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Piknik
Pożegnanie lata

na Bielanach 
5 września

Park Olszyna

Koncert
MROZA

Sukces mieszkańców Bielan w 
budżecie partycypacyjnym 2016 r.
Rozmowa z Iloną Soja-Kozłowską, zastępcą burmistrza dzielnicy Bielany.

Huta ArcelorMittal Warszawa 
dostarczyła 2000 t prętów na budowę 
155-metrowego biurowca Q22

Godziny otwarcia 
naszych bibliotek w wakacje

Czytaj więcej str. 15

Czytaj więcej str. 9-11

Jak Pani, jako osoba nad-
zorująca w naszej dzielnicy 
prace związane z wyborem 
przez mieszkańców projek-
tów w ramach budżetu par-
tycypacyjnego, ocenia wyniki 
głosowania na Bielanach 
w jego drugiej edycji? 

Znakomicie. Jako miesz-
kańcy Bielan odnieśliśmy 
kilka dużych sukcesów. Po 
pierwsze – prawie co drugi 
pomysł mieszkańców, który 
był poddany głosowaniu wy-
grał i będzie realizowany (na 
108 projektów wygrało 48). 
Myślę, że dla 48 autorów po-
mysłów i środowisk skupio-
nych przy danym projekcie 
to ogromna satysfakcja i ra-
dość. Tworzymy w ten spo-
sób sieć lokalnych liderów 
i angażujemy lokalne mini-
społeczności w kształtowa-
nie swojego otoczenia. Na 
podstawie wniosków wycią-
gniętych z realizacji głoso-
wania w poprzednim roku, 
Społeczny Zespół ds. Budże-
tu Partycypacyjnego pod 
przewodnictwem radnego 
Macieja Chmielewskiego 

(składający się z mieszkań-
ców, radnych i przedstawi-
cieli NGO) zarekomendował 
Zarządowi Dzielnicy taki 
sposób głosowania i taki po-
dział pieniędzy, by zwycięz-
ców było jak najwięcej. 
Dzielnicę podzieliliśmy na 5 
obszarów, mniej więcej rów-
nych pod względem ilości 
mieszkańców oraz dodatko-
wo jeden obszar ogólno-
dzielnicowy tak, aby pienią-
dze były wydane „jak najbli-
żej mieszkańców”. To znako-
micie pobudziło aktywność 
i lokalną rywalizację. Za rok 
być może trzeba będzie roz-
ważyć pomysł zgłoszony 
ostatnio na łamach „TU Bie-
lany”, by podzielić dzielnicę 
według obszarów z Miejskie-

go Systemu Informacyjnego 
i wtedy każdy nawet naj-
mniejszy obszar miałby za-
gwarantowaną pulę pienię-
dzy na swoje potrzeby (m.in. 
Stare Bielany, Radiowo, Wól-
ka Węglowa, Placówka). 

Po drugie – zajęliśmy 4 
miejsce w Warszawie pod 
względem ilości osób głosu-
jących (w rankingu 18 dziel-
nic), w zeszłym roku było to 
miejsce 11.

Po trzecie – mamy sukces 
dotyczący frekwencji w gło-
sowaniu. W tym roku w ska-
li całej Warszawy udział 
w głosowaniu wzięło 172 395 
osób, a więc prawie tyle samo, 
co w zeszłym (166 893).Tym-
czasem na Bielanach głoso-
wało dwa razy więcej miesz-
kańców (w tym roku 14 317, 
a rok temu – 6 381). Udało się 
obudzić zdecydowanie więk-
szą aktywność społeczną. 

Bielany awansowały 
w rankingu dzielnic z 11 na 
4 miejsce. Jak to się stało?

W tym roku pracowali-
śmy w tym samym gronie 
urzędników co w zeszłym, 
ale zaangażowanie było dużo 
większe. Oprócz wspomnia-
nego Zespołu ds. BP i prze-
wodniczącego DKDS radne-
go Daniela Pieńka, zaczął 
pracę nowy koordynator ds. 
BP Witold Strzeszewski, któ-
rego mieszkańcy pamiętają 
z wielu spotkań preselekcyj-
nych i prowadzenia objazdu 
Bielan zabytkowym „angiel-
skim” autobusem w czasie 
pikniku „Witaj lato na Biela-
nach”. Promując zasady BP 
odbyliśmy kilkanaście spo-

tkań z mieszkańcami w wie-
lu miejscach na terenie 
dzielnicy. W � nale powięk-
szyliśmy ilość miejsc do gło-
sowania z jednego do 8 
(w tym niektóre były czynne 
do godz. 20.00). To wszystko 
zaowocowało wspólnym 
sukcesem. Doświadczenie 
ostatnich dwóch lat pokazu-
je, że wygrywają te dzielnice, 
gdzie jest duże zaangażowa-
nie i zgodna współpraca 
mieszkańców,  radnych 
i urzędników. Dlatego jesz-
cze raz wszystkim zaangażo-
wanym w tegoroczny proces 
BP serdecznie dziękuję. 

Teraz jest czas na ewalu-
ację, podsumowanie i wnio-
ski… 

Rzeczywiście, zbieramy 
wszelkie wnioski i uwagi 
mieszkańców, autorów pro-
jektów oraz wszystkich osób 
zaangażowanych tak, by po-
prawić bądź uzupełnić zasa-
dy i regulamin przed trzecią 
edycją BP. W całej Warsza-
wie, ale także i na Bielanach 
przeprowadzamy szczegóło-
wą analizę tegorocznego 
procesu. 

Na gruntowną analizę 
przyjdzie czas, ale już dziś 
możemy mówić o pierwszych 
przemyśleniach i wnioskach. 
Przede wszystkim frekwencja 
pokazała, że mamy jeszcze 
sporo osób, które nie znają 
zasad BP i korzyści, jakie 
z tego wypływają. W kampa-
nii promującej projekty więk-
szy nacisk należy położyć na 
docieranie z materiałami 
o budżecie do wszystkich 

dokończenie na str. 14

Ilona Soja-Kozłowska

Newslettery, czyli elek-
troniczne biuletyny rozsy-
łane do prenumeratorów 
przez Internet tak się zdą-
żyły już opatrzyć, że zaczę-
ły pomału tracić nawet na 
popularności. Dlatego 
w odpowiedzi Bielany uru-
chomiły własny SMSletter. 
Co to takiego?

Wchodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców w zakresie szybkiego 
informowania o najważ-
niejszych wydarzeniach na 
terenie naszej dzielnicy, na 
stronie internetowej www.
bielany.waw.pl można od 

Ruszył SMSletter!
niedawna bezpłatnie zapi-
sać się do serwisu informa-
cyjnego SMS, aby dowie-
dzieć się o tym, co dzieje 
się na terenie Bielan. Wy-
starczy tylko wpisać swój 
numer telefonu, aby regu-
larnie otrzymywać na swój 
telefon informacje kultu-
ralne, sportowe, rekreacyj-
ne oraz komunikaty. 

Zastrzegamy, że numery 
telefonów nie będą udostęp-
niane stronom trzecim. 

Zapraszamy!
http://powiadomienia-

sms.um.warszawa.pl/za-
mow.aspx?dzi_id=23
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IX Sesja Rady Dzielnicy
nie realizacji inwestycji budowy 
przedszkola przy ul. Samogłoska. 
Przyjęli także uchwałę, w której 
stwierdzili ważność wyborów do 
Rady Samorządu Mieszkańców 
Piaski.

Na zakończenie Przewodni-
czący Rady Dzielnicy Bielany 
przedstawił sprawozdanie z anali-
zy oświadczeń majątkowych rad-
nych za 2014 r.

 Teksty uchwał Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

R ada Dzielnicy pozytyw-
nie zaopiniowała blok 
pięciu uchwał w sprawie 
zmian w załączniku 

dzielnicowym Nr III do budżetu 
m.st. Warszawy na 2015 r. W jed-
nej uchwale zmiany te dotyczyły 
przesunięć środków na łączną 

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

chomościami. W następnej uchwa-
le radni podjęli decyzję o zwięk-
szeniu wydatków dzielnicy o kwo-
tę 99 600 zł z przeznaczeniem na 
do� nansowanie projektów reali-
zowanych w ramach programów 
UE. Ostatnia uchwała z bloku 
uchwał, które dotyczyły zmian w 
załączniku dzielnicowym polegała 
na przeniesieniu środków w wy-
sokości 347 000 zł z wydatków 
bieżących na wydatki majątkowe, 
a także na zwiększenie środków 
wyrównawczych z budżetu m.st. 
Warszawy o kwotę 2 380 264 zł w 
zakresie zadań oświatowych. 

Ponadto Rada Dzielnicy roz-
patrzyła skargę na Dyrektora Za-
kładu Gospodarowania Nierucho-

IX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się 1 lipca 2015 r.

mościami w Dzielnicy Bielany, 
uznając ją za bezzasadną oraz po-
zytywnie zaopiniowała sprawoz-
danie z działalności Zakładu Go-
spodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy za 2014 r.

Radni podjęli także uchwałę 
w sprawie projektu wykazu Nr 
2/2014 z dnia 30.04.2014 r. lokali 
użytkowych przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej wraz ze sprzedażą ułamko-
wej części gruntu. Oprócz niej, w 
formie uchwały, zlecili Komisji 
Rewizyjnej Rady Dzielnicy Biela-
ny m. st. Warszawy przeprowa-
dzenie kontroli w zakresie wydat-
kowania środków na przygotowa-

kwotę 99 400 zł w ramach Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz Kultury i Ochrony Dziedzic-
twa Kulturowego. Druga uchwała 
to rezygnacja z realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Doposażenie 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego położonego przy ul. Pę-
cickiej 23 w instalację centralnego 
ogrzewania, centralną ciepłą wodę 
łącznie z węzłem cieplnym i przy-
łączem do miejskiej sieci cieplnej” 
przez Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy. Kolejna 
uchwała tego bloku dotyczyła 
przesunięcia środków w kwocie 
180 000 zł w ramach Ładu Prze-
strzennego i Gospodarki Nieru-

Nie udawaj, że problem 
nie dotyczy ciebie
„Każdy zasługuje na drugą 

szansę” podkreślał Włodzimierz 
Piątkowski – zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany („Twoje Bielany” 
nr 10/2015). Każdy ma prawo do 
błędów, ale nie można unikać od-
powiedzialności i konsekwencji. 
Najtrudniej przyznać się, że pro-
blem zadłużenia dotyczy właśnie 
mnie. Przecież dookoła są inni, 
winni jeszcze większe należności. 
To przekonanie sprawia, że problem 
bagatelizujemy, a tymczasem on nie 
rozwiąże się sam. Najtrudniej zro-
bić pierwszy krok…

Dzielnica Bielany chce 
pomóc dłużnikom lokali 
komunalnych 
9 lipca 2015 r. zmierzono się z 

problemem podczas spotkania „Jak 
wyjść z zadłużenia?”, zorganizowa-

Jak wyjść z zadłużenia?... czyli najtrudniejszy pierwszy krok

nego przez Urząd Dzielnicy Biela-
ny, Biuro Porad Obywatelskich 
(BPO) oraz Zakład Gospodarowa-
nia Nieruchomościami w Dzielnicy 
Bielany z udziałem partnerów: Biu-
ra Polityki Lokalowej m.st. Warsza-
wy i Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany. W czasie spotka-
nia organizatorzy przedstawili na-
stępujący program działania:

● utrata lokalu mieszkalnego 

na skutek zaległości, ubieganie się 
o obniżki czynszu, dodatki miesz-
kaniowe i energetyczne,

● zapobieganie powstawaniu 
zaległości, zasady Programu re-
strukturyzacja zadłużenia,

● różne formy pomocy, wspar-
cia dla osób mających problem z 
regularnym wnoszeniem opłat za 
czynsz oraz zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, 

● rodzaje zadłużeń i odpowie-
dzialność za długi, ze szczególnym 
uwzględnieniem zadłużeń miesz-
kaniowych,

● tryb dochodzenia należności 
przez wierzycieli,

● koszty egzekucyjne i przedaw-
nienie długów,

● jakie zobowiązania spłacać 
w pierwszej kolejności.

Program ten odsłonił wielowy-
miarowy aspekt problemu zadłuże-
nia, na który należy spojrzeć szerzej, 
by w przyszłości racjonalnie łączyć 
stosowanie przepisów i podejmo-
wanie decyzji z istniejącymi narzę-
dziami szeroko rozumianej pomocy 
(programy pomocowe, pomoc spo-
łeczna, świadczenia pieniężne i nie-
pieniężne, poradnictwo, edukacja, 
komunikacja: obywatel-urząd).

Celem spotkania było zauwa-
żenie problemu zadłużenia najem-
ców lokali komunalnych i wyka-

zanie chęci, gotowości niesienia 
pomocy, wsparcia przez Dzielnicę 
Bielany jej mieszkańcom w tema-
tach trudnych. 

Warto rozmawiać…
Spotkanie na temat zadłużenia, 

zaangażowanie w jego przebieg 
i organizację, w połączeniu z fre-
kwencją mieszkańców, jest dowo-
dem na to, że Dzielnica Bielany jest 
gotowa na dialog z mieszkańcami 
i szukanie nowych rozwiązań oraz 
podejmowanie działań zapobiega-
jących powstawaniu zaległości 
czynszowych.

ZGN Bielany i BPO planują 
kolejne spotkania (informacje 
będą ukazywały się na stronie: 
www.zgn-bielany.waw.pl oraz 
w siedzibach ZGN Bielany i Urzę-
du Dzielnicy Bielany).

ZGN Bielany

Naszej Koleżance

Iwonie Walentynowicz
radnej Rady Dzielnicy Bielany

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
po śmierci

Taty

Radni Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

...wiara by czasem nie wierzyć
rozpacz by więcej wiedzieć
i jeszcze ból by nie myśleć
tylko z innymi przetrwać

Ks. Jan Twardowski, Aby się stało 

Grzegorzowi Pietruczukowi
zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany 

najszczersze wyrazy współczucia
i słowa serdecznego wsparcia po śmierci 

Brata
 
 

składają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska

koniec by nigdy nie kończyć
czas by utracić bliskich
łzy by chodziły parami
śmierć aby wszystko się stało
pomiędzy światem a nami

Naszej Koleżance

Basi Zielińskiej
kierownik Wydziału Infrastruktury 

Urzędu Dzielnicy Bielany

wyrazy głębokiego współczucia 
po śmierci

Taty

składają koleżanki i koledzy z Wydziału Infrastruktury

Organizatorzy podczas spotkania z mieszkańcami 
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Rada m.st. Warszawy przyzna-
ła 25 czerwca Bielanom dodat-
kowe ponad 10 mln zł. Zostaną 
one przeznaczone m.in. na 
zadania oświatowe, a także 
sport, przedsięwzięcia kultu-
ralne i ochronę środowiska. 

T o kolejne pieniądze pozy-
skane przez Zarząd Dziel-
nicy Bielany kierowany 

przez burmistrza Tomasza Menci-
nę. „W marcu udało nam się 
zwiększyć nakłady inwestycyjne o 
ponad 26 mln zł, a także wprowa-
dzić do budżetu 6 ważnych inwe-
stycji, od dawna oczekiwanych 
przez bielańczyków. Teraz pozy-
skaliśmy kolejne ponad 10 mln zł, 
dzięki którym uda nam się zinten-
sy� kować działania” – mówi Bur-
mistrz Dzielnicy Bielany Tomasz 
Mencina.

Przyznane ponad 10 mln zł 
zostanie przeznaczonych na ocze-
kiwane przez mieszkańców zmia-
ny oraz kolejne inwestycje w dziel-
nicy.

Na wydatki bieżące do budże-
tu wpłynęło 8 736 000 zł.

W ramach tych wydatków naj-
większa kwota zostanie przezna-
czona na edukację, bo aż 4 739 000 
zł. Poza kosztami bieżącego funk-
cjonowania oraz doposażenia 
szkół i placówek edukacyjnych, 
będą przeprowadzone także kolej-
ne remonty szkół i przedszkoli.

Natomiast 1 620 000 zł zosta-
nie przeznaczonych na remonty 
chodników i dróg dojazdowych 
oraz pielęgnację i rekultywację 
terenów zielonych podległych Za-
kładowi Gospodarowania Nieru-
chomościami oraz utrzymanie 
dróg gminnych.

Część pieniędzy z 560 000 zł 
zostanie przeznaczona m.in. na 
renowację Stawów Brustmana 
i Potoku Bielańskiego. W ramach 

Kolejne 10 mln zł dla Bielan

tych funduszy będą przeprowa-
dzone także konserwacje i napra-
wy placów zabaw oraz stojaków 
rowerowych i siłowni plenerowych 
na Bielanach.

Dzięki dodatkowym 600 000 zł 
będzie możliwe przeprowadzenie 
remontu lokalu, w którym mieści 
się Ośrodek Wsparcia dla Senio-
rów. W ramach tych pieniędzy 
możliwe będzie także przeznacze-
nie części środków na realizację 
programów aktywizujących bie-
lańskich seniorów.

Na przedsięwzięcia kulturalne 
zostanie przeznaczonych 611 000 
zł, w tym m.in. na imprezy plene-
rowe oraz wspieranie inicjatyw 
lokalnych, a także rozszerzenie 
całorocznego programu imprez dla 
wszystkich grup wiekowych reali-
zowanych przez Bielański Ośrodek 
Kultury. Natomiast na bieżące 
funkcjonalnie Centrum Rekreacyj-
no-Sportowego, wydarzenia spor-
towe i zakup sprzętu sportowego 
przydzielono 350 000 zł.

W ramach tych wydatków zo-
stanie także doposażony i popra-
wiony system informatyczny 
Urzędu Dzielnicy Bielany oraz 
zakupione niezbędne programy 
(m.in. iGeoPlan). Na ten cel zare-
zerwowano 256 000 zł.

W ramach pozyskanego dodat-

kowego budżetu na inwestycje zosta-
nie przeznaczonych 1 690 000 zł.

W ramach tych pieniędzy zo-
staną zwiększone nakłady na czte-
ry inwestycje. O 250 000 zł zwięk-
szył się budżet na przebudowę ul. 
Aspekt na odcinku ul. Bajana do 
ul. Renesansowej (etap I inwesty-
cji). Natomiast po 300 000 zł 
zwiększyły się budżety moderni-
zacji trzech przedszkoli: nr 236 
przy ul. Fontany 2, nr 181 przy ul. 
Pruszyńskiego 5 oraz nr 39 przy 
ul. Doryckiej 1.

Zostaną zrealizowane także 
dwie nowe inwestycje: zostanie 
przebudowany plac zabaw w 
Przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gaj-
cego 9 (koszt 300 000 zł ) oraz 
rozbudowany plac zabaw przy ul. 
Lindego 14 (koszt 140 000 zł).

Ponadto zostanie przeznaczo-
nych 100 000 zł na zakupy inwe-
stycyjne dla Bielańskiego Ośrodka 
Kultury.

„Dzięki pozyskanemu budże-
towi i kolejnym realizacjom po-
prawi się jakość życia naszych 
mieszkańców. A to nasz priorytet. 
Dziękuję Pani Prezydent Hannie 
Gronkiewicz-Waltz za te dobre 
decyzje dla Bielan” – dodaje bur-
mistrz Mencina.

Małgorzata Kink

Corocznie uczniowie naszych 
szkół nie tylko odnoszą suk-
cesy w konkursach wiedzy, 
olimpiadach czy zawodach 
sportowych. 

N asze szkoły bardzo dobrze 
przygotowują również do 
egzaminów zewnętrznych. 

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 
Wandy Zieleńczyk przy ul. Samo-
głoska 9 zajęła pierwsze miejsce 
wśród warszawskich publicznych 
szkół podstawowych pod wzglę-
dem wyników ze sprawdzianu 
szóstoklasisty. 

