, a nawet słynni... The 
Beatles. Ci ostatni raczyli swoich fanów 
specjalnymi, limitowanymi, świątecznymi 
wydawnictwami. I tym właśnie akcentem 
zakończę wspólną, bielańską podróż, po-
przez krainę kolęd i pastorałek.

Wszystkim Czytelnikom „Naszych Bie-
lan”, a także fanom moich felietonów życzę 
z całego serca: dobrych, a nade wszystko 
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Zaśpiewajmy razem...
Leszek Rudnicki 
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Komunikacja

Komunikacja, oświata, ochrona środowiska 
Kończy się kolejny inwestycyjny rok na Bielanach. A działo się sporo, pomimo niezbyt okazałego budżetu m.st. Warszawy. 
Nie zmienia to faktu, że na terenie naszej dzielnicy przeprowadzano nie tylko typowe remonty, ale też całkiem nowe 
inwestycje i budowy. Tym samym mamy nadzieję, że kolejny rok okaże się jeszcze lepszy od właśnie mijającego.

8

Ul. Kasprowicza

Rondo na ul. Wólczyńskiej i Arkuszowej

Droga w rejonie ul. Wóycickiego

Ul. Wergiliusza

Ul. Rokokowa

Ulica Kasprowicza

Ulicę oddaliśmy do użytku 13 lipca. Prace przy jej 
przebudowie zlecono Zakładowi Remontów i Konserwacji 
Dróg i Zarządowi Transportu Miejskiego. Do ich zadań 
należało wykonanie drugiej jezdni ul. Kasprowicza na od-
cinku od ul. Oczapowskiego do ul. Przy Agorze oraz wy-
miana konstrukcji i nawierzchni dotychczasowej jezdni na 
fragmencie od południowego wejścia stacji metra w kierun-
ku ul. Oczapowskiego. Inwestycja wymagała również 
przeprowadzenia robót ciepłowniczych, wodociągowych, 
gazowniczych, energetycznych, teletechnicznych i oświe-
tleniowych. Podczas tej realizacji dokonywane były zmiany 
projektowe, co spowodowało, że do kontynuacji prac nie-
zbędna był nowa dokumentacja. 

Ulica Reymonta
To jedna z największych, rozpoczętych w tym roku, 

inwestycji drogowych na terenie Bielan. Budowa objęła 
odcinek o długości ok. 1000 m, od skrzyżowania z ul. Że-
romskiego i ul. Wólczyńską do skrzyżowania z ul. Kaspro-
wicza oraz budowie wlotu ul. Lindego wraz z przebudową 
infrastruktury technicznej.

Dzięki jej realizacji poprawiliśmy bezpieczeństwo i 
usprawniliśmy ruch drogowy, w kontekście zwłaszcza 
większego natężenia ruchu wskutek sąsiedztwa trasy mostu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Inwestycja objęła m.in. budowę ulicy dwujezdniowej 
dwupasowej, przebudowę istniejącego i budowę nowego 
ciągu pieszego, ciągu rowerowego i zatok autobusowych; 
przebudowę skrzyżowań z ul. Schroegera, ul. Fukierów, 
przebudowę ul. Oczapowskiego na odcinku ok. 110 m; 
przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; prze-
budowę sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Rey-
monta – Żeromskiego – Wólczyńskiej oraz przy skrzyżo-
waniu z ul. Kasprowicza.

Przebudowa skrzyżowania 
ul. Nocznickiego z ul. Wólczyńską

21 października rozpoczęliśmy się przebudowę skrzy-
żowań z ul. Wólczyńską. Na skrzyżowaniu z ul. Nocznic-
kiego wyremontowaliśmy i poszerzyliśmy jezdnię na 250 
metrach drogi, a także powstał lewoskręt od strony „Radio-
wa”. Zbudowaliśmy tam też kanał burzowy, chodniki oraz 

przebudowaliśmy zjazdy do przyległych nieruchomości. 
Pracami została objęta linia wysokiego napięcia oraz sieć 
gazowa przebiegająca w poprzek inwestycji. 

Na tym skrzyżowaniu rozbudowaliśmy układ chodni-
ków. Dzięki temu znikła jedna z barier architektonicznych, 
na którą uskarżali się mieszkańcy. Pracami została też ob-
jęta zatoczka autobusowa wraz z samym przystankiem. 
Zgodnie z najnowszymi standardami oczywiście zachowa-
my elementy dotykowe (płytki z wybrzuszeniami) dla 
niedowidzących w celu poprawy bezpieczeństwa tej grupy 
użytkowników. 

Przebudowa skrzyżowania 
ul. Wólczyńskiej z ul. Conrada

Natomiast tutaj wymieniliśmy nawierzchnię. Wyremon-
towaliśmy chodniki i na nowo zrobiliśmy przejścia dla 
pieszych z dostosowaniem ich dla osób niedowidzących, z 
uwagi na niedaleki ośrodek w Laskach. Renowacji podda-
liśmy przejazd rowerowy w obrębie skrzyżowania wraz ze 
zmianą jego nawierzchni z kostki betonowej na nawierzch-
nię asfaltową zgodną z najnowszymi wymogami Standar-
dów Projektowych i Wykonawczych dla systemu rowero-
wego w m.st. Warszawie. Kwestia te również była podno-
szona przez naszych mieszkańców. 

Ulica Wólczyńska
Wreszcie modernizacji została poddana sama ulica 

Wólczyńska między skrzyżowaniami. Obecnie kierowcy, 
ale również piesi, nie powinni już mieć powodów do narze-
kań. Nowe chodniki, światła, poszerzona jezdnia – wszyst-
ko to sprawia, że ten fragment Bielan zyskał nowy wizeru-
nek, który z pewnością zdążył już na stale zadomowić się 
w naszej dzielnicy.

Skrzyżowanie ul. Wólczyńskiej 
i Arkuszowej

To kolejne ważne skrzyżowanie, które przebudowaliśmy. 
Miejsce to jest szczególnie istotne z uwagi na duży ruch 
kołowy z i do pobliskiego Izabelina. Tak, jak poprzednio, 
głównym wykonawcą prac był ZDM wraz z ZRiKD. Zakres 
robót był ogromny. Przebudowaliśmy układ wodociągowy, 
gazociągowy, elektryczny i linie napowietrzne. Uzupełni-
liśmy także oświetlenie uliczne. Sukcesywne wykonanie 
prac było również związane z wykupem gruntów. Obecnie 
widać efekt w postaci estetycznego ronda z mieniącym się 
zielenią w czasie lata klombem po środku. Oczywiście 
dzięki tej budowie radykalnie poprawiło się bezpieczeń-
stwo.  
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Ulica Wergiliusza

W październiku zakończyliśmy także roboty drogowe 
związane z przebudową ulicy Wergiliusza na odc. od ul. 
Kasprowicza do ul. Wolumen. Prace obejmowały 290 m 
drogi, w tym wymianę asfaltu, budowę obustronnych chod-
ników o szerokości ok. 3 m, zatok parkingowych, wymianę 
10 opraw oświetleniowych. Przy okazji wdrożyliśmy nową 
organizację ruchu. 

Budowa dróg na Młocinach

Zakończona została budowa dróg gminnych na obszarze 
objętych miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego Młociny IV, oznaczonych jako 11KDD, 3 KDD, 
10KDD,9 KDD i 1 KP w rejonie ul. Wóycickiego wraz z 
budową infrastruktury technicznej, tj. oświetleniem i od-
wodnieniem.

Budowa ul. Rokokowej 
i ul. Projektowanej 6
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Ochrona środowiska 
Plac zabaw w parku Kępa Potocka

Na malowniczo położonym, piaszczystym placu doce-
lowo ustawiliśmy urządzenia zabawowe: duży zestaw – 
statek oraz szereg drobnych urządzeń takich jak cymbałki, 
huśtawka, grzybki, sprężynki itp. Znajdują się tam też ław-
ki, a także 3 stojaki na rowery i tablica informacyjna. Całość 
będzie docelowo osłonięta grabowym żywopłotem. Do 
czasu jego rozkrzewienia się, plac zostanie ogrodzony. 
Uwzględniono drzewostan istniejący na tym terenie: plac 
zabaw maksymalnie odsunięto od okazałego dębu czerwo-
nego; wierzbę rosochatą pozostawiliśmy, ujmując ją opaskę 
z drewnianego bruku (tworząc w ten sposób zieloną wyspę 
w polu piaskowym). 

dowano o ułożeniu chodnika po stronie południowej ul. 
Dewajtis. Zgodnie z zaleceniami Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska obrzeże chodnika zostanie wykonane 
z drewnianych podkładów kolejowych, ułożonych na grun-
cie i przymocowanych do podłoża przy pomocy stalowych 
szpilek. Pomiędzy tak nasypanym obrzeżem zostanie nasy-
pana warstwa pospółki, a następnie zostanie ułożona kostka 
na podsypce bez udziału cementu.

Plac zabaw przy ul. Żeromskiego 
(pomiędzy budynkami ul. Żeromskiego 66 
i ul. Reymonta 26)

Zgodnie z konsultacjami z mieszkańcami pomiędzy 
istniejącym zadrzewieniem uformowaliśmy trzy górki o 
wys. 1,2 m; 1,5 m; 1,5 m, które przykryto darnią z trawnika 
parkowego. Elementami rekreacji są urządzenia sprawno-
ściowe (do ćwiczenia mięśni brzucha, steper, twister, nar-
ciarz biegowy), a także urządzenia zabawowo-sprawnościo-
we dla dzieci (bujak motocykl, drewniane schody, pieńki, 
drewniana salamandra, zestaw Kentucky i skaczące płyty. 
Środkową część podwórka przeznaczyliśmy na dosadzenia 
roślin, kwietnik, trawnik itp. Od wschodniej strony umie-
ściliśmy pole szachowe. Będzie je można także wykorzy-
stywać jako scenę, pole do odpoczynku lub do gry w 
chińczyka.

