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Nowa sygnalizacja świetlna na ul. Wólczyńskiej
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Delegacja kombatantów i władz dzielnicy składa wieniec przed pomnikiem przy ul. Michaliny

Ul. Kochanowskiego
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W 62. rocznicę
Powstania Warszawskiego

KWIATY i ZNICZE
Zgodnie z planem opracowanym przez 

Wydział Kultury Zarządu Dzielnicy Bielany 
uroczystości rocznicowe w dniu 1 sierpnia 
zostały rozpoczęte złożeniem kwiatów  i za-
paleniem zniczy przed tablicą umieszczoną 
na ścianie budynku „Naszego Domu” przy 
al. Zjednoczenia 34. Jest to Miejsce Pa-
mięci Narodowej, jedno z siedmiu na Biela-
nach, przy których  w dniach rocznicowych 
uroczystości składane są wiązanki kwiatów, 
zapalane znicze i pełnione honorowe warty. 
Corocznie w dniu 1 sierpnia dokonują tego 
dzieci wspólnie z kombatantami. Takie miej-
sca, to oprócz „Naszego Domu”:

– ul. Michaliny 10, gdzie znajduje się głaz 
z napisem upamiętniający walki o lotnisko 
bielańskie i mogiła powstańcza w głębi lasu;

– ul. Powązkowska 93, gdzie jest krzyż 
z tablicą,

– ul. Horacego róg Wólczańskiej, gdzie 
jest tablica na ścianie kościoła pw. Marii 
Magdaleny;

– ul. Wólczyńska róg Kwitnącej, gdzie 
znajduje się obelisk ku czci Powstańców 
Warszawskich;

– ul. Wólczyńska róg ul. Wolumen – jest 
tam krzyż z tablicą;

– ul. Sokratesa róg Kasprowicza (obok 
stacji benzynowej); jest tu obelisk z napi-
sem informujący o walkach o lotnisko.

Wróćmy jednak do „Naszego Domu”. 
Mieści się tu Zakład Wychowawczy za-
łożony w 1919 r. przez Marynę Falską 
i Janusza Korczaka. W budynku utworzony 
został w czasie powstania szpital II Obwodu 
AK „Żywiciel”, który służył rannym do 2 
października 1944 r. Po upadku powstania 

wszyscy mieszkańcy domu zostali ewa-
kuowani. Maryna Falska zdecydowała się 
pozostać. Zmarła nagle, została pochowa-
na na placu przed domem. Obecnie „Nasz 
Dom” nosi formalnie nazwę: Dom Dziecka 
nr 1 im. Maryny Falskiej.

dokończenie na str. 5

Inauguracja
roku szkolnego

W dniu 4 września 2006 r. o godzinie 
12.00 mszą świętą w intencji uczniów 
i nauczycieli w kościele św. Zygmunta 
przy placu Konfederacji 55 rozpocznie się 
uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2006/2007 z udziałem pocztów sztandaro-
wych wszystkich szkół bielańskich.

Dalsza część uroczystości odbędzie się 
w Szkole Podstawowej nr 247 z oddziałami 
integracyjnymi im. K. Lisieckiego „Dziad-
ka” przy ul. Wrzeciono 9, która obchodzić 
będzie jednocześnie jubileusz 40-lecia 
istnienia placówki. Podczas uroczystości 
m.in. zostaną wręczone akty 99 nauczycie-
lom, którzy w sesji letniej uzyskali stopień 
nauczyciela mianowanego.

Zofi a Gajewicz,
naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania

W obecnej kadencji samorządowej na in-
westycje drogowe, czyli budowę nowych oraz 
remont i utrzymanie istniejących dróg w na-
szej dzielnicy zostało przeznaczone blisko 42 

Inwestycje drogowe w obecnej
kadencji samorządowej
Dzielnica Bielany jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych dzielnic War-
szawy, łączącą w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej i obszary nienaruszonej 
przyrody. Wielkim atutem dzielnicy jest dobra sieć komunikacyjna z dużymi arteriami 
komunikacyjnymi (trasa AK, Wisłostrada). Duże znaczenie mają również drogi mniej-
sze, a także lokalne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo i komfort jazdy, lecz także 
ze względów estetycznych. Wszystkie te kryteria wzięły pod uwagę władze dzielnicy 
Bielany, realizując w ostatnich latach liczne prace z zakresu drogownictwa.