Wyprzedziła inne publiczne 
szkoły podstawowe, uzyskując z 
pierwszej części sprawdzianu obej-
mującej język polski 88,9% i mate-
matykę 87,4% oraz z drugiej części 
obejmującej język angielski – 94,2%. 
Średnia w Warszawie to odpowied-
nio 81,8%, 73,4% i 89%. Nie jest to 
jednorazowy sukces tej szkoły. Od 
wielu lat uzyskuje ona bardzo wy-
sokie wyniki ze sprawdzianu. 

W roku szkolnym 2014/2015 
również bielańskie gimnazja uzy-
skały bardzo dobre wyniki – śred-
nie wyniki dzielnicy przewyższały 
wyniki z woj. mazowieckiego. I tak 
odpowiednio: w części matema-
tycznej średnia Bielan wyniosła 
63,5% (wojewódzka 60,2%), z ję-
zyka polskiego 73,3% (wojewódz-
ka 71%), a z języka angielskiego 
83,2% (wojewódzka 81,2%).

Dwa bielańskie gimnazja, któ-
re uzyskały wynik powyżej śred-
niej w Warszawie, znalazły się w 
pierwszej dziesiątce najlepszych 
szkół gimnazjalnych w stolicy wg 
Rankingu publicznych gimnazjów 
2014 w Warszawie. Ranking ten 
tworzy się, przeliczając na punkty 
rekrutacyjne do liceów wyniki 
procentowe z 5 egzaminów gim-

Sukces 
bielańskiej edukacji

nazjalnych: język polski, historia i 
WOS, matematyka, przedmioty 
przyrodnicze, język angielski na 
poziomie podstawowym.

Czwarte miejsce zajęło w nim 
Gimnazjum nr 77 w Zespole Szkół 
nr 51 przy ul. Staffa 3/5, szkoła 
znana z dużej liczby laureatów w 
konkursach kuratoryjnych z róż-
nych dziedzin oraz wielu innych, 
od lat zajmująca pierwsze miejsce 
w Dzielnicy pod względem wyni-
ków egzaminu gimnazjalnego. 
Ósme miejsce zajęło Gimnazjum 
nr 165 w Zespole Szkół nr 118 przy 
ul. Kiwerskiej 3. Warto tu podkre-
ślić, że w Gimnazjum nr 165 był to 
pierwszy taki egzamin, bo działa 
ono dopiero czwarty rok.

Wśród szkół najlepiej kształ-
cących w zakresie matematyki, 
chemii, � zyki z astronomią oraz 
informatyki w pierwszym Rankin-
gu Liceów STEM Perspektywy 
2015 dwunaste miejsce w Polsce 
zajęło CXXII Liceum Ogólno-
kształcące im. Ignacego Domeyki, 
które z matury z matematyki na 
poziomie podstawowym w roku 
2014 uzyskało średnio 87% przy 
średniej krajowej 55%, co dało mu 
ósme miejsce w Polsce, a na pozio-
mie rozszerzonym 70% przy śred-
niej krajowej 44%, zapewniając 
sobie dziewiąte miejsce w kraju.

Wyrazy uznania należą się 
wszystkim uczniom, dyrektorom 
i oczywiście nauczycielom. Gratu-
lujemy!

Zarząd Dzielnicy Bielany przy-
wiązuje wielką wagę do edukacji i 
dokłada wszelkich starań, aby za-
pewnić naszym przedszkolom, 
szkołom i placówkom oświato-
wym jak najlepsze warunki funk-
cjonowania. 

Małgorzata Kink

W ratuszu dzielnicy Bielany 24 
czerwca odbyło się spotkanie 
12 uczniów ostatnich klas 
szkół podstawowych, którzy 
osiągnęli maksymalny wynik 
na sprawdzianie szóstoklasisty 
i 10 uczniów trzecich klas gim-
nazjów, którzy zdobyli najwyż-
szą punktację na sprawdzianie 
gimnazjalnym (96% i powyżej). 

N a spotkanie stawili się 
uczniowie w towarzystwie 
dyrektorów, nauczycieli i 

rodziców. Po przywitaniu gości 
Tomasz Mencina – burmistrz 

Bielańskie Orły 2015
dzielnicy Bielany wraz z Zo� ą Ga-
jewicz – naczelnikiem Wydziału 
Oświaty i Wychowania pogratulo-
wali zebranym wspaniałych wyni-
ków egzaminów. Jest to niewątpli-
wie sukces uczniów, ale osiągnięty 
dzięki zaangażowaniu nauczycieli 
i przy wsparciu rodziców. Każdy 
otrzymał z rąk Burmistrza list gra-
tulacyjny oraz pamiątkowy zestaw 
z kuponem prezentowym.

Wśród najlepszych ze szkół 
podstawowych znalazło się:

● 3 uczniów ze SP nr 293 – 
Krzysztof Kot, Emilia Krawczyk i 
Krzysztof Szczepaniak,

● 2 uczniów ze SP nr 289 – 
Konrad Czarnecki i Jakub Wit-
czak,

● 2 uczniów ze SP nr 53 – 
Aleksander Macioch i Agnieszka 
Klempis.

● Po jednym uczniu ze SP nr 
77 – Mateusz Chmielarski, ze SP 
nr 133 – Maria Bołdok, ze SP nr 
209 – Małgorzata Potrzebowska, 
ze SP nr 214 w ZS nr 56 – Helena 
Pranczk i ze SP nr 263 w ZS nr 
52– Agata Zagórska

Bielańskie gimnazja mogły po-
szczycić się 10 uczniami z wyni-
kiem powyżej 96%.

● 7 uczniów z G nr 77 w ZS nr 
51 – Andrzej Siuciak, Mikołaj Ma-
lec, Justyna Pięta, Bartłomiej 
Adamski, Michał Stankiewicz, 
Magdalena Cała i Adam Grzela,

● 3 uczniów z G nr 165 w ZS 
nr 118 – Piotr Pęczek, Anna Pio-
trowska i Justyna Sobańska.

WOW

Na zakończenie wszyscy zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotogra� i

Stawy Brustmana
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O d poniedziałku do piątku 
w godz.  7 .30–17.00 , 
w okresie od 29 czerwca 

do 31 sierpnia, w wielu bielańskich 
placówkach edukacyjnych odby-
wają się bezpłatne zajęcia specja-
listyczne skierowane do dzieci oraz 
młodzieży szkolnej. 

Dzięki spersonalizowanemu 
programowi każdy uczestnik znaj-
dzie coś dla siebie. Ci, którzy mają 
zmysł artystyczny, mogą pobudzić 
swoją wyobraźnię podczas zajęć o 
charakterze plastycznym: malar-
stwo, witraż czy ceramika. Pierw-
sza odsłona warsztatów miała 
miejsce 2 lipca w Młodzieżowym 
Dom Kultury, gdzie uczestnicy 
pod okiem Jana K. Wiślickiego 
tworzyli małe dzieła sztuki z gliny. 
Wśród powstałych prac znalazły 
się papuga, rakieta czy serce. Dla 
tych, którzy chcieliby pochwalić 
się umiejętnościami komunikacyj-
nymi podczas wakacyjnych woja-
ży, idealnym rozwiązaniem są or-

ganizowane w Bibliotece dla Dzie-
ci i Młodzieży nr 49 przy ul. Rey-
monta zajęcia językowe. Pierwsze 
lekcje języków włoskiego i hisz-
pańskiego odbyły się 30 czerwca. 
Prowadzące: Aleksandra Kostec-
ka-Szewc oraz Anna Godlewska 
ze szkoły językowej Studio Lingu-
istico zaproponowały kilka kre-
atywnych ćwiczeń, które wywoła-
ły duże zainteresowanie wśród 
dzieci. 

– Co najbardziej kojarzy Ci się 
z Włochami? – Zdecydowanie piz-
za hut – odpowiada na zadane 
przez nauczycielkę pytanie jeden 
z chłopców. 

Stop wakacyjnej nudzie, czyli „Lato w mieście 2015”

Z kolei ci, którzy są miłośnika-
mi czworonogów mieli okazję 
wziąć udział w pro� laktycznych 
warsztatach z zawodowymi trene-
rami psów. Zajęcia miały na celu 
uświadomienie dzieciakom, że 
zwierzęta to nie maszyny i często 
działają w sposób niekonwencjo-
nalny, a zachowanie wobec nich 
ostrożności jest niezbędne. Prowa-
dzący: Katarzyna Bargiełowska – 
specjalista od Terapii Zachowania 
Zwierząt Towarzyszących, założy-
cielka Akademii 4 Łapy, a także 
ekspert w programie „Przygarnij 
mnie” oraz Dawid Zawadzki z wy-
kształcenia aktor, prywatnie miło-
śnik i instruktor psów, w interesu-
jący sposób przekazywali przed-
szkolakom swoją wiedzę. –Dzień 
dobry, czy mogę przywitać się z 
Pańskim psem? - jako wzorcowy 
sposób na nawiązanie kontaktu z 
obcym zwierzęciem czy pozycje na 
drzewo i żółwika pozwalające 
uniknąć niebezpieczeństwa. Głów-

ną atrakcją spotkania okazały się  
ćwiczenia ze szkolonymi psami: 
– labradorką Sabiną oraz nieokre-
ślonym rasowo Supłem.

Bezpłatny cykl „Lato w mieście 
2015” to idealne rozwiązanie na 
letnią nudę. Z nami Twoje dziecko 
rozwinie się, jednocześnie wspania-
le się bawiąc. Oprócz bogatej oferty 
programowej: liczne zajęcia arty-
styczne, edukacyjne, kulturalne, 
sportowe czy świetlicowe na uczest-
ników czekają także niespodzianki. 
Widzimy się na zajęciach. Serdecz-
nie zapraszamy do końca wakacji.

Diana Zbrzeźniak

Ceramika, pokazowa lekcja językowa, zajęcia z trenerami psów o tym, 
w jaki sposób zapobiec pogryzieniom przez zwierzęta to tylko niektóre 
spośród zaplanowanych zajęć specjalistycznych w tegorocznym cyklu 
„Lata w mieście”  w dzielnicy Bielany. Program jest urozmaicony, dzięki 
czemu dostosowany do dzieci w każdym wieku, o różnych zaintereso-
waniach.

Lekcja języka włoskiego w Bibliotece nr 49
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Gliniane serce stworzone przez 
uczestniczkę warsztatów ceramiki
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Ćwiczenie pozycji „na drzewo”
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Festiwal Osiągnięć Bielańskich 
Placówek Oświatowych to 
doskonała okazja, aby cała 
społeczność oświatowa naszej 
dzielnicy mogła zaprezen-
tować swoje umiejętności, 
talenty. 

W tym roku dwudniowa 
gala VI Festiwalu Osią-
gnięć Bielańskich Pla-

cówek Oświatowych odbyła się 11 
i 12 czerwca br. w Bielańskim Cen-
trum Edukacji Kulturalnej przy ul. 
Szegedyńskiej 9a. W pierwszym 
dniu licznie zgromadzona publicz-
ność, którą stanowili wychowan-
kowie przedszkoli, dyrektorzy, 
nauczyciele i rodzice miała okazję 
obejrzeć najwyżej ocenione przed-
stawienia. Co ciekawe, jedno 
z nich przygotowali wspólnie ro-
dzice, nauczyciele, a nawet absol-
went przedszkola.

W drugim dniu swoje zdolności 
prezentowali uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych. Mogliśmy obej-
rzeć popisy wokalne solistów, ze-
społów i chóru, gry na instrumen-
tach, taniec, gimnastykę artystycz-
ną, a nawet układanie w imponują-
co krótkim czasie kostki Rubika.

Nagrody – statuetki i dyplomy 
wręczyli Tomasz Mencina, bur-
mistrz dzielnicy Bielany oraz Zo� a 

VI Festiwal Osiągnięć Bielańskich 
Placówek Oświatowych

Gajewicz, naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania. Wszyscy 
bawili się świetnie. Dzieciom 
szczególnie przypadła do gustu 
para konferansjerów – żaba, w któ-
rą wcieliła się Joanna Boldin, dy-

rektor MDK Bielany i bocian – 
Robert Tkaczyk, główny specjali-
sta w Wydziale Oświaty i Wycho-
wania.

WOW

Absolwencie szkoły podstawowej! 
Podejmij naukę w Gimnazjum nr 75 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Aleksandra Fredry, ul. Wrzeciono 24!

W związku z dużym zainteresowaniem naszą szkołą, zapra-
szamy do tworzonej kolejnej klasy pierwszej. Poznaj kameralną, 
przyjazną szkołę, która uczy tolerancji, wrażliwości na drugiego 
człowieka i pomaga każdemu osiągnąć sukces.

www.gimnazjum75.pl, tel. 22 835 17 50.

im. Aleksandra Fredry, ul. Wrzeciono 24!

Fo
t. 

Ar
ch

. B
CE

K



5Nasze Bielany nr 7-8/2015 W ITA J  L ATO

Piknik 
Witaj lato na Bielanach
Uroczyste powitanie lata na 

Bielanach odbyło się 13 czerwca na 
terenie przy stacji metra Słodo-
wiec. Przez cały dzień na scenie 
miały miejsce pokazy sportowców 
i grup tanecznych z dzielnicy, na 
stoiskach z kolei odbywały się gry 
i zabawy zręcznościowe, zajęcia z 
Nordic Walking, pokazy sztuk wal-
ki, Zumba Kids oraz zajęcia o cha-
rakterze plastycznym. Olbrzymią 
popularnością wśród przybyłych 
cieszyły się przejażdżki piętrowym, 
londyńskim autobusem, w którym 
pomysłodawcy oraz przedstawicie-
le Urzędu Dzielnicy Bielany opo-
wiadali o projektach zgłoszonych 
do budżetu partycypacyjnego i 
zasadach głosowania. Na pikniku 
nie mogło oczywiście zabraknąć 
maskotki dzielnicy – Słonia Bielań-
skiego oraz Fotobudki. Witaj lato 
na Bielanach uświetnił występ 
gwiazdy wieczoru – Agnieszki 
Chylińskiej, podczas którego wszy-
scy bawili się znakomicie. Na sce-
nie zagrał także zespół Manchester. 
Wydarzenie zakończył laserowy 
pokaz Multivisual. 

Piknik Początek lata
na Wawrzyszewie
Kolejną propozycją bielańskich 

atrakcji kulturalnych był zorgani-
zowany 20 czerwca Piknik Począ-
tek lata na Wawrzyszewie. Ciekawe 

Lato na Bielanach

propozycje animacyjne realizowa-
ne przez organizacje pozarządowe: 
Fundację Zwalcz Nudę oraz Fun-
dację Ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej przyczyniły się do pozytywnego 
odbioru wydarzenia. Na Pikniku 
była możliwość uczestnictwa w 
konkursie wiedzy o ekologii, jak 
również w grze miejskiej „Aktywna 
Rodzina – Kapitan Warszawa za-
prasza”. Organizatorzy zadbali o 
nietuzinkowe atrakcje podczas Pik-
niku. Dla najmłodszych przygoto-
wano stoisko, gdzie malowano 
farbami buzie, warsztaty z pierw-
szej pomocy, ściankę wspinaczko-
wą czy dmuchane zjeżdżalnie. Naj-
większą popularnością wśród dzie-
ci cieszyły się przejażdżki na kucy-
kach ze Stajni „Agmaja”. Jak co roku 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz liczni zaproszeni goście 
posadzili kolejne drzewa w ramach 
akcji zazieleniania osiedla.

Na scenie prezentowały się ze-
społy amatorskie taneczne i woka-
liści z BOK-u oraz goście – ucznio-
wie z Gmnazjum nr 74 oraz tan-
cerze i wokaliści ze Stowarzyszenia 
Viva la Musica.

Po południu zespół Sky Band 
grający światowe przeboje jazzowe 
i muzyki pop zgromadził pod sce-
ną miłośników tańca towarzyskie-
go. Na scenie zaśpiewali także 
Małgorzata Blaszyńska i Magdale-
na Ptaszyńska z towarzyszeniem 
chórków oraz Wojciech Puszek. 

W tym roku na terenie dzielnicy Bielany zorganizowano wiele ciekawych 
wydarzeń kulturalnych, które zostały wzbogacone o dodatkowe atrakcje. 

Piknik z Tatą

W niedzielę, 21 czerwca, pod-
czas rodzinnego „Pikniku z Tatą”, 
świętowaliśmy na Bielanach Dzień 
Ojca. Od 2009 r. inicjatorem i 
głównym organizatorem festynu 
rodzinnego (bezalkoholowego), z 
bezpłatnymi atrakcjami jest Kato-
lickie Centrum Kultury Dobre 
Miejsce. Tegoroczna wielobarwna 
impreza plenerowa rozpoczęła się 
o godz. 10.00 w Lesie Bielańskim 
na terenie kompleksu Dobrego 
Miejsca i para� i pw. bł. E. Detken-
sa przy ul. Dewajtis 3.

Najdonioślejszym momentem 
spotkania było uroczyste Ślubowa-
nie Ojców składających przysięgę 
w kościele pokamedulskim pod-
czas Mszy św. Ceremonii liturgii 
dopełniła oprawa muzyczna w 
wykonaniu orkiestry dętej OSP 
Joniec. Po nabożeństwie rozpoczę-
ła się część nieo� cjalna imprezy. 
Na gości czekały: bezpłatne prze-
jażdżki bryczką, swojskie jadło, 
grill i kiermasz rękodzieła. Dla 
małych mieszkańców Bielan prze-
widziano jazdę na kucykach, dmu-
chaną zjeżdżalnię i symulator de-
ski surfingowej. Po raz kolejny 
zawirowała też słynna bielańska 
karuzela. O grono najmłodszej 
części publiczności zadbali aktorzy 
teatru OdSkocznia w spektaklu 
Prot i Filip. Dużą popularnością 
cieszył się też pokaz z udziałem 
żywych sów.

Wśród szerokiej oferty progra-
mowej znaleźli coś dla siebie także 
fani czterech kółek. Na pikniku 
zjawili się pracownicy � rmy BYŚ 
wzbudzając zainteresowanie eko-
śmieciarką zasilaną gazem ziem-
nym.

Piknik Bollywood
Kolejną ciekawą propozycją 

była bielańska impreza w klimacie 
Bollywood. W piątek, 26 czerwca, 
ze skweru przy bielańskim Ratuszu 
przenieśliśmy się do słonecznych 
Indii. To był wieczór pełen aroma-
tycznych zapachów, energetycznej 
muzyki oraz tańca. W powietrzu 
rozchodził się zapach kadzideł i 
curry. Ze sceny rozbrzmiewała tra-

dycyjna indyjska muzyka, którą 
później podkręcił DJ DON, miksu-

jąc hindi disco oraz chillout. Kolo-
rowe stroje oraz taniec porwały 
każdego, kto przybył na ten wyjąt-
kowy piknik w klimacie Bollywood. 
Wielu wystawców prezentowało 
tradycyjne indyjskie wyroby, ręcz-
nie robione patchworki, biżuterię 
czy meble. Popularnością cieszyło 
się stoisko z indyjskimi smakołyka-
mi, tych mógł spróbować każdy 
podczas degustacji. Na starszych 
czekały tatuaże z henny, najmłodsi 
z kolei mogli posłuchali bajek o 
historii i przygodach Maharadży. 
Na scenie królowały muzyka i ta-
niec. Kinga Malec nauczyła, jak 
poprzez indyjski taniec opowie-
dzieć historię miłości. Nie zabrakło 
również możliwości do wyciszenia 
się podczas zajęć z medytacji oraz 
jogi. Wieczór zakończył plenerowy 
pokaz � lmu „Smak Curry”.

Diana Zbrzeźniak

Bielańskie obchody 15-lecia 
istnienia Stowarzyszenia Ro-
dzin Wielodzietnych Warsza-
wy i Mazowsza, które odbyły 
się 20 czerwca, przede wszyst-
kim stały się okazją dokonania 
podsumowania tego okresu w 
działalności Stowarzyszenia. 

