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Potężna burza nad kościołem św. Zygmunta
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Zbigniew Dubiel, WItold Grzybowski i ks. Marian Mikołajczyk

100 numer 
„Naszych 
Bielan”

Większość z nas w obliczu wspo-
mnień i rozmów prowadzonych pod-
czas spotkań jubileuszowych, bądź 
z okazji innych ważnych rocznic, 
z pewną nostalgią stwierdza: Jak ten 
czas szybko leci, ani się nie obejrzeli-
śmy, a to już tyle lat minęło...

Tak, tak, Szanowni Państwo, jeszcze 
świeżo w pamięci mamy przed sobą 
obraz pierwszych, raczkujących i spo-
radycznie wydawanych numerów „Na-
szych Bielan” i ani się obejrzeliśmy, a tu 
po prawie 9 latach oddajemy w Wasze 
ręce już setny numer tego miesięcznika. 
Nie ulega wątpliwości, że to wspomnia-
ne raczkowanie i wielka determinacja 
pierwszych redaktorów sprawiły, że dziś 
bezpłatna gazeta „Nasze Bielany” jest 
profesjonalnym numerem prasowym 
(ISSN), który na stałe zadomowił się nie 
tylko w społeczności bielańskiej. Z coraz 
większą zazdrością na naszą gazetę 
spoglądają także urzędy i mieszkańcy 
innych dzielnic Warszawy (rozmowy 
z urzędnikami kilku dzielnic).

Myślę, że ten dzisiejszy jubileusz jest 
dobrą okazją do refleksji i podsumowa-
nia tych kilku lat, a także do wytyczenia 
dalszych, może nawet nowych kierunków 
rozwoju „Naszych Bielan”.

Wydaje się, że przede wszystkim 
należy przedstawić i podziękować pomy-
słodawcom oraz twórcom za powołanie 
do życia tej gazety i za pracę, jaką wtedy 
wykonali. 

dokończenie na str. 4

Tegoroczna uroczystość patrio-
tyczna, upamiętniająca 63. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego 
odbyła się na Bielanach w niedzielę 5 
sierpnia 2007 r.

Tradycyjnie już rozpoczęła ją  Msza 
św. w kościele pw. Matki Boskiej Kró-
lowej Pokoju przy ul. Dzierżoniowskiej 
na Młocinach, którą celebrował ksiądz 
proboszcz Marian Mikołajczak, po czym  
uczestnicy uroczystości udali się pod 
pomnik przy ul. Michaliny – miejsce 
historycznej bitwy o lotnisko bielańskie. 
Tu uroczystość poprowadził niezrównany 
konferansjer Leon Łochowski, realizując 
scenariusz spotkania opracowany przez 
Stefanię Dąbrowską z Wydziału Kultury 
Urzędu Dzielnicy Bielany.

Ustawiono przy pomniku posterunki 
honorowe żołnierzy Kompanii Honorowej 
Garnizonu Warszawskiego WP oraz poczty 
sztandarowe. Delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów, trębacz odegrał sygnał „Bacz-
ność!”, a krótko modlitwa za poległych od-
mówiona przez ks. Mariana Mikołajczaka 
rozpoczęła oficjalną część spotkania.

W imieniu organizatorów uroczystości 
powitał zebranych Leon Łochowski, po 
czym okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy Zigniew Dubiel. Następnie 

Uczciliśmy 63. rocznicę
Powstania Warszawskiego

zabrał głos prezes Grupy Armii Krajowej 
„Kampinos” Witold Grzybowski, przedsta-
wiając zebranym zarys przebiegu walk 
o lotnisko bielań-
skie stoczonych 1 
i 2 sierpnia 1944 r. 
z Niemcami przez 
powstańców VIII 
Rejonu, VII Ob-
wodu „Obroża”, 
walk krwawych 
i praktycznie prze-
granych, które jed-
nak uniemożliwiły 
Niemcom dalsze 
korzystanie z lot-
niska (treść prze-
mówienia publiku-
jemy na str. 5).

Oficjalna część 
zakończyła s ię 
odegraniem smut-
nej żołnierskiej 
melodii „Śpij, ko-
lego” oraz hejnału Wojska Polskiego.

Prezes Bielańskiego Klubu Kombatan-
ta Stanisław Kramarz podziękował zebra-
nym za udział w tej patriotycznej, bardzo 
bliskiej kombatantom uroczystości oraz 
organizatorom za jej przygotowanie, po 
czym odśpiewano „Boże, coś Polskę”, 

odprowadzono poczty sztandarowe 
i wszyscy udali się na poczęstunek żoł-
nierską grochówka.

*   *   *
W dniu 1 sierpnia br. podczas jednej 

z głównych państwowych uroczystości  
rocznicy Powstania Warszawskiego, od-
bywającej się pod pomnikiem Polskiego 

Państwa Podziemnego przy ul. Wiejskiej nie 
zabrakło delagacji samorządu Bielan. Hołd 
i kwiaty Powstańcom złożyli Michał Sikorski 
– Przewodniczący Rady  Dzielnicy, Kacper 
Pietrusiński – zastępca burmistrza oraz 
Grzegorz Pietruczuk – członek Zarządu.

Mieczysław Pierzchała

Pomimo okresu wakacyjnego przy-
gotowania do budowy ratusza na 
Bielanach nie zwalniają tempa.

Najpierw 12 lipca br. w siedzibie Sto-

Będziemy mieć ratusz!
łecznego Zarządu Rozbudowy Miasta 
(SZRM) przy ul. Senatorskiej, w obecno-
ści Zarządu Dzielnicy Bielany: burmistrza 
Zbigniewa Dubiela, zastępcy burmistrza 

Marka Kellera i członka Zarządu Grze-
gorza Pietruczuka została podpisana 
umowa na wykonanie robót budowla-
nych w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy 
Bielany”. 

dokończenie na str. 3

Piknik wielokulturowy
„Żegnaj lato na Bielanach”

W ubiegłym roku wielkim powodzeniem wśród mieszkańców Bielan 
cieszył się piknik wielokulturowy. Tegoroczny piknik, organizowany 
także przez samorząd dzielnicy Bielany oraz Ognisko TKKF „Chomi-
czówka” odbędzie się na terenach Parku „Chomiczówka” przy ul. P. 
Nerudy 1, w sobotę 22 września 2007 r. w godz. 14.00 – 22.00. 

W programie przygotowanym przy współudziale Wydziału Kultury, przewi-
dziano kilkanaście bloków estradowych, w których zaprezentują się zespoły 
instrumentalne, wokalno-instrumentalne i taneczne, prezentujące głównie sztukę 
etniczną w oryginalnym lub stylizowanym wydaniu. Widzowie usłyszą lub zobaczą 
m.in. „Dzieci Iczkerii” – program pieśni i tańców czeczeńskich, „Dostłar” – pokaz 
tańców i obrzędów mniejszości narodowej Karaimów polskich, „Folk Brothers” 
– folklor Austrii i Niemiec, „Drink Bar” – muzykę country bluegrass i „Rodeo” 
– grupę taneczną country, „Transkapelę” – muzykę klezmerów karpackich, 
„Musa Ler” – muzykę i tańce ormiańskie, Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Płońska 
z koncertami oraz pokaz musztry marszowej w wykonaniu jednej z najlepszych 
w Polsce dziewczęcych grup taneczno-marszowych „Mażoretki”.

dokończenie na str. 7
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Wizualizacja ratusza
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Z prac Zarządu Dzielnicy
Od czerwca do końca sierpnia 2007 r. Zarząd Dzielnicy odbył 18 posiedzeń, 

w trakcie których omówił 421 spraw, w tym podjął 191 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).

Z prac Rady Dzielnicy
W dniu 12 lipca br. odbyła się sesja zwo-

łana na wniosek grupy radnych (PiS).
Przed rozpoczęciem dyskusji nad 

porządkiem obrad, Przewodniczący 
Rady Michał Sikorski przekazał głos bur-
mistrzowi Zbigniewowi Dubielowi, który 
poinformował zebranych o podpisaniu 
w dniu 12 lipca br. umowy na budowę 
siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany pomię-
dzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy 
Miasta a firmą MITEX Sp. z o. o.

Po przekazaniu tej radosnej dla nas 
informacji radni przystąpili do omawiania 
zaplanowanych tematów. Jako pierwsza 
pojawiła się sprawa podjęcia uchwały 
w sprawie wniesienia inicjatywy uchwało-
dawczej do Rady m. st. Warszawy odno-
śnie podjęcia przez Radę m. st. Warszawy 
uchwały w sprawie utworzenia Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy 
w Dzielnicy Bielany. Podjęcie tej uchwały 
oznaczałoby, że traciłaby moc uchwała 
podjęta w tej sprawie na sesji 1 marca br.

Według wnioskodawców: „Troska o zdro-
wie i sprawność fizyczną dzieci i mło-
dzieży powoduje konieczność tworzenia 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W tym 
celu niezbędne jest utworzenie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy 
w Dzielnicy Bielany, które m.in. byłoby także 
koordynatorem wszelkich działań inwesty-
cyjnych w zakresie kultury fizycznej. W celu
pełnej realizacji wymienionych zadań w za-
kresie sportu i rekreacji w Dzielnicy Bielany, 
niezbędne jest wyposażenie Centrum w ma-
jątek stanowiący mienie m. st. Warszawy: 
krytą pływalnię przy ul. Conrada 6, zespół 
boisk (z lodowiskiem) przy ul. Broniewskiego 
99a i halę sportową wraz z zespołem boisk 
przy ul. Gwiaździstej 35”.

Z przedstawioną przez wnioskodaw-
ców oceną tej sytuacji nie zgodzili się 
burmistrz Zbigniew Dubiel i członek 
Zarządu Grzegorz Pietruczuk, którzy 
w swoich wypowiedziach wyjaśnili, że 
przyjęte wcześniej przez Radę Dzielnicy 
rozwiązania są dobre i wystarczające, 
a poza tym w proponowanej zmianie 
wnioskodawcy nie konsultowali pomysłu 
z nauczycielami i Radą Rodziców szkoły 
przy ul. Gwiaździstej (potwierdziła to 
Elżbieta Kos, przewodnicząca Rady 
Rodziców Gimnazjum nr 76). Rozwój 
infrastruktury sportowej na Bielanach, 
według Zarządu Dzielnicy, powinien 
polegać na budowie nowych boisk i hal 
sportowych, z których będą mogli korzy-
stać uczniowie całej dzielnicy. Właśnie 
temu celowi służyć ma budowa Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Mary-

monckiej 42. Po tych wyjaśnieniach i dys-
kusji większość radnych była przeciwna 
podjęciu uchwały: 14 – przeciw, 8 – za, 
0 – wstrzymało się.

Ostatnie dwa tematy dotyczyły przyjęcia 
przez Radę Dzielnicy oświadczeń w spra-
wie powstania na Bielanach Centrum 
Rekreacji i Sportu na terenie tzw. „Hutnika” 
przy ul. Marymonckiej 42 oraz w sprawie 
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 
dla gospodarstwa pomocniczego – pły-
walni przy ul Conrada 6 dla uczniów szkół 
korzystających z tego obiektu. Burmistrz 
Zbigniew Dubiel wyjaśnił, że obecny stan 
w tych dwóch kwestiach całkowicie zabez-
piecza interesy naszej dzielnicy. Wyjaśnień 
udzielił także Wiesław Wilczyński, dyrektor 
Biura Sportu m. st. Warszawy. I tym razem 
większość radnych przyjęła wyjaśnienia 
burmistrza  Zbigniewa Dubiela i w głoso-
waniu opowiedziała się przeciwko przyj-
mowaniu przedstawionych oświadczeń: 15 
– przeciw, 8 – za, 0 – wstrzymało się.

Tadeusz Olechowski
* * *

29 lipca 2007 r. odbyła się XIII sesja 
Rady Dzielnicy Bielany. 

Zebrani na sesji Radni przeprowadzili 
dyskusje i podjęli uchwały w kwestiach 
dotyczących wniosków o zmiany w za-
łączniku dzielnicowym do budżetu miasta 
stołecznego Warszawy oraz wyrażenia 
opinii o projekcie wykazu lokali mieszka-
niowych przeznaczonych do sprzedaży 
bezprzetargowej na rzecz najemców. 
Rada zaakceptowała także plan pracy Ko-
misji ds. Rodziny Rady Dzielnicy Bielany.

Główną część obrad stanowiła dyskusja 
i podjęcie uchwał, dotyczących projekto-
wanego statutu m. st. Warszawy. Zarówno 
radni, jak i Zarząd dzielnicy wnieśli łącznie 
kilkadziesiąt poprawek do projektowanego 
statutu. W trakcie posiedzenia Rady ogło-
szono przerwę, by mógł się zebrać Zarząd 
Dzielnicy. Podczas tego niespodziewanie 
zwołanego posiedzenia Zarządu, jego 
członkowie opracowali kilka ostatnich po-
prawek do projektu statutu miasta. Wszyst-
kie poprawki zaproponowane przez Zarząd 
zostały przyjęte przez radnych.  Nowy statut 
miasta po wejściu w życie, będzie taki sam 
dla wszystkich dzielnic. To ujednolicenie 
prawne było potrzebne ze względu na 
usprawnienie działalności miasta. 

Ostatnie punkty porządku sesji rady 
stanowiły interpelacje i oświadczenia rad-
nych oraz sprawozdanie burmistrza z prac 
Zarządu w okresie międzysesyjnym, 
zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. 

MT

Panu

Waldemarowi Maciejewskiemu
wieloletniemu radnemu Rady Dzielnicy Bielany

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa

Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

Zarząd Koła Warszawa Bielany Platformy Obywatelskiej RP zaprasza 
mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji z terenu 
Warszawy i Mazowsza, zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych 
na konferencję:

„Jak skutecznie aplikować 
o pieniądze unijne”

24 września br. o godz. 17.30  

Aula Główna Akademii Wychowania Fizycznego, 
ul. Marymoncka 34

W programie:
 Polskie doświadczenia i perspektywy w pozyskiwaniu funduszy 

z Unii Europejskiej: Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jan Olbrycht 
 Fundusze strukturalne dla Mazowsza w latach 2007-2013: Wicemar-

szałek Województwa Mazowieckiego – Jacek Kozłowski
 Formy pomocy Urzędu m.st. Warszawy dla podmiotów zaintere-

sowanych pozyskiwaniem środków unijnych: Dyrektor Biura Funduszy 
Europejskich Urzędu m.st. Warszawy – Michał Olszewski
 Fundusze strukturalne dla biznesu: Prezes Państwowej Agencji Roz-

woju Przedsiębiorczości – Danuta Jabłońska
  Nowe instrumenty Unii Europejskiej dla rozwoju miejskiego: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Mazowsza – Olgierd 
Dziekoński
 Prezentacja organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w po-

mocy podmiotom aplikującym o środki unijne
 Dyskusja
Koordynator spotkania: Maria Wiro-Kiro
Zapraszamy !!!

W imieniu Zarządu
Przewodnicząca Koła Bielany

Joanna Fabisiak

Zaproszenie

Informacja w sprawie organizacji wyborów 
do Rady Samorządu Mieszkańców Marymont
Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego  Rady 

Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy  informuje, że zamierza w IV kwartale 2007 r. 
przeprowadzić lokalne wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Marymont. 

Samorząd Mieszkańców Marymont obejmuje teren zamknięty ulicami: Mary-
moncka, Podleśna, Parandowskiego, Smoleńskiego, Kolektorska, Zabłocińska.

Samorząd Mieszkańców Marymont jest jednostką samorządową niższego rzędu 
powołaną uchwałą Rady Gminy Warszawa – Bielany z dnia 7 grudnia 2001 r.

Samorząd Mieszkańców Marymont ma – podobnie jak inne jednostki samorzą-
dowe – uprawnienia opiniujące przedsięwzięcia na terenie swojego działania.

Samorząd może także wnosić wnioski do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy dotyczące potrzeb mieszkańców.

Osoby zainteresowane działaniem w Samorządzie prosimy o zgłaszanie swoich 
kandydatur. Prosimy także o zgłaszanie się osób zainteresowanych nieodpłatną 
pracą w Komisji Wyborczej.

Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Rady Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszew-
skiego 70/72 pok. 114 w godzinach funkcjonowania Urzędu.

Maria Mossakowska
Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

OGŁOSZENIE
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy informuje, 

że zgodnie z ustawą  z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depo-
zytów (DZ.U. z 2006 r. Nr 208. poz. 1537), z dniem 31 grudnia 2007 r., niepodjęte 
depozyty przechowywane w Biurze Rzeczy Znalezionych, z lat 2000 - 2003 przejdą 
na własność Skarbu Państwa. Wzywa się właścicieli do odbioru rzeczy. 

Wykazy niepodjętych depozytów udostępnione są dla zainteresowanych, do 
sprawdzenia w Wydziale Obsługi Mieszkańców - informacja. 

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy 
/ - /  Krzysztof Kulesza p.o Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

Zarząd Koła Bielany Platformy Obywatelskiej RP zaprasza do 
nowej siedziby Koła Bielany PO przy al. Zjednoczenia 13 (wejście 
od ul. Schroegera).

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 18.00-19.00 dyżury 
pełnić będą: Posłowie PO, Burmistrzowie, Radni, Członkowie 
Zarządu PO.
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Będziemy mieć ratusz!
dokończenie ze str. 1

Umowę w imieniu Stołecznego Zarządu 
Rozbudowy Miasta, działającego w imieniu 
i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 
podpisał p.o. dyrektora Paweł Barański, 
zaś w imieniu wykonawcy MITEX S.A. 
– dyrektor handlowy Piotr Kołodziej.

Z kolei 18 lipca br. firma MITEX zo-
stała wprowadzona na teren budowy. 
W celu dokonania oględzin terenu prze-
znaczonego na budowę (róg ul. Żerom-
skiego i Jarzębskiego) oraz przekazania 
Wykonawcy dziennika budowy wraz 
z pozwoleniem na budowę, odbyło się 
w tym dniu robocze spotkanie. Ze strony 
Zamawiającego, czyli SZRM udział wzięli 
inspektorzy, którzy będą pełnić obsługę 

inwestorską: Zenon Galera – inspektor 
nadzoru robót budowlanych, Andrzej 
Supeł – inspektor nadzoru robót sanitar-
nych, Krzysztof Peplak – inspektor nad-
zoru instalacji elektrycznych i Stanisław 
Dubrawski – inspektor nadzoru instalacji 
słaboprądowych. W imieniu Wykonawcy, 
firmy MITEX teren budowy przejął Cezary
Orzechowski – dyrektor rejonu. 

W tym historycznym dla naszej dziel-
nicy momencie nie mogło oczywiście 
zabraknąć gospodarzy w osobach: 
burmistrza Zbigniewa Dubiela, członka 
Zarządu Dzielnicy Rafała Miastowskiego, 
odpowiedzialnego za bielańskie inwe-
stycje. Obecni również byli pracownicy 
Wydziału Infrastruktury, którzy zachę-

cali wszystkich do dobrej i efektywnej 
współpracy. Najwyraźniej bardzo dobra 
atmosfera udzieliła się Wykonawcy, który 
już na początku sierpnia br. przystąpił do 
porządkowania terenu pod przyszły plac 
budowy.

Nowy ratusz w różnych częściach 
będzie miał od czterech do sześciu kon-
dygnacji oraz kondygnację podziemną 
przeznaczoną na garaże. Powierzchnia 
zabudowy wynosić będzie – 320 m2, pow. 
całkowita – 15.324 m2, pow. użytkowa 
– 13.639 m2, kubatura – 54.000 m3.

Inwestycja, obejmująca wykonanie 
robót budowlano-montażowych i wy-
kończeniowych, zostanie oddana do 
12 czerwca 2009 r. i kosztować będzie 
72.362.476,38 zł (brutto).

Tadeusz Olechowski

20 lipca 2007 r., w dzień Święta Naro-
dowego Kolumbii, u zbiegu ulic Kolum-
bijskiej i Pstrowskiego, przy pięknej, 
słonecznej pogodzie miała miejsce uro-
czystość odsłonięcia tablicy informacyj-
nej w związku z nadaniem bielańskiej 
ulicy nazwy „Ulica Kolumbijska”.

Po okolicznościowych przemówie-
niach odsłonięcia dokonali Jego Eksce-
lencja Ambasador Nadzwyczajny i Peł-
nomocny Republiki Kolumbii w Polsce 
Alberto Barrantes oraz burmistrz Dziel-
nicy Bielany Zbigniew Dubiel. Obecny 
na uroczystości ks. Marian Mikołajczak 
pobłogosławił i poświęcił ul. Kolum-

Remont ulic 
Skalbmierskiej 
i Wilkońskiego

W połowie lipca zakończyła się prze-
budowa kolejnych dwóch bielańskich ulic 
znajdujących się na Wawrzyszewie. Moc-
no zniszczona niewielka ul. Wilkońskiego 
znajdująca się w pobliżu Urzędu Skarbo-
wego oraz prostopadły do niej fragment 
ul. Skalbmierskiej (do ul. Schroegera) 
doczekały się zasłużonego remontu.