Plac zabaw przy ul. Przytyk 7
Plac zabaw znajduje się na długim, dość wąskim po-

dwórku pomiędzy blokami. Taki kształt terenu oraz podło-
że wymusiły przyszłe wyposażenie. Ze względu na koszty 
postanowiliśmy nie zmieniać nawierzchni, adoptując istnie-
jącą. Głównym elementem wyposażenia stała się długa, 
wąska struktura – kolorowy wąż, wijący się wzdłuż placu 
zabaw. 

W skład wyposażenia weszły: piaskownica, grzybek, 
stoliki edukacyjne, karuzele, słupek sprawnościowy, zabaw-
ki ufo i tam-tam. Obiekty małej architektury to ławki, kosze 
na śmieci oraz tablica informacyjna.

W kosztach budowy tego placu zabaw partycypowała 
Huta Arcelor Mittal Warszawa.

We wrześniu zakończyliśmy budowę ul. Rokokowej na 
odcinku 100 m na zachód od ul. Sokratesa oraz ulicy Pro-
jektowanej 6 na odcinku ok. 100 m na północ od ul. Roko-
kowej. 

Prócz jezdni postawiliśmy też 6 latarni oraz zapewnili-
śmy odwodnienie w postaci 6 studzienek kanalizacyj-
nych.

Ulica Żubrowa na odcinku między 
ulicami Samogłoski i Wóycickiego

Wyremontowaliśmy chodnik i zjazdy do posesji po 
stronie zachodniej. Na chodniku wymieniliśmy zniszczone, 
stare płyty betonowe na kostkę.

Ulica Dzierżoniowska między 
ulicami Trylogii i Żubrową

Rozebraliśmy mocno zużytą nawierzchnię asfaltobeto-
nową. Następnie na odpowiednio nałożonym kruszywie 
położyliśmy podobną nawierzchnię. Zadbaliśmy także o 
krawężniki na całym remontowanym odcinku o długości 
410 m.

Plac zabaw 
przy ul. Starej Baśni

Istniejący tu uprzednio, niespełniający norm, stary plac 
zabaw postanowiliśmy zmodernizować, czyniąc go bez-
piecznym i atrakcyjnym. Plac zabaw składa się z dwóch 
części: dla dzieci młodszych (od strony wschodniej) oraz, 
w części powiększonej dla starszych dzieci i dorosłych. 
Oczywiście nie zapomnieliśmy o ogrodzeniu.

Plac dla młodszych wyposażono m.in. w duży zestaw 
zabawowy – statek: z dwoma zjeżdżalniami, mostkiem lino-
wym, bulajami, panelami edukacyjnymi, a także w huśtawkę 
wahadłową oraz atrakcyjny „telefon”. Cześć dla starszych 
została wyposażona w boisko do koszykówki oraz stół do 
ping-ponga, a także urządzenia fi tness – siłownię zewnętrz-
ną. Całość uzupełniają ławki, stół do gry w szachy, oraz ta-
blice informacyjne, stojak na rowery i kosze na śmieci. 

ret.Plac zabaw przy ul. Żeromskiego

Plac zabaw przy ul. Starej Baśni

Przedszkole nr 271

Chodnik wzduż ul. Dewajtis

Oświata
Ocieplanie budynków oświatowych

Pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację 
budynków placówek oświatowych na terenie naszej dziel-
nicy. Umowa w tej sprawie została podpisana 14 czerwca 
2013 r. Dociepleniem, które także przyniesie oszczędności 
w ogrzewaniu, objęliśmy 11 budynków. Tym samym młode 
pokolenie bielańczyków będzie zdobywać wiedzę w bar-
dziej komfortowych warunkach. Prace przeprowadziliśmy 
w przedszkolach nr 105 przy ul. Kochanowskiego10, nr 271 
przy ul. Broniewskiego 93, nr 308 przy ul. Reymonta 8a, 
nr 309 przy ul. Andersa 7 oraz nr 307 przy ul. Księgarzy 9. 
Termomodernizacją objęliśmy także gimnazja: nr 70 przy 
ul. Fontany 1 i nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45; jak 
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Ulica Marii Gonzagi między 
ulicami Balaton i Arrasową

Tutaj także musieliśmy rozebrać starą jezdnię wykona-
ną z tzw. trylinki, która była bardzo zniszczona. Następnie 
ułożyliśmy nową nawierzchnię z kostki betonowej, wraz z 
krawężnikami.  

Ulica Heroldów  między 
ulicami Pułkową a Encyklopedyczną

Remontem objęliśmy drogę po stronie południowej. Zbu-
dowaliśmy tam oświetlenie uliczne a także, między ulicami 
Kolumbijską i Pułkową wyremontowaliśmy chodnik

Chodnik na ul. Dewajtis 
Na prośbę mieszkańców i władz UKSW uregulowaliśmy 

ciąg pieszy wzdłuż ul. Dewajtis, prowadzący do kompleksu 
edukacyjno-kulturalnego, obiektów zabytkowych oraz sa-
kralnych. Dzięki temu rozwiązaliśmy nabrzmiały od wielu 
lat problem braku bezpiecznej jak również nieingerującej w 
środowisko-komunikacji pieszej na tym obszarze. 

W celu poprawy bezpieczeństwa przechodniów zdecy-

również licea: XLI przy ul. Kiwerskiej 3, XXII przy ul. 
Staffa 111, Nr LIX przy ul. Lindego 20; oraz budynek liceum 
profi lowanego Nr VII przy ul. Perzyńskiego 10..

Remonty 
w budynkach oświatowych

Wykonaliśmy kapitalny schodów w szkole przy ul. 
Conrada 6 oraz w Zespole Szkół nr 52 przy ul. Szegedyń-
skiej. W szkole przy ul. Fontany udrożniliśmy kanalizację 
deszczową, wykonaliśmy izolację przeciwwodną i cieplną 
wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki skarp fosy od strony 
boiska i jednej od strony ul. Fontany. Wykonaliśmy remont 
pokrycia dachowego w 6 placówkach  oraz remont podłogi 
parteru w holu Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 
48. Wyremontowaliśmy także okna w sali gimnastycznej 
SP nr 187 ul. Staffa 21.
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SPOŁECZNE

Wojciech Borkowski na spotkaniu z uczniami SP nr 273

9grudnia 2013 r w bielańskim ratuszu 
odbyła się miła uroczystość wręczenia 
odznaczeń i medali osobom szczegól-

nie zasłużonym w rozwoju ruchu honoro-
wego krwiodawstwa.

Decyzją Zarządu Głównego PCK, na 
wniosek Prezesa Klubu HDK Edmunda 
Czesaka oraz Zarządu Oddziału Rejonowe-
go PCK Warszawa Bielany, za wieloletnie 
wspieranie działalności Klubu Honorowych 
Dawców Krwi „Przy Hucie” Alina Bielec-
ka – dyrektor personalny została odznaczo-
na Odznaką Honorową PCK III stopnia oraz 
uhonorowana Medalem 55-lecia Honoro-
wego Krwiodawstwa PCK. Pozostali człon-
kowie Zarządu Huty ArcelorMittal Warsza-
wa: Marek Kempa – prezes Zarządu dy-
rektor generalny, Dariusz Marchewa – 
dyrektor fi nansowy, Jan Woliński – dyrek-
tor ds BHP i Administracji oraz Ewa Za-
lewska – naczelnik Wydziału Kadr dla 
Dzielnicy Bielany (wiceprezes Zarządu 
PCK na Bielanach) zostali uhonorowani 
przez Przewodniczącego Zarządu Komisa-
rycznego MOO PCK w Warszawie Jerzego 
Kornausa, burmistrza dzielnicy Bielany 
Rafała Miastowskiego oraz Prezesa OR 
PCK Warszawa Bielany Wojciecha Bor-

Dni  Honorowego Krwiodawstwa na Bielanach

kowskiego, Medalem 55-lecia Honorowego 
Krwiodawstwa PCK.

W uznaniu zasług w szerzeniu idei czer-
wonokrzyskich oraz aktywne wspieranie 
krwiodawstwa burmistrz Rafał Miastowski 
wyróżniony został Odznaką Klubu HDK 

oraz specjalnym podziękowaniem. Ze 
względów organizacyjnych 12 krwiodaw-
ców okolicznościowymi medalami zostanie 
uhonorowanych w terminie późniejszym.

Pod koniec listopada br. Oddział Rejo-
nowy PCK Warszawa Bielany wspólnie z 

Fundacją Honorowego Dawcy Krwi „Krew-
niacy” był organizatorem spotkań z ucznia-
mi w Szkole Podstawowej nr 273 im. dr 
Aleksandry Landy ul. Balcerzaka 1 oraz 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 247 im. K. Lisieckiego „Dziad-
ka” ul. Wrzeciono 9. W trakcie tych spotkań 
przybliżona została działalność Polskiego 
Czerwonego Krzyża ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki honorowego 
krwiodawstwa. Uczniowie wraz z gronem 
pedagogicznym mieli okazję do zapoznania 
się z funkcjonowaniem i wyposażeniem 
autobusu do poboru krwi.

Szczególne podziękowania należą się 
Dyrekcji obu placówek oświatowych za 
wkład w organizację tych spotkań w których 
wzięło udział około 400 uczniów. 