mln zł. Wykonanie budżetu na poszczególne 
lata było bardzo wysokie, a w 2005 r. inwesty-
cje drogowe zrealizowano w 100%.

dokończenie na str. 3

Budowa metra
Łopaty poszły w ruch

Doczekaliśmy się. Budowa metra 
wkroczyła na teren Bielan. Rozpoczęła 
się bowiem budowa tuneli szlakowych, 
łączących żoliborską stację Marymont 
z bielańską stacją Słodowiec. 

Stacja z tunelami będzie gotowa w trze-
cim kwartale przyszłego roku Podobnie jak 
stacje Stare Bielany i Wawrzyszew, przy 
których faktyczne prace budowlane roz-
poczną się w ciągu najbliższych tygodni.

dokończenie na str. 3

W konsultacjach społecznych prze-
prowadzonych w czerwcu br. na po-
trzeby tworzenia Mikroprogramu Rewi-
talizacji Dzielnicy Bielany wzięło udział 
łącznie około 800 osób z terenu całej 
naszej dzielnicy.

Liczba ta obejmuje zarówno osoby, które 
wypełniły ankietę, jak również osoby biorą-
ce udział w seminariach organizowanych 
w ramach I i III etapu konsultacji. Ze sta-
tystyk urzędu dzielnicy wynika, że ankiety 
(poprzez Internet, wywiady bezpośrednie, 
gazetę lokalną i wywiady telefoniczne) wy-
pełniło w sumie 586 osób. Ankiety chętniej 
wypełniały kobiety niż mężczyźni. Dotyczy 
to głównie ankiet drukowanych i interneto-
wych. Wśród osób, które wypełniły ankietę 
było 53% kobiet i 47% mężczyzn.

Jeśli chodzi o wiek respondentów to naj-
bardziej znaczącą grupę stanowiły osoby 
w przedziale wiekowym: 36 – 64 lata (oso-
by te stanowiły ponad połowę wszystkich 
respondentów – 52%). Drugą najbardziej 
liczną grupę stanowiły osoby w przedziale 
wiekowym: 25 – 35 lat (osoby te stanowiły 
ponad 20% wszystkich respondentów).

Respondenci wypełniający ankietę naj-
częściej posiadali wykształcenie wyższe 
– było to ponad 50% wszystkich responden-
tów, z wykształceniem średnim niewiele po-
nad 40% respondentów. W zdecydowanej 

Rewitalizacja dzielnicy Bielany

Podsumowanie wyników 
konsultacji społecznych

mniejszości były osoby z wykształceniem 
podstawowym. 

Największą grupę respondentów stano-
wiły osoby zatrudnione w sektorze publicz-
nym – było to blisko 40% wszystkich osób 
biorących udział w ankiecie. Respondenci 
biorący udział w konsultacjach pochodzili 
z bardzo różnych części dzielnicy. Naj-
większa jednak grupa pochodziła z osiedla 
Wrzeciono – 25%. Blisko połowa respon-
dentów deklarowała podczas konsultacji 
społecznych, że zamieszkuje lokal wła-
snościowy. 

Przytłaczającą większością głosów re-
spondenci uznali, że dzielnicy Bielany jest 
potrzebny Lokalny Program Rewitalizacji. 
Twierdziło tak aż blisko 70% respondentów. 
20% osób biorących udział w konsultacjach 
twierdziło, że Lokalny Program Rewitalizacji 
raczej jest potrzebny dzielnicy Bielany. Oso-
by negujące potrzebę opracowywania przez 
dzielnicę Lokalnego Programu Rewitalizacji 
stanowiły zdecydowany margines.