Na obu ulicach zmieniono całkowicie 
nawierzchnię jezdni i ciągów pieszych. 
Stare spękane płyty chodnikowe, które 
mocno dały się we znaki mieszkańcom, 
zmieniono na solidną, pięknie wygląda-
jącą kostkę. Stare latarnie wymieniono 
na całkiem nowe, choć w starym stylu. 
Zamontowano słupki bezpieczeństwa, 
które stanowią skuteczną barierę dla 
samochodów parkujących na trawni-
kach. Przemyślany projekt pozwolił na 
poszerzenie ul. Wilkońskiego oraz na 
wygospodarowanie dodatkowych miejsc 
parkingowych. Świetnie pracujące ekipy 
Przedsiębiorstwa Fal-Bruk zadbały – co 
się  rzadko zdarza – o estetykę wykoń-
czenia prac budowlanych. Precyzyjnie 
wymierzone łagodne zjazdy i podjazdy, 
starannie obudowane włazy kanałowe, 
stanowiska parkingowe wytyczone innym 
kolorem kostki – to detale, które ułatwiają 
nam życie na co dzień.

Cieszę się, że miejsce to, tak licznie 
odwiedzane przez mieszkańców Bielan 
zdążających do Urzędu Skarbowego, 
nabrało nowego wyrazu i osobliwego uro-
ku, komponując się pięknie z otaczającą 
je zabudową architektoniczną. Brakuje 
jedynie tabliczki informacyjnej na jednym 
z budynków, upamiętniającej postać pi-
sarza Augusta Wilkońskiego.

Joanna Radziejewska – radna, członek 
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Ulica Kolumbijska na Bielanach
bijską, aby dobrze służyła ludziom. 
Delegacja ambasady kolumbijskiej 
oraz dwaj zastępcy burmistrza: Kacper 
Pietrusiński i Marek Keller, a także radni, 
pracownicy naszego urzędu i obecny 
burmistrz sąsiedniej dzielnicy Żoliborz 
– Janusz Warakomski – słowa te przyjęli 

oklaskami. W kilkudziesięcioosobowej 
grupie uczestników szczególną uwagę 
zwrócili na siebie uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 77, machający polski-
mi i kolumbijskimi flagami. Wspólnie
z orkiestrą dętą „Legenda” wprowadzili 
radosny nastrój. 

Tadeusz Olechowski
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Przyszły plac budowy ratusza (róg ul. Żeromskiego i Jarzębskiego) Władze dzielnicy przekazują Wykonawcy teren pod budowę ratusza

Ul. Skalbmierska w czasie przebudowy...

... i po przebudowie

Burmistrz Zbigniew Dubiel, ks. Marian Mikołajczak, ambasador Alberto Barrantes w otoczeniu dzieci i gości
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Moment podpisania umowy na budowę naszego ratusza
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Przedstawiamy budowę – 7
Na budowie metra

Od pewnego czasu coraz więcej 
mieszkańców Bielan pyta nas o przygo-
towania Metra Warszawskiego do obsługi 
całej linii metra. Zapewniamy, że nie 
będzie długiego oczekiwania na pociąg 
oraz podróży w zatłoczonych wagonach 
podziemnej kolejki. Metro Warszawskie 
nie tylko nadzoruje budowę na Bielanach, 
ale także rzetelnie przygotowuje się do 
eksploatacji nowego odcinka.

Już w styczniu 2008 roku planowane 
jest zakończenie prac budowlanych na 
pierwszej stacji bielańskiego odcinka 
metra, Słodowiec. Oddanie jej do użytku 
pasażerom powinno nastąpić w ciągu 
kilku kolejnych tygodni, po zakończeniu 
wszystkich odbiorów wymaganych przez 
prawo budowlane. Budowa następnych 
stacji będzie kończona w kolejnych mie-
siącach. Stare Bielany i Wawrzyszew – 
w marcu, a Młociny w czerwcu. Oddanie 
ostatniej z nich, które powinno nastąpić 

w sierpniu, zakończy budowę pierwszej 
linii metra w Warszawie. Jej długość 
będzie wynosiła 23 kilometry. Szacuje-
my, że oddanie czterokilometrowego, 
bielańskiego odcinka metra, spowoduje 
wzrost liczby przewożonych pasażerów 
nawet o 30 procent (w tej chwili przewo-
zimy około 110 milionów osób rocznie). 
Już od jakiegoś czasu przygotowujemy 
się do tego, aby zapewnić wówczas 
sprawną obsługę całej I linii metra, przy 
zachowaniu dotychczasowej częstotliwo-
ści kursowania, która w szczycie wynosi 
2 minuty 50 sekund. 

W 2006 roku zostały podpisane dwa 
kontrakty z firmą JSC Metrowagonmash, 
na dostawę i włączenie do eksploatacji 
nowych wagonów pośrednich serii 81, 
które są dołączane do dotychczasowych 
czterowagonowych składów. Pierwszy 
z nich, już zrealizowany, pozwolił wy-
dłużyć siedem posiadanych składów do 

sześciu wagonów. Pozostałe osiem skła-
dów będzie wydłużonych na podstawie 
drugiego z kontraktów. Już w tym mie-
siącu do Metra Warszawskiego powinny 
dotrzeć pierwsze cztery wagony, a włą-
czenie ich do ruchu nastąpi we wrześniu. 
Pod koniec tego roku wszystkie składy 
eksploatowane na linii będą posiadały 
po sześć wagonów. Wówczas wszystkie 
33 składy, jakimi dysponuje Metro, będą 
sześciowagonowe. Dodatkowo, aby 
zapewnić sprawną obsługę pasażerską, 
Metro Warszawskie w lipcu tego roku 
podpisało umowę ze Spółką Akcyjną 
Wagonmasz z Sankt–Petersburga, na 
dostawę pięciu sześciowagonowych 
pociągów metra. Reasumując, Metro 
Warszawskie do obsługi całej I linii me-
tra będzie dysponowało 228 wagonami 
zestawionymi w 38 składów. 

Do rozładowania tłoku w pociągach 
podziemnej kolejki na pewno przyczyni 
się zwiększenie liczby pociągów eksplo-
atowanych w metrze. Już po wakacjach, 

dokończenie ze str. 1
Otóż przed Wielkanocą, na początku 

kwietnia 1999 r., kiedy burmistrzem Gmi-
ny Bielany był Karol Szadurski, w Urzę-
dzie powstał zespół redakcyjny: Tadeusz 
Karolak – redaktor naczelny, Maciej Kle-
dzik i Agnieszka Sicińska, który przygo-
tował i wydał pierwszy numer „Naszych 
Bielan”. Na 12 żółtych stronicach znalazły 
się życzenia świąteczne od władz gminy, 
wywiad z burmistrzem Karolem Szadur-
skim, a także sylwetki członków Rady 
i Zarządu Gminy Warszawa-Bielany oraz 
lista jednostek samorządowych Gminy. 
Ponadto z ważniejszych spraw przedsta-
wiono informację Zgromadzenia Wspól-
ników TBS Gminy, laureatów konkursu 
„8 Wspaniałych” i program wydarzeń 
kulturalnych i sportowych na kwiecień, no 
i oczywiście znany cykl felietonów nieza-
pomnianego śp. Zdzisława Sierpińskiego 
pt. „Impresje bielańskie”. 

Stopniowo kolejne numery miesięcz-
nika Urzędu Dzielnicy „Nasze Bielany” 
ukazywały się w coraz lepszej  formie 
i szacie graficznej. Pojawiały się też 
kolorowe wkładki.

Na początku 2000 r. zamiast Macieja 
Kledzika w zespole redakcyjnym pojawili 
się: Katarzyna Białczyk i Jerzy Falkowski, 
a „Nasze Bielany” już regularnie, co mie-
siąc trafiały do rąk bielańczyków, którzy 
mogli tu znaleźć coraz więcej ciekawych 
i pożytecznych informacji. Oprócz ma-
teriałów o pracach urzędu i decyzjach 
władz samorządowych Gminy Bielany 
pojawiało się coraz więcej tekstów histo-
rycznych, ukazujących przeszłość Bielan, 
a także relacje z różnego rodzaju spo-
tkań i uroczystości patriotycznych i kom-
batanckich. Na łamach „Naszych Bielan” 
mieszkańcy mogą przeczytać o wydarze-
niach kulturalnych, sportowych, a także 
o życiu bielańskich seniorów. Poza tym 
w coraz szerszym zakresie publikowane 
są materiały poświęcone pracy bielań-
skich szkół, uczelni (AWF, i UKSW). Re-
dakcja „Naszych Bielan” zawsze pamięta 
o naszym rodaku papieżu Janie Pawle II 

od 1 września, na linię wyjedzie 10 wa-
gonów więcej w porównaniu z czerwcem. 
Dzięki tej zmianie będziemy mogli prze-
wieźć około 2000 pasażerów więcej niż 
w czerwcu (w każdym kursie). Podobne 
zmiany na lepsze czekają nas w paź-
dzierniku, listopadzie i grudniu.

To nie koniec dobrych wiadomości. 
Od dłuższego czasu trwają prace zwią-
zane z modernizacją Systemu Ograni-
czenia Prędkości SOP-2, które pozwolą 
zwiększyć prędkość jazdy pociągów do 
80 km/h, przy jednoczesnym zacho-
waniu parametrów bezpieczeństwa. To 
system, którego zadaniem jest automa-
tyczne ograniczanie prędkości pociągów 
w zależności od sytuacji na linii, oraz 
zatrzymanie pociągu w wyznaczonym 
miejscu peronu pasażerskiego. Dzięki 
temu, że pociągi będą jeździły szybciej, 
to przy tej samej liczbie składów na linii, 
umożliwi to  zwiększenie częstotliwości 
ich kursowania. Warunek ten może 
zostać spełniony po uzyskaniu dla sys-
temu SOP-2 „Świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji urządzeń SOP-2 jako 
podstawowego środka prowadzenia 
ruchu pociągów w Metrze Warszaw-
skim”. Prawdopodobnie już jesienią 
nasza firma będzie w posiadaniu takiego 
świadectwa.

Metro Warszawskie

100 numer „Naszych Bielan”
przybliżając Czytelnikom najważniejsze 
wydarzenia z jego życia i działalności.

W 2002 r. do składu członków re-
dakcji gazety dołącza Justyna Wencel. 
W tym czasie niezwykle barwnie i ob-
szernie relacjonowane są imprezy typu 
Bielańskie Dni Kultury, Bielański Piknik 
Europejski, czy Festyn Ekologiczny. 
Praktyczne porady na temat bezpie-
czeństwa można wyczytać z materiałów 
przygotowywanych przez Komendę 
Policji. Pod koniec 2002 r. odbyły się 
wybory samorządowe, stąd stosunkowo 
dużo materiałów poświęconych było 
przedstawieniu kandydatów, a następ-
nie przedstawieniu nowych radnych 
i członków Zarządu. 

W czerwcu 2003 r. następują zmiany 
w składzie osobowym redakcji. Odcho-
dzi redaktor naczelny Tadeusz Karolak, 
a jego miejsce zajmuje Włodzimierz 
Borkowski. Odchodzą także Jerzy Fal-
kowski i Agnieszka Sicińska. W tym 
czasie opracowaniem graficznym stron 
gazety zajmuje się Ewa Tudorska. Pod 
koniec tego roku do redakcji „Naszych 
Bielan” przychodzi Tadeusz Olechowski, 
a odchodzi Justyna Wencel.

Od początku 2004 r., aż do kwietnia 
2006 r. redakcję tworzą: Włodzimierz 
Borkowski – redaktor naczelny, Ta-
deusz Olechowski – skład kompu-
terowy, Katarzyna Białczyk, Maciej 

Podczaski i Barbara Kołodziej-Piotrzuk 
– korekta. Od tego momentu (aż do tej 
pory) przygotowanie materiałów i skład 
komputerowy odbywa się w redakcji 
„Naszych Bielan”, co znacznie ułatwia 
wydawanie gazety. Ważnymi tematami 
poruszanymi na naszych łamach są 
bielańskie inwestycje, szczególnie zaś 
budowa metra na odcinku bielańskim 
relacjonowana jest dość obszernie. 
Ponadto wiele miejsca, oprócz tematów 
już wymienionych, na naszych stronach 
poświęcamy zagadnieniom zdrowia, 
rekreacji i wypoczynku. W tym czasie 
rośnie zainteresowanie mieszkańców 
rubryką bezpłatnych drobnych ogłoszeń. 
Publikowane są rozmowy z prezesami 

bielańskich Spółdzielni Mieszkaniowych, 
dzięki którym lepiej poznajemy proble-
my, troski, ale także sukcesy i osiągnię-
cia naszych spółdzielni i osiedli. Oprócz 
publikowanych rozmów z osobami 
reprezentującymi władze samorządowe 
Bielan, co pewien czas przedstawiamy 
Państwu posłów, reprezentujących 
naszą dzielnicę m.in. Joannę Fabisiak, 
Bartłomieja Szrajbera, a także osoby 
znane i popularne nie tylko w Warszawie 
ale w Polsce i na świecie, m.in. Otylię 
Jędrzejczak (studentkę AWF), która tuż 
po zdobyciu mistrzostwa olimpijskiego 
w Atenach w 2004 r. gościła w naszym 
urzędzie.

W kwietniu 2006 r. odchodzi redak-
tor naczelny Włodzimierz Borkowski, 
a jego miejsce zajmuje Tadeusz Ole-
chowski. Na przełomie 2006/2007 roku 
do redakcji przychodzi Jolanta Went za 
Macieja Podczaskiego (urlop bezpłatny) 
oraz Małgorzata Tańska za Katarzynę 
Białczyk (urlop macierzyński), a w lipcu 
br. Barbarę Kołodziej-Piotrzuk zastąpiła 
Agnieszka Stawiarska.

Mimo tych kolejnych zmian w składzie 
redakcji „Nasze Bielany” nie zmieniły 
właściwej linii programowej. Chociaż 
gazeta jest miesięcznikiem urzędu, to 
jednak w przeważającej części każdego 
numeru publikujemy materiały dotyczące 
bezpośrednio spraw bielańczyków. Jest 
to wynik ścisłej współpracy, jaką nasza 
redakcja nawiązała z kilkoma osobami, 
które przygotowują materiały z różnych 
dziedzin i obszarów bielańskiego życia. 
Mieczysław Pierzchała troszczy się 
o przygotowywanie relacji z uroczystości 
patriotycznych i kombatanckich, a Irma 
Wieczorkowska-Bednarek „opiekuje” 
się seniorami. Jerzy Głosik w swoich 
wspomnieniach odsłania nam obraz 
Bielan z lat II wojny światowej. Wcze-
śniej o przeszłości Bielan pisał Jaro-
sław Zieliński. Leszek Rudnicki z kolei 
pisze bardzo ciekawe i lekkie felietony. 
Wcześniej Lech Koczywąs przybliżał 
nam uroki i wartości muzyki poważnej. 
Natomiast od kilku miesięcy młodzi 
bielańczycy mają swoją stronę, którą 
prowadzą Bartłomiej Frymus i Anna Po-
pińska. Redakcja nasza ma też swojego 
fotografa – Zygmunta Morawskiego, 
który uwiecznia ważne fakty i wydarzenia 
bielańskie. Wszystkim serdecznie dzię-
kuję za wielkie zaangażowanie i owocną 
współpracę.

Pragnę również w tym miejscu podzię-
kować wszystkim, którzy w ciągu tych 9 
lat wspierali redakcję „Naszych Bielan” 
swoimi artykułami, uwagami i pomysłami. 
Naprawdę wiele tego było. I niech tak 
zostanie, niech „Nasze Bielany” będą 
w dalszym ciągu gazetą mieszkańców 
Bielan.

Tadeusz Olechowski
redaktor naczelny „Naszych Bielan”

W czerwcu 2003 r. następują zmiany bielańskich Spółdzielni Mieszkaniowych, 
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Przemówienie Witolda Grzybowskiego 
wygłoszone w miejscu bitwy o lotnisko bielańskie

Przed wybuchem Powstania War-
szawskiego wszystkie oddziały, jeszcze 
konspiracyjne, otrzymały zadania bojowe 
do wykonania po ogłoszeniu Powstania. 
VIII Rejon VII Obwodu „OBROŻA” AK 
Okręgu Warszawskiego obejmował część 
powiatu warszawskiego leżącą na pół-
nocny-zachód od miasta, w przybliżeniu 
od drogi do Leszna aż do Wisły. Dowódcą 
Rejonu od września 1941 r. był niezwy-
kle dobry organizator i konspirator kpt. 
„Szymon”: Józef Krzyczkowski. Jednym 
z zadań VIII Rejonu było zdobycie dużego 
wojskowego lotniska Bielany położonego 
na obszarze Rejonu, tuż za ówczesnymi 
granicami administracyjnymi Warszawy.

W ostatnim tygodniu lipca w VIII Re-
jonie zaszły niespodziewane zmiany. Do 
Dziekanowa Polskiego 26 lipca 1944 r. 
przybył duży oddział polskiego wojska. 
Było to dowodzone przez por. cc „Górę” 
Adolfa Pilcha, liczące około 900 żołnierzy 
partyzanckie Zgrupowanie Stołpecko-
-Nalibockie AK w składzie batalionu pie-
choty, dywizjonu kawalerii i szwadronu 
ciężkich karabinów maszynowych, które 
wycofując się z Ziemi Nowogródzkiej 
przebyło szlak ponad 500 kilometrów, 
wśród cofających się wojsk niemieckich. 
Fakt, że przeszło Wisłę po kontrolowa-
nym przez Niemców moście w Nowym 
Dworze, zatrzymało się w miejscowości 
wyznaczonej przez Niemców i otrzymało 
ze składów wojskowych prowiant na parę 
dni, a także broń i amunicję, wzbudził 
nieufność miejscowego dowództwa AK. 
Obawiano się prowokacji niemieckiej, 
tym bardziej, że łączyło się to z informa-
cjami o zawieszeniu walk z Niemcami na 
Kresach. Kpt. „Szymon”, po zapoznaniu 
się z historią oddziału, zdecydował się 
na włączenie Zgrupowania do sił VIII 
Rejonu, uzyskując na to zgodę Komendy 
Głównej AK.

Obawiając się dalszych kontaktów 
Zgrupowania z Niemcami wydał 29 lipca 
rozkaz przemieszczenia Zgrupowania 
z Dziekanowa Polskiego do kilku wsi 
w Puszczy Kampinoskiej. Jednocześnie 
zmobilizował część sił konspiracyjnych 
Rejonu. Zgrupowanie Stołpecko-Nali-
bockie AK już 31 lipca rozbiło kompanię 
wojsk niemieckich w Aleksandrowie, przy 
stratach własnych 1 zabity i 2 rannych. 
Niemców poległo 50, rannych około 20, 
kilku wzięto do niewoli.

W godzinach wieczornych 31 lipca, 
Dowództwo AK w Warszawie podjęło 
decyzję o rozpoczęciu Powstania w dniu 
1 sierpnia o godz. 17.00. Ze względu na 
godzinę policyjną, gońców z rozkazami 
do wszystkich oddziałów uruchomiono 
dopiero rano 1 sierpnia.

Do dowódcy Rejonu VIII kpt. „Szymo-
na” rozkaz dotarł o godz. 15.00. Pełna 
mobilizacja sił Rejonu w ciągu 2 godzin 
była niemożliwa. W pobliżu lotniska miał 
do dyspozycji 3 niepełne kompanie, 2 
plutony por. „Czarnego” Józefa Snar-
skiego, 2 plutony z 1 komp. por. „Zetesa” 
Zygmunta Sokołowskiego i 2 plutony 
z 5 komp. por. „Olszy” Henryka Dobaka. 
Razem około 190 żołnierzy uzbrojonych 
w karabiny i granaty oraz 2 ręczne i 2 
ciężkie karabiny maszynowe. Siły zbyt 
małe, by zdobyć lotnisko bronione przez 
około 700 Niemców. Oddziały „Naliboc-
kie” były głęboko w Puszczy w odległości 
około 15 kilometrów. Czas dotarcia łącz-
ników i przemarszu oddziałów do miejsca 
ataku wynosił kilka godzin. W swoich 
wspomnieniach kpt. „Szymon” pisał, że 
rozpoczęcie natarcia o godz. 17.00 może 
odciążyć Żoliborz i Bielany od ataków 
Niemców z północy, ale przeprowadze-
nie ataku zbyt małymi siłami wyklucza 
skuteczność uderzenia na lotnisko. 
Wiedział, że cokolwiek zrobi, będzie to 

„połowiczne lub błędne”. Kierując się 
zasadą zaskoczenia i lojalności wobec 
sąsiadów wybrał atak. Nie wiedział, że 
zaskoczenia już być nie może, bo po 
potyczkach na Żoliborzu, przy ul. Suzi-
na, przed godz. 16.00 Niemcy obsadzili 
wojskiem wszystkie ważniejsze punkty 
Dzielnicy.

Walkę o lotnisko rozpoczęto o godz. 
17.00. Początkowo opanowano część 
terenu, lecz dalsze natarcie po otwartym 
polu nie było możliwe. Dowodzący bitwą 
por. „Janusz” Janusz Langner po dwóch 
godzinach przerwał atak. Bilans nie był 
pomyślny. Zginęło 6 żołnierzy, a rannych 
było 12, w tym 6 ciężko.

Druga bitwa o lotnisko rozpoczęła się 
2 sierpnia o godz. 3.30. Udział wzięło 
ponad 980 żołnierzy. Atak prowadzono 
początkowo we mgle. Gdy opadła, straty 
nacierających zaczęły rosnąć. Ranny po-
ważnie w nogę kpt. „Szymon” przekazał 
dowodzenie porucznikowi „Górze”. Po-
mimo spalenia samochodu pancernego, 
gdy Niemcy wprowadzili do walki czołgi 
i samoloty, atak około godz. 9.00 prze-
rwano. Straty nacierających były duże. 
Poległo 31, a rannych zostało 45 żołnie-
rzy. Zginęło 3 oficerów: por. „Janusz”, por.
„Helski” Jerzy Piestrzyński, kpt. „Karaś” 
Ignacy Jezierski i kilku podoficerów.