W różnych częściach tych 
uroczystości (Msza św. 
w kościele św. Zygmun-

ta i o� cjalne uroczystości w bielań-
skim ratuszu) wzięło udział wielu 
członków Stowarzyszenia, a także 
zaproszeni goście, m.in. pani poseł 
Joanna Fabisiak, kapłani: ks. Kazi-
mierz Kalinowski, ks. Krzysztof 
Małachowski, ks. Marek Kruszew-
ski i Ks. Dariusz Kowalczyk oraz 

15-lecie Stowarzyszenia 
Rodzin Wielodzietnych

zastępcy burmistrza dzielnicy Bie-
lany: Ilona Soja-Kozłowska, Grze-
gorz Pietruczuk i Włodzimierz 
Piątkowski, a także radny Rady 
Dzielnicy Bielany Daniel Pieniek. 

Ważnym punktem obchodów 
było wystąpienie prezesa Walde-
mara Wasiewicza, który przedsta-
wił historię i osiągnięcia Stowa-
rzyszenia, a także wręczał nagrody 
i wyróżnienia osobom, które zna-
cząco wspierały i wspierają dzia-
łalność Stowarzyszenia. M.in. 
Nagrodę „Pomocnika Białego Bo-
ciana” otrzymał Grzegorz Pietru-
czuk, a wyróżnienie dla Zarządu 
Dzielnicy Bielany odebrała Ilona 
Soja-Kozłowska.

Redakcja

Występ Agnieszki Chylińskiej

Piknik na Wawrzyszewie

Piknik z Tatą

Piknik Bollywood
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Ich nazwiska w Polsce są po-
wszechnie znane. Selekcjone-
rzy reprezentacji narodowej: 
Henryk Apostel, Zbigniew 
Boniek, Jerzy Engel, Paweł 
Janas, Antoni Piechniczek, 
Władysław Stachurski, Andrzej 
Strejlau, Janusz Wójcik – na-
stępcy Kazimierza Górskiego 
– ich drużyny trzymały w na-
pięciu miłośników piłki nożnej 
w ostatnich dwóch dekadach 
XX w.

Ł ączy ich jedno – są absol-
wentami Akademii Wycho-
wania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, a dyplo-
my trenerskie uzyskali na legendar-
nej specjalizacji z piłki nożnej pro-
wadzonej przez dr Jerzego Talagę. 
Z absolwentów tej specjalizacji tre-
nerskiej wywodzi się 55 trenerów 
klubów ekstraklasy, 18 trenerów 
młodzieżowej reprezentacji naro-
dowej, 18 trenerów narodowej re-
prezentacji juniorów, 35 trenerów 
prowadzących ligowe kluby zagra-
niczne, 8 trenerów pracujących 
jako selekcjonerzy z reprezentacja-
mi narodowymi Afryki, Azji i 
Ameryki Środkowej, a 13 dało się 
poznać jako świetni komentatorzy 
i sprawozdawcy sportowi w me-
diach. Największe sukcesy w tym 
gronie osiągnął Antoni Piechniczek 
jeden z najwybitniejszych trenerów 
w historii piłki nożnej w Polsce, 
m.in. trenowana przez niego dru-
żyna zdobyła brązowy medal na 
Mistrzostwach Świata w 1982 r. w 
Hiszpanii.

Oni stworzyli potęgę polskiej piłki nożnej

Specjalizacje trenerskie wpro-
wadzono na wyższych uczelniach 
wychowania fizycznego w roku 
akademickim 1953/1954 celem 
podniesienia poziomu sportu wy-
czynowego. Ukończenie czterolet-
nich studiów przynosiło tytuł ma-
gistra wychowania fizycznego, 
a równoległej dwuletniej specjali-
zacji w poszczególnych dyscypli-
nach sportowych, tytuł trenera II 
klasy. Tak kształceni trenerzy wpro-
wadzili sport polski na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych w wielu dyscyplinach do czo-
łówki światowej. Niski poziom 
wyszkolenia trenerskiego powodo-
wał, że przez wiele lat po wojnie 
nasza piłka nożna nie reprezento-
wała zbyt wysokiego międzynaro-
dowego poziomu. W AWF Warsza-
wa do specjalizacji trenerskiej z 
piłki nożnej przywiązywano szcze-

gólną uwagę. Początkowo do Uczel-
ni zostali sprowadzeni najlepsi w 
owych latach trenerzy piłki nożnej: 
Ryszard Koncewicz, Kazimierz 
Górski i Edward Brzozowski. Póź-
niej rolę wykładowców przejęli ich 
uczniowie. Do najbardziej znanych 
należeli Andrzej Strejlau (asystent 
trenerów reprezentacji narodowej 
Kazimierza Górskiego i Jacka 
Gmocha, trener drużyn ekstraklasy 
w tym Legii Warszawa, trener re-
prezentacji narodowej w latach 
1989-1993, komentator telewizyj-
ny), Bogusław Hajdas (trener pol-
skich i � ńskich drużyn ekstraklasy, 
asystent trenera Piechniczka na 
Mistrzostwach Świata w Hiszpanii 
w 1982 r., w latach 1987-1989 
pierwszy trener Młodzieżowej Re-
prezentacji Polski U-21), Andrzej 
Zamilski (trener reprezentacji ju-
niorskich i młodzieżowej, olimpij-

skiej, członek sztabu trenerski re-
prezentacji narodowej Jerzego 
Engela i Leo Beenhakkera, selek-
cjoner Kadry U-21), Konstanty 
Pawlikaniec (dr nauk o wychowa-
niu � zycznym, trener polskich dru-
żyn ligowych oraz Maroka i Tune-
zji, dyrektor techniczny regional-
nego związku piłki nożnej w Kana-
dzie), Rudolf Kapera (trener pol-
skich drużyn ligowych, m. in. Po-
lonii i Legii oraz w Tunezji) i wielu 
innych znanych trenerów.

Najważniejszym elementem, 
obok świetnych wykładowców, któ-
ry zadecydował o poziomie wy-
szkolenia przyszłych trenerów było 
założenie w 1953 r. drużyny piłkar-
skiej w klubie sportowym AWZ-
AWF Warszawa, jedynej wówczas 
drużyny piłkarskiej w całym spo-
rcie akademickim w kraju. Druży-
ny piłkarskie AZS-AWF Warszawa 
nigdy nie zaliczały się do czołówki 
piłkarskiej Polski (rozgrywały me-
cze w III i międzyokręgowej lidze), 
natomiast z jej szeregów wyszło 
wielu wartościowych zawodników 
i wybitnych selekcjonerów repre-
zentacji narodowej, trenerów I i II 
ligi, działaczy Polskiego Związku 
Piłki Nożnej oraz okręgowych 
związków piłki nożnej. Zawodni-
kami sekcji byli wyłącznie studen-
ci AWF, słuchacze specjalizacji 
trenerskiej. Trenerami w 40-letniej 
historii tej drużyny było 19 osób, 
jednocześnie pełniących w Uczelni 
funkcję wykładowców specjalizacji 
trenerskiej. Był to wspaniały eks-
peryment pozwalający na stworze-
niu naturalnego warsztatu pedago-
gicznego. 

Podczas prawdziwej walki 
sportowej, trenerzy wykorzystywa-
li w grze z przeciwnikami różne 
warianty taktyki, o których była 
mowa podczas wykładów na spe-
cjalizacji. Wśród tych eksperymen-
tów przeważały stawiane zadania 
polegające na wykorzystywaniu 
wysokiej sprawności � zycznej stu-

dentów AWF Warszawa, możliwo-
ści stosowania alternatywnego 
atakowania pozycyjnego i bronie-
nia strefowego, według różnych 
założeń systemowych. Drużyna 
działała w oparciu o pełną formułę 
amatorstwa. AZS-AWF Warszawa 
jedynie wyposażał zawodników w 
dresy i koszulki klubowe oraz opła-
cał przejazdy na mecze wyjazdowe. 
Z tym większym uznaniem należy 
podkreślić istotną pomoc sprzęto-
wą i � nansową dla sekcji piłki noż-
nej, która z punktu widzenia ów-
czesnego AZS-AWF Warszawa 
zajmowała niską pozycję w stosun-
ku do poziomu wyczynu sportowe-
go w innych sekcjach klubu. 

Uczelnia do dyspozycji druży-
ny i specjalizacji oddała nowocze-
sne obiekty sportowe. W latach 
siedemdziesiątych XX w. sekcja 
otrzymała na terenie AWF Warsza-
wa nowoczesny ośrodek szkolenio-
wy z urządzeniami pomocniczymi 
do nauczania techniki piłki nożnej. 
Na powierzchni wielkości średnie-
go boiska piłkarskiego ustawione 
były rozmaitego rodzaju urządze-
nia i przyrządy z unikalną okrągłą 
ścianą z wymalowanymi na we-
wnętrznej ścianie ośmioma bram-
kami, gdzie mogło doskonalić 
strzały równocześnie 16 ćwiczą-
cych oraz specjalne miejsce z pia-
skownicą do ćwiczeń piłkarzy. Była 
to wspaniała pomoc dla treningu 
indywidualnego piłkarza, która 
stanowiła permanentną słabość 
polskich piłkarzy. Ośrodek ten był 
również wykorzystywany podczas 
zgrupowań kadry narodowej repre-
zentacji Polski. Po zakończeniu 
studiów zawodnicy odchodzili do 
pracy trenerskiej lub przejmowały 
ich kluby zasobne � nansowo. Po 
rundzie wiosennej 2000/2001 za-
rząd ASZ-AWF Warszawa z powo-
du braku środków finansowych 
zawiesił jej działalność. (...)

Jerzy Chełmecki

Bogusław Hajdas i Andrzej Strejlau
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W niedzielę, 26 lipca na 
stadionie lekkoatletycznym 
Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie odbył się 
I Memoriał Zygmunta Szelesta, 
najwybitniejszego w historii 
trenera oszczepników. 

P od jego skrzydłami uczył się 
m.in. Janusz Sidło (wielo-
krotny medal ista  Mi-

strzostw Polski oraz wicemistrz 
olimpijski z Melbourne 1956 r.). 
Uroczystość została połączona z 
otwarciem zmodernizowanego 
stadionu AWF, na którym będą 
mogli się trenować zawodnicy. 

Podczas inauguracji Memoria-
łu na starcie pojawili się najlepsi 
obecnie polscy oszczepnicy – 
olimpijczycy i uczestnicy najwięk-
szych imprez światowych. 

Wspaniałą atrakcją dla kibi-
ców był mini wielobojowy mecz 

I Memoriał Zygmunta Szelesta

Polska – 
Europa, skła-
dający się z czterech 
konkurencji – dwóch tech-
nicznych i dwóch biegowych. Wi-
dzowie mogli zobaczyć w akcji 
m.in. Pawła Wiesiołka. Udział w 
tym wydarzeniu był dla niego 
sprawdzianem przed 15. IAAF 
Mistrzostwami Świata w Pekinie. 
Wydarzenie zostało zainauguro-
wane przez rektora Akademii Wy-
chowania Fizycznego prof. An-

drzeja Mastalerza. W uroczystości 
wzięli m.in. udział: Joanna Fabi-
siak, poseł RP, Tomasz Mencina, 
burmistrz dzielnicy Bielany oraz 
jego zastępcy: Grzegorz Pietru-
czuk, Włodzimierz Piątkowski.

Redakcja

Polska – 
Europa, skła-
dający się z czterech 
konkurencji – dwóch tech-
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Droga Młodzieży,
po maturze stajecie przed waż-

nym wyborem dalszej drogi Wa-
szej edukacji. Nie jest to proste: 
jaki kierunek, jaką uczelnię wy-
brać, czy wybrać takie studia, po 
ukończeniu których znajdę łatwo 
pracę, czy jednak realizować 
przede wszystkim swoje zaintere-
sowania i pasje, a nie martwić się 
przyszłością i perspektywą łatwego 
zatrudnienia. Nie są to łatwe wy-
bory. Dlatego ważne jest, aby wy-
brać odpowiednią  uczelnię .

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie to je-

Zaproszenie dla Maturzystów
den z chętniej wybieranych przez 
młodzież uniwersytetów publicz-
nych w Polsce. Obecnie na 10. wy-
działach i 34. kierunkach studiów 
kształci się blisko 16.000 studentów 
pod okiem doświadczonej kadry 
akademickiej. Na dwóch kampu-
sach dysponujemy nowoczesną  
infrastrukturą  i doskonałym zaple-
czem naukowo-badawczym. 
W ostatnim czasie Uniwersytet po-
szerzył je o własne studio technik 
radiowo-telewizyjnych, w którym 
studenci mogą zdobywać wiedzę  
w wymiarze praktycznym z zakresu 
dziennikarstwa oraz o nowoczesne 
Centrum Laboratoryjnym Nauk 
Przyrodniczych, mieszczące 34 la-
boratoria dydaktyczne i badawcze 
dla wszystkich kierunków przyrod-
niczych prowadzonych na naszej 
Uczelni. Nasi Studenci mają  możli-
wość wyjazdu na stypendia zagra-
niczne do ponad 60 uczelni w Eu-
ropie w ramach programu Erasmus 
oraz na stypendia krajowe do 19. 

uniwersytetów polskich w ramach 
programu mobilności studentów 
MOST. Oprócz zajęć dydaktycz-
nych mogą aktywnie działać w licz-
nych kołach naukowych, organiza-
cjach studenckich i samorządzie 
studentów. Mogą realizować swoje 
pasje w działających na Uczelni 
teatrze i w chórze akademickim. 
Własna aplikacja mobilna pozwala 
na łatwe śledzenie procesu kształ-
cenia, jak i całego życia akademic-
kiego Uczelni. UKSW w Warszawie 
to uniwersytet nowoczesny i inno-
wacyjny w wielu obszarach.

Mam więc nadzieję, że rozwa-
żając wybór dalszej edukacji, weź-
miecie pod uwagę naszą Uczelnię, 
która łączy w sobie tradycję i no-
woczesność, a rzetelnie kształcąc 
chce odpowiedzialnie formować 
młode pokolenia.

Ks. prof. UKSW dr hab. 
Maciej BAŁA, Prorektor 

ds. studenckich i kształcenia
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Ogłoszony został kolejny już 
ranking Uczelni Wyższych Per-
spektyw 2015.

UKSW w rankingu 
Perspektyw

Miło nam poinformować, że 
w rankingu Pracodawców Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie znalazł się 
w ścisłej trójce przed SGH i SGGW 
preferencji pracodawców woj. ma-
zowieckiego.

Pierwsze miejsce zajmuje Po-
litechnika Warszawska, a drugie 
Uniwersytet Warszawski. W ran-
kingu uczelni wyższych UKSW 
niezmiennie zajmuje 12 miejsce 
wśród Uniwersytetów.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
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• Agnieszka Wołk, 
 Anna Potasińska (red.),

• Mariusz Szyrski,

• ks. Józef Mandziuk,

• Jerzy Kaczorowski, 

Więcej informacji na stronie: 
00 00

Więcej informacji na stronie: 

Właśnie zakończył się proces 
rekrutacji do bielańskich 
przedszkoli i szkół. Chętnych 
nie brakowało, gdyż dzielnico-
we placówki cieszą się wśród 
rodziców i dzieci powodze-
niem i dobrą opinią.

W iele dzielnic boryka się 
z problemem zapew-
nienia miejsc w przed-

Bielańskie placówki oświatowe 
znane i doceniane nie tylko w dzielnicy

szkolach najmłodszym, ale na 
Bielanach do przeszkoli dostali się 
wszyscy chętni.

W roku szkolnym 2015/2016 
w 29 publicznych przedszkolach 
Dzielnica zabezpieczyła 3606 
miejsc organizacyjnych w 148 od-
działach. Zrekrutowało się łącznie 
3585 dzieci, pozostało 21 wolnych 
miejsc. Warto podkreślić, że przed-
szkolaki oprócz oddziałów ogól-

nodostępnych mają do dyspozycji 
oddziały integracyjne oraz pla-
cówkę specjalną, obejmującą spe-
cjalistyczną opieką dzieci mające 
problemy ze wzrokiem.

Do 14 szkół podstawowych do 
oddziałów klas pierwszych ogól-
nodostępnych, integracyjnych, 
sportowych oraz do oddziałów 
przedszkolnych dla dzieci pięcio-
letnich i sześcioletnich odroczo-

nych, przyjęto łącznie 1769 dzieci 
na zaplanowanych 1830 miejsc. 

Dzieci 6- i 7-letnie do oddzia-
łów klasy pierwszej obwodowej 
szkoły podstawowej przyjmowane 
były na podstawie zgłoszenia ro-
dziców, a pozostałe dzieci uczest-
niczyły w procesie rekrutacji.

W 11 bielańskich gimnazjach 
zaplanowano 1041 miejsc w od-
działach klasy pierwszej. Do od-
działów ogólnodostępnych, inte-
gracyjnych, dwujęzycznych i 
sportowych do chwili obecnej 
przyjęto łącznie 1002 uczniów. W 
Gimnazjum nr 72, 77, Gimna-
zjum Sportowym nr 79 oraz Gim-
nazjum nr 165 liczba chętnych 
kandydatów znacznie przewyż-
szała liczbę miejsc.

Wśród 12 bielańskich szkół 
ponadgimnazjalnych jest 8 liceów 
ogólnokształcących, 3 technika i 
1 szkoła zawodowa. Licea ogólno-
kształcące oferują kształcenie w 
oddziałach ogólnodostępnych, 
dwujęzycznych oraz mistrzostwa 
sportowego, technika w cieka-
wych zawodach, m.in. technik 
informatyk, cyfrowych procesów 
gra� cznych, hotelarstwa, obsługi 
turystycznej, organizacji reklamy, 
logistyk, które dają absolwentom 

szansę na znalezienie atrakcyjnej 
pracy. 

Na przygotowanych 1348 
miejsc z pierwszej preferencji apli-
kowało 1411 kandydatów, z dru-
giej 1429, tak więc chętnych było 
więcej niż miejsc. W 4 najlepszych 
liceach (XXII Liceum Ogólno-
kształcące z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. José Martí, XLI Li-
ceum Ogólnokształcące im. Jo-
achima Lelewela, XCIV Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Stani-
sława Maczka oraz CXXII Liceum 
Ogólnokształcące im. Ignacego 
Domeyki) największym powodze-
niem cieszyły się klasy matema-
tyczno-� zyczne i matematyczno-
geograficzne. Wśród techników 
najwięcej chętnych startowało do 
zawodu technik informatyk.

O miejsce w naszych szkołach 
ubiegają się nie tylko dzieci miesz-
kańców Bielan, co świadczy o tym, 
że bielańskie placówki oświatowe 
są znane i doceniane nie tylko w 
Dzielnicy. Ostateczne dane doty-
czące liczby uczniów w klasach 
pierwszych znane będą na początku 
września, po zakończeniu w szko-
łach rekrutacji uzupełniającej.

WOW
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Minął rok od czasu, kiedy został 
Pan dyrektorem Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Proszę więc 
przyjąć od Czytelników „Naszych 
Bielan” gratulacje.

Bardzo dziękuję za miłe słowa. 
Rzeczywiście, czas szybko płynie 
i 1 sierpnia br. minęła pierwsza 
rocznica mojej pracy na stanowi-
sku dyrektora Kampinoskiego Par-
ku Narodowego.

Wcześniej przez prawie 20 lat 
był Pan zastępcą dyrektora parku. 
Proszę opowiedzieć o swojej karie-
rze zawodowej.