Zdrowych i Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2014
Mieszkańcom Bielan 

w imieniu
Zarządu PCK Warszawa Bielany

życzy

Lek. Wojciech Borkowski

Wdniach 28–30 listopada na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 

trwała katolicko-prawosławna konferencja 
„Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. 
Rola Kościołów i narodów Polski i Europy”. 
Konferencja była kolejnym krokiem na 
drodze polsko-rosyjskiego pojednania, za-
inicjowanego ubiegłorocznym orędziem 
patriarchy Cyryla i abp. Józefa Michalika. 
W spotkaniu brali udział historycy, ludzie 
kultury, biskupi, politycy oraz przedstawi-
ciele różnych środowisk z Polski i Rosji, 
zaangażowani w działalność charytatywną, 
społeczną i ewangelizacyjną. 

Ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor 

„Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. 
Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”

UKSW, witając gości wyraził satysfakcję, 
że konferencja odbywa się na uczelni, któ-
rej patronuje wielki mąż stanu i mąż Ko-
ścioła, w „Uniwersytecie w którym dialog 
międzyreligijny i międzykulturowy jest 
prowadzony na co dzień w ramach badań 
naukowych, praktyki i różnego rodzaju 
konferencji”. Ksiądz Rektor wyraził nadzie-
ję, że daje ona początek innym tego rodza-
ju spotkaniom właśnie w obszarze naszego 

Uniwersytetu. Przypomniał równocześnie, 
że w zeszłorocznym przesłaniu do narodów 
Polski i Rosji zostały zamieszczone słowa 
klucze, bardzo wyraźnie wskazujące na 
działania, które trzeba podjąć, by zbliżyć do 
siebie te narody. „Jednym z takich słów jest 
dialog. Dialog, który ma być oparty na 
prawdzie i pomóc odczytać to co było w 
przeszłości, po to by łatwiej zrozumieć te-
raźniejszość i lepiej programować przy-

szłość” – podkreślił 
ksiądz rektor. 

Trzydniową konferencję zakończyły 
wspólne katolicko-prawosławne nieszpory 
odprawione w katedrze św. Jana. Podczas 
nieszporów abp Hilarion i bp Wojciech Polak 
odczytali przesłanie uczestników konferencji 
„Przyszłość chrześcijaństwa w Europie: rola 
Kościołów i narodów Polski i Rosji”. 

Agnieszka Pawlak

Umowa pomiędzy UKSW a Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Wydziale Filozofi i Chrześcijańskiej. Dzięki 
tej inwestycji możliwe będzie również na-
wiązanie i rozszerzanie współpracy między 
światami nauki i biznesu.

Projekt pt. „Mazowieckie Cen-
trum Laboratoryjne Nauk Przyrod-
niczych UKSW źródłem zwiększe-
nia transferu wiedzy ze świata 
nauki do gospodarki dzięki wzmoc-
nieniu infrastruktury badawczo-
rozwojowej” zostanie zrealizowa-
ny do 31.05.2015 r. 

Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2007-2013, Priorytet 
I Tworzenie warunków dla rozwo-
ju potencjału innowacyjnego i 
przedsiębiorczości na Mazowszu, 
Działanie 1.1 Wzmocnienie sekto-

ra badawczo-rozwojowego. Kwota dofi nan-
sowania w ramach RPO WM 2007-2013 
wynosi 27 872 560,00 zł.

Agnieszka Pawlak

Budynek Centrum Laboratorium Nauk Przyrodniczych
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Na Święta Bożego Narodzenia 
przekazuję najserdeczniejsze 

życzenia wszystkim Przyjaciołom 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie.
Niech dzięki obfi tości darów 

Nowonarodzonego Jezusa 
codzienność nabiera głębszego 

sensu, będzie przeżywana 
w zdrowiu, pokoju i miłości. 
Niech Boże błogosławieństwo 

towarzyszy przez cały 
Nowy Rok 2014.

Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, 
prof. UKSW

Rektor UKSW w Warszawie
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Na kampusie UKSW przy ul. Wóy-
cickiego powstanie jedna z najno-
wocześniejszych i najbardziej za-

awansowanych technologicznie baz dydak-
tycznych. Będzie to możliwe za sprawą 
umowy podpisanej w poniedziałek 9 grudnia 
2013 r. przez Rektora naszej uczelni ks. prof. 
UKSW dr. hab. Stanisława Dziekońskiego 
oraz Członka Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego Wiesława Raboszuka. Projekt 
polega na budowie i wyposażeniu Centrum 
Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. 

Dzięki realizacji projektu na kampusie 
UKSW przy ul. Wóycickiego powstanie in-
terdyscyplinarna placówka, wyposażona 
w specjalistyczne laboratoria i sprzęt dydak-
tyczny. Głównymi benefi cjentami tego przed-
sięwzięcia będą studenci UKSW, studiujący 
na: Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, 
Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku oraz 
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HISTORIA

Wcałym kraju istniała atmosfera 
gotowości strajkowej. W hucie 
również. Ale łudziliśmy się jesz-

cze, że zmieni się stanowisko władz komu-
nistycznych. Niestety, do pokojowego roz-
wiązania nie doszło.  

Doszło natomiast do wprowadzenia 
przez Radę Państwa na wniosek Jaruzelskie-
go stanu wojennego w nocy z soboty na 
niedzielę, z dwunastego na trzynasty dzień 
grudnia 1981 roku, a wiadomość o tej decy-
zji Jaruzelski ogłosił rano 13 grudnia w te-
lewizyjnym wystąpieniu.

Ja tej nocy dowiedziałem się, że o godz. 
24:00 nastąpił atak ZOMO (Zmilitaryzowa-
ne Oddziały Milicji Obywatelskiej) na sie-
dzibę „Solidarności” Regionu Mazowsze. 
Zdemolowano i spenetrowano lokal, aresz-
towano obecnych tam związkowców. W 
nocy przybyłem do huty wraz z grupą Ko-
mitetu Strajkowego, który się utworzył z 
przekształcenia Komisji Zakładowej „Soli-
darność”. Do huty nie udało się jednak 
wejść, bo była już otoczona przez samocho-
dy milicyjne oraz samochody wojskowe 
(tzw. skoty). Chcieliśmy uniknąć natychmia-
stowego aresztowania przez milicję, która 
stała przy bramie. Odczekaliśmy do godzin 
rannych, kiedy szła pierwsza zmiana, i wów-
czas weszliśmy do huty, bowiem gdy zaczę-
ło świtać, wojsko z milicją odjechało do 
koszar na ul. Pułkową i na teren AWF.

Gdy weszliśmy do huty, bardzo dużo 
robotników z nocnej zmiany było w stanie 
najwyższego napięcia i zdenerwowania, bo 
oni widzieli i słyszeli w nocy, jak te czołgi 
i „skoty” otaczają pierścieniem hutę. Powie-
dzieli mi też o internowaniu sekretarza „So-
lidarności” huty Wojtka Marlikowskiego 
oraz Andrzeja Jaworskiego ze Stalowni. Gdy 
zostałem o tym wszystkim poinformowany 
na Sali w Laboratorium Centralnym, popro-
siłem o sprowadzenie dyrektora naczelnego 
Adama Żurka. Dyspozytor huty wysłał sa-
mochód po dyrektora, który przybył do za-
kładu ok ósmej. Gdy poinformowaliśmy go 
o tym co się w nocy działo, dyrektor udał 
się na objazd huty na zewnątrz, aby zorien-
tować się w sytuacji. W tym czasie część 
robotników nawoływała mnie i pozostałych 
członków Komitetu Strajkowego do natych-
miastowego zawiązania strajku protestacyj-
nego.

Byliśmy w rozterce. Mieliśmy świado-
mość, że jesteśmy jedynym w Warszawie 
zakładem pracującym w niedzielę, że mani-
festacja siły militarnej ZOMO i wojska 
wobec nas może się tragicznie skończyć dla 
pracujących w hucie, a wówczas na pierw-
szej zmianie pracowało tysiąc do półtora 
tysiąca robotników. W godzinach popołu-
dniowych, na przełomie pierwszej i drugiej 

Rocznica stanu wojennego
Ze wspomnień Karola Szadurskiego

zmiany, zorga-
nizowałem wiec 
przed budyn-
kiem Laborato-
rium Centralne-
go. Ze schodów 
przy tym bu-
dynku powiado-
miłem zebra-

nych na placu pracowników o wprowadze-
niu stanu wojennego i o zawieszeniu dzia-
łalności związkowej. Jednocześnie podałem 
do wiadomości załogi decyzję Komitetu 
Strajkowego o ogłoszeniu referendum, w 
którym załoga ma odpowiedzieć na pytanie: 
czy ma być zawiązany strajk czy nie?

Referendum miało być zakończone na-
stępnego dnia. Okazało się, że 80% załogi 
odpowiedziało się za ogłoszeniem strajku. 
Wówczas ogłosiliśmy strajk w hucie. 

Wieczorem okrążyły hutę (cały 350 – 
hektarowy obszar) oddziały ZOMO, „skoty” 
i milicja z długą bronią maszynową. Noc 
była bardzo zimna, więc stali w pogotowiu 
do akcji przy rozpalonych koksownikach. 

W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o 
niezamykaniu bramy huty.  Kto nie chce brać 
udziału w strajku, może opuścić hutę. Znacz-
na część strajkujących, widząc co się szy-
kuje, opuściła hutę. Na niektórych wydzia-
łach praca była wznawiana, przerywana, 
atmosfera była niezwykle ciężka. Spodzie-
waliśmy się wszystkiego najgorszego. Na 
teren huty weszli już zomowcy, wjechały 
już „skoty” z komandosami, którzy wyła-
mywali bramy i wejście do wydziałów w 
poszukiwaniu Komitetu Strajkowego. A my 
przenosiliśmy się z wydziału na wydział 
kanałami technologicznymi, agitując po 
drodze do kontynuowania strajku tam, gdzie 
strajk się załamywał. 