Jako działania najpilniejsze do realizacji 
respondenci najczęściej wskazywali te 
z obszaru infrastruktury mające na celu 
głównie poprawę funkcjonalności struktury 
ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki 
przestrzeni publicznych (np. drogi, parkingi, 
nowa zieleń, place zabaw itp.).

dokończenie na str. 3
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W czerwcu i lipcu br. Zarząd Dzielnicy odbył 12 posiedzeń, w trakcie których 
omówił 212 spraw, w tym podjął 92 uchwały. Treści uchwał są dostępne na stronie 
internetowej www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul. Przy-
byszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy

Sprostowanie
W numerze czerwcowym omyłkowo po-

daliśmy, że Iwona Gintowt-Juchniewicz, która 
przez 12 lat obsługiwała pod względem praw-
nym sesje Rady, podjęła pracę w Prokuraturze 
Generalnej. Natomiast pani mecenasa została 
wiceprezesem w Prokuratorii Generalnej Skar-
bu Państwa. Przepraszamy. 

Redakcja
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W dniu 3 lipca br. odbyła się kolejna 
sesja Rady Dzielnicy, na której radni 
podjęli kilka uchwał.

Zanim jednak radni przystąpili do dyskusji 
i głosowań nad tymi uchwałami Przewodni-
czący Rady Dzielnicy Aleksander Kapłon 
przedstawił Pana Jacka Godlewskiego, 
który od początku lipca br. będzie służył 
pomocą prawną Radzie naszej dzielnicy. 
Następnie radni wspólnie z mieszkańcami 
Bielan i Łomianek zapoznali się z propozycją 
autorstwa władz Łomianek na temat prze-
biegu Samorządowej Trasy Nadwiślańskiej. 
Według wypowiedzi Łucjana Sokołowskiego, 
burmistrza Miasta i Gminy Łomianki, istotą 
tej propozycji jest budowa trasy, zaczyna-
jącej się w Kazuniu, która na Bielanach 
nie przechodziłaby w Trasę Toruńską lecz 
swój bieg kontynuowałaby wzdłuż Wisły. 
W tej kilkudziesięciominutowej dyskusji 
wypowiadali się także autorzy i specjaliści 
odpowiedzialni za powstanie projektu trasy, 
którzy zachwalali swój pomysł. Następnie do 
dyskusji dołączyli radni i mieszkańcy naszej 
dzielnicy, którzy w swoich wypowiedziach 
jednym, zgodnym głosem opowiedzieli się 
przeciwko budowie tej trasy, argumentu-
jąc to najczęściej obawą przed znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu w okolicy 
osiedla Wrzeciono i Młociny. Innego zdania 
natomiast byli mieszkańcy  Łomianek, któ-
rzy pozytywnie i z nadzieją przyjęli pomysł 
poprowadzenia Samorządowej Trasy Nad-
wiślańskiej. Po długiej dyskusji w głosowaniu 
nad uchwałą radni naszej dzielnicy jedno-
głośnie (19 głosów „za”) wyrazili negatywną 
opinię na temat przebiegu Samorządowej 
Trasy Nadwiślańskiej.

Następnie Rada, również jednogłośnie 
podjęła trzy uchwały dotyczące zmiany 
nazw bielańskich przedszkoli, o które 
wnioskowały Rady Pedagogiczne i Rady 
Rodziców. I tak Przedszkole Nr 301 przy 

ul. Staffa 7b, otrzymało nazwę „Zacza-
rowany świat”, Przedszkole Nr 346 przy 
ul. Klaudyny 8 – „Pod kasztanem” oraz 
Przedszkole Nr 307 przy ul. Księgarzy 9 
– „Wesołe ekoludki”.

Kolejna uchwała podjęta przez radnych, 
którą przedstawił zastępca burmistrza 
Ryszard Podczaski, dotyczyła zmian w za-
łączniku dzielnicowym do budżetu m. st. 
Warszawy na 2006 r. W budżecie na 2006 
r. na zadanie „Budowa mieszkań komunal-
nych” na projekty oraz rozpoczęcie prac 
budowlanych przeznaczona była kwota 
1.500.000 zł. Przedłużająca się procedura 
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu spowodowała, 
że dzielnica nasza nie zdąży w bieżącym 
roku wykonać projektu, uzyskać pozwo-
lenia na budowę, przygotować przetargu 
i rozpocząć prace budowlane. W związku 
z tym Zarząd Dzielnicy proponuje zmniej-
szyć tegoroczne planowane środki na tym 
zadaniu o kwotę 1.110.000 zł.