Lotniska nie zdobyto. Jednakże 
Niemcy zrezygnowali całkowicie z ko-
rzystania z niego. Był to pozytywny, choć 
nieprzewidziany skutek walki. Cenniejsze 
okazało się nawiązanie zaufanych sto-
sunków między żołnierzami miejscowej 
konspiracji a żołnierzami Zgrupowania 
Stołpecko-Nalibockiego AK. Zauważono, 
że nie oszczędzają się w boju z Niemca-
mi. Wykazali się wolą walki i doświadcze-
niem bojowym. O wyrażanych wcześniej 
obawach zapomniano. Tu warto dodać, 
że 2 szwadron kawalerii Zgrupowania 

Stołpecko-Nalibockiego AK dowodzony 
przez wachmistrza „Lawinę” Józefa 
Niedźwieckiego, skierowany do Pieńko-
wa w celu zablokowania drogi z Modlina, 
około godz. 5.00 zatrzymał kolumnę sa-
mochodów z Niemcami. Stoczono walkę, 
w wyniku której zniszczono kilkanaście 
samochodów ciężarowych, zabito 26 
Niemców. Zdobyto 16 karabinów, 2 pisto-
lety maszynowe - przy stratach własnych 
1 zabity i 2 rannych. 

Z połączonych sił VIII Rejonu i Zgru-
powania Stołpecko-Nalibockiego AK 
utworzono 8 sierpnia pułk „Palmiry-Mło-
ciny”. Dowodził nim por. cc Adolf Pilch, 
który zmienił pseudonim na „Dolina”. Od 
tej pory jego żołnierzy nazwano „Doli-
niakami”.

Do silnego ośrodka wojskowego 
w Puszczy Kampinoskiej, oczyszczo-
nej z Niemców, dołączyło w sierpniu 
i wrześniu 13 większych i mniejszych 
oddziałów, które samodzielnie nie miały 
warunków do walki z Niemcami oraz 
wielu pojedynczych żołnierzy. Całość 
tworzyła „Grupę Kampinos” AK o liczeb-
ności ponad 2700 żołnierzy. Zapisała 
się ona chlubnie w historii Powstania 
Warszawskiego, niosąc Powstańcom 
pomoc w postaci broni, amunicji, środ-
ków opatrunkowych i innych materiałów 
pochodzących z odbieranych zrzutów. 
Wielu żołnierzy poległo w bitwach o Dwo-
rzec Gdański i „Poniatówkę”, a także na 
Starym Mieście i Czerniakowie. Przez 
dwa miesiące Warszawa była osłaniana 
przed atakami od północnego zachodu.

Na terenie Puszczy Kampinoskiej po-
wstała Niepodległa Rzeczpospolita Kam-
pinoska obejmująca swoim zasięgiem 25 
wsi w Puszczy i jej otoczeniu. 

Tekst, na podstawie książki Józefa 
Krzyczkowskiego „Szymona” pt. 

„Konspiracja i Powstanie w Kampinosie” 
wydanej w 1961 r. przez Ludową 

Spółdzielnię Wydawniczą w Warszawie, 
opracował Witold Grzybowski

W Józefowie k. Otwocka, przy ul. No-
akowskiego, znajduje się  Willa Jeżewo, 
niegdyś posiadłość gen. Stefana Rowec-
kiego „Grota”, słynnego dowódcy Armii 
Krajowej. Obecni  właściciele domu, 
aktorzy Kinga i Arkadiusz Głogowscy, 
kultywują pamięć o Generale, organizu-
jąc m.in. poświęcone Mu imprezy. I tak 
na przykład 29 czerwca br., w przeddzień 
64. rocznicy Jego aresztowania pp. Gło-
gowscy zaprosili znaczne grono gości 
(wśród nich przedstawicieli bielańskich 
kombatantów) na wieczornicę poświę-
coną pamięci gen. „Grota”.

Była to przeurocza impreza. W progra-
mie przewidziano występy artystów scen 
polskich (m.in. śpiewała Jolanta Russek), 

Wieczornica Pamięci
grała orkiestra dęta z Karczewa, było 
ognisko z rożnem i inne atrakcje, w tym 
przyjazd gościa honorowego – marszałka 
Józefa Piłsudskiego (w osobie Janusza 
Zakrzeńskiego). Obecna na wieczornicy 
Zofia Kunert (żona znanego historyka
Andrzeja Kunerta) przedstawiła wspa-
niale opracowane „Słowo o Generale”, 
skwitowane burzliwymi oklaskami.

Gen. Stefan Rowecki „Grot”, po aresz-
towaniu został 16 lipca 1943 r. osadzony 
jako „więzień honorowy” w „bloku promi-
nenckim” w obozie w Sachsenhausen, 
a na początku sierpnia 1944 r. na rozkaz 
Himmlera został zamordowany.

Pozostanie w naszej pamięci.
Mieczysław Pierzchała

20 czerwca 2007 r. – odbyło się co-
miesięczne zebranie Bielańskiego Klubu 
Kombatanta prowadzone przez prezesa 
Stanisława Kramarza. Prof. dr hab. 
Zdzisław Przeździecki wygłosił referat 
na temat walk oddziałów AK w Powsta-
niu Warszawskim na terenie Mokotowa 
i Czerniakowa. Zebrani wysłuchali też 
relacji o działalności Koła nr 3 (przy 
AWF). Obecny na zebraniu burmistrz 
Zbigniew Dubiel złożył gratulacje z okazji 
14-lecia istnienia Koła, podkreślając jego 
osiągnięcia. 

21 czerwca 2007 r.  – w sie-
dzibie Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i byłych 
Więźniów Politycznych w al. Ujaz-
dowskich 6a odbyło się sympo-
zjum z okazji 63. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego. Uczestniczył 
w nim prezes Stanisław Kramarz.

18 lipca 2007 r. – zebranie 
Bielańskiego Klubu Kombatanta 
poświęcone omówieniu przygo-
towań do organizacji uroczystości 
z okazji święta Wojska Polskiego 
przypadającego w dniu 15 sierp-
nia. Krótki referat o gen. Stefanie 
Roweckim pseud. „Grot” wygłosił niżej 
podpisany.

1 sierpnia 2007 r. –  w rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego uczestnicy 
i opiekunowie akcji „Lato w mieście” oraz 
wyznaczeni kombatanci złożyli kwiaty 

Z kombatanckiej kroniki
i zapalili znicze w siedmiu następujących 
miejscach Pamięci Narodowej na Biela-
nach: przy ścianie budynku Domu Dziecka 
(al. Zjednoczenia 34), przy głazie upa-
miętniającym walki o lotnisko bielańskie 
i mogile powstańczej na Młocinach (ul. 
Michaliny 10), na Powązkowskiej 93 przy 
krzyżu z tablicą, przy tablicy na ścianie 
kościoła pw. Marii Magdaleny na Wawrzy-
szewie, przy obelisku ku czci Powstańców 
Warszawskich na Cmentarzu Wawrzy-
szewskim (ul. Wólczyńska róg Kwitnącej), 
przy krzyżu z tablicą na ul. Wólczyńskiej 

róg Wolumen oraz przy obelisku na ul. 
Sokratesa róg Kasprowicza.

5 sierpnia 2007 r. – centralna bie-
lańska uroczystość patriotyczna przy ul. 
Michaliny 10 na Młocinach (str. 1). 

Mieczysław PierzchałaWieczornica zgromadziła wiele osób
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Delegacja przed pamiątkową tablicą przy al. Zjednoczenia 34
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...ten artykuł, reportaż, felieton, czy 
jak go zwać chcecie. Fakt: trafiła się
wyjątkowa okazja, gdyż „stówa” nam 
stuknęła! Dlatego wykorzystując hi-
storyczną chwilę, dorzucę kilka myśli 
prywatnych...

Było tak: wpadłem do redakcji w spra-
wach bieżących. Siadłem sobie przy 
biurku vis-à-vis pani Joli, która nad 
komputerem i papierami ważnymi czu-
wa. Przyznaję; generalnie do wszelkich 
dokumentów awersję mam (nie wiedzieć 
czemu) wrodzoną. Więc niekiedy się 
przekomarzam w tej materii, by twórczy 
poziom adrenaliny podnieść. Tymczasem 
z sąsiedniego pokoju Naczelny cichutko 
wyszedł i mówi – Panie Leszku, szyku-
jemy setny numer gazety, może by pan 
coś na tą okoliczność napisał... Pomy-
ślałem – ale ze mnie ....! Wiecie, tam 
gdzie słońce nie dochodzi. Zaskoczony, 
szybko przytomność umysłową odzyska-
łem – nooo!, to jakiś ekstra show muszę 
przygotować. I na tym stanęło. 

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. 
Upał właśnie panował: circa 35ºC. Zwo-
je mózgowe się grzeją, 
procesory, asfalt się topi, 
lody w rożku też, itd. Dra-
mat. Nie miałem pomysłu, 
a czas płynął. Ruszyłem 
na bielańskie ulice, weny 
szukając. Znają mnie tu 
i tam, bo zbieranie mate-
riału to częste rozmowy 
z mieszkańcami o róż-
nych sprawach. Pedałuję 
swym starym rowerem, 
Wolumen właśnie mijam 
i słyszę – zobacz Wła-
dziu, pan redaktorek na 
tanim państwie jedzie! 
Stanąłem zbity z tropu. 
Spojrzałem wokół: przede 
mną huta, obok Lasek 
Lindego, za plecami oś 
ulicy Kasprowicza. Nagle: 
eureka! Mam!

Szybko notes wyjąłem, szkicując po-
mysł nerwowo, by leitmotiv nie umknął 
w przestworza. Nie będzie okoliczno-
ściowego kadzenia, słodzenia, laurek 
nadzwyczajnych. Nic z tych rzeczy. 
Dzielnica nasza jest jak symfonia: obfituje
w potężne akordy, ale też w subtelne bar-
wy, odcienie, niuanse i smaczki rozmaite. 
Dlatego wpisuję w partyturę osobistą, 
niemal intymną nutę. 

Uwielbiam Bielany. Za specyficzny
klimat, niezwykłych ludzi, magiczne miej-
sca. Tu wszystko od zawsze było number 
one. Pierwsza szkoła: przy ul. Staffa, 
kraina nowych odkryć, młodzieńczych 
przygód i wygłupów, żab w formalinie 
oraz żywych zaskrońców wpuszcza-
nych do rosołu na stołówce. Pierwsza 
bójka: o kartofle z ogniska na polu pod
lotniskiem. Pierwsza miłość: wieczorne 
spacery wzdłuż Płatniczej, nieśmiałe 
pocałunki w złotym blasku gazowych 
latarń. Pierwsze wino: wypite chyłkiem 
na tyłach garaży przy ul. Nałkowskiej, 
gdy przyjaciel szedł do wojska. Pierw-
sza praca: oczywiście Huta Warszawa; 
nadgodziny, naciągane „110 % normy”, 
kłótnie o premię. Pierwsza żona... Pierw-
sze dziecko: syn urodzony w sprinterskim 
tempie – wejście na porodówkę (w TV 
leciał „Teleexpres”), a za chwile już był. 
Witaj, mały człowieku! Pierwsza córka: 
słodka chudzina, ciekawa świata, praw-
dziwe żywe srebro. Pierwsze meble do 

BĘDZIE BEZ LUKRU...
wspólnego domu: drewniane, pachnące 
intensywnie żywicą, ręcznie zrobione 
łóżko piętrowe; miejsce nieustannych 
podróży góra – dół, szalonych zabaw, 
teatrzyków oraz dziecięcych chichotów. 
Pierwsze wolne wybory i satysfakcja, że 
jesteśmy wreszcie u siebie. Że nikt już nie 
będzie dyktował, jak mamy żyć, myśleć, 
oddychać... Pierwsza wydana książka: 
o sztuce fotografowania, w której prze-
myciłem kilka fajnych zdjęć z dzielnicy. 

Wreszcie – pierwszy artykuł dla „Na-
szych Bielan”. Dobry początek, gdyż 
ukazał się w nr... 50! Dalej była już ostra 
„jazda bez trzymanki”. Zostałem handla-
rzem, by odkryć tajemnice Wolumenu, 
wspólnie z „nurkami” penetrowałem 
osiedlowe śmietniki oraz zjawisko bez-
domności, buszowałem w archiwach 
„Tramwajów Warszawskich”, odtwarzając 
przedwojenne bielańskie trasy, przedsta-
wiłem historię powstawania ul.  Krzysz-
tofa Klenczona, drążyłem fenomen ujęć 
wody oligoceńskiej, objechałem nasze 
ścieżki rowerowe, tworząc ich dokładną 
mapę, „molestowałem” bielańczyków 

uliczną sondą noworoczną, spacerowa-
łem po trawnikach, piętnując zjawisko 
psich „skarbów”, wędrowałem od źródeł, 
opisując przebieg Potoku Bielańskiego, 
odkrywałem tajemnice literackich pa-
tronów naszych ulic, itd., itd. Mógłbym 
wymieniać długo i namiętnie, jeszcze 
chwila, a pamiętnik się zrobi. Stop. 

Dziś, spoglądając przez okno, płynę 
wśród morza zieleni. Ale zaraz, zaraz, 
coś fruwa po naszym niebie! Czas się 
cofnął o sto lat? Prawdziwy zeppelin, 
zwany swojsko sterowcem. Leciał do-
stojnie wśród chmur, reklamując jeden 
z portali internetowych. Świetny pomysł 
– przeszłość styka się z przyszłością. 
Nawet szybowce były zdziwione, a ptaki 
zgłupiały doszczętnie. Pędzę co tchu po 
aparat, akurat „małpa” była pod ręką. 
Pstryk, pstryk, pstryk. Uff, zdążyłem! 
Widzicie go na zdjęciu. Sorry za jakość. 
Czy optyka rozdzielczość ma słabą, zbyt 
czuły film włożyłem (ziarno), a może
z filtrami w Photoshopie przesadzi-
łem? Mniejsza z tym. Przyznacie, że 
pięknie się komponuje nad bielańskimi 
osiedlami. Za miesiąc obiecuję temat, 
który „chodzi” za mną od bardzo, bardzo 
dawna: widok z mego okna. Tylko tyle 
powiem.

Na koniec jubileuszowego numeru 
krótko o warszawskiej prasie lokalnej, 
gdyż do takiej się zaliczamy. Bywa róż-
na, dobra i taka sobie. Co dzielnica, to 

inna koncepcja. Wędrując po mieście, 
„łowię konkurencję”. „Echo...”, „Głos...”, 
„Czas...”, „Pasmo...”, „Informator...”, itd. 
Podpatruję, czytam, wnioski wysnuwam, 
uczę na cudzych błędach. Częste grze-
chy to: filisterstwo, chęć przypodobania
się lokalnym władzom, brak dystansu (by 
nie rzec obiektywizmu) do opisywanych 
problemów. Bywają emocjonalne py-
skówki, gdzie siła rzeczowego argumentu 
tonie w błocie zacietrzewienia. Do tego 
dochodzą pseudopolemiki, z erystyką na 
bazarowym poziomie. Biedny Schopen-
hauer – nie o to mu chodziło! O błędach 

merytorycznych i stylistyce już nie wspo-
mnę. Samo życie.

My także nie jesteśmy święci. Zdarza-
ją się drobne wpadki, lapsusy językowe 
czy inne literówki. Jeśli zauważycie, że 
„przeginamy”, gubiąc zasadę „złotego 
środka”: dzwońcie, piszcie listy oraz e-
-maile.

PS. Niniejszy materiał nie jest cen-
zurowany ani skracany; każde zdanie, 
kropka oraz przecinek są na swoim 
miejscu. Napisałem co mi w duszy grało. 
Jak zwykle zresztą. 

Leszek Rudnicki

Uczyć, bawić, a jednocześnie po-
magać ludziom – takie cele przede 
wszystkim  przyświecały organiza-
torom II Pikniku Psychologicznego, 
który się odbył w dniach 23 – 24 
czerwca br. na terenie Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Pomysłodawcą byli członkowie Koła 
Naukowego Studentów Psychologii 
UKSW. Ale impreza nie mogłaby się 
odbyć bez ogromnej pomocy ze stro-
ny pracowników naukowych uczel-
ni, Stowarzyszenia „Q zmianom”, 
Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej oraz firmy SITA. Patronat
medialny nad tym wydarzeniem obję-
ło Radio Campus i redakcja „Naszych 
Bielan”. 

PsychoPiknik cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców Bielan, 
ale nie tylko. Na zaproponowane warsz-
taty i wykłady przyjeżdżali 
chętni z całej Warszawy. Bo 
też Pikniki Psychologiczne 
to jedna z nielicznych imprez 
na których można zaznajo-
mić się z praktyczna stroną 
psychologii. 

– Naszym zamiarem było 
zaprezentowanie uczestni-
kom Pikniku korzyści, jakie 
może im dać psychologia 
w codziennym życiu. Dlatego 
też postawiliśmy na praktycz-
ne zastosowanie psychologii 
w konkretnych sytuacjach 
życiowych. W polskim spo-
łeczeństwie zbyt wielu ludzi 
jeszcze nie wie, że problemy 
z jakimi się borykają, można 
skutecznie rozwiązać przy 
pomocy psychologa. Na Za-
chodzie jest to powszechna 
praktyka – mówi nam Paulina 
Karczmarczyk, studentka 
psychologii, jedna z orga-
nizatorek Pikniku. Bardzo 
często wystarczy kilka sesji 
z psychologiem, by pomóc 
sobie np. w pokonaniu lęku 
przed podjęciem nowej pracy, w dobrym 
przygotowaniu się do rozmowy kwalifika-
cyjnej, w poprawie relacji z najbliższymi, 
we wzmocnieniu w sobie asertywności. 
U nas jeszcze ciągle wizyty u psycholo-
ga są traktowane jako coś wstydliwego, 
tymczasem jest to przecież najzwyklejsza 
pomoc terapeutyczna. Gdy boli nas ząb, 
idziemy do dentysty, dlaczego więc nie 
zgłaszamy się o poradę do psychologa, 
gdy nie jesteśmy w stanie odnaleźć się 
w społeczeństwie, poradzić sobie z tem-
pem współczesnego świata, lub mamy 
dylematy dotyczące siebie, swego miej-
sca w życiu, albo po prostu, gdy czujemy, 
że nie wszystko układa się nam tak jak 

Psychologia 
przyjaciółką człowieka

byśmy chcieli? – Psycholog właśnie od 
tego jest, by pomóc. A zwrócenie się do 
niego o poradę wcale nie oznacza, że 
jesteśmy psychicznie chorzy! – podkreśla 
Paulina Karczmarczyk. 

Właśnie to „oswojenie się” z psycholo-
gią, pokazanie jak może być ona ważna 
dla rozwoju i aktywności człowieka, sta-
nowiło główną ideę Pikniku. Temu celowi 
służyły zarówno wykłady, jak i warsztaty, 
uczące praktycznego wykorzystania 
zasad psychologii w życiu codziennym. 
Poruszane na wykładach tematy dotyczy-
ły m.in. problematyki lęku przed śmiercią, 
samospełniających się proroctw, czyli 
tego jak uprzedzenia społeczne stają się 
rzeczywistością. Chętni mogli wysłuchać 
wykładów o tym, jak wygląda człowiek 
w oczach ukochanej osoby, jak uniknąć 
uzależnienia od Internetu i na wiele in-
nych tematów.

Szczególnie cenne były dla uczestni-
ków Pikniku warsztaty. Zorganizowano 
je zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży 
i osób dorosłych. Podczas warszta-
tów uczono technik relaksacyjnych, 
oswajania stresu, uświadamiania sobie 
własnych emocji,  niwelowania agresji, 
wzmacniania asertywności. Uczono też, 
jak szybko się uczyć i zapamiętywać 
zdobytą wiedzę, jak nie dać się omamić 
przez reklamę i techniki marketingowe. 
Oprócz tego przygotowano całe mnó-
stwo atrakcji popularno-naukowych. Nic 
dziwnego, że Piknik był jedną z bardziej 
udanych imprez w tym roku. 

MT

Paulina Karczmarczyk, współorganizatorka Pikniku

Sterowiec nad Bielanami
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Czy mógłby Pan przybliżyć naszym 
Czytelnikom, jak udało się doprowadzić 
do zmniejszenia niekorzystnego wpływu 
przebiegu tras komunikacyjnych przez 
tereny cenne przyrodniczo na środowisko 
w czasach, gdy decydenci rzadko brali 
pod uwagę opinie nie tylko obrońców 
przyrody, ale i społeczeństwa w ogóle?

– Sprawa ta jest ciekawa jako pre-
cedens – pierwsza ekologiczna bitwa 
w Warszawie i w dodatku wygrana. Wi-
słostradę, budowaną w latach 1971-75, 
według początkowych planów zamierza-
no wyprowadzić znad rzeki ulicą Dewaj-
tis, przez środek Lasu Bielańskiego. 

Do zmiany tej przerażającej w skut-
kach koncepcji przyczyniły się dwie 
osoby. Pierwsza to Czesław Łaszek – wo-
jewódzki konserwator przyrody – jeden 
z najlepszych jakich mieliśmy, któremu 
zawdzięczamy wiele rezerwatów w woj. 
warszawskim. Był zupełnie niepodatny 
na naciski i świadom wartości Lasu Bie-
lańskiego – robił wszystko, by ochronić 
go przed budowlaną inwazją. W tych 
staraniach wspierał go także zakochany 
w Lesie architekt Tadeusz Baum.