Dopadli nas na Wydziale Zimnej Taśmy 
W-47. Towarzyszył im ubek, Zbigniew J. 
Wymieniając po kolei nasze nazwiska, 
wskazywał palcem, mówiąc:  ten! Następne 
nazwisko i – ten! Następne – ten!... – Soko-
łowski! Jasiewicz! Radosz! Binduga! Lin-
duga! Szadurski! Kuczyński!

Oskarżenie członków Komisji Zakłado-
wej „Solidarności” Pracowników Huty War-

szawa odbyło się w 
tzw. trybie doraź-
nym, zgodnie z 
przepisami stanu 
wojennego. Proku-
rator Tadeusz Gielo 
zażądał dla mnie 
kary siedmiu lat 
więzienia, dla po-
zostałych do pięciu 
lat, z zawieszeniem 
praw obywatelskich 
na trzy lata. Na 
szczęście mieliśmy 
znakomitych czte-
rech obrońców, a 
wśród nich mece-
nasów Tadeusza de 
Virion i Zdzisława 
Czeszejko-Sochac-
kiego. Wykazali 

oni, że wprowadzenie stanu wojennego 
zostało dokonane z pogwałceniem obowią-
zującego prawa i Konstytucji, gdyż stan 
wojenny nie mógł być zarządzony przez 
Radę Państwa w czasie odbywającej się 
sesji sejmu. To sejm w tym okresie był je-
dynym uprawnionym organem, który mógł 
ogłosić stan wojenny. Także bezprawnie – 
jak dowodzili obrońcy – byliśmy oskarżani  
o złamanie przepisów stanu wojennego, 
bowiem nie mogliśmy ich znać. W czasie 
akcji strajkowej huta była otoczona przez 
wojsko i ZOMO, a tym samym załoga od-
izolowana, zaś przepisy o wprowadzeniu 
stanu wojennego zostały opublikowane 
drukiem dopiero 17 grudnia, gdy byliśmy 
już aresztowani.

Te argumenty oraz obecność na sali są-
dowej przedstawicieli świata kultury (jak 
np. Andrzej Wajda, Daniel Olbrychski, An-
drzej Łapicki, Gustaw Holoubek, Andrzej 
Szczepkowski z żoną Romaną i córką Joan-
ną, Halina Mikołajska, Danuta Szafl arska, 
Maja Komorowska, Jan Kobuszewski) spo-
wodowały, że sąd nie mógł zbyt dowolnie 
orzekać o winie i karze. Tu trzeba podkreślić, 
że Prymas Polski powołał w stanie wojen-
nym komitet pomocy rodzinom osób inter-
nowanych i uwięzionych, a jedną z form tej 
pomocy było obserwowanie przez aktorów 
przebiegu takich procesów sądowych. Nad-
to na salach sądowych znajdowali się dzien-
nikarze z zachodnich mediów, relacjonujący 
przebieg rozpraw dla BBC, Głosu Ameryki, 
Wolnej Europy. Cały świat wiedział o tym, 
co dzieje się w Polsce, o każdym przypadku 
łamania prawa przez komunistyczny re-
żim.

Tak się szczęśliwie stało, że argumenty 
naszych obrońców przekonały skład sę-
dziowski. Po trzech czy czterech dniach 
rozprawy (po kilkanaście godzin dziennie!) 
sąd orzekł dla mnie karę półtora roku wię-
zienia  z zawieszeniem na trzy lata, a pozo-
stałych oskarżonych uniewinnił. Tak więc 
wyszliśmy na „wolność”.

28listopada b.r. w urzędzie Dziel-
nicy Bielany odbyło się spotka-
nie, w wyniku którego powstał 

komitet obywatelski. Podejmie on starania, 
by rondo na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza, 
ul. Lindego i będącej w budowie ul. Rey-
monta otrzymało nazwę: RONDO HUTNI-
KÓW WARSZAWSKICH.

W skład komitetu weszli: przedstawicie-
le bielańskiego samorządu, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Huty Warszawa „Warszawscy 
Hutnicy”, Stowarzyszenia Historycznego 
„Solidarność” Huty Warszawa, Międzyzakła-
dowego Niezależnego Związku Zawodowe-
go Pracowników ArcelorMittal Warszawa, 
spółdzielni mieszkaniowych Domhut i WSM, 
Bielańskiego Klubu Kombatanta, Stowarzy-
szenia „Gladiator” i Huty ArcelorMittal War-
szawa.

Pomysł zrodził się z inicjatywy młodych 

Rondo Hutników Warszawskich
mieszkańców Bielan. Uważają oni, że nale-
ży upamiętnić pracowników Huty Warszawa, 
która od 60 lat jest integralną częścią dziel-
nicy i w dużej mierze przyczyniła się do jej 
rozwoju. Od początku istnienia w Hucie 
zlazło zatrudnienie ponad 50 tysięcy osób. 

– Mało kto dziś o tym pamięta, ale pierw-
sza linia metra została zaplanowana w takim 
kształcie, by ułatwić dojazd do Huty. Można 
więc powiedzieć, że Bielany „zawdzięczają” 
metro właśnie Hucie. Mimo to, nawet koń-
cowa stacja metra, położona praktycznie pod 
bramą zakładu, nie nazywa się „Huta” tylko 
„Młociny”, chociaż Młociny leżą dużo dalej 
– mówi z goryczą Franciszek Kaczmarek, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Huty War-
szawa „Warszawscy Hutnicy”. 

Dziś warszawska huta jest jednym z 
najnowocześniejszych producentów stali w 
Europie. Nadal jest największym pracodaw-

Hutnicy internowani w więzieniu na Białołęce

Wiec w Hucie Warszawa po ogłoszeniu stanu wojennego
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cą w dzielnicy Bielany. Przestrzega wszel-
kich przepisów i norm ochrony środowiska 
i BHP. Jej kadra jest ceniona za swoją fa-
chowość w Polsce i za granicą. Do Arcelor-
Mittal Warszawa (tak brzmi obecna nazwa 
warszawskiego zakładu) przyjeżdżają hut-
nicy z Niemiec, Luksemburga, Hiszpanii, 
Francji, Brazylii, by podpatrywać tu – na 
Bielanach – metody produkcji wysoko spe-
cjalistycznych gatunków stali. 

To wszystko stanowi dorobek zakładu i 
wielu pokoleń jego pracowników. – Nazwa-
nie nowego ronda imieniem Hutników War-
szawskich to dobry sposób, by ich uhonoro-
wać – mówi związkowiec Grzegorz Stań-
czyk, który sam w przepracował w warszaw-
skiej hucie 40 lat. – Ludziom wczoraj i dziś 
pracującym w hucie pamięć na Bielanach 
po prostu się należy!

Ewa Karpińska
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GŁOS SENIORA

Fo
t. 

K.
 B

ia
łc

zy
k

Agdy się już wieczerzę zje/ 
kolędę pod niebiosy/ niech 
niosą liczne głosy/samotnie 

kolędować źle! – śpiewa niezrów-
nany Wojciech Młynarski, o którym 
recenzenci piszą, że widzi wszystkie 
ludzkie problemy. Są wśród senio-
rów osoby osamotnione przez los, 
więc nie zapominajmy o nich w ten 
świąteczny czas. Staropolskim oby-
czajem ustawmy na wigilijnym sto-
le talerz dla gościa, ale przecież 
sąsiad zza ściany czy koleżanka z 
klubu nie zapukają do drzwi bez 
zaproszenia...

Kochajmy się, szanujmy, bądź-
my dla siebie życzliwi. Wesołych 
świąt w serdecznym gronie!

Wigilia w Mediatece

Zasiadło do niej ponad dwieście 
osób, podopiecznych Ośrodka Po-
mocy Społecznej, z dwóch naszych 
Ośrodków Wsparcia dla Seniorów. 
Był burmistrz Rafał Miastowski, 
wszyscy trzej zastępcy, nie zawiedli 
zaproszeni goście i radni. Honory 
domu pełniła dyrektor OPS Ewa 
Flaszyńska, a koordynatorem był  
OPS Nr 2.

Najpierw – prosto z serca pły-
nące życzenia dla seniorów od bur-
mistrza i gości. A potem istny mu-
sical. Jasełka tradycyjne wystawia-
ne przez grupę teatralną z ośrodka 
na Wrzecionie, są coraz bardziej 

Samotnie kolędować źle

ambitne. W tym roku rozśpiewane 
były i roztańczone, a stroje – wy-
czarowane własnoręcznie – rwały 
oczy. Anioły miały skrzydła z praw-
dziwych piór! Trzej królowie wkro-
czyli w szatach iście królewskich, 
góralki miały spódnice i serdaki jak 
z „Halki”. Teksty seniorzy układali 
sami, na melodię „Bóg się rodzi” 
odtańczyli poloneza…

Imprezę okolicznościową przy-
gotowuje się długo, praca nad nią 
jest formą aktywizacji. Efekty takiej 
terapii podziwialiśmy na stołach, 
przystrojonych w choinki, świece i 
inne stroiki – rękodzieło podopiecz-
nych obu ośrodków.

… „Szczęścia, które wszystko 
rozpromienia/ pomaga przetrwać 
ciężkie chwile/ w prezentach tylko 

szczęścia życzę i aż tyle” – wyrecy-
towała – tez tradycyjnie – Ewa Sze-
mińska-Morsakowska. Ks. Stani-
sław Warzeszak, proboszcz parafi i 
na Wrzecionie przełamał opłatek 
przy blasku światełka betlejemskie-
go i spożywaliśmy Boże dary, słu-
chając pięknego koncertu kolęd w 
wykonaniu „Bielańskich Czerwo-
nych Korali”  z OWDS Nr 2.

Liczby wielce wymowne

Na posiedzeniu Rady Progra-
mowej Seniorów Bielańskich mó-
wiły same za siebie. Nie wdając się 
więc w zachwyty słowne nad dzia-
łalnością Klubu Seniora przy Klu-
bie Mieszkańców WSBM „Chomi-
czówka”, po prostu je przytocz-
my.

Klub istnieje ponad 30 lat. W 
różnych formach aktywizacji senio-
rów uczestniczy obecnie prawie 
300(!) osób. Na cotygodniowe spo-
tkania czwartkowe przychodzi ok. 
50 członkiń i członków. W zajęciach 
rekreacyjno–sportowych bierze 
czynny udział: na Chomiczówce ok 
200 osób w dziewięciu grupach, na 
Piaskach ok. 120, na Reymonta w 
szkole nr 209 ok. 20, na Rudzkiej w 
szkole nr 53 ok. 30, na Przybyszew-
skiego w gimnazjum nr 72 ok. 20,                        
na ul. Fontany w szkole nr 133 ok. 
15 i w „Domino” 25 osób. Z zajęć 
na basenie korzysta blisko 330 (!) 
osób. Wszystko to dzieje się w ra-
mach pilotowanego przez TKKF 
„Chomiczówka” i bardzo wspiera-
nego przez Zarząd i Radę WSBM 
„Chomiczówka” programu aktywi-
zacji seniorów bielańskich pt. „Se-
nior starszy – sprawniejszy”.

A w klubie przy Pabla Nerudy 
już dziewięć lat funkcjonują warsz-
taty plastyczno–malarskie (30 
osób), pięć lat istnieje kabaret „Żmi-
ja”, siedem lat – chór, coraz większe 
powodzenie mają warsztaty tanecz-
ne. 30 osób wybrało robótki ręczne, 
5 pań czyta przedszkolakom bajki. 
Powodzeniem cieszą się wykłady 
– z literatury, sztuki, kultury życia 

Złote Gody na Bielanach

zostali uhonorowani przez władze 
Dzielnicy Bielany.

Gospodarzami uroczystości 
byli Rafał Miastowski, burmistrz 
dzielnicy Bielany oraz jego zastęp-
cy Marek Lipiński i Piotr Rudz-
ki. Życzenia Jubilatom złożyli 

także przedstawiciele Rady Dziel-
nicy Bielany: Maria Mossakow-
ska, wiceprzewodnicząca oraz 
Ilona Popławska, przewodnicząca 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Po-
mocy Społecznej. 

Po wręczeniu pamiątkowych 
dyplomów, upominków i kwiatów 
oraz wzniesieniu lampki szampana 
i tradycyjnym „sto lat” Jubilaci 
zostali zaproszeni na uroczysty 
obiad oraz przygotowany z tej oka-
zji koncert. Specjalnie dla naszych 
Czcigodnych Jubilatów wystąpili 
Joanna Stefańska-Matraszek, 
Marian Opania przy akompania-
mencie Janusza Tylmana.

Wszystkim Jubilatom jeszcze 
raz życzymy dużo zdrowia, miłości 
oraz wiele radości we wspólnym 
życiu.

WSZ
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Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Zarządu Dzielnicy Bielany i Zarządu 

TKKF „Chomiczówka” za wdrażanie oraz koordynację programu 
„Senior – starszy, sprawniejszy”.

Podziękowania również dla Danuty Rozmus – dyrektor Gimnazjum 
nr 72 i Małgorzaty Szerszeń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 133 za 
nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej do realizacji ćwiczeń.

Wszystkim Państwu dziękujemy za zaangażowanie i trud wkładany 
dla ludzi starszych, a z okazji świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
2014 życzymy zdrowia i dalszej przychylności dla tej formy rekreacji.

Grażyna Lewińska z seniorami ze Starych Bielan

Zapraszamy do udziału w 
krótkoterminowej grupie 
terapeutycznej dla doro-

słych. Czas trwania grupy to 6 – 
miesięcy (począwszy od stycznia 
2014 r.). Spotkania  będą odbywa-
ły się raz w tygodniu we wtorki w 
godz. 17.30–19.00. 

Grupa przeznaczona jest dla 
osób dorosłych przeżywających 
trudności zarówno w bliskich rela-
cjach jak i ogólnie w kontaktach z 
innymi ludźmi. Do uczestnictwa w 
grupie zapraszamy osoby, które:

● Szukają dróg wyjścia z trud-
nej sytuacji życiowej.

● Mają trudne i bolesne relacje 
z bliskimi osobami.

● Chcących lepiej rozumieć sie-
bie, wyrażać myśli i potrzeby.

● Chcą się dowiedzieć co mogą 
inni myśleć w kontakcie z nimi.

Nabór na grupę terapeutyczną
● Odczuwają brak satysfakcji w 

życiu.
● Czują się często samotne, 

opuszczone lub nie zrozumiane. 
● Chcą się czuć bardziej pewnie 

i umieć sobie radzić z krytyką. 
● Mające problemy wymagają-

ce rozwiązania.
Uczestnictwo w grupie poprze-

dzone jest obowiązkowymi indy-
widualnymi konsultacjami w Spe-
cjalistycznej Poradni Rodzinnej 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
przy al. Zjednoczenia 11 wejście 
od ul. Daniłowskiego.

Nabór do grupy trwa cały rok. 
Udział w grupie, jak i konsultacje 
są bezpłatne. Aby umówić się na 
konsultację zadzwoń 22 864 73 06 
pon. – pt. w godz. 8–16 do psycho-
terapeuty Agnieszki Bińczak.

SPR

codziennego, wycieczki, wieczorki 
taneczne i integracyjne spotkania z 
przedszkolakami. Wszystkie formy 
aktywizacji fi zycznej, intelektual-
nej, kulturalnej i społecznej senio-
rów oparte są tu na pracy wolonta-
riuszy. 

„Zapiszmy wspomnienia”

Te tytuł konkursu literackiego, 
którego organizatorem jest Media-
teka Start–Meta, ul. Szegedyńska 
13a, 01-957 Warszawa. Konkurs 
przewidziany jest dla osób doro-
słych, także seniorów. Wspomnie-
nie z życia autora może mieć dowol-
ną formę – felietonu, reportażu, 
opowiadania, pamiętnika itp. Nie 
może przekraczać 7200 znaków, 
czyli 4 stron formatu A-4 maszyno-
pisu. Przyjmowane będą teksty pi-
sane ręcznie, wymaganej objętości. 
Należy podać imię i nazwisko auto-
ra, adres i telefon kontaktowy. Moż-
na nadesłać pocztą elektroniczną – 
sekretariat@mediateka.waw.pl, albo 
dostarczyć osobiście do 1 lutego 
2014 r. Przewidziano nagrodę głów-
ną i dwa wyróżnie-
nia. Powinno to 
być najważniej-
s z e  ż y c i o w e 
wspomnienie. 

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

12

Fo
t. 

Z.
 M

or
aw

sk
i

Fo
t. 

Z.
 M

or
aw

sk
i

Tegoroczni Złoci Jubilaci

Uczestnicy wigilii

Ilona Popławska i Rafał Miastowski składają Jubilatom gratulacje
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Tradycyjnie, jak co roku ob-
chodziliśmy w naszej dziel-
nicy Jubileusz Długoletnie-

go Pożycia Małżeńskiego miesz-
kańców Bielan. Uroczystość odby-
ła się 23 listopada 2013 r. w Sali 
Lustrzanej Ogniska TKKF Chomi-
czówka przy ul. Pabla Nerudy 1.

W tegorocznej uroczystości 
udział wzięły 44 pary, które 
wspólnie świętowały 50. i 60. 
rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego.

Te wspólnie przeżyte lata to 
symbol wierności i miłości rodzin-
nej, to dowód wzajemnego zrozu-
mienia i istoty związku małżeń-
skiego, to wzór i piękny przykład 
dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie. Jubilaci 



1. Teresa Renata Banasiak – PO, siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny 18a, g. 18.00-19.00 – 2 stycznia oraz Urząd Dziel-
nicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 18.00-19.00 – 29 stycznia.

2. Ewa Maniszewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.30-19.00
3. Ryszard Podczaski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 14 stycznia.
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 stycznia.

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 stycznia.

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 stycznia.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34,  g. 13.00-14.00 – 7 stycznia.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 18.00-19.00 – 30 stycznia oraz Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 

179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 7 stycznia.

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  g. 17.00-18.00 – 7 stycznia.
3. Elżbieta Neska – PO, Zespół Szkół Nr 124, ul. Conrada 6,  g. 18.00-19.00 – 8 stycznia.
4. Sławomir Umiński – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30
5. Jarosław Wąsik – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.10-18.10 – 29 stycznia.

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

1. Anna Czarnecka – SLD e-mail: ancho@wp.pl, Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, godz. 16.30-17.30 – 8 stycznia.
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 stycznia.
3. Michał Sikorski, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 16.30-18.00, po wcześniejszym umówieniu w 

Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 7 stycznia.
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
5. Maciej Więckowski – Przewodniczący Klubu  PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29,  g. 19.00-20.00 

– 13 stycznia.

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 stycznia.

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,  g. 17.00-18.00 – 7 stycznia.

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.

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  STYCZNIU
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Z okazji 
Świąt Bożego 
Narodzenia 

składamy Państwu 
życzenia zdrowia, 

spokoju, przyjacielskiej 
i rodzinnej atmosfery 
przy wigilijnym stole, 

a w  Nowym 2014 Roku
pomyślności i radości.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 2014  
wszelkiej pomyślności, 

spokoju i radości 
dla wszystkich  

mieszkańców Bielan
życzą

Radni Klubu 
Platformy Obywatelskiej

Wszystkim 
mieszkańcom 

naszej 
Dzielnicy

pragniemy 
złożyć życzenia

 wypełnionych radością, 
przyjaźnią i miłością 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz obfi tującego 

w dobro i szczęście
Nowego 2014 Roku.

Radni Kluby 
Lewicy Demokratycznej

składamy Państwu 

Wśród nocnej ciszy
Głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze,
Bóg się wam rodzi!

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)

Radni Klubu 
Prawo i Sprawiedliwość
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BOK – Styczeń

05.01 (niedziela), godz. 16.00,
12.01 (niedziela), godz. 16.00 
Karnawałowy Bielański Dancing
Bilety: 15 zł, Dancing 5.01 - przedsprzedaż 
od 2 stycznia, Dancing 12.01 - przedsprze-
daż od 7 stycznia.
Jak wygląda dzień powszedni większości 
z nas? Z domu do auta, z auta do pracy, z 
pracy do auta, z auta do super-marketu, z 
super-marketu do auta, z auta do domu. 
Sympatycznie? Nawet Sylwestra zazwy-
czaj spędzamy statycznie. Mamy dla Pań-
stwa terapię na zimowe, szare dni. Taniec! 
Po prostu ruch przy muzyce nazwany 
dawno temu  - dancingiem. Znakomita 
oprawa muzyczna i przytulna atmosfera 
zyskały już grono zagorzałych fanów, któ-
rzy wiedzą, że takich miejsc w Warszawie 
nie ma zbyt wiele . 
Zatem zapraszamy na Bielańskie Dancingi 
przypominając, że jest to czas karnawału 
z którego niegdyś słynęła Warszawa  (An-
drzej Brzeski, BOK).

10.01 (piątek), godz. 18.00 
Otwarcie wystawy fotogra� cznej 
Natalii Kuźmicz pt. „Fotoinspiracje”.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy na 
otwarcie wystawy Natalii Kuźmicz pt.: „Fo-
toinspiracje”, który odbędzie się 10 stycz-
nia 2014 r. o godz. 18.00.  Autorka prac nie 
jest zawodowym fotogra� kiem, ale pasję 
tą odziedziczyła po dziadku i ojcu, przy-
glądając się ich pracy w prowizorycznie 
stworzonej ciemni.  Mimo iż z zawodu jest 
� lologiem i całe życie pracowała na uczel-

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

Kasa czynna: pon, śr, czw, pt 16.00-19.00, wt 10.00-13.00

ni, nie rozstawała się z aparatem fotogra-
� cznym. Efektem tej pasji połączonej z po-
dróżami są liczne fotogra� e przyrodnicze, 
które sprzedawała do kilku czasopism.
Pani Natalia Kuźmicz w swojej pasji foto-
gra� cznej nie zatrzymała się na uchwy-
ceniu danego momentu, ale postanowiła 
twórczo przetworzyć fotogra� e do abs-
trakcyjnych kompozycji. Rozwój technik 
fotogra� cznych i programy gra� czne są 
obecnie dla niej pretekstem do stworze-
nia, jak sama mówi, nowych rzeczywisto-
ści. Zapraszamy do obejrzenia „Fotoinspi-
racji” – wystawa czynna do 9.02.2014 r. 
(Renata Szymanowska, BOK).

12.01 (niedziela), godz. 12.30 
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodzi-
ny” – Bal Karnawałowy. 
Bilety: 10 zł (dziecko), 10 zł (dorosły). Re-
zerwacja i przedsprzedaż od 7 stycznia.
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z opie-
kunami do Bielańskiego Ośrodka Kultury 
na kostiumowy bal karnawałowy, który or-
ganizujemy w niedzielę 12 stycznia 2014 r. 
w ramach imprezy „Dwie Godziny dla Ro-
dziny”, tradycyjnie o godz. 12.30. 
Imprezę poprowadzą artyści z Agencji Arty-
stycznej Dur-Moll. Będzie muzyka na żywo. 
Nie zabraknie również konkursów ze słod-
kimi nagrodami. Zachęcamy wszystkich do 
przebrania  się w oryginalne i pomysłowe 
stroje.  Z radością powitamy śliczne księż-
niczki, dzielnych rycerzy, małych Indian 
i nie tylko. Życzymy wspaniałej zabawy! 
(Anna Zaremba-Moulahcene, BOK).

17.01 (piątek), godz. 19.00 
Spektakl „Scenariusz dla trzech 
aktorów” według Bogusława Scha-
e� era. 
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy).
Przedsprzedaż od 9 stycznia
Reżyseria: Paweł Paszta, obsada: Marcin 
Chochlew, Cezary Jankowski, Sebastian 
Świerszcz.
Spektakl „Scenariusz dla trzech aktorów” 
wg tekstu Bogusława Schae� era pod tym 
samym tytułem to, określając w najwięk-
szym skrócie, kabaret teatralny. Tekst, na-
pisany pod koniec lat sześćdziesiątych, 
skrzy się tak nieprawdopodobnie aktual-
nym dowcipem językowym, sytuacyjnym, 
że aż momentami trudno uwierzyć, że ma 
już tyle lat. Prosta historia o nieudanej 
próbie zrobienia spektaklu przez dwóch 
aktorów i reżysera pełna jest przezabaw-
nych gagów, zarówno tych napisanych 
przez Schae� era, jak i improwizowanych 
na żywo przez wykonawców. 

22.01 (środa), godz. 18.00 
Z cyklu „Spotkanie z Podróżni-
kiem” Pauliną Hakim  – Malediwy
Wstęp wolny. O swoich wojażach i wraże-
niach z podróży po unikalnych wyspach 
archipelagu opowie tym razem Paulina 
Hakim. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
którzy marzą o pobycie w raju! „Chcesz zo-
baczyć RAJ? Zamknij oczy, Bóg stworzył 
Malediwy, a potem na ich wzór raj” – mó-
wią wyspiarze. 

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

24.01 (piątek), godz. 19.00 
Koncert kolęd w wykonaniu Beaty 
Czerneckiej i Piotra KUBY Kubowi-
cza, artystów krakowskiej Piwnicy 
pod Baranami. 
Bilety: 25 zł ( normalny), 20 zł (ulgowy). 
Przedsprzedaż od 13 stycznia.
Artyści z Piwnicy pod Baranami zapraszają 
na pełen ciepła zimowy wieczór, w trakcie 
którego odbędzie się koncert kolęd. Na 
koncert składają się kolędy i pieśni kom-
pozytorów piwnicznych w wykonaniu 
Beaty Czerneckiej i Piotra KUBY Kubowi-
cza – znanych osobowości słynnego, kra-
kowskiego kabaretu.  Artystom towarzy-
szą piwniczni  muzycy:  pianista - Paweł 
Pierzchała i legendarny skrzypek Piwnicy 
pod Baranami - Michał Półtorak. Trwający 
godzinę, piękny, nastrojowy koncert na 
długo pozostawi miłe wspomnienie. 

25.01 (sobota), godz.15.00
Wieczór słowno-muzyczny „Roz-
kwitały pąki białych róż”
Wstęp wolny. Wieczór słowno-muzyczny 
„Rozkwitały pąki białych róż”, w stulecie I 
wojny światowej 1914 r. i wymarszu I Ka-
drowej Brygady Legionów marszałka Józefa 
Piłsudskiego, w drodze ku wolności. Klubo-
we spotkanie Zespołu Animatorów Kultury 
Rady Programowej Seniorów Bielańskich. 

6.01 (pon.),  godz. 18.15–19.45
Warsztaty tańca brzucha dla 
początkujących (początek cyklu 
zajęć).  
Taniec orientalny i wszystkie aspekty ko-
biecości. Dla Pań w każdym wieku. Prowa-
dzenie: Dominika Milczarek. Koszt 70 zł 
od osoby za cykl (4 spotkania x 1,5 godz.), 
zapisy (22) 835 54 44                                    

9.01 (czwartek), godz. 17.30–19.00 
Warsztaty � lcowania – korale,  
broszki, kolczyki.
Warsztaty � lcowania na sucho to dosko-
nała zabawa  i  okazja do  stworzenia wy-
jątkowej biżuterii. Zapraszamy młodzież 
i osoby dorosłe. Zapewniamy wszystkie 
materiały. Prowadzenie: Barbara Dela-
kowicz. Koszt 30 zł od osoby, zapisy do 
8.01.2014 r.

11.01 (sobota), godz. 12.00 – 13.00
Z cyklu „Rodzinne spotkania ze 
sztuką”. 
W programie spektakl pt. „Wars i Sawa” w 
wykonaniu Teatru Czarodziej. Bilety: 5 zł  
od osoby

16.01 (czwartek), godz. 17.30 -19.00
Warsztaty � lcowania – kwiaty. 
Warsztaty � lcowania na mokro, zajęcia 
skierowane do młodzieży i osób doro-
słych. Zapewniamy wszystkie materiały. 
Prowadzenie - Barbara Delakowicz. Koszt 
30 zł od osoby, zapisy do 14.01.2014 r.    

28.01 (wtorek), godz.18.30 - 19.30 
Prelekcja z pokazem multimedial-
nym z cyklu „W 60 minut dookoła 
świata – Norwegia i � ordy”.
Prowadzenie: Jarosław Bobin. Wstęp wolny.

18.01 (sobota), godz. 19.00 

Recital Katarzyny Żak 
z piosenkami Agnieszki Osieckiej, 
Wojciecha Młynarskiego,  
Jana Jakuba Należytego

Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jana 
Jakuba Należytego, do których  muzy-
kę napisali  nieprzeciętni kompozytorzy 
m.in.: J. Abramow, K. Paszek, H. Wars. 
Spotkanie z Katarzyną Żak to spotkanie 
nieprzeciętne, interesujące, zróżnicowa-
ne; miejscami nostalgiczne, miejscami za-
bawne. Zdolności wokalne w połączeniu z 
talentem aktorskim gwarantują znakomi-
ty efekt sceniczny.