Rada Dzielnicy podjęła również uchwałę 
w sprawie nadania nazwy Kolumbijska ulicy 
zlokalizowanej w dzielnicy Bielany prowa-
dzącej od ul. Pstrowskiego do ul. Heroldów. 
Przedstawiając radnym treść tej uchwały 
zastępca burmistrza Janusz Warakomski 
poinformował zebranych, że Rada m. st. 
Warszawy zaproponowała, aby ulicy tej 
nadać nazwę Książąt Mazowieckich. Jednak 
Zarząd po przeanalizowaniu tej propozycji 
uznał, że lepszą nazwą będzie Kolumbijska 
ze względu na obecność ambasady kolum-
bijskiej, jedynej na terenie naszej dzielnicy 
ambasady, która wielokrotnie zwracała się 
do Zarządu z prośbą o nazwanie którejś 
z ulic Bielan ul. Kolumbijską.

Na wniosek Klubu Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość radni przyjęli stanowisko, 
w którym sprzeciwiają się podnoszonym 
w prasie pomysłom zagospodarowania te-
renu wokół stadionu Hutnika pod zabudowę 
mieszkaniową, a jednocześnie sugerują, 
aby teren ten wykorzystać tylko do celów 
rekreacyjno-sportowych.

Na zakończenie Rada, w formie uchwa-
ły, przyjęła rezygnację radnego Tadeusza 
Włodarczyka z udziału w pracach Komisji 
Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Prze-
strzennej i Ekologii.

Redakcja

Wydział Oświaty i Wychowania infor-
muje, że na mocy art. 90n ust. 6 ustawy 
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U.  2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.)  termin składania wniosków o przy-
znanie świadczeń  pomocy materialnej  
w formie stypendium szkolnego dla 
uczniów na terenie m. st. Warszawy na 
rok szkolny 2006/2007 upływa  15 wrze-
śnia 2006 r. 

Informacja dla uczniów i rodziców
Szczegółowe informacje oraz wzory 

druków będą dostępne w szkołach do 
których uczęszczają dzieci, na stronie 
internetowej /www.edukacja.warszawa.pl/  
oraz w Wydziale Oświaty i Wychowania dla 
Dzielnicy Bielany, ul. Lipińska 2.  Jednocze-
śnie przypominamy, że osoby uprawnione 
składają wnioski do dyrektorów szkół w celu 
ich zaopiniowania.

Wydział Oświaty i Wychowania

Cykl „Muzyka dla Dzieci”
Koncert w wykonaniu trio Biała Konwali-

ja w składzie: Agnieszka Kowalska – wokal, 
Magdalena Smoczyńska – skrzypce, Ma-
rzena Białobrzeska-Korzycka – wioloncze-
la, zatytułowany „Pożegnanie lata” odbę-
dzie się 10 września 2006 r. o godz.16.00 
w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury  „Przy 
Estrady”, ul. Estrady 112.

Koncert trio Biała Konwalija to propozy-

Rodzinne spotkanie ze sztuką 
cja dla najmłodszych miłośników muzyki. 
Program złożony jest z piosenek i zabaw 
muzycznych wybranych specjalnie dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym (klasy  0 – 3).

Koncerty mają charakter interaktywnej 
zabawy z muzyką, rysunkiem i ruchem, 
a ich myślą przewodnią jest zasada: „BA-
WIĄC – UCZYĆ”.

Cykl „Muzyka na Wrzecionie”
Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecio-

nie” odbędzie się 24 września 2006 r. 
o godz. 19.00 w dolnym kościele parafii 
rzymsko-katolickiej Niepokalanego Poczę-
cia NMP przy ul. Przy Agorze 9. 

Wystąpi trio „La France” w składzie: 
Sławek Ostrowski (akordeon), Przemek 
Pogocki (gitara), Marcin Płuciennik (kon-
trabas). 

Koncert dedykowany jest miłośnikom 
muzyki francuskiej. 

W programie miłe dla ucha walce 
musette i inne tradycyjne utwory muzyki 
francuskiej.

Organizator: CELLO Studio Artystyczne 
Marzena Korzycka, cello.art@wp.pl 

Wstęp wolny – serdecznie zaprasza-
my!

Biblioteka Publiczna przy ulicy Dura-
cza 19 od niedawna może pochwalić się 
nowