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GA ZE TA BEZ PŁAT NA

Ul. Kochanowskiego żyje mundialem
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Bielańskie Dni Kultury 2006

Tegoroczny odpust na Bielanach

Delegacja władz dzielenicy i Dariusz Michalczewski (pierwszy z lewej) przed budynkiem OPP

Nasze 
spotkanie 
z Papieżem

Ponad 300.000 warszawiaków przy-
było 26 maja br. na pl. Piłsudskiego, aby 
uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, 
której przewodniczył i homilię wygłosił 
Ojciec Święty Benedykt XVI.

Z licznych rozmów prowadzonych 
w tamtych dniach z bielańczykami wynika, 
że wielu z nich osobiście powitało Papieża 
na swojej ziemi. W spotkaniu z Benedyktem 
XVI brali udział zarówno dzieci i młodzież 
z naszych szkół, jak również władze 
i urzędnicy z Urzędu Dzielnicy oraz wierni 
z bielańskich parafi i.

Wszyscy podkreślali radość z powodu 
spotkania z następcą naszego ukochanego 
Jana Pawła II. 

„Zanim rozpoczęła się msza święta 
z Papieżem Benedyktem XVI, spotkałam 
się z ogromną życzliwością służb porządko-
wych i wszystkich przybyłych do Warszawy 
pielgrzymów. Mimo nieustającego deszczu,  
wody lejącej się za kołnierz z parasoli, 
stałam w wielkim skupieniu w oczekiwaniu 
na osobę i słowa Piotra naszych czasów. 
I warto było... Żadne słowa nie wyrażą tych 
przeżyć. Tego dnia słuchałam Papieża Be-
nedykta XVI, czując jednocześnie duchową 
obecność Jana Pawła II” – powiedziała 
Beata, mieszkanka Bielan.

Tadeusz Olechowski

Zielone Świątki
– odpust na Bielanach

Pewnie już od około dwustu, może 
więcej lat, przyjęło się nazywać Zielonymi 
Świątkami święto Zesłania Ducha Świę-
tego, obchodzone w chrześcijaństwie dla 
upamiętnienia dnia, w którym Duch Święty 
objawił się uczniom Chrystusa zgroma-
dzonym w Wieczerniku w pięćdziesiątym 
dniu po Jego Zmartwychwstaniu. Przyjęło 
się także określać mianem „odpust” różne 
festyny ludowe, towarzyszące niektórym 
uroczystościom kościelnym. 

Taki właśnie odpust miał miejsce 4 
czerwca 2006 r. w Kościele Pokame-
dulskim przy ul. Dewajtis na Bielanach. 
Uroczysta msza św., poprzedzona proce-
sją, zgromadziła w kościele wiernych nie 
tylko z Bielan, ale także gości z Białorusi 
i Ukrainy. Przyjechała też strażacka orkie-
stra dęta z Zabuża (Zamojszczyzna), która 
w czasie mszy, a także po jej zakończeniu 
prezentowała swoje talenty. Był nawet 
gość z Zimbabwe, którego prowadzący 
uroczystość ks. Wojciech Drozdowicz 
nie omieszkał zaprosić do mikrofonu, 
aby gość mógł przekazać wiernym swoje 
pozdrowienia.

więcej na str. 8-9

Lato 
w mieście
2006

Tegoroczna akcja „Lato w mieście 
2006” na terenie dzielnicy Bielany będzie 
prowadzona od dnia 26 czerwca do 25 
sierpnia 2006 r. w 16 punktach dzienne-
go pobytu oraz w  3 placówkach z zaję-
ciami specjalistycznymi (MDK ”Bielany”, 
MDK im. Marii Gwizdak, OPP). 

Zajęcia pod kierunkiem wykwalifi kowa-
nej kadry pedagogicznej będą odbywały 
się od poniedziałku do piątku w godzinach 
od  8.00 do 16.00. We wszystkich punktach 
dziennego pobytu uczestnicy będą mogli 
skorzystać z nieodpłatnych posiłków. Ca-
łodniowy pobyt dziecka w placówce oraz 
wszystkie wycieczki, bilety wstępu i prze-
jazdu będą bezpłatne.

Podczas akcji organizowane będą wy-
cieczki przybliżające kulturę oraz historię 
Warszawy. W ramach zajęć kulturalno-
-oświatowych będą odbywały się konkursy 
plastyczne, literackie, przyrodnicze, turnieje 
wiedzy, nauka tańca, bale i dyskoteki. Zapla-
nowane są spotkania z przedstawicielami 
Straży Miejskiej i Policji na temat bezpie-
czeństwa w szkole i poza nią. Uczniowie 
będą również uczestniczyć w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych takich jak koszy-
kówka, siatkówka, piłka nożna, turnieje spor-
towe, gry terenowe, tenis stołowy, aerobik, 
ściana wspinaczkowa, wyjścia na basen.

Na stronie 14 podajemy szczegółowy 
program oraz wykaz punktów prowadzą-
cych akcję  „Lato w mieście 2006”.

Robert Tkaczyk

W czwartek 1 czerwca 2006 r. w czasie 
uroczystości otwarcia, w której udział 
wzięli licznie przybyli goście  na czele 
z burmistrzem Dzielnicy Bielany – Macie-
jem Więckowskim i Przewodniczącym 
Rady Dzielnicy – Aleksandrem Kapło-
nem, oddano do użytku nowy budynek 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. 
Szegedyńskiej. Po symbolicznym prze-
cięciu  wstęgi dyrektor ogniska  – Antoni 
Żaliński zaprosił do zwiedzania jasnych 
i przestronnych pomieszczeń ośrodka 
oraz do obejrzenia części artystycznej 
uroczystości, przygotowanej przez 
zespół M*A*T pod kierunkiem Marioli 
Strukowskiej. 

Po uroczystym otwarciu nowego bu-
dynku na terenie rekreacyjnym ośrodka, 
rozpoczął się festyn z okazji Dnia Dziecka 
dla dzieci z bielańskich szkół i przedszkoli. 
Szczególną atrakcją uroczystości i festynu 
była wizyta niespodziewanego gościa, mi-
strza boksu Tigera – Dariusza Michalczew-
skiego, który był oblegany przez łowców 
autografów i zdjęć. 

Obecnie, w ramach I etapu inwestycji, 
wykonano 3 pawilony połączone łącznika-
mi, stanowiące funkcjonalnie i technicznie 
jeden obiekt. Trzysegmentowy budynek 
o pow. użytkowej ok.1000 m2 pomieścił 
salę zajęć ruchowych o powierzchni ok.140 
m2 z zapleczem sanitarnym i szatnią, 
salę zajęć ruchowych dla małych dzieci 
o powierzchni ok.100 m2, modelarnię, salę 
zajęć plastycznych, salę wypoczynkową 
i zajęć kulinarnych dla seniorów, salę 
komputerową, pomieszczenia zajęć indywi-
dualnych, sale administracyjne, sanitariaty, 
magazyny oraz na piętrze – kawiarenkę 
z zapleczem.

Na dachu budynku zaprojektowano 

INWESTYCJE
Nowy obiekt Ogniska Pracy Pozaszkolnej otwarty!

zieleń i ciąg spacerowy prowadzący 
zachowanym nasypem z poziomu tere-
nu. Wykonane pergole dachowe będą 
w przyszłości obsadzone roślinnością, 
stwarzając miejsce spaceru i relaksu. 
Teren OPP połączono drogą pożarową 
z ul. Szegedyńską. Tym samym w miejscu 
dotychczasowych gliniastych wertepów  
powstał trakt spacerowy, prowadzący od 
bloku przy ul. Szegedyńskiej 5a do ko-
ścioła i ul.  Przy Agorze. W bieżącym roku 
planowane jest także  rozpoczęcie II etapu 

inwestycji, tj. budowy sali widowiskowej 
w miejscu starego budynku OPP. Będzie 
ona połączona konstrukcyjnie i funkcjo-
nalnie z wybudowanym już budynkiem. 
W kondygnacji podziemnej zlokalizowane 
będą: siłownia oraz sale zajęć muzyczno 
tanecznych. Inwestycja obejmuje również 
modernizację terenu zabaw i nowe ogro-
dzenie. Koszt I etapu wyniósł ok. 6 mln zł, 
łącznie z dokumentacją. Przewidywany 
koszt II etapu, to ok. 4 mln zł.

Maciej Podczaski

Rewitlizacja Bielan – ankieta
Na stronie 6 przedstawiamy Państwu ankietę na temat oceny potrzeb realizacji 

określonych rodzajów działań zwiazanych z rewitalizacją Dzielncy Bielany m. st. 
Warszawy, prosząc o jej wypełnienie.
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Urząd Dzielnicy informuje

Z prac Zarządu Dzielnicy
W maju br. Zarząd Dzielnicy odbył cztery posiedzenia, w trakcie których omó-
wił 125 spraw, w tym podjął 46 uchwał. Treści uchwał są dostępne na stronie 
internetowej www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul. 
Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

XLVI Sesja Rady 
Na poniedziałek, 15 maja br. Przewod-

niczący Rady Dzielnicy Aleksander Kapłon, 
na wniosek burmistrza dzielnicy Macieja 
Więckowskiego zwołał sesję, na której radni 
podjęli ważną i nie cierpiącą zwłoki uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. 
Uchwała dotyczyła zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja budynku LO Nr XXXIX 
przy ul. Lindego 20 wraz z przebudową krytej 
pływalni – dokumentacja projektowo-koszto-
rysowa”. Po pierwsze – zmiana ta polegałaby 
na utworzeniu zadania dwuletniego zamiast 
zadania jednorocznego. Ponadto planowana 
kwota 800.000 zł na prace projektowe po 
rozstrzygnięciu przetargu okazała się niewy-
starczająca, ponieważ wyłoniony projektant 
wycenił przedmiot zamówienia na 930.000 
zł. Radni po krótkiej dyskusji jednogłośnie 
podjęli uchwałę w tej sprawie.

XLVII Sesja Rady 
Czerwcowa sesja rozpoczęła się od 

pożegnania przez Radę i Zarząd radcy 
prawnego Iwony Gintowt-Juchniewicz, 
która przez 12 lat obsługiwała pod wzglę-
dem prawnym wszystkie sesje Rady. Pani 
mecenas będzie teraz wiceprezesem 
w Prokuraturze Generalnej. 

Radni przystąpili do podejmowania 
uchwał. Na początek radni podjęli uchwały 
w sprawie wniosków o zmiany w załączniku 
dzielnicowym do budżetu na rok 2006 r. 
Zmiany w budżecie dotyczyły m.in. przyzna-
nia 300 tys. zł na projekt i budowę miejsc 
postojowych w ul. Dewajtis. Jest to rozwią-
zanie tymczasowe, do momentu budowy 

XLVI i XLVII Sesja Rady Dzielnicy
parkingu i zjazdu z estakad na Wisłostra-
dzie. Następne wydatki inwestycyjne doty-
czą przebudowy ul. M. Dąbrowskiej i części 
ul. Fontany oraz modernizację ścieżki 
rowerowej wzdłuż ulic: Podczaszyńskiego 
i Perzyńskiego. Prace dotyczyć będą jezd-
ni, chodników, oświetlenia i odwodnienia. 
Środki fi nansowe przeznaczone są również 
na budowę boisk np. dla Gimnazjum Nr 75 
przy ul. Wrzeciono 24. 

Dwie następne uchwały dotyczyły nada-
nia nazw placówkom. Nazwą „Bielany” od 
wielu lat posługuje się Młodzieżowy Dom 
Kultury przy ul. Cegłowskiej 39. Nie jest to 
nazwa ofi cjalna, ale w środowisku lokalnym 
bardzo znana. Analogiczna sytuacja jest 
w Przedszkolu Nr 105 przy ul. Kochanow-
skiego 10, gdzie nazwa „Wesoła 100-piąt-
ka” funkcjonuje od lat i jest popierana przez 
dzieci, rodziców i dyrekcję placówki. 

Kolejna uchwała dotyczyła nadania na-
zwy, tym razem nazwy ulicy. Radni zapropo-
nowali, żeby ulica prowadząca od ul. Estrady 
do Zakładów Polskich Sieci Elektro-Energe-
tycznych nazywała się ul. Czcionki. 

Podjęto również uchwałę w sprawie ogło-
szenia wyników wyborów do Rady Samo-
rządu Mieszkańców Domków Rodzinnych 
Stare Bielany, które odbyły się 11 maja br. 

Dokonano zmian osobowych w dwóch 
komisjach Rady, z Komisji ds. Rodziny 
odeszły radne: Anna Czarnecka i Halina 
Szerszeń, natomiast radny Andrzej Sze-
wielow odszedł z Komisji Samorządowej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Radni przychylili się do wniosków złożonych 
przez wymienione osoby. 

Redakcja

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI
 Przedszkole nr 39, ul. Dorycka 1, tel. 835-08-09 – 1 lipca – 31  lipca 2006 r.
 Przedszkole nr 327 „Kolorowa kraina”, ul. Conrada 10a, tel. 669-72-42 – 1 lipca 

– 31 lipca 2006 r.
 Przedszkole nr 268 „Słoneczny promyk”, ul. Przytyk 5a, tel. 834-35-97 – 1 sierpnia 

– 31 sierpnia 2006 r.
 Przedszkole nr 307, ul. Księgarzy 9, tel. 834-79-43 – 1 sierpnia – 31 sierpnia 2006 r.

Przypominamy, że do dnia 30 czerw-
ca 2006 r. wymianie podlegają doku-
menty praw jazdy wystawione przed 
dniem 30 czerwca 1999 r., a także po 
dniu 1 lipca 1999 r. (wymiana doty-
czy praw jazdy papierowych starego 
typu).

Mieszkańcy Bielan mogą dokonać wy-

Do 30 czerwca wymień prawo jazdy
miany prawa jazdy w Delegaturze Biura Ad-
ministracji i Spraw Obywatelskich Urzędu 
m. st. Warszawy przy ul. Podczaszyńskiego 
12, I piętro. Telefony kontaktowe: 022 834 
21 29 lub 022 834 21 30.

Godziny pracy od 19-30 czerwca: ponie-
działek-piątek, godz. 8.00 – 18.00.

Redakcja

W czwartek 1 czerwca br. w dolnym 
kościele św. Zygmunta przy pl. Konfede-
racji odbyły się Bielańskie Targi Pracy, 
zorganizowane przez Urząd m.st. Warsza-
wy Dzielnicy Bielany, Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany, Urząd Pracy 
m.st. Warszawy, parafi ę św. Zygmunta oraz 
Stowarzyszenie RIS „Praca”. 

W targach wzięło udział 36 wy-
stawców, których odwiedziło około 600 
osób poszukujących pracy. W tym roku 
było więcej oferowanych miejsc pracy, 
niż osób zainteresowanych jej pod-
jęciem. Bezrobotnym proponowano 
oferty pracy w charakterze ochronia-
rza, sprzedawcy, pokojówki, kasjera, 
kierowcy, pracowników budowlanych 
i produkcyjnych. Oferowano pracę dla 
pracowników obsługi klienta, pomocy 
biurowych, sekretarek i księgowych. 
Wieloma miejscami pracy dyspo-
nowała Komenda Stołeczna Policji, 
a także Straż Miejska. Nie zabrakło 
także bezpłatnych ofert szkoleniowych 
i kursów, prezentowanych przez lo-
kalne instytucje samorządowe i orga-
nizacje pozarządowe – Warszawskie 
Centrum Kobiet i Stowarzyszenie 
RIS „Praca”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy przedstawił dzia-
łania podejmowane na rzecz promocji za-
trudnienia i pomocy osobom bezrobotnym. 
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
mogą skorzystać z Klubu Pracy i Agencji 
Pośrednictwa Pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
porady prawne, udzielane przez przedsta-
wiciela Państwowej Inspekcji Pracy. Osoby 
zainteresowane rozpoczęciem działalności 
gospodarczej mogły uzyskać informacje na 
ten temat od przedstawicieli Związku Pra-
codawców Warszawy i Mazowsza.

Targom towarzyszyły dwie prezentacje 
poszerzające wiedzę z zakresu poszuki-
wania pracy: pt. „Potencjał osobowości 
kluczem do sukcesu zawodowego” oraz 
„Prezentacja inicjatyw RIS „Praca” na rzecz 
społeczności lokalnej”. 

Bielańskie Targi Pracy
szansą na zatrudnienie

Osoby poszukujące pracy mogły zapo-
znać się z ofertą Warszawskich Klubów 
Pracy działających w porozumieniu z Urzę-
dem Pracy m.st. Warszawy. Pracownicy 
sieci klubów zachęcali do uczestnictwa 
w różnego rodzaju zajęciach aktywizacyj-
nych, pomocnych w „poruszaniu” się na 
aktualnym rynku pracy oraz zwiększających 

umiejętność skutecznego poszukiwania 
zatrudnienia.

Głównym celem targów było umożliwienie 
osobom poszukującym pracy bezpośrednie-
go kontaktu z pracodawcami i fi rmami szko-
lącymi, zapoznanie potencjalnych pracowni-
ków z wymaganiami pracodawców, a także 
promocja środowiska lokalnego Bielan wśród 
potencjalnych pracodawców.  Zarówno osoby 
poszukujące pracy, jak i pracodawcy mieli 
możliwość bezpośredniego kontaktu, co nie 
zawsze, ze względów organizacyjnych jest 
możliwe na co dzień. Pracodawcy biorący 
udział w Bielańskich Targach Pracy podkre-
ślali coraz lepszą ich organizację. 

Targi Pracy to bardzo skuteczna metoda 
poszukiwania zatrudnienia i innej pracy za-
robkowej. Pierwsze efekty tego spotkania są 
już widoczne, gdyż kilka osób w trakcie tar-
gów podpisało umowy i rozpoczęło pracę. 

Renata Lenard

Innowator Roku
Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany z wielką przyjemnością informuje 

mieszkańców Bielan, że w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Innowator 
Roku”, zorganizowanego przez Europejskie Centrum Wspierania Nauczycieli, wy-
różnienie w kategorii „Dyrektor – Manager Roku” otrzymała Ewa Skwarka – dyrektor 
Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie przy ul. Marymonckiej 
34, a tytuł „Innowacyjna Placówka Niepubliczna” otrzymało Niepubliczne Przedszkole 
„Chatka Puchatka” w Warszawie przy ul. Brązowniczej 17, kierowane przez Danutę 
Kulasę.

Serdecznie gratuluję dyrektorom i życzę dalszych sukcesów zawodowych. 
Poniżej publikujemy dyplomy, które otrzymały te dwie placówki. 

Zofi a Gajewicz

W czasie rekrutacji do bielańskich 
przedszkoli na rok szkolny 2006/2007 
przyjęto 3.158 dzieci do 122 oddziałów 
w 27 placówkach wychowania przedszkol-
nego. Dzieci sześcioletnie realizować 
będą roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne zarówno w przedszkolach, 
jak i szkołach podstawowych. 

W roku szkolnym 2006/2007 uruchomio-
no 9 oddziałów przedszkolnych w  podanych 
niżej szkołach podstawowych, do których 
uczęszczać będzie 207 dzieci sześciolet-
nich: SP nr 77 przy ul. Samogłoski 9, SP nr 
79 przy ul. Arkuszowej 202, SP nr 80 przy ul. 
Aspekt 48, SP nr 187 przy ul. Staffa 21, SP nr 
214 przy ul. Fontany 1, SP nr 223 przy ul. Ka-
sprowicza 107, SP nr 247 przy ul. Wrzeciono 
9 i SP nr 273 przy ul. Balcerzaka 1.

W  maju i czerwcu na terenach przedszkoli 
odbywały się zajęcia adaptacyjne dla dzieci 
rozpoczynających edukację przedszkolną. 

Rekrutacja do przedszkoli zakończona
W czasie tych zajęć dzieci i rodzice mogli po-
znać przedszkole, zapoznać się z salą w jakiej 
dziecko będzie przebywać, zaprzyjaźnić się 
z nauczycielami, którzy we wrześniu z troską 
będą wprowadzać dzieci w nowy, fascynujący 
świat samodzielności. Zajęcia adaptacyjne 
w przedszkolach mają pomóc dzieciom  w trud-
nym procesie adaptacji do nowego środowiska 
z dala od mamy i taty. Adaptacja ta jest bardzo 
ważna, determinuje bowiem dalszy prawidłowy 
rozwój dziecka, a stres adaptacyjny jest jedną 
z przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

Frekwencja na zajęciach adaptacyjnych 
oferowanych przez przedszkola świadczy 
o tym, iż problem ten jest doskonale rozu-
miany przez rodziców, a zaangażowanie 
nauczycieli gwarantuje, że we wrześniu 
rodzice spokojnie i bez obaw powierzą swo-
je dzieci  wykwalifi kowanym nauczycielom 
bielańskich przedszkoli.

Katarzyna Majdura

Podziękowanie
W imieniu własnym oraz dzieci i młodzieży z Osiedla Wrzeciono, serdecznie dzięku-

jemy Zarządowi Dzielnicy i Radnym Dzielnicy Bielany, a szczególnie Panu Ryszardowi 
Podczaskiemu wraz z pracownikami Wydziału Infrastruktury za wspaniały projekt i wy-
konanie Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9 a.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Stanisław Wawer i Jan Borkowski, radni Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Klub Radnych PiS Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zaprasza miesz-
kańców Bielan na otwarte spotkania, poświęcone działalności radnych w kadencji 
2002 – 2006.

Terminy i miejsca spotkań:
 21 czerwca 2006 r., początek spotkania o godz. 18.00 w Zespole Szkół

Nr 52, ul. Szegedyńska 11.
 23 czerwca 2006 r., początek spotkania o godz. 17.00 w Zespole Szkół

Nr 50, ul. Zuga 16.
Radni Klubu PiS

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zaproszenie

Z roku na rok Targi cieszą się coraz większym zainteresowaniem
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Inwestycje

Hurra!!! Mamy nowe boisko!
...
Będą mecze, skoki, biegi,
SKS podwoi swe szeregi.
Dziękujemy burmistrzowi dzielnicy Bie-

lany
Za to, co dzisiaj tu mamy,
Bo bez Ich ważnych decyzji, pracy, kasy 

oraz wizji
Nie można by było, rzecz oczywista,
Wytrenować w szkole MISTRZA!!!
...

Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 56 – Asia Górska (7 lat), Rafał Wojdecki 
(8 lat) i Janek Górki (9 lat) wyrazili swoją 
radość z oddanego w dniu 9 czerwca 
2006 r. nowego szkolnego boiska. Na po-
wierzchni ponad 1 ha, kosztem 1.600.000 zł 
wykonano nowoczesny obiekt, służący nie 
tylko uczniom lecz również mieszkańcom 
sąsiednich domów.

Z roku na rok przybywa na Bielanach 
nowych, nowoczesnych boisk sportowych. 
W obecnej kadencji samorządowej, a więc 
od 2002 r. na terenie naszej dzielnicy od-
dano do użytku boiska przy ul. Szegedyń-
skiej 11, Zuga 16 i Fontany 1. Wszystkie 
te obiekty mają wielofunkcyjne boiska 
z bieżniami, rozbiegami do skoku w dal 
i wzwyż. Nawierzchnia boisk, wykonana 
nowoczesną techniką, składa się z kilku 

INWESTYCJE
Boiska sportowe

warstw. Zewnętrzne tworzy mata gumowa, 
przykryta nawierzchnią poliuretanową 
z wtopionymi granulkami syntetycznymi 
(EPDM), nadającymi warstwie dużą wytrzy-
małość i odporność na zużycie. 

Na całych terenach wykonano odwod-
nienie, oświetlenie, chodniki. Boiska zostały 
ogrodzone i wyposażone w sprzęt sporto-
wy: bramki, słupy do kosza, tenisa. 

W trakcie realizacji są kolejne trzy obiek-
ty na terenie: LO Nr XLI przy ul. Kiwerskiej 
3, SP 289 przy ul. Broniewskiego 99a oraz 
ZS Nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35. Tu rów-
nież powstaną wielofunkcyjne, oświetlone 
boiska z bieżniami. Na szczególną uwagę 
zasługuje inwestycja przy ul. Broniewskiego 
99a. Powstanie tu  wielofunkcyjne boisko 
– lodowisko o syntetycznej nawierzchni 
z wtopioną instalacją mrożeniową, co 
pozwoli na korzystanie z obiektu zarówno 
latem, jak i zimą.

W planach na najbliższe lata znalazły się 
opracowania budowy boisk przy: SP Nr 223 
(ul. Kasprowicza 107), SP Nr 247 (ul. Wrze-
ciono 9) i SP Nr 187 (ul. Staffa 21). Zakres 
inwestycji będzie obejmował analogiczne 
prace jak w poprzednio wymienionych szko-
łach, tj. boiska wielofunkcyjne z bieżniami 
i skoczniami, nawierzchnie syntetyczne, 
odwodnienie, oświetlenie oraz chodniki.

Maciej Podczaski

Ulica Dewajtis. Ta  malowniczo poło-
żona samym środku Lasu Bielańskiego 
warszawska uliczka, stanowi jedyne 
połączenie położonych nad skarpą 
wiślaną  obiektów m.in. Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ko-
ścioła pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
Domu Formacyjno-Rekolekcyjnego 
oraz innych z ul. Marymoncką. 

Codziennie, ponad kilometrowym od-
cinkiem ulicy przemierza, w większości 
przypadków samochodami osobowymi, 
kilkanaście tysięcy osób, w tym studen-
tów, pracowników dydaktycznych uczel-
ni, parafi an, seminarzystów i turystów, 
zwiedzających zlokalizowane w tym 
rejonie unikalne zabytki architektury. Duże 
natężenie ruchu kołowego i pieszego 
spowodowało konieczność rozwiązania 
problemu komunikacji w tym rejonie, bo-
wiem ulica Dewajtis przebiega przez Las 
Bielański będący rezerwatem, znajdują-
cym sie pod ścisłą ochroną konserwatora 
przyrody. Zadanie to dla  władz miasta 
i dzielnicy nie jest proste i wymaga wielu 
kompromisów.  

W celu ograniczenia ruchu pojazdów 
na ul. Dewajtis władze miasta wzięły na 
siebie ciężar uruchomienia komunikacji au-
tobusowej oraz skomunikowanie terenów 
UKSW od strony Wisłostrady. Konieczne 
do zrealizowania tego zamierzenia prace 
inwestycyjne, związane z budową nie-

zbędnej infrastruktury komunikacyjnej 
w rejonie Wisłostrady, ze względu na brak 
planu miejscowego dla tego obszaru oraz 
z uwagi na specyfi kę działań w obszarze 
publicznym, wymagają czasu i poważnych 
nakładów fi nansowych. 

Przewiduje się, że czynności formal-
no-prawne, opracowanie dokumentacji 
oraz prace budowlane zająć mogą co 
najmniej dwa, trzy lata. Równolegle Zarząd 
Dzielnicy podjął się opracowania studium 
terenu pod budowę zatok postojowych 
dla samochodów osobowych. W stosun-
kowo krótkim czasie, być może nawet do 
końca br., możliwe jest wykonanie miejsc 
postojowych wzdłuż ul. Dewajtis po obu 
jej stronach dla 300 pojazdów na odcin-
ku ok. 350 m od ul. Marymonckiej oraz 
wzdłuż ogrodzenia obiektów uniwersytetu 
na dojeździe do skarpy wiślanej. W obu 
przypadkach poza strefą ścisłej ochrony 
rezerwatu. 

Rysuje się więc wreszcie realna szansa, 
że trudny do rozwiązania problem znajdzie 
w najbliższym czasie swój szczęśliwy fi nał. 
Optymistyczne jest również  to, że w ostat-
nich dniach uczelnia rozpoczęła budowę 
dwupoziomowego parkingu, a znajdujące 
się w tym rejonie instytucje deklarują wolę 
doraźnego udostępnienia swoich rezerw 
terenowych na potrzeby parkowania sa-
mochodów. 

Paweł Sondij, inspektor Wydziału 
Infrastruktury Dzielnicy Bielany

Urząd dzielnicy ma pomysł na 
poprawę sytuacji przy ul. Dewajtis

W środę, 31 maja,  została podpisana 
umowa z konsorcjum firm Mostostal 
Warszawa S.A. - Acciona Infraestructu-
ras  S.A. generalnym wykonawcą dru-
giego odcinka inwestycji budowy metra 
na Bielanach, obejmującego stacje A21 
Stare Bielany i A22 Wawrzyszew oraz 
prowadzące do nich tunele szlakowe 
B21 i B22.

Budowa rozpocznie się w najbliższych 

Rusza budowa
kolejnych odcinków metra

tygodniach i potrwa 15 i pół miesiąca, licząc 
od dnia podpisania umowy do zakończe-
nia prac budowlanych. Odbiory końcowe 
przedmiotu zamówienia mają się zakończyć 
po 30 dniach – 15 października 2007 r. 
Stacja powinna zostać włączona do ruchu 
pasażerskiego około 30 dni później. Koszt 
budowy tego odcinka wynosi: 217 697 410 
zł brutto.

Grzegorz Żurawski

Jak już informowaliśmy ruszyły prace 
związane z budową metra na Bielanach. 
Wobec zainteresowania mieszkańców zie-
lenią w ul. Kasprowicza przekażemy kilka 
istotnych decyzji związanych z tą sprawą.

Budowa omawianego odcinka została 
podzielona na trzy niezależne inwestycje, 
każda z innym wykonawcą. Kolejno obej-
mują one:

1. tunel szlakowy oznaczony symbolem 
B20, prowadzący od stacji Marymont (A19) 
do stacji Słodowiec (A20), wraz z budową 
stacji Słodowiec. 

2. stacja Stare Bielany (A21) i stacja 
Wawrzyszew (A22), łącznie z prowadzącymi 
do nich tunelami szlakowymi B21 i B22. 

3. tunel B23, prowadzący do stacji Mło-
ciny (A23) i budowę samej stacji.

Na wnioski Metra Warszawskiego 
o zezwolenie na usunięcie drzewostanu 
kolidującego z budową bielańskiego odcin-
ka metra zostały wydane, z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, 
trzy decyzje; z 7 lipca i 22 sierpnia 2005 
roku oraz z 2 lutego 2006 roku. W każdej 
z ww. decyzji jako osobne punkty wymie-
nione są:
 drzewa i krzewy kolidujące z budową 

tunelu szlakowego i stacji metra przezna-
czone do usunięcia – za których usunięcie 
naliczone zostały opłaty, wnoszone przez 
inwestora na rachunek bankowy Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Jako warunek dodatkowy 
nałożono obowiązek zastąpienia wyci-
nanych drzew i krzewów innym drzewo-
stanem, w liczbie nie mniejszej niż liczba 
usuwanych.
 drzewa kolidujące z budową metra, 

zakwalifikowane do przesadzenia, ze 
względu na wielkość i gatunek. W tym przy-
padku ustaloną opłatę za usunięcie odracza 
się na trzy lata. Jeśli po tym okresie drzewa 
zachowają żywotność, należność z tytułu 
ustalonej opłaty zostanie umorzona,
  drzewa, za których usunięcie nie 

naliczono opłat ze względu na zły stan 
zdrowotny.

Do wydania pozostała jeszcze decyzja, 
obejmująca teren węzła komunikacyjnego 
Młociny, który będą tworzyły: końcowa 
stacja pierwszej linii metra – Młociny, pę-
tla tramwajowa „Huta”, pętla autobusów 
miejskich (ZTM) oraz planowana pętla 
autobusów podmiejskich i regionalnych 
(PKS, linie prywatne), parking w syste-

Co z zielenią w ul. Kasprowicza?
mie „Park&Ride (P&R) oraz trasa Mostu 
Północnego.

Jest już gotowa koncepcja układu roślin-
ności po zakończeniu budowy. Projektanci 
przewidują dwa szpalery drzew, znajdujące 
się w odległości 15 m od siebie, tworzące 
aleję spacerową na całej długości ul. Kaspro-
wicza. Aleja ta zostanie utworzona, przez po-
sadzenie dębów czerwonych (Quercus rubra), 
równolegle do osi ulicy. Z uwagi na niewspó-
łosiowy przebieg tunelu i ulicy, drzewa będą 
sadzone w odległości 2,5 – 4,5 m od ścian 
tunelu oraz około 6 m od krawędzi jezdni. 
W osi utworzonej alei projektuje się ścieżkę 
parkową o szerokości kilku metrów (przecięt-
nie 4 m). Z obu stron ścieżki, pod koronami 
drzew, projektuje się szpalery krzewów o sze-
rokości 3 m każdy. Krzewy te stworzą ochronę 
wizualną i oddzielą szlak spacerowy od jezdni. 
W niektórych miejscach (np. na stropach 
wentylatorni szlakowej) duże drzewa będą 
zastąpione mniejszymi, o kulistych, zwar-
tych koronach i ograniczonym wzroście np. 
robiniami akacjowymi (Robinia pseudoacacia 
„Umbraculifera”). W niektórych miejscach 
ścieżka parkowa będzie poszerzona do sze-
rokości 10 m, aby można było utworzyć placyk 
wypoczynkowy otoczony niskimi krzewami. 
Na pozostałych terenach będą zakładane 
trawniki. Wzdłuż alei zostaną ustawione ławki 
i kosze na śmieci, a ciągi spacerowe i place 
wypoczynkowe będą oświetlone dodatkowo 
latarniami typu parkowego (są one niższe niż 
uliczne, o wysokości ok. 4 m).

Mirosława Włodek, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska

Nowoczene boisko przy Szkole Podstawowej Nr 214 przy ul. Fontany 1

ul. Estrady 9,  Warszawa Bielany
tel. (022) 796-01-29

PIERZEMY
I CZYŚCIMY

W S Z Y S T K O
w tym

PLUSZAKI 
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych

Zapraszamy pon.-pt. 8-20    sob. 8-14
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Konkurs na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2006 r.

Tak jak w roku ubiegłym, Prezydent m. st. Warszawy ogłosił konkurs na realizacje zadań 
publicznych  w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Poniżej prezentujemy  
ogłoszenie w tej sprawie (załącznik do zarządzenia nr 3501/2006 Prezydenta m.st. Warsza-
wy z dnia 18 maja 2006 r). W celu zasięgnięcia dalszych informacji prosimy kontaktować 
się z Wydziałem Kultury dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (tel. 669 -01-78). 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 3501/2006
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 18 maja 2006 roku 

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m. st. 
Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na 
przygotowanie i realizację zadań publicz-
nych w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy w 2006 roku, przedmiotem, 
którego są następujące zadania o charak-
terze ogólnomiejskim:

a) zadanie nr 1 - przygotowanie i realizacja 
programów edukacyjnych z zakresu działalno-
ści twórczej lub wiedzy o lokalnym dziedzic-
twie kulturowym adresowanych do wszystkich 
grup wiekowych mieszkańców Bielan,

b) zadanie nr 2 - realizacja pikniku wielo-
kulturowego pt. „Żegnaj Lato na Bielanach” 
połączonego z prezentacją twórczości 
artystycznej innych narodów,

c) zadanie nr 3 - Bielański Informator 
Kulturalny, przedstawienie projektu i reali-
zacja lokalnego multimedialnego wydaw-
nictwa ukazującego działalność kulturalną 
i prezentującego dziedzictwo kulturowe 
Bielan (4 miesięcznych edycji Bielańskiego 
Informatora Kulturalnego w okresie wrze-
sień-grudzień)

Zlecenie realizacji zadań publicznych nr 
1- 3 nastąpi w formie wsparcia tych zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na dofi nansowa-
nie ich realizacji.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na jego 
realizację:

zadanie nr 1 - przygotowanie i realiza-
cja programów edukacyjnych z zakresu 
działalności twórczej lub wiedzy o lokalnym 
dziedzictwie kulturowym adresowanych do 
wszystkich grup wiekowych mieszkańców 
Bielan, 40. 000 zł

zadanie nr 2 – realizacja pikniku wielo-
kulturowego pt. „Żegnaj Lato na Bielanach” 
połączonego z prezentacją twórczości arty-
stycznej innych narodów 35.000 zł

zadanie nr 3 - Bielański Informator Kul-
turalny, przedstawienie projektu i realizacja 
lokalnego multimedialnego wydawnictwa 
ukazującego działalność kulturalną i pre-
zentującego dziedzictwo kulturowe Bielan 
(4 miesięcznych edycji Bielańskiego Infor-
matora Kulturalnego w okresie wrzesień-
-grudzień) 25.000 zł. Razem 100 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać 

się będzie przy uwzględnieniu zasad okre-
ślonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.).

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne 
z przyznaniem dotacji.

3. Podmiot ubiegający się o dotację musi 
prowadzić działalność na terenie m.st. War-
szawy, a zadanie musi być przedmiotem 
jego działalności statutowej.

4. W przypadku, gdy wnioskowana 
w ofertach kwota dofi nansowania przekro-
czy wysokość środków przeznaczonych na 
wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega 
się możliwość zmniejszenia wysokości 
wnioskowanego dofi nansowania, stosownie 
do posiadanych środków. W przypadku 
konieczności zmniejszenia kwoty dotacji 
w stosunku do wnioskowanej przez oferen-
ta, nie będzie on związany złożoną ofertą. 
W takim przypadku oferent może nego-
cjować zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadania lub wycofać swoją ofertę. 

5. Warunkiem przekazania dotacji na 
wskazany rachunek bankowy jest zawarcie 
umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

6. Prezydent m.st. Warszawy może 
odmówić podmiotowi wyłonionemu w kon-
kursie przyznania dotacji i podpisania z nim 
umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

- rzeczywisty zakres zadania znacząco 
odbiega od opisanego w ofercie;

- podmiot lub jego reprezentanci utracili 
zdolność do czynności prawnych;

- zostały ujawnione, nieznane wcześniej, 
okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub fi nansową oferenta;

- podmiot nie posiada rachunku banko-
wego dla przyjęcia dotacji.

III. Terminy i warunki realizacji za-
dań 

1. Realizacja poszczególnych zadań, 
określonych w części I, może nastąpić 
w terminach: 

a/ zadanie nr 1 - od 1 września 2006 r do 
20 grudnia 2006 r., 

b/ zadanie nr 2 - od 1 września do 15 
października 2006 roku, 

c/ zadanie nr 3 - od 1 września do 20 
grudnia 2006 roku, 

2. Realizacja zadań musi obejmować 
okres po terminie podpisania umowy.

3. Podmiot składający ofertę na reali-
zację zadań, o których mowa w części I, 
powinien mieć niezbędne doświadczenie 
w organizacji tego typu zadań, zasoby oso-
bowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy 
materialno-technicznej lub dostęp do takiej 
bazy, zapewniające wykonanie zadania.

4. Pozostałe warunki realizacji zadań 
zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać, na formularzu 

zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 
roku w sprawie: wzoru ofert realizacji zada-
nia publicznego i ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale 
Kultury dla Dzielnicy Bielany – 01-833 
Warszawa, ul. Lipińska 2, pok. 208 lub 209, 
w nieprzekraczalnym terminie 19 czerwca 
2006 roku.

Formularz oferty można otrzymać 
w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bielany 
lub pobrać ze strony internetowej:

- Urzędu m. st. Warszawy www.um.war-
szawa.pl / Informator kulturalny - Kulturalna 
Warszawa/, lub

- Urząd m.st. Warszawy w Dzielnicy 
Bielany www.bielany.waw.pl (podstrona 
kultura i sport).

2. Przed złożeniem oferty istnieje 
możliwość uzyskania od Wydziału Kultury 
dla Dzielnicy Bielany informacji na temat 
szczegółowego zakresu zadań o których 
mowa w ogłoszeniu.

3. Oferty należy składać w zamkniętej 
kopercie, koperta powinna być opisana 
następująco: nazwa i adres podmiotu 
oraz numer i nazwa zadania określonego 
w konkursie.

V. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
- terminowość złożenia oferty i jej 

prawidłowość oraz kompletność, co do 
wymaganego zestawu dokumentów lub 
informacji. Oferta złożona po wskazanym 
terminie lub taka, która wpłynie pocztą po 
upływie terminu, nie będzie objęta proce-
durą konkursową.

Nie będzie rozpatrywana oferta niekom-
pletna (z brakami w wymaganym zestawie 
dokumentów lub np. nieaktualnymi doku-
mentami) , złożona na innym formularzu, 
nieprawidłowo wypełniona, bez podania 
sposobu kalkulacji poszczególnych rodza-
jów kosztów.

2. Kryteria merytoryczne: 
- możliwość realizacji zadania przez 

oferenta - doświadczenie w organizacji tego 
typu zadań, zasoby osobowe (kwalifi kacje 
osób, które będą realizowały zadanie), 
zasoby rzeczowe;

- kalkulacja kosztów realizacji zadania 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania, szczególnie w części, która ma 
być pokryta z dotacji, a także wysokość 
środków własnych (w wysokości minimum 
5% całkowitego kosztu zadania) i środków 
pozyskanych od innych podmiotów;

- wysokość wnioskowanej dotacji, 

która będzie przeznaczona na realizację 
zadania;

- wiarygodność finansowa oferenta 
- m.in. brak zaległości płatniczych wobec 
ZUS i Urzędu Skarbowego, sprawozdanie 
fi nansowe za ostatni okres sprawozdaw-
czy;

- rzetelność oferenta – analiza i ocena 
realizacji zadań zleconych oferentowi 
w poprzednim okresie, w tym terminowość 
i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji. 

Dopuszcza się możliwość realizacji 
zadań wymienionych w części I przez kilka 
podmiotów. 

VI. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi nie później 

niż po 7 dniach od dnia, w którym upłynął 
termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej 
złożonych ofert dokona Zespół ds. Opinio-
wania Ofert, w składzie 5 - 7 osób, powo-
łany przez Dyrektora Biura Kultury Urzędu 
m.st. Warszawy, protokolarnie kwalifi kując 
oferty do otrzymania dotacji. Zespół będzie 

kierował się kryteriami podanymi w treści 
ogłoszenia

3. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st. 
Warszawy po zapoznaniu się z opinią 
Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Ogłosze-
nie zawierające rozstrzygnięcie konkursu 
zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu m.st. Warszawy i na stronie inter-
netowej m.st. Warszawy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy dla Dziel-
nicy Bielany i na stronie internetowej m.st. 
Warszawy dla Dzielnicy Bielany.

VII. Środki przeznaczone na zreali-
zowane w 2005 roku zadania publiczne 
tego samego rodzaju

1. Przygotowanie i realizacja warsztatów 
artystycznych oraz szkoleń z zakresu edu-
kacji kulturalnej skierowanych do wszyst-
kich grup wiekowych mieszkańców Bielan 
30 000 zł. Łącznie 30 000 zł. 

Prezydent m.st. Warszawy
Osoba pełniąca funkcję

Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Mirosław Kochalski

Czy mógłby Pan scharakteryzować, 
omówić temat inwestycji UKSW przy ul. 
Wóycickiego 1/3?

Inwestycja budowlana przy ul. Wó-
ycickiego 1/3 jest realizowana zgodnie 
z koncepcją zagospodarowania tego terenu 
wraz z koncepcją architektoniczną oraz 
konstrukcyjno-budowlaną obiektu z aulami. 
W dniu 23 maja 2006 r. ksiądz prof. dr hab. 
Ryszard Rumianek, Rektor UKSW oraz Pan 
Włodzimierz Włodarczyk prezes fi rmy „War-
bud S.A.” podpisali umowę na wykonanie 
robót budowlanych i montażowych „Obiektu 
z aulami”, będącego częścią Centrum Edu-
kacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW 
w Warszawie. 

W dniu 31 maja 2006 r. przekazaliśmy 
wykonawcy plac budowy przy ul. Wóycic-
kiego 1/3. Budowa jest realizowana zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzenne-
go Młocin uchwalonym przez Radę Gminy 
Warszawa-Bielany. 

Ile czasu przewidziane jest na jej 
realizację i z jakich źródeł będzie fi nan-
sowana?

Czas realizacji wszystkich inwestycji 
tworzących zaplanowane centrum przewi-
dziany jest do roku 2020, a obiektu z au-
lami – na rok 2007. Jeśli chodzi o fi nanse, 
to składają się na nie środki z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej, z budżetu 
państwa pochodzące z dotacji Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środki 
własne uniwersytetu.

W jaki sposób planujecie Państwo 
zagospodarowanie terenu inwestycji 
w kontekście utrudnień komunikacyj-
nych od strony ul. Wóycickiego?

Zachowamy istniejący układ drogowy 
(w chwili obecnej prowadzone są rozmo-
wy na temat dostosowania tego układu) 
w znaczącej części na obrzeżu terenu in-
westycji na potrzeby centrum. Parkingi będą 
zlokalizowane głównie na terenie przed 
aulą oraz przy budynkach dydaktycznych. 
Każdy z budynków posiada własny parking 
podziemny. 

Czy będzie – a jeśli tak, to od kiedy 
– przywrócony ruch i wjazd na teren 
UKSW od ul. Wóycickiego?

Wjazd od ul. Wóycickiego na ten teren 
będzie zamknięty dla ruchu zewnętrznego 
na czas budowy, czyli do końca grudnia 
2007 r. Wjazd na teren będzie przywrócony 

Będą nowe inwestycje na UKSW
W roku 2002 uchwałą z dnia 15 marca Rada Gminy Warszawa-Bielany wyraziła 
zgodę na oddanie Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, terenów przy 
ul. Wóycickiego 1/3 o łącznej powierzchni 17,754 m2, stanowiących własność 
ówczesnej Gminy Warszawa-Bielany. Na tym terenie zaplanowano budowę 
campusu i nowych pomieszczeń dydaktyczno-oświatowych. W najbliższym 
czasie władze UKSW przystępują do realizacji zagospodarowania tego terenu. 
Dlatego zwróciliśmy się do kanclerza UKSW mgr inż. MARKA LEPY z prośbą 
o rozmowę na temat planów inwestycyjnych uczelni.

po zakończeniu budowy, która przewidziana 
jest do 31 grudnia 2007 r. Ze względu na 
ruch ciężkiego sprzętu wjazd na teren budo-
wy będzie dostępny tylko dla pracowników 
generalnego wykonawcy i upoważnionych 
osób ze strony inwestora.

Jakie inne inwestycje w najbliższym 
czasie planują władze UKSW?

Plany budowy nowych obiektów, służą-
cych zaspokojeniu wzrastających potrzeb 
UKSW, są zbieżne z jednym ze strategicz-
nych celów zapisanych w dokumencie pt. 
„Strategia rozwoju gminy Warszawa-Biela-
ny”. Polega on na umacnianiu ponadlokal-
nych funkcji gminy w sferze gospodarczej, 
edukacji w tym – szkolnictwa wyższego. 

Realizacji celów postawionych sobie 
przez dzielnicę będzie sprzyjała rozbudowa 
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinar-
nych UKSW w Warszawie. Centrum będą 
stanowiły budynki 2-4-kondygnacyjne, 
w tym gmachy wydziałów: Nauk Historycz-
nych i Społecznych, Filozofi i Chrześcijań-
skiej – Instytutu Ekologii i Bioetyki (wraz 
z laboratoriami), Matematyczno-Przyrod-
niczego (również z laboratoriami), obiekty 
sportowe (hala sportowa). W dalszej kolej-
ności – w miarę postępów w pozyskiwaniu 
kolejnych działek przy ul. Wóycickiego 1/3 
oraz dostępności środków finansowych 
– planuje się wybudowanie budynków: 
Biblioteki Głównej, Wydziału Prawa oraz 
basenu i akademików.

Poprawiona baza lokalowa UKSW bę-
dzie służyła nie tylko zaspokojeniu potrzeb 
studentów, ale także integracji społecznej 
w regionie i dzielnicy (np. poprzez orga-
nizowanie w obiekcie otwartych semi-
nariów). Zależy nam na promocji Bielan 
w środowiskach akademickich. Chcemy 
przyczynić się do rozwoju dzielnicy między 
innymi za pomocą inwestycji. Do niedawna 
opuszczone i zaniedbane koszary nagle 
zyskają nowoczesne obiekty, które ożywią 
warszawskie Młociny. Wjazd do Warszawy 
od strony Gdańska będzie uatrakcyjniał no-
woczesny kompleks dydaktyczny, pełniący 
również funkcje konferencyjne. Planujemy 
też wybudować wspomniane obiekty 
sportowe z halami i basenem, które będą 
dostępne dla mieszkańców Bielan oraz 
centrum kultury.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

W związku z realizowaną inwestycją dojazd do budynków znajdujących się przy 
ul. Wóycickiego 1/3 jest zapewniony:

1. od strony ul. Żubrowej,
2. od ul. Samogłoski (na przedłużeniu ul. Balaton).
Zgodnie z zapewnieniem UKSW dojazd od ul. Wóycickiego będzie przywrócony 

po zakończeniu budowy, tj. do końca grudnia 2007 r.
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Oświata i wychowanie

Dyżur Straży Miejskiej
Funkcjonariusze Straży Miejskiej 

m. st. Warszawy 
przyjmują interesantów
w każdy poniedziałek

w godzinach 15.30 – 17.30
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany 
przy ul. Lipińskiej 2 w pok. nr 18 

(I piętro obok poczekalni)

W oparciu o zapisy Uchwały Nr 
175/XLI/05 Rady Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie: umieszczenia w Lokalnym 
Uproszczonym Programie Rewitalizacji 
miasta stołecznego Warszawy na lata 
2005-2013 Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Dzielnicy Bielany, na terenie 
Dzielnicy Bielany zakwalifi kowano do 
rewitalizacji dwa obszary.

Zgodnie z harmonogramem prac przy-
jętym przez Urząd m.st. Warszawa i na 
podstawie przekazanych wytycznych 
zostały opracowane w I etapie – marzec 
2006 r. – „Założenia do mikroprogramu 
rewitalizacji Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy na lata 2005-2013”, a następnie w II 
etapie „Projekty, które będą się przyczyniały 
do zrealizowania założeń dzielnicowego 
mikroprogramu programu rewitalizacji” 
Obydwa materiały zostały przedstawione 
Komitetowi Monitorującemu dla Lokalnego 
Uproszczonego Programu Rewitalizacji 
miasta stołecznego Warszawy na lata 
2005-2013. 

Następnym etapem przygotowania 
kompleksowego programu rewitalizacji są 
konsultacje społeczne. Z wstępnej ankiety 
wśród mieszkańców, zrealizowanej w lutym 
i marcu 2006 r. wynika, że objęcie powyż-

„Rewitalizacja na Bielanach” 
– ankieta

szych terenów – obszarów jest ze wszech 
miar pożądane. Wśród 116 mieszkańców 
dzielnicy, którzy uczestniczyli w ankiecie 
realizowanej poprzez internet i drogą 
wywiadów telefonicznych, tylko jedna 
osoba uznała, że dzielnicy Bielany nie jest 
potrzebny „Lokalny Program Rewitalizacji 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 
2005-2013”.

W ankiecie prezentowanej Państwu 
w tym numerze „Naszych Bielan” przed-
stawiamy mieszkańcom do dyskusji poza 
ogólnymi celami i działaniami również 
projekty, za pomocą których chcielibyśmy 
osiągnąć założony rezultat.

Zapraszam do wypełnienia ankiety 
i zwrotu jej do Wydziału Obsługi Miesz-
kańców dla Dzielnicy Bielany ul. Przy-
byszewskiego 70/72, ul. Lipińska 2, ul. 
Podczaszyńskiego 12 w terminie do dnia 
26 czerwca 2006 r.

Jednocześnie zachęcam osoby bliżej 
zainteresowane tematyką rewitalizacji 
do przekazania swoich uwag, spostrze-
żeń czy pomysłów na adres e-mail: 
winkiel_d@urzad.bielany.waw.pl lub zło-
żenie ich na piśmie do Wydziału Zasobów 
Lokalowych. 
Danuta Winkiel, Dzielnicowy Koordynator 

ds. Rewitalizacji

Jak ten czas szybko płynie. Nasze 
przedszkole ma już 30 lat. Uroczystość 
jubileuszowa na jego cześć odbyła się 
23 maja br. w przedszkolnym amfi teatrze 
i połączona została z nadaniem przed-
szkolu imienia.

W tym świątecznym dla nas dniu Przed-
szkole Nr 318 – mieszczące się przy ul. 
Kochanowskiego – otrzymało imię „Zielony 
Zakątek”. Imię to w sposób bezpośredni 
wiąże się z naszą pracą. Na co dzień 
bowiem realizujemy innowacyjny program 
ekologiczny „Ziemia – zielona Planeta”, 
w ramach którego powstała piękna oran-
żeria i „Zielona klasa” w przedszkolnym 
ogrodzie. 

Na uroczystości był obecny ksiądz 
proboszcz z pobliskiej parafi i św. Jozafata 
oraz członkowie Rady Rodziców, dyrektorzy 
bielańskich przedszkoli oraz byli pracow-
nicy przedszkola. Odwiedzili nas również 
goście zagraniczni – delegacja nauczycieli 
z Przedszkola „Lelitka” na Ukrainie, bo-
wiem już od dwóch lat utrzymujemy z tym 
przedszkolem stałą współpracę. W uroczy-
stości oczywiście wzięły udział także nasze  
przedszkolaki. 

Rozpoczynając uroczystość, dyrektor 
Beata Michalec powitała przybyłych go-
ści i opowiedziała krótko o osiągnięciach 
przedszkola. Potem nastąpiło przemówie-
nie burmistrza Macieja Więckowskiego, 
w którym podkreślona została podjęta przez 
nasze przedszkole działalność ekologicz-
na, zgodna z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Burmistrz podziękował wszystkim 
pracownikom za trud wychowawczy i życzył 
wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej 
pracy. Krótką mowę wygłosił przedstawiciel 
Rady Rodziców, jeden z pierwszych przed-
szkolaków tej placówki.