Tak się w moim życiu ułożyło, 
że zarówno nauka, jak i praca za-
wodowa koncentrowały się wokół 
tematu lasów. Najpierw ukończy-
łem Technikum Leśne w Lesku, 
a następnie studia na Wydziale Le-
śnym SGGW w Warszawie. Swoją 
drogę zawodową rozpocząłem 
w Biurze Urządzania Lasów i Geo-
dezji Leśnej w Toruniu, gdzie od 
podstaw nauczyłem się zawodu 
i sztuki leśnej. Później przyszedłem 
do Lasów Państwowych, gdzie pra-
cowałem jako nadleśniczy tereno-
wy. Wreszcie w 1988 r. podjąłem 
pracę w Kampinoskim Parku Naro-
dowym na stanowisku nadleśnicze-
go, dzięki czemu mogłem poznać 
park, jego przyrodę i realizowane 
zadania. Od 1995 r. przez 20 lat 
pracowałem na stanowisku zastęp-
cy dyrektora KPN. Jak widać mam 
już za sobą wiele lat pracy z przyro-
dą i w ekosystemach leśnych.

Na czym polega wyjątkowość 
Kampinoskiego Parku Narodo-
wego?

Wszystkie parki narodowe są 
szczególne. Bez wyjątkowej przyro-
dy dany obszar nie kwali� kowałby 
się do objęcia go najwyższą formą 
ochrony przyrody. Jednak wyjątko-
wość naszego parku nie polega tyl-
ko na obecności na tym terenie 
cenności przyrodniczych, ale rów-
nież na bliskim sąsiedztwie Warsza-
wy. Fakt wydawałoby się nie do 
pogodzenia; z jednej strony wielkie 
miasto, a z drugiej – obszar najwyż-
szej formy ochrony przyrody.

Jakie działania, które podejmo-
wał Pan w ciągu tych kilkunastu 
miesięcy były najważniejsze?

Może to dziwnie zabrzmi, ale 
przede wszystkim udało nam się 
przetrwać ubiegły rok. Był to naj-
trudniejszy rok dla parku pod 
względem � nansowym. Wiadomo, 
że jest on instytucją w dużej mierze 
dotowaną z budżetu państwa. 
W ubiegłym roku te dotacje były 
skromniejsze w stosunku do po-

Zapraszam mieszkańców Bielan do odwiedzania KPN
Rozmowa z Mirosławem Markowskim, dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego.

przednich lat i nie pozwalały na 
realizację nawet tych podstawo-
wych zadań, które park musi wy-
konać. Moja aktywność w tym 
czasie skupiała się głównie na po-
szukiwaniu brakujących środków 
na utrzymanie parku. W końcu się 
udało, bo wspomógł nas pan Piotr 
Otawski, wiceminister środowiska 
i Główny Konserwator Przyrody, 
który pomógł zdobyć brakujące 
środki z Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe. Za 
tę pomoc jestem mu bardzo 
wdzięczny. Zawsze będę podkre-
ślał i mówił o tym, bo tylko dzięki 
temu pod koniec listopada ubie-
głego roku udało się � nanse KPN 
wyprowadzić „na prostą”. To było 
w zasadzie główne zadanie, które 
przysłoniło nasz inne działania. 

Nie bez znaczenia jest moje 
przekonanie, że zostałem dobrze 
przyjęty przez załogę. Mnie rów-
nież pracuje się bardzo dobrze 
wśród tych ludzi, których do-
świadczenie i pracowitość cenię 
niezwykle wysoko. Tym bardziej, 
że od 2007 r. nie było u nas żadnej 
waloryzacji płac, a obecne zarobki 
są na skandalicznie niskim pozio-
mie. Właśnie z powodu tak niskich 
płac z naszego parku odeszło kilka 
wykształconych i znakomicie 
przygotowanych osób. Pomimo 
ciągłych kłopotów finansowych 
nie planuję żadnych redukcji czy 
zwolnień grupowych. Jeżeli już, to 
będą to drobne korekty i naturalne 
niewielkie zmiany kadrowe. Wy-
darzenia sprzed kilku tygodni, gdy 
gasiliśmy pożary pokazały, że w ta-
kiej sytuacji każda para rąk w na-
szym parku jest na wagę złota.

Co mieszkaniec stolicy, korzy-
stający w weekendy z dobrodziejstw 
Puszczy Kampinoskiej, może zrobić 
dla parku?

Nam, ludziom z pasją, pracu-
jącym w KPN bardzo zależy na 
stworzeniu wokół niego dobrego 
klimatu, przychylności i wspiera-
nia naszych poczynań. Jeśli jest 
zrozumienie dla tych działań wśród 
społeczności lokalnej – naprawdę 
łatwiej się pracuje. W tym miejscu 
chciałbym przeprosić okolicznych 
mieszkańców i prosić o wyrozu-
miałość z powodu szkód, jakie 
wyrządzają zwierzęta w ich gospo-
darstwach. Najczęściej są to dziki, 
którym co jakiś czas zasmakują 
ziemniaki czy zboża na polu.

Czy możemy po prostu przyjść 
do parku i na wybranej polanie 
urządzić sobie piknik przy ognisku, 
czy musimy mieć na to odpowiednią 
zgodę?

Na rozpalenie ogniska w parku 
powinno być pozwolenie i wyzna-
czone do tego celu miejsce. Są 
miejsca, które służą turystom cały 
rok, ale są i takie, które na czas 
letni – okres szczególnego zagro-
żenia pożarowego – nie są dostęp-
ne. Ze względów bezpieczeństwa 
należy też pamiętać o zakazie pa-
lenia papierosów na szlakach.

Co oprócz miejsca na piknik 
może zaoferować park mieszkań-
com Bielan?

Rzeczywiście mieszkańcy Bie-
lan mają najbliżej do parku, a przy 
tym dość dogodne połączenia ko-
munikacji miejskiej i licznych ście-
żek rowerowych. Dla osób korzy-
stających z samochodu przygoto-
waliśmy w parku wiele miejsc 
parkingowych, chociażby w Izabe-
linie przy dyrekcji KPN, czy w Tru-
skawiu na końcu wsi. Na terenie 
parku mamy ponad 350 km szla-
ków turystycznych, gdzie można 
w różnych kombinacjach i warian-
tach wędrować, a przy okazji po-
szerzać swoją wiedzę na ścieżkach 
edukacyjnych. Do dyspozycji ro-
werzystów mamy również sieć ok. 
200 km ścieżek rowerowych.

Jakie inwestycje, czy przebudo-
wę infrastruktury przewiduje KPN 
na najbliższe lata?

Jesteśmy w trakcie potężnych 
inwestycji. Przede wszystkim 
w Granicy koło Kampinosu zreali-
zowaliśmy budowę pięknego i no-
woczesnego parkingu z oświetle-
niem, monitoringiem, a także to-
aletami i umywalkami. Jest już 
wykonana wielka polana tury-
styczna z licznymi zadaszeniami 
i miejscami do rozpalenia ogniska. 
Niebawem przystąpimy do budo-
wy tam wieży widokowej dla tury-
stów. W trakcie remontu jest obec-
nie Skansen Puszczański. Będą 
w nim odtworzone pokrycia da-
chowe budynków. Odnowiona 
zostanie Aleja Trzeciego Tysiącle-

cia. Bardzo zaawansowana jest 
budowa pola tur ystycznego 
z wszelkimi urządzeniami i par-
kingu w Lipkowie.

Zatem  kolejne atrakcje tury-
styczne czekają na mieszkańców 
Bielan. Od czego należałoby zacząć, 
żeby dobrze zaplanować pobyt 
w KPN?

Myślę, że aby dowiedzieć się 
o parku i jego przyrodzie należy 
odwiedzić nasze Centrum Eduka-
cyjne w Izabelinie, gdzie znajduje 
się ekspozycja muzealna, a w niej 
dużo opisów, map, plansz i na pod-
stawie tych informacji zaplanować 
dalsze spacery czy wędrówki. Dru-
gim miejscem, gdzie możemy się 
więcej dowiedzieć o parku i jego 
atrakcjach, jest wspomniana wcze-
śniej Granica ze swoim Ośrodkiem 
Dydaktyczno-Muzealnym. Zachę-
cam też do odwiedzenia Truska-
wia, gdzie są bardzo ciekawe wej-
ścia na szlaki wydmowe i bagienne. 

Ciekawym i pożytecznym miej-
scem jest parking w Roztoce z do-
brą gastronomią. Jest to centralne 
miejsce parku, ale mniej uczęsz-
czane przez turystów, którzy rza-
dziej zapuszczają się w głąb parku. 
A z Roztoki blisko już do Julinka. 
Co prawda nie jest to nasz obszar, 
ale istnieje tu możliwość skorzy-
stania z atrakcji w parku linowym, 
podziwiania umiejętności cyrko-
wych czy rozegrania zawodów bie-
gowych i innych imprez rekreacyj-
nych. Zapraszam więc serdecznie 
wszystkich mieszkańców Bielan do 
odwiedzania KPN i korzystania 
z naszych propozycji.

Co jakiś czas słyszymy o po-
jawieniu się na miejskich ulicach 
„mieszkańców” parku. Co powinien 
zrobić mieszkaniec dzielnicy Biela-
ny, jeżeli np. idąc do pracy spotka 
łosia lub dzika?

Wiadomo, że różnie może wy-
glądać to niespodziewane spotka-
nie ze zwierzęciem. Przede wszyst-
kim należy zachować spokój. Nie 
płoszone zwierzę powinno znaleźć 
drogę do lasu. Jeśli pojawią się kło-
poty (np. zwierzę nie może samo 
się wydostać z mocno zabudowa-
nego obszaru, albo zostało spłoszo-
ne przez psa), to wtedy należy po-
wiadomić Straż Miejską.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
Panu pomyślności w sprawach 
� nansowych oraz satysfakcji z wy-
konywanej pracy, a także miłych 
kontaktów z turystami...

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Tadeusz Olechowski i Mirosław Markowski
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Czy korzystacie z Internetu, 
szukacie wiadomości  o tym co 
aktualnie dzieje się na Bielanach, 
macie swoje ulubione źródła in-
formacji – jeśli tak, to ten konkurs 
jest skierowany właśnie do Was!

Wystarczy, że przyślecie nam 
listę adresów (stron WWW,  fan-
page na facebooku, blogi itp.) któ-
re są poświęcone Bielanom. Oso-
ba, której uda się wyszukać naj-
więcej takich źródeł zostanie na-
szym zwycięzcą! Nagrodą są bie-
lańskie gadżety, a wśród nich ze-
staw do gry w bule, idealny na 
wakacyjny relaks w plenerze.

Zgłoszenia przesyłajcie do 
17 sierpnia 2015 r. na adres 
e-mail: promocja@poczta.biela-
ny.waw.pl lub za pośrednictwem 
poczty: Urząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, Zespół Promo-
cji i Komunikacji Społecznej, ul. 
Żeromskiego 29, 01-882 War-
szawa z dopiskiem „Konkurs” 
(liczy się data wpływu do Urzę-
du).

Rozwiązanie konkursu w ko-
lejnym numerze miesięcznika 
„Nasze Bielany” oraz na fanpage 
Dzielnicy na Facebooku. 

Czas start!
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PROPOZYCJE KULTURALNE NA WAKACJE
UL. Żeromskiego 29   TEL. 22 373 32 47   www.bielany.waw.pl

71. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Serdecznie Państwa zapraszamy na wystawę poświęconą obchodom już 71. Rocznicy Powstania Warszawskiego. 
Będziemy prezentować fotogra� e pochodzące z albumu „Dni Powstania”, wydanego przez Instytut Wydawniczy 
PAX z 1984 r.
Wystawa będzie czynna od 28 lipca do 30 września 2015 r.  w godzinach otwarcia Biblioteki przy ul. Duracza 19.

LETNIA CZYTELNIA ZAPRASZA!
Zapraszamy do skorzystania z „Letniej Czytelni”, która 
została uruchomiona przez naszą Bibliotekę w Wypoży-
czalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 przy ul. Peto� e-
go 3. Nasze cykliczne letnie spotkania z Czytelnikami 
zaczęliśmy wspólnie z Fundacją „Zwalcz Nudę”, a cały 
projekt kierujemy do dorosłych, młodzieży i dzieci. 
Pierwszy raz spotkaliśmy się 20 czerwca (sobota) o go-
dzinie 11:00. Wówczas powitaliśmy wszystkich uczest-
ników zabawy rodzinnej Aktywna Rodzina: Kapitan 
Warszawa Zaprasza!

Nasza Letnia 
Czytelnia znaj-
duje się na wol-
nym powietrzu, 
obok wejścia 
do Wypoży-
czalni Nr 65. 
W otoczeniu 
książek, smacz-
nej i pachnącej 
kawy oraz her-
baty, dorośli 
będą mogli 
poczytać i wy-
pożyczyć do 
domu wybra-
ne lektury. Dla 
dzieci przygo-
towaliśmy ko-
lorowe kredki, 
aby bawiąc się 

w towarzystwie rówieśników, pozwoliły rodzicom na 
chwilę wytchnienia z ciekawa książką w ręku.
Kolejne spotkania w „Letniej Czytelni” odbędą się w 
dniach 29 sierpnia oraz 26 września. Mamy nadzieję na 
miłe spędzenie czasu z naszymi Czytelnikami, a także 
na to, że uda nam się trwale wpisać w edukacyjny spo-
sób spędzania czasu z najmłodszymi mieszkańcami na-
szej dzielnicy. Wstęp wolny.

Wakacje dla moli książkowych!

Czytelnia Naukowa II zaprasza uczniów szkół ponad-
podstawowych na Wakacje dla moli książkowych! 
Jest to cykl testów z różnych dziedzin wiedzy na szybkie 
wyszukiwanie informacji w źródłach. W sierpniu odbę-
dą się 4 spotkania, raz w tygodniu - w środę o godzinie 
11:00.
Zgłoszenia do każdej tury przyjmowane są mailowo 
do wtorku do godziny 11:00 na adres czyt.naukowa@
bibliotekabielany.waw.pl. Jeśli zgłosi się więcej niż 20 
osób to wówczas stworzone zostaną dwie grupy. Prosi-
my czekać na e-mail zwrotny z potwierdzeniem udziału 
w zabawie i godziną rozpoczęcia testu. Na każdym spo-
tkaniu zostaną przyznane punkty - za pierwsze miejsce 
3 punkty, za drugie 2, a za trzecie 1. Punkty będą sumo-
wane przez dwa miesiące, a zwycięzca zostanie wyło-
niony na koniec.
Tematy testów w sierpniu:
● Powstanie Warszawskie - 5 sierpnia
● religie świata - 12 sierpnia
● historia świata - 19 sierpnia
● Warszawa - 26 sierpnia
ZAPRASZAMY!
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Po długim okresie oczekiwa-
nia, kiedy część naszych biblio-
tek była zamknięta, możemy 
wreszcie zaprosić czytelników 
i wszystkich mieszkańców Bie-
lan do świeżo wyremontowa-
nych pomieszczeń naszych � lii. 

R emonty zaczęliśmy już w 
2014 r. Wyremontowali-
śmy w sumie sześć naszych 

placówek przy ul. Duracza 19, 
Reymonta 6, Bogusławskiego 6a, 
Zjednoczenia 19, Petofiego 3 i 
Perzyńskiego 3. I choć przez ten 
czas zarówno mali, jak i duzi czy-
telnicy musieli się borykać z utrud-
nieniami, gdy chcieli korzystać ze 
zbiorów, to jednak warto było 
przejść te chwilowe kłopoty. Nasze 
biblioteki wzbogaciły się o nowe, 
kolorowe ściany, wertykale, rolety, 
meble, zabawki i gry dla dzieci. 

Pierwsza z bibliotek, która zy-
skała „nowe życie” to Biblioteka 
dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 przy 
ul. Duracza 19. Wymieniono wy-
kładziny, zakupiono nowy dywan. 
Placówka otrzymała nowe regały 
na książki w części czytelnianej – 
dużo niższe niż poprzednie, co z 
pewnością ułatwi korzystanie z 
księgozbioru najmłodszym czytel-
nikom. Zakupiono także nowy, 
długi stół oraz krzesła, aby w lep-
szych i bardziej komfortowych 
warunkach mogły odbywać się 
zajęcia i warsztaty dla dzieci. Bi-
blioteka zyskała przestrzeń, której 
wcześniej tak bardzo jej brakowa-
ło. Hol główny w siedzibie Biblio-
teki Publicznej im. Stanisława 
Staszica został odmalowany. Wy-
remontowaliśmy su� t, wymienili-

Nowe stare bielańskie biblioteki

śmy oświetlenie su� towe i ekspo-
zycyjne.

Z kolei w Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży Nr 49 przy al. Rey-
monta 6 pomalowano część, w 
której znajduje się czytelnia. Wy-
posażono ją w nowoczesne, funk-
cjonalne oraz kolorowe meble dla 
dzieci, które ocieplają wizerunek 
instytucji, a przy tym są bardzo 
pomocne w organizowanych zaję-
ciach warsztatowych. Wydzielono 
miejsce przyjazne dla starszych 
czytelników do odrabiania lekcji 
bądź lektury oraz strefę dla małych 
dzieci do zabawy. Wiele elemen-
tów wyposażenia jest mobilnych 
tak, aby w dowolny sposób można 
było aranżować powierzchnię w 
miarę potrzeb oraz do aktualnie 
przeprowadzanych zajęć. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu oraz małym 
elementom ocieplającym wnętrze, 
zabawkom oraz grom o walorach 
edukacyjnych i rozwijających mo-

torykę, a także wyobraźnię dziecka 
mali czytelnicy oraz ich rodzice od 
razu zauważyli różnicę w wyglą-
dzie i funkcjonalności placówki i 
widać, że zdecydowanie lubią tutaj 
spędzać czas. Panie bibliotekarki 
zauważyły, że od czasu remontu 
przybyło im czytelników – zwłasz-
cza tych, którzy spędzają swój wol-
ny czas na miejscu grając w gry czy 
odrabiając lekcje.

Remont odbył się również 
w naszej bibliotece ul. Perzyńskie-
go 3. Odświeżono wnętrze Wypo-
życzalni dla Dorosłych Nr 96, po-
malowano ściany i su� ty na jasne 
kolory, nadające bibliotece nowego 
blasku. W Bibliotece dla Dzieci i 
Młodzieży Nr 43 również odświe-
żono ściany i su� ty, a w części czy-
telnianej dla dzieci położono we-
soły żółty kolor, sprawiający roz-
świetlające, słoneczne wrażenie. 
Wkrótce w tej bibliotece zostaną 
również wymienione meble, tj. sto-

ły, krzesła, regały, na bardziej no-
woczesne i przyjazne dzieciom.

Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 14 oraz Wypożyczalnia 
dla Dorosłych i Młodzieży nr 15 
przy ul. Bogusławskiego 6a w 
ostatnim półroczu także przeszły 
gruntowny remont. W obu pla-
cówkach wygładzono i pomalowa-
no ściany oraz sufity. Założono 
nowe oświetlenie. Zamontowano 
rolety oraz wertykale. Wymienio-
no parapety i wykładziny. Całko-
witą metamorfozę przeszła rów-
nież biblioteczna toaleta. Wszyst-
kie pomieszczenia są jasne i este-
tyczne. Zauważalne zmiany zosta-
ły docenione przez czytelników.

Metamorfozę przeszły również 
pomieszczenia Biblioteki dla Dzie-
ci i Młodzieży nr 27 przy Al. Zjed-
noczenia 19. Zmiany, które zaszły, 
w ogromnym stopniu odmieniły 
wygląd placówki. Nowa, jasna, błę-
kitno-szara podłoga, zastąpiła po-
przednią, nierówną i podniszczoną 
upływem czasu. Czytelników, któ-
rzy przyszli do biblioteki po re-
moncie, powitały jasne barwy 
świeżo pomalowanych ścian i su-
fitów, nowe wertykale w oknach 
oraz klimatyczne, przyciągające 
wzrok gra� ki na ścianach. Dzięki 
starannie dobranej, zupełnie nowej 
kolorystyce udało się stworzyć 
wrażenie optycznego powiększenia 
pomieszczeń, nowości, świeżości i 
przytulności. Zmiany spotkały się 
z wielkim uznaniem czytelników.

Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży Nr 65 przy ul. Peto� e-
go 3 zyskała zupełnie nowy kolor 
ścian. Zdjęto ciężkie kraty, dzięki 
czemu jest jaśniej i pogodniej. 

Wertykale zostały zastąpione role-
tami, które skutecznie chronią od 
słońca oraz optycznie powiększają 
lokal. Dzięki zakupionemu kom-
pletowi ogrodowemu realizujemy 
projekt Letnia Czytelnia oraz Cafe 
con Libros, które cieszą się ogrom-
ną popularnością wśród czytelni-
ków oraz wielu mieszkańców Bie-
lan. Dzięki remontowi czytelnicy 
Bielan zyskali jasne, przestronne 
wnętrze, które już przy samych 
drzwiach zachęca do odwiedzin. 
Wypożyczalnia po remoncie roz-
winęła skrzydła. Wystawy, spotka-
nia z autorami, warsztaty, lekcje 
biblioteczne odbywają się coraz 
częściej, a pomimo okresu urlopo-
wego i wakacji odnotowuje stały 
przyrost liczby czytelników oraz 
większe zainteresowanie wydarze-
niami kulturalnymi.

Podsumowując, większość na-
szych placówek zyskała nowy, 
świeży wygląd. Staraliśmy się, żeby 
wnętrze każdej z bibliotek dziecię-
cych było kolorowe i przyciągało 
maluchy, bo to one są najczęstszy-
mi bywalcami naszych bibliotek. 
Po cichu liczyliśmy na to, że jeśli 
dzieciom raz się spodoba, będą 
bywały u nas częściej. Jak się oka-
zało, metamorfoza naszych placó-
wek spodobała się nie tylko malu-
chom, ale i ich rodzicom. Czytel-
nicy docenili pomysłowość, kolo-
rowe meble, obrazy na ścianach. 
Warto było zmieniać, bo jak mówi 
przysłowie japońskiej � lozo� i nie 
można spocząć na laurach, należy 
„stale poprawiać, nic nie jest prze-
to doskonałe”.

Aleksandra Wiśniewska

Dzięki uprzejmości znajomych 
z Warszawskiego Klubu Wod-
niaków zostaliśmy 28 czerwca 
wywiezieni wraz z kajakami i ca-
łym sprzętem do miejscowości 
Gołębie czyli punktu, gdzie Bug 
wpływa na terytorium Polski. 

P lan zakładał, by pokonać całą 
rzekę Bug. Przed nami do 
pokonania było 587 km. Ru-

szyło nas sześciu, jednak drugiego 
dnia po uszkodzeniu kajaka jeden 
uczestnik musiał zrezygnować.

Jako że Bug na odcinku gra-
nicznym z Ukrainą i Białorusią ma 
363 km, zobowiązani byliśmy pod-
porządkować się zasadom, o któ-
rych poinformowała nas Straż 
Graniczna. Dziennie pokonywali-
śmy od 40 km do 70 km. Ze wzglę-
du na dolegliwy upał wstawaliśmy 
wcześnie i na wodzie byliśmy już 
około 5 rano. Robiliśmy kilka krót-

kich przerw na posiłek lub kąpiel. 
Biwakowaliśmy co dzień na cu-
downych, dzikich plażach z dala 
od cywilizacji. Zwiedziliśmy też 
interesujące nas miejscowości, 
czyli Drohiczyn, Serpelice, Stare 
Mierzwice i Świerże.

Czwartego dnia spotkaliśmy 
niesamowitego kajakarza – pana 
Bernarda z Poznania, mającego 77 
lat, który samotnie płynął Bugiem, 
a jego wodna trasa ogólnie zapla-
nowana była na 1500 km z � niszem 
na Zalewie Szczecińskim. W gminie 
Hanna, pan Czesław, sołtys Kuzaw-

ki, zaoferował nam bezinteresownie 
nocleg w miejscowej świetlicy, 
a jego żona wraz z córką poczęsto-
wały nas pysznymi naleśnikami. 
Wschodnia polska gościnność jest 
nie do przecenienia.

W pamięci pozostanie nam 
dzika przyroda, wysokie piętna-
stometrowe skarpy i wiara w 
otwartość, bezinteresowność oraz 
życzliwość napotkanych ludzi.

Mieszkańców Bielan nama-
wiam do popłynięcia tą dziką rze-
ką (gdyby ktoś potrzebował szcze-
gółowych informacji służę pomo-
cą, mój e-mail: maciekt1000@
wp.pl). Film ze spływu można 
obejrzeć na kanale You Tube: 
„Rzeka Bug kajakiem przez trzy 
granice”. Pozdrawiam wszystkich, 
a szczególnie kajakarzy z Bielan.

Maciek, mieszkaniec i wielbiciel 
dzielnicy Bielany

Kajakiem przez całą rzekę Bug Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że w dniu 15 lipca 2015 r. na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Biura Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu m.st. Warszawy 
przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w 
siedzibie Urzędu Dzielnicy Biela-
ny przy ul. S. Żeromskiego 29, 
wywieszony został na okres 21 
dni, wykaz nr GK-WO-36/2015 
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 1.372 m2, 
będącej własnością m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy 
Bielany przy ul. B. Podczaszyńskiego 12, oznaczonej jako działki ewiden-
cyjne nr 120/4, 120/5 i 161 w obrębie 7-05-09, uregulowanej w KW nr 
WA1M/00414225/2. 

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomo-
sci/GK/Bielany__Wykaz_o_przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_
przetargu_ustnego_nieograniczonego_nieruchomosc.htm

http://www.smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_nie-
r u c h o m o s c i & L = p l & X = 7 4 9 7 6 2 1 . 4 2 9 4 8 8 7 0 5 & Y -
=5793634.509441854&S=11&O=0&komunikat=o� 

http://www.smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_nie-
r u c h o m o s c i & L = p l & X = 7 4 9 7 5 5 4 . 1 5 4 0 6 3 9 0 6 & Y -
=5793614.3572496055&S=8&O=0&komunikat=o� 
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W niedzielę, 2 sierpnia od-
była się uroczystość pa-
triotyczna upamiętniają-

ca walkę o Lotnisko Bielańskie w 
czasie Powstania Warszawskiego. 
Obchody rozpoczęła Msza św. w 
kościele pw. Matki Boskiej Królowej 
Pokoju przy ul. Dzierżoniowskiej 7, 
którą koncelebrował proboszcz ks. 
Jan Ujma. Po Mszy zebrani przeszli 
pod pomnik przy ul. Michaliny 10.

W uroczystości uczestniczyli 
m.in. poseł Joanna Fabisiak, poseł 
Małgorzata Gosiewska, burmistrz 
dzielnicy Tomasz Mencina oraz 
jego zastępcy: Ilona Soja-Kozłow-
ska, Włodzimierz Piątkowski 
i Grzegorz Pietruczuk, a także rad-
ni: Teresa Banasiak, Stefan Kulesza, 
Daniel Pieniek, Joanna Radziejew-
ska, Emilia Romanik, Sławomir 
Umiński, Ryszard Zakrzewski i Jan 
Zaniewski. Jak co roku, bielańskich 
kombatantów reprezentował prze-
wodniczący Bielańskiego Klubu 
Kombatanta Józef Kassyk oraz pre-
zes Środowiska Grupy Kampinos 
Światowego Związku Żołnierzy AK 
Marcin Biegas. Nie zabrakło repre-
zentantów Związku Kombatantów 
RP i byłych więźniów politycznych, 
Związku Inwalidów Wojennych, 
przedstawicieli Narodowych Sił 

71. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

Zbrojnych, Kombatantów Górni-
ków, przedstawicieli 30. Pułku 
Strzelców Kaniowskich. Służby 
mundurowe reprezentowali m.in. 
I zastępca komendanta rejonowego 
Policji Warszawa V nadkomisarz 
Wojciech Bogiel, zastępca naczel-
nika Wydziału Prewencji Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa V pod-
inspektor Kamil Kowalik, naczelnik 
V Oddziału Terenowego Straży 
Miejskiej Romuald Modzelewski. 
Natomiast służby medyczne repre-
zentowali – dyrektor Mazowieckie-
go Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża Elżbieta Bie-
lecka, prezes Oddziału Rejonowego 
PCK Warszawa Bielany Wojciech 
Borkowski. Nie zabrakło także 
przedstawicieli Samorządu Miesz-
kańców Młocin – przewodniczącej 

zarządu Miry Kantor-Pikus i wice-
przewodniczącej Dagmary Gu-
mowskiej, a także Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy Oddział Żoli-
borz-Bielany – wiceprezesa zarządu 
Zbigniewa Sieszyckiego.

Uczestnicy wysłuchali przemó-
wienia okolicznościowego burmi-
strza dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy Tomasza Menciny i poseł na 
Sejm RP Joanny Fabisiak. Wspo-
mnienia kombatantów z walk 
przedstawił prezes Środowiska 
Grupy Kampinos Światowego 
Związku Żołnierzy AK Marcin 
Biegas. Część artystyczną wypełni-
ła poezja m.in. autorstwa porucz-
nika Tadeusza Budzyńskiego.

Następnie, w asyście wojskowej, 
delegacje złożyli kwiaty pod pomni-
kiem. Oprawę uroczystości przygo-
tował Batalion Reprezentacyjny 
Wojska Polskiego pod dowództwem 
podporucznika Mateusza Złama-
niec. Pomocą służyli również repre-
zentanci Związku Strzeleckiego 
Strzelec. Obecni byli także przedsta-
wiciele ZHP Drużyny „Dąbrowa”.

Na zakończenie uczestnicy 
uroczystości złożyli kwiaty pod 
symbolicznym grobem powstań-
czym AK Grupy Kampinos.

ZK

Jak co roku, uroczyście został 
wprowadzony przed pomnik 
pamięci w Sierakowie, gdzie na 
miesiąc przed Powstaniem za-
mordowanych zostało z zasadz-
ki pięciu partyzantów Armii 
Krajowej z oddziału stacjonują-
cego na Strzeleckich Łąkach. 

Z a dbałość o miejsce uświę-
cone żołnierską krwią oraz 
za aranżacje rocznicy ich 

śmierci – serdeczne podziękowa-
nia władzom Gminy Izabelin z 
Wójtem Witoldem Malarowskim, 
władzom Sierakowa z panią Sołtys 
Grażyną Fluder-Wasilewską i dy-
rekcji Kampinoskiego Parku Na-
rodowego.

W kilka dni potem znów wy-
ruszył z Bielan, aby reprezentować 
Armię Krajową na dziedzińcu wil-
li „Jeżewo” w Józefowie. Była ona 
jednym z konspiracyjnych miesz-
kań współtwórcy i pierwszego ko-
mendanta głównego AK – genera-
ła Stefana Roweckiego „Grota”. 
Obecni właściciele willi, aktorzy 
Kinga i Arkadiusz Głogowscy są 
celebrytami Jego legendy, a orga-

Pod sztandarem 
Grupy Kampinos AK

nizowane tu uroczystości patrio-
tyczne, przy współpracy z IPN i 
różnymi organizacjami, nazywają 
wieczornicami „Grota”. Urodził się 
w 1895 r. okazją do ostatniej wie-
czornicy była więc 120. rocznica 
urodzin.

Oglądaliśmy poświęconą mu 
wystawę, pomnik autorstwa Ry-
szarda Kozłowskiego, film „Na 
tropie zdrady” z Ryszardem Filip-
skim w roli generała i fenomenal-
ny pokaz musztry paradnej w wy-
konaniu Dziecięcej Grupy Rekon-
strukcji Historycznych – z wystę-
pami cheerleaderek włącznie. 
Wojskowe piosenki grała orkiestra 
dęta z Karczewa, śpiewał chór tej-
że grupy, a gościem nadzwyczaj-

nym była Janina Bauer-Gellert – 
łączniczka „Grota”.

Aresztowany w 1943 r. był 
więźniem obozu koncentracyjne-
go w Sachsenhausen. 1 sierpnia 
1944 r., na wieść o wybuchu Po-
wstania, Heinrich Himmler naka-
zał niezwłocznie zgładzenie Stefa-
na Roweckiego.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

HI STORIA

To był szczególny dzień dla ZS 
nr 55 im. gen. Stanisława Macz-
ka. W ten piękny, słoneczny 
dzień 12 czerwca nasza szkoła 
obchodziła 20-lecie istnienia 
i 15-lecie nadania imienia. 

N a uroczystości jako pierw-
sza zabrała głos Anna Paw-
łowska – dyrektor ZS nr 

55. Po przywitaniu gości, krótko 
przypomniała historię szkoły i nie 
kryjąc wzruszenia w swojej wypo-
wiedzi podkreśliła, że dużą rolę w 
rozwoju naszego „Maczka’’ odgry-
wają uczniowie – chętni do pracy, 
ambitni, pomocni.

W naszej szkole wyjątkowe 
jest to, że od 20 lat kultywujemy 
tradycje patriotyczne. Docenili to 

20 lat to dopiero początek

kombatanci, z których inicjatywy 
dyrektor Annę Pawłowską i za-
stępcę dyrektora Jolantę Hincz  
odznaczono Medalem „Pro Pa-
tria”. W tej części uroczystości 
głos zabrał minister Jan Stanisław 
Ciechanowski – szef Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych. Podziękował za 
wieloletnią współpracę ze szkołą 
i w kilku słowach wyraził podziw 
dla naszego Patrona. Wiele cie-
płych słów o naszym gimnazjum 
i liceum można było usłyszeć 
w wystąpieniu burmistrza dziel-
nicy Bielany – Tomasza Menciny, 

który przypomniał najważniejsze 
wydarzenia z życia szkoły. Pod-
kreślił także, że jest ona placówką 
nowoczesną i jednocześnie kulty-
wującą tradycje. 

Prezes Stołecznego Środowiska 
I Dywizji Pancernej – Janusz Go-
łuchowski odczytał przesłanie do 
społeczności „Maczka’’ od komba-
tantów i życzył godnego naślado-
wania Patrona. Społeczność kom-
batantów podarowała Annie Paw-
łowskiej wspaniałą pamiątkę – 
Złote Skrzydła Husarskie będące 
symbolem I Dywizji Pancernej. 
Córka jednego z kombatantów, 
który walczył pod dowództwem 
gen. Maczka wyraziła wdzięczność 
za to, że pamięć o tak wspaniałym 
człowieku jest wciąż żywa.

Były dyrektor placówki, Bogdan 
Madej, wyraził swoje uznanie dla 
rozwoju „Maczka” i na pamiątkę 

wręczył Annie Pawłowskiej zdjęcia 
szkoły z prywatnych archiwów. 

Na zakończenie części o� cjal-
nej wystąpili uczniowie oraz wy-
świetlono zabawny  � lm o historii 
szkoły. Wykonanie piosenki 
„Dwudziestolatki’’ nawiązało do 
okrągłej rocznicy powstania na-
szego „Maczka’’. Na pikniku „Pod 
Husarskim Skrzydłem’’ na gości 
i uczniów czekały poczęstunek 
i główna atrakcja imprezy - rekon-
strukcja bitwy pod Falaise wyko-
nana przez grupę Wolf, która nie-
wątpliwie wzbudziła zachwyt 
w zgromadzonych. To wydarzenie 
pokazało, że 20 lat istnienia szkoły 
jest dopiero wspaniałym począt-
kiem dla rozwoju „Maczka’’ i szan-
są na realizowanie coraz to więk-
szych przedsięwzięć.

Dominika Gregorz – kl II b XCIV LO
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Wójt Gminy Czosnów, Proboszcz Para� i w Wierszach i Rada Pa-
mięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej serdecznie zapra-
szają do udziału w uroczystości patriotyczno-religijnej, 23 sierpnia 
2015 r. przy Cmentarzu Powstańczym w Wierszach.

O godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta Msza św. do Niepokalane-
go Serca Maryi Opiekunki Niepodległości w intencji Ojczyzny i Jej 
obrońców, żołnierzy AK „Grupy Kampinos” i miejscowej ludności. 
Następnie miejsce będą miały odznaczenia, wystąpienia gości, Apel 
Poległych, złożenie kwiatów na Cmentarzu Powstańczym, a na zakoń-
czenie partyzancki pikniki.

Prezes Rady Pamięci, Urszula Przymus
Proboszcz Parafi i, Ks. Krzysztof Kłosiewicz

Wójt Gminy Czosnów, Antoni Krężlewicz

Pomnik ku czci walk o lotnisko bielańskie przy ul. Michaliny 10
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Uczestnicy uroczystości na dziedzińcu willi „Jeżewo” w Józefowie
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Zaproszeni goście na jubileuszowej uroczystości w „Maczku”



13Nasze Bielany nr 7-8/2015 ŚRODOW ISKO

Podczas Pikniku Rodzinnego 
przy Stawach Brustmana 20 
czerwca odbył się uroczysty � -
nał II edycji konkursu plastycz-
nego „Bądź EKO na Bielanach”. 

W tym roku konkurs prze-
biegał  pod has łem 
„Nasz skarb – Rezerwat 

Las Bielański”. Organizatorami 
konkursu, którego tematem był 
plakat edukacyjno-informacyjny, 
promujący Las Bielański oraz jego 
unikatowe znaczenie dla dzielnicy 
Bielany, była Fundacja Żyj z Pasją 
oraz Dzielnica Bielany. Celem 
konkursu było rozwijanie wrażli-
wości ekologicznej i artystycznej 
dzieci i młodzieży, kształtowanie 
u dzieci poczucia odpowiedzial-
ności za przyrodę Lasu Bielańskie-
go, a także promocja ochrony Re-
zerwatu.

Konkurs skierowany był do 
dzieci w wieku 6-15 lat, uczestni-
czących w zajęciach plastycznych 
prowadzonych przez Bielański 
Ośrodek Kultury, Młodzieżowy 

Konkurs plastyczny „Nasz skarb – Rezerwat Las Bielański”  

Dom Kultury im. Marii Gwizdak 
oraz Młodzieżowy Dom Kultury 
„Bielany”.

Nagrodą dla laureatów był po-
byt na plenerze plastycznym „Wa-
kacje z pasją - Artystyczne inspi-
racje”, organizowanym przez Fun-
dację Żyj z pasją w dniach 12 - 25 
lipca 2015 r. w Zakopanem. 

Komisja konkursowa w skła-
dzie:  Dorota Suchecka (przewod-

nicząca) – artystka, plastyczka, 
czynna nauczycielka, prowadząca 
także zajęcia z uzdolnioną i twór-
czą młodzieżą oraz członkowie: 
Mirosława Włodek, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska; Maria 
Wiro-Kiro – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, oddział Żo-
liborz-Bielany, z którego inicjatywy 
rok 2015 został ogłoszony Rokiem 
Rezerwatu Las Bielański; Elżbieta 

Lasocka – wiceprezes Fundacji Żyj 
z pasją; Zo� a Czernicka – dzienni-
karka, autorka wielu � lmów doku-
mentalnych, reportaży i progra-
mów telewizyjnych i Karol Wójcik 
– przedstawiciel sponsora konkur-
su, � rmy BYŚ wyłoniła następują-
cych laureatów:

● grupa wiekowa 6-9 lat: Na-
tasza Ludnicka, Hanna Kuchar-
czyk, Michalina Magnuska, Julia 
Kędzierska, Natalia Stępień i Aga-
ta Rzędowska.

● grupa wiekowa 10-12 lat: 
Zo� a Bartnik, Mateusz Zarzycki, 
Dominika Olszewska.

Nagrody laureatom wręczyli: 
Grzegorz Pietruczuk – zastępca 
burmistrza dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, Halina Rowicka, aktor-
ka, członkini Rady Programowej 
Fundacji Żyj z pasją oraz Iwona 
Walentynowicz, radna dzielnicy 
Bielany.