O Lesie Bielańskim
Pierwsza część rozmowy z prof. dr. hab. Maciejem Luniakiem – ornitologiem, emerytowanym profe-
sorem w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN

Oni dwaj byli promotorami objęcia 
tego obszaru ochroną rezerwatową, co 
nastąpiło w roku 1973. Szukając wpły-
wowego sojusznika dotarli do prof. Haliny 
Skibniewskiej, ówczesnej wicemarszałek 
sejmu, osoby o dużym autorytecie. Prze-
konali ją, że dla dobra przyrody należy 

zmienić ten fatalny projekt. Dzięki niej 
władze przyznały pieniądze na estakadę 
– nowatorskie i kosztowniejsze rozwiąza-
nie. Warto dziś ten historyczny precedens 
przypominać.

A jak w tym kontekście zapatruje się 
Pan na plany poszerzenia ul. Dewajtis 
i wprowadzenia na nią linii autobusowej? 

– Poszerzenie ul. Dewajtis to nawią-
zanie do tamtej koncepcji, szczególnie 
jeśli miałoby mu towarzyszyć połączenie 
z Wisłostradą, a więc umożliwienie ruchu 
przelotowego. Gdyby do tego rzeczywi-
ście doszło, to byłby smutny paradoks, 
że w wolnym kraju nie potrafimy docenić
wartości tego Lasu i zadbać o nią, a w 
Polsce Ludowej umieliśmy.

Obaj zgadzamy się jednak, że połą-
czenie z Wisłostradą to dobry pomysł, 
ale pod warunkiem zamknięcia ruchu od 
strony Marymonckiej. Czy sądzi Pan, że 
wystarczy w tym celu znak zakazu?

– Doświadczenie uczy, że zakazów 
w tym miejscu nie udaje się skutecznie 
egzekwować. Niektóre stoją od dawna, ale 
kierowcy się do nich nie stosują. Nastąpiła 
pewna poprawa, ale nadal i wcale nierzad-
ko widuje się parkujących na dziko.

Na przykład w trakcie ostatnich ju-
wenaliów. Zakaz niby obowiązywał, ale 
strażnik zamiast reagować, wyjaśniał, że 
dostał wytyczne od przełożonych, aby 
w tym dniu go nie egzekwować. 

– Nie ma gwarancji, że w przyszłości 
nie pojawią się naciski na otworzenie ul. 
Dewajtis z innych poważnych przyczyn, 
gotowa arteria będzie zawsze kusiła, więc 
poszerzanie jej to bardzo zły pomysł. Po 
połączeniu z Wisłostradą powinno się 
ustawić jakieś fizyczne blokady, oczy-
wiście możliwe do otwarcia w stanach 
wyższej konieczności.

Wokół stolicy nie brakuje lasów. 
Dlaczego więc ten akurat powinniśmy 
chronić? Czy poza sentymentalnym 
przywiązaniem są jakieś inne powody do 
szczególnej troski o Las Bielański?

– Zdecydowanie tak! Las Bielański 
jest jedynym pozostałym fragmen-
tem Puszczy Mazowieckiej którą 400 
lat temu zamieszkiwały ostatnie tury. 
Mamy tu w znacznym stopniu ciągłość 
trwania biocenozy. Wszystkie inne lasy 
na Mazowszu, z Puszczą Kampinoską 

włącznie, były karczowane i sadzone, 
eksploatowane. Bielański, jako dobra 
królewskie a później teren wojskowy -  
tylko w niewielkim stopniu.

Zachował 400 letnie dęby, których nie 
sadził człowiek. Te dęby, tak jak i wiele 
zbiorowisk roślinnych oraz związana z ni-
mi fauna Lasu Bielańskiego, to naturalna 
kontynuacja od dziesięciu tysięcy lat. 
W tym tkwi unikalność, bo najważniejszą 
rzeczą w przyrodzie jest właśnie kontynu-
acja w czasie i przestrzeni. Przerywając 
ją, naruszamy wrażliwy i różnorodny 
kompleks życia. 

W tym Lesie żyje na pewno około 
tysiąca  gatunków zwierzęcych (przy 5-6 
tys. zanotowanych w całej Warszawie). 
Ptaków, ssaków i innych kręgowców 
jest około stu, a pozostałe to bezkrę-
gowce (np. owady, pajęczaki, mięczaki) 
– na ogół dla nas niezauważalne. Dzięki 
nim oraz drobnoustrojom mogą w lesie 
funkcjonować rośliny i wszystkie inne 
zwierzęta. Gdyby nie ta swoista fabryka 
w glebie i przetwarzanie (można powie-
dzieć recykling) materii organicznej, trze-
ba by sypać tony sztucznych nawozów, 
bez których roślinność Lasu pozbawiona 
substancji odżywczych by obumarła, a z 
nią oczywiście wyginęłyby zwierzęta.

Przez dziesięć tysięcy lat (tj. od cza-
su, gdy ustąpiło ostatnie zlodowacenie) 
fauna i flora Puszczy trwały w stabilnej,
stale doskonalonej symbiozie. Dzięki 
różnym sprzyjającym okolicznościom 
ekosystem ten dotrwał do naszych cza-
sów zachowując w dużej mierze swój 
charakter. Rzecz jasna pod względem 
rozmiaru obecny Las Bielański to tylko 
miniaturowy fragment dawnej Puszczy, 
z której się wywodzi. Nieprzerwana 
kontynuacja biologiczna jest właśnie tą 
wyjątkową wartością, wyróżniającą ten 
las na tle wielu innych, nawet wielokrotnie 
większych kompleksów leśnych.

Co zagraża Lasowi Bielańskiemu?
– Przede wszystkim niedobór wody. 

Ten ogromny i złożony ekosystem 
funkcjonował przez dziesięć tysięcy lat 
mniej więcej w stałym reżymie wodnym. 
Nawadniały go potoki, dolne partie zale-
wała Wisła. Usypanie wału przeciwpowo-
dziowego odcięło las od rzeki. W ciągu 
kilkudziesięciu ostatnich lat poziom wód 
gruntowych spadł o 2 metry, głównie 
za sprawą zabudowy. Potok Bielański, 
w którym dawniej żyły ryby, teraz prak-
tycznie wysechł.

A przecież podstawą wszelkiego życia 
jest woda. W lesie niedostatecznie zasi-
lanym w wodę procesy życiowe słabną, 
rośliny tracą odporność i łatwiej ulegają 
wszelkim niekorzystnym czynnikom. A tych 
przecież stale przybywa – wydeptywanie 
i rozjeżdżanie przez rowery poza szlaka-
mi, psy, zanieczyszczenia powietrza.

Trzeba pamiętać, że zachowanie uni-
kalnych cech Las zawdzięcza nie tylko 
minimalnej ingerencji ludzi, ale także 
stosunkowo dużej powierzchni i jej spój-
ności. W rozdzielonych kawałkach nie 
przetrwałby w tak doskonałym stanie. 
Dzielenie ruchliwą arterią biegnącą przez 
środek byłoby nieszczęściem dla Lasu. 
Rozmiar i spójność to jego ważne atuty.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Marcin Jackowski

Dalsza część rozmowy w następnym 
numerze „Naszych Bielan”.

dokończenie ze str. 1
Organizatorzy przewidują także kon-

cert grupy polskich weteranów jazzu no-
woorleańskiego „Old Timers” oraz występ 
zamojskiej grupy estradowej „Hetmańscy 
Sarmaci” z programem popularnych pio-
senek staropolskich.

Dla młodzieży atrakcją będzie pokaz 
tańca nowoczesnego w wykonaniu grupy 
„Caro Dance”, która odniosła ostatnio 
niebywały sukces, zdobywa-
jąc na mistrzostwach w No-
wym Jorku (!) kilka tytułów 
mistrzów świata w różnych 
kategoriach tanecznych.

Dzięki inicjatywie Zarządu 
Dzielnicy Bielany, dla podnie-
sienia rangi tegorocznej impre-
zy „Żegnaj lato na Bielanach”, 
jako Super Gwiazda Wieczoru, 
wystąpi popularny i lubiany 
przez wszystkie pokolenia 
zespół „Elektryczne Gitary” 
z Kubą Sienkiewiczem – lide-
rem-wokalistą i kompozytorem 
wielu przebojów. Szczególną 
atrakcją dla uczestników im-
prezy będzie także wieczorny pokaz ilumina-
cyjny „Tańczące fontanny”, który zakończy 
tegoroczne „Żegnaj lato na Bielanach”.

W ramach festynu Wydział Ochrony 
Środowiska organizuje imprezę „Bie-
lański piknik rowerowy”. W imprezie 
biorą udział rowerzyści z całej Warszawy, 
również uczestnicy masy krytycznej. 
Przyjeżdżają z różnych dzielnic, starając 
się poruszać po ścieżkach rowerowych. 
Impreza ma na celu promocję rowerów 
jako środka lokomocji i poruszania się 
na rowerze w sposób bezpieczny dla 
wszystkich użytkowników dróg, czyli, o ile 
jest to możliwe, po ścieżkach rowero-
wych. Uczestnicy otrzymają odblaskową 
opaskę okolicznościową oraz mapkę 
ścieżek rowerowych na terenie Bielan. 
Rowerzyści mogą wziąć udział w zawo-
dach sportowych. Zwycięzcy otrzymają 
nagrody rzeczowe oraz słodycze.

Także Wydział Sportu i Rekreacji przy-
gotował wiele atrakcji m.in. konkurencje 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, przejażdżki konne i na kucyku, 
ściankę wspinaczkową, czy pneumatycz-
ne Wesołe Miasteczko.

Z kolei Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia proponuje m.in. bezpłatne ba-
dania profilaktyczne dla osób związanych
z uzależnieniem od tytoniu i alkoholu, 

chorób układu krążenia, przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, badania 
testowe poziomu glukozy, cholesterolu, 
trójglicerydów we krwi, badanie poziomu 
ciśnienia tętniczego.

„Mając na uwadze, bardzo bogaty i róż-
norodny program  festynu, mam nadzieję, 
że będzie to jedna z najlepszych, jeśli nie 
najlepsza impreza plenerowa w historii 
Bielan” – stwierdził, odpowiadający za 
sprawy kultury,  członek  Zarządu Dziel-
nicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk.

Program oraz szczegółowe informacje 
o festynie opublikowane zostaną w na-
stępnym numerze „Naszych Bielan”, 
a także będą dostępne na plakatach, 
ulotkach, w folderze „O Bielańskich Oko-
licznościach Kultury” (O.B.O.K.) i na stro-
nie internetowej dzielnicy: www.bielany.
waw.pl oraz w prasie stołecznej.

Oprac. Tadeusz Ender

Piknik wielokulturowy 
„Żegnaj lato na Bielanach”

Prof. dr hab. Maciej Luniak jest ornitologiem, emerytowanym profesorem w Muzeum i Instytucie 
Zoologii PAN. Zajmuje się miejską fauną i problemami ekologii miasta. Mieszka na Bielanach, 
przyczynił się do objęcia Lasu Bielańskiego ochroną rezerwatową. Autor i współautor licznych 
publikacji, m.in. monografii na temat Lasu Bielańskiego (1982) i raportu o jego wartości i stanie
przyrody (2002).

Zespół Rodeo podczas występu
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W tym numerze „Naszych Bielan” za-
prezentujemy sylwetkę kolejnego spo-
łecznika, który swój rodowód wywodzi 
z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Jerzy Kropacz – znają go nie tylko 
mieszkańcy osiedla Wawrzyszew, bo na 
tym terenie skupia się przede wszystkim 
jego działalność. Zna go również wielu 
mieszkańców naszej dzielnicy, bowiem 
jego działalność społeczna przekroczy-
ła granice Wawrzyszewa. 

Jeśli ma się żyłkę społecznika, nietrudno 
dać upust swojej pasji. Rada Rodziców 
w szkole nr 209 im. Hanki Ordonówny, do 
której uczęszczali dwaj jego synowie, to za 
mało dla społecznika dużego kalibru, jakim 
jest Jerzy Kropacz. Od tego zaczął, ale jego 
i jemu podobnym zaświtała myśl o integracji 
środowiska rodziców – najpierw na Biela-
nach. I tak w 1994 r. powstało Oświatowe 
Porozumienie Rodziców, zrzeszające wszyst-
kie Rady Rodziców z bielańskich szkół. Jak 
sam mówi, nie przypuszczał wówczas, że 
dziewięć lat później: w 2003 r., stanie się ono 
stowarzyszeniem ogólnowarszawskim, a on 
sam zostanie wybrany jego prezesem. 

Zasłynął jako wspaniały organizator 
wielu imprez i zawodów sportowych. Orga-
nizowanie i współorganizowanie różnych 
imprez to widoczne efekty jego działal-
ności. Głównym jego celem jest jednak 
integracja całej społeczności w osiedlu. 

– Mieszkamy w wielkich blokowiskach 
i tak na dobrą sprawę sąsiad sąsiada na-
wet nie zna. Usiłuję to zmienić i chyba mi 
się to udaje. Z młodzieżą jest łatwiej. Im 
potrzeba tylko stworzyć dobre warunki do 
uprawiania sportu, a chętnych nie zabrak-
nie. Od 5 lat organizujemy cieszący się nie-
słabnącym zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży, Wawrzyszewski Turniej Piłkarski. 
W ubiegłym roku udało się nam załatwić 
salę do gry w koszykówkę i piłkę nożną, 
więc nawet w okresie zimowym młodzież 
będzie mogła ten sport uprawiać. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, że 
na nic zdałyby się jego inicjatywy, gdyby 
nie bardzo dobra współpraca z Radą 
i Administracją osiedla Wawrzyszew, 
a także z Zarządem Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, który m.in. zafun-
dował wawrzyszewskiej drużynie nowe 
stroje piłkarskie. Współpraca z Zarządem 
WSM będzie teraz dużo łatwiejsza. Na 
Zebraniu Przedstawicieli, 26 maja br., 
Jerzy Kropacz został wybrany na prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej WSM. 
– To ogromne wyróżnienie i ogromna 
odpowiedzialność, zważywszy, że War-
szawska Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy 
ponad 30 tys. członków, a w jej zasobach 
mieszka około 100 tys. osób – powiedział 
zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów.

Trzeba przyznać, że na osiedlu Waw-
rzyszew są idealne warunki do rekreacji. 
Stawy Brustmana – okazało się, że 
akwen ten można nie tylko podziwiać 
i spędzać nad nim wolny czas. Jerzy 
Kropacz – zapalony wędkarz – wpadł 
na pomysł żeby zorganizować zawody 
wędkarskie, bo ryby w Stawach Brust-
mana są, co gołym okiem widać. Zary-
biają je osiedlowi wędkarze, przywożąc 
z innych akwenów różnorodny narybek, 
zarybiają mieszkańcy osiedla, a nawet 
ci spoza niego, podczas akcji wrzucania 
karpi do stawu przed świętami Bożego 
Narodzenia. Pierwsze zawody odbyły 
się we wrześniu ubiegłego roku, a ryby 
łowiła młodzież i nawet dzieci. Ponieważ 

Jerzy Kropacz 
– działacz społeczny nie tylko na Wawrzyszewie

zainteresowanie zawodami było ogrom-
ne, miesiąc później rywalizowali ze sobą 
dorośli. To nieważne, że złapane ryby 
trafiały z powrotem do stawu, a nie na
stół. Dla prawdziwego wędkarza nagro-
dą za jego trud jest widok wyciąganej 
z wody grubej ryby, a nie jej smak. Jerzy 
Kropacz tuż po zawodach zapowiedział, 
że wpiszą się one na stałe w kalendarz 
imprez organizowanych na Wawrzysze-
wie. I obietnicy dotrzymał – 16 czerwca 
znów nad Stawami Brustmana pojawili 
się wędkarze i kibicujący im tym razem 
nie tylko mieszkańcy osiedla, ale i inni 
warszawiacy – pasjonaci wędkarstwa.

To nie pierwsza i nie ostatnia inicjatywa 
Jerzego Kropacza. Pomysłów ma wiele 
i konsekwentnie je realizuje, jak choćby 
ten na najlepszego gospodarza domu 
w osiedlu Wawrzyszew. W tym roku już po 
raz drugi sami mieszkańcy osiedla wyty-

powali najlepszych gospodarzy, a Zarząd 
WSM, Rada i dyrekcja administracji Waw-
rzyszewa zadbali o nagrody dla nich. 

Zdaniem Jerzego Kropacza „...nawet 
najlepszy gospodarz budynku niewiele 
zdziała, jeżeli nie będą mu pomagać sami 
mieszkańcy. To oni muszą pierwsi reago-
wać na akty wandalizmu w osiedlu, bo zna-
ją tych, którzy się tych aktów dopuszczają. 
Wciąż namawiam mieszkańców naszego 
osiedla, aby sprawę jego upiększenia wzię-
li w swoje ręce. Budynki mają nowe elewa-
cje, więc i o ich otoczenie trzeba zadbać. 
Udało mi się zmobilizować mieszkańców 
budynku, w którym mieszkam i cóż... 
Budynek mamy ogrodzony, a teren wokół 
niego zadbany. Inni nam tego zazdroszczą, 
a przecież wystarczy tylko zmobilizować 
sąsiadów do działania”. 

Czy to prawda, że jest Pan właścicie-
lem Łatka – psa przybłędy, który wpisany 
jest w pejzaż Wawrzyszewa jak Stawy 
Brustmana? – pytam Jerzego Kropacza 
na zakończenie naszej rozmowy. 

– Łatek to nie jest mój pies! Jest to pies 
osiedlowy, ale zarejestrowany na mnie, 
bo przecież jego właścicielem nie może 
być całe osiedle. Ma swoją budę, co roku 
jest szczepiony. Otrzymuje nawet dietę 
z osiedlowych funduszy. Po ostatnich 
kłopotach związanych z zamieszkaniem 
Łatka w bloku, Rada Osiedla Wawrzy-
szew na ostatnim posiedzeniu, przy 
dużym udziale mieszkańców, zdecydo-
wała, że Łatek pozostanie na osiedlu. 
Zostanie zakupiona nowa buda, a także 
zostaną przeznaczone środki na jego 
utrzymanie.

Opracował Zygmunt Piotrzuk

Listy
Szanowny 
Pan Burmistrz 
Zbigniew Dubiel 

W imieniu swoim, kolegi i opiekuna 
z Gimnazjum nr 77 w Zespole Szkół nr 51 
im. Ignacego Domeyki, chcielibyśmy Panu 
serdecznie podziękować za ufundowanie 
nam udziału w VI Pielgrzymce Młodzieży 
na Polski Cmentarz Wojenny jako nagrodę 
za wygraną w konkursach „Katyń w poezji” 
oraz „Katyń – prawda i pamięć”.

W czasie trwającej trzy dni pielgrzymki 
odwiedziliśmy Cmentarz Katyński, po-
znaliśmy część Smoleńska, zwiedziliśmy 
Cerkiew Matki Bożej Zasypiającej w Smo-
leńsku, na Uniwersytecie Humanistycznym 
spotkaliśmy się z dziećmi z polskich rodzin, 
mieszkającymi na terenie Rosji, a także od-
wiedziliśmy kościół katolicki w Smoleńsku.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Katyniu byliśmy dwa razy. Uczestniczy-
liśmy we Mszach świętych (w tym jednej 
oficjalnej, na którą przybył m.in. ambasador
Polski), składaliśmy kwiaty, zapalaliśmy 
biało-czerwone znicze i zostawiliśmy 
wiele małych flag Polski. Poszliśmy także
na cmentarz, gdzie spoczywają żołnierze 
radzieccy. W księdze pamiątkowej, w Me-
moriale przy Cmentarzu, wyraziliśmy swój 
podziw dla oficerów poległych w Katyniu.

Choć nasza pielgrzymka była bar-
dzo krótka, a jej najważniejszym celem 
były wizyty na Cmentarzu w Katyniu, 
zdążyliśmy też obejrzeć najważniejsze 
budynki Smoleńska. Byliśmy też w jed-
nej z najpiękniejszych cerkwi w całej 
Rosji – Cerkwi Matki Bożej Zasypiającej 
w Smoleńsku. Jej bogaty wystrój i piękne, 
pozłacane ikony zrobiły na nas wszystkich 
olbrzymie wrażenie. W małym sklepiku 
cerkiewnym wielu z nas kupiło małe ikony 
różnych świętych i Matki Bożej Smoleń-
skiej, świeczki, a nawet wańki–wstańki.

Bardzo miłym punktem pielgrzymki było 
spotkanie na Uniwersytecie Humanistycz-
nym w Smoleńsku z dziećmi z polskich 
rodzin, mieszkającymi w Rosji. Dzieci te, 
oprócz nauki w szkole rosyjskiej, uczęsz-
czają także na zajęcia do szkoły z językiem 
polskim. Jak co roku, przygotowały dla nas 
występy – młodsze zaśpiewały m.in. znaną 
chyba nam wszystkim piosenkę „Ogórek, 
ogórek, ogórek” z repertuaru Fasolek, 
a starsze, razem z nami, śpiewały głównie 
polskie piosenki patriotyczne i biesiadne, 
takie jak „Hej, sokoły!” i „Przybyli ułani 
pod okienko”. Podczas tego niedługiego, 
niestety, spotkania wszyscy bawili się 
wspaniale. Na koniec wręczyliśmy przygo-
towane wcześniej upominki, m.in. książki 
dla dzieci, przybory szkolne i słodycze.