Po części ofi cjalnej przyszedł czas na 
część artystyczną uroczystości. W amfi te-
atrze zagościły dzieci z zespołu przedszkol-
nego „Zielone Nutki”. Na scenie pokazały 
co potrafi ą: śpiewały, tańczyły i recytowały 
wiersze. Niektóre z nich opowiadały o War-
szawie i o naszej zielonej dzielnicy Bielany 

30 lat minęło
– jubileusz  Przedszkola Nr 318

– wśród nich znalazły się takie szlagiery jak: 
„Na prawo most, na lewo most”, „Karuzela 
na Bielanach” oraz „Polka Warszawska”. 
Duża część wierszy i piosenek wykorzy-
stanych podczas tego występu została 
specjalnie przygotowana na tę okazję. 
Teksty i melodie do nich zostały ułożone 
przez nauczycielki – panią Magdę i panią 
Monikę. Obie nauczycielki mogły również 
pochwalić się swoim talentem muzycznym. 
Zobaczyliśmy je podczas solowego śpiewu 
pięknych nastrojowych utworów z akompa-
niamentem gitary. Pani Magda zaśpiewała 
piosenkę z repertuaru Grzegorza Turnaua 
„Tu się urodziłam”, natomiast pani Monika 
utwór wykonywany niegdyś przez Marka 
Grechutę i zespól Anawa „Dni, których nie 
znamy”. Publiczność nagrodziła ten występ 
gromkimi oklaskami. 

Po występach na deski amfi teatru po raz 
kolejny wkroczył pan burmistrz, który wspól-
nie z panią dyrektor odsłonił pamiątkową 
tablicę z nazwą i logo przedszkola. Następ-
nie goście zostali zaproszeni do oglądania 
wystawy pokonkursowej „Niebo i Ziemia” 
oraz zwiedzania pomieszczeń przedszkola. 
Na gości czekała też niespodzianka w po-
staci wspaniałego poczęstunku.

Opuszczając przedszkole zaproszone 
osoby dokonały wpisu do pamiątkowej księ-
gi wystawionej w holu – znalazło się wśród 
nich wiele gratulacji, podziękowań i życzeń. 
Goście mogli zapoznać się z przedszkolną 
kroniką, na kartach której uwieczniane 
jest „życie” przedszkola, bogate w wiele 
ciekawych zdarzeń. Tu także znajdują 
się  dyplomy i podziękowania dla naszego 
przedszkola za udział w interesujących kon-
kursach plastycznych i artystycznych.

Atmosfera, jaka panowała podczas 
uroczystości była bardzo ciepła, a nawet 
rodzinna. Majowe słoneczko podgrzewało 
nasze serca i dodawało energii. Podczas 
uroczystości wykonanych zostało wiele 
pamiątkowych fotografii, które długo 
przypominać nam będą o tym wspaniałym 
święcie.

Małgorzata Lappe

Rozwój i coraz większe znacze-
nie internetu spowodowało, iż jest to 
obecnie jedno z podstawowych źródeł 
pozyskiwania informacji. Wielu z nas 
załatwianie swoich spraw zaczyna wła-
śnie od przejrzenia stron informacyjnych 
w internecie, a dopiero później decyduje 
na złożenie wniosku, prośby czy podania 
bezpośrednio w urzędzie. 

Wychodząc naprzeciw wzrastającym 
oczekiwaniom Wydział Zasobów Lokalowych 
dla Dzielnicy Bielany przygotował projekt 
witryny poświęconej gospodarowaniu za-
sobem lokalowym. Stanowi to część prac 
związanych z redagowaniem nowej strony 
internetowej dla  całego urzędu. Pomysł oraz 
projekt zaakceptowany został 31 maja 2006 
r. przez Zarząd Dzielnicy Bielany. Witryna za-
cznie funkcjonować w dniu  1 lipca 2006 r. 

Informacje umieszczone na stronie 
poświęcone zostaną w  całości tematyce 
związanej z gospodarką lokalami na te-
renie dzielnicy. W  szczególności będzie 
można zapoznać się z  informacjami do-
tyczącymi:

- charakterystyki zasobu lokalowego na 
terenie Bielan,

- przepisów i zasad regulujących go-
spodarkę zasobem lokali mieszkalnych 
i użytkowych, 

- kryteriów obowiązujących przy zawie-
raniu umów najmu lokali. 

Ponadto na stronie będą dostępne 
wnioski oraz druki niezbędne przy zała-
twianiu spraw w urzędzie. Przewidziane 
zostało również miejsce na zamieszczanie 
aktualnych ogłoszeń i komunikatów dla 
mieszkańców. 

Lokalówka na www
Mamy nadzieję, że stworzenie takiej 

witryny będzie służyło wszystkim korzysta-
jącym jako wiarygodne źródło informacji 
w sprawach z zakresu gospodarowania 
zasobem lokalowym oraz usprawni kontakt 
z mieszkańcami. Chcielibyśmy aby każdy z  
mieszkańców miał możliwość korzystania 
z zamieszczonych na stronie materiałów 
oraz druków. 

Naszym celem jest zwiększenie do-
stępności do rzetelnej i czytelnej informacji 
ułatwiającej załatwienie sprawy przez zain-
teresowanych, bez konieczności osobistej 
wizyty w  siedzibie urzędu. Przyczyni się 
to również do zapewnienia interesantom 
urzędu  obsługi na  najwyższym dostępnym 
poziomie. 

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich 
Państwa do zapoznania się  z  witryną „Go-
spodarowanie zasobem lokalowym” na stro-
nie www.bielany.waw.pl, jak również prosimy 
o wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnie-
nie znajdującej się na niej ankiety.

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE NALEŻNOŚCI ZA  AKCJE 
Spółki Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

Zarząd Agencji Kapitałowo-Rozliczeniowej S.A. (dawna Huta „Warszawa” P.P.) 
uprzejmie informuje, że wypłata należności w formie gotówki za zgłoszone przez upraw-
nionych akcjonariuszy akcje pracownicze do wykupu nastąpi w banku BZ WBK I Oddział 
w Warszawie przy ul. Kasprowicza 132 (biurowiec „A” dawnej Huty „Warszawa”). 

Uprawnione osoby winny zgłaszać się po odbiór gotówki z dowodem osobistym.
Wypłata odbywać się będzie od dnia 28.06.2006 r. do dnia 02.08.2006 r.
w godzinach 7.00 – 9.00 zgodnie z poniższym harmonogramem alfabetycznym:
litery A- Bąc  28.06.2006
litery Bed – Bon 29.06.2006
litery Bor - Chor 30.06.2006
litery Chr - Dąb 03.07.2006
litery Den-Fij  04.07.2006
litery Fil - Goł  05.07.2006
litery Gom - Gut 06.07.2006
litery Guz - Jech 07.07.2006
litery Jen - Kęs 10.07.2006
litery Kid - Koś  11.07.2006
litery Kot - Kry  12.07.2006
litery Krz - Las  13.07.2006
litery Lat - Mag 14.07.2006

Akcjonariuszom, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli odebrać należności 
w wyznaczonym terminie, bank dokona wypłaty w terminie późniejszym, uzgodnionym 
z pracownikami AKR S.A. Telefony 639-88-34 lub 639-88-35 lub 639-88-42. Akcjona-
riuszom, którzy podali nr konta bankowego wyślemy należności przelewem w dniu 
28.06.2006 r. 

Z poważaniem Zarząd AKR S.A. 

litery Maj – Men  17.07.2006
litery Mich – Mut  18.07.2006
litery Mys - Oso 19.07.2006
litery Ost – Piet  20.07.2006
litery Pil - Pta  21.07.2006
litery Puch - Sar 24.07.2006
litery Sas - Snu 25.07.2006
litery Sob - Szar 26.07.2006
litery Szat - Tok 27.07.2006
litery Toł - Waw 28.07.2006
litery Wąs - Woź 31.07.2006
litery Wój – Ziel  01.08.2006
litery Ziem - Ż  02.08.2006

Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że w oparciu o przeznaczone 
w budżecie środki fi nansowe oraz uwzględniając w możliwie szerokim zakresie 
zgłaszane przez Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy i pasażerów uwagi, dotyczące 
ubiegłorocznych wakacji, zostały przyjęte poniższe założenia organizacji komu-
nikacji miejskiej w okresie wakacyjnym 2006 r.

METRO
 od 1.07 do 31.08.06 r. – kursowanie wg wakacyjnego rozkładu jazdy
TRAMWAJE
 od 24.06.06 r. – wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy:
dzień powszedni  – wszystkie linie
dni wolne   – linie 8, 27, 32
AUTOBUSY
 od 26.06.06 r. – zawieszenie kursowania linii: 303, 307, 326, 327, 356, 384, 

401, 403, 405, 410, 504, E-1, E-3.
 od 1.07.06 r. – zmiana rozkładów jazdy linii: 105, 107, 109, 123, 125, 126, 

136, 153, 155, 167, 172, 181, 184, 185, 191, 193, 301, 404, 406, 436, 505, 507, 
510, 512, 515, 518, 520, 521, 525, E-2, E-4, E-5, 718, 805.

Jednocześnie informujemy, że w związku z remontami dróg i torowisk tramwa-
jowych będą wprowadzane doraźne zmiany w układzie komunikacyjnym, o czym 
będziemy na bieżąco informować pasażerów, m.in. stosownymi komunikatami 
w środkach masowego przekazu.

Koordynator Działalności Przewozowej
Bogusław W. Borzym

Bielańska Scena Operowa, Wydział Kul-
tury Dzielnicy Bielany i ks. proboszcz Woj-
ciech Drozdowicz zapraszają w niedzielę 
2 lipca o godz. 14.00, wszystkich melo-
manów na pierwszy koncert V Festiwalu 
Polskiej Muzyki Sakralnej, odbywającego 
się corocznie w Kościele Pokamedulskim 
w Lasku Bielańskim przy ul. Dewajtis 3. To 
tradycyjne od XIX w. miejsce letnich spa-
cerów odwiedzane jest przez coraz więk-
szą liczbę warszawiaków, a także przez 
wycieczki z kraju i z zagranicy z uwagi na 
zabytkowy charakter kościoła i zespołu 
pokamedulskich eremów.

Muzyka w lesie W programie koncertu, po raz pierwszy 
na festiwalu, muzyka Wojciecha Dan-
kowskiego (XVIII/XIX w.), w tym również 
współczesne prawykonania jego utworów: 
„Salve Regina”, „Ave gratia plena”, „Quae 
est ista”.

Wykonawcy: Grażyna Mądroch – so-
pran, Ewa Mikulska – alt, Krzysztof Ma-
chowski – tenor, Krzysztof Matuszak  – ba-
ryton oraz zespół instrumentalny Bielańskiej 
Sceny Operowej.

Następne koncerty: 9.07.2006 r., godz. 
14.00 – Jacek Różycki  „Hymni elesiastici” 
oraz 16.07.2006 r.,  godz. 14.00 – Grzegorz 
Gerwazy Gorczycki „Completorium”.

T.M.
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ANKIETA

OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

1. Czy według Pana(i) na Bielanach potrzebny jest program ożywienia gospodar-
czego, społecznego w postaci „Lokalnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013”? [Prosimy wstawić X we właściwej kratce]

Zdecydowanie  TAK   Raczej  TAK
 
Raczej  NIE    Zdecydowanie  NIE

 
2. Które z poniższych działań powinny Pana(i) zdaniem zostać zrealizowane 

w pierwszej kolejności tj. w roku 2006, a które w dalszej kolejności w roku 2007 i la-
tach następnych? [Prosimy wstawić maksymalnie po trzy X w każdej z dwóch kolumn].

    W pierwszej kolejności W dalszej kolejności
                      (rok 2006)      (lata 2007-2013) 

Drogi, parkingi, zieleń, place zabaw itp.  

Mieszkania   

Kino, teatr  

Szkoły  

Placówki zdrowia, domy opieki  

Zabytki  

Prace konserwatorskie i remonty
historycznych obiektów poprzemysłowych 

Bezpieczeństwo  

Rozwój taniej bazy lokalowej   

Pozyskanie inwestorów z zewnątrz   

Zmniejszenie bezrobocia  

Ograniczenie bezdomności  

3. Które z poniższych projektów inwestycyjnych pozwolą zrealizować Pana(i) 
oczekiwania rewitalizacji Bielan? [Prosimy wstawić X we właściwej kratce].

Plac zabaw przy ul. Gajcego 

Modernizacja budynku LO Nr XXXIX przy ul. Lindego 20 wraz 
z przebudową krytej pływalni 

Budowa i modernizacja Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul.  
Szegedyńskiej 9A 

Remont Przedszkola nr 306 przy ul. Szegedyńskiej 

Wykorzystanie terenu wysypiska odpadów Radiowo oraz terenów 
przyległych 

Wykorzystanie terenu przy ul. Opalin/Arkuszowej  

Modernizacja  budynku Szkoły Podstawowej Nr 79 przy ul. Arku-
szowej 202 wraz z przebudową boiska i zielenią izolacyjną 

Modernizacja ciągu ul. Księżycowej i Kampinoskiej od osiedla 
Chomiczówka - Fortu Wawrzyszew do ul. Opalin w Radiowie.

Budowa infrastruktury zewnętrznej Archidiecezjalnego Seminarium 
REDEMPTORIS MATER wraz z niezbędnym doposażeniem.   

Adaptacja budynku Bielańskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Opie-
kuńczego do potrzeb dzieci umysłowo upośledzonych. 

4. METRYCZKA [wstawić X we właściwej kratce]
a) Płeć
Kobieta    Mężczyzna

b) Wiek respondenta
15-24 lata    25-35 lat 

36-64 lat    Powyżej 65 lat  

c) Wykształcenie
Podstawowe/zawodowe   Średnie ogólne/zawodowe

Wyższe 

d) Grupa zawodowa
Bezrobotny    Sektor prywatny

Sektor Publiczny   Inne

Pracownik    Pracodawca   

e) Na jakim osiedlu Pan(i) mieszka? ....................................................................

f) Jaki typ lokalu Pan(i) zamieszkuje?
Komunalny    Spółdzielczy

Własnościowy (wspólnota)  Dom jednorodzinny

Inny (np. najem prywatny)

Słoneczny dzień, ciepło i bezwietrznie. 
Sceneria, jak z bajki. Wejście do szkoły 
ozdobione kolorowymi kolumnami i girlan-
dami kwiatów, na boisku scena, namioty 
i grill. Wszędzie pełno rozradowanych, 
poprzebieranych dzieci, rodziców i na-
uczycieli. Tak w sobotę 27 maja br. wyglą-
dała Szkoła Podstawowa z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi 
Kieleckiej przy ul. Kasprowicza 107.

I Szkolny Salon Pomocy Edukacyjnych Bie-
lany 2006, połączony z dorocznym piknikiem 
szkolnym dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 223, został zorganizowany przez Niepublicz-
ną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
„Edukacja”, Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 223 i Warszawski Oddział nr 1 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Honorowym 
patronatem imprezę objął burmistrz Bielan 
Maciej Więckowski, a patronatem prasowym 
gazeta „Nasze Bielany”.

Na dobry początek, o godz. 10.00, odbył 
się koncert zespołu dzieci niepełnospraw-
nych „Brawo” z Młodzieżowego Domu Kul-
tury na Bielanach (zespół prowadzony jest 
przez Annę Cegielską, która wystąpiła ze 
swoimi podopiecznymi). Występowi towa-
rzyszyła gorąca atmosfera i gromkie brawa. 
Rozgrzana publiczność entuzjastycznie 
przyjmowała również wszystkie późniejsze 
prezentacje przygotowane przez uczniów 
poszczególnych klas SP 223. Pod hasłem 

Królestwa Wyobraźni
„Królestwa Wyobraźni” wszystkie klasy 
przygotowały wraz ze swoimi nauczycielami 
wspaniałe, kolorowe prezentacje.

W tym samym czasie w szkole odbywały 
się pokazowe warsztaty metod terapii pe-
dagogicznej (m.in. z zakresu Kinezjologii 
Edukacyjnej i Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne) przygotowane przez licencjo-
nowanych terapeutów, współpracujących 
z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pe-
dagogiczną „Edukacja”. Istniała  możliwość 
zasięgnięcia bezpłatnej porady psychologa 
lub pedagoga z poradni „Edukacja”.

Na korytarzach szkolnych przez cały 
czas odbywał się kiermasz  różnorodnych 
pomocy edukacyjnych: książek, progra-
mów komputerowych, plansz i zabawek 
edukacyjnych, a na boisku można było, za 
niewielką opłatą, zjeść pyszną kaszankę 
z grilla, karkówkę, kiełbaskę i bigos, a na-
wet lody. Imprezę odwiedziło ok. 1500 osób 
i wszyscy świetnie się bawili. 

W czasie, gdy tak wiele mówi się o braku 
współpracy między rodzicami a placówka-
mi oświatowymi takie imprezy pokazują, 
że można zmienić stan rzeczy. Można 
natchnąć pomysłami rodziców, uczniów 
i nauczycieli. Skierować ekspresję mło-
dzieży w kierunku współdziałania, skłonić 
wychowawców i rodziców do wspaniałej 
kreatywnej współpracy.

Elżbieta Rybicka

W niedzielę 4 czerwca na placu zabaw 
przy ul. Kochanowskiego 22, odbył się 
Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziec-
ka, połączony z uroczystym otwarciem 
Ośrodka Terapii Rodzin Dzieci i Mło-
dzieży z Wadą Słuchu Stowarzyszenia 
„Usłyszeć Świat”.

Piknik obfi tował w atrakcje dla najmłod-
szych i tych trochę starszych. Dla zaintere-
sowanych sportem były rodzinne konkuren-
cje, szachy, warcaby i minigolf. Dla artystów 
– konkurs malowania na asfalcie. Można 
było spróbować szczęścia na loterii, poma-
lować kolorowo buzię i podziwiać wyścigi 
samochodów zdalnie sterowanych.

Na scenie prezentowały się zespoły ta-
neczne, grano szanty i muzykę rockową. Ze 
straganów stowarzyszenia kusiły przygoto-
wane przez rodziców pyszności: kiełbaski 
z grilla, żurek i barszcz, pyszny chleb ze 
smalcem i wspaniałe ciasta. Znalazły tu coś 
dla siebie i dzieci, i dorośli.

Piknik został zorganizowany przez 
administrację WSM osiedla „Piaski” oraz 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usły-
szeć Świat”. Stowarzyszenie powstało 
z inicjatywy rodziców dzieci z wadą słuchu 
i pracujących z nimi terapeutów. Naszym 
celem jest szeroko pojęta pomoc i wspar-

cie dla rodzin dotkniętych problemem 
głuchoty. Otaczamy opieką dzieci, oferując 
im szeroką gamę zajęć rehabilitacyjnych: 
logopedyczne, pedagogiczne, opiekę 
psychologiczna, logorytmikę, terapię psy-
choruchową, choreoterapię i wiele innych. 
Dzięki pomocy terapeutów i codziennej, 
intensywnej pracy rodziców dzieci nie-
słyszące mogą rozwinąć umiejętności 
słuchania i mówienia, a dzięki temu peł-
niej uczestniczyć  w życiu społeczeństwa 
i osiągnąć samodzielność. 

Działalność stowarzyszenie nie kończy 
się na dzieciach – rodzicom proponujemy 
szkolenia na temat rehabilitacji oraz pomoc 
psychoterapeuty. Organizujemy również 
bezpłatne szkolenia dla wszystkich osób 
zainteresowanych problemem głuchoty.

Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat” do tej 
pory prowadziło ośrodek terapii w Wołomi-
nie, teraz zaprasza również na Bielany. 

Elżbieta Osowiecka, Karolina Kurpińska

Usłyszeć świat
– Piknik Integracyjny

Udekorowane wejście do szkoły

• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4, 
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:
 stomatologia zachowawcza 
 protetyka
 chirurgia
   – resekcja
   – hemisekcja
 ortodoncja
   – aparaty stałe i ruchome
 RTG
 – wybielanie zębów – 20%
 – piaskowanie – 20%

Lecznica Stomatologiczna

w Przychodni Rejonowej

 stomatologia zachowawcza 

   – hemisekcja

   – aparaty stałe i ruchome

• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.

Lecznica Stomatologiczna

w Przychodni Rejonowejw Przychodni Rejonowej
JOLAN

Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy i Zespół 
Opiniująco-Konsultacyjny informują, że 
w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy przy ul. Duracza 19, znaj-
duje się zbiór książek, kaset video i mie-
sięczników o tematyce profi laktycznej.

Serdecznie zapraszamy rodziców, pe-
dagogów, nauczycieli i mieszkańców Bielan 
do korzystania z tych zasobów. 

Bogate zbiory 
w bibliotece
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Przez trzy majowe dni Przedszkole 
nr 318 „Zielony Zakątek” gościło przed-
stawicielki Przedszkola nr 7 „Lelitka” 
z miejscowości Łuck na Ukrainie. Wizyta 
była kolejnym etapem współpracy, jaka 
zawiązała się pomiędzy obiema placów-
kami. Rok temu to nasze przedszkole 
gościło na Ukrainie. 

W czasie pobytu na Bielanach delegacja 
spotkała się z przedstawicielami Zarządu 
Dzielnicy Bielany oraz pracownikami Wydziału 
Oświaty i Wychowania. Następnie goście od-
wiedzili przedszkole z oddziałami integracyjny-
mi nr 341 przy ul. Wergiliusza 7, w którym dzie-
ci zaprezentowały przedstawienie teatralne 
„Powitanie Pani Wiosny”. Wyrazistość słowa, 
piękna narracja, interesująca scenografi a oraz 
oprawa muzyczna przedstawienia zachwyciły 
naszych gości. Po spektaklu obejrzano sale 
dydaktyczne i dyskutowano na temat edukacji 
dzieci niepełnosprawnych. Temat bardzo waż-
ny, gdyż na Ukrainie nie ma podstaw prawnych 
do tworzenia placówek integracyjnych, a dzie-
ciom niepełnosprawnym oferowane są jedynie 
placówki specjalne. 

Natomiast w  odwiedzanym kolejnym 
przedszkolu nr 306 przy ul. Szegedyńskiej 
13, urzekły naszych gości rozwiązania orga-
nizacyjne, pobudzające dzieci do twórczej 
aktywności oraz estetyka i urządzenie sal, 
a zwłaszcza kąciki teatralne, które w tej 
placówce znajdują się w każdej sali i wy-
różniają się oryginalnością i funkcjonalno-
ścią. Przedstawicielki przedszkola „Lelitka” 
zainteresowane były realizowanym w tej 
placówce autorskim programem doskona-
lenia umiejętności komunikacyjnych dzieci, 

Lelitka z Ukrainy wspomaganym metodą prof. Bronisława 
Rocławskiego, zwaną glottodydaktyką 
– wychowaniem językowym.

W drugim dniu pobytu nasi goście wzięli 
udział w uroczystości nadania nazwy i ob-
chodach 30-lecia Przedszkola nr 318 „Zielony 
Zakątek” przy ul. Kochanowskiego 9a. Podzi-
wiano ogród, oranżerie i interesujące działania 
z zakresu ekologii. Zadania z dziedziny ekolo-
gii i ochrony środowiska, to wiodące elementy 
ukraińskiego programu edukacyjnego dzieci 
i młodzieży. Placówki przedszkolne na Ukra-
inie szczycą się długą tradycją w hodowli zwie-
rząt i uprawie roślin. Następnie w Przedszkolu 
nr 105 przy ul. Kochanowskiego 10 goście 
mieli okazję zobaczyć najnowsze rozwiąza-
nia dotyczące funkcjonowania, urządzenia 
i wyposażenia bloku żywienia oraz węzła 
sanitarno-higienicznego. 

Ostatniego dnia wizyty delegacja z Ukra-
iny uczestniczyła w fi nale IV Teatralnego 
Przeglądu Bielańskich Przedszkoli „Teatr 
Marzeń”, podczas którego przekazano na 
ręce dyrektora Przedszkola nr 7 „Lelitka” 
w Łucku, pamiątkowe lalki w polskich tra-
dycyjnych strojach ludowych.

Trzeba podkreślić, że dzięki ogromnej 
życzliwości środowiska oświatowego 
naszej dzielnicy wizyta była udana. Po-
mimo widocznych różnic występujących 
w systemach oświatowych, zarówno na 
Ukrainie, jak i w Polsce najważniejsze jest 
wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci, 
ciągłe doskonalenie procesu wychowaw-
czego oraz przygotowanie ich do podjęcia 
nauki w szkole. A zatem możemy nawzajem 
dzielić się doświadczeniami i poszukiwać 
wspólnie nowych twórczych rozwiązań.  

Zofi a Gajewicz, Katarzyna Majdura

Niezwykłą propozycję – wspólnego 
czytania przedłożyły licznym placów-
kom oświatowym: Rada Główna i Rada 
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bi-
bliotekarzy Szkół Polskich. Pomysł ten 
spodobał się nauczycielom, wychowaw-
com świetlicy i pracownikom biblioteki 
ze Szkoły Podstawowej nr 289. 

Przez cały tydzień w szkole królowała książ-
ka. Fragmenty starannie dobranych utworów 
literackich odczytywali nauczyciele, 
wychowawcy, zaproszeni goście: 
aktorka – Ilona Kuśmierska, A. 
Brzeski – długoletni dyrektor szkoły, 
radna Jadwiga Godlewska, przedsta-
wicielka rodziców Ewa Dudelewicz 
oraz redaktorka „Naszych Bielan” 
Katarzyna Białczyk. W trakcie czy-
tania uczniowie rozmawiali z gośćmi 
o tekście, własnych fascynacjach 
literackich, oglądali związane z daną 
lekturą rekwizyty.

Codziennie, na każdej du-
żej przerwie, uczniowie klasy 
V prezentowali książki, które 
warto przeczytać. W poniedziałek 
przebrane w podomki, fartusz-
ki, z włosami pełnymi lokówek 
uczennice zachęcały swoich kolegów do 
lektury książek poświęconych rodzinie. 
We wtorek zakapturzone „czarodziejki” 
i uzbrojeni w różdżki „czarodzieje” testo-
wali znajomość świata magii na podstawie 
książek J. Rowling,  R. Dahla, C. S. Lewi-
sa, D. Terakowskiej. W środę uczniowie 
rozmawiali w oparciu o książki A. Bahdaja, 
H. Ożogowskiej, L. Fabisińskiej o przyjaźni 
i koleżeństwie. W czwartek za sprawą nie-
zwykłej kolekcji samochodów, samolotów, 
statków, a także interesujących opowieści 
o przygodach Gedeona, Sindbada, Guli-
wera, wszyscy odwiedzający stoisko mogli 

Wielkie Czytanie
w Szkole Podstawowej nr 289

udać się w niezwykłą literacką podróż. 
Ostatniego dnia podziwiano piękną imitację 
ogrodu i wysłuchano fragmentów opisów 
literackich parków, sadów i ogrodów.