Pamiątkami książkowymi oraz 
dyplomami uhonorowani zostali 
również opiekunowie uczestników 
konkursu: Paweł Zaraś z Młodzie-
żowego Domu Kultury BIELANY 
przy ul. Cegłowskiej 39 oraz An-
drzej Ziomek z Młodzieżowego 
Domu Kultury im. Marii Gwizdak 
przy ul. Andersena 4.

Podczas pikniku można było 
również oglądać wystawę prac lau-
reatów.

W imieniu sponsorów i orga-
nizatorów konkursu serdecznie 
dziękujemy wszystkim za udział w 
konkursie, a Laureatom serdecznie 
gratulujemy!

Sponsorami nagrody głównej 
są � rmy: AG COMPLEX Sp. z o.o., 
BYŚ, TRANS-FORMERS HOL-
DING Sp. z o.o. oraz Szybka Kolej 
Miejska Sp. z o.o.

WOŚ

W słoneczne dni, ku uciesze 
bielańczyków na wodnych plat-
formach wylegują się żółwie. 

Z ażywają słonecznych kąpie-
li nie gdzie indziej jak na 
Kępie Potockiej. Rowerzy-

ści, spacerowicze i mieszkańcy 
osiedla przy zbiegu ulic Podleśnej 
i Gwiaździstej mają więc kolejny 
gatunek do obserwowania.

„Naszym Bielanom” udało się 
sfotografować 3 żółwie z Kanałku 
jeszcze w czerwcu. Dzięki tym 
fotkom i konsultacji z lekarzem 
weterynarii Małgorzatą Brzóską, 
ustaliliśmy, że w Kanałku żyją żół-
wie z rodziny błotnych, podgatu-
nek czerwonolicy. Pani Małgorza-
ta, która pracuje w pobliskim ga-
binecie weterynaryjnym uważa, że 
ktoś, kto trzymał gady w domo-
wym akwarium, wpuścił je do Ka-
nałku. Zwraca też uwagę, że sroga 
zima może okazać się śmiertelna 
dla żółwich turystów.

W Polsce ten gatunek żółwi nie 
występuje. Jego naturalne tereny to: 
Ameryka Północna i Ameryka 
Środkowa po północny zachód 
Ameryki Południowej. To, czym 
zasadniczo różnią się od polskich 
żółwi błotnych, są rozszerzające się 
do tyłu czerwone paski na zielonej 
głowie, a poniżej paski jasnożółte. 
Żółwie czerwonolice są większe od 
rodzimych błotnych. Osiągają dłu-

Żółwie atrakcją 
Kępy Potockiej

gość pancerza w granicach 12,5 - 
28,9 cm. Samce są mniejsze od sa-
mic. Odżywiają się podobnie, jak 
polskie żółwie. Młode zajadają się 
małymi zwierzątkami, natomiast 
90% dorosłych osobników to już 
roślinożercy, którzy uzupełniają 
sobie menu: owadami, ślimakami, 
kijankami, rakami i małymi rybka-
mi. Kanałkowe żółwie zimują w 
wodnym mule. Czy się rozmnażają 
na Bielanach? Zgodnie z ich cyklem, 
w odpowiednich warunkach młode 
wylęgają się z jajek po 2 miesiącach, 
między lipcem a wrześniem.

Olga Gajda

Żółwie błotne z rodziny żółwi błot-
nych mogą żyć ponad 100 lat. One 
jako jedyne naturalnie żyją w Polsce. 
W bielańskim Kanałku raczej nie 
miałyby odpowiednich warunków 
do rozmnażania. To gatunek bardzo 
rzadki i dlatego płoszenie ich za spra-
wą fotografowania czy � lmowania 
jest zakazane.

Wakacje to czas odpoczynku, 
to również doskonała okazja 
do spacerów. 

D zielnica Bielany razem z 
Fundacją Hereditas zapra-
sza na cykl bezpłatnych 

spacerów i gier miejskich prowa-
dzonych przez licencjonowanych 
przewodników po Warszawie. Wy-
cieczki odbywają się przez całe lato 
na terenie dzielnicy. Do tej pory 
mogliśmy zwiedzić m.in. zaka-
marki Marymontu, Młocin, a tak-
że zmierzyć się w grach miejskich 
na kampusie AWF i UKSW. Gry 
miejskie, to nowa forma zwiedza-
nia. Uczestniczy chętnie angażo-
wali się w przygotowane przez 
przewodników zadania. 

Cykl spacerów i gier miejskich

Zapraszamy na kolejne space-
ry, w takcie których odkryjemy 
m.in. „Znane i nieznane historie 
bielańskich placów i ulic”, odbę-
dziemy wieczorną podróż wśród 
blasku gazowych latarni oraz po-
znamy miejsce, gdzie prognozuje 

się pogodę (IMGW). Szczegółowe 
informacje dot. spacerów znaj-
dziecie na stronie – www.bielany-
pogodzinach.pl.

Do zobaczenia na szlaku…

Redakcja

Dni w Diecezjach 20–25 lipca 2016 – także na Bielanach! Kraków ŚDM 26–31 lipca 2016.
Poszukujemy wolontariuszy do organizacji przyjęcia pielgrzymów w bielańskich para� ach w 
czasie „Dni w diecezjach”: 20-25 lipca 2016. Więcej informacji na www.wolontariusze.waw.pl. 
Wiek nie gra roli. Czekamy na Ciebie!

Światowe Dni Młodzieży w Polsce – to już niedługo!

Nagrodzeni w konkursie „Nasz skarb – Rezerwat Las Bielański”
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OBSZAR 
OGÓLNODZIELNICOWY
Kwota przeznaczona na reali-

zację projektów: 847 340 zł
Koszt wybranych projektów: 

845 080 zł
– Zamontowanie ławek przy 

ciągu rowerowo-pieszym przy al. 
Reymonta

Koszt projektu: 3 100 zł
Liczba głosów: 2 373 
– Wybudowanie boiska szkol-

nego ze sztuczną nawierzchnią
Koszt projektu: 800 000 zł
Liczba głosów: 2 225
– Pasy rowerowe i miejsca 

parkingowe na ul. Żeromskiego 
i al. Reymonta

Koszt projektu: 40 000 zł
Liczba głosów: 2 095
– Dwie ławki z oparciem
Koszt projektu: 1 980 zł
Liczba głosów: 2 041

OBSZAR NR I
Kwota przeznaczona na reali-

zację projektów: 508 405 zł
Koszt wybranych projektów: 

423 694 zł
– Przebudowa włączeń do 

ścieżek rowerowych Podleśnej i 
Gwiaździstej, aby obsługiwały 
wszystkie relacje i przecznice

Koszt projektu 43 000 zł
Liczba głosów: 465 

– Łąka kwietna dla Bielan ob-
szar 1– EKO MIASTO

Koszt projektu: 7 000 zł
Liczba głosów: 449
– Zagospodarowanie zieleni- 

Szkoła Podstawowa nr 53
Koszt projektu 17 200 zł
Liczba głosów: 428
– Budowa ścieżki rowerowej 

przy parku Stawy Kellera odc. 
Kolektorska - Gdańska

Koszt projektu: 75 000 zł
Liczba głosów: 403
– Budowa połączenia tylko 

dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. 
Klaudyny

Koszt projektu: 15 000 zł
Liczba głosów: 386
– Plac Zabaw przy szkole 

podstawowej nr 53
Koszt projektu: 181 700 zł
Liczba głosów: 384
– Ułożenie chodników w 

miejscach przedeptów
Koszt projektu: 11 000 zł  
Liczba głosów: 368
– Szkolny klub gier wszela-

kich
Koszt projektu: 4 400 zł
Liczba głosów: 355
– Rewitalizacja podwórka i 

trawników wokół bloku przy ul. 
Marymonckiej 41

Koszt projektu: 8 000 zł
Liczba głosów: 326

– Otwarta czytelnia w ZS nr 55
Koszt projektu: 50 370 zł
Liczba głosów: 320
– Teatrzyk Maczek przedstawia
Koszt projektu: 7 120 zł
Liczba głosów: 308
– Angielski multimedialnie
Koszt projektu: 3 904 zł
Liczba głosów: 297

OBSZAR NR II
Kwota przeznaczona na reali-

zację projektów: 508 405 zł
Koszt wybranych projektów: 

504 000 zł
– Zielone Serce Przedwiośnia
Koszt projektu: 480 000 zł
Liczba głosów: 514 
– Chodnik w Parku Olszyna
Koszt projektu: 24 000 zł 
Liczba głosów: 506

OBSZAR NR III
Kwota przeznaczona na reali-

zację projektów: 508 405 zł
Koszt wybranych projektów: 

499 101 zł
– Wiem co jem- warsztaty ku-

linarne
Koszt projektu: 20 305 zł 
Liczba głosów: 1 249 
– Zielone ABC - warzywnik 

edukacyjny
Koszt projektu: 37 221 zł 
Liczba głosów: 1 224 
– Scena działań twórczych i 

prezentacji talentów
Koszt projektu: 57 730 zł
Liczba głosów: 1 222 
– SP 289 – Renowacja boiska
Koszt projektu: 158 208 zł
Liczba głosów: 1 081 
– Ogrodzenie obiektów spor-

towych
Koszt projektu: 104 981 zł
Liczba głosów: 692 
– Ogrodzenie parkingu
Koszt projektu: 95 656 zł
Liczba głosów: 604 
– Łąka kwietna dla Bielan ob-

szar 3– EKO MIASTO 
Koszt projektu: 7 000 zł
Liczba głosów: 420 

– Azyl dla kotów wolno żyją-
cych piwnicznych Os. Chomi-
czówka – kol. II

Koszt projektu: 9 000 zł
Liczba głosów: 316 
– Azyl dla kotów wolno żyją-

cych piwnicznych Os. Chomi-
czówka – kol II

Koszt projektu: 9 000 zł
Liczba głosów: 289
OBSZAR NR IV
Kwota przeznaczona na reali-

zację projektów: 508 405 zł
Koszt wybranych projektów: 

488 177 zł
– Remont i modernizacja bi-

blioteki w SP nr 77
Koszt projektu: 27 000 zł
Liczba głosów: 527 
– Wymiana ogrodzenia wo-

kół SP nr 77
Koszt projektu: 69 000 zł
Liczba głosów: 477 
– Street Workout Park Na 

Bielanach 
Koszt projektu: 61 377 zł
Liczba głosów: 397 
– Doświetlenie dróg w osie-

dlu Młociny
Koszt projektu: 31 100 zł
Liczba głosów: 364 
– Łąka kwietna dla Bielan ob-

szar 4– EKO MIASTO 
Koszt projektu: 7 000 zł
Liczba głosów: 337 
– Dosadzenie drzew na tere-

nie ogródka jordanowskiego
Koszt projektu: 8 000 zł
Liczba głosów: 335 
– Doposażenie placu zabaw
Koszt projektu: 80 000 zł
Liczba głosów: 317 
– Zajęcia � tness
Koszt projektu: 9 200 zł
Liczba głosów: 284 
– Parking samochodowy ul. 

Wrzeciono
Koszt projektu: 90 000 zł
Liczba głosów: 282 
– Strefy wypoczynku na kam-

pusie UKSW przy ul. Dewajtis
Koszt projektu: 15 600 zł
Liczba głosów: 281 

– Siłownia pod chmurką - 
Balcerzaka 1

Koszt projektu: 23 900 zł
Liczba głosów: 276 
– Budowa parkingu dla po-

jazdów dowożących dzieci do 
obiektów oświatowych przy ul. 
Samogłoski

Koszt projektu: 50 000 zł
Liczba głosów: 266 
– Przyjazny klub seniora
Koszt projektu: 16 000 zł
Liczba głosów: 263

OBSZAR NR V
Kwota przeznaczona na reali-

zację projektów: 508 405 zł
Koszt wybranych projektów: 

506 128 zł
– Nasze Bezpieczeństwo - 

Pierwsza Pomoc
Koszt projektu: 5 320 zł
Liczba głosów: 2 046 
– Dobry Start - Lepsza Przy-

szłość
Koszt projektu: 41 608 zł
Liczba głosów: 1 619 
– Park zabaw na Wawrzyszewie
Koszt projektu: 394 000 zł
Liczba głosów: 1 217 
– Ławki i zieleń w Parku 

Wawrzyszew
Koszt projektu: 10 000 zł
Liczba głosów: 803 
– Zamontowanie 5 ławek z 

oparciem
Koszt projektu: 5 000 zł
Liczba głosów: 685 
– Łąka kwietna dla Bielan ob-

szar 5– EKO MIASTO 
Koszt projektu: 2 900 zł
Liczba głosów: 670
– Likwidacja siatki ogrodzenio-

wej poprzez zamianę na krzewy
Koszt projektu: 4 400 zł
Liczba głosów: 588 
– Wymiana 5 kompletów ła-

wek ze stolikami oraz zadaszenie 
przy stawach Brustmana

Koszt projektu: 42 900 zł
Liczba głosów: 507

Redakcja

Projekty wybrane w czasie głosowania

Przewodniczący Samorządu Wawrzyszew Nowy 
i Przewodniczący Rady Osiedla WSM Wawrzyszew 

dziękują mieszkańcom za oddanie głosów na nasze projekty
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osób, szczególnie do osób nie uży-
wających Internetu. Dlatego w przy-
szłym roku musimy zwiększyć obec-
ność wolontariuszy BP 2016 na 
ulicach i na piknikach, by bezpo-
średnio tłumaczyć w rozmowach z 
mieszkańcami zasady głosowania i 
ideę projektu. Być może trzeba bę-

Sukces mieszkańców Bielan w 
budżecie partycypacyjnym 2016 r.
Rozmowa z Iloną Soja-Kozłowską, zastępcą burmistrza dzielnicy Bielany.

dzie wysłać list/instrukcję do 
wszystkich mieszkań, bo nie każdy 
wiedział jak głosować (w skali całej 
Warszawy był znaczny procent gło-
sów nieważnych). Oczywiście przy-
dałoby się więcej projektów śmia-
łych, kreatywnych, innowacyjnych, 
ale dotyczy to zarówno Bielan jak i 
całej Warszawy. 

Co się zmieni od 1 stycznia 
2016 r.? 

Czeka nas w urzędzie spora 
zmiana. Musimy sprawnie zreali-
zować w przyszłym roku 48 zadań, 
także inwestycyjnych, ale w zupeł-
nie innej formule – w ciągłej kon-
sultacji z mieszkańcami-autorami 
projektów, uwzględniając ich uwa-

gi i poprawki. To oznacza zupełnie 
inny sposób planowania przygoto-
wań i potem fazę realizacji. Wkrót-
ce planujemy spotkanie wszystkich 
autorów projektów, aby to dokład-
nie omówić. Teraz chciałabym tak-
że w imieniu burmistrza dzielnicy 
Bielany Tomasza Męciny przekazać 
gratulacje dla zwycięzców. Cieszy 

nas bardzo tak duże zainteresowa-
nie bielańczyków drugą edycją bu-
dżetu partycypacyjnego. Nasi 
mieszkańcy chcą współdecydować 
o zmianach i inwestycjach w dziel-
nicy. Mamy wielu aktywistów - 
którzy mieszkają tu od urodzenia, 
ale i takich, którzy zamieszkali tu 
niedawno i pokochali Bielany - 
którym zależy na tym, aby ta pięk-
na dzielnica rozwijała się w dobrym 
kierunku i była coraz bardziej przy-
jazna mieszkańcom. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

dokończenie ze str. 1
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Ponad 170 osób 20 czerwca 
br. wzięło udział w zwiedzaniu 
Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Więcej niż w roku ubiegłym. 

K olejne grupy warszawiaków 
przychodziły w sobotę do 
Huty, by obejrzeć najpierw 

� lm, pokazujący cykl produkcyjny 
zakładu, a potem � lmowy instruk-
taż BHP. Następnie wyposażeni w 
odzież ochronną i kaski goście 
wyruszali do Stalowni. Ogromna 
hala, widok pieca elektrycznego i 
wędrujących pod sklepieniem ka-
dzi z płynną stalą, kęsy wychodzą-
ce z urządzenia do Ciągłego Odle-
wania Stali. 

Marek Maliszewski podkreśla, 
że wiele pytań dotyczyło także 
kwestii technicznych. 

– Pytano, jak zasilany jest piec 
łukowy i jakie są napięcia i prądy 
łuku elektrycznego. Goście chcie-
li też wiedzieć, ile zużywamy wody 
do chłodzenia pieca i co się z nią 
dalej dzieje. Opowiadaliśmy więc 
o tym, że woda krąży w obiegu 
zamkniętym i że w tym obiegu 
przepływa ok. 1500 m3 na godzinę. 
Pytano też o temperaturę stali po 
wytopie z pieca (1600 st.C) i tem-
peraturę kadzi głównych, do któ-

Dzień Otwarty w hucie

rych wlewamy stal (ok. 1200 st C) 
– mówi Marek Maliszewski. 

– Na walcowni prowadzone 
przeze mnie grupy najczęściej py-
tały o temperaturę gotowych wy-
robów, czekających na załadunek 
– opowiada Michał Gaździński, 
który w sobotę tworzył ekipę prze-
wodników wraz z Robertem Baldy 
i Krzysztofem Janickim. 

– Dziękuję za zrealizowanie 
dnia otwartego. Kiedy dostałem o 
nim informację, skróciłem urlop. 
W końcu nadarzyła się okazja obej-
rzeć i sfotografować zakład od środ-
ka. Nie można było tego przegapić. 
Świetna inicjatywa, mająca przybli-
żyć mieszkańcom zakład, który na 
przestrzeni lat poprzez znaczne 
zmniejszenie zatrudnienia jakby się 

trochę usunął w cień w świadomo-
ści mieszkańców Bielan. Jako miło-
śnik tego typu obiektów i ich foto-
grafowania czekam tylko na udo-
stępnienie zwiedzającym schronu i 
adaptację starych, nieużywanych 
już obiektów pozostających na te-
renie zakładu – napisał do nas po 
wycieczce Łukasz Majewski. 

W związku z licznymi pytania-
mi o kolejny Dzień Otwarty w 
Hucie informujemy, że postaramy 
się go powtórzyć po wakacjach. 
Informacja o konkretnym termi-
nie zostanie opublikowana w mie-
sięczniku Nasze Bielany oraz na 
stronie www.hutawarszawazapra-
sza.com

Ewa Karpińska

H uta ArcelorMittal Warsza-
wa dostarczyła 2000 t prę-
tów żebrowanych na budo-

wę nowego 155-metrowego biu-
rowca Q22.

Q na znak jakości 
Na rogu al. Jana Pawła II i ul. 

Grzybowskiej rośnie wieżowiec 
Q22. Będzie miał docelowo 155 m 
wysokości i 50 tys. m2 powierzchni 
biurowej. Huta ArcelorMittal War-
szawa w partnerstwie z producen-
tem zbrojeń – � rmą Stalservice do-
starczyła na budowę tego obiektu 
2000 t prętów żebrowanych o śred-
nicach od 16 do 32 mm.

„Q” w nazwie wieżowca nawią-
zuje do słowa „quality”, czyli ja-
kość, a także „quartz”, bo kształt 
obiektu przypomina ułamany 
kryształ kwarcu. 

Recykling przede wszystkim 
Q22 powstaje na miejscu daw-

nego hotelu Mercure. Podczas jego 
rozbiórki wszystkie materiały pod-
dano recyklingowi, dzięki czemu 
uzyskano 1500 t stali oraz 25000 t 
betonowego kruszywa. 

Budowa wieżowca rozpoczęła 
się w czerwcu 2013 r., planowany 
termin ukończenia inwestycji to I 
kwartał 2016 r., a szacunkowa war-

Q22 – nowy wieżowiec 
w sercu Warszawy

tość - 500 mln zł. W sumie budowa 
Q22 pochłonie 7000 t stali.