W czasie wizyty w kościele katolickim 
w Smoleńsku spotkaliśmy się z księdzem, 
pochodzącym z Polski, który opowiedział 
nam m.in. o tym, ilu katolików mieszka 
w okolicy, jak wielu wiernych przybywa na 
Msze święte, jaki był i jest stosunek władz 
rosyjskich do katolików, mieszkających na 
terenie Smoleńska. Na koniec naszej wizy-
ty odmówiliśmy modlitwę i złożyliśmy dary, 
m.in. artykuły gospodarstwa domowego. 

Pielgrzymka na Polski Cmentarz Wojen-
ny w Katyniu była bardzo udana i zrobiła 
na wszystkich jej uczestnikach ogromne 
wrażenie. Dlatego jeszcze raz chcemy 
Panu, Panie Burmistrzu, podziękować za 
sfinansowanie nam tej wyprawy, a tym
samym umożliwienie nam odwiedzenia 
miejsca, w którym tak wielu Polaków od-
dało życie za naszą Ojczyznę.

Z poważaniem
Natalia Alberska, Hubert Kordulewski, 

Nina Petruczanis

W czerwcu 2007 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 209 w Warszawie przy ul. Reymon-
ta 25 odbyła się impreza środowiskowa 
– koncert dla rodziców – zatytułowana: 
„Mnie ta ziemia od innych droższa”. 

Szkoła Podstawowa nr 209, której 
patronką jest Hanka Ordonówna, orga-
nizuje podobne imprezy już od wielu lat. 
W tegorocznym przedstawieniu wystąpili 
uczniowie z klas I-VI. W programie zna-
lazły się pieśni patriotycz-
ne w wykonaniu szkolnego 
chóru, inscenizacje legend 
warszawskich, fortepianowe 
dzieła Fryderyka Chopina 
i recytacje poświęcone wiel-
kiemu kompozytorowi. Obok 
tych podniosłych utworów 
uczniowie zaprezentowali 
repertuar nieco lżejszy: „Po-
lkę bielańską”, „Furmana” 
z repertuaru zespołu Ma-
zowsze, czy rapową wersję 
„Snu o Warszawie”. 

Poszczególne elementy 
koncertu zapowiadane były przez trójkę 
konferansjerów z klasy V, którzy przeka-
zali dużo ciekawych i często nieznanych, 
także rodzicom, szczegółów dotyczących 
Bielan, Warszawy i Mazowsza.

Cały koncert zakończył się wspaniale 
odtańczonym polonezem. Uczniowie 
ubrani byli w przepiękne stroje staro-
polskie, kontusze i suknie kontuszowe, 
i prezentowali się niezwykle dostojnie. 

Szkoła imienia Hanki Ordonówny już 

„Mnie ta ziemia od innych droższa” 
– impreza w SP nr 209

od wielu lat stara się wpajać młodym 
ludziom wiedzę o historii regionu, uczyć 
miłości do ziemi przodków, przekładać 
patriotyzm na język codziennej pracy. 
W ramach tej działalności prowadzony 
jest międzyprzedmiotowy program eduka-
cyjny „Edukacja regionalna – dziedzictwo 
kulturowe Mazowsza”.

Liczna publiczność, składająca się 
w głównej mierze z rodziców i dziadków 

uczniów, nagrodziła występujących 
gromkimi brawami, a podczas wykony-
wania niektórych utworów w niejednym 
oku zaświeciła łza wzruszenia. 

Możliwe też, że za kilka lat niektó-
rzy z uczniów biorących udział w tym 
koncercie, sami pójdą w ślady patronki 
swojej szkoły i rozbłysną na scenach czy 
estradach koncertowych. 

Agnieszka Gotowiec, 
Hanna Czader-Kempny
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Występ dzieci dla rodziców
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Procedura sprawdzania egzaminów 
maturalnych przeprowadzonych w 2007 
roku zakończyła się nieco wcześniej niż 
w ubiegłym roku. Pod koniec czerwca 
br. Centralna Komisja Egzaminacyjna 
opublikowała informację o krajowych 
wynikach egzaminów maturalnych.

Tegoroczni maturzyści zdawali co naj-
mniej pięć egzaminów z przedmiotów:

– języka polskiego (ustny i pisemny),
– języka obcego (ustny i pisemny),
– przedmiotu wybranego przez ucznia.
Na terenie dzielnicy Bielany do egzami-

nu przystąpiło 1724 absolwentów, z czego 
1509 po raz pierwszy. 94,90% uczniów 
szkół bielańskich, którzy zadeklarowali 
chęć przystąpienia do egzaminu matural-
nego uzyskało świadectwa dojrzałości. 

Dla porównania przedstawiamy tabelę 
obrazującą zdawalność egzaminu matu-
ralnego na terenie m.st. Warszawy.

Daje to Bielanom siódme miejsce 
wśród osiemnastu warszawskich dziel-
nic. Wynik uzyskany przez bielańskich 
maturzystów (94,90%) jest wyższy od 
średniej warszawskiej (93,93%) oraz od 
średniej krajowej, która wynosi 90%.

Na terenie województwa mazowiec-
kiego najwyższy odsetek abiturientów, 
którzy zdali egzamin maturalny, stanowią 
absolwenci liceów ogólnokształcących 
– 96,56%. W technikach wskaźnik ten 
wyniósł 81,61%. Natomiast w liceach 
profilowanych 83,48%.  Skala różnicy nie
odbiega zasadniczo od lat ubiegłych. 

Przedmiotami najchętniej wybieranymi 

Bielany na tle Warszawy 
Wyniki egzaminu maturalnego w 2007 r.

Bemowo 396 352 97,73%
Białołęka 90 85 77,65%
Bielany 1 724 1 509 94,90%
Mokotów 3 194 2 747 94,69%
Ochota 1 277 1 115 95,87%
Praga Południe 2 535 2 169 90,46%
Praga Północ 1 384 1 221 93,12%
Śródmieście 4 430 3 829 94,62%
Wola 2 874 2 479 94,03%
Żoliborz 885 788 91,75%
Rembertów 202 175 98,86%
Targówek 597 523 89,87%
Ursus 247 202 86,63%
Ursynów 925 829 96,62%
Wawer 412 361 97,51%
Wilanów 207 183 99,45%
Włochy 179 155 94,84%
Wesoła 38 35 88,57%
dla Warszawy 21 596 18 757 93,93%

% osób zgłoszonych po raz 
pierwszy, które otrzymały 

świadectwa dojrzałości

Przystąpili 
po raz pierwszy

Przystąpili
ogółemDzielnica

przez uczniów była geografia (37% ma-
turzystów) oraz wiedza o społeczeństwie 
(28% maturzystów).

95% osób, które zdecydowały się zda-
wać egzamin z wiedzy o społeczeństwie 
uzyskało wynik wyższy niż 30%. W przy-
padku geografii odsetek ten wynosi 84%.
Pozostałe najczęściej wybierane przedmioty 
to: biologia, matematyka, historia, z których 
wyniki wyższe niż 30% uzyskało odpowied-
nio: 91%, 81%, 92% maturzystów.

Najczęściej wybieranym językiem 
obcym był – tradycyjnie już – język an-
gielski. Na taki wybór zdecydowało się 
79% maturzystów. Spośród nich 96% 
uzyskało na egzaminie ustnym więcej 
niż 30%. Wyniki matur ustnych z innych 
najczęściej wybieranych języków: nie-
mieckiego, francuskiego i rosyjskiego 
były jeszcze wyższe – 97% zdających 
przekroczyło wymagany 30% próg. 

Spośród osób, które otrzymają w tym 
roku świadectwa dojrzałości, 15% nie 
uzyskało z jednego z przedmiotów wyni-
ku wyższego niż 30%. Dotyczy to głównie 
egzaminów pisemnych. 

Wszystkie szkoły otrzymały świadec-
twa maturalne jeszcze w czerwcu br.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oce-
nia, iż przy pomocy wypracowanego systemu 
ewaluacji wiedzy maturzystów, udało się 
stworzyć komplementarny obraz tej grupy 
społecznej oraz przedstawić realny stan wie-
dzy absolwentów  polskich szkół średnich.

Beata Danilecka,
Wydział Oświaty i Wychowania

Nazwa zajęć Nazwa szkoły Adres szkoły Adresat zajęć
I gr. Programowanie w logo/ II gr. 
Animacja komputerowa

SP nr 53 ul. Rudzka 6 2 grupy   I gr.- uczeń zdolny 
klasy IV-VI, II gr.-klasy III-VI

Zajęcia teatralne SP nr 53 ul. Rudzka 6 dzieci od 7 do 10 lat
Koło matematyczne dla klas 6 SP nr 53 ul. Rudzka 6 uczniowie klas 6
Koło matematyczne - powtórka z ma-
tematyki

SP nr 53 ul. Rudzka 6 uczniowie klas 5 z prob-
lemami

„Z Biblią za Pan Brat” SP nr 53 ul. Rudzka 6 ucz. klas IV-VI szkoły pod-
stawowej

„Z językiem polskim za pan brat” SP nr 79 ul. Arkuszowa 202 uczniowie klas V-VI
„Uwierz w siebie” - dla ucz. sprawiających 
problemy wych. i dydaktyczne

SP nr 133 ul. Fontany 3 uczniowie w wieku 10-12 lat 
z problemami

Klub Miłośników Historii „Z historią za 
pan brat”

SP nr 133 ul. Fontany 3 uczniowie klas IV-VI

„Dbam o twój talent” - odkrywanie i 
rozwijanie talentów

SP nr 133 ul. Fontany 3 uczniowie klas I-VI

Monitorowanie środowiska lokalnego 
w ramach programu Globe (ekologia)

SP nr 247 ul. Wrzeciono 9 ucz. w wieku 10-12 lat 

Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką 
mnożenia - praca z uczniem zdolnym

SP nr 247 ul. Wrzeciono 9 ucz. klas  II-IV

Testomania SP nr 247 ul. Wrzeciono 9 ucz. klas V z osiedla Wrze-
ciono

Spotkania z literaturą SP nr 247 ul. Wrzeciono 9 ucz. klas V i VI z osiedla Wrze-
ciono

Zajęcia wyrównacze z matematyki SP nr 247 ul. Wrzeciono 9 ucz. klas V i VI z osiedla Wrze-
ciono

Tworzenie grafiki i aplikacji użytko-
wych

SP nr 293 ul. Kochanowskiego 8 ucz. klas IV 

Edukacja ekologiczna „Zielona pla-
neta”

SP nr 293 ul. Kochanowskiego 8 ucz. klas IV-VI zdolni i kre-
atywni

Tańce i ćwiczenia muzyczno-ruchowe SP nr 293 ul. Kochanowskiego 8 dziewczęta klas I-VI
Koło dziennikarskie SP nr 293 ul. Kochanowskiego 8 ucz. klas IV-VI zdolni i kre-

atywni
Gry i zabawy ruchowe SP nr 293 ul. Kochanowskiego 8 ucz. klas I-III 
Podstawy tenisa stołowego SP nr 293 ul. Kochanowskiego 8 ucz. klas IV-VI 
Koło europejskie SP nr 293 ul. Kochanowskiego 8 ucz. klas IV-VI 
Koło recytatorsko - teatralne G nr 71 ul. Perzyńskiego 10 ucz.gimnazjów klas I-III 
Koło filozoficzne G nr 71 ul. Perzyńskiego 10 ucz. gimnazjów w wieku 14-

-16 lat
Koło literacko-filmowe „Z literaturą 
i filmem na ty”

G nr 72 ul.Przybyszewskie-
go 45 

ucz.szkół podst. klasy VI 
i gimnazjum klasy I-III

Koło ornitologiczne G nr 72 ul.Przybyszewskie-
go 45 

ucz.szkół podst. klasy VI 

Trening Umiejętności Społecznych, 
Asertywności i Zastępowania Agresji

G nr 72 ul.Przybyszewskie-
go 45 

ucz.szkół podst. 

Zajęcia plastyczne G nr 72 ul.Przybyszewskie-
go 45 

ucz.szkół podst. i gimnazjów 
uzdolnieni plastycznie 

Koło filmowe „Tajemnice kina” G nr 72 ul.Przybyszewskie-
go 45 

ucz. gimnazjów klasy I

Przygoda z techniką G nr 73 ul. Conrada 6 ucz. gimnazjów 
Zajęcia plastyczne G nr 74 w ZS 

nr 49
ul. Tołstoja 2 młodzież gimnazjalna i li-

cealna
Warsztaty dziennikarskie G nr 75 ul. Wrzeciono 24 dla uczniów uzdolnionych
Zajęcia wyrównawcze z języka pol-
skiego

G nr 75 ul. Wrzeciono 24 ucznniowie klas III z pro-
blemami

„Nie taki język straszny” G nr 75 ul. Wrzeciono 24 uzdolnionych ucz. gimnazjów 
klasy II-III 

„Chemia wokół nas” G nr 75 ul. Wrzeciono 24 ucz. gimnazjów klasy I-III, 
13-15 lat

„Pomocna dłoń” zajęcia z chemii i ma-
tematyki

G nr 75 ul. Wrzeciono 24 ucz. gimnazjów  

„Mój organizm” - program biologiczny G nr 75 ul. Wrzeciono 24 ucz. gimnazjów zaintereso-
wani biologią 

„Fizyka - jakie to proste” G nr 75 ul. Wrzeciono 24 ucz. gimnazjów zaintereso-
wani naukami mat.-przyr.

Projektowanie i grafika kompute-
rowa

G nr 76 w ZS 
nr 55

ul. Gwiaździsta 35 ucz. gimnazjów  poziom pod-
stawowy i zaawansowany

Międzyszkolne spotkania dla uczniów 
zainteresowanych przedmiotami 
przyrodniczymi

G nr 77 w ZS 
nr 51

ul. Staffa 3/5 ucz. klas V i VI szkoły pod-
stawowej

Trening ortograficzny i zajęcia ogól-
norozwojowe - terapia

G nr 78 w ZS 
nr 52

ul. Szegedyńska 11 ucz. gimnazjów klasy I-III 

Koło filmowo - antropologiczne XXII LO ul. Staffa 111 uczniowie klas I-III
Koło taneczne XXXIX LO ul. Lindego 20 uczniowie szk. ponadgim-

nazjalnych
Koło historyczne „Trudne sąsiedz-
twa”

XXXIX LO ul. Lindego 20 uczniowie szk. ponadgim-
nazjalnych

Koło fizyczne „Jak zdać maturę” XXXIX LO ul. Lindego 20 uczniowie szk. ponadgim-
nazjalnych

Ekonomia w matematyce XXXIX LO ul. Lindego 20 uczniowie szk. ponadgim-
nazjalnych

Geografia w testach, ćwiczeniach
i praktyce

XLI LO ul.Kiwerska 3 uczniowie klas II i III

Zdaj maturę z biologii XLI LO ul.Kiwerska 3 uczniowie klas maturalnych 
Geografia po angielsku LXXIV LO ul.Wójcickiego  1/3 młodzież licealna i III kl.gim-

nazjum
Ekologia na co dzień LXXIV LO ul.Wójcickiego  1/3 młodzież licealna
Edukacja europejska LXXIV LO ul.Wójcickiego  1/3 kl.I-III LO
Śladami starych mistrzów - zajęcia 
plastyczne

XCIV LO w ZS 
nr 55

ul. Gwiaździsta 35 ucz.kl. I-II  LO

Z maturą za pan brat - zajęcia z jęz. 
polskiego

XCIV LO w ZS 
nr 55

ul. Gwiaździsta 35 ucz.kl. II-III LO

Język rosyjski - wiedza o Rosji XCIV LO w ZS 
nr 55

ul. Gwiaździsta 35 ucz.kl. II-III LO

Przygotowanie do egzaminu matural-
nego z historii

XCIV LO w ZS 
nr 55

ul. Gwiaździsta 35 ucz.kl. II-III LO

Międzyszkolne koło działań pla-
stycznych

ZS nr 18 ul.Żeromskiego 81 młodzież gimnazjalna i po-
nadgimnazjalna

„Ludzie niezwykli” bohaterowie mojej 
małej ojczyzny

ZS nr 18 ul.Żeromskiego 81 młodzież ponadgimnazjalna

Zajęcia turystyczno-krajoznawcze 
„Piękna nasza Polska cała”

ZS nr 18 ul.Żeromskiego 81 młodzież ponadgimnazjalna

Od marzeń do zawodu - warsztaty 
kompetencji zawodowych

ZS nr 35 ul.Żeromskiego 
22/28

uczniowie kl.III gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych

Komiks czyli opowiadanie obrazami ZS nr 35 ul.Żeromskiego 
22/28

uczniowie powyżej 15 roku 
życia

Warsztaty socjologiczno-historyczne ZS nr 49 ul.Tołstoja 2 uczniowie w wieku 17-19 lat
Kurs przygotowawczy z matematyki ZS nr 49 ul.Tołstoja 2 zdający maturę 

z matematyki

Informacja dla uczniów i rodziców 
bielańskich placówek oświatowych!

Nowy rok szkolny 2007/2008 rozpocznie się  3 września 2007 r., a zakończy 
20 czerwca 2008 r. 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/2008 w Dzielnicy Bielany rozpocznie 
się  tradycyjnie Mszą Świętą w kościele św. Zygmunta przy  pl. Konfederacji 55, 
w dniu 5 września 2007 r. o godzinie 10.00, w czasie której poświęcone zostaną  
tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistów i starszych uczniów.

Podczas dalszego ciągu  uroczystości w Gimnazjum nr 72, przy ul. Przybyszewskiego 
45 zostaną wręczone akty mianowania nauczycielom bielańskich placówek oświatowych, 
którzy w czasie sesji letniej uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2007/2008 opracowanym przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej dwutygodniowe ferie zimowe dla województwa mazowieckiego 
ustalono w dniach od 11 do 23 lutego 2008 r. Zimowa przerwa świąteczna przewidziana 
jest od 24 do 31 grudnia 2007 r., a wiosenna przerwa świąteczna od 20 do 25 marca 
2008 r. Dodatkowymi dniami wolnymi będą 2 maja i 23 maja  oraz 2 listopada, ale po 
odpracowaniu zajęć w sobotę. Ferie letnie rozpoczną się 21 czerwca 2008 r.

Wszystkim uczniom szkół bielańskich życzę sukcesów w nowym roku szkolnym, 
zapraszając na dodatkowe międzyszkolne zajęcia pozalekcyjne prezentowane obok.

Zofia Gajewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
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Głos Seniora
Po seniorskim lecie

W mijającym sezonie bielańscy se-
niorzy po raz pierwszy w historii letnich 
wczasów wypoczywali na terenie Aka-
demii Wychowania Fizycznego. Trzy 
turnusy naszego „Lata w mieście” po-
przedziło jego uroczyste otwarcie w sali 
balowej AWF, uświetnione obecnością: 
Jego magnificencji rektora uczelni, pro-
rektorów oraz naukowców z dziedzin 
turystyki i rekreacji. Przybyli honorowi 
goście z Biura Polityki Społecznej Urzę-
du m. st. Warszawy, przedstawiciele 
władz Dzielnicy Bielany i radni z Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. Licznie 
zgromadzeni wczasowicze nie ukrywali 
przejęcia, a prawdziwy entuzjazm wzbu-
dziła obietnica naukowców – utworzenia 
na AWF Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
w formie regularnych zajęć poświę-
conych szeroko rozumianej promocji 
zdrowego stylu życia. Po wystąpieniach 
oficjalnych był koncert zespołu jazzowe-
go „The Swingers” pt. „Warszawa da się 
lubić”, a potem poczęstunek i bal.

Organizatorzy tegorocznych wcza-
sów to: Urząd Dzielnicy Bielany m. st. 
Warszawy, Bielański Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Akademia Wychowania 
Fizycznego, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej oraz Fundacja na Rzecz 
Kobiet „Ja Kobieta”. Pierwszy turnus 
trwał od 2 do 13 lipca, drugi od 16 do 27 
lipca, trzeci od 30 lipca do 11 sierpnia. Na 
każdym turnusie wypoczywało liczniejsze 
niż dotychczas grono wczasowiczów: od 
ponad 70 do ponad 100 osób, od ponie-
działku do piątku włącznie, w godz. 9.00 
– 17.00. Dostawali dwa posiłki – obiad 
i podwieczorek, a także napoje.

Nie brakowało atrakcji. Wielkim po-
wodzeniem cieszyły się zajęcia uspraw-
niające, prowadzone przez specjalistów 
z Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF: 
gimnastyka na sali i w uczelnianym base-
nie oraz tzw. Nordic Walking (chodzenie 
z kijkami). Opiekujące się seniorami bie-
lańskie Ośrodki Wsparcia Nr 1 i 2 orga-
nizowały ciekawe konkursy z nagrodami, 

wykłady i prelekcje, występy znanych 
artystów scen warszawskich. Były tak lu-
biane przez seniorów tańce integracyjne 
w kręgu, wieczorki taneczne, wycieczki 
autokarami w Polskę, biesiady przy ogni-
sku, spacery po leśnych terenach AWF. 
Zorganizowano też zajęcia komputerowe 
– nową atrakcję naszego lata w mieście. 
W imieniu wczasowiczów, wszystkim 
mecenasom, opiekunom i sponsorom 
seniorskiego wypoczynku, składamy 
serdeczne podziękowania.