W czasie czytania podsumowany został 
konkurs zorganizowany przez świetlicę 
szkolną pod hasłem: „Bohaterowie utworów 
J. Brzechwy i J. Tuwima w pracach plastycz-
nych i interpretacjach słowno-muzycznych”, 
w którym wzięło udział 16 placówek oświa-

towych, w tym 11 przedszkoli i 5 świetlic 
szkolnych. W pierwszym etapie konkursu 
ocenione zostały prace plastyczne. W drugim 
etapie  odbyły się prezentacje recytatorskie 
i przedstawienia teatralne. Dyplomy i nagro-
dy książkowe wręczała dyrektor Małgorzata 
Staniszewska i kierownik świetlicy Grażyna 
Szczepańska. Uroczystość zakończenia 
konkursu uświetniły występy zespołu „Świetli-
czek”, pod kierownictwem Hanny Gawarskiej 
oraz inscenizacje nagrodzonych przedstawień 
teatralnych. A wszystko po to, aby zachęcić 
dzieci i młodzież do częstszego sięgania po 
książkę.

Panią Profesor Halinę Kisielewską 
(1910- 2006) pożegnaliśmy po mszy świętej 
30 maja 2006 r. na Cmentarzu Powązkow-
skim. Była ona ostatnią  osobą, którą przy-
szło nam żegnać z zespołu  pedagogów 
i wychowawców – założycieli  pierwszego 
na Bielanach Koedukacyjnego Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Barcickiej 2. 

Żegnało Ją liczne grono byłych uczniów 
i wychowanków, którzy pamiętają jakim 
była wspaniałym pedagogiem, dobrym 
i życzliwym człowiekiem, całym sercem 
oddanym młodzieży. Za to serce i dobroć 
byliśmy z Nią do ostatnich chwil jej życia. 
Kiedy  odwiedzaliśmy Ją w czasie choroby 
zawsze pytała o „swoją” szkołę –  obecnie  
XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose 
Marti. Interesowało Ją życie wychowanków, 
ich troski i zmartwienia.

Tę troskę o losy drugiego człowieka 
wyniosła z rodzinnego domu. Jej dziadek 
był powstańcem z 1863 r., mama i siostra 
nauczycielkami. Po ukończeniu studiów z fi -
lologii klasycznej w okresie okupacji nauczała 
na tajnych kompletach. W czasie Powstania 
Warszawskiego prowadziła stołówkę dla 
powstańców i ludności cywilnej, a po wysie-

Wspomnienie

dleniu z Warszawy krótko uczyła w szkole 
w Sękocinach, aby po powrocie z wygnania 
podjąć natychmiast pracę w liceum na Biela-
nach przy ul. Barcickiej 2, później przy ul. Że-
romskiego 22, przeniesionego do szkoły przy 
ul. Staffa.  Była także nauczycielem w liceach 
R. Traugutta i Frycza Modrzejewskiego. 

Żegnaliśmy Cię, Pani Halino w asyście 
sztandarów szkolnych z Twojego Liceum 
Nr XXII im. Jose Marti, a także Liceum XLV 
im. R. Traugutta.

Pozostaniesz w naszej pamięci.
Adrian Gawerski

Przy ul. Żeromskiego znajduje się 
Zespół Szkół Nr 18,  w skład którego 
wchodzi Liceum Ogólnokształcące, 
Technikum Księgarskie, Szkoła Police-
alna Nr 6 – niegdyś słynny PSIAK (Poli-
cealne Studium Informacji, Archiwistyki, 
Księgarstwa). Szkoła istnieje od 1963 r.

Z myślą o tegorocznych absolwentach 
szkół średnich przedstawiamy Szkołę 
Policealną, która oferuje ciekawe zawody: 
technika archiwisty, informacji naukowej, 
księgarstwa. Zawody te w epoce kompu-
terów i internetu okazały się nadal bardzo 
potrzebne. Dzisiejszy świat, to niezliczone 
informacje, które trzeba selekcjonować, 
a potem zapisywać w pamięci komputerów, 
aby umożliwić ich wykorzystanie do pracy, 
nauki, rozrywki. To także większa liczba do-
kumentów, które muszą wytwarzać urzędy, 
instytucje i zakłady pracy.  Większość z nich 
trzeba przechowywać przez wiele lat. Musi 
nastąpić wymiana kadr i na rynku pracy jest 
zapotrzebowanie na archiwistów ze średnim 
wykształceniem zawodowym Potrzebni są 
do pracy w archiwach urzędów, samorzą-
dów, banków, sądów i najróżniejszych fi rm. 
Podobnie wygląda sytuacja z technikami 
informacji naukowej.

Wreszcie specyfi czna nauka o książ-
kach i handlu nimi, pozwalająca na zdo-
bycie umiejętności nie tylko oceniania 
książek, ale także promocji, marketingu 
i reklamy. A książek do sprzedaży jest coraz 

Zawody z przyszłością
więcej: do tradycyjnych księgarń dołączyły 
nie znające granic wysyłkowe księgarnie 
internetowe. W nich też są potrzebni wy-
kwalifi kowani księgarze.

Niektórzy  słuchacze I roku już pracują  
w księgarniach i archiwach, często jako 
wolantariusze. Tak jak np. Sławek P., który 
na zlecenie Towarzystwa Paderewskiego 
w Szwajcarii poszukuje w archiwach war-
szawskich materiałów archiwalnych doty-
czących Paderewskiego. Ostatnio odnalazł 
dyplom nadania Paderewskiemu tytułu 
honorowego obywatela Lozanny.

Jest kilka powodów dla których warto 
uczyć się w tej szkole: jest bezpłatna, 
ma internat dla zamiejscowych, miłą 
atmosferę, przyjaznych nauczycieli, po-
maga w znalezieniu pracy. I wolne piątki 
– dorzuca Paweł. 

Nauka w szkole trwa 2 lata i jest zakoń-
czona egzaminem dyplomowym. Słuchacze 
uczą się przedmiotów ogólnych oraz spe-
cjalistycznych, języków obcych, informatyki. 
Mają także zajęcie w warszawskich urzędach 
państwowych (ministerstwa, Senat). szkołach 
wyższych, instytucjach naukowych (PAN), bi-
bliotekach i archiwach państwowych. Organi-
zują wystawy, kiermasze, spotkania i pikniki. 
Bo przecież młodość to nie tylko nauka.

Dla tych byłych i obecnych słuchaczy 
szkoła to po prostu PSIAK, bo tak krócej 
i śmieszniej – mówią.

Izabela Gass

Pani Elżbiecie Ponewczyńskiej
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 80 im. M. Kownackiej w Warszawie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci ukochanej

Mamy
składają

Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły

Pani Elżbiecie Ponewczyńskiej
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 80, przy ul Aspekt 48

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

„ Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd,
dla których brakuje słów”  – Jan Paweł II

Gabinet logopedyczny Szkoły Pod-
stawowej Nr 247 w Warszawie, dzięki 
kreatywności dyrektor Danuty Bogdań-
skiej-Pękali, został wyposażony w sprzęt 
specjalistyczny do pracy z dziećmi i mło-
dzieżą ze specyfi cznymi trudnościami.

Szkoła Podstawowa Nr 247, jak po-
wszechnie wiadomo, jest szkołą z oddzia-
łami integracyjnymi, toteż nasze dzieci 
wymagają szczególnej troski i pomocy.

Gabinet logopedyczny, jako jeden z nie-
licznych w Warszawie, posiada sprzęt spe-
cjalistyczny z projektu współfi nansowanego 
przez Unię Europejską.

W skład nowo wyposażonego gabinetu 
wchodzą: multimedialny zestaw komputero-

Europejska
Pracownia Logopedyczna

wy, instrumentarium logopedyczne, komplet 
programów do terapii mowy i języka – wersja 
tradycyjna, programy komputerowe do tera-
pii mowy i języka: Logopedia, programy do 
diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy, 
programy wyrównawcze rozwijające mowę 
i język, duży ksylofon, dzwonki na stojaku, 
dźwiękowe sześciany, pudełko logopedyczne 
oraz logopedyczny labirynt magnetyczny.

Dzieci wymagające terapii mowy są więc ob-
jęte fachową i specjalistyczną opieką, a sprzęt 
z Europejskiego Funduszu Społecznego bardzo 
usprawnia i urozmaica pracę logopedy. Łatwo 
daje się zauważyć fascynację dzieci terapią 
i zwiększoną motywację do pracy.

Beata Kamińska

Redaktor „Naszych Bielan” czyta dzieciom klasy I c
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Bielańskie Dni Kultury
dokończenie ze str. 1

Zielone Świątki
– odpust na Bielanach

A po mszy – poczęstunek ciastkami i na-
pojami w podziemiach kościoła, połączony 
z otwarciem wystawy prac fotografi cznych. 
Tu też ks. Drozdowicz i naczelnik Wydzia-
łu Kultury Wanda Górska prawili sobie 
nawzajem komplementy i podziękowania 
za wyśmienite przygotowanie programu 
i organizację festynu.

Tymczasem na górze, wzdłuż uliczki 
obok kościoła, przy rozstawionych stoiskach 
i kramikach gromadzili się rodzice z dziećmi 
i dziadkowie z wnuczkami, kupując swoim 
pociechom baloniki, zabaweczki i świeci-
dełka, a sobie różne wyroby rękodzielnicze 
i dewocjonalia (niektóre nawet prawie 
artystyczne). Zaś na placyku, na wprost 
głównego wejścia do kościoła, produko-
wały się różne muzyczno-wokalne zespoły 
studenckie, zbierając zasłużone oklaski. 
Amatorzy mocniejszych wrażeń podziwiali 
pokazy walki rycerzy na miecze.

Mieczysław Pierzchała

„DZIECI dla DZIECI”
Taki był tytuł koncertu, który w niedzielę 

28 maja 2006 r. zaprezentował Dziecięcy 
Zespół Wokalny „Ziarenko” w dolnym 

kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny w osiedlu Wrzeciono. 
Ten bielański kilkunastoosobowy dziecięco
-młodzieżowy zespół, znany jest już z wielu 
koncertów nie tylko na Bielanach, ale i w 
innych dzielnicach Warszawy. Dyryguje nim 
Joanna Kiełbiewska, wokalnie przygotowuje 
go Helena Reczuch, a koncerty zespołu or-
ganizuje Studio Artystyczne „Cello”, którym 
kieruje Marzena Korzycka.

Głównym motywem programowym 
obecnego występu „Ziarenka” była Miłość 
przez duże „M” - do Pana Boga, do osób bli-
skich i dalszych, do znanych i nieznanych, 
do wszystkich ludzi. Jak więc uzasadnić 
tytuł koncertu? Odpowiedź jest prosta. 
Jak trafnie zauważył obecny na koncercie 
radny Stanisław Wawer, dziękując zespo-
łowi w imieniu Rady Dzielnicy Bielany za 
piękny występ: „Wszyscy jesteśmy dziećmi 
– dziećmi Pana Boga”.

Mieczysław Pierzchała

„RODZINNY FESTYN”
W związku z zorganizowanymi Bielań-

skimi Dniami Kultury w Przedszkolu Nr 97 
przy ul. Twardowskiej, 9 czerwca 2006 r., 
odbył się festyn rodzinny połączony z za-
kończeniem roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęły występy ar-
tystyczne dzieci z poszczególnych grup 
wiekowych (3-, 4-, 5- i 6-latki) połączone 
z pożegnaniem straszaków rozpoczynają-
cych we wrześniu naukę w szkole. 

Ale nie było to spotkanie wyłącznie 
z okazji zakończenia roku. Rada Rodzi-
ców, personel, a także pozostali rodzice 
postanowili wzbogacić imprezę o kiermasz 
ciast, podkoszulek, piłek i gadżetów spor-
towych. 

Na kiermaszu sprzedawaliśmy – za sym-
boliczne kwoty – wypieki wykonane przez 

mamy oraz panie 
kucharki z nasze-
go przedszkola. 
Dzięki tej wspa-
niałej inicjatywie 
i wielkiej ofi arno-
ści rodziców kasa 
przedszkola po-
nownie wzbogaci-
ła się o pieniądze, 
które tym razem 
postanowiliśmy 
przeznaczyć na 
zakup sprzętu 
sportowego.

Podczas Bie-
lańskich Dni Kul-
tury w naszym 
przedszkolu od-
była się również 

wystawa prac pla-
stycznych wykonanych przez dzieci.

Dyrekcja i personel Przedszkola Nr 97 
dziękują rodzicom za wniesiony wkład 
i pomoc w przygotowaniu i realizacji na-
szej uroczystości, a dzieciom za piękne 
występy.

Małgorzata Tkaczyk, nauczycielka 
Przedszkola Nr 97w Warszawie

III Bielański Tydzień 
Teatralny

Tegoroczny Tydzień Teatralny stanowił 
ważny punkt w obchodach Bielańskich 
Dni  Kultury. Na inaugurację 13 maja br., 
zaproszono Amatorski Zespół Regionalny 
z Lipiec Reymontowskich ze spektaklem 
„Wesele Boryny”. Zespół od premiery wido-
wiska w roku 1933 prezentuje ten spektakl 

w kraju i za granicą.
W niedzielę 14 maja teatr „Dzie-

więćsił”, działający przy Łódzkim Fo-
rum Kultury zaprezentował spektakl 
oparty na powieści M. Bułhakowa 
– „Mistrz i Małgorzata”. Reżyser 
przedstawienia Andrzej Czerny 
wyjął z tej barokowej powieści wą-
tek tytułowych bohaterów i bardzo 
sprawnie przeprowadził akcję. 
Pięcioro wykonawców pokazało ak-
torski lwi pazur, wcielając się z dużą 
łatwością w różne postaci powieści. 
Piękną muzykę skomponowała Bar-
bara Grave, a wykonawcy udowod-
nili swoje umiejętności wokalne.

Poniedziałek rozpoczęto aż 
dwoma spektaklami adresowany-
mi do młodych odbiorców. Zespół 

amatorski z  LXXIV Liceum im. K. Puła-
skiego dwukrotnie zagrał  przedstawienie 
„Kobciószeg dyslektyk” wg znanej baśni 
Perraulta bawiąc i ucząc widzów, młodzież 
i dzieci ze szkół bielańskich i żoliborskich. 
Zaraz potem Teatr Braci Grimm  pokazał 
najmłodszym pięknie zainscenizowane, 
chociaż okrutne „Baśnie Braci Grimm”.

Czwartym przedstawieniem tego dnia 
– już adresowanym do dorosłych widzów 

był monodram „Cesarz” wg prozy Ryszarda 
Kapuścińskiego w wykonaniu aktorki  Teatru 
Dramatycznego w Warszawie Jolanty Ol-
szewskiej. Godzinny monodram został bar-
dzo interesująco przedstawiony, a estetyczna 
choć oszczędna w środki wyrazu scenografi a 
dodała specjalnego smaku. Publiczność że-
gnając artystkę stwierdziła, że tekst napisany 
przed 20 laty jest nadal aktualny.

We wtorek dla dorosłej widowni Ryszard 
Faron i Stanisław Biczysko pokazali spek-
takl na kanwie „Zbrodni i kary” F. Dostojew-
skiego. Przybliżyli go do współczesności 
i wciągnęli widownię w specjalne przeży-
wanie. Można śmiało powiedzieć, że jest to 
teatr ruszający sumienia ludzkie, oparty na 
wielkim aktorstwie i ludzkich uczuciach.

Środa – to 2,5 godzinne zmaganie 
z niemożliwością realizacji swoich pra-
gnień. Tekst napisany przez aktorkę  Ninę 
Czerkies, gromadzący siedmiu dużej klasy 
wykonawców nużył swoim przegadaniem 
i manierycznym stylem reżyserii. Dlatego 
też po przerwie sala mocno się przerzedzi-
ła. Taka forma eksperymentu teatralnego 
– nazywana teatrem alternatywnym jest 
trudna w odbiorze i wymaga specjalnego 
przygotowania widowni.

Czwartek pozwolił na absolutny uśmiech 
dla widzów. Teatr Farsa z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Pruszkowie w reżyserii Oli 
Magiereckiej zaprezentował trzy jednoak-
tówki. Sprawne aktorstwo, opierające się na 
komizmie sytuacyjnym i słownym zdobyły 
uznanie publiczności, długo nagradzającej 
wykonawców brawami.

W deszczowy piątkowy wieczór sala 
mimo złej pogody zapełniła się wcześnie. 
Oczekiwano na spektakl, który przybliży 
postać aktora i barda rosyjskiego Władimira 
Wysockiego. Przedstawienie powstało na 
bazie książki Mariny Vlady – żony aktora, 
która po jego śmierci napisała teksty i do-
dając jego piosenki zrealizowała spektakl 
w Moskwie. 

III Tydzień Teatralny zakończył w nie-
dzielne popołudnie spektakl zespołu „Dra-
ma” działający w Młodzieżowym Domu Kul-
tury im. M Gwizdak – „Tu i tam” w reżyserii 
Ewy Musiałowicz. Duża grupa młodzieży, 
sprawnej aktorsko, ruchowo i głosowo spró-
bowała przekonać nas do różewiczowskiej 
prozy teatralnej. Wyrazistość gry, dobra 
interpretacja postaci, zabawne dekoracje 
i kostiumy, specjalnie skomponowana mu-
zyka Tadeusza Pabisiaka potrafi ły utrzymać 
widownię w nastroju zabawy i przemyśleń 
nad rzeczywistością. Wśród wykonawców 
było 7 tegorocznych maturzystów, którzy 
znaleźli czas dla wiernej publiczności, dla-
tego też dostali ogromne brawa i życzenia 
na przyszłość.

BOK

Festyn ekologiczny
Ważne miejsce w corocznych obcho-

dach Bielańskich Dni Kultury zajmuje orga-
nizowany przez Wydział Ochrony Środowi-
ska festyn ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. 
W tym roku festyn odbył się 20 maja br. na 
polanie przy stadionie KS Hutnik w okolicy 
Lasu Bielańskiego i tak, jak w poprzednich 
latach miał na celu propagowanie wśród 
mieszkańców zdrowego stylu życia oraz po-
szanowania środowiska naturalnego. Przy 
pięknej, słonecznej pogodzie, na pachnącej 
polance Lasu Bielańskiego młodzież szkol-
na chętnie brała udział w licznych konkur-
sach i zawodach sportowych. Oprócz tego 
każdy z licznie przybyłych mieszkańców 
mógł sprawdzić swoje umiejętności w bie-
gu, szermierce, na ściance wspinaczkowej 

lub moście z lin 
oraz jeździe na 
rowerze.

Pobyt i zma-
gania rekreacyj-
n o - s p o r t o w e 
w lesie uprzyjem-
niły zespoły folk-
lorystyczne, m.in. 
„Nagual” z Bia-
łorusi, orkiestra 
klezmerska „Choj-
zes Klezmorim” 
z Lublina, zespół 
tańca ludowego 
AWF Warszawa, 
łemkowski zespół 
folkowy „Seren-
cza”  z Gorlic, czy 
zespół góralski 

WSPOMNIENIA
STAREGO BIELAŃCZYKA

Zabawy na Bielanach
W okresie międzywojennym XX w., 

w okresie letnim, zwłaszcza w pogodne 
niedziele i w dniu Zielonych Świątek Las 
Bielański był ulubionym miejscem spotkań 
towarzyskich, zbiorowych zabaw i wypo-
czynku mieszkańców  stolicy, zwłaszcza 
miejscowych bielańczyków. 

Od powstałej w 1937 r. pętli tramwa-
jowej, przy Centralnym Instytucie Kultury 
Fizycznej przy ul. Marymonckiej, gromady 
ludzi z podręcznymi bagażami ciągnęły 
w kierunku Lasu Bielańskiego. Bardziej 
zamożni jechali dorożkami. Spotkać można 
było rowerzystów, rzadziej motocyklistę, 
a prawdziwe poruszenie wśród młodzieży 
wywoływało pojawienie się „małego” fi ata.

Po wejściu do lasu, po obu stronach 
drogi prowadzącej ku Wiśle, znajdowały 
się liczne stragany. Krzykliwi sprzedawcy 
zachęcali do kupna lodów, waty cukrowej, 
obarzanków, kwasu chlebowego, różnych 
fi gurek krasnali i zwierząt wykonanych 
z drewna lub gipsu. Sprzedawano również 
inne przedmioty na przykład podręczne 
torby. Gdy jako sześcioletni malec razem 
z mamą Janiną i ciocią Marią szedłem na 
majówkę, pamiętam, że taką właśnie torbę 
kupiła sobie ciocia. Podczas spaceru przez 
Las Bielański minął nas dwuosobowy pa-
trol granatowej policji na koniach.

Na leśnej polanie w pobliżu skarpy 
wiślanej znajdowała się słynna restauracja 
prowadzona od przeszło 100 lat przez ro-
dzinę Bochenków. Usytuowana była przy ul. 
Kamedułów (obecnie Dewajtis), naprzeciwko 
Kolegium Ojców Marianów. Restauracja sły-
nęła ze staropolskich potraw – serwowano 
tutaj wspaniały bigos, fl aki, świeże ryby (pro-
sto z Wisły), przyciągając wielu smakoszy 
z całej stolicy. W okresie letnim w upalne 
niedziele i święta, mimo że restauracja ta 
mogła jednorazowo pomieścić około 300 
osób, często brakowało w niej miejsca.

Drewniany obiekt gastronomiczny Bochen-
ków obejmował dwie duże sale restauracyjne 
i obszerny bufet oraz mniejsze pomieszczenie 
przeznaczone na okolicznościowe przyjęcia. 
Ponieważ w budynku tym nie było elektrycz-
ności, o zmroku zapalano świece, co dodat-
kowo stwarzało niepowtarzalny nastrój.

W ogródku okalającym budynek restau-
racji ustawione były stoły i ławy, przezna-
czone głównie dla grup wycieczkowych. 
Chadzałem tam z mamą na znakomite 
lody. Pamiętam, że przed restauracją Bo-
chenków znajdował się wysoki krzyż.

W Lesie Bielańskim biesiadowano zazwy-
czaj na rozłożonych na trawie kocach oraz 
przy małych rozkładanych stolikach. Spotkać 
można było pary tańczące przy dźwiękach 
muzyki płynącej z nakręcanych na korbkę 
patefonów z dużą tubą. Usłyszeć można było 
modne wówczas melodie nagrane na płyty, 
jak „Ta ostatnia niedziela”, „Umówiłem się 
z nią na dziewiątą” czy „Tango Milonga”.

W pobliżu znajdowało się „wesołe mia-
steczko”, były huśtawki, różne karuzele, dia-
belski młyn, beczka śmiechu, krzywe lustra. 
Odbywały się też występy teatralne. Dużym 
powodzeniem cieszyły się huśtawki i strzela-
nie z wiatrówek do celu, dla zdobycia nagrody, 
którymi przeważnie były różne zabawki.

Najwięcej młodzieży płci męskiej groma-
dziło się przy wysokim słupie o bardzo śliskiej 
błyszczącej powierzchni (wysmarowanym 
smarem?). Na szczycie słupa umieszczona 
była butelka wina lub wódki. Była to nagroda 
dla śmiałka, który potrafi łby wdrapać się po 
śliskiej powierzchni słupa na jego szczyt, aby 
sięgnąć po ową butelkę. Podejmowane pró-
by, przy ogólnym aplauzie zgromadzonych, 
najczęściej kończyły się niepowodzeniem.

W tych odległych latach koryto Wisły do-
chodziło do wysokiej, prawie pionowej skarpy, 
brzegu Wisły. Dzisiejsze tereny, przez które 
przebiega trasa szybkiego ruchu, znajdowały 
się wówczas pod lustrem wody rzeki.

Do podnóża skarpy bielańskiej docierały 
statki pasażerskie, które kursowały po Wiśle 
między przystanią Żeglugi Rzecznej (w po-
bliżu mostu Poniatowskiego) a Bielanami 
i Młocinami. Największym powodzeniem 
cieszyła się „Bajka”, nowoczesny statek 
kursujący po Wiśle. U stóp skarpy wiślanej 
cumowały też barki z drewnem i węglem.

 Jerzy Głosik

Występ artystów bardzo zaciekawił dzieci

Zespół „Ziarenko” podczas występu

Aktorzy na scenia BOK-u
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Bielańskie Dni Kultury
„Rzoz” z Bukowiny 
Tatrzańskiej.

Nie mogło oczy-
wiście zabraknąć 
na festynie akcji 
promującej segre-
gację odpadów pn. 
„Drzewko za szkło”. 
Za przyniesione 
ze sobą odpady 
stłuczki szklanej, 
otrzymywano sa-
dzonki drzew lub 
kwiatów. Akcja jak 
zwykle cieszyła się 
dużym powodze-
niem wśród miesz-
kańców. 

Od wczesnych 
godzin popołudnio-
wych artyści ludo-
wi, w strojach regionalnych, prezentowali 
rzeźby ludowe, wytwarzanie koronek, haftu, 
tkactwa, wyplatanie koszyków z wikliny 
i rękodzieła artystycznego. Można było 
również spróbować regionalnego pieczywa 
(kołacze kaszubskie na miodzie) oraz piwa 
jałowcowego. 

Na festynie w tym roku gościliśmy także 
przedstawicieli Metra Warszawskiego. Zain-
teresowanym mieszkańcom prezentowana 
była wizualizacja, mapy i schematy odcinka 
bielańskiego metra. Udzielono odpowiedzi 
na pytania i wyjaśniono wątpliwości, do-
tyczące przebiegu i organizacji budowy 
wzdłuż ul. Kasprowicza.

Elżbieta Jęczmyk

W  rytmie  bluesa
Nie mogłem sobie odmówić przyjemno-

ści  odwiedzenia w środę 24 maja 2006 r. 
„Kawiarni Bardów” w Bielańskim Ośrodku 
Kultury. Tylko po to, aby nacieszyć się 
słuchaniem mojego ulubionego gatunku 
w muzyce jazzowej, jakim jest blues. Ten 
niepowtarzalny, oryginalny rytm na trzy 
siódme, wyrażający, nawet bez słów, nastrój 
tęsknoty i melancholii, a czasem smutku, 
doprowadza mnie zazwyczaj do stanu 
błogiego zamyślenia, a także do chęci nu-
cenia melodii i akcentowania rytmu razem 
z wykonawcą. Poszczególne zwrotki tekstu 
pieśni bluesowej składają się zazwyczaj 
z trzech wierszy – dwukrotne zapytanie 
i odpowiedź. Zresztą  znaczenie tekstu  
(zazwyczaj jest to pieśń ludowa Murzynów 
płn.-amerykańskich) nie jest istotna. Ważny 
jest tutaj rytm i melodyka.

I nie zawiodłem się, a to dzięki Sławkowi 
Wierzcholskiemu, który grając na elektrycz-
nej gitarze śpiewał wspaniałym, męskim  
„bluesowym” głosem, a towarzyszyła mu  
Joanna Szczepańska grą na skrzypcach, 
ku mojemu zaskoczeniu, gdyż do tej pory  
nie kojarzyłem sobie bluesa z tym instru-
mentem.