W pełni przeszklona elewacja 
budynku zostanie wykonana 
z trójszybowych paneli, przez któ-
re będzie można podziwiać pano-
ramę Warszawy. Centralna część 
budynku ze skośnie przeszklonym 
dachem to miejsce, gdzie zostaną 
umieszczone nowoczesne ogniwa 
fotowoltaiczne przechwytujące 
energię słoneczną.

Q22 rośnie w górę w tempie 
jednego piętra tygodniowo. To efekt 
działań 300 pracowników, zatrud-
nionych na budowie. W sierpniu 
budynek powinien osiągnąć swoją 
docelową wysokość 155 m. Potem 
urośnie jeszcze bardziej: na dachu 
budynku zamontowana zostanie 
bowiem 40-metrowa iglica, która 
podniesie łączną wysokość biurow-
ca do 195 m kw.

Biznes i rozrywka 
Budynek został zaprojektowa-

ny na cele biurowe, ale nie tylko. 
W Q22 znajdą się także: klub � t-
ness, przestrzenie handlowe, kilka 
restauracji oraz pięciopoziomowy 
parking podziemny.

Ewa Karpińska
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Naszej serdecznej
Koleżance

Grażynce Lewińskiej
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 
odejścia do wieczności Jej

Mamusi
Pani Czesławy 
Wdowiarskiej

składa 

Grupa Seniorów z Basenu

Grupa teatralna z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2
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Nie tylko dzieciaki uwielbiają 
bajki, ale i bielańscy seniorzy 
z Ośrodka Wsparcie Nr 2: Kop-
ciuszek (Wanda S.), królewicz 
(Zdzisław S.), król z królową 
(Sylwester B. z Genowefą G.), 
zła macocha z córkami (Janina 
Z. z Marianną K. i Marianną G.), 
hrabia (Stefan T.), damy dworu 
(Teresa B. i Cecylia M.), żoł-
nierze (Jerzy S. i Zbigniew G.), 
narrator (Maria J.) i oczywiście, 
dobra wróżka (Krystyna M.).

D ługo urzeczywistniali swo-
ją bajkę na próbach, na 
zajęciach – własnoręcznie 

szyjąc kostiumy; nad inscenizacją 
pracował z pasją i inwencją cały 
zespół Ośrodka. 

12 czerwca br. w warszawskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy 
ul. Polnej 7a odbył się finał IV 
edycji konkursu „Seniorzy mają 
talent’’. Celem konkursu była inte-
gracja środowisk seniorskich oraz 
promocja artystycznej aktywności 
seniorów z sześciu dzielnic War-
szawy, a organizatorami – Ośrod-
ki Pomocy Społecznej Bielan, Bia-
łołęki, Wesołej, Ursynowa, Żolibo-
rza oraz Centrum Pomocy Spo-
łecznej im. prof. A Tymowskiego 
dzielnicy Śródmieście. Wymienio-
na wyżej grupa teatralna z Ośrod-
ka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 (ul. 
Wrzeciono 5a) wystąpiła z wido-
wiskiem „Kopciuszek’’ i uzyska-
ła… pierwsze miejsce w kategorii 
Teatr. Konkurs objął patronatem 
honorowym m.in. burmistrz Bie-
lan Tomasz Mencina, którego re-
prezentował zastępca burmistrza 
Grzegorz Pietruczuk. Była oczy-

Po prostu jak w bajce

wiście dyrektor bielańskiego OPS 
Ewa Flaszczyńska.

Kierownik Ośrodka Nr 2 – 
Anna Leszczyńska – Suda: „W ba-
śniowe bohaterki wcieliły się se-
niorki, z których najstarsza skoń-
czyła dziewięćdziesiąt lat! Nasz 
występ nagrodzono gromkimi bra-
wami! Nasi podopieczni zademon-
strowali nie tylko duże zdolności 
aktorskie, ale i ogromne poczucie 

humoru. Furorę zrobiła scena z 
balu, podczas której aktorzy tańczą 
poloneza. Cały zespół serdecznie 
dziękuje podopiecznym za godne 
reprezentowanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany i gra-
tuluje sukces.

„Głos Seniora’’ też dziękuje, gra-
tuluje, a poloneza pokazuje na zdję-
ciu. Zadanie było niełatwe. Baśń 
wywodzi się ze starożytności – 
z Egiptu lub mitologii grecko-rzym-
skiej, pierwsze opracowanie pisem-
ne z 860 r. odkryto w Chinach, dwa 
najbardziej znane europejskie po-
chodzą z XVII w. – pióra „Panna 
Pero’’ i z XIX w. – pióra Braci Grimm. 
„Kopciuszek’’ miał wersje � lmowe, 
estradowe, sce-
niczne. A może 
j a k i ś  b a d a c z 
dziejów bajki 
wspomni o ewe-
nemencie: wersji 
w wykonaniu 
seniorów?

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Pod koniec maja 2015 r. grupa 
koleżanek z Warszawskiego 
Stowarzyszenia Amazonek 
przebywała na turnusie re-
habilitacyjnym w Jastarni na 
Helu w Ośrodku „Posejdon” 
Nadwiślańskiej Agencji Tury-
stycznej. 

M ieszkałyśmy w pięknie 
położonym nad Zatoką 
Pucką ośrodku. Więk-

szość z nas mogła podziwiać z 
okna wspaniały widok na zatokę, 
który zwłaszcza wieczorem był 
niezwykle romantyczny. Pokoje 
były miłe i wygodne.

Brałyśmy też czynny udział w 
wieczorkach tanecznych na po-
czątku i na końcu turnusu. Przy-
grywał do tańca i śpiewał artysta, 
doskonale wyczuwający nasze 
upodobania muzyczne. Było też 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, a 
czas umilała kapela kaszubska.

Amazonki 
w Jastarni na Helu

W kościele w Juracie odpra-
wiono Mszę Świętą w intencji na-
szych Amazonek, na zakończenie 
zaśpiewałyśmy pięknie, z pomocą 
koleżanki z Łodzi, nasz hymn „Nie 
ma rzeczy niemożliwych”.

Turnus rehabilitacyjny był nie 
tylko okazją do zadbania o zdro-

wie, ale też radością przebywania 
w cudownym krajobrazie Półwy-
spu Helskiego, w towarzystwie 
koleżanek z podobnymi problema-
mi, możliwością długich rozmów, 
żartów i śmiechów, na które na co 
dzień nie zawsze mamy czas.

Jako bielańskie Amazonki pro-
pagowałyśmy dumnie naszą dziel-
nicę, nosząc koszulki, które otrzy-
małyśmy od Grzegorza Pietruczuka, 
zastępcy burmistrza dzielnicy. Bar-
dzo dziękujemy, Panie Burmistrzu.

Warszawskie Stowarzyszenie 
Amazonek

 
 

 
 

 
 

Szanowni Pa stwo,  

wzorem lat ubieg ych Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina zaprasza Czcigodnych Jubilatów 

– mieszka ców Dzielnicy Bielany, obchodz cych w bie cym roku pi dziesi t  rocznic  lubu do 

udzia u  w uroczysto ci Jubileuszu D ugoletniego Po ycia Ma e skiego „Z ote Gody”. 

Deklaracje uczestnictwa w uroczysto ci przyjmowane b d  do 21 sierpnia 2015 r. 

w Wydziale Spraw Spo ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, ul. eromskiego 29, pok. 258-262 

w godzinach pracy urz du tj. od poniedzia ku do pi tku w godz. 8.00-16.00. 

  Przy zg oszeniu nale y okaza : dowody osobiste ma onków oraz dokument po wiadczaj cy 

zawarcie zwi zku ma e skiego. 

  Szczegó owych informacji udzielaj  pracownicy Wydzia u, pok. 258–260 lub telefonicznie pod 

nr. 22 37 33 258-260.  

Uroczysta Gala podsumowują-
ca pierwszą w tym roku edycję 
Bielańskiej Akademii Seniora 
odbyła się w Urzędzie Dzielni-
cy Bielany 24 czerwca br.

W ramach dwumiesięczne-
go programu odbyły się 
zajęcia stacjonarne i te-

renowe. Tematyka spotkań była 
bogata m.in. pro� laktyka zdrowia, 
rozwój osobisty i relacje z innymi, 
sztuka i wydarzenia kulturalne, 
bezpieczeństwo. Podczas wykła-
dów słuchacze dowiedzieli się m.
in. jak prawidłowo oddychać, co 
należy wiedzieć i robić w pro� lak-
tyce schorzeń kręgosłupa, jak się 
zdrowo odżywiać. 

Ponadto uczestnicy mogli wy-
słuchać wykładów dotyczących 
form atrakcyjnego spędzania cza-
su wolnego, asertywności oraz 
budowania bliskich relacji z wnu-
kami. W ramach Akademii odby-
ło się również spotkanie z przed-
stawicielem Policji poświęcone 
zagadnieniom bezpieczeństwa. 
Uczestnicy mieli również okazję 

Bielańska Akademia Seniora 
– zakończenie edycji wiosenno-letniej

obejrzeć jeden z premierowych 
pokazów filmu o papieżu Janie 
Pawle II pt. „Apartament”. 

Uroczystość kończącą oma-
wianą edycję Akademii wzbogacił 
występ chóru z osiedla Chomi-
czówka oraz koncert kwartetu 
smyczkowego „Obligato”. Niewąt-
pliwą niespodzianką był pokaz 
� lmu o Panu Januszu Orłowskim, 
który był również gościem specjal-
nym Gali. 

Na zakończenie wszyscy słu-
chacze Akademii otrzymali dyplo-
my uczestnictwa. 

W uroczystości w bielańskim 
ratuszu wzięli udział burmistrz 
dzielnicy Bielany Tomasz Menci-
na, jego zastępca Grzegorz Pietru-
czuk oraz przewodniczący Komi-
sji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Rady Dzielnicy Woj-
ciech Borkowski.

Dla uczestników udział w pro-
gramie był bezpłatny. W całości 
został on s� nansowany przez m.st. 
Warszawa - Dzielnicę Bielany.
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Cytologia trwa zaledwie kilka 
minut. Można zrobić ją u ginekolo-
ga lub u położnej. Nie wolno baga-
telizować tego badania. Raz do roku 
powinny robić je wszystkie kobiety, 
które rozpoczęły współżycie. Cyto-
logia to krótkie bezbolesne badanie, 
które stanowi jedną z najważniej-
szych zasad pro� laktyki raka szyjki 
macicy. Należy również zwrócić 
uwagę, czym pobierana jest cytolo-
gia. Bardzo ważne, aby była to ate-
stowana szczoteczka, a nie drewnia-
ny patyk z wacikiem.

Wynik cytologii odbieramy w 
gabinecie prywatnym po około 10-

Złote zasady badania cytologicznego
14 dniach. Najczęściej otrzymujemy 
go w skali Bethesda, gdyż skala Pa-
panicolaou została uznana za nie-
wystarczającą.

Badanie cytologiczne złote za-
sady dla pacjenta:

1. Na badanie cytologiczne nie 
zgłaszamy się w czasie miesiączki.

2. Badanie najlepiej wykonać jest 
ok. połowy cyklu. Od krwawienia 
miesiączkowego do badania powin-
no upłynąć co najmniej 2 dni. 

3. Badanie możemy wykonać 
najpóźniej 4 dni przed planowaną 
miesiączką.

4. Przed badaniem (3-5 dni) nie 

stosujemy leków dopochwowych 
w tym antykoncepcji dopochwowej, 
oraz irygacji pochwy.

5. Od ostatniego badania gine-
kologicznego, USG, czy po pobra-
niu wymazu z kanału szyjki macicy 
powinien upłynąć co najmniej 
1 dzień.

6. Nie należy pobierać cytologii 
w czasie ostrych stanów zapalnych 
pochwy.

7. Wskazane jest powstrzymanie 
się od współżycia płciowego na 2 dni 
przed planowanym badaniem.

8. Przed badaniem należy pamię-
tać o higienie miejsc intymnych.

C E N T R U M  M E D Y C Z N E

PARTNERZY:  

PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY:

AKCJA POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY

,,Przebadaj się z Kwiatkiem’’

 Z a p r a s z a m y  w s z y s t k i e  P a n i e  d o  w y k o n a n i a  
b e z p ł a t n e g o  b a d a n i a  c y t o l o g i c z n e g o !

A k c j a  t r w a  o d  0 6 . 0 7  d o  3 0 . 0 9 . 2 0 1 5  r o k u
Zapisy pod nr. tel: 22 40 40 416 lub 790 259 990

M i e j s ce :  Ce n t r u m  M e d yc z n e  A s t i M e d
Wa r s z awa ,  u l .  Z gr u p owa n i a  A K  , , Ż m i j a’’ 1 2

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNEZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNEZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNEZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNEZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE
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Sezon urlopowy to czas relak-
su i wypoczynku. Umiejętne 
korzystanie ze słońca może 
być nie tylko źródłem przyjem-
ności, ale także zdrowia. 

P romieniowanie słoneczne 
jest niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania or-

ganizmu. Ma korzystny wpływ na 
nasze samopoczucie, aktywność 
fizyczną, pobudza wydzielanie 
wielu hormonów, umożliwia syn-
tezę witamin z grupy D. Należy 
jednak pamiętać, iż oprócz dobro-
czynnego działania, słońce może 
wywoływać  wiele objawów niepo-
żądanych, niekiedy wręcz tragicz-
nych dla organizmu.

Pamiętajmy, że bezpieczne 
opalanie polega na stopniowym 
przyzwyczajeniu skóry do coraz 
większych dawek słońca. Kąpiele 
słoneczne rozpoczynamy od 15-20 
min, zwiększając codziennie czas 
opalania o ok. 10 min. Optymalną 
porą dnia na korzystanie z kąpieli 
słonecznych są godziny od 7:00 do 
11:00 oraz od 15:00 do 17:00. Naj-
korzystniejszą formą opalania się 
jest ruch gdyż rzadziej dochodzi 
do przegrzania organizmu a naby-
ta opalenizna jest trwalsza i bar-
dziej równomierna. Część promie-
ni słonecznych ulega odbiciu od 
powierzchni wody i piasku - w 
trakcie spacerów również wysta-
wiamy skórę na ich działanie. Jeśli 
zastosujemy się do wskazań doty-
czących czasu opalania i odpo-
wiednich � ltrów ochronnych, nie 
powinna spotkać nas niemiła 
przygoda. 

Przedawko-
wanie promieni 
s ł o n e c z ny c h 
może doprowa-
dzić do oparze-
nia słoneczne-
go, które w rze-
czywistości jest 
ostrym zapale-
niem skóry. W 
kilka godzin po 
opalaniu poja-
wia się bolesny 
rumień, a nawet 
pęcherze, które 
gojąc się mogą 
pozostawić na 
skórze ciemne 
przebarwienia. 
P a m i ę t a j m y 
abyśmy podczas 
upałów zawsze 
chronili głowę i 
nie przebywali 
na słońcu zbyt 
długo. Do uda-
ru słonecznego 

Jak zdrowo 
korzystać ze słońca

dochodzi najczęściej w trakcie dłu-
gotrwałego pobytu w palących pro-
mieniach słońca. Przegrzanie naj-
częściej może się przydarzyć oso-
bom starszym, gdyż ich naturalna 
termoregulacja organizmu jest nie-
sprawna oraz dzieciom, u których 
termoregulacja jeszcze nie jest w 
pełni została ukształtowana. W 
grupie ryzyka znajdują się także 
osoby cierpiące na choroby układu 
krążenia, cukrzycę, osoby z nadwa-
gą lub nadużywające alkoholu. 
Udar słoneczny objawia się ogól-
nym osłabieniem, bólami i zawro-
tami głowy, podwyższoną tempe-
raturą ciała, uczuciem ogólnego 
rozbicia lub utratą przytomności. 
Objawy udaru słonecznego mogą 
pojawić się nawet do 8 godzin po 
zejściu ze słońca. 

Pamiętajmy! w upalne dni 
chrońmy głowę przed słońcem i nie 
przebywajmy na nim zbyt długo. 
Używajmy kremów do opalania z 
wysokimi � ltrami. Bardzo ważne 
abyśmy regularnie uzupełniali 
utracone przez or-
ganizm płyny 
wypijając co 
10-15 min kil-
ka porcji wody.

Ż y c z ę 
przyjem-
n y c h 
w s p o -
mnień 
z waka-
cji.  

Lek. Wojciech Borkowski 
specjalista medycyny rodzinnej 

Niezwykle miły poranek 
spędziliśmy 21 czerwca przy 
para� i Świętych Wyznawców 
Ojca Rafała i Brata Alberta przy 
ul. Gwiaździstej. 

T ego dnia stoisko Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego 

Krzyża „Dar Serca” było tłumnie 

odwiedzane przez para� an, a naj-
większym zainteresowaniem cie-
szyło się stanowisko pierwszej 
pomocy, gdzie uczyliśmy jak pra-
widłowo zachować się w momen-
tach zagrożenia. Przy okazji zare-
jestrowaliśmy 18 potencjalnych 
dawców szpiku. W salach para� al-
nych zorganizowaliśmy stacjonar-
ne stanowisko do poboru krwi. 

Zgłosiło się 30 chętnych a krew 
oddało 19 dawców.

Gościliśmy także przedstawi-
cieli fundacji Dzień Dla Życia, 
z którymi m.in. ustalaliśmy szcze-
góły przed Zlotem Dla Życia, któ-
ry się odbył 4 lipca na Stadionie 
Narodowym. 

Arkadiusz Cegliński

Akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca”

utracone przez or-
ganizm płyny 
wypijając co 
10-15 min kil-
ka porcji wody.

Ż y c z ę 
przyjem-
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Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Rencistkę lub emerytkę z Bielan zatrudnię 2-3 razy 
w tygodniu do pomocy w domu. Tel. 506 795 161.

• Sprzątanie w szkole na Bielanach, tel. 22 
835-37-76

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku 
do piątku, od 4 do 5 godzin dziennie. Referencje. 
Tel. 697 960 691.

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

• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i 
dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne. Tel. 
602 362 911.

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

• Pogotowie komputerowe. Masz problem z 
komputerem ? Zadzwoń! ;-) Bezpłatny dojazd na 
terenie Warszawy. Preferowane dzielnice: Bie-
lany, Bemowo, Żoliborz, Łomianki. Wystawiam 
faktury Vat 23%, tel. 503 500 065.

• Główna księgowa z dużym doświadczeniem 
poprowadzi każdą księgowość od A do Z. Tel. 
605 369 988. 

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o po-
wierzchni 1700 m w Kaliszkach gmina Czosnów. 
Graniczy z Puszczą Kampinoską. Woda, gaz, 
prąd, domek drewniany. Tel. 607 445 147. 

• Sprzedam działkę 913 m2 - ogrodzona, media, 
30 km z Bielan - Grochale gm. Leoncin, tel. 601 
557 177.

• Wynajmę mieszkanie 38 m2, pokój z kuchnią, po 
remoncie, umeblowane, bardzo dobra lokalizacja 
na Woli. Tel. 503 520 490.

SPRZEDAM
• Opel Astra III hatchback, 2005 r., automat, kolor 
srebrny, cena 12 tys. zł. Tel. 509 599 938.

• Daewoo Nubira II 1,6. Rok 2000. Tanio! Tel. 
508 458 891.

Wózek inwalidzki mało używany, pieluchomajtki 
M, 5 paczek po 30 szt., 1 kulę i laskę, tel. 601 
557 177.

NAUKA
• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego – 
dzieci, młodzież. 40 zł/godz. Tel. 797 954 208.

• Angielski – Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjal-
ny, matura (podstawowa, rozszerzona), certyfi kat 
FCE, sprawdzian szóstoklasisty,  konwersacje, 
korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, 
międzynarodowy certyfi kat CAE (poziom zaawan-
sowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 
609 979 485.