Wspominając mijający sezon, godzi 
się wymienić dwie imprezy w Klubie 
Mieszkańców „Chomiczówka”, na których 
bawiliśmy się tłumnie pod koniec czerw-
ca. Wydział Kultury Dzielnicy Bielany 
i Warszawska Spółdzielnia Budowlano- 
Mieszkaniowa „Chomiczówka” urządziły 
nam „Powitanie lata”, z poczęstunkiem 
i programem artystycznym w wykonaniu 
Kiry Płonczynskiej, Andrzeja Płonczyn-
skiego i Cezarego Szczygielskiego. Zaś 
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. 
Warszawy, Ognisko TKKF „Chomiczów-
ka” i WSBM „Chomiczówka” sprawiły, że 
już kilka dni później tańczyliśmy na wie-
czorku integracyjnym. Przygrywał nam 
zespół „The-Nice”, a rolę konferansjera 
i wodzireja zarazem pełnił ochoczo nasz 
pan Czarek Szczygielski, rozśmieszając 
balowiczów do łez.

Ciekawi świata wędrownicy
Są zgraną grupą, działającą przez cały 

rok, a najaktywniejszą w czasie wakacji. 
Koło Nr 3 PTTK „Renciści” – według 
opinii Oddziału Żoliborskiego i Zarządu 
Stołecznego PTTK – działa wzorowo, co 
znalazło wyraz w przyznaniu mu złotej 
Honorowej Odznaki Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajobrazowego. 

Istnieje od 1969 roku, obecnie zrzesza 
ok. 160 członków. Są to emeryci i renci-
ści (średnia wieku 70 lat), w większości 
o bardzo niskich świadczeniach. Waż-
nym zadaniem Zarządu Koła jest więc 
nieustanna troska, aby organizowane 
imprezy były zarazem ciekawe i tanie. 
Wszyscy działacze pracują tu społecznie, 
tak samo goście zapraszani na wykłady 
i prelekcje. Lokalu na cotygodniowe spo-
tkania w środy użycza kołu nieodpłatnie 
Dom Kultury przy ul. Próchnika. Na tych 
spotkaniach członkowie oglądają slajdy, 
słuchają wykładów na tematy kulturalne, 
historyczne i turystyczne: „podróżują” po 
świecie wraz z prelegentami. W drugą 
środę każdego miesiąca odbywa się tu 
herbatka towarzyska, podczas której 
przekazywane są informacje dotyczące 
pracy koła.

Ale chyba najważniejsze – uważa 
przewodnicząca Wiesława Wojciechow-
ska – są piesze wędrówki po lasach, 
nazywane „spacerkami po zdrowie”. 
Odbywają się w każdy wtorek i piątek. 
Zbiórka wczesnym rankiem, dojazd do 
Kampinosu (bądź w inne okolice War-
szawy) – i w drogę, z przewodnikiem, 
bez względu na pogodę.

Od kwietnia do października organi-
zowane są też dalsze wycieczki auto-
karowe, najczęściej jednodniowe. Ale 
wyjeżdżali też na dwa dni – szlakiem 
orlich gniazd, do Gniezna, Biskupina, 
Roztocza, Przemyśla, Krasiczyna, Łań-
cuta i w inne miejsca. 

Każdy czwartek to dzień zwiedzania 
Warszawy – jej zabytków, muzeów, wy-
staw. Raz w miesiącu chodzą do opery, 
filharmonii lub teatru – dzięki załatwieniu
tańszych biletów. Tradycją jest wrześnio-
we (żegnanie lata) i sylwestrowe (żegna-
nie roku) ognisko na Uroczysku Opaleń.

Zarząd Koła Nr 3 PTTK „Renciści” 
serdecznie zaprasza wszystkich, którzy 
chcieliby przyłączyć się do ciekawych 
świata wędrowników. Sekretariat czyn-
ny jest w poniedziałki, w godz. 10.00 
– 12.00, w lokalu PTTK przy ul. Ka-
sprowicza 40, tel. 022 253 30 02. Aby 
zapisać się, należy przynieść dokument 
tożsamości i dwie fotografie. Chętnych
do zapoznania się z atmosferą koła 
Zarząd zaprasza w środy o godz. 17.00 
do Społecznego Domu Kultury przy ul. 
Próchnika 8a, na tyłach teatru „Komedia”. 
W oknie zawsze tam wisi plan pracy na 
miesiąc bieżący i przyszły.

W klimacie jubileuszu ...
... czyli setnego numeru „Naszych 

Bielan”, warto przypomnieć, że rubryka 
„Głos Seniora” ma już siódmy rok, po 
raz pierwszy ukazała się bowiem w roku 
2000, w numerze styczniowym. Piszemy 
o tym, aby Wam uzmysłowić, jaki prezent 
sprawiają starszym czytelnikom „Nasze 

Bielany”, zamieszczając co miesiąc „Głos 
Seniora”.  Wydawałoby się, że miliony 
polskich emerytów i rencistów to dla wy-
dawców łakoma nisza czytelnicza, więc 
pismo o seniorskich sprawach powinno 
sprzedawać się dobrze. I nawet od czasu 
do czasu takie pisma powstają. Wkrótce 
jednak padają. Jak komentują wydawcy, 
to dlatego, że rzekomo nie ma w nich 
o czym pisać. Żartują nawet, że polski 
czytelnik chłonie tzw. tematy ostre, 
a seniorzy – cóż – nie ćpają, nie należą 
do mafii, nie pikietują przed sejmem, nie
blokują dróg ... W dodatku dla młodych 
dziennikarzy senior to bardziej wykopa-
lisko niż żywy człowiek, szamoczący się 
z na wskroś ludzkimi problemami.

A tymczasem na świecie ukazuje 
się mnóstwo czasopism adresowanych 
do starszego pokolenia: poświęconych 
jego miejscu i roli w starzejących się 
społeczeństwach, zdrowemu stylowi 
życia itp. A i nasz „Głos Seniora” w tym 
małym punkcie na mapie świata, jakim 
są Bielany, nie dość, że nie padł z braku 
poczytności, ale cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem – nie tylko wśród 
seniorów.

W imieniu Rady Programowej Senio-
rów Bielańskich i wszystkich czytelników 
tej rubryki – serdecznie dziękujemy 
„Naszym Bielanom” za jej istnienie i ży-
czymy wszystkiego najlepszego, drogi 
Jubilacie!

Pod redakcją: 
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant: 
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

W czerwcowym numerze „Naszych 
Bielan” w podpisie pod zdjęciem na 
stronie 7 obrazującym artykuł pt. Dni 
Zdrowia i Urody omyłkowo umieściliśmy 
nazwisko Zofii Czernickiej zamiast red.
naczelnej „NAJ” – Hanny Pawilonis.

Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

Sprostowanie

Od początku ubiegłego roku mile 
spędzamy czas na niedzielnych 
wieczorkach w Bielańskim Ośrodku 
Kultury.

Początkowo dwa razy w miesiącu, 
a ostatnio w każdą niedzielę przy do-
brej muzyce „na żywo” bawią się ludzie 
nie tylko z Bielan, ale i z tak odległych 

dzielnic jak Praga czy Targówek. Każdy 
usłyszy tu muzykę dla siebie: niezapo-
mniane tanga, walce, samby, rock and 
roll, a także  najnowsze przeboje.  Głos 
pana Andrzeja Boguradzkiego działa na 
wszystkich uczestników bardzo kojąco 

Jak w rodzinie 
Bielańskie Podwieczorki

i romantycznie. Panuje miła atmosfera. 
Bawimy się wspaniale, zawsze wzno-
sząc urodzinowe lub imieninowe toasty 
na cześć uczestników wieczorku. Bufet 
w Bielańskim Ośrodku Kultury jest 
bardzo dobrze zaopatrzony, serwuje 
kawę, herbatę, zimne napoje oraz dania 
gorące.

Działalność nasza wznowiona będzie 
2 września. Serdecznie zapraszamy na 
„Bielańskie Podwieczorki” wszystkich 
warszawiaków, którzy lubią dobrą i kul-
turalną zabawę.

 Halina Kondas

Zabawa przy dobrej muzyce
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Tegoroczne wczasy dla seniorów były 
wyjątkowe. Po raz pierwszy zorganizo-
wano je na terenie Akademii Wychowania 
Fizycznego i przy aktywnym współudzia-
le kadry naukowej tej uczelni. Do tej pory 
seniorzy mieli swoje stacjonarne wczasy 
na terenie dawnego Klubu Sportowego 
„Hutnik”. Teraz powstaje tam Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe, więc wydawało 
się, że w tym roku wczasów dla senio-
rów na Bielanach wcale nie będzie. 
Na pomysł wykorzystania do tego celu 
pięknych terenów AWF wpadł burmistrz 
Marek Keller, a rektor uczelni, prof. Hen-
ryk Sozański życzliwie odniósł się do tej 
propozycji. – To świetna lokalizacja, dużo 
lepsza niż „Hutnik” – powiedziała nam 
pani Henryka, jedna z uczestniczek im-
prezy, a jej zdanie podzielała większość 
seniorów. 

Tegoroczne wczasy były też rekordo-
we pod względem frekwencji – w sumie 
na 3 turnusach odpoczywało i bawiło się 
kilkaset osób. Niektórzy wzięli udział we 
wszystkich trzech turnusach, inni tylko 
w jednym, ale wszyscy po tych dniach 
spędzonych wspólnie na wykładach, 

ćwiczeniach, tańcach i zwyczajnej roz-
mowie, byli zadowoleni i wdzięczni za 
zorganizowanie tych wczasów. – To 
wspaniale, że ktoś jeszcze myśli o nas, 
ludziach starszych. Szczególne podzię-
kowania należą się zarządowi dzielnicy 
Bielany, że dał pieniądze na tę imprezę. 
Ale nie odbyłaby się ona bez tych, któ-
rzy się nami opiekują: pani Marii z klubu 
seniora na Wrzecionie, pana Grzesia, 
naszej pani doktor, która z nami ćwiczy, 
pań wolontariuszek, które swój czas po-
święcają nam. Tym i wielu innym dobrym 
ludziom jesteśmy szczególnie wdzięczni 
– mówiła pani Władysława. Szczególnie 
istotne było zapew-
nienie transportu 
tym podopiecznym, 
którzy mają proble-
my z chodzeniem. 
Specjalnie dosto-
sowany samochód 
przywoził i odwoził 
mniej sprawnych 
uczestników im-
prezy.

Wczasy dla se-
niorów na terenie 
akademii są orga-
nizowane w for-
mie stacjonarnej. 
– Nasi podopieczni 
zbierali się na AWF 
od godz. 9 rano. Codziennie mierzono 
im ciśnienie. Potem były różne zajęcia 
– gimnastyka, spacery, wykłady o zdro-
wym stylu życia, dbaniu o higienę i urodę. 

Wyjątkowe wczasy dla seniorów
Były zajęcia komputerowe, niezwykle po-
pularne wśród seniorów, były potańcówki 
i wyprawy za miasto. Naturalnie zapew-
nialiśmy pełne wyżywienie. Ok. godz. 
17 kończył się „dzień wczasowy”, nasi 
podopieczni dostawali suchy prowiant na 
podwieczorek i rozchodzili się do domów 
– opowiada Maria Dąbecka, kierownik 
ośrodka przy ul. Wrzeciono 5a.

Takie wczasy to dla seniorów znako-
mita forma spędzania wolnego czasu, 
dowiedzenia się czegoś nowego o świe-
cie, nauczenia nowych rzeczy, a także 
podreperowania zdrowia. – Wszystkich 
uczestników wczasów obejrzał lekarz, 
były konsultacje medyczne ze specjali-
stami, zrobiliśmy naszym podopiecznym 
kompleksowe badania. To ważne dla tych 
osób, które często nie mają siły, by o sie-
bie zadbać – uważa pani Maria. Istotna 
jest także zmiana mentalności seniorów, 
którzy często trafiają na takie wczasy zre-
zygnowani, przygnębieni, przekonani, że 
wraz z nadejściem starości wszystko co 
dobre skończyło się dla nich. – Chcemy 
pokazać naszym seniorom i seniorkom, 
że starość to nie koniec świata, że można 

ją spędzić ciekawie. 
A co najważniejsze 
– nie w samotności 
– przekonuje Maria 
Dąbecka.

Bo też samotność 
to jedna z najwięk-
szych zmór starości. 
Wczasy to okazja, by 
wyjść z domu, nawią-
zać nowe znajomo-
ści. – To prawda, że 
w młodości prościej 
i szybciej zawiera się 
przyjaźnie, ale i na 
starość nie jest to nie-
możliwe. Ja na tych 
wczasach poznałam 

kilka miłych pań, z którymi się polubiły-
śmy i mamy zamiar podtrzymywać kon-
takt tak często, jak się da. Uważam też, 
że kluby seniorów powinny być czynne 
także w soboty i niedziele. Byłoby to 
dobre dla osób niemających rodziny. 
W weekendy najbardziej odczuwa się 
samotność – mówi pani Aleksandra. Jej 
koleżanka pani Władysława dodaje, że 
jakkolwiek ona ma rodzinę, z którą spę-
dza weekendy i święta, jednak cieszy 
się, że na wczasach i w klubie seniora 
spotkała ludzi, z którymi może poroz-
mawiać, wyjść na spacer, do kawiarni. 
– Miłość do dzieci i wnuków to podstawa, 

ale każdy powinien jeszcze mieć coś 
własnego, żyć swoim życiem, nie tylko 
najbliższych – uważa pani Władysława. 
Wczasy dla seniorów dają taką szansę, 

więc nic dziwnego, że niemal wszyscy 
uczestnicy tegorocznej edycji już nie 
mogą doczekać się przyszłorocznych 
turnusów. Tym bardziej, że na uroczy-
stym zakończeniu sezonu, przedstawi-
ciele AWF i zarządu dzielnicy zapewnili, 
że najprawdopodobniej kolejne wczasy 
znów będą na terenie uczelni. Uroczy-
stość zakończenia sezonu odbyła się 
szczególnie uroczyście. Był poczęstunek 
(duży wkład miała cukiernia Piotr Kilian 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”
Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy

zapraszają do uczestnictwa w programie pn.

„Nadwaga wrogiem sprawności fizycznej i zdrowia”
Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych - posiadających nadwagę spowo-

dowaną niewłaściwym trybem życia.
W ramach programu odbywają się zajęcia: 
- Nordic Walking
- gimnastyka
- aerobic
- aqua fitness
- spotkania z lekarzem, psychologiem i dietetykiem
Udział w zajęciach BEZPŁATNY.
Informacje i zapisy  w sekretariacie Klubu Mieszkańców „Chomiczówka” ul. Pabla 

Nerudy 1 od poniedziałku do piątku w godz.: 14.00 – 20.00  tel. (0-22) 834-76-98
Program realizowany jest z udziałem finansowym Ministerstwa Sportu.

i cukiernia Hanna Elsner), przemówienia 
władz dzielnicy oraz uczelni, podzięko-
wania i występy artystów. Gdy ze sceny 
popłynęły wzruszające słowa pieśni 
wojskowych i wojennych, podchwyciła 
je cała sala. Śpiewali wszyscy, a nie-
którym zakręciły się w oku łzy. Które 
na szczęście szybko obeschły, gdy do 
tańca zaprosił zebranych zespół mu-
zyczny. Tańczono, jak co dzień, bawiono 
się, żartowano, wymieniano telefonami 
i dzielono nadzieją na ponowne spotka-
nie już za rok.

Małgorzata Tańska

W Szpitalu Bielańskim wciąż trwają 
zapisy na profilaktyczne badania cyto-
logiczne szyjki macicy. Celem badań 
jest wykrycie wczesnych zmian przed-
nowotworowych i raka szyjki, a w kon-
sekwencji obniżenie zachorowalności 
i umieralności kobiet w Polsce na tę 
chorobę. W tym roku w Polsce wyżej 
wymienione badania przeprowadzane 
są w trzech etapach:

1. Podstawowym - wykonywanym 
przez lekarza ginekologa pobraniu pró-
bek do badań cytologicznych.

2. Diagnostycznym - pracownia cy-
todiagnostyczna poddaje ocenie mikro-
skopowej próbki pobrane podczas etapu 
podstawowego.

3. Diagnostyka pogłębiona – ten 

Profilaktyka nowotworu szyjki
macicy w Szpitalu Bielańskim

etap polega na przeprowadzeniu badań 
kolposkopowych i histopatologicznych, 
a także na postawieniu rozpoznania na 
podstawie przeprowadzonych wcześniej 
badań.

Poza Szpitalem Bielańskim, do wyko-
nania diagnostyki pogłębionej zakwalifi-
kowano tylko dwie placówki medyczne 
w Warszawie. Kryteria oceny dotyczyły 
m.in. jakości preparatów cytologicznych, 
aparatury oraz kwalifikacji personelu.

W Szpitalu Bielańskim badania wyko-
nywane są po telefonicznym ustaleniu 
terminu. Kobiety zainteresowane prosimy 
o kontakt z rejestracją Poradni Położni-
czo-Ginekologiczne pod nr: (022) 569 03 
82, w godz. od 8.00 do 15.35.

Monika Zyburtowicz

Wrześniowy plan imprez i bielańskich 
uroczystości patriotycznych

1 września (sobota) – z okazji 68. rocznicy wojny obronnej 1939 r. oraz Dnia 
Kombatanta  odbędzie się uroczystość patriotyczna (godz.13.15) pod pomnikiem 
30 Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim, poprzedzona 
Mszą św. (godz.12.00) w kościele pw. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie. Po 
uroczystości – koncert w Klubie „Chomiczówka”.

9 września (niedziela) –  na pl. Konfederacji uroczystość patriotyczna ku czci 
poległych i pomordowanych żołnierzy 77 Pułku Armii Krajowej Okręgu Nowo-
gródzkiego i mieszkańców Ziemi Lidzkiej. Godz. 12.00 – Msza św. w kościele św. 
Zygmunta, godz. 13.00 – uroczystość przy Głazie Pamiątkowym.

17 września (poniedziałek) – Msza św. o godz. 12.00  w kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego przy ul. Broniewskiego ku pamięci żołnierzy walczących w szeregach AK, NSZ, 
ZWZ. Inicjatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju.

21 września (piątek) – o godz. 12.00 impreza patriotyczna na skwerku 30. Pułku 
Strzelców Kaniowskich przy pomniku upamiętniającym bitwę „Warszawskie Termopile”.

* * *
Ponadto 8 września, w godz. 16.30 – 19.30 w Kampinoskim Parku Narodowym 

„Polana Opaleń” odbędzie się „Czwarte spotkanie przy partyzanckim ognisku”. Orga-
nizatorem imprezy jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany.

* * *
Przypomnijmy jeszcze, że tradycyjnie w trzecią środę miesiąca, 19 września 

– godz. 13.00  odbędzie się zebranie Bielańskiego Klubu Kombatanta, tym razem 
w Al. Zjednoczenia 13, gdzie ma swoją siedzibę Koło nr 7. W programie  przewidziano 
m.in. prelekcję historyczną na temat wydarzeń września 1939 r., którą wygłosi niżej 
podpisany.

Mieczysław Pierzchała                                
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Seniorzy na wczasach...

... i na parkiecie



12 Lipiec/Sierpień 2007

Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy uprzejmie 
informuje, że od dnia 9 lipca 2007 r. do 
połowy grudnia br. na terenie Dzielnicy 
Bielany prowadzona jest kampania 
społeczna pt. „Młoda Warszawa bez %”. 
W kampanii organizowanej przez Urząd 
m.st. Warszawy uczestniczy 17 dzielnic 
stolicy. Na terenie naszej dzielnicy, obok 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy do którego 
należy finansowanie i koordynacja dzia-
łań, w realizacji kampanii partnerują: 
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
– Wydział Oświaty i Wychowania, Policja 
i Straż Miejska. 

Naczelnym celem przedsięwzięcia jest 
ograniczenie sprzedaży oraz spożycia 
alkoholu przez osoby nieletnie. 

W ramach kampanii przewidziano 
następujące etapy działań profilaktyczno
- edukacyjnych:

1) Dystrybucja (w punktach sprzeda-
ży) ulotek i plakatów przypominających 
o obowiązującym zakazie sprzedaży 
alkoholu (Ustawa z dnia 26 października 
1982 r.). Realizatorzy chcą uświadomić 
sprzedawcom obowiązek i prawo spraw-
dzania dowodu osobistego młodych osób 
w sytuacji zakupu alkoholu. 

2) Przeprowadzenie akcji „tzw. agent 
specjalny” kontrolowanego zakupu 
alkoholu przez osoby wyglądające na 
niepełnoletnie. Celem działania zespo-
łów „agent specjalny” będzie określenie 
poziomu dostępności alkoholu dla osób 
niepełnoletnich w różnego typu punktach 
sprzedaży. Wnioski z raportów wskażą 
punkty sprzedaży nieprzestrzegające 
prawa i niewykazujące należytej czujno-
ści przy sprzedaży alkoholu potencjalnym 

Społeczna kampania 
„Młoda Warszawa bez % 2007”

nieletnim. Punkty, w których podczas 
dwukrotnej kontroli nikt nie sprawdził 
wieku młodej osoby i mogło dojść do 
sprzedaży alkoholu, zostaną wpisane 
na „czarną listę” przekazaną Komendzie 
Stołecznej Policji, Straży Miejskiej oraz 
do Biura Działalności Gospodarczej i Ze-
zwoleń, a także Biura Polityki Społecznej 
Urzędu m. st. Warszawy. Sprzedawcy 
z listy zostaną zaproszeni na szkolenie 
dotyczące umiejętności interpersonal-
nych i poprawiające znajomość prawa. 

3) Szkolenia dla nauczycieli oraz 
rodziców, których celem będzie uwrażli-
wienie na problem dostępności alkoholu 
i jego spożywania przez nieletnich. Szko-

lenia zostaną przeprowadzone przede 
wszystkim w dzielnicach, w których 
problem dostępności alkoholu okaże się 
najbardziej powszechny, a wyniki bada-
nia wykażą największe spożycie alkoholu 
wśród młodzieży. 

Po zakończeniu działań na terenie 
warszawskich dzielnic, zostanie prze-
prowadzone (także dla celów ewaluacji), 
badanie podsumowujące nt. percepcji 
działań profilaktyki alkoholowej przez nie-
letnich w Warszawie. Natomiast wśród 
rodziców zostanie przeprowadzone 
badanie pn. „Rodzice wobec problemu 
spożycia alkoholu przez nieletnich”, 
umożliwiające poznanie motywacji i po-
staw rodziców wobec problemu spoży-
wania alkoholu przez młodzież. 

Zainteresowani projektem mogą się 
kontaktować w Działem ds. Uzależnień 
OPS dz. Bielany tel./fax 022/865-16-20. 

Zapraszamy także na stronę interne-
tową „Lato bez %” – http://www.bezpro-
centow.pl

oprac. M.B.

Jeżeli doświadczasz trudności lub przemocy w bliskim związku
Jeżeli w tym co cię spotyka: 
· czujesz się samotna i bezradna
· tracisz wiarę we własne siły i własną wartość
· obawiasz się o przyszłość swojej rodziny
· chcesz zrozumieć co się dzieje w twoim życiu
· chcesz coś zmienić 
Przyjdź porozmawiać i podzielić się swoimi przeżyciami z innymi kobietami, 

które mają podobne problemy. Dołącz do GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET pro-
wadzonej przez przyjaznych i doświadczonych terapeutów.

RAZEM MOŻECIE ZNALEŹĆ WYJŚCIE Z TEJ SYTUACJI!
Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne (do połowy września 2007 r.) przyjmuje Punkt 

Informacyjno – Konsultacyjny przy ul. Nałkowskiej 11, tel. 022/835-43-42. Istnieje 
możliwość zapisu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82, pok. nr 18, I p. tel. 022/639-87-72 w.112 lub 130. 

Spotkania grupy (od połowy września b.r.) odbywać się będą na terenie Dzielnicy 
Bielany, raz w tygodniu, po godz. 17. Wszystkim uczestniczkom na czas spotkania 
zapewniona będzie opieka nad dziećmi (w wieku szkolnym). Udział w spotkaniach jest 
nieodpłatny.

Na dzień dzisiejszy do obsługi do-
wodów osobistych Delegatura Biura 
Administracji i Spraw Obywatelskich 
(BA i SO) w sali WOM na parterze przy 
ul. Lipińskiej 2, dysponuje 10 stano-
wiskami komputerowymi, w tym: 7 do 
przyjmowania wniosków i 3 do wyda-
wania dowodów osobistych.

Jednak z uwagi na czas urlopów, 
obecnie pracuje 7 stanowisk. Od 1 
września br. delegatura ma otrzymać 
z Urzędu Miasta dodatkowy komputer 
oraz czterech pracowników, zatrudnio-
nych na czas określony do końca lutego 
2008 r. Od Urzędu Dzielnicy mamy otrzy-
mać do pomocy w tym samym okresie 6 
dodatkowych pracowników do obsługi 
systemu komputerowego oraz do obsługi 
wizyt domowych u osób starszych i nie-
pełnosprawnych.

W tej chwili „wąskim gardłem” jest 
niepełna obsada, spowodowana sezo-
nem urlopowym. Dlatego obsługujemy 
dziennie 120 osób, jednak od września 
liczba obsługiwanych zwiększy się do 
około 250 osób. Dużo czasu zajmuje 
prawidłowa i staranna weryfikacja doku-
mentów i osób, ale wobec prób wyłudza-
nia dowodów osobistych dla mieszańców 
krajów nieeuropejskich oraz zwiększenia 

Wymiana dowodów osobistych 
w Dzielnicy Bielany

się „popytu” na polskie dowody osobiste 
(dokument w UE zastępuje paszport) 
jest ona konieczna. Od dnia 1 września 
przewiduje się przedłużenie godzin 
urzędowania do godz. 18.00 oraz pracę 
w niektóre soboty. Również od wrze-
śnia przewiduję uruchomienie jednego 
stanowiska dla obsługi inwalidów, osób 
ociemniałych, głuchoniemych i niepełno-
sprawnych poza kolejnością, co dzisiaj 
jest bardzo oczekiwane, ale z podanych 
wyżej powodów niemożliwe.

Problemem jest też pobieranie nu-
merków z systemu numerkowego przez 
osoby  zainteresowane oferowaniem 
tychże za pieniądze. Przy pomocy Stra-
ży Miejskiej próbujemy walczyć z tym 
zjawiskiem – pełny sukces będzie jed-
nak możliwy jedynie przez zwiększenie 
wydajności i likwidację kolejki.

Jestem przekonany, że od 1 września 
br. z każdym dniem sytuacja będzie się 
poprawiała, choć należy podkreślić, 
że tego właśnie (kolejki) spodziewano 
się we wszystkich urzędach gminnych 
w kraju, biorąc pod uwagę słabe zainte-
resowanie obywateli wymianą dowodów 
osobistych przez 6 lat!!!

 Zdzisław Chmieliński, 
naczelnik Delegatury BA i SO Bielany 

Szanowni Mieszkańcy!
Informuję uprzejmie o zmianie przepisów prawnych dotyczących rozszerzenia 

zakresu obowiązków gminy w zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu do szkoły.

W ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 
256, poz.2571, z późn. zm.) art. 17 ust.3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie od-

bywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej 
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także 
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnospraw-
nościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwia-
jącego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opie-
kuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych 
w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami, 
opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają 
rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni”.

Wnioski o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły bądź ośrodka można 
składać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy 
ul. Lipińska 2 pokój 204.

Zofia Gajewicz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Szanowni Rodzice 
dzieci w wieku przedszkolnym!

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany informuje, że od nowego 
roku szkolnego w wymienionych poniżej placówkach oświatowych  prowadzone będą  
alternatywne zajęcia dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy placówek.
1. Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39,  tel. 834-13-47. Zajęcia 

dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat  (zajęcia blokowe: muzyczne, plastyczne, ekologiczne, 
teatralne, edukacyjne). Codziennie w godz. 11.15 – 13.45.

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834-52-59. Zajęcia dla 
dzieci w wieku od 4 do 5 lat (zajęcia blokowe: plastyczne, teatralne, muzyczne, 
ekologiczne, gimnastyczne, edukacyjne). Zajęcia  warsztatowe dla dzieci 3-letnich 
(plastyczne, muzyczne, gimnastyczno-ruchowe, ogólnorozwojowe). Codziennie 
w godz. 9.00 -12.00 dwa razy w tygodniu  po 2 godziny.

3. Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Gwizdak, ul. Andersena 4,  tel. 835-98-45. 
Zajęcia dla dzieci od 3 do 5 lat (zajęcia blokowe: plastyczne, teatralne, muzyczne, 
ekologiczne, gimnastyczne, edukacyjne). Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku od 
3-do 5 lat. Codziennie od poniedziałku  do czwartku w godz. od  9.00 do 13.00, piątek 
9.00 -11.00 dwa razy w tygodniu.

Katarzyna Majdura, Wydział Oświaty i Wychowania
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Dyżury radnych 
we wrześniu i październiku

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

(granica biegnie po granicy dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żerom-
skiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego, ul. Kaspro-
wicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki Wisły – granica 
z dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

1.

2.

Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, czło-
nek Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia
Elżbieta Grabczak – przed. UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkanio-
wej, członek Komisji Inwestycji

3.
Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skar-
bu, członek Komisji Zdrowia

4.
Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty i Komisji 
Inwestycji

5.
Jan Zaniewski
– Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury i Ko-
misji Skarbu

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Siedziba Klubu Kultury „Barka”
ul. Klaudyny 18a
godz. 17.00-19.00

1,8,15, 
22,29

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00

11,25 9,23

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

3,17 1,15

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00

11,25 9,23

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
IX X

1.

2.

Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, 
Komisji Inwestycji i Komisji ds. 
Rodziny
Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej, Członek 
Komisji Architektury

3.

Waldemar Maciejewski – Koło 
Radnych Lewica i Demokraci
Przewodniczący Komisji Skarbu, 
członek Komisji Architektury i Ko-
misji Rewizyjnej

4.
Elżbieta Neska – PO 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
członek Komisji Zdrowia i Komisji 
Skarbu

5.

Kamil Tyszkiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy
Członek Komisji Mieszkaniowej, 
Komisji Skarbu i Komisji Samo-
rządowej

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka

(od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską, 
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, 
po granicy dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

3,10 1,8

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

25 23

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 17.00-18.00

27 25

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

27 25

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

w ramach dyżuru 
Wiceprzewodni-
czącego Rady 
w drugi ponie-
działek miesiąca

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
IX X

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. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, 
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)

1.

2.

Waldemar Kamiński – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Ko-
misji Skarbu i Komisji ds. Rodziny
Mossakowska Maria – Koło 
Radnych Lewica i Demokraci
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy, Przewodnicząca 
Komisji Samorządowej

3.
Ilona Soja-Kozłowska – PO 
Przewodnicząca Komisji Archi-
tektury, członek Komisji Inwestycji 
i Komisji Rewizyjnej

4.
Szczepan Szczepański – PiS
Członek Komisji Zdrowia, Komisji 
Rewizyjnej i Komisji ds. Rodziny

5.
Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji
Inwestycji, członek Komisji Mieszka-
niowej i Komisji Architektury

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

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

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 12.00-13.30

-

Przychodnia Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13, pok. 7
godz. 13.00-14.00

4,25 2,23

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

4

w ramach dyżu-
ru Wiceprzewod-
niczącej Rady 
w czwarty ponie-
działek miesiąca

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
IX X

2

10,24 8,22

1.

2.

Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia, czło-
nek Komisji Skarbu i Komisji Oświaty
Anna Czarnecka – Koło Rad-
nych Lewica i Demokraci
e-mail: ancho@wp.pl
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdro-
wia, członek Komisji Oświaty i Ko-
misji Samorządowej

3.
Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury i Ko-
misji Oświaty

4.

Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Ro-
dziny, Członek Komisji Zdrowia 
i Komisji Mieszkaniowej

5.

Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Wiceprzewodniczący Komisji 
Mieszkaniowej, członek Komisji 
Samorządowej

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młociny

(od styku granic Łomianki, dzielnica Białołęka, dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy 
dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. Ka-
sprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji i dalej między 
osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem leśnym do ul. 
Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z gminą Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

27 25

Siedziba SdPl
ul. Cegłowska 19
godz. 17.30-18.30
Klub „Pod Zdrówkiem”
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-17.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00
SP Nr 77
ul. Samogłoski 9
godz. 17.30-19.00

11 9

Przychodnia Zdrowia
SPZZLO Warszawa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00

5 3

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

27 25

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
IX X

18 16

5 3

1.

2.

Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Sa-
morządowej, członek Komisji 
Oświaty i Komisji Inwestycji

Halina Szerszeń 
– Przewodnicząca Klubu LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji 
Oświaty, członek Komisji Skarbu

3.
Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji, Komisji 
Rewizyjnej i Komisji ds. Rodziny

4.
Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Ro-
dziny, Członek Komisji Mieszkaniowej

5.

Robert Wróbel – Przewodniczą-
cy Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji
Architektury, członek Komisji Inwe-
stycji oraz Rewizyjnej

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka

(granica biegnie od granicy gminy Izabelin i dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem 
leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny a granicą Huty od ul. Improwizacji i En-
cyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, 
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyńską, ul. 
Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice 
i dalej po granicy z gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.40-12.00
SP Nr 223 p. 303
ul. Kasprowicza 107
godz. 8.00-9.00

8,22

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.00-17.30

10 8

BOK
ul. Goldoniego 1
godz. 18.00-20.00
FIlia BOK
ul. Estrady 112
godz. 16.00-18.00

3 1

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00

4,18 2,16

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00

10,24

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
IX X

3 1

3,10, 
17,24

6,13, 
20,27

4,11, 
18,25

Siedziba Unii Pracy tel. 864 08 76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00

-

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

17,24 15,22

w ramach dyżu-
ru Przewodni-
czącego Rady 
w  p i e r w s z y 
i trzeci poniedzia-
łek miesiąca

1,153,17

17 15

JEŻELI:
 Bliska Ci Osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu
 Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
 W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
 Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
 Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
 Twoje Dzieci potrzebują pomocy psychologicznej,
 Masz poczucie, że stoją przed Tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz wybrać,
 Masz kłopoty w szkole
 Czujesz się osamotniony

PRZYJDŹ DO NAS. WIEMY JAK CI POMÓC
BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

UL. NAŁKOWSKIEJ 11,  tel. (022) 835 – 43 – 42
ZAPISY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 Porady prawne – poniedziałki godz. 14.00 – 18.00, środy 10.00 – 14.00 i 16.00 
– 20.00 (dotyczące przemocy w rodzinie),  czwartki 16.30 – 20.00,
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, czwartki 15.00 – 20.00, 

piątki 18.00 - 20.00,
 Porady pedagogiczne – środy 14.00 – 18.00, piątki 12.00 – 16.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw 

rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy domowej) – poniedziałki 15.00 

– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE
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Bielański Ośrodek Kultury we wrześniu
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

25.09 (wtorek)
godz. 18.30

SPOTKANIA KLUBOWE

l. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47
IMPREZY

Dzień otwarty w BOK w programie:  spektakl dla dzieci „Jesienna przygoda”, 
zabawy plastyczne z Panią Ulą i Panią Elżbietą, spotkanie organizacyjne 
z instruktorami prowadzącymi zajęcia taneczne, teatralne i gimnastyczne.
Warsztat teatralny dla młodzieży – casting do grupy teatralnej Teatr Orchestra 
– prowadzenie Jacek Bereżański.
Spektakl teatralny „Nie trzeba krzykiem zagłuszać ciszy nocy” wg Lucyny 
Legut, reż. Gerard Położyński – wstęp wolny

9.09. (niedziela)
godz. 12.30-15.00

16.00-17.00

18.00-19.00

„Randka z poezją” – konkurs poetycki (turniej jednego wiersza o nagrodę 
publiczności) – wstęp wolny
Z cyklu „Kawiarnia bardów” – piosenki Jacka Kaczmarskiego śpiewa Kuba 
Michalski – wstęp wolny

19.09. (środa)
godz. 18.00
21.09. (piątek)
godz. 18.00

Z cyklu „Prawdziwa historia niechcianych pomników”:  „Wojna o groby” 
– wstęp wolny

26.09 (środa)
godz. 18.00

Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry  - gość specjalny Bohdan Łazuka, 
otwarcie wystawy rysunków satyrycznych Juliana Bohdanowicza – wstęp 
wolny

„Bielańskie impresje: Budujemy nowy dom”. W programie wykład o architek-
turze Bielan, spotkanie z prezesem i działaczami Spółdzielni Mieszkaniowej, 
quiz na temat zabytków na  Bielanach oraz koncert – wstęp wolny

30.09 (niedziela)
godz. 16.00

6,13,20,27.09 (czw.) 
godz.16.00-20.00 Klub Gier Towarzyskich – wstęp wolny

DAM PRACĘ
• Agentów ochrony, 40 lat, 7 zł/godz netto, Bielany, Żoliborz. Tel: 
022 663 33 55, 0 506 158 658.

• Pracowników (fryzjer męski, damski, manicurzystka, uczennice) 
do zakładu fryzjerskiego. Tel: 022 834 48 23 

• Poszukujemy do współpracy ( na terenie Warszawy lub bliskie 
okolice) właściciela dużej sali przystosowanej do organizowania 
wesel. Posiadamy dużo klientów. Tel: 604 405 155, 606 727 931. 

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się starszą osobą. Referencje. Tel. 022 669 60 57.
• Zaopiekuję się starszą osobą. Referencje. Tel. 693 656 191.

SPRZEDAM
• Zamrażarkę szufladową - cena 400 zł, deski jesionowe podłogowe, 
wyrobione ok. 18 m2, rury miedziane CO Ø 2 ok. 20 mb oraz kredens 
kuchenny „Antyk” – brązowy dąb,  tel. 0510 277 519, 022 833 37 72.

• Piec kąpielowy Junkers – krótko używany. Tel: 0 603 074 964 
• Całe oprzyrządowanie na taksówkę MPT. Tel: 0 696 434 247.
• Przedwojenne meble (komoda, szafa trzydrzwiowa, duży okrągły 
stół, lustro). Tel. 602 299 090.

KUPIĘ
• Samochód osobowy, pierwszy właściciel  cena do 17 tys/zł. Tel: 
0 506 871 924

• Garaż w okolicy ul. Przytyk w osiedlu Wrzeciono. Tel: 604 405 
155, 022 835 32 81.

LOKALE
• Sprzedam segment 134 m2, garaż 18,40m2, media, zabudowa 
jednorodzinna, cisza, spokój, ładna okolica, Dziekanów Polski. 
Tel: 0608 477 588.

„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.
wstęp 10 zł

2.09. (niedziela)
godz. 17.00-21.00

12.09. (środa)
godz. 18.00

„Polskie drogi” – koncert chóru Armii Krajowej „Nowogrodzkie Orły” – wstęp 
wolny.

• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia na 
terenie Warszawy lub w granicy strefy podmiejskiej MZA. 
Czynsz 700,00 – 800,00 zł miesięcznie. Tel: 0 696 219 475 
po godz. 19.00.

• Kupię mieszkanie lub segment w Warszawie lub bardzo bliskiej 
okolicy, cisza, zieleń, garaż w budynku, ogródek (wysoki parter) 
powyżej 65 m², 3-4 pokoje. Tel: 604 405 155.

• Zamienię 2 atrakcyjne mieszkania, Bielany 61 m2 i Saska Kępa 50 
m2 na dom lub segment w Warszawie, cisza, zieleń do zamiesz-
kania w idealnym stanie. Tel: 604 405 155.

• Na terenie Warszawy lub w strefie podmiejskiej młode małżeństwo 
wynajmie mieszkanie z czynszem 700.00 – 800.00 zł m-nie. Tel: 
0 696 219 475 po 19.00.

• Sprzedam siedlisko na Podlasiu 15550 m2, sad, dom murowany, 
garaż. Tel. 022 833 37 72, 0 609 07 37 72.

• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe przy ul. Marymonckiej o pow. 
26 m² , pokój z widną kuchnią , dużym balkonem, na trzecim piętrze 
z windą na lokal równorzędny w innej dzielnicy lub miejscu. Tel. 
691-681-636.

USŁUGI
• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa 
sprężarek, chłodnic – Dariusz Kupiec. Tel: 0501 160 500, 022 
833 20 14.

• Wesela 90 zł od osoby przy bardzo bogatym, pełnym menu, 
atrakcyjne sale, możliwość bardzo atrakcyjnej orkiestry, kamery, 
autokar. Wysoki poziom usługi. Możliwość obejrzenia reportaży 
wideo z wesel w naszym wykonaniu. Tel: 604 405 155, 606 
727 931.

• Zespół muzyczny – wesela i inne, bardzo wysoki poziom, wodzirej, 
prezentacja, bezalkoholowość, przystępne ceny. Do wglądu dla 
klienta (www.wesela.u2.pl) nagrania wideo z wesel z naszym 
udziałem. Tel: 022 835 32 81.

Ogłoszenia drobne

do 24.09.2007 wystawa twórczości sekcji „Rysunek i malarstwo” działającej przy Bielańskim 
Ośrodku Kultury

WYSTAWY

do 30.09.2007 „Metrem na Bielany” wystawa projektów stacji Metra na odcinku bielańskim

16.09 (niedziela)
godz. 16.00

23.09. (niedziela)
godz. 17.00-21.00 „Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna – wstęp 10 zł

28.09. (piątek)
godz. 18.00 Otwarcie wystawy malarstwa Barabary Obary – wstęp wolny

Naszemu Koledze

Jerzemu Łuczyńskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

koleżanki i koledzy z Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami 
i Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Bielany 

Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki.
wstęp wolny

Informacje o zajęciach stałych w Bielańskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2007/2008 już 
wkrótce na stronie internetowej.

Naszej Koleżance

Iwonie Drzażdżyńskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

UWAGA SŁOŃ
W majowym numerze „Naszych Bielan” ukazała się informacja 

o akcji „SŁOŃ”, dotycząca rzeźby tego sympatycznego zwierzęcia, 
która kiedyś znajdowała się w Lasku Bielańskim.

W imieniu redakcji serdecznie dziękujemy Czytelnikom za prze-
słane zdjęcia słonia i prosimy o następne. W najbliższym czasie 
poinformujemy Państwa o dalszym ciągu akcji „SŁOŃ”.

Bartosz i Przemysław Jankowscy – 1983 r.

Zainteresowanych zamieszczaniem na łamach „Naszych Bielan” bezpłatnych 
ogłoszeń drobnych informujemy, że po wydaniu czerwcowego numeru zostały usu-
nięte wszystkie dotychczasowe ogłoszenia (zgodnie z ustną informacją udzielaną 
ogłoszeniodawcom).

Począwszy od 2 lipca przyjmujemy nowe ogłoszenia do kolejnych numerów 
miesięcznika w 2007 r.