Mieczysław Pierzchała

BIBLIOTEKA SZTUK 
PIEKNYCH

Z początkiem czerwca sztuka zawitała 
w progi Biblioteki Publicznej im. Stanisła-
wa Staszica przy ul. Duracza 19. Dział 
Zbiorów Specjalnych – Muzeum Biblioteki 
przygotował  wystawę pt. „Barwy Bielan”, 
której uroczyste otwarcie odbyło się 7 
czerwca br. 

Wystawa, zorganizowana w ramach 
Bielańskich Dni Kultury, jest prezentacją 
malarstwa, grafiki i rzeźby. Do udziału 
w przedsięwzięciu zaprosiliśmy 23 indy-
widualnych twórców – artystów plastyków, 
mieszkających na Bielanach.

Wydarzeniem okazał się wernisaż 
wystawy. Program prowadził mieszkaniec 
Bielan Michał Ogórek, który po powitaniu 
gości i przedstawieniu artystów zaprosił 
wszystkich obecnych na występ Kabaretu 
Moralnego Niepokoju. Zarówno prowadzą-
cy, jak i aktorzy  podbili serca licznie przy-
byłej publiczności, wśród których znaleźli 
się m.in. przedstawiciele władz dzielnicy: 
przewodniczący Rady Aleksander Kapłon, 
zastępca burmistrza Paweł Sęk, naczelnik 
Wydziału Kultury Wanda Górska oraz radni 
dzielnicy Bielany. 

Atmosfera imprezy była znakomita, 
wszyscy świetnie się bawili, a po części 
artystycznej goście zostali zaproszeni na 
elegancki poczęstunek.

Wystawa „Barwy Bielan” jest prezento-
wana w dolnym holu i na piętrze biblioteki 
przy ul. Duracza 19. Można ją oglądać do 
końca lipca w godzinach otwarcia biblioteki. 
Zapraszamy.

(jul)

„Dźwiękujemy bardzo”
Taki tytuł spektaklu mógł wymyślić tyl-

ko i wyłącznie zespół pod nazwą „Grupa 
MoCarta” (Jak to czytać – „Mocarta”, czy 
„Mokarta”? Prawdopodobnie nikt tego nie 
wie!). Tak czy inaczej, widzowie i słucha-
cze zaproszeni na 165. wieczór muzyczny 
zorganizowany 23 maja 2006 r. w dolnym 
kościele św. Zygmunta mogli być pewni 
wspaniałej zabawy.

Tuż przed koncertem przeczytałem 
następujące zdanie: „Zaproszenie jest 
ważne dla dwóch osób i gwarantuje miejsca 
siedzące”. I co się okazało? Trala bomba 
– wierutne kłamstwo! Po pierwsze  – nikt nie 
sprawdzał zaproszeń i przychodził każdy 
kto chciał. Po drugie  – nie było (nawet na 
podłodze) ani jednego wolnego siedzą-
cego miejsca! Po trzecie i tak dalej – nie 
było najmniejszej szansy przedostania się 
w pobliże sceny, aby zrobić kilka zdjęć dla 
„Naszych Bielan” oraz popatrzeć, z czego 
ta publiczność tak się bez przerwy śmieje 
i wali huraganowe brawa. Dopiero widzowie 
stojący przy ścianie, w obawie przed roz-
deptaniem im lakierek, pomogli mi co nieco, 
przenosząc mnie z rąk do rąk, aż znalazłem 
się na brzegu sceny. Pstryknąłem dwa czy 
trzy zdjęcia, a tu słyszę za plecami: „Nie 
zasłaniaj pan!” Cóż było robić? Ludzie spod 
ściany pomogli się wycofać...

To co napisałem, to prawie prawda. I tak 
jest na wszystkich koncertach tego zespo-
łu. A dlaczego tak? Oto co „MoCartowcy” 
piszą o sobie w ulotkach informacyjnych: 
„Jesteśmy na przekór dostojnej powadze 
sal koncertowych, na przekór nużącej 
codzienności życia muzyków, na przekór 
zaprzysięgłym melomanom i na przekór 
fanom rocka, rapu czy muzyki pop, którzy 
boją się klasyki jak ognia. Traktujemy naszą 
Matkę Muzykę z żartobliwą ironią i jesteśmy 
pewni, że się nie obrazi”. Przedstawię teraz 
wykonawców – członków zespołu, bowiem 
warto wiedzieć, kto jest kto.

Filip Jaślar reprezentuje pierwsze 
skrzypce. Magister sztuki. Studia w Aka-
demii Muzycznej im. F. Chopina w War-
szawie. Przez tydzień (!) był skrzypkiem 
Filharmonii Narodowej i przez dwa tygodnie 
(!) studentem Konserwatorium im. Piotra 
Czajkowskiego w Moskwie. Idealny syn, 
przykładny mąż i troskliwy ojciec.

Michał Sikorski wzrastał wśród wirtu-

ozów. Postanowił być inny, dlatego gra 
drugie skrzypce. Siedemnaście lat uczył 
się gry na tym instrumencie, teraz stara się 
o odszkodowanie! Oprócz rodziny – bez 
nałogów.

Paweł Kowaluk – absolwent Warszaw-
skiej Akademii Muzycznej. Zdecydowanie 
najlepszy altowiolista w Grupie. Pewną ręką 
zarządza majątkiem Grupy MoCarta. Jego 
kamienna twarz potrafi  rozbawić najbardziej 
wybredną publiczność. Obdarzony pięknym 
głosem, ale z wrodzonej skromności rzadko 
go demonstruje.

Bolek Błaszczyk – wiolonczelista, absol-
went Warszawskiej Akademii Muzycznej. 
Koncertował z wieloma znanymi instytucja-
mi muzycznymi, nawet z Polską Orkiestrą 
Radiową. Laureat Grand Prix Międzyna-
rodowego Konkursu Muzyki Kameralnej 
w Fontainbleau (Francja). Błyskotliwą 
karierę przerwało mu wstąpienie do Grupy 
MoCarta. Na szczęście ma jedną żonę, 
dwa fakultety i czworo dzieci. Wolny czas 
wypełnia mu stanie w korkach!

A teraz nieco poważniej. Utworzona 
przed jedenastu laty Grupa Mocarta, to 
kwartet smyczkowy o ambicjach kaba-
retu smyczkowego. Grupa wielokrotnie 
prezentowała się w telewizji centralnej 
i regionalnej. Zdobyła wiele nagród, np. 
Grand Prix XVIII Biesiady Satyry i Humoru, 
„Złotą Szpilkę”, II nagrodę w Przeglądzie 
Kabaretów PAKA 1998 i 2000, „Pingwina 
z brązu”.

Grupa MoCarta, to nie tylko kabaret 
muzyczny. Zespół występuje również z re-
pertuarem klasycznym, a także z muzyką 
rozrywkową, współpracując z wieloma zna-
nymi artystami i zespołami.

I to byłoby na tyle. Z pewnością bę-
dziemy mieli jeszcze nie raz okazję do 
oklaskiwania występów Grupy MoCarta. 
Przyjdźmy na koncert godzinę wcześniej.

Opracował: Mieczysław Pierzchała

Tanecznie na Chomiczówce
Organizowany po raz dwunasty Bie-

lański Przegląd Zespołów Tanecznych 
„Taneczny Krąg”, potwierdził dalszy rozwój 
ruchu tanecznego na Bielanach. W przeglą-
dzie wzięły udział 34 zespoły z bielańskich 
placówek oświaty i kultury, od przedszkoli 
począwszy do renomowanych prywat-
nych szkół tańca włącznie. Na pokazie 
konkursowym 14 maja 2006 r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 49 przy ul. 
Tołstoja, jury przeglądu, po obejrzeniu 50 
układów tanecznych, wytypowało 9 ukła-
dów tanecznych do nagród, natomiast 9 
układów otrzymało wyróżnienia. Eksperci 
tańca, zasiadający w Komisji Artystycznej 
Przeglądu, podkreślali bardzo wysoki 
poziom artystyczny większości prezen-
tacji i perfekcyjną organizację przeglądu, 
w którym wzięło udział łącznie około 520 
tańczących.

Laureaci przeglądu zaprezentowali 
swoje umiejętności na pokazie, który odbył 
się 3 czerwca br. w ramach tradycyjnej 
imprezy plenerowej „Dzień Dziecka na Cho-
miczówce”. Otrzymali dyplomy i nagrody 
z rąk radnych dzielnicy Bielany: Bogusława 
Białowąsa i Stanisława Wawera. Całość 
uroczystości prowadził koordynator Tade-
usz Ender.

Na scenie odbywały się pokazy tanecz-
ne, a tymczasem wokół sceny na dzieci cze-
kało wiele atrakcji. Były ogromne dmuchane 
zjeżdżalnie oraz cieszące się dużym powo-
dzeniem przejażdżki konne. Dzieci chętnie 
brały udział we wszystkich konkurencjach 
sportowych, do których wciągały  swoich 

opiekunów. 
Ostatnią atrak-

cją imprezy było 
Letnie Kino Plene-
rowe. Na ekranie 
można było obej-
rzeć fragmenty 
kronik filmowych 
o Bielanach oraz 
f i lm  fabu la rny 
„Wielki tydzień” 
w reżyserii An-
drzeja Wajdy. 

Wspaniała za-
bawa trwała do 
późnych godzin 
wieczornych. 

Katarzyna 
Białczyk

Kabaret Moralnego Niepokoju

Grupa MoCarta

Juwenalia – Głowy 
Lenina na Bielanach

W czwartek i piątek, 11 i 12 maja na 
AWF i UKSW odbyły się dwa duże koncerty 
zorganizowane w ramach największego 
święta studentów – warszawskich juwe-
naliów. 

Impreza o enigmatycznej nazwie „Pele 
Mele”, organizowana na terenie campusu 
AWF, tradycyjnie była wielkim świętem 
sportu. Największym zainteresowaniem 
publiczności cieszył się turniej siatkówki 
plażowej, w którym udział mogły brać 
zarówno pary męskie, żeńskie, jak i mie-
szane. Chętni mogli wystartować w turnieju 
piłkarskim dla zespołów 6-osobowych 
oraz w zawodach plażowej piłki ręcznej, 
ale pod warunkiem, że w zespole grała 
choćby jedna kobieta. Natomiast dla 
fanów koszykówki przewidziano zawody 
streetbasket.  

Punktem kulminacyjnym był koncert 
połączony z piknikiem. Choć wszystkie 
imprezy trwały już od południa, to tłumy 
fanów przyciągnęły dopiero wieczorne 
występy reggowego Habakuka i grającego 
r’n’b Sistatrs, laureata Fryderyków, znanego 
również z eliminacji do Eurowizji. Brodi, lider 
Habakuka, oprócz klasycznego  repertuaru 
grupy, wykonał kilka utworów z najnowszej, 
niedawno wydanej płyty „4 Life”, wywołując 
tym samym jeszcze większy uśmiech na 
twarzach co bardziej zorientowanych fanów 
grupy. W przerwach między występami 
czas umilał dj Chaossicon prezentujący 
dynamiczne sety electro. 

– Fajnie tu u was macie, tak zielono! 
– przywitały się z widownią siostry Paulina 
i Natalia Przybysz, wokalistki grupy Sistars. 
Po czym porwały widownię nastrojowymi 
utworami, które o parę klas przewyższają 
artystyczny poziom Eurowizji. 

Organizatorzy szacują, że tego dnia 
przez AWF przewinęło się kilka tysięcy osób, 
nie tylko studentów. – Nie spodziewałem 
się, że tak duży i udany koncert odbędzie 
się kiedyś na Bielanach – mówi Bartek, 
który na Habakuka do AWF przyjechał 
z dziewczyną z Mokotowa. A ci, którym po 
występie Habakuka i Sistars wciąż było 
mało, mogli specjalnie podstawionymi noc-
nymi autobusami udać się na dyskotekę do 
klubu Stodoła. Warto było się jednak dobrze 
wyspać, bo następnego dnia na Bielanach 
czekało równie dużo atrakcji. 

Tym razem juwenalia odbywały się na 
terenie campusu głównego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Znane 
wokalistki Magdalena Wójcik z zespołu Goya 
oraz Reni Jusis doskonale umilały czas 
oczekiwania na występ legendy polskiego 
rock’n’rolla – Elektrycznych Gitar. Lider ze-
społu, Kuba Sienkiewicz nie szczędził głosu.  
Usłyszeć można było wszystkie największe 
utwory grupy, takie jak „Człowiek z liściem”, 
„Głowy L.”, „Jestem z miasta”, „Włosy”, „Dzie-
ci”. Widownia też nie pozostawała dłużna, 
śpiewając na cały głos wspólnie z zespołem. 
Tym samym nie potwierdziły się obawy, że 
gwiazda zlekceważy darmowy koncert na 
Bielanach i samą publiczność, której pomimo 
deszczowej aury było około 3 tysiące. 

Potwierdziły się za to obawy dotyczące 
kontrowersji wokół samej organizacji koncer-
tu w pobliżu rezerwatu – Lasu Bielańskiego. 
„Nie bierz do lasu spalin i hałasu” – taki 
transparent przyniosło kilkunastu ekologów 
ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze, 
którzy w trakcie koncertu przemaszerowali 
ul. Dewajtis. – Hałas słychać nie tylko 
w rezerwacie, ale i w odległych o 2 km osie-
dlach, a to przecież okres lęgowy ptaków 
– podkreślał Marcin Jackowski organizator 
protestu. Ekolodzy protestowali też przeciw-
ko samochodom, które regularnie zastawiają 
przecinającą rezerwat ul. Dewajtis. Zdaniem 
uczestników protestu droga powinna być 
zamknięta dla samochodów. Dojazd na 
koncert rowerem nie był jednak dobrym 
rozwiązaniem, bo jednoślady trzeba było 
zostawiać na pastwę losu przed wejściem 
na teren ze sceną. – Teren UKSW nie należy 
do rezerwatu, a coroczne koncerty stają się 
już tradycją – ripostuje Anna Burda, rzecznik 
prasowy uczelni. Dodaje, że dźwiękowcy 
odpowiadający za nagłośnienie koncertu byli 
uprzedzeni o sąsiedztwie rezerwatu, a po-
ziom hałasu nie przekraczał dopuszczalnych 
norm, więc o ptaki możemy być spokojni.

Iwo Łoś

Fo
t. 

M
. P

ie
rz

ch
ał

a

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 B

ib
lio

te
ki



10 Czerwiec 2006

Obrady prowadzi Wiesław Drzewiecki

Warszawa miastem efektywnym
Rozmowa z Wiesławem Drzewieckiem, wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady 
m. st. Warszawy

bezpieczeństwo mieszkańców (na tym 
oszczędzać nie wolno), a z drugiej strony 
energia zużywana na oświetlenie kosztuje 
Warszawę prawie 30 mln zł rocznie (nawet 
drobne oszczędności zmieniają się w duże 
kwoty). Oprócz „zdrowego rozsądku” do 
efektywnych działań zobowiązuje nas wiele 
aktów prawnych. Począwszy od „protokołu 
z Kioto”, poprzez unijne dyrektywy (z 25 
kwietnia 2006 r. „o efektywności końco-
wego wykorzystania energii oraz usługach 
energetycznych” na czele), po przepisy 
polskiego prawa, wśród których wspomnę, 
choćby ustawę „Prawo energetyczne”, 
ustawę „o wspieraniu przedsięwzięć termo-
modernizacyjnych”, czy przyjęty 28 marca 
2006 r. przez Radę Ministrów „Program dla 
energetyki”.

Drugi dzień poświęcony był konkurencyj-
ności na rynku energetycznym w Warsza-
wie. Futurystyka? – Nie bardzo. Najwyższa 
pora zacząć się do tego przygotowywać. 
Przecież już za niecałe 13 miesięcy (od 

1 lipca 2007 r.) 
nastąpi w Polsce 
uwolnienie rynku 
energii. Już dziś 
w wielu dziedzi-
nach fi rmy konku-
rują między sobą 
o to, kto będzie 
nam świadczył 
dane usługi. Banki 
zabiegają o moż-
liwość prowadze-
nia naszego kon-
ta. Towarzystwa 
ubezpieczeniowe 
przekonują nas do 
tego, że to u nich 
powinniśmy wy-
kupić nawet tę 
o b o w i ą z k o w ą 
polisę. Firmy te-
lekomunikacyjne 
przekonują nas, 
że to ich usługi 
są dla nas najko-
rzystniejsze. A na 
rynku energetycz-
nym póki co trwa 
monopolistyczny 
spokój. Po 1 lipca 
2007 ulegnie to 
radykalnej zmia-
nie. To my sami 
będziemy decy-
dować od kogo 
energię kupimy. 
A przecież kon-
kurencja na rynku 
zawsze najwięk-
sze korzyści przy-

nosi klientowi. 
Jak w kontekście obrad forum wyglą-

da sytuacja energetyczna Warszawy i jak 
w tej ocenie wypada dzielnica Bielany?

– Pod względem energetycznym War-
szawa wygląda całkiem nieźle. Dysponuje-
my najlepiej rozwiniętą siecią ciepłowniczą 
pośród miast Unii. Bezpieczeństwo zaopa-
trzenia Warszawy w gaz, także nie budzi 
większych obaw. System dostaw energii 
elektrycznej ma słabe punkty (na przykład 
brak domknięcia południowego półpierście-
nia linią 400 kV), ale wewnątrz miasta jest 
już prawie bezpieczny. Większość dużych 
przedsięwzięć na terenie Warszawy już dziś 
uwzględnia problemy efektywności, jako 
jeden z istotniejszych parametrów podczas 
prowadzenia studium wykonalności. Biela-
ny na mapie miasta są już dziś jego bardzo 
ważnym fragmentem, a nie jak niegdyś, 
peryferyjną dzielnicą „koło huty”. Dlatego 
temat bezpieczeństwa energetycznego 
jest tu ważny, gdyż na Bielanach jesteśmy 
mocno wyczuleni na sprawy przyrody. 
A przecież efektywność energetyczna jest 
nierozerwalnie związana ochroną natural-
nego środowiska człowieka.

Jakie działania w najbliższym czasie 
będą podejmowane i przez kogo w celu 
poprawy efektywności energetycznej 
w Warszawie i na Bielanach?

– Na to pytanie odpowiedź jest wyjąt-
kowo prosta: PRZEZ WSZYSKICH. Każdy 
w zakresie swoich zainteresowań i kompe-
tencji. Producenci będą zwiększali udział 
energii elektrycznej produkowanej w sko-
jarzeniu z energią cieplną (efektywniejsze 
wykorzystanie paliwa przy jednoczesnym 
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń). 
A może przy okazji wykorzystają odpady 
komunalne, jako część paliwa? Dystrybu-
torzy będą dążyli do minimalizacji strat. Na 
przykład SPEC zdecydowanie zwiększy za-
stosowanie rur przeinstalowanych. Odbior-
cy będą starali się utrzymać swoje koszty na 
niskim poziomie przy zapewnieniu możliwie 
wysokiego komfortu życia.

Wspominane ocieplanie budynków, wła-
ściwy dobór lamp w latarniach i nawierzchni 
na ulicach, ale także stopniowe zastępo-
wanie energożernych żarówek na ener-
gooszczędne lampy w biurach, sklepach 
i w prywatnych domach, to tylko niektóre 
obszary, gdzie należy szukać poprawy efek-
tywności energetycznej. Istotną inicjatywą 
w tej sprawie może być zmiana preferencji 
komunikacyjnych mieszkańców, to znaczy 
zwiększanie udziału komunikacji zbiorowej 
w stosunku do komunikacji indywidualnych. 
Temu mają służyć budowane teraz parkingi 
systemu „Park&Ride”. Oprócz tego trzeba 
poprawiać płynność ruchu pojazdów. To też 
poprawia szeroko rozumianą energetyczną 
efektywność w mieście.

Jak Pan, jako bielańczyk, odnosi się 
do pomysłów poprawy efektywności 
energetycznej poprzez budowę centrów 
handlowych oraz zakładów pracy w po-
bliżu dużych osiedli mieszkaniowych, 
czy rewitalizacji osiedli poprzemysło-
wych?

– Mam wrażenie, że ma Pan tu na myśli 
fragment wypowiedzi dyrektor Jolanty Latały 
na temat odchodzenia od koncepcji mono-
funkcjonalności poszczególnych obszarów 
miasta. I w tym całkowicie się z panią dyrek-
tor zgadzam. Podział Warszawy na obszary 
przemysłowe, biurowe, handlowe kulturalne 
i sypialniane był wielkim błędem. Płacimy 
dziś za to gigantycznymi korkami porannymi 
i wieczornymi. Rano wszyscy z „sypialni” 
jadą do pracy, a po południu wszyscy (pra-
wie jednocześnie) wracają „do domu”. Dwa 
razy dziennie tracimy czas, energię życiową 
ale i „paliwową”, wytwarzając ogromne 
ilości zanieczyszczeń. Jeśli uda nam się 
to zmienić  będzie to z pożytkiem dla nas 
wszystkich. Ale w moim mniemaniu wcale 
to nie oznacza, że będziemy w osiedlach 
mieszkaniowych budować jakieś fabryki, 
albo hipermarkety. Nie. Oznacza to raczej 
stwarzanie takich warunków, aby powsta-
wały obszary wielofunkcyjne. Gdzie można 
i mieszkać, i uczyć się, i pracować, i wpaść 
do klubu czy kina, i zrobić codzienne zaku-
py, i znaleźć pomoc dobrego rzemieślnika. 
Aby jazda na drugi koniec miasta była łatwa 
i przyjemna, a nie codzienną uciążliwością 
dla większości z nas.

I takiej Warszawy nam wszystkim życzę.
Dziękuję za rozmowę.
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W dniach 30 maja i 1 czerwca br. 
w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się 
III Forum Operatorów Systemów i Od-
biorców Energii i Paliw. Efektywność 
energetyczna i konkurencyjny rynek 
energii w Warszawie. Jak Pan, jako jeden 
ze współorganizatorów i prowadzący, 
ocenia przygotowania, przebieg i owoce 
tegorocznego spotkania?

– Co prawda od dłuższego już czasu 
mam zaszczyt kierować pracami Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
Rady m. st. Warszawy, ale formalnie jestem 
jej wiceprzewodniczącym (podobnie jak 
koledzy Piotr Woźniak i Marek Keller).

Jedną z form aktywności naszej Komisji 
jest inicjowanie i organizowanie debat śro-
dowiskowych i publicznych. Przykładem ta-
kiej debaty jest właśnie Forum Operatorów 
Systemów i Odbiorców Energii i Paliw, któ-
rego pomysłodawcą (i głównym inicjatorem 
I i II Forum) był Piotr Woźniak (dziś minister 
gospodarki rządu Rzeczpospolitej Polskiej). 
III Forum poświęcone było efektywności 
produkcji, przesyłania i wykorzystywania 
różnych nośników energii, koncepcjom 
ograniczenia negatywnych skutków zała-
mania zasilania elektrycznego (tzw. „black
-out’u”) Warszawy oraz konkurencyjności 
na rynku energetycznym miasta. 

Przygotowania do tej konferencji, dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu Biura Infrastruk-
tury Urzędu m. st. Warszawy z dyrektorem 
Henrykiem Jabłońskim i naczelnikiem 
Lechem Małeckim na czele, trwały tylko 
miesiące. Końcowym efektem tych przygo-
towań i zaangażowania było 27 wygłoszo-
nych referatów (w druku ponad 250 stron) 
i 4 dyskusje panelowe przeprowadzone 
w czasie dwóch dni obrad.

Pyta Pan o owoce. O wszystkich owo-
cach mówić jeszcze za wcześnie. Te 
najistotniejsze jeszcze muszą dojrzeć. 
Ustalone będą w ciągu najbliższych dwu 
tygodni. Ale wstępna lista obejmuje 33 
wnioski i postulaty.

Jakie główne przyczyny spowodowały 
zainteresowanie miasta tematem energe-
tyki i dlaczego ten problem aż tak bardzo 
zainteresował Pana?

– Warszawa jest ogromnym konsumen-
tem energii. I to pod każdą postacią. Pali-
wa płynne i gazowe, energia elektryczna 
i cieplna. To trzeba wyprodukować, dostar-
czyć i efektywnie wykorzystać. Energia, 
to bezpieczeństwo i komfort. Ale trzeba 
pamiętać, iż naruszenie bezpieczeństwa 

stałych dostaw energii jest 
równoznaczne z zagro-
żeniem dla normalnego 
funkcjonowania miasta. Nie 
chcę i nie umiem wyobra-
zić sobie skutków totalnej 
zapaści energetycznej. Le-
piej więc zapobiegać im 
zawczasu. Moim zdaniem, 
najlepszą formą działania 
jest współpraca wszyst-
kich zainteresowanych, 
dążących do osiągnięcia 
wspólnego celu. Forum ta-
kie warunki tworzy. Właśnie 
taka konferencja umożliwia 
podzielenie się wiedzą, 
wyartykułowanie własnych 
oczekiwań i pozyskanie 
ciekawych informacji. Do-
wodem na to jest rosnące 
z edycji na edycję zainte-
resowanie Forum. I i II były 
jednodniowe. III Forum 
trwało dwa dni, a i tak trze-
ba było prelegentom bardzo 
precyzyjnie wyznaczać do-
puszczalny czas trwania 
referatu.

Co było główną myślą, 
czy hasłem tegorocznego 
forum?

– W tym roku Forum po-
święcone było omówieniu 
dwóch tematów. Pierwszy to „energetyczna 
efektywność”, a drugi to „konkurencyjny 
rynek energii”. Czemu efektywność? Czym 
efektywność różni się od oszczędności?

Otóż, powszechnie wiadomo, że jeśli 
zamiast żarówki o mocy 100 W zastosuje 
żarówkę o mocy 75 W, to zaoszczędzi się 
25% kosztów na oświetleniu. Oprócz tego 
zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska 
podczas produkcji, przetwarzania i prze-
syłania tej energii. Ale czy na pewno się to 
nam opłaca? Przecież proste zmniejszenie 
zużycia może prowadzić do znacznego 
obniżenia komfortu życia. A w przypadku 
oświetlenia ulic może prowadzić wręcz 
do obniżenia poziomu bezpieczeństwa. 
Powyższe wnioski wymuszają więc poszu-
kiwanie takich metod, które doprowadzą 
do realizacji obu tych celów jednocześnie. 
W ten oto sposób dochodzimy do efek-
tywności.

Dla przykładu weźmy oświetlenie ulic. 
Z jednej strony jakość oświetlenia to 

Jesteś mieszkańcem Warszawy?
Chcesz zamieszkać w nowym mieszkaniu komunalnym?