Wdniach 11–12 stycznia 2014 r. 
Stowarzyszenie Miłośników Ko-
tów „Jedynka” organizuje Mię-

dzynarodową Wystawę Kotów Rasowych, 
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bie-
lany Rafała Miastowskiego. W hali lekko-
atletycznej im. J. Kusocińskiego AWF przy 
ul. Marymonckiej 34 będzie można podzi-
wiać koty z całej Europy.

Międzynarodowa 
Wystawa Kotów na AWF-ie

Odwiedzający wystawę będą mogli za-
sięgnąć porady u doświadczonych hodowców 
i dokonać zakupów w licznych stoiskach 
zoologicznych. Wystawa dostępna będzie dla 
widzów w sobotę i niedzielę w godz. 10.00–
17.00. Bilety w cenie: normalny – 15 zł, 
ulgowy – 10 zł, będą do nabycia w dniu 
Wystawy w kasach biletowych hali AWF-u. 

Redakcja
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Bilety: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy. 
Przedsprzedaż od  9 stycznia 
Katarzyna Żak– aktorka teatralna i � lmo-
wa. Uwielbiana przez widzów za pełną 
ciepła i naturalności postać Solejukowej 
w serialu „Ranczo”. 
Jednakże mało kto wie, że Katarzyna Żak 
jest także znakomitą wokalistką oraz że 
ma na swoim koncie wydane dwie płyty: 
“Młynarski – Jazz”, na której znajdują się 
standardy jazzowe z polskimi tekstami 
Wojciecha Młynarskiego  oraz  “Kolędy 
na cały rok” z tekstami Bogdana Leobla i 
muzyką Włodzimierza Nahornego. Cho-
ciaż trudno oderwać się od roli Solejuko-
wej z serialu Rancho, to jednak podczas 
recitalu możemy poznać Katarzynę Żak  
jako wokalistkę, której zainteresowania 
muzyczne związane są z jednej strony 
tekstem literackim, z drugiej zaś kompo-
zycjami około jazzowymi i jazzowymi.  
Nie bez przyczyny zatem w jej reper-
tuarze znajdują się przede wszystkim 
utwory znakomitych poetów:  Agnieszki 
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SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku do piątku. Refe-
rencje. Tel. 697 960 691, 693 619 857. 

• Dziewczyna z liceum, drobne prace biurowe, we własnym domu. 
Tel. 799 325 804 dzwonić od godz. 19.00 do 23.00.

USŁUGI
• Pogotowie komputerowe. Masz problem z komputerem ? Za-
dzwoń! ;-). Bezpłatny dojazd na terenie Warszawy. Wystawiam 
faktury Vat 23%. Telefon: 503-500-065.

• Masz dziecko z atopowym zapaleniem skóry – pomogę. Jestem 
ekspertem z dziedziny atopowego zapalenia skóry z wieloletnim 
doświadczeniem. Mogę Ci pomóc, sprawdź i przekonaj się sama. 
Tel. 503 807 460.

• 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.

• Gazowe, elektryczne, hydrauliczne, remontowe usługi. Tel. 
531 179 360.

• Pielęgniarka – opiekunka, prywatnie tel. 725-369-833.
• Sprzątam, myję okna, prasuję, piekę ciasta, tel. 509 460 110.

NAUKA
• Uczennica liceum, studentka szkoły Angielskiego Speak-Up 
udzieli korepetycji młodzieży w podstawówce i w gimnazjum. 
Posiadam referencje ze szkoły angielskiego. 25 zł za 60 min. 
Tel. 603 948 006.

• Angielski dla dzieci i młodzieży. Dojazd do ucznia. Tel. 888 
261 207.

• Korepetycje. Student UW. Matematyka, fi zyka, chemia. Podsta-
wówka, gimnazjum, liceum. Tel. 695 329 916.

• Student informatyki udzieli tanich korepetycji z matematyki 
uczniom i uczennicom szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 
liceum. Tel. 698 798 837

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Zamienię atrakcyjną działkę zagospodarowaną 1100 m2 z 
solidnym domem z bali 75 m, woda miejska - Urle nad rzeką 
Liwiec na małe mieszkanie w Warszawie lub sprzedam, tel. 
798 992 264.

• Małżeństwo szuka mieszkania (2-3 z kuchnią). Tel. 792 515 348, 
538 494 144, dzwonić od godz. 20.00 do 24.00.

• Studenci poszukują mieszkania (2-3 z kuchnią). Tel. 538 494 
144, dzwonić od godz. 20.00 do 24.00. 

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

• Wynajmę mieszkanie – 2 pokoje, stacja metra Stare Bielany – 
1450 PLN, tel. 883 295 440.

• Ładne, rozkładowe 53 m2, własnościowe, trzypokojowe, I p. 
w bloku IV, widna kuchnia, balkon, zieleń Słodowiec – metro, 
zamienię na dwa pokoje do II piętra w niskim bloku. Chętnie 
Bielany. Tel. 798 992 264.

• Emeryt szuka małego pokoiku, niedrogiego, tel. 516 386 732.
• Stare Bielany/Lisowska M-4 65m metro 501765952
• Żeromskiego 49 m cegła 2p/4 śliczny rozkład balkon ciche(bu-
dynek w drugim rzędzie), tel. 602360494.

• Kasprowicza 58.5m 3 pokoje obok stacji Stare Bielany tel. 
22 8340210.

• Do wynajęcia atrakcyjne mieszkanie 3pokojowe na Bielanach 
tel. 22 8480474

• Poszukujemy mieszkania na Starych Bielanach, tel. 22 
8340210.

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

• Małżeństwo szuka mieszkania w dowolnej dzielnicy. Tel. 664 
593 791 dzwonić od godz. 19.00 – do 22.00.

• Małżeństwo szuka taniego mieszkania. Tel. 507 150 471.
• Małżeństwo szuka mieszkania najtaniej. Tel. 799 325 804 
dzwonić od godziny 19.00 do 23.00.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią na Bielanach, ul. Kasprowicza, 
40 m2, umeblowane dla rodziny. Cena 1300,00 + światło. Tel 
507 150 471.

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią na Bielanach, ul Kasprowicza, 38 
m2, umeblowane, odnowione, dla rodziny. Cena 1300/1250 do 
negocjacji + światło. Tel 507 150 471.

• Wynajmę pokój na Bielanach, 18 m2 pracującemu panu bez 
nałogów. Cena 550 bez dopłat. Tel. 690 311 121 dzwonić do 
godz. 22.00.

• Wynajmę pokój na Bielanach, 18 m2 pracującemu panu, wiek 
max. do 40 lat, może być palący. Cena 550 bez dopłat. Tel. 690 
311 121 dzwonić do godz. 22.00.

SPRZEDAM
• Sprzedam samochód Volvo 440, rok produkcji 1996, pojemność 
1,8 benzyna, oryginalny przebieg 127 tys. km, drugi właściciel po 
126 tys. km wymieniony olej + pozostałe płyny, wszystkie fi ltry, 
nowe klocki hamulcowe i tarcze, nowy akumulator, klimatyzacja, 
ABS, imobilaizer, centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, 
poduszki powietrzne, radio – magnetofon, kpl. kluczyków, nie 
uderzony. Tel. 505 376 576.

• Zegar podłogowy secesyjny, niemiecki, Hearvina – oryginał, 
bogato rzeźbiony; zegar wiszący niemiecki stary; lampa 
lecznicza na podczerwień, leczy bóle reumatyczne. Tel. 505 
995 268.

Ogłoszenia drobne
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Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe Bielany

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

DLACZEGO WARTO UPRAWIAĆ SPORT ZIMĄ?
CRS Bielany zachęca mieszkańców do korzystania z naszych obiektów oraz uprawia-

nia sportu zimą. Aktywność sportowa pomaga zachować szczupłą sylwetkę i kondycję 
przez cały rok. To doskonały sposób na:

● walkę z depresją sezonową
● wzmocnienie odporności organizmu
● zahartowanie się
Jeśli uda się Państwu wygospodarować na sport chociaż 45 minut 3 razy w tygo-

dniu odkryją Państwo nieprzebrane zasoby energii. Uprawianie sportu zmotywuje Was 
- wybierzcie ekscytujące ćwiczenia, które poprawią Waszą wydolność!

Na sali � tness mieszczącej się w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20 każdy, 
bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. Proponowane zajęcia:

● PŁASKI BRZUCH ● ZDROWY KRĘGOSŁUP ● TBC ● ABT ● FATBURNING   
● ZGRABNE POŚLADKI I UDA ● PILATES – EASY ● ABT ● FITGYM 
● INTERWAŁ ● STRETCHING ● ZUMBA ORAZ CELLU – STOP.
Przypominamy, że mamy  również zajęcia w soboty. 
Wielbiciele pływania mogą skorzystać z dwóch bielańskich pływalni: przy ul. Lin-

dego 20 oraz z obiektu przy ul. Conrada 6, gdzie poza basenem jest także jacuzzi oraz 
sauna. Zapraszamy do CRS Bielany od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00–22:00 
oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 8:00–22:00. 

Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej: www.crs-bielany.waw.pl.

CRS i Biblioteka – Styczeń

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

Do 15  stycznia 2014 r. 
Wystawa rycin:  „Żyd niemalowany 
w Warszawie”. 

 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 43, przy ul. Perzyńskiego 3, 

tel 835 18 43
W każdy wtorek o godz. 11.00 
Zapraszamy dzieci na zajęcia „Bi-
blioteka na Ciebie czeka”.