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

• Jest doskonała okazja by poprawić swoje wyniki 
w szkole i skorzystać z KOREPETYCJI z zakresu 
przedmiotów takich jak: Matematyka, Fizyka 
oraz Chemia. Szczegóły znajdziecie na stronie: 
www.piotrpajewski.pl/korepetycje/ . Wszystko 
sprawnie, miło, tanio i skutecznie.

• Język niemiecki z doświadczeniem szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum, wolne terminy 
poniedziałki i wtorki. Tel. 503 118 163.

• Język niemiecki – nativ speaker. Konwer-
sacje. Korepetycje. Szeroki zakres. Tel. 739 
598 342.

Wokół samochodów hybrydo-
wych narosło przez lata wiele 
mitów. Sprawdzamy, które z 
nich są prawdziwe, a które już 
dawno straciły ważność.

W tym roku mija 18 lat od 
startu sprzedaży pierw-
szej seryjnie produko-

wanej hybrydy na świecie — mo-
delu Prius. Dziś jest to najszybciej 
rozwijająca się technologia, która 
przebojem zdobywa rynki. Nie-
kwestionowanym liderem na tym 
polu jest Toyota, która jako jedyna 
� rma już dawno postawiła na hy-
brydy, dziś mając najwięcej takich 
modeli w ofercie i realnie je sprze-
dając. Inni producenci nadrabiają 
obecnie straty. Dla wszystkich sta-
ło się jasne, że prosta i niezawodna 
technologia, rekordowo niskie zu-
życie paliwa w ruchu miejskim, 
wysoki komfort jazdy i ceny po-
równywalne z innymi napędami, 
wywołały lawinowy wzrost zainte-
resowania autami hybrydowymi. 
Po drogach świata jeździ już ponad 
7 mln tych aut, a ostatni milion 
został sprzedany zaledwie w 8 mie-
sięcy. Trudno się dziwić, że co dru-
ga Toyota Auris sprzedawana obec-
nie w Europie, to właśnie hybryda. 
W Polsce także zainteresowanie 
hybrydami gwałtownie rośnie — w 
2014 roku aż o 65% w stosunku do 
roku poprzedniego. Zestawienie 
danych i faktów dobitnie pokazuje, 
iż auta hybrydowe to dziś realna 
alternatywa, a nie ciekawostka.

Mit: Hybrydy mają 
skomplikowaną 
konstrukcję, więc mogą 
okazać się zawodne

Hybrydy wygrywają niemal 
wszystkie rankingi awaryjności, 
takie jak TUV, GTU czy Consumer 
Reports. Wynika to z ich wyjątko-
wej konstrukcji, co najlepiej widać 
na przykładzie technologii Toyoty. 
Klasyczny, długowieczny silnik 
benzynowy o niewysilonej mocy 

Samochody hybrydowe - fakty i mity

połączono z mocnym i bezobsłu-
gowym silnikiem elektrycznym. 
Budowa takiego układu hybrydo-
wego nie wymaga stosowania wie-
lu awaryjnych komponentów, ta-
kich jak klasyczny rozrusznik, al-
ternator, sprzęgło, turbina czy 
pasek klinowy. Dodatkowo system 
odzyskiwania energii z hamowa-
nia oszczędza tarcze i klocki ha-
mulcowe, wydłużając ich żywot-
ność nawet dwukrotnie. 

W przeciwieństwie do hy-
bryd, wysilone małe silniki tur-
bodoładowane są bardzo awaryj-
ne. Stosowanie turbin jest rozwią-
zaniem delikatnym i wrażliwym 
na przegrzanie, w efekcie podat-
nym na uszkodzenia. Montowane 
w autach z silnikiem Diesla � ltry 
cząstek stałych (DPF) łatwo się 
zapychają i wymagają częstej wy-
miany, nie wspominając o innych 
wrażliwych na długą eksploatację 
elementach, jak np. koła dwuma-
sowe czy wtryski paliwa. To spra-
wia, że alternatywny napęd hy-
brydowy uchodzi dziś za najbar-
dziej niezawodne rozwiązanie w 
motoryzacji.

Mit: Hybrydy długo się 
ładuje i są kłopotliwe w 
użytkowaniu

Najczęściej spotykanych samo-
chodów hybrydowych w ogóle się 
nie ładuje. Ich akumulatory ładują 
się automatycznie dzięki odzyski-
waniu energii podczas hamowania 
oraz optymalnemu wykorzystaniu 
mocy silnika benzynowego. Ta 
energia w konwencjonalnym sa-
mochodzie jest marnowana, dlate-
go w hybrydach mamy ją za darmo. 
Na rynku można co prawda zna-

leźć doładowywane z gniazdka 
hybrydy plug-in oraz samochody, 
w których silnik spalinowy służy 
jedynie do produkcji prądu, zaś 
koła napędzane są wyłącznie silni-
kiem elektrycznym, ale są to niszo-
we, mało popularne modele. 

Hybrydy tankuje się tak samo 
jak konwencjonalne auta, prowadzi 
się je bardzo łatwo, dzięki automa-
tycznej skrzyni biegów w standar-
dzie. Do tego są ciche i przyjemne 
w prowadzeniu, nie szarpią, nie 
terkoczą, a komputer sam optymal-
nie zarządza mocą obu silników, 
bez udziału kierowcy. 

Dlatego właściciele hybryd za-
zwyczaj uwielbiają swoje samo-
chody. Niemal wszyscy wybierają 
ten napęd ponownie przy zmianie 
auta. 

Mit: Baterie hybryd są 
nietrwałe i drogie w 
naprawie, której nie 
obejmuje gwarancja 

Baterie stosowane w hybry-
dach Toyoty udowodniły swoją 
niezwykłą trwałość przez 18 lat od 
pojawienia się na drogach pierw-
szych Priusów. Po tych latach na-
dal zachowują ponad 90% fabrycz-
nej sprawności. Swoją trwałość 
zawdzięczają nie tylko niezawod-
nej, sprawdzonej konstrukcji, ale 
też precyzyjnemu chłodzeniu oraz 
systemowi eksploatacji, który dba 
o ich optymalne naładowanie w 
granicach 20%-80% pojemności. 
Oznacza to, że w hybrydach Toyo-
ty bateria nigdy się nie rozładuje, 

ani też nie będzie ładowana do 
maksymalnego poziomu, przez co 
będzie służyć przez cały okres ży-
cia pojazdu.

Najstarsze Priusy do tej pory 
jeżdżą na swoich pierwszych aku-
mulatorach. Znane są przypadki 
hybrydowych taksówek, które 
przejechały milion kilometrów bez 
wymiany baterii. Do tego możliwe 
jest wymontowanie tylko jednego 
ogniwa i wstawienie nowego, bez 
wymiany całego akumulatora. Z 
tych powodów gwarancje na aku-
mulatory do hybryd są zwykle 
dłuższe niż na cały samochód i 
mogą trwać nawet 10 lat. Tak dłu-
giej gwarancji na akumulatory 
układu hybrydowego udziela tylko 
Toyota.

Mit: Hybrydy są droższe 
od diesli
Aby porównać rzeczywiste 

ceny poszczególnych modeli, 
warto od razu zastanowić się, 
jakie wyposażenie nas interesuje. 
Wersje podstawowe hybryd są 
zazwyczaj lepiej wyposażone. 
Jeśli porównać je z samochodami 
o podobnej mocy, z automatycz-
ną skrzynią biegów, systemem 
multimedialnym, automatyczną 
klimatyzacją i nowoczesnymi 
systemami bezpieczeństwa, czę-
sto okazuje się, że auto z silni-
kiem diesla kosztuje tyle samo co 
hybryda, a z silnikiem benzyno-
wym niewiele mniej. Warto jed-
nak pamiętać o kosztach, które 
pojawiają się po zakupie. To one 
decydują, ile naprawdę wydamy 
na samochód. Hybrydy, dzięki 
rekordowo niskiemu zużyciu pa-
liwa, wzorcowej bezawaryjności 
i najwyższej długowieczności, 
pozwalają oszczędzać już po za-
kupie. Jeśli do tego dodać wyso-
ką cenę odsprzedaży w porów-
naniu z autami innych marek, 

całkowity koszt posiadania sa-
mochodu okazuje się bardzo 
korzystny.

Mit: Nowe 
turbodoładowane 
silniki benzynowe 
i wysokoprężne są 
równie oszczędne i 
ekologiczne jak napęd 
hybrydowy
Hybrydy zużywają najmniej 

paliwa ze wszystkich napędów - na 
przykład kompaktowy Auris pali 
tylko 3,7 l/100 km. Dla samochodu 
tej wielkości o mocy 136 KM jest 
to rewelacyjny wynik. O wyjątko-
wości tej technologii świadczy 
fakt, że w mieście ma lepsze wyni-
ki zużycia paliwa niż w trasie. Nie 
trzeba się nawet specjalnie starać 
— samochód odzyskuje energię z 
hamowania, a zarządzaniem ener-
gią i pracą całego układu steruje 
komputer. Przy dynamicznej jeź-
dzie spalanie oczywiście wzrasta, 
lecz nie w tak dużym stopniu, jak 
w przypadku konwencjonalnych 
samochodów, również tych turbo-
doładowanych.

Mit: Hybrydy są mniej 
bezpieczne
Instytut Euro NCAP do tej 

pory poddał testom bezpieczeń-
stwa 20 samochodów hybrydo-
wych i elektrycznych. Spośród 
nich 13 uzyskało najwyższe noty, 
co stanowi 65%. Sześć modeli uzy-
skało 4 gwiazdki. Tylko jeden sa-
mochód elektryczny zasłużył na 3 
gwiazdki. Wynik ten jest znacznie 
powyżej średniej. Na przykład 
w 2014 r. Euro NCAP przebadało 
37 samochodów z konwencjonal-
nym napędem i tylko 17 z nich 
(46%) uzyskało najwyższe noty.

Anna Książek

PARTNER

D
Z

ILEN
IC

Y  BIELANY  M.ST.  W

ARSZ
A

W
Y

PARTNER

D
Z

ILEN
ICY  BIELANY  M.ST.  W

A
R

SZ
A

W
Y

Dopalacz to też NARKOTYK!
Ostatnio w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narko-

tykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali tra� ło kilkadziesiąt osób z ostrym 
zatruciem organizmu. Bielańscy policjanci apelują i ostrzegają, aby nie 
kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy 
dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie 
życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, czy opisane efek-
ty zachowania po dopalaczach nie występują u ich dzieci. Podobnie, 
jak znaleziony w mieszkaniu, czy ubraniu dziecka susz roślinny, może 
to być sygnałem, że dziecko zażywa narkotyki. Wtedy, aby zapobiec 
najgorszemu, konieczna jest właściwa i szybka reakcja.

Tam szukaj pomocy:
112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej UE
800 060 800 - Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
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J ak ten czas leci! Minął już 
kolejny kwartał. Mówiąc 
krótko: dobiliśmy do pół-
rocza. Więc kontynuujemy 

cykl. Nasze sprawy mają się tak...
 Wiosenka nam obrodziła 

ślicznie. W ferworze imprez, ze-
brań, planów itd., jakoś przeoczy-
liśmy kolejną nowinę. Szybko nad-
rabiamy, przepraszamy. Otóż, 
spotkała nas miła sytuacja. W naj-
nowszych badaniach warszawia-
ków na ulubioną stację metra, 
wygrały „Stare Bielany”. Hurra! Za 
nami uplasował się słynny z wy-
glądu na całą Europę „Plac Wilso-
na”. Najważniejszymi kryteriami 
wyboru były: przyjazność oraz 
atrakcyjność stacji, łatwość prze-
siadki, a także bliskość zamieszka-
nia.

À propos osadnictwa lokalne-
go. Inwestorzy budowlani nazwa-
ni deweloperami, oszaleli. W po-
zytywnym sensie. Duży obszar 
przy ulicach: Sokratesa, Kasprowi-
cza oraz Nocznickiego, wręcz za-
roił się od dźwigów. Szybko wypa-
trzyliśmy ich bystre działanie. Pną 
się mury wprost do góry, jak gło-
siła dość niedawna piosenka. Przy-
będą kolejne mieszkania, a nawet 
obszerne apartamenty. Dla Bielań-
czyków mniej i bardziej zasob-

Z Pamiętnika Kwartalnika (2)
...czyli co piszczy w bielańskiej trawie.

nych. Czyli, na miarę zawartości 
ich portfela.

Właśnie. Skoro o funduszach 
mowa. Coś „drgnęło w temacie”: 

Bielany otrzymały dodatkowe kil-
kadziesiąt milionów złotych na 
dalszy rozwój wszelaki. To opty-
mistyczna wiadomość, gdyż wia-

domo, że „finansowa kołderka” 
jest za krótka. Zatem; wsparcie na 
niezbędne remonty, oświatę czy 
kulturę, to rzecz pierwszorzędnej 
wagi.

Pozostając jeszcze przy inwe-
stycjach i realizacjach terenowych 
– dwie sprawy. Kwestia 1. Nasze 
sokole oczka zarejestrowały kolej-
ny etap modernizacji bielańskiego 
odcinka trasy AK. Półkoliste ekra-
ny dźwiękochłonne w kształcie 
tuneli, swoją cokolwiek futury-
styczną formą budzą u mieszkań-
ców ambiwalentne odczucia. Nie-
którzy kierowcy już lękają się 
klaustrofobii, inni zastanawiają: 
jak będzie usuwany śnieg czy brud 
z takiej konstrukcji? Hmm... Kwe-
stia 2. Na szczęście nie dotyczy to 
skrzyżowania ulic Żeromskiego 
z Reymonta. Wykorzystując dłu-
uugi kalendarzowy weekend, 
przystąpiono do gruntownej zmia-
ny nawierzchni, gdyż podniszczo-
na była prawie niebezpieczne. 
Zgromadzono sprzęt, ludzi i w trzy 
dni szast – prast: nastąpiło frezo-
wanie starej jezdni, wymiana pod-
kładu, kładzenie nowego asfaltu 
i... gotowe!  Skrzyżowanie jest gła-
dziutkie jak stół, ku uciesze oka, 
a także subtelnego szumu opon 
aut sznura...

Jadąc dalej tym skojarzeniem, 
istna taśma, koraliki, czyli łańcuch 
imprez nam się rozwinął u progu 
lata. Przede wszystkim różne dzia-
łania plenerowe, integrujące lokal-
ną społeczność. I – nie bójmy się 
tego słowa – promujące naszą 
dzielnicę. Koncerty, pokazy, kon-
kursy itd. A to przy Bielańskim 
Ośrodku Kultury, a to przy Sta-
wach Brustmana, wreszcie, wielki 
piknik na Serku Bielańskim nie-
opodal stacji metra: „Słodowiec”. 
Witaj lato na Bielanach! Ależ się 
działo. Co za gwar, co za tłum. 
Liczne stoiska, igrce, zabawy, śpie-
wy, przeciąganie liny, koniki, ko-
lorowe baloniki... Niektóre odla-
tywały radośnie w niebo, gdyż 
upał był niemiłosierny, a � zyczne 
prawa przyrody robią swoje. 
Fruu.

Zresztą z tymi upałami mieli-
śmy naprawdę niezłą hecę. Afry-
kański żar bielański! Dzielnicowe 
termometry poszybowały powyżej 

30 kresek w cieniu. Nasze czujne 
„oko na Maroko” odnotowało zja-
wiska dziwne, prawie nadprzyro-
dzone. Najpierw spotkały się wyże 
i niże baryczne. Wtedy nadciągnął 
on – Stefan. Bo taką nazwę nadano 
huraganowi. Jak dmuchnęło, jak 
gwizdnęło! Troszeczkę się baliśmy, 
ale z fasonem, po bielańsku. Na 
szczęście nie uczynił większych 
szkód w dzielnicy. Połamał tylko 
trochę gałęzi, odfrunęły małe ta-
blice itp. Wkrótce po nim pojawi-
ły się ponownie nocą... zorze po-
larne. Serio. W zmieniających się 
kolorach, nota bene. Zdradzimy, 
że najlepszą widoczność odnoto-
wano w okolicach: Radiowa, Lasek 
oraz Izabelina. Ze względu na 
ciemną ciemność Puszczy.

Skoro już jesteśmy w lasach. 
Spiekota wysuszyła je dokument-
nie. Ściółka wyschła poniżej 15% 
wilgotności, co bywa niebezpiecz-
ne. Mieszkańcy Młocin mogą coś 
o tym powiedzieć, gdyż tlił się 
kawałek lasu za ulicą Wóycickiego 
w rejonie Tułowickiej. Swąd spa-
lenizny czuć było na całych Biela-
nach. Bądźmy przezorni w skwa-
rze. Na szczęście strażacy (jak 
zwykle) zadziałali niezwykle szyb-
ko i sprawnie, a wody im nie za-
brakło.

Aczkolwiek, z powodu upałów 
zaczęło jej ubywać... w Wiśle. Wy-
sycha nam, nie tylko na bielańskim 
odcinku. Mówiąc obrazowo: za 
mało wody w wodzie. Miejscami 
na warszawskich wodowskazach 
jej poziom spadł do 1 metra. Nie 
dalibyśmy temu wiary, gdyż media 
lubią cudować, szczególnie w se-
zonie ogórkowym. Tym razem 
jednak się zgadzało. Sprawdzili-
śmy to empirycznie, przedzierając 
dzielnie z determinacją poprzez 
bielańskie szuwary. Zaniosło nas 
aż za Łomianki Dolne! Miejscami 
napotkaliśmy na dowody rzeczne, 
które wprawiały nas w prawdziwe 
zdumienie. Widzieliśmy zagadko-
we mielizny, tymczasowe wysepki 
czy piaskowe łachy wiślane. Takie 
bielańskie widoki zdarzyły się nie-
dawno, na królowej naszych rzek.

O czym donoszę w nieustają-
cym zadziwieniu.

Leszek Rudnicki
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ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz 
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Wydanie elektroniczne dostępne na www.bielany.waw.pl.
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Stacja metra Stare Bielany

Ulice: Sokratesa, Kasprowicza oraz Nocznickiego zaroiły się od dźwigów
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, 
ul. Klaudyny 18 – pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.00-19.00 – 6 sierpnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  ostatnia śro-
da miesiąca, g. 18.00-19.00 – 26 sierpnia.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kaspro-
wicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 3 sierpnia, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 
– 17 sierpnia.

3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Spo-
łecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.

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

5. Jan Zaniewski – PiS, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, drugi poniedziałek miesiąca, 
g. 17.00-18.00 – 10 sierpnia.

1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego 
i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 
10, g. 16.00-17.00 – 4, 18 sierpnia.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury, ul. 
Goldoniego 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania, tel. 517 170 751, twoja.radna@gmail.com.

3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 
29, g. 18.00-19.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny 
Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, pierwszy wtorek miesiąca, g. 13.00-14.00 – 4 sierpnia.

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, pierwszy 
czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 27 sierpnia.

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd 
Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd 
Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, g. 19.00-20.00 – 4, 19 sierpnia.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorzą-
dowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w 
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

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

5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla 
Nerudy 1, g. 17.00-18.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 4 sierpnia.

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady Członek Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 
16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady, Urząd Dzielnicy Bielany 
V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 16.15-17.30 – 17 sierpnia.

2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: 
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

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

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 
15, drugi poniedziałek miesiąca oraz inne terminy, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 4 sierpnia.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowa-
nia Przestrzennego i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: 
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 5 sierpnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 
29, ostatni poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 31 sierpnia.

3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Mieszkaniowej: Szkoła Podstawowa Nr 79, Sekretariat szkoły, ul. Arkuszowa 202, g. 8.00-10.00, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii  oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu 
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 3 sierpnia.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek 
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
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