Prezydent m. st. Warszawy
zaprasza

do wzięcia udziału w przetargach organizowanych na nowo wybudowane lokale komunalne

Miasto Stołeczne Warszawa
- solidny partner
- pewna przyszłość

oferuje:
 najlepszą lokalizację w centrum 

starych dzielnic Warszawy: ul. 
Marii Kazimiery 18/26, ul. Mickie-
wicza 65 i ul. Ząbkowska 23/25,

 luksusowe mieszkania powyżej 
80 m2,

 wysoki standard,
 nowoczesną architekturę,
 miejsca parkingowe,
 24-godzinną ochronę.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które:
1. Przekażą do dyspozycji m. st. Warszawy samodzielny lokal miszkalny, zajmowany na podstawie tytułu 

prawnego, znajdujący się na terenie m. st. Warszawy. Lokal nie może znajdować się w nieruchomości, 
w stosunku do której toczy się postępowanie administracyjne o jej zwrot.

2. Zdecydują się na opłacenie czynszu wolnego od 7,50 zł do 10 zł za m2 powierzchni - w zależności 
od położenia budynku.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Polityki Lokalowej, ul. Canaletta 2, 00-098 Warszawa, tel. 022 620 16 46, 695 79 01, 695 79 07.
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Co było przyczyną, że podjęła się Pani 
trudu organizowania Gniazd na terenie 
Warszawy?

Prezes Alina Janowska-Zabłocka – Za-
częło się od powstania w Polsce  Solidar-
ności. Po utracie wolności w 1939 roku po 
raz pierwszy poczułam, że wreszcie każdy 
z nas, może – wcielając swoje pomysły 
– działać pozytywnie na otoczenie, od 
nas samych zależeć może kształt i byt 
społeczeństwa. Toteż, kiedy zauważyłam, 
że na terenie Żoliborza Ofi cerskiego kręcą 
się dzieci w wieku szkolnym, bez właściwej 
opieki i są przyczyną różnych szkód, a to 
niebezpieczne zabawy z wybuchającymi 
,,żabkami”, a to rozbijanie okien w samo-
chodach, postanowiłam temu jakoś zara-
dzić, udałam się do pobliskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 176 przy al. Wojska Polskiego 
1a na rozmowę z dyrektor Ewą Stasiecką. 
Jak przypuszczam, większość winowajców 
to uczniowie tej szkoły, którzy po lekcjach 
nie mają dokąd wrócić, bowiem ich rodzice 
są wtedy poza domem, albo w ogóle się 
nimi nie interesują. Zaproponowałam więc, 
że jeżeli szkoła zgodzi się wygospodarować 
pomieszczenie, spróbuję zorganizować 
dla nich opiekę w godzinach od 15.00 do 
19.00. Dyrekcja zaaprobowała mój po-
mysł. Udałam się do księdza Kazimierza 
Kalinowskiego w parafi i św. Zygmunta po 
rady, gdyż wiedziałam, że przy kościele już 
działa grupa opiekująca się dziećmi. Kiedyś 
spotkałam Olę Orlewicz, dawną uczennicę 
naszej szkoły, która zgłosiła swoją pomoc 
w zorganizowaniu pierwszej świetlicy, któ-
rą nazwaliśmy – Gniazdem. Nawiązałam 
kontakty ze znajomymi z Żoliborza: Danutą 
Piontek, Krystyną Morgenstern, Zofi ą Na-
sierowską, księdzem Janem Szymborskim, 
Jadwigą Tecław, Stanisławem Sosińskim, 
Wandą Rodowicz i Halszką Wasilewską, 
za nimi dołączali inni.

Urządzaliśmy Gniazdo własnymi rękami. 
Za pieniądze ofi arowane przez przyszłych 
członków – założycieli kupowaliśmy franki, 
naczynia, wykładzinę podłogową. Przywo-
ziliśmy to za darmo z odległych hurtowni, 
pożyczonymi samochodami, sami potem 
myjąc, szyjąc, wyklepując. Stoły i krzesła 
ofi arował ksiądz z parafi i św. Zygmunta. 
Doszły mnie wieści, że pod Hutą Warszawa 
w budynku dawnej harcówki przy ul. Gajce-
go 2, pewnien student zebrał grupę dzieci 
z podwórka i zorganizował im sportowe 
spędzanie czasu: piłka nożna, ping pong. 
Zaprosiliśmy go na jedno z naszych zebrań 
i odtąd uważaliśmy Ogrodzińskiego za kie-
rownika Gniazda nr 2. Minął rok. 

Wykwalifi kowanych opiekunów znaleźli-
śmy na Wydziale Psychologii i Pedagogiki. 
Trzeba było wreszcie pomyśleć o formal-
nym kształcie naszych działań. Pozyska-
liśmy dla naszej sprawy Teresę Urbaniak, 
radcę prawnego, która pomogła nam w za-
wiązaniu Stowarzyszenia o strukturze, która 
funkcjonuje do chwili obecnej, rozszerzając 
po latach pole działania z jednej dzielnicy 
na teren całej Warszawy. Logo ,,Gniazdo” 
zaprojektował honorowo artysta grafik 
Tadeusz Olczak. Należy tu podziękować 
wszystkim członkom – założycielom za ich 
bezinteresowną pracę przy organizowaniu 
dwóch pierwszych Gniazd, choć wielu 
z nich wykruszyło się po drodze mając 
swoje obowiązki, ale nigdy nie zapomnę 
ich życzliwości i chęci pomocy w tych kil-
kunastu najcięższych miesiącach. Brak mi 
słów uznania dla mojej zastępczyni Jadwigi 
Tecław, za jej niestrudzoną pracę od same-
go początku do chwili obecnej. 

Ofi cjalnie istnienie Gniazda oblicza się 
do chwili jego zatwierdzenia przez sąd tj. od 
dnia 21.02.1991 r., a więc to już15 lat. 

Jak Pani ocenia dotychczasową 
działalność organizacji? Jakie trudno-
ści napotykała Pani w pracy oraz jakie 
sukcesy prowadząc działalność Stowa-
rzyszenia?

Dyrektor Iwona Pęczalska – W chwili 
obecnej na terenie całego kraju funkcjonuje 
13 placówek – „Gniazd”, w których codzien-
ną popołudniową opieką obejmujemy 400 
dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. 
W Warszawie jest 10 świetlic, poza War-
szawą najmłodsze nasze Gniazdeczka są 
w Mrągowie, Sławkowie i w Sulejówku. 

Gniazdo istnieje już 15 lat
O powstaniu i działalności Gniazda opowiadają Alina Janowska-Zabłocka, prezes Stowarzyszenia i Iwona Pęczalska, 
od 10 lat dyrektor Stowarzyszenia.

W każdym z Gniazd mamy dla dzieci 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: infor-
matyczne, teatralne, muzyczne, sportowe, 
taneczne, językowe, a także pomoc psy-
chologiczną, imprezy okolicznościowe, 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy 
rowerowe, wyjazdy wakacyjne i zimowe, 
a także dożywianie. Dla rodziców naszych 
wychowanków mamy wczasy terapeutycz-
ne dla całych rodzin z dziećmi pod hasłem 
„Chcę być w lepszym kontakcie ze swoim 
dzieckiem”, warsztaty z psychologiem, in-
dywidualną pomoc psychologiczną, a także 
porady i konsultacje psychologiczno-peda-
gogiczne. 

Bardzo udaną i niezwykle pomocną 
formą jest włączanie rodziców w organizo-
wanie imprez i działań na terenie samego 
Gniazda. Ważne dla nas jest motywowanie 
rodziców, by podjęli pracę nad sobą, nad 
przełamaniem bezradności, aby chcieli 
dokonać zmian w swoim życiu i poprawić 
relacje z dziećmi.

Z satysfakcją obserwujemy wzrost 
pozytywnych wskaźników rozwoju dzieci, 
uzyskanie promocji do wyższych klas, lep-
sze funkcjonowanie społeczne, poprawę 
kondycji zdrowotnej dzieci, rozwój zainte-
resowań pozaszkolnych i później wybór 
dalszej drogi kształcenia w tej dziedzinie, 
a także udział członków rodzin w grupach 
wsparcia, a co za tym idzie „zdrowsze” 
funkcjonowanie rodziny. 

Możemy się poszczycić sukcesami 
naszych wychowanków w ogólnopolskich, 
warszawskich i dzielnicowych przeglądach 
tanecznych, teatralnych, muzycznych, pla-
stycznych czy sportowych. 

Ostatnio 22 maja br. w Teatrze Komedia 
odbyła się uroczystość „Spotkanie Przyja-
ciół” związana z 15-leciem naszej działalno-
ści. Obecni byli: Pani Prezydentowa Maria 
Kaczyńska, Prezydent Miasta st. Warszawy 
– Mirosław Kochalski, starosta powiatu mrą-
gowskiego, Pani Joanna Fabisiak – poseł 
na Sejm, burmistrzowie dzielnic. Dyrektorzy 
OPS, naczelnicy wydziałów , przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych organizacji, nasi 
najwierniejsi sponsorzy i rodzice naszych 
podopiecznych. Wszyscy zaproszeni goście 
mieli okazję podziwiać występy dzieci i mło-
dzieży. Ich umiejętności taneczne i teatralne 
zachwyciły wszystkich.

Nasze dzieci zdają na studia, pomagają 
jako wolontariusze w organizacji i prowa-
dzeniu kolonii, na przykład na rzecz dzieci 
z terenów objętych powodziom, biorą czyn-
ny udział w imprezach i na koloniach osób 
niepełnosprawnych, organizują zbiórkę 
dla bezdomnych zwierząt i są świetnym 
przykładem dla innych, że jak się chce – to 
można (trzeba tylko stworzyć im ku temu 
warunki, dać szansę, wsparcie i otoczyć 
miłością). 

I to jest właśnie nasz SUKCES.
A kłopoty – są po to aby je pokonywać. 
Oczywiście przydałby się większe środki 

fi nansowe, aby jeszcze więcej zajęć zaofe-
rować dzieciom i młodzieży, aby zorganizo-
wać wspaniałe wycieczki po naszym kraju, 
aby we wszystkich Gniazdach były zajęcia 
językowe, aby wysłać na wakacje wszyst-
kich wychowanków ze świetlic, aby można 
było zorganizować w innych miejscach 
w Polsce – Gniazda i aby... – tych planów 
jest bardzo, bardzo dużo, mam nadzieję, że 
przy pomocy wszystkich życzliwych ludzi, 
chociaż 50 procent z nich uda się zrealizo-
wać z myślą o naszych dzieciach. 

Prezes Alina Janowska-Zabłocka – Na-
szym marzeniem było i jest, aby dzieci we 
wszystkich Gniazdach, znajdowały właści-
wą opiekę, serdeczność i spokój. Żeby się 
rozwijały na pociechę rodzicom, na pożytek 
społeczeństwu i na dumę wychowawcom.

Jakie są plany związane z dalszą dzia-
łalnością Stowarzyszenia?

Pęczalska  – W pierwszej kolejności na 
pewno musimy zapewnić dobre funkcjono-
wanie istniejących Gniazd, zorganizować 
wakacyjne wyjazdy dzieci, między innymi 
pokazać dzieciom z Mrągowa i ze Sławko-
wa (miejscowość k/ Kętrzyna) stolicę. 

Dzięki dofi nansowaniu z Urzędu Miasta 
z Biura Polityki Społecznej rozpoczęliśmy 
program psychologicznej pracy z rodzinami 
naszych podopiecznych – to jest bardzo 

ważne, ale i trudne przedsięwzięcie. Mamy 
świadomość, że nie będzie łatwo. W ra-
mach tego programu, między innymi chce-
my zorganizować wczasy terapeutyczne dla 
rodzin uczęszczających od początku roku 
na zajęcia z psychologami . Wierzę że uda 
się. Od września ruszają trzy grupy warszta-
towe dla rodziców, w dalszym ciągu będzie 
kontynuowany program pomocy psycholo-
gicznej dla dzieci i rodziców. W Gniazdach 
rocznie realizujemy około 20 programów 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W dalszej perspektywie – chcielibyśmy 
pozyskać środki fi nansowe i zorganizować 
następne Gniazda. W całym kraju są miej-
sca, gdzie dzieci już czekają na popołu-
dniowe świetlice. 

Pani Dyrektor na terenie Dzielnicy 
Bielany działają trzy Gniazda. Jaka jest 
oferta dla mieszkańców dzielnicy? 

Na Bielanach działają 3 Gniazda: Gniaz-
do nr 2 przy ul. Gajcego 7a, Gniazdo nr 3 
przy ul. Kasprowicza 31 oraz  Gniazdo nr 6 
przy ul. Palisadowej 5d m 52 i 11.

Nasza działalność obejmuje szeroko 
pojętą promocję zdrowego stylu życia. Za-
jęcia mają na celu kształtowanie poczucia 
obowiązku, postaw tolerancji, odpowiedzial-
ności, dyscypliny i podnoszenie poziomu 
kulturalno-etycznego dzieci, nauczenie ich 
właściwych sposobów spędzania wolnego 
czasu, zachęcenie do udziału w imprezach 
kulturalnych, rozwój własnych zaintereso-
wań, przygotowanie i prezentacja własnej 
twórczości. 

Dwa lata temu powstały dwie nowo-
czesne, w pełni wyposażone pracownie 
komputerowe (w tym jedna na Bielanach), 
zbudowane na bazie oprogramowania ser-
werowego i biurowego Microsoft. Efektem 
uczestnictwa w zajęciach informatycznych 
jest wyrównywanie szans edukacyjnych, 
usprawnienie procesu nauczania i funkcjo-
nowania w grupie rówieśniczej, aktywizacja 
intelektualna, zwiększenie motywacji do na-
uki, znalezienie szkoły na kolejnym etapie 
kształcenia, a w przyszłości pracy.

Zadbaliśmy o jak największą ilość zajęć 
sportowych. Dzięki karnetom zakupionym 
przez OPS Bielany, dzieci regularnie cho-
dzą na pływalnie. Organizujemy zawody 
sportowe i rozgrywki pomiędzy świetlicami. 

Zajęcia przyczyniają się do poprawy kon-
dycji fi zycznej, wzmocnienia organizmu, 
uczą  zasad fair play, zdrowej rywalizacji. 
Ostatnio, dzięki fundacji „Bank Dziecięcych 
Uśmiechów”, nasi podopieczni mają możli-
wość zabaw i gier sportowych na wspaniale 
zorganizowanych dwóch placach zabaw 
w Sulejówku oraz przy ul. Palisadowej 
(Gniazdo nr 6).

Dzięki zajęciom tanecznym, nasze dzieci 
biorą udział w konkursach, przeglądach 
i odnoszą wiele sukcesów: np. w Bielań-
skim Przeglądzie Zespołów Tanecznych, 
wyróżnienie w Przeglądzie OSPAR, na 
Międzynarodowym Festiwalu Tańca Współ-
czesnego, zdobycie nagrody w konkursie 
„Mikrofon dla każdego”.  Występują też na 
wielu imprezach okolicznościowych.

Zajęcia plastyczne pozwalają naszym 
wychowankom rozwijać się w tym kierunku. 
Dzieci biorą udział w wielu konkursach, 
m.in. ostatnio nasi podopieczni zdobyli 2 z 6 
głównych nagród w konkursie plastycznym 
„Gwiazdka moich marzeń’’, organizowanym 
przez fundację „Bank Dziecięcych Uśmie-
chów”, a praca plastyczna naszej wycho-
wanki z Gniazda nr 2 przy ul. Gajcego 7a, 
biorącej udział w konkursie plastycznym 
„Rodzina moich marzeń”, organizowanym 
pod patronatem Zarządu Dzielnicy Bielany, 
znalazła się w kalendarzu profi laktycznym 
na 2006 r. 

Działania nasze skierowane są nie tylko 
do dzieci i młodzieży, ale także do rodzin. 
Oferujemy rodzicom szeroką pomoc peda-
gogiczno-psychologiczną. Wspomniałam 
już o wczasach terapeutycznych, ponad 
to w każdej świetlicy prowadzone są 
indywidualne spotkania z rodzicami, po 
wakacjach wznawiamy warsztatowe zajęcia 
dla rodziców. 

Wspólne wyjścia do kina, teatru, na 
festyny, wycieczki, organizacja imprez oko-
licznościowych integrują całe rodziny.

Naszym celem jest pomoc rodzinie 
w wychowaniu dzieci i młodzieży. 

Zachęcam wszystkich, aby odwiedzili 
Gniazda na pewno znajdą tam ciekawe 
zajęcia dla siebie – jest sport, żeglarstwo, 
basen, teatr, plastyka, komputery i wiele 
innych no i oczywiście codziennie „małe co 
nieco” do zjedzenia. 

Czekają wspaniali, pełni zapału i serca 
wychowawcy, psycholodzy i instruktorzy.

Dla każdego dziecka jest miejsce 
w GNIEŹDZIE. 

Rozmawiała Alicja Tyc

Wydział Ochrony Środowiska dla Dziel-
nicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy ogła-
sza VII edycję konkursu „Bielany w kwia-
tach” na najpiękniejszy balkon i najpięk-
niejszy ogródek. Do udziału w konkursie 
każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną 
liczbę obiektów. Zgłoszenia, do 10 lipca br., 
przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska, 
tel. 022 834 00 61 do 67 wew. 107, 137, 147 
oraz 022 663 65 49 lub 022 835 94 09.

Najpiękniejszy balkon i ogródek
Komisja złożona z pracowników wydzia-

łu dokona jednorazowej oceny zgłoszonych 
do konkursu balkonów i ogródków, na 
podstawie wizji w terenie i zdjęć fotogra-
fi cznych.

Jesienią br. w sali konferencyjnej Urzędu 
odbędzie się uroczyste zakończenie kon-
kursu, na które zostaną zaproszeni wszyscy 
jego uczestnicy.

Wydział Ochrony Środowiska

Rzadko się zdarza, żeby pracowni-
cy byłego zakładu pracy spotykali się 
gromadnie, aby powspominać stare 
i niekoniecznie dobre czasy. Takim ewe-
nementem jest z pewnością inicjatywa 
powołanego niedawno Stowarzyszenia 
Przyjaciół Huty „Warszawa”, które po-
stanowiło organizować spotkania byłych 
pracowników, aby w swoim gronie po-
rozmawiać o swoich przeżyciach, o wy-
darzeniach jakie miały miejsce w latach 
budowy i funkcjonowania huty. Istotnym 
celem takich spotkań jest także prezen-
tacja dokumentów, pamiątek, starych 
fotografi i i różnych materiałów, dziś już 
historycznych.

Ambicją stowarzyszenia jest ocalenie 
pamięci o „naszej” hucie poprzez groma-
dzenie eksponatów i spisywanie wspo-
mnień, a następnie – być może – opubli-
kowanie pamiętnika.

Temu celowi poświęcone było spotkanie 
hutniczej braci zorganizowane 13 maja 
2006 r. w Bielańskim Ośrodku Kultury, na 
który przybyło ponad czterdziestu byłych 
pracowników huty, przeważnie byłych 
przedstawicieli kadry kierowniczej. Spo-
tkanie przy kawie, ciastkach i napojach 
prowadził dyrektor Huty „Warszawa” Tade-

Spotkania „starej gwardii” hutniczej 
usz Konrad. Przez ponad dwie godziny słu-
chaliśmy opowieści o genezie utworzenia 
huty, o radach robotniczych (mówił o nich 
pierwszy przewodniczący Andrzej Miłkow-
ski), o tworzeniu „Solidarności” (Karol Sza-
durski), o działalności gazety zakładowej 
(Mieczysław Kobylarz), o działalności szkół 
przyzakładowych (Aleksander Rozimkie-
wicz). O swojej pracy opowiadała księgowa 
Helena Bratek (36 lat pracy w hucie), swoje 
wiersze związane z pracą w hucie deklamo-
wał Edward Mizikowski, kilka słów o sobie 
powiedział Jerzy Szulc, rzeźbiarz, twórca 
pomnika hutnika. Swoje wspomnienia za-
prezentował też Stefan Czapla, określany 
mianem gawędziarza huty.

Jeden tylko głos był bardzo realistyczny 
– Józef Dębski zapytał retorycznie: – Kiedy 
wreszcie zapłacą hutnikom ekwiwalent za 
akcje wydane hutnikom w zamian za zgodę 
na prywatyzację huty? (Pisaliśmy o tym na 
łamach „Naszych Bielan” w lipcu 2003 r. Do 
dziś toczą się postępowania sądowe).

Słuchając tych sentymentalnych wspo-
mnień cały czas zastanawiałem się, czy istot-
nie są one tęsknotą za latami pracy w hucie, 
czy po prostu nieuświadomioną tęsknotą za 
latami młodości? Pomarzyć można…

 Mieczysław Pierzchała
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Głos seniora

PKPS
ul. Kasprowicza 41 (piwnica), tel. 834 25 13

przyjmuje i wydaje z magazynu dary w następujące dni:
poniedziałki, środy, czwartki, piątki

od godz. 9.00 do 15.00. 
Gorąco i serdecznie zapraszamy.

Głos Seniora
Warto wiedzieć

Niektóre polskie organizacje zrzesza-
jące seniorów lub pracujące na ich rzecz, 
są członkami międzynarodowych federacji 
w zjednoczonej Europie. Warto wiedzieć, 
kto nas tam reprezentuje.

Nie szukając daleko, nasze bielańskie 
stowarzyszenie Vis Major i Uniwersytet 
Trzeciego wieku, a spoza Bielan warszaw-
ska Fundacja Emeryt,  stowarzyszenie 
Pro-Senior z Piły i Towarzystwo Pomocy 
Starszej Generacji Vis Vitalis z Poznania są 
członkami Euragu – Europejskiej Federacji 
Osób Starszych (European Federation of 
Older Persons). Eurag istnieje od 1962 
roku. Jego ofi cjalna siedziba to Luksemburg,  
sekretariat mieści się w Graz w Austrii. Fe-
deracja zrzesza 150 organizacji i około 200 
członków indywidualnych ze wszystkich kra-
jów unijnych. Działalność fi nansowana jest 
ze składek członkowskich, dotacji państwo-
wych, środków publicznych i prywatnych 
oraz pochodzących z programów unijnych.

Jak powiedział Gertraud Dayè – dyrek-
tor Euragu „Aby doprowadzić do poprawy 
jakości życia ludzi w podeszłym wieku, 
konieczny jest silny, jednomyślny głos 
starszego pokolenia”. Tej idei służy działal-
ność federacji, polegająca na zapobieganiu 
dyskryminacji ze względu na wiek, walce 
o zapewnienie seniorom bezpieczeństwa 
fi nansowego, o uznawanie ludzi starszych 
za ważny kapitał społeczny, na wspiera-
niu niezależności seniorów. Ale równie 
ważnymi celami Euragu jest promowanie 
samopomocy – np. woluntarystycznej, czy 
rozwijanie aktywności w starszym wieku. 

Co trzy lata federacja organizuje między-
narodowy kongres, ostatni odbył się jesienią 
ubiegłego roku w Lubljanie na Słowenii pt. 
„Perspektywy ludzi starszych w powiększo-
nej Europie”. Na co dzień zaś zabiega o na-
sze interesy, współpracując m.in. z Komisją 
Europejską i Parlamentem Europejskim, 
Organizacją Narodów Zjednoczonych, 
Światową Organizacją Zdrowia oraz Między-
narodowym Instytutem ds. Starości. 

A oto adresy polskich członków Euragu: Vis 
Major, ul. Klaudyny 12/100, 01-684 Warszawa; 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Marymoncka 
99, 01-813 Warszawa, tel. 022 834 04 71 
wew. 264; Fundacja Emeryt, ul. Ogrodowa 
8, 00-896 Warszawa, tel./fax 022 620 40 44; 
Stowarzyszenie Pro-Senior, ul. Bydgoska 68, 
64-920 Piła.; Towarzystwo Pomocy Starszej 
Generacji Vis Vitalis, ul. Pasieka 20 lok. 1, 
61-657 Poznań, tel./fax 061 820 30 84.

O AGE – Europejskiej Platformie Ludzi 
Starszych – i jej polskich członkach czytaj 
w następnym numerze.

Włóczką malowane
Tkane igłą i palcami, grające kolorami, 

oprawione w ramy – są jak obrazy. Można je 
było podziwiać w maju, w fi lii Bielańskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Estrady. Zaprezen-
towany tam został plon prac miejscowej sekcji 
tkactwa artystycznego, czyli gobeliny. Sekcja 
ma trzy lata, tyle co placówka na Wólce i liczy 
obecnie 12 seniorek. Na wystawę zakwalifi -
kowano dzieła dziewięciu pań: Aliny Białec-
kiej, Izabeli Bojczuk, Teresy Hasik, Gabrieli 
Jóźwik, Bożeny Malitek, Katarzyny Olbrych, 
Wandy Olejnik, Marii Wanat, Marty Żero.

Gdy pracowały, wychowywały dzieci, 
prowadziły swoje domy – ani im się śniło 
artystyczne widzenie świata.  Dopiero na 
emeryturze, pod kierunkiem plastyczki – Ma-
rzenny Kustry, zaczęły uczyć się malowania 
włóczkami. To był – na początku – sposób 
zagospodarowania wolnego czasu, ale dziś 
jest to ich pasja i radość twórczego życia. 
Pani Marzenna, emerytowana nauczycielka 
wychowania plastycznego, tkaniem zajmuje 
się od lat, stworzyła kilkadziesiąt gobelinów 
wystawianych w domach kultury i galeriach 
i umie uczyć „widzieć więcej”. Członkinie 
sekcji chodzą więc na wystawy, na spacery 
– spotkania z krajobrazem, dyskutują o ko-
lorycie błękitu czy zieleni. Nim zasiądą przed 
ramą i osnową, tkają na jedwabiu.

Zajęcia mają w czwartki od dziesiątej, 
ale bywa, że tworzą i w domu, jak w transie. 
Pani Gabriela tkała swój gobelin „Bielany” 
(kościół w Lesie Bielańskim) zaledwie sześć 
tygodni, ale nawet laik dostrzega widoczny 
w szczegółach ogrom pracy.

„Przyszły na zajęcia, popatrzyły, polubiły 

i odkryły drzemiące w nich zdolności arty-
styczne” – wspominała kierowniczka fi lii 
BOK, Agata Gąsiorowska, na uroczystości 
otwarcia wystawy.

BOK zaprasza
Na „Złote podwieczorki” w Bielańskim 

Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego przychodzą 
także młodsi wiekiem, ale najwięcej bywalców 
to seniorzy. Przeważnie  tańce organizowane 
są w niedziele, rzadziej w soboty, a ponieważ 
zaczynają się o siedemnastej, mawiamy ele-
gancko: „Wybieram się na fi ve o’clock”.

Tańczymy i w tygodniu, podczas spotkań 
w kołach i klubach, ale niedzielne wieczorki 
w BOK są dla bielańskich seniorów atrakcją, 
bo jest gdzie wyjść w świąteczne popołudnie, 
muzyka dobra, znajomych mnóstwo. A panie, 
których w seniorskich środowiskach jest 
zawsze więcej niż panów, wcale nie muszą 
mieć partnera. Idzie się jak na dyskotekę. 

BOK zaprasza na „Złote podwieczorki”. O ich 
terminach informuje kalendarz imprez na każdy 
miesiąc, wykładany w holu. Można też zadzwo-
nić do sekretariatu, tel. 022 834 65 47.

Brawo „Bielany”!
Zespół wokalno-instrumentalny pod 

kierunkiem Benedykta Rupiewicza staje 
się sławny i niewykluczone, że bieżący rok 
zadecyduje o jego wspaniałej przyszłości, 
której mu „Głos Seniora” szczerze życzy. 

Laury śpiewacy nasi zaczęli zdobywać 
już w lutym, gdy przypadło im w udziale 
grand prix w kategoriach zespołów estrado-
wych, zdobyte na V Festiwalu Kabaretów, 
Zespołów i Chórów Seniora, zorganizo-
wanym w warszawskim Domu Kultury 
„Zacisze”. Zaś w końcu maja wybrali się do 
Radomia, startować w wojewódzkich elimi-
nacjach do „ARS – 2006” czyli ogólnopol-

skiej „senioriady” w Bydgoszczy; wielkiego 
konkursu naszych talentów.

Na swoje dwadzieścia minut (tyle czasu 
przypadało dla każdego uczestnika elimi-
nacji) wybrali fragmenty koncertu „To jest 
Ameryka”. Odegrali, odśpiewali i... zdobyli 
przepustkę do Bydgoszczy: pierwsze miej-
sce w kategorii zespołów.

Pojadą we wrześniu. Nic więcej nie pisz-
my, żeby nie zapeszyć. Wspomnijmy tylko, 
że znamy zespół, dla którego Bydgoszcz 
stała się drzwiami do Europy.

Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli starania pani Grażyny Lewińskiej 

o zorganizowanie dla seniorek z Bielan zajęć gimnastycznych i na pływalni. 
Dziękujemy zwłaszcza panu Burmistrzowi Maciejowi Więckowskiemu, pani naczelnik 

Wydziału Sportu i Rekreacji Elżbiecie Iglewskiej-Romanowskiej, pani dyrektor Bielań-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesławie Puciłowskiej oraz pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 133 Urszuli Przybylskiej-Zioło. 

Rada Samorządu „Stare Bielany”

Myślę, że wielu mieszkańców naszej 
dzielnicy zainteresowałaby informacja na 
temat zadań i genezy powstania waszego 
Towarzystwa Przyjaciół Bielan. 

Towarzystwo Przyjaciół Bielan jest organi-
zacją społeczną zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie. 
Powstało w 1994 r. i było odpowiedzią miesz-
kańców na fakt utworzenia samodzielnej 
Gminy Warszawa Bielany. Jako mieszkańcy 
Bielan poczuliśmy się bardziej odpowiedzial-
ni za losy swojej małej ojczyzny.

Towarzystwo powstało 12 lat temu, to 
dużo czasu. Jakie osoby tworzyły Towa-
rzystwo, a jakie działają dzisiaj?

W komitecie założycielskim było wiele 
znakomitych osób. Wymienię tylko niektóre 
z nich: prof. Maciej Luniak, mieszkaniec Bie-
lan przyrodnik z PAN; Antoni Gut, radny m.st. 
Warszawy; Janina Piwek, Przewodnicząca 
Rady Gminy; Michał Mazurowski, burmistrz 
Bielan, a także Grażyna Traczyk, Czesława 
Juszkiewicz, Sławomir Zakrzewski i Lech 
Szczeblewski, obecny prezes Towarzystwa. 
Należałoby również w tym miejscu wymienić 
radnych gminy, a także ludzi ze środowisk 
ekologicznych, uwłaszczeniowych i miesz-
kańców Bielan, którzy wnieśli do Towarzy-
stwa wiele dobrego. Przez kilka ostatnich 
lat w działaniach Towarzystwa aktywnie 
uczestniczą panowie Jan Olechowski, Adam 
Gucwa i Sławomir Borkowski. 

Jakie cele realizuje stowarzyszenie?
Celem członków i sympatyków Towarzy-

stwa jest działanie na rzecz mieszkańców 
Bielan. W zasadzie nasze cele określa Statut, 
ale życie jest dużo bogatsze niż można prze-
widzieć w dniu rejestracji. Zadania Towarzy-
stwa są określone w Statucie, ale dodatkowo 
podejmujemy bieżące wezwania, stanowiące 
dziś problemy dla naszych mieszkańców.

Co stowarzyszeniu udało się zrobić?
W tym czasie we współpracy z klubami 

osiedlowymi i Bielańskim Ośrodkiem Kultury 
organizowaliśmy wiele imprez, w tym spo-
tkania okolicznościowe typu obchody rocznic 
historycznych. Najgłośniejsze to uroczysto-
ści w 2004 r. z okazji 60. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego i 70. rocznica 
śmierci Stanisława Staszica, którego grób 
znajduje się przy kościele w Lasku Bielań-
skim. Poza tym organizowaliśmy spotkania 
z ciekawymi ludźmi, np. podróżnikami, histo-
rykami i politykami na różne tematy, począw-
szy od wykładu na temat motyla modraszka, 
mającego swoją ostoję na Bielanach, po tak 
poważne tematy jak budowa Pomnika Ofi ar 
Obozu KL Warschau. 

W co jeszcze angażuje się wasze 
stowarzyszenie?

Nasi członkowie, a w szczególności 
członkowie Zarządu, włączają się we 
wszystkie ważne dla Bielan sprawy. Wystę-
powaliśmy wielokrotnie przeciwko zabudowie 
placów zabaw lub terenów zielonych, np. na 
Wrzecionie. Protestowaliśmy przeciwko likwi-
dacji szkół np. szkoły przy hucie. Ostatecznie 
zlikwidowano tę szkołę. Ale mieliśmy i udane 
akcje, np. obrona szkoły sportowej przy ul. 
Zuga przed „dziką” likwidacją, podjętą przez 
Zarząd Gminy w 2000 r. Występowaliśmy 

Zawsze jesteśmy z ludźmi, którzy nas potrzebują
Rozmowa ze Stanisławem Wawrem, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Bielan, radnym Dzielnicy Bielany

– z pozytywnym skutkiem – do Zarządu 
Dzielnicy w sprawie nieczynnych lub zde-
molowanych studni oligoceńskich, w sprawie 
napraw jezdni i dziurawych chodników. Waż-
nym i udanym naszym działaniem był w 2002 
r., sprzeciw wobec planów ówczesnego Za-
rządu Gminy zabudowy „Serka Bielańskiego” 
hipermarketem. Domagaliśmy się zabudowy 
tego miejsca w sposób racjonalny, chcemy 
aby w tym miejscu było tzw. city, a nie pawi-
lon hipermarketu i wielki parking wokół. Takie 
pawilony można tolerować na obrzeżu mia-
sta, a nie w centrum bielańsko-żoliborskim, 
gdzie mieszka 200 000 ludzi. 

Towarzystwo sprzeciwia się popro-
wadzeniu autostrady przez Warszawę. 
Według planów ma biec ona po zmoder-
nizowanej i poszerzonej trasie AK i nową 
trasą Mostu Północnego.

W tej sprawie Towarzystwo nie jest 
osamotnione. Przeprowadzona ankieta 
wśród mieszkańców Bielan i Żoliborza jed-
noznacznie wskazuje, że nasi mieszkańcy 
chcą ulic, a nawet dróg szybkiego ruchu, ale 
nie zgadzają się na „wpuszczenie” do mia-
sta kawalkady tirów, jadących dniem i nocą. 
Uważamy, że Warszawa zasługuje na ob-
wodnicę pozamiejską, połączoną z miastem 
wygodnymi, promienistymi trasami. 

Jakie jest stanowisko Towarzystwa 
w sprawie kompostowni na osiedlu 
Radiowo?

Jako Towarzystwo przystąpiliśmy do Ko-
mitetu Radiowo, skupiającego mieszkańców 
Bielan zainteresowanych likwidacją kompo-
stowni i zagospodarowaniem terenu zgodnie 
z interesem mieszkańców Warszawy i okolic. 
Wiem, że studenci SGGW w porozumieniu 
z nami – w ramach pracy magisterskiej 
– przygotowują plan zagospodarowania dla 
terenu „góry śmieciowej” i terenów na połu-
dnie od fortu. Publiczna prezentacja pracy 

nastąpi już w czerwcu tego roku. Poza tym 
Komitet i nasze Towarzystwo domagamy się 
likwidacji kompostowni i zmiany polityki go-
spodarki odpadami. Domagamy się od urzęd-
ników działań, mających na celu wdrożenie 
technologii plazmowej w utylizacji odpadów. 
Ta nowoczesna technologia nie potrzebująca 
hałd, kompostowni, spalarni, nie wydziela 
nieprzyjemnych zapachów i trujących związ-
ków. Poza tym o taką inwestycję na swoim 
terenie zabiegają powiaty sąsiednie. Od 
władz Warszawy chcą tylko zobowiązania, że 
będzie dostarczana odpowiednia ilość masy 
odpadów do tego zakładu. I co ważne, jest 
dużo bardziej ekologiczna i ekonomiczna niż 
dotychczasowe technologie.

Co dla Towarzystwa będzie prioryte-
tem w najbliższym czasie?

Nasze zadania nie są określone przez 
jakiś organ lub tajemniczą siłę. Nasze 
działania są odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców Bielan. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Sklep zoologiczny
„DORKA”

ul. Bogusławskiego 6A
(przy przychodni weterynaryjnej)

tel. 0-512-454-501

· Karmy i akcesoria
dla zwierząt domowych

· Realizujemy indywidualne 
zamówienia

Zapraszamy
PON – PT 10 - 19, SOB 10 – 14

Bielańska
Przychodnia

Weterynaryjna
ul. Bogusławskiego 6A

(w pawilonie),
tel. 0 22 835-38-98

·  profi laktyka
·  lecznictwo
·  analizy
·  USG

Otwarta:
PON-PT 10 –19, SOB 10-14

Zapraszamy
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Dyżury Radnych Okręgu 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. Ko cha now skie go, ul. Galla Anonima, 
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żerom skie go – Wólczyńska)

1.

2.

Barylak Aleksandra
– Przewodnicząca Klubu PiS
Członek Komisji Sa mo rzą do wej, 
Inwestycji, Oświaty
Białowąs Bogusław 
– Skarbnik PiS
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty,
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

3.
Maciejewski Waldemar – SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Skarbu, Rewizyjnej, Czło-
nek Komisji Architektury

4.
Wąsik Jarosław 
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej

5.
Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dziel ni cy

1.

2.

Paleczny Robert – PO
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

1.

2.

Borkowski Jan – SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Inwestycji,
Członek Komisji Mieszkaniowej

Czarnecka Anna – SdPL
e-mail: ancho@wp.pl
Członek Komisji ds. Rodziny,
Zdrowia, Oświaty

3.
Komorek Irena – PiS
Przewodnicząca Komisji Zdro wia,
Członek Komisji Mieszkaniowej

4.
Wawer Stanisław – LPR
Członek Komisji Skarbu,
Mieszkaniowej

5.

Marek Świderski – PiS
tel. 0-885-297-270
e-mail: marek.swiderski@wp.pl
Członek Komisji Sa mo rzą do wej, 
Oświaty, Ro dzi ny

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

3.

Szewielow Andrzej 
– Sekretarz Klubu PiS
Przewodniczący Komisji
Re wi zyj nej, Członek Komisji
Samorządowej, 

4.
Szypulski Piotr – PO
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Członek Komisji Inwestycji

5.

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu PiS
Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Mieszkaniowej

1.

2.

Kapłon Aleksander – PiS
Przewodniczący Rady Dziel ni cy

Mossakowska Maria – SLD-UP
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

3.
Szadurski Karol – PiS
Przewodniczący Komisji In we sty cji, 
Członek Komisji Skarbu

4.
Szczepański Szczepan – PiS
Zastępca Przewodniczącej
Ko mi sji Zdrowia,
Członek Komisji Rewizyjnej

5.
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP
Przewodniczący Komisji
Miesz ka nio wej, Członek Komisji 
Architektury, Inwestycji

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Mło ci ny

(od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rze ki Wisły po 
granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Ma ry moncką, ul. 
Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. En cy klo pe dyczną, ul. 
Improwizacji i dalej między osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. Wó y cic kie go, ul. Dzie-
kanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do 
granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Pla ców ka

(linia podziału biegnie od granicy gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem 
leśnym, ul. Dziekanowską, między osie dlem Młociny a granicą Huty od ul. Im pro wi za cji i Ency-
klopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Ka spro wi cza, ul. Ocza pow skie go, 
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przy by szew skie go, ul. Żerom skie go, ul. Wólczyńską, ul. 
Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po gra ni cy Stare Babice 
i dalej po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Cho mi czów ka

(od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wól czyńską,
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Ko cha now skie go, ul. Rudnickiego,
po granicy Dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wól czyń skiej)

Dyżury Radnych Okręgu nr I
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

(linia rozdzielająca biegnie po granicy dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Ma ry moncką, 
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego, 
ul. Ka spro wi cza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyń skim, do rzeki 
Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

1.

2.

Mazurek Piotr – PO
Przewodniczący Komisji Skar bu,
Członek Komisji Architektury
Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Ar chi tek tu ry, 
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej

3.
Rutkowski Władysław
Członek Ko mi sji Ar chi tek tu ry,
In we sty cji

4.
Zaniewski Jan – PiS
Wiceprzewodniczący Klubu PiS 
Członek Komisji Architektury,
Skarbu, Inwestycji, Samorządowej

5.
Barbara Tarnowska – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Dyżury radnych w lipcu i sierpniu

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15

3 7

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-18.30

17 21

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.00-17.00

12,26 9,23

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

12,26 9,23

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 10.00-11.00
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

6 3

24 28

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące
VII VIII

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.15-18.00

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
Biblioteka ul. Duracza 19
godz. 10.00-11.00 
(022 669-39-23) 
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

3 7

Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13, pok. 7
godz. 13.00-14.00
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

4 1

Unia Pracy, tel. 022 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 022 834 03 87
godz.16.00-18.00

3,10,17,
24,31

7,14,
21,28

20

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni czą-
cych Rady w dru-
gi po nie dzia łek 
mie sią ca

1 5

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni-
czą cych Rady 
w pierw szy po nie-
dzia łek mie sią ca

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące
VII VIII

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

19 16

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-17.30

- -

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-18.00

11 8

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.40-17.40

27 31

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni -
czą cych Rady 
w trzeci po nie-
dzia łek mie sią ca

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące
VII VIII

Unia Pracy tel. 022 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-17.00
Gimnazjum Nr 5
ul. Wrzeciono 24
godz. 17.00-18.00

3,17 7,21

Siedziba SdPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 18.00-19.00
Klub „Pod Zdrówkiem”
ul. Wrzeciono 10c (budynek Przy-
chodni Rejonowej)
godz. 16.00-17.00
Przychodnia Re jo no wa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

5 -

Szkoła Podstawowa Nr 247
ul. Wrzeciono 9
godz. 17.00-18.00

4,18 1

Filia Bibl. Publ. 
ul. Wrzeciono 48, tel. 022 835-48-39
godz. 17.30-18.30
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a, 
tel. 022 865 77 26,
godz. 17.30-18.30
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-19.00

13 10

4 1

6 31

- -

5 2

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące
VII VIII

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

7

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

- -

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-19.00
lub indywidualnie:
tel. 0-602-373-001

5 2

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.15-19.15

17 21

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-18.00

3

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące
VII VIII

17

- -

- -

Dyżur Radnego m. st. Warszawy

Antoni Gut – Klub Liga Polskich Rodzin, przewodniczący Komi-
sji Ochrony Środowiska – Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa 
w godz. 15 – 17 w sali 2006  (pokój radnych), wejście od ul. Mar-
szałkowskiej.

W czasie dyżuru można dzwonić pod numer 022 656 70 79. 
W sprawach pilnych proszę dzwonić w godz. 10.00 – 18.00,  tel.
0 504 138 768, antoni.gut@wp.pl

Zapraszam, osoby zainteresowane problematyką ochrony środo-
wiska do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV 
poniedziałek miesiąca godz. 17.00. Zapraszam XX p. PKiN.

19 16

17 21

24 28

- -

- -
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Lato w mieście 2006
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SZUKAM/DAM PRACĘ
• Podejmę pracę biurową- Word, Excel – mgr ekonomii na wczesnej emery-

turze. Tel. 022 833 36 96, 0 609 247 060.
• Biuro małej fi rmy poprowadzę – łącznie z księgowością – mgr ekonomii 

z wieloletnim doświadczeniem – wczesna emerytura. Tel. 022 833 36 96, 
0609 247 060. 

• Zaopiekuję się dzieckiem – Bielany, Żoliborz. Tel. 022 633 76 06
• Ślusarz – hydraulik – malarz, stolarz – bezrobotny, podejmie każdą pracę. 

Tel. 022 815 68 40 Wiesław B. 
• Rencista podejmie każdą pracę, godziny pracy bez znaczenia. Tel. 022 

864 10 14. 
• Kierowca – doświadczony, własny samochód. Tel. 0 602 399 762.
• Mężczyzna 26-letni, zmotoryzowany, doświadczenie przy produkcji kominków 

i blatów kuchennych – poszukuje pracy na weekendy. Tel. 0 504 012 224.  
• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 022 839 20 59.
• Kobieta 30 lat, uczciwa z referencjami, zaopiekuje się dzieckiem, posprząta 

mieszkanie. Tel. 022 834 79 54 lub 0-506 930 248.
• Rencistka 56 lat, podejmie pracę, godziny bez znaczenia, opieka nad starszą 

osobą lub dzieckiem. Tel. 022 669 28 15. 
• Krawcowa z wieloletnią praktyką podejmie pracę, współpracę lub zlecenia (pro-

dukcja, poprawki, przeróbki krawieckie). Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• Administrowanie, zarządzanie nieruchomościami, wspólnotami. Doświad-

czenie, licencja. Tel. 0 503 896 014. 
• Zatrudnimy wykwalifi kowane opiekunki dla osób starszych, chorych i dzieci. 

Tel. 0 22 663 18 94 (pon. 10.00 – 16.00, śr-pt. 13.00 – 16.00, 0 663 705 
002 cały tydzień. 

• Do rozdawania ulotek przy US Bielany, mile widziany emeryt, rencista lub 
student. Tel. 022 835 02 73. 

• Gospodarza domu - najchętniej małżeństwo emerytów, lub rencistów 
z Żoliborza lub Bielan. Solidnych, odpowiedzialnych z doświadczeniem 
w utrzymaniu czystości i dbałości o zieleń. W ramach działalności go-
spodarczej. Przyjmie Wspólnota Mieszkaniowa-Przasnyska 17. Tel. 022 
425-46-81, 0 509 274 108.

• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników i kierowcy. Tel. (022) 796-
-01-29

• Poszukujemy opiekunek środowiskowych na terenie Bielan. Usługi świad-
czone w domu klienta. Tel. 022 839 74 54, 022 839 87 29.

• Wydawnictwo zatrudni: grafi ka komputerowego/skanerzystę z doświadczeniem 
w łamaniu i składaniu czasopism, b. dobrze znającego: QuarkExpress, Photo-
shop, Illustrator,  ze znajomością DTP;  redaktorów z doświadczeniem w pisaniu 
i redagowaniu artykułów prasowych; korektorkę z dużym doświadczeniem.

• Praca na umowę-zlecenie. Możliwość wykonywania pracy w domu.
• CV  prosimy przesłać na adres e-mail: krajowa.oficyna.wydawnicza-

@interia.pl
• Handlowców z  doświadczeniem w sprzedaży powierzchni reklamowej 

zatrudni wydawnictwo. Wymagana  operatywność i samodzielność w pracy, 
dobra prezencja. 

• Rencistka z wykształceniem artystycznym poszukuje dodatkowej pracy. 
Bardzo pilne. Tel. 0 600 328 557.

SPRZEDAM/KUPIĘ
• Sprzedam łańcuchy przeciwśniegowe na TIR – nowe szwedzkie. Tel. 0 

510 277 519.
• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania SAMSYNG SQ 1000 – taśma, 

korektor. Tel. 022 833 37 72.
• Kurtka jasna z lisa, nowa, rozmiar 3XL i czapka od kompletu. Tel. 022 

833 37 72.
• Wyprzedaż różnych tkanin: wełna, bawełna, tiul czarny, koronka czarna, biała 

i inne po działalności produkcyjnej (tanio). Tel. 022 835 30 84.
• Sprzedam etole ślubną i wizytową z piór marabuta bardzo ładne – cena 

400 zł/szt. Tel. 022 835 30 84.
• Maszyna do szycia SINGER. Stół z nogami na pedały oryginalny – cena 

300 zł. Tel. 022 835 30 84.
• Tanio kocioł gazowy dwufunkcyjny DG 20 kW. Tel. 022 722 68 48.
• Kosmetyki AVONU. Tel. 022 633 75 66.
• Sprzedam tanio 3-częściowy garnitur młodzieżowy, kolor ciemnoszary, 

rozmiar 202/102/94 oraz kurtkę ocieplaną rozmiar jak wyżej stan bardzo 
dobry. Tel. 022 835 05 76 po godz. 21.00, 0 603 035 752.

• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania, cena - 150 zł. Tel. 022 834 48 
12 (po godz. 17.00).

• Sprzedam tanio 3-częściowy garnitur młodzieżowy, kolor ciemno-szary, 
rozmiar 202/102/94 oraz kurtkę ocieplaną, rozmiar 202/102/94, stan bardzo 
dobry. Tel. 022 835 05 76 po godz. 21.00, 0 603 035 752.

• Dwie komodo-szafki z drzwiczkami w dębie rustykalnym (jedna z barkiem), 
wymiary: wysokość: 120 cm, szerokość : 90 cm, głebokość: 60/40 cm), cena: 
500 zł/szt, w bardzo dobry stanie, Bielany, tel. wieczorem (022) 6330181

• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako strój 
ministranta bardzo tanio sprzedam (35 zł), stan bardzo dobry, telefon 
wieczorem, Bielany (022) 633-01-81

• Damskie ubrania - tanio, w dobrym stanie, rozmiar 40-42 (bluzki, żakiety, 
spodnie, spódnice), buty czarne mokasyny CCC (100 zł) - nowe, buty 
czarne z wydłużonymi noskami (100 zł), rozmiary 39, sprzedam pilnie, cena 
od ustalenia po obejrzeniu na miejscu Bielany tel. (022) 6330181

• TV Pansonic, 100 programów, telegazeta,do wymiany procesor, ewentualnie 
na części, Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem, tel. (022) 6330181.

• Prasowarkę – maglownica elektryczna. Tel. (022) 833 92 35.
• Maszynę do szycia wieloczynnościową włoską „NECCHI” Automatic 

„SUPERNOVA”. Tel. (022) 833 92 35.
• Sprzedam kurtkę czarną, ortalionową, na 8-9 lat, buty trapery nr 28, skóra, 

stan bardzo dobry, bluza golf różowy, nowy. Wszystko po 10 zł. Telefon 
022-834-38-85.

• Dwie komodo-szafki z drzwiczkami w dębie rustykalnym (jedna z barkiem), 
wymiary: wysokość: 120 cm, szerokość: 90 cm, głębokość: 60/40 cm), cena: 
500 zł/szt, w bardzo dobry stanie, Bielany, tel. wieczorem 022 633 01 81.

• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako strój 
ministranta bardzo tanio sprzedam (35 zł), stan bardzo dobry, telefon 
wieczorem, Bielany 022 633-01-81.

• Damskie ubrania - tanio, w dobrym stanie, rozmiar 40-42 (bluzki, żakiety, 
spodnie, spódnice), buty czarne mokasyny CCC (100 zł) - nowe, buty czarne 
z wydłużonymi noskami (100 zł), rozmiary 39, sprzedam pilnie, cena od 
ustalenia po obejrzeniu na miejscu Bielany, tel. 022 633 01 81.

• TV Pansonic, 100 programów, telegazeta, do wymiany procesor, ewentualnie na 
części, Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem, tel. 022 633 01 81

• Rower górski (damka), z bagażnikiem, w dobrym stanie, Bielany, cena do 
uzgodnienia (ok. 200 zł), wieczorem, tel. 022 633 01 81.

• Hulajnoga metalowa, solidna, oryginalna, w bardzo dobrym stanie, dla 
dziecka od 5 - 10 lat (ok. 40 zł), Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem, 
tel. 022 633 01 81.

• Telefon komórkowy (Siemens C 60), oryginalne pudełko + dokumenty, 
ładowarka - gratis, w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia (ok. 220 
zł), tel. 508 361 405.

• Sprzedaż poduszek ortopedycznych, Warszawa, ul. Marii Kazimiery 20 lok. 
9, tel. 022 833 48 53 w godz. 8.00-17.00.

• Sprzedam dziecięcy rower BMX, rozmiar koła 20. Tel. 022 663 44 14. 
• Sprzedam 3-cześciowy garnitur, kolor szaro-zielony, wzrost 140 cm, 

bardzo dobrej jakości, stan idealny. Cena 100 zł. Tel. 022 835 72 02 lub 
0 609 287 541. 

• Tanio sprzedam nową, rozebraną sklejkę – listwy powyżej 2 m, 10 x 4 cm 
i kantówkę dł. 1,5 m, 8 x 10 cm. Tel. 022 834 97 49.

• Sprzedam eleganckie płaszcze wiosenno-jesienne, wełna, rozmiar 38 i 40, 
długie, i superfuterka naturalne. Cena 100 zł za sztukę. Tel. 0-505 115 269.

• Kupię Skodę Felicję, od 1-ego właściciela, z małym przebiegiem. Tel. 0 
506 871 924.

• Kupię Opla Astre lub Daewoo, rocznik: 1998 – 2000. Tel. 0 887 597 003. 
• Sprzedam działkę rekreacyjną zagospodarowaną w Dąbrowie Leśnej – 300 m z 

domkiem podpiwniczonym 20 m2. Cena 25.000 zł. Tel. 0889 663 513.
• Sprzedam stół drewniany o wymiarach (2 m x 1,1 m i 0,9 m wysokości) w tym 3 

szyfl ady i obudowany. Cena 250 zł. Tel. 022 633 11 95, 0889 663 513.
• Kupię przyczepę używaną do samochodu osobowego (2 m x 1,2 m) na 

ogumieniu (165 x 13). Tel. 022 633 11 95, 0889 663 513.
• Bagażnik do Fiata 125p, hak i rozrząd. Tel. 022 633 00 86. 
• Latrelki – sunia i piesek. Cena do uzgodnienia. Tel. 022 669 56 86, 504 

012 426.
• Sprzedam suknię ślubną: haftowany gorset i długa spódnica, kolor: ecri, 

usztywniona halka oraz narzutka na ramiona. Cena kompletu 600 zł. Tel. 
660 855 664, (022) 839 55 93.

• Sprzedam używaną kosiarkę spalinową o szerokości 56 cm. Tel. 0 696 
434 247

• W dniu 24 kwietnia 2006 r. w godz. 12.00-13.00 w holu sklepu przy ul. 
Broniewskiego 28 zginęła mała czarna suczka ratlerek. Znaki szczególne: 

uszy stojące, waga 3,5-4 kg, bez ogonka, z tyłu biała otoczka. Znalazcę 
proszę o wiadomość. Tel. (022) 633 02 40.

LOKALE
• Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 1290 m2 nad Bugiem w Młynarzach, 

gmina Zabrodzkie, 40 km od Warszawy – 20 zł/m2. Tel. 022 835 30 84.
• Sprzedam mieszkanie – Chomiczówka 62 m2, nowa inwestycja Kwitnąca/Brązow-

nicza, 3 pokoje: 2 sypialnie, pokój dzienny z aneksem kuchennym, widna łazienka, 
garaż podziemny i pomieszczenie gospodarcze. Tel. 0 888 215 855.

• Bezpośrednio kupię mieszkanie ok. 30-40 m, bez parteru, może być do 
remontu.  Tel. 503 353 023.

• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, bez nałogu. Tel. 022 834 26 48.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 34 m2 2 pokoje na Bielanach, na mieszkanie 

3 pokojowe na Bielanach. Tel. 022 864 27 52, 0 501 625 952.
• Zamienię spółdzielcze lokatorskie 3 pokoje z kuchnią  57 m2 IV piętro na 

Chomiczówce na 2 kawalerki. Tel. 022 669 57 57, 0-502 270 245. 
• Sprzedam dom 150 m2, działka 2100 m2. Kiełpin – możliwość hurtowni lub 

innej działalności. Tel. 0 608 477 588. 
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe na Bielanach, może być do remontu. Tel. 

0 512 437 604. 
• Sprzedam mieszkanie w nowej inwestycji – osiedle Chomiczówka, 68 m2, 

cena 360 tys. zł. Tel. 0 506 007 818.
• Lokal do wynajęcia 85 m2, na magazyn lub małą produkcję – ul. Wólczyńska 

297. Tel. (022) 834 99 18, 602 630 286.
• Mieszkanie dwupoziomowe (szeregowiec) w Falenicy 3p+k+ł, 65 m kw. 

- duży taras - piwnica z osobnym wejściem, przystosowana do cichej 
działalności - 2 ogródki - boks garażowy na terenie ogrodzonym - sprzedam 
lub zamienię na 3-4 pokojowe na Bielanach lub Żoliborzu. Ciche otoczenie, 
bezpośrednie sąsiedztwo z lasem, dobre zaopatrzenie na miejscu, blisko 
szkoła, kościół. apteki, bazar. - tel. 022/872-04-92.

• Do wynajęcia kawalerka 34 m, ul. Osmańczyka, nowe, 2piętro, balkon, 
kompletnie umeblowana kuchnia i łazienka. Tel. 886 365 201, c.1100 zł.

• Zamienię 4-pokojowe  61 m2 atrakcyjne Bielany, cisza, zieleń, wysoki parter 
na segment lub 4-pokojowe z garażem i ogródkiem (cała Warszawa, okolice) 
z dopłatą. Tel. 022 835 32 81 lub 0 604 405 155.

• Kupię lokal mieszkalny do 50 m2 może być do remontu lub zadłużony. Tel. 
0 506 147 640.

• Kawalerka hipoteka 20 m2 I piętro z pełnym wyposażeniem w małym domu 
mieszkalnym Marymont – Kaskada sprzedam. Tel. 022 832 26 47. 

• Wynajmę bezpośrednio, nieduże 2-pokojowe mieszkanie, chętnie z wypo-
sażoną kuchnią i łazienką. Tel. 0 604 978 185. 

• Zamienię 3 pokojowe + garaż we Włocławku na 2 pokojowe na Bielanach. 
Tel. 054 234 82 82 B. Pawlak.

• Garaż – tanio, ul. Marymoncka. Tel. 022 751 18 86. 
• Sprzedam działkę pracowniczą (306 m2) zagospodarowaną – Klaudynek 

k. Babic. Tel. 022 864 20 22.
• Młody, pracujący poszukuje taniego pokoju do wynajęcia. Pomoże w pracach 

domowych. Tel. 607 445 147.
• Garaż w budynku, woda – C.O., notarialnie, ul. Marymoncka, tel. 022 751 

18 86 (wieczorem).
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe – 39 m2, 2 pokojowe, do wykupu, niska 

zabudowa, widna kuchnia, duży balkon, zielona okolica, po generalnym remon-
cie z wyposażeniem kuchni (lodówka i meble) na duży kwaterunek do wykupu 
powyżej 65 m2, może być do remontu, dopłata. Tel. 0 605 277 708.

• Sprzedam działkę zagospodarowaną z domkiem „Ogrody Klaudynek”. 
Tel. 0607 719 167.

USŁUGI
• Tanie usługi remontowo-budowlane. Szybko i uczciwie. Tel. 0 602 650 302.
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygoto-

wania do testów i klasówek. Tel. 022 839-32-07, 0 695 612 825.
• Stolarstwo – wyrób, naprawy. Tel. 022 834 96 68, 0 603 344 259.
• Angielski, tanio skutecznie, dzieci, młodzież magister certyfi kat, doświad-

czenie, tłumaczenia konwersacje. Tel. 022 633 75 66.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w jęz. rosyjskim); skład i łama-

nie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach wydawniczych. 
Tel. / fax: 022 833 13 42, 0 508 849 667.

• Rosyjski – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólne i specjalistyczne – humani-
styczne, biznesowe, ogólnotechniczne, a także inne. Tel. / fax: 0 22 833 13 
42; tel. kom. 0 508 849 667.

• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Fotografi k z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto i video w za-

kresie: reportaży z uroczystości ślubów, wesel, chrztów, studniówek i innych 
uroczystości. Tel. 022 834 52 27.

• Korepetycje z fi zyki. Tel. 022 864 62 74
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05. 
• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Komputerowe przepisywanie prac (również w języku angielskim). CV i listy 

motywacyjne. Tel. 022 864 02 31
• Korepetycje z języka niemieckiego - pomoc w odrabianiu lekcji z języka 

niemieckiego. Magister fi lologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! 
Kontakt: tel. 0 887 397 868

• Matematyka – skutecznie, doświadczenie, tanio. Możliwy dojazd do ucznia. 
Tel. 0 510 279 733. 

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek, 
chłodnic – ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel. 022 833 20 14, 0 501 
160 500.

• Usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i dzieci. Firma EMPATIA, 
ul. Conrada 7 (parafi a kościoła pod wezw. MB Wspomożycielki Wiernych). 
Tel. 0 22 663 18 94 (pon. 10.00 – 16.00, śr-pt. 13.00 – 16.00, 0 663 705 
002 cały tydzień. 

• Pralnia „Alicja”. Pierzemy każdą garderobę, kożuchy, futra, kapelusze, 
krawaty, bieliznę oraz dywany. Tel. 022 839 27 27. 

• Naprawa radiomagnetofonów, zestawów wieżowych CD. Tel. 022 834 06 
75, 022 834 64 26.

• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bezpiecznie, bezzapa-
chowe preparaty. Tel. 022 642 96 16.

• Trudności szkolne oraz stany pourazowe mózgu: ćwiczenia pamięci, 
koncentracji uwagi, myślenia, relaksacji prowadzi neuropsycholog. Tel. 
0 608 654 312

• Matematyka w gimnazjum. Tel. 022 864 21 04.
• Chemia (matura, studia). Tel. 022 864 21 04.
• Dyplomowana instruktorka fi tness poprowadzi indywidualny trening, dostoso-

wany do indywidualnych potrzeb. Dojazd do klienta. Tel. 0 600 341 625.
• Lekarskie wizyty domowe – Ewa Niegowska. Tel. 0 608 056 821.
• Tarot wróżenie Maria. Tel. 0691 456 212.
• Wesela – Tanio – Najlepiej, atrakcyjne sale, 90 zł od osoby za bogate 

menu. Posiadamy prezentację przebiegu wesel na żywo na płytach video. 
Ewentualność atrakcyjnej orkiestry, kamerzysty. Tel. 022 835 32 81 lub 0 
604 405 155. 

• Mgr fi lologii germańskiej - nauczycielka liceum - udziela lekcji osobom 
początkującym i zaawansowanym. Korepetycje, wyjazdy, konwersacje, 
także przygotowanie do matury. Tel. 0-505 115 269.

• Pracownia protetyczna. Expresowa naprawa protez. Protezy natychmia-
stowe, protezy szkieletowe - ul. Elbąska 67, tel. 022 633 97 03 (od wtorku 
do czwartku od 14.00-19.00).

• Matematyka – zakres szkół podstawowych i gimnazjum, niedrogo a sku-
tecznie. Tel. 022 834 79 54 lub 0 506 930 248. 

• Matematyka, korepetycje, tanio i skutecznie. Studentka (tel. 0 604 433 359 
i student (tel. 0 604 978 185) V roku matematyki z doświadczeniem. 

• Poprawki krawieckie. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• CV + (e-mail lub fax) + foto + list = 50 zł. Centrum Tel. 022 659 79 20 lub 

502 050 379.
• Komputeropisanie – (prace, podania, CV, oferty reklamowe), e-mail, grafi ka, 

skanowanie – zdjęcia. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• Oddam czystą i dobrze utrzymaną kotkę po sterylizacji. Tel. 022 835 31 49.
• Remonty, wykończenia – kompleksowo. Tel. 0 501 725 132.
• Anteny. Elektryka. Domofony. Tel. 0 501 725 132.
• Glazurnicze usługi. Tel. 0 503 719 178. 
• Magister fi lologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! Tel. 0 887 

397 868, e-mail: niem_biel@o2.pl
• Tani serwis komputerowy, usługa w domu klienta. Szeroki zakres usług za 

konkurencyjną cenę. Strony www. Tel. 022 835 75 98, 0 698 844 055.
• Nauka gry na instrumentach klawiszowych: fortepian, pianino, sprzęt 

elektroniczny. Tel. 0 600 328 557
• „Lekarz” Prywatnie  Konsultujący Specjaliści. Pracownia protetyczna: 

ekspresowa reperacja protez, protezy natychmiastowe, protezy szkieletowe. 
Andrzej Surała dypl. st. tech. dentystyczny. Warszawa, ul. Elbląska 67, tel. 
022 663 93 03 – wtorki, środy, czwartki od godz. 14.00 – 19.00.

• Przygotuję do poprawki z zakresu matematyki i chemii. Tel. 0 603 162 542.

Sport

Na kortach tenisowych przy ul. Bala-
ton na Młocinach zakończyły się kolejne 
już Mistrzostwa Dzielnicy Bielany Szkół 
Podstawowych w tenisie. W zawodach, 
które odbyły się w dniach 13-28 maja 
wystartowało 56 reprezentantów z 7 
szkół podstawowych.

Z założenia turnieje przeznaczone są dla 
dzieci szkolnych, nie grających zawodowo 
w tenisa. Stąd zdarza się, że sklasyfi kowani 
na listach PZT, mają dużą przewagę nad 
innymi dziećmi. Należy zastanowić się nad 
wprowadzeniem do regulaminu zmian ogra-
niczających udział w tych turniejach osób 
znajdujących się na miejscach np. 1 – 100  
na listach PZT. Większość dzieci gra w teni-
sa ok. 2 razy w tygodniu, umiejętnie łącząc 
treningi, naukę i inne zajęcia pozalekcyjne. 
W naszych turniejach obowiązuje podział na 
grupy wiekowe, tj. klasy I – III  oraz IV-VI. 

W pierwszej grupie rozgrywamy mi-
strzostwa w mini-tenisie tj. na kortach 
o wymiarach 3/12 m przedzielonych siatką 
o wysokości 90 cm. W szkoleniu oraz w za-
wodach używamy miękkich piłek tzw. soft-
-ball, a dzieci rozgrywają mecze systemem 
każdy z każdym w grupach, do wygrania 
jednej lub dwóch partii do 7 punktów (tie-
-break). Wszyscy uczestnicy otrzymują 
upominki, zwycięzcy puchary oraz nagrody 
od sponsorów. Turniej klas IV – VI odbywa 
się zgodnie z przepisami PZT.

Głównym organizatorem i sponsorem mi-

Tenisowe mistrzostwa
strzostw jest Burmistrz Urzędu Dzielnicy Bie-
lany, a także McDonald`s, hurtownia Paliw 
PADER oraz Szkoła Tenisowa Klukowski.

A oto wyniki w poszczególnych katego-
riach i grupach:

MINI-TENIS
Wyniki dziewcząt: I miejsce Karolina Ro-

wińska – SP 77, II miejsce Marta Pakowska 
– SP 77, III miejsce Zuzanna Skórczyńska 
– SP 109, IV m. Justyna Szymankiewicz 
– SP 298.

Wyniki chłopców: I miejsce Jakub Tymiń-
ski – SP 77, II miejsce Cezary Chojnacki 
– SP 77, III miejsce Marek Lengiewicz – SP 
77, IV miejsce Oskar Sobiecki – SP 77.

Klasyfi kacja drużynowa: I miejsce SP 77 
– 77 pkt., II miejsce SP 187 ul. Staffa – 10 
pkt. i III miejsce ZSPR 3 – 8 pkt.

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV – VI
Wyniki dziewcząt: I miejsce Nina Kali-

nowska – SSP 13, II miejsce Aleksandra 
Koperska – SP 77, III miejsce Karolina Ro-
wińska – SP 77, IV miejsce Olga Majkrzak 
– ZSPR 3.

Wyniki chłopców: I miejsce Jakub 
Skórczyński – ZSPR 3, II miejsce Michał 
Tymiński – SP 77, III miejsce Jakub Szy-
mankiewicz – SP 77 i IV miejsce Łukasz 
Trzciński – SP 77.

 Klasyfi kacja drużynowa: I miejsce SP 
77 – 53 pkt., II miejsce ZSPR 3 – 35 pkt. 
i III miejsce SSP 13 – 26 pkt.

Zbigniew Klukowski 

Dziewiąty raz wyruszyła z Bielan ka-
walkada rowerzystów ze startu na AWF 
ścieżkami rowerowymi, aby dojechać 
przez puszczę na metę w Lipkowie. Pięk-
na pogoda miała wpływ na dobre samo-
poczucie uczestników rajdu, z których 
wielu w takim radzie brało już udział. 

Przed godz. 10.00 70-osobowa grupa 
w „bielańskich koszulkach” wyruszyła z te-
renu AWF na trasę IX Rajdu, którą wytyczył 
organizator –  Towarzystwo Przyjaciół 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Nasza 
trasa rowerowa prowadziła ścieżką wzdłuż 
Wisły do Lasu Młocińskiego i Burakowa, 
z którego pod opieką policji dojechaliśmy 
do Leśnej Dąbrowy koło Białego Domku, 
gdzie po krótkim odpoczynku ruszyliśmy 
przez puszczę do punktu kontrolnego 
w Sierakowie. Stamtąd w asyście dwóch 
wozów policyjnych przejechaliśmy do Iza-
belina, Harnówka i Lipkowa na metę rajdu, 
gdzie powoli zjeżdżały się pozostałe grupy 
z innych dzielnic i gmin sąsiadujących 
z puszczą.

Dzielnice i gminy uczestniczące w raj-
dzie były fundatorami nagród dla rowerzy-
stów, którzy na podstawie potwierdzonej 

Piękno Puszczy Kampinoskiej 
z siodełka rowerowego

karty uczestnictwa brali udział w ich loso-
waniu. Na mecie w Lipkowie spotkało się 
około 700 rowerzystów. Nasza dzielnica 
wraz z fi rmą Toyota z Mościsk była funda-
torem 26  cennych nagród spośród ponad 
100 przeznaczonych do losowania. Były to 
rowery, kaski rowerowe, liczniki oraz inne 
akcesoria rowerowe. Dla urozmaicenia im-
prezy zostały zorganizowane, również z na-
grodami, konkursy sprawności rowerowej, 
wiedzy o puszczy oraz konkurs rysunkowy 
o tematyce rajdowej.

Trzeba przyznać, że szczęście dopisało 
naszej bielańskiej grupie, gdyż wywalczyli-
śmy dwie nagrody (w tym rower), a dalsze 
cztery wylosowaliśmy. Cała nasza ekipa li-
czyła 70 osób, w tym klub rowerowy „Trybik” 
z Pragi – 31 osób oraz 11-osobowa grupa 
uczniowska z Gimnazjum Nr 72 z Klubu 
Turysty „Glob” przy ul. Przybyszewskiego 
45 z opiekunką. Pozostali uczestnicy, to 
mieszkańcy Bielan i zaprzyjaźnione osoby 
z innych dzielnic startujących z Bielanami. 
Po zakończeniu imprezy, około godz. 16.00, 
po drobnej przekąsce wracaliśmy zadowo-
leni do domu na zasłużony obiad. 

Adrian Gawerski

Tradycji stało się zadość i zgodnie 
z kalendarzem imprez dzielnicowych 
20 maja br. odbył się VII Bielański Rajd 
Rowerowy do Puszczy Kampinoski. Or-
ganizacją rajdu i przygotowaniem zajęli 
się: Wydział Sportu i Turystyki oraz fi rma 
„GJ Sport” Grzegorz Jurek.

Wyznaczone zostały trzy trasy przejazdu 
po ścieżkach rowerowych Kampinoskiego 
Parku Narodowego na dystansach 35, 70 
i 100 km. Każdy z uczestników na starcie 
z terenu AWF  mógł wybrać sobie odpowied-
ni do możliwości dystans przejazdu trasy. 
Przejazdem  wyznaczonymi dla danego dy-
stansu trasami  kierowali przewodnicy, którzy 
byli niejako odpowiedzialni za przejechanie 
wyznaczonej trasy. Sprawowali oni także 
opieką nad uczestnikami rajdu. Do punktu 
startowego zgłosiło się 155 uczestników, 
jednak na poszczególne trasy wyjechało 
150  rowerzystów, w tym na dystans 100 km 
– 26 osób, 70 km – 16, a na 35 km – 108. 
Najmłodszy uczestnik rajdu liczył sobie 8 lat, 
a najstarszy 72 lata. Każdy z uczestników 
rajdu otrzymał na starcie kartę uczestnictwa, 
upoważniającą do losowania nagród na me-
cie rajdu, oraz koszulkę od organizatorów.

Start dla poszczególnych grup prze-
biegał kolejno w zależności od dystansu 
od 100 do 35 km. Trasy przejazdu zostały 
tak wyznaczone, aby jego uczestnicy mo-

Półtorej setki rowerzystów na 
„góralach” w Puszczy Kampinoskiej

gli poznać piękno i walory przyrodnicze 
Parku Kampinoskiego. Celem rajdu było 
także propagowanie rekreacji i turystyki 
rowerowej oraz aktywnego wypoczynku. 
Szczególnie liczną grupą uczestników 
w rajdzie wyróżniły się szkoły: nr 53 przy 
ul. Rudzkiej oraz z gimnazjum nr 72 przy 
ul. Przybyszewskiego. Uczniowie tych 
placówek, prowadzeniu przez swoich 
wychowawców  przemierzyli  dystans 35 
km.  Natomiast na dystans 100 km, naj-
liczniejszą grupą wystawił klub rowerowy 
„Voyager” z VAT. Po  różnych przygodach 
związanych z awariami sprzętu, które były 
usuwane na trasie (35 km) przez obsługę 
rowerową z Tramwajów Warszawskich do 
mety dojechało 145 rowerzystów.

 Metę rajdu ustalono na polanie w Iza-
belinie koło dyrekcji Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Pierwsze grupy uczestni-
ków na mecie pojawiły się o godz. 15.00, 
a ostatnie o 17.00.

Przy ognisku już w rzęsistym deszczu, 
który padał z przerwami, po skonsumowa-
niu pieczonych kiełbasek rozdano nagrody 
przeznaczone dla wszystkich uczestników 
w postaci gadżetów rowerowych (kaski, 
liczniki, lampki, pompki, klucze, rękawiczki, 
okulary, bidony i smary). Nagrody losowali 
najmłodsi uczestnicy rajdu. 

Adrian Gawerski

Pływalnia przy ul. Conrada 6 zaprasza
– Turniej „Lata w Mieście 2006” 

9 sierpnia 2006 (środa) godz. 10.00 - 13.00 dla dzieci i młodzieży korzystających 
z oferty punktów „Lata w mieście”.
– Wakacyjny Turniej Rodzinny

27 sierpnia 2006 (niedziela) godz. 12.00 - 16.00 dla mieszkańców Bielan. 
Zgłoszenia indywidualne i rodzinne przyjmujemy bezpośrednio na Pływalni, tel. 022 

633 86 80, www.basen_conrada.w.interia.pl. Ogłoszenie o imprezie i regulamin zostaną 
podane do publicznej wiadomości na początku sierpnia. 

Magdalena Soszyńska, kierownik pływalni
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Sport

To motto autorstwa  Kazimierza Gór-
skiego pojawia się od 1992 roku podczas 
Turniejów Piłki Nożnej w Naszym Domu 
na Bielanach. Nasz turniej jest imprezą 
sportową adresowaną do dzieci z pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych 
(domów dziecka, ośrodków szkolno-wy-
chowawczych, pogotowi opiekuńczych, 
ognisk wychowawczych).

Jego organizatorem jest Nasz Dom, 
a głównym celem jest wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom dzieci, których marzeniem 
jest gra w piłkę nożną. Poza spełnieniem ich 
marzeń, chcieliśmy nauczyć dzieci gry fair 

Kazimierz Górski – „Piłka jest 
okrągła, a bramki są dwie” 

play, wytrwałości oraz wspaniałej zabawy. 
Podczas tych turniejów gościliśmy wielu 
znakomitych gości,  wśród których  znalazł 
się także Kazimierz Górski – wielki autorytet 
piłki nożnej. W latach 1996 – 1998 znalazł 
czas, aby zaszczycić młodych piłkarzy 
swoją obecnością. Cieszył się, że rośnie 
nowa kadra piłkarska, miał z nim bardzo 
dobry kontakt. W rozmowach z dziećmi po 
meczach tłumaczył im, jak się z godnością 
wygrywa, ale także przegrywa.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy pana 
Kazimierza poznać osobiście.

Teresa Skudniewska

Jestem jednym z tysięcy, którzy 
mieli wielkie szczęście uczyć się grać 
w piłkę nożna pod opieką wspaniałego 
trenera jakim był Kazimierz Górski. 
Byłem młodym adeptem – zawodnikiem 
Polonii Warszawa, kiedy na początku lat 
60. trenerem – koordynatorem był pan 
Kazimierz.

Pamiętam obóz zimowy w Szklarskiej 
Porębie, kiedy przyjechał pan Kazimierz 
i prowadził z nami zajęcia. Olbrzymia wia-
ra, zaufanie, szacunek 
jakim darzyli go star-
si zawodnicy, udzieliły 
się błyskawicznie nam 
„młokosom”. Byliśmy 
dumni, że taki człowiek 
– trener, były reprezen-
tant Polski, przygotowuje 
nas do wiosennej walki 
o punkty. 

Zawsze miał czas 
na rozmowy z zawod-
nikami, wysłuchiwał ich 
problemów osobistych 
i sportowych jak ojciec, 
służył radą – znalazł 
sposób na ich rozwiąza-
nie. Często wieczorami 
słuchaliśmy jego opo-
wieści z okresu kiedy 
był czynnym zawodni-
kiem i później marzyli-
śmy, aby i nam przyszło 
grać tak, jak naszemu 
wspaniałemu trenero-
wi. Był dumny z tego, 
że był trenerem Legii 
i Polonii, kochał te dwa 
kluby, ciągle powtarzał, 
że przecież są to dwa 
kluby z Warszawy stoli-
cy Polski i dążył, aby ze 
sobą współpracowały. 
I tak było, wielu mło-
dych zawodników Legii 
reprezentowało barwy 
Polonii, to łączyło, a nie 
dzieliło, bo coraz lepszej 
współpracy chciał pan 
Kazimierz. 

Późniejsza droga tre-
nerska pana Kazimierza 
potoczyła się błyska-
wicznie. Człowiek potra-
fi ący dobrać do zespołu 
doskonałych piłkarzy 
i wprowadzający w tej 

Kazimierz Wielki – trener tysiąclecia
„rodzinie” wspaniałą atmosferę zaczął 
odnosić olbrzymie sukcesy. Rok 1972 Olim-
piada w Monachium – złoty medal, w 1974 
roku Mistrzostwa Świata w Niemczech – III 
miejsce, to musi robić wrażenie – przecież 
to były najwspanialsze lata polskiej piłki, ba 
polskiego sportu. 

Cała Polska była dumna. Dziękujemy 
Ci, trenerze – Kazimierzu Wielki. Żegnamy 
na zawsze.

Mieczysław Bicz

Maciek Król, uczeń Gimnazjum nr 73 
przy ul. Conrada 6, jest fi nalistą ogólno-
polskiego projektu dla młodzieży „Coca-
-Cola Virtual Cup 2006. Twoja droga do 
Mundialu”. Maciek grał w piłkę nożną, 
co prawda nie na murawie, a na kom-
puterze. Rozgrywki prowadzone były 
na grze Mistrzostwa Świata FIFA 2006. 
Mecze rozgrywano na wielkich ekranach 
kinowych. 

Uczestnikami Coca-Cola Virtual Cup 
2006. Twoja droga do Mundialu są nasto-
latkowie (12 – 16 lat), którzy w pierwszym 
etapie konkursu przysłali swoje zgłoszenie 
wraz z propozycją hasła dopingującego 
polską reprezentację. Spośród kilkuset 
zgłoszeń zakwalifi kowało się po 10 uczest-
ników w każdym z regionów (Zabrze, 
Kraków, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, 

Maciek z Chomiczówki
był na Mundialu

KORTY TENISOWE
„Chomiczówka”

ul. Esej 61 (od Bogusławskiego), tel. 0 501 120 112
 Grasz niezależnie od pogody
 – 2 korty odkryte, 2 korty zakryte.
 Szkółka dla dzieci, szkolenie, trenerzy.

ATRAKCYJNE CENY

Kazimierz Górski na turnieju piłkarskim w Naszym Domu
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Maciek Król w towarzystwie Dariusza Szpakowskiego
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Poznań). W kwietniu odbyły 
się rozgrywki regionalne. 
W każdym z sześciu regio-
nów wyłonionych zostało po 
pięciu zawodników, którzy 
przeszli do fi nału. Finał odbył 
się w Warszawie. 

Nagrodą główną jest wy-
jazd na Mistrzostwa Świata 
oraz wniesienie flagi naro-
dowej na murawę stadio-
nu przed meczem Polska 
- Niemcy. Tylko Maciek jest 
z Warszawy, pozostała piątka 
chłopców jest z innych miast 
Polski. 

Katarzyna Białczyk