Redakcja

P
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Kiedy słońce świeci już coraz niżej, 
kiedy wydłużają się cienie i kiedy na 
wieczorne spacery trzeba zabrać bluzę, 
to znak, że jesień zbliża się ogromnymi 
krokami. To oznacza również, że kończą 
się wakacje… A gdzie w tym roku spędzi-
li wakacje młodzi mieszkańcy Bielan?

– W tym roku po raz pierwszy wy-
jechałam na samodzielne wakacje! 
– Radośnie wykrzykuje szesnastoletnia 
Paulina. – Udało mi się ubłagać rodzi-
ców, żeby w końcu mnie puścili. Było 
fantastycznie! Pojechaliśmy pod namioty 
do koleżanki na działkę. Nie było łatwo, 
bo noce były zimne i wilgotne, a tuż po 
wschodzie słońca robił się taki upał, że 
trzeba było uciekać z namiotów. Kąpa-
liśmy się w jeziorze, gotowaliśmy na 
ognisku. Jednej nocy rozpętała się taka 
burza, że musieliśmy wybiec z namiotów 
i trzymać śledzie, żeby się nie powyry-
wały z ziemi. To była przygoda! Miałam 
naprawdę fantastyczne wakacje, a to 
dzięki rodzicom, którzy mi zaufali i po-
zwolili przeżyć przygodę.

– W tym roku nie pojechałam nigdzie. 
Pracowałam w barze, jako kelnerka. – 
Mówi siedemnastoletnia Zuzia. – W ciągu 
dnia opalałam się ławce przed blokiem, 
a wieczorem jechałam do baru. Czasem 
pracowałam do czwartej nad ranem, 
a czasem tylko do północy. Na szczęście 
nie spotkałam się z ordynarnym zacho-
waniem, czy z prostackimi zaczepkami. 
Muszę przyznać, że praca kelnerki jest 
bardzo ciężka. Ale poznałam masę 
nowych ludzi. Myślę, że jestem teraz 
bardziej otwarta. A pieniądze, które udało 
mi się zarobić, przeznaczę na wyjazd na 
narty zimą. I to nie w polskie góry, a do 
Włoch – na lodowiec!

– Większą część wakacji spędziłem 
na boisku. – Puszcza oczko nastoletni 
Marek. – Najpierw byłem na obozie pił-

Wakacyjne
wspomienia

karskim, a potem praktycznie codziennie 
miałem treningi. To naprawdę intensywne 
dwa miesiące. Myślę, że jestem teraz 
w mojej szczytowej formie. Boje się tyl-
ko o jej spadek. Jak zacznie się szkoła 
i trzeba będzie się uczyć, będę miał mniej 
czasu na piłkę. Ale nie ma co martwić 
się na zapas. Obóz był naprawdę super. 
Mieszkaliśmy w ośrodku wypoczynko-
wym nad morzem, więc wieczorami i ra-
no biegaliśmy po plaży. Rewelacja!

– Proszę sobie wyobrazić, że byłam 
w Egipcie! – Ożywia się szesnastoletnia 
Marta. – Moja mama wygrała wycieczkę 
dla dwóch osób i mnie zabrała. Co praw-
da tata się trochę dąsał, ale udało się go 
udobruchać. Muszę przyznać, że zemsta 
faraona, to nie żaden mit, czy straszak. 
Dobrze, że zabrałyśmy z mamą leki, bo 
pewnie spędziłabym wakacje w pokoju. 
Wybrałyśmy się w rejs po Nilu, widzia-
łyśmy piramidy i Sfinksa. To było coś 
niesamowitego. A powietrze tam jest tak 
gorące, że jak tylko wysiada się z samo-
lotu, bucha taki żar prosto w twarz, że aż 
zapiera dech. To były wakacje mojego 
życia…

– Wakacje? A nie widać po mojej opa-
leniźnie? – Gładzi się po twarzy Paweł. 
– Jak co roku pojechałem z bratem na 
łódki, a potem z rodzicami na Mazury. 
Niby nic nadzwyczajnego, a tymczasem 
było super. Na Mazurach poznałem 
dziewczynę. Mam nadzieję, że uda nam 
się utrzymać kontakt, bo ona niestety 
mieszka w Krakowie. Nic więcej już nie 
powiem!

Szalone, pracowite, pełne przygód, za-
skakujące… Jak wiadomo, co dobre szyb-
ko się kończy, więc i wakacje nie mogą 
trwać wiecznie. Pozostaje tylko wkleić 
zdjęcia do albumu – będzie co wspominać 
w długie jesienne wieczory…  

Anna Popińska

Przypominamy o Konkursie
WAKACYJNE INSPIRACJE
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Czy istnieje bank, w którym walutą 
jest czas, a nie pieniądz? Bank Czasu, 
bo o nim mowa, to sposób wymiany 
usług i umiejętności. Jego członkowie 
udzielają wsparcia i korzystają z wza-
jemnej pomocy, dzieląc się swoim 
talentem i możliwościami. Tak tworzy 
się sieć wymiany, gdzie każda praca 
jest tak samo ważna i cenna, a czas 
każdego uczestnika warty jest tyle 
samo. 

Banki Czasu cieszą się ogromną 
popularnością. Z jego usług skorzystało 
już kilkadziesiąt tysięcy osób w całej 
Polsce. Teraz, mieszkańcy Bielan będą 
mieli swój Bank Czasu. Projekt został 
przygotowany przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych Wrzeciono. Uczestnictwo 
w Banku Czasu to nie tylko zaoszczę-
dzone pieniądze, ale przede wszystkim 
twórcze wykorzystanie zdolności, zna-
lezienie pożytecznego zajęcia i okazja, 
żeby nauczyć się czegoś nowego, jest to 
też sposób na samotność osób starszych 
i niepełnosprawnych – powiedziała Mał-
gorzata Stradomska jedna z koordyna-
torek projektu. 

Mycie okien, nauka języków obcych, 
pomoc w robieniu zakupów, tworzenie 
stron internetowych, a nawet wspólne 
spacery to tylko niektóre z ponad stu 
usług w katalogu Banku Czasu. Zasady 
działania Banku Czasu są proste. Trzeba 
się zapisać zgłaszając przy tym usługi, 
pomoc jaką możemy zaoferować oraz 
jaką chcemy pozyskać. Koordynator 
projektu kontaktuje osobę, która zaofero-
wała daną usługę z osobą, która zgłosiła 
na nią zapotrzebowanie. Dochodzi do 
„transakcji”. Osoba świadcząca usługę 
„zarabia” godziny, za które następnie 
może otrzymać pomoc innego członka 

Bank, 
w którym nic 
nie kosztuje

Banku, na którą zgłosiła zapotrzebowa-
nie. Osoba, która skorzystała z usługi, 
odpracowuje pobrane godziny. 

Więcej informacji w siedzibie CIL 
Wrzeciono, ul. Wrzeciono 41, 022 865 
01 69.

baf

359 latarni gazowych oddano do 
użytku w latach 1934 – 1938, na terenie 
Bielan.

80 lat temu przy ul. Marymonckiej 
powstał Cmentarz Żołnierzy Wło-
skich.

300 osób mogła pomieścić karczma 
restauracji „Bochenek”, która znajdo-
wała się w Lesie Bielańskim.

75 patronów mają bielańskie ulice.
19 pomników i tablic pamiątkowych 

znajduje się na Bielanach.
4000 chłopów brało udział w po-

lowaniu zorganizowanym przez króla 
Augusta II w Lesie Młocińskim.

8000  d rzewek wyhodowano 
w szkółce na Rakowcu. Później zasa-
dzono je w Lasku Bielańskim.

69 lat temu na Bielany zaczęły jeź-
dzić tramwaje linii 17.

100 numerów liczy wydawana od 9 
lat gazeta „Nasze Bielany”.

Jubileusz
Gdybyśmy każdą stronę ze 100 

numerów „Naszych Bielan” położyli 
obok siebie, powstałaby „gazetowa 
taśma” o długości 24 kilometrów. 

Gazeta „Nasze Bielany” wydawana 
jest od 9 lat. W ręku trzymają państwo 
100 numer „Naszych Bielan”. Jesteśmy 
dumni, że możemy ją dla Państwa 
tworzyć. W każdym numerze staramy 
się, aby każde pokolenie bielańczy-
ków znalazło coś dla siebie. „Nasze 
Bielany” stały się głównym źródłem 
wiedzy dla mieszkańców. Dzięki nam 
dowiadujecie się Państwo dosłownie 
o wszystkim, co się wydarzyło lub ma 
się wydarzyć na Bielanach. W 2016 
roku będziemy pisać o 200 numerze 
„Naszych Bielan”.
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Lubię podczas spaceru zapuszczać 
się w nieznane mi miejsca na Bielanach. 
Czuję się wtedy jak odkrywca nieznanych 
lądów. Przyglądam się ludziom, tak jakby 
należeli do tubylców nieznanego mi świata. 
Przed jedną z takich wypraw w sierpniowe 
popołudnie wzięłam ze sobą dyktafon. 
To był początek miesiąca i nadal trwały 
obchody Powstania Warszawskiego. 
Pomyślałam, że może uda mi się spotkać 
dzielnego Powstańca? 

Na początku, gdy pytałam o Powstanie 
i wysuwałam z torby dyktafon, moi rozmów-
cy podchodzili do mnie bardzo nieufnie. Ale 
po chwili pękała szklana bariera między 
nami i mogłam już tylko słuchać…

– Latem 1944 poznałam bardzo miłe-
go chłopca. – Uśmiecha się ciepło pani 
Maria. – Może to zabrzmi banalnie, ale 
był wtedy dla mnie, jak promyczek słońca 
w deszczowy dzień. Miał kręcone rude 
włosy i błękitne oczy. Nie spodziewałam 
się, że strzała Amora trafi mnie w takim 
momencie. Spotykaliśmy się w okropnych 
miejscach, ale to się w ogóle nie liczyło. 
– Rozmarza się pani Maria. – Naturalnie, 
gdy wybuchło Powstanie mój wybranek 
poszedł wałczyć. Długo płakałam. Bałam 
się, że go stracę i nawet nie będę o tym 
wiedziała. Że umrze w jakimś kanale. Nie 
chciałam się z nim rozstawać. Postanowi-
łam zostać sanitariuszką. Umarł na moich 
rękach trzeciego dnia Powstania… – Pani 
Maria ukradkiem ociera łzę spływająca po 
policzku. – Noszę jego zdjęcie w małym 

Powstańcza nostalgia
medaliku. Myślę, że sam Pan Bóg zesłał 
mi go, abym nie umarła ze smutku. Byłam 
już bliska załamaniu, wojna ciągnęła się 
niemiłosiernie długo. Wszędzie były gruzy 
i zgliszcza. Naprawdę trzeba mieć bardzo 
silny charakter, żeby móc żyć w sąsiedz-
twie śmierci. Dzięki mojemu rudzielcowi 
udało mi się przeżyć, założyć rodzinę 
i doczekać dzisiejszego dnia. Czy nie był 
on darem bożym?

–  Podczas wojny straciłem bardzo dużo 
bliskich mi osób. – Ze smutkiem zaczyna 
pan Jan. – To tragiczne, gdy ojciec musi 
chować własne dziecko. Jest jeszcze 
gorzej, gdy musi pochować całą rodzinę. 
Jednak, wie pani, jest jakiś pozytyw tam-
tego okresu. Odnalazłem mojego brata… 
– Pan Jan nieśmiało patrzy mi w oczy, 
jakby szukał niedowierzania. – Tuż przed 
Powstaniem wieczorami często chodzi-
łem w okolice Getta i wrzucałem jedzenie 
przez mur. Nie był to nie wiadomo jaki 
posiłek, ale bochenek chleba, kawałek 
kiełbasy. Mogli mnie za to rozstrzelać. 
Podczas jednej z takich eskapad, zoba-
czyłem, że nie jestem sam w tym, co robię. 
Trochę się przestraszyłem, że dwóch to już 
na pewno nakryją. Ten drugi chyba poczuł 
to samo, bo od razu uciekł. Gdy sytuacja 
powtórzyła się jeszcze raz, podszedłem 

do niego. Chciał uciec, ale złapałem go 
za rękę i mocno szarpnąłem. I wie pani 
co? – Pan Jan ożywia się. – Spojrzałem 
we własną twarz. Tak! Przede mną stal 
ktoś zupełnie podobny do mnie. Nie mogło 
być wątpliwości! To musiał być mój brat! 
Pamiętam, jak kiedyś mama opowiadała, 
że jedno z jej dzieci zmarło po porodzie. 
Że to był mój brat bliźniak. Zrobiło mi się 
wtedy strasznie smutno, ale w głębi serca 
czułem, że on gdzieś jest, że żyje. – Za-
myśla się starszy pan. – Padliśmy sobie 
w ramiona. Dokładnie pamiętam, to były 
cztery dni przed Powstaniem. Kiedy my-
ślałem, że nie mam już rodziny, że jestem 
sam, odnalazłem brata. To było ogromne 
szczęście, jakiego nie mogłem się w ogóle 
spodziewać. Przeżyliśmy wojnę obaj, mu-
sieliśmy. Bo gdyby jeden z nas umarł, drugi 
straciłby połowę siebie. Nie przetrwałby 
kolejnego dnia. – Pan Jan zamyśla się. 
– Co dwa tygodnie odwiedzam brata na 
warszawskich Powązkach…

Wyłączam dyktafon, dziękuję za rozmo-
wę, ale mój rozmówca się już nie odzywa. 
Na dzisiaj koniec. Wracam z mojej podróży 
bogatsza i mądrzejsza, bo przecież w cią-
głym biegu nie zawsze doceniam to, że 
jestem wolna, że mam rodzinę, że jestem 
zdrowa, że kocham i jestem kochana. 
A czy jest coś cenniejszego? 

Anna Popińska
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Tegoroczną akcję „Lato w mieście 
2007” w dzielnicy Bielany zaplanowano 
w 18 placówkach od dnia 25 czerwca 
2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r. Od 
pierwszych dni bardzo ciekawe programy 
przyciągnęły do placówek wielu uczest-
ników. Zajęcia kierowane przez wykwali-
fikowaną kadrę pedagogiczną odbywały
się od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.30 do 16.30. We wszystkich punktach 
akcji uczestnicy mogli korzystać z nie-
odpłatnych obiadów. Całodniowy pobyt 
dziecka w placówce oraz wszystkie 
wycieczki, bilety wstępu i przejazdu były 
również bezpłatne. Wzorem lat ubiegłych 
organizatorzy starali się, aby zajęcia były 
atrakcyjne i zróżnicowane, dostosowane 
do wieku i zainteresowań uczestników.

 Podczas akcji organizowano wy-
cieczki przybliżające kulturę oraz historię 

Kończy się tegoroczna akcja 
„Lato w mieście”

Warszawy. W ramach zajęć kulturalno-
-oświatowych odbywały się liczne kon-
kursy, turnieje wiedzy, nauka tańca, bale 
i dyskoteki. Ciekawe spotkania z przed-
stawicielami Straży Miejskiej poszerzyły 
wiedzę uczestników o bezpieczeństwie 
w szkole i poza nią. Największym za-
interesowaniem podczas upalnych dni 
cieszyły się  wyjścia na basen. Uczniowie 
uczestniczyli również w zajęciach rekre-
acyjno-sportowych, takich jak koszyków-
ka, siatkówka, piłka nożna, paintball, 
łucznictwo, gry terenowe, tenis stołowy, 
aerobik, ściana wspinaczkowa. 

Akcja ciesząca się dużym zaintereso-
waniem dzieci i młodzieży zbliża się do 
końca, już 3 września br. rozpocznie się 
rok szkolny 2007/2008.

Robert Tkaczyk, 
Wydział Oświaty i Wychowania

KOMUNIKAT
Uniwersytet III Wieku im. Haliny Szwarc oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdro-

wia dla Dzielnicy Bielany zapraszają  mieszkańców Dzielnicy do udziału w zajęciach 
rysunku.

Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą  rozwijać swoje zainte-
resowania. Zajęcia rysunkowe mają na celu rozwijanie aktywności artystycznej oraz 
zapoznanie z technikami rysunku.

Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach  w Bibliotece Publicznej im. Stani-
sława Staszica  przy ul. Duracza 19.

Terminy zajęć:
9 i 16 październik, 13 i 20 listopad, 4 i 11 grudzień, 8 i15 styczeń, 12 i 19 luty, 4 

i 11 marzec, 8 i 15 kwiecień, 13 i 20 maj.
Zapisy przyjmuje do końca września Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla 

Dzielnicy Bielany, ul. Zofii Nałkowskiej 11, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00-
-16.00,  w poniedziałki od 10.00-18.00.

To już siódma edycja tak popular-
nego wśród warszawiaków Festiwalu 
który trwał będzie w dniach od 1 do 10 
września br. Impreza ta na stałe wpisała 
się w krajobraz kulturalny stolicy jako 
cykliczny projekt kulturalny o najwyższej 
randze artystycznej. Tegoroczny festiwal 
otworzy koncert z okazji obchodów Roku 
Karola Szymanowskiego który odbędzie 
się w sobotę, 1 września br. o godz. 
19.30 w Bazylice Najświętszego Serca 
Jezusowego ul. Kawęczyńska 53.

W tym roku Sinfonia Varsovia zagra  
także na Bielanach. Jeden z pięciu kon-
certów tegorocznego festiwalu odbędzie 
się w kościele św. Zygmunta w dniu 2 

Rozpoczęcie sezonu kulturalnego na Bielanach
Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu

września o godz. 20.00. W koncercie wy-
stąpią: wybitny skrzypek brytyjski – Da-
niel Hope i Orkiestra Sinfonia Varsovia 
pod dyrekcją maestro Jacka Kasprzyka. 
W programie koncert skrzypcowy e-mol 
op. 64 F. Mendelssohna i III Symfonia 
F-dur, op. 90 J. Brahmsa.

Całość programu festiwalu jest do-
stępna na stronie internetowej www.
sinfoniavarsovia.org oraz w prasie sto-
łecznej. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich Państwa na koncert w kościele 
św. Zygmunta, który rozpocznie sezon 
kulturalny w naszej dzielnicy.

Wstęp na wszystkie koncerty wolny.
Jarosław Bobin

Formację wokalno-instrumentalną 
„Cantores Varsovienses” tworzą śpiewa-
cy, soliści warszawskich scen operowych 
oraz współpracujący z nimi muzycy 
instrumentaliści. W zespole „Cantores 
Varsovienses” artyści realizują swoje wła-
sne projekty muzyczne, docierając z ar-
cydziełami muzyki operowej i oratoryjnej 
do wielu miast Polski i Europy, promując 
polską muzykę i miasto Warszawę.

VI Festiwal Polskiej Muzyki Sakralnej 
w kościele pokamedul-
skim przy ul. Dewajtis 3 
realizować będą artyści 
działający w ramach for-
macji Cantores Varso-
vienses: 

Justyna Stępień – so-
pran, Grażyna Mądroch 
– sopran, Krzysztof Ma-
chowski – tenor

Ewa Mikulska – kontr-
alt, Zbigniew Dębko – ba-
ryton, Krzysztof Matuszak 
– baryton

Marek Wawrzyniak 
– bas

Michał Kłosiewicz - 
I skrzypce, Agnieszka 
Kłosiewicz - II skrzypce

Zofia Pieniak – wiolon-
czela, Tomasz Kirszling 
– trąbka, 

Adam Kuczewski – or-
gany, pozytyw

Prowadzenie koncer-
tów – Stanisław Bana-
siuk

Konsultacja muzykolo-
giczna – Marta Pielech

Cantores Varsovienses na 
VI Festiwalu Polskiej Muzyki Sakralnej

Projekt i koordynacja realizacji Festi-
walu Polskiej Muzyki Sakralnej – Ewa 
i Tomasz Mikulscy.

Program:
 9 września 2007 r.,  godz. 16.00 – 

Marcin Józef Żebrowski  – „Magnificat”
 16 września 2007 r., godz. 16.00 – Ka-

rol Kurpiński – „Msza Polska”, „Requiem”
 23 września 2007 r., godz.16.00 

– Stanisław Moniuszko – pieśni religijne, 
Msza a-moll.

Niedziela 23 września 2007 r.,  godz. 19.00
koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie”

w dolnym kościele 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ul. Przy Agorze 9

„Melodie filmowe”
w wykonaniu CINEMA trio w składzie:

Justyna Grzegorczyk-Kania – skrzypce
Marzena Białobrzeska-Korzycka – wiolonczela

Tomasz Kania – gitara

Dzieci podczas zabawy w klasie

Dział Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany zaprasza do składania wniosków o przyznanie 
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.09.2007 r. do 
31.08.2008 r. 

Wnioski przyjmujemy w naszej siedzibie przy ul. Przybyszewskiego 80/82 
w pokoju 44 na II piętrze w godzinach: 

poniedziałek 10-18, 
wtorek, środa, czwartek, piątek 8-16.
Wszelkie informacje oraz druki można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka 

lub pobrać ze strony internetowej www.opsbielany.waw.pl

FORUM KLUBOWE 
KLUB PRACY OPS DZ.BIELANY M.ST. WARSZAWY 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE 
z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące przepisów prawa pracy, 

rodzajów umów o prace.
Spotkanie odbędzie się 19 września br. o godz. 13.00 w siedzibie Klubu Pracy przy 

ul. Kleczewskiej 56 (budynek przychodni Zdrowia ) I piętro. Tel.022 834 58 22.
Serdecznie zapraszamy 