W każdy czwartek o godzinie 17.00
Zapraszamy na warsztaty plastycz-
no-techniczne z wykorzystaniem 
różnych technik zdobień artystycz-
nych. Czas trwania 1,5 godziny. 
Na zajęcia obowiązują zapisy: poprzez 
e-mail: bibld.43@bibliotekabielany.waw.
pl (w tytule prosimy napisać „warsztaty – 
czwartek”) bądź osobiście. Liczba miejsc 
ograniczona. Decyduje kolejność zgło-
szeń.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 49, przy al. Reymonta 6, 

tel. 663 73 85

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

Mediateka Start- Meta, 
ul. Szegedyńska 13a, 

www.mediateka.waw.pl , 
tel. 22 291 44 68

12.01.2014 r. godz. 15.00-20.30
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Mediatece Start-Meta.
W programie:
● 15.00-19.00 - Turnieje gier komputero-
wych i Xbox 360 kincect, Maraton Scrab-
blowy, budowa serca Mediateki z klocków 
K’Nex, 
●18.00-19.00 - Warsztaty tańca irlandzkie-
go oraz folkowa zabawa taneczna
●19.00-20.00 - Koncert muzyki irlandzkiej 
i elektronicznej TAP IREE
●20.00 - Światełko do nieba  

15.01.2014 r. godz. 17.30
Rodzinne kolędowanie ze Spo-
łeczną Szkołą Muzyczną I st. im. W. 
Lutosławskiego STO.

18.01.2014 r. godz. 18.00
Koncert kolęd i pastorałek w wyko-

naniu zespołu Viva 
La Musica   

22.01.2014 r. godz. 
17.00
 Teatrzyk dla dzieci – 
„Dziadek do orze-
chów” w wykonaniu 
Teatru Duet
Interpretacja powieści 
dla dzieci autorstwa 
E.T.A. Ho� manna. Bajka 
interaktywna z elemen-
tami edukacyjnymi. 

25-26.01.2014 r.
godz. 9.00-16.00
Ogólnopolski Turniej 
Warhammer 40 000.
Zapraszamy również 
na Rodzinne Soboty w 
MultiCentrum:
4.01.2014 r. - godz. 
10.00-16.00 - Dzień 
Japoński
18.01.2014 r. - godz. 
10.00-16.00 - Dzień 
Babci i Dziadka
25.01.2014 r. - godz. 
10.00-16.00 - Dzień 
Kubusia Puchatka

CRS i Biblioteka – StyczeńCRS i Biblioteka – StyczeńCRS i Biblioteka – StyczeńCRS i Biblioteka – StyczeńCRS i Biblioteka – Styczeń
Biblioteka Publiczna 

im. Stanisława Staszica
www.bibliotekabielany.waw.pl

Zarząd i Przewodniczący Jednostki Samorządowej 
Wawrzyszew Nowy

składają życzenia świąteczne
mieszkańcom Bielan, w szczególności z Osiedla Warzyszew

Przewodniczący Zygmunt Morawski

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz skra ca nia nieza mó wio nych tekstów. 
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Bieganie na Bielanach
19 stycznia 2014 r. Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan

z dziećmi, które podchodziły do obrazów i 
żywo je oceniały: temat i kolory.   

Gościem pani Mirosławy był Wiesław 
Dąbrowski, który został odznaczony me-
dalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Medal nadawany jest osobom 
szczególnie wyróżniającym się w 
dziedzinie twórczości artystycznej, 
działalności kulturalnej lub ochronie 
kultury i dziedzictwa narodowego. 

Mamy nadzieję na cykliczne spo-
tkania z panem Dąbrowskim, który 
ze swoim dorobkiem fi lmów doku-
mentalnych, ukazujących życie zna-
nych Polaków, zwiedził cały świat.

Druga wystawa poświęcona jest 
25-leciu Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Karykatury. Gala miała miejsce 
21 grudnia 2012 r. w Teatrze Rampa. 
Minister Kultury uhonorował medala-

mi Gloria Artis dwóch twórców: Zbigniewa 
Ziomeckiego i Juliana Bohdanowicza. 
Plansze wystawowe przygotował obecny 
prezes stowarzyszenia Witold Mysyro-
wicz. 

Wernisaż zorganizowała studentka An-
gelika Sikora, która współpracuje z naszym 
centrum w ramach praktyk studenckich.

Wszyscy goście zostali zaproszeni na 
spędzenie wspólnego czasu przy słodko-
ściach i kawie.

Obie wystawy można oglądać w BCEK 
przy ul. Szegedyńskiej 9a do końca grud-
nia 2013 r. 

Tadeusz Olechowski

Wernisaż prac 
plastycznych w BCEK-u

Wspaniałe sukcesy 
Hutniczek

szawiance pokonała... właśnie 
klubową koleżankę – Martę Sołtys.

Hutniczki są jednak speed badmintonową 
potęgą nie tylko w grze singlowej. Ich łupem 
(Karasek/Witwicka) padł brązowy medal 
Mistrzostw Świata w Berlinie, a także złoto 
(Karasek/Sołtys) w Deblowych Mistrzo-
stwach Polski.

W związku z sukcesami, klub planuje po-
szerzenie sekcji i zwiększenie liczby reprezen-
tantek, nie tylko w kategorii Open, ale także w 
kategoriach młodszych i starszych. Kulmina-
cyjnym punktem kolejnego sezonu będą Mi-
strzostwa Europy, których gospodarzem będzie 
Warszawa. Niewykluczone, że reprezentantki 
bielańskiego klubu, przy własnej publiczności, 
zdołają sięgnąć po najwyższe laury!

Katarzyna Witwicka

Janina Karasek i Marta Sołtys, w towarzystwie 
prezesa klubu Hutnik Warszawa, Macieja Purchały
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Dorota Tondera, Mirosława Kośmider i Angelika Sikora
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30listopada w Bielańskim Centrum 
Edukacji Kulturalnej spotkaliśmy 
się na wernisażu dwóch wystaw 

plastycznych: malarstwa Mirosławy Kośmi-
der i satyry polskich artystów karykatury. 

Mirosława Kośmider jest z wykształce-
nia nauczycielką, która dopiero na emeryturze 
mogła poświęcić się swojej życiowej pasji – 
malowaniu. Tworzy z potrzeby ducha, ale też 
na życzenie swoich przyjaciół i znajomych, 
stąd w jej twórczości wspaniałe kopie wiel-
kich mistrzów, np. Van Gogha. 

Jednak coraz częściej pani Mirosława sięga 
po polski mazowiecki krajobraz. Na wernisażu 
mówiła o namalowanej serii przydrożnych 
kapliczek i o planach na przyszłość. To właśnie 
dzięki tej pasji pani Mirosława odkryła cel 
swojego życia po zakończeniu pracy zawodo-
wej. Te słowa kierowała do obecnych na wer-
nisażu młodych ludzi i młodych małżeństw 

Nasze Bielany nr 12/2013Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Zapraszamy miłośników biegania do 
udziału w jednej z najbardziej kulto-
wych imprez Bielan. Jak zawsze w 

trzecią niedzielę stycznia odbędzie się Bieg 
Chomiczówki i towarzyszący mu Bieg o 
Puchar Bielan – w 2014 r. przypada to na 
niedzielę, 19 stycznia. Nie wiemy, jaka będzie 
pogoda, ale wiemy, że zrobimy wszystko, aby 
nasze bielańskie święto biegania spełniło 
Państwa oczekiwania. 

Na stronie www.biegchomiczowki.eu 
udostępniony zostaje regulamin oraz link 
do zapisów internetowych. Zgodnie z regu-
laminem zapisy możliwe będą internetowo, 
od 20.12.2013 r. do 10.01.2014 r., a jeśli nie 
wykorzystane zostaną limity miejsc, także 
w biurze zawodów od 17 stycznia. 

Informujemy mieszkańców o okresowych 
utrudnieniach na trasie biegu, spowodowanych 
czasową zmianą organizacji ruchu. Podobnie 
jak w latach poprzednich trasa przebiegać 
będzie ulicami: Kwitnąca, Conrada, Bogusław-
skiego, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, 
Brązowniczą, Conrada, Dąbrowskiej, Bajana, 
Renesansową, Aspekt, Pabla Nerudy. Za po-
wstałe w tym dniu niedogodności z góry 
przepraszamy. 

Elżbieta Iglewska-Romanowska

Kolejny rok mija od założenia sekcji 
speed badmintona (dyscyplina 
sportu łącząca elementy tenisa, 

badmintona i squasha, która w Polsce ist-
nieje od 2008 r.) w bielańskim klubie 
Hutnik Warszawa. I znów są powody do 
dumy. Sezon 2013 był obfi ty w sukcesy i 
zakończony zdobyciem aż 2 medali w 
Mistrzostwach Polski!

Niewątpliwie najwyższe noty w tym 
roku zebrać powinna Marta Sołtys, aktu-
alnie klasyfi kowana na 1 miejscu w rankin-
gu krajowym i na 5 – w rankingu ISBO 
(międzynarodowym). Hutniczka wygrała 
w ciągu ostatnich 11 miesięcy aż 8 turnie-
jów. Największym osiągnięciem było za-
jęcie 2. miejsca na Mistrzostwach Świata 
w Speed Badmintonie w Berlinie. Jest to 
najlepszy rezultat Polki w historii 
dyscypliny w kategorii Open. – Je-
stem bardzo zadowolona z tego sezo-
nu. Bycie wicemistrzynią świata to 
naprawdę duży sukces, przy wciąż 
rosnącej konkurencji na arenie mię-
dzynarodowej – mówi Sołtys. Na 
marginesie, warto wspomnieć, że 
Polka była o punkt od mistrzostwa 
świata, a tego chyba w bielańskim 
Hutniku „jeszcze nie grali”.

Świetnie zakończyła sezon także 
druga reprezentantka Hutnika War-
szawa – Janina Karasek. Po raz 
pierwszy w karierze zdobyła tytuł 
mistrzyni Polski. W fi nale turnieju, 
który odbył się w listopadzie na War-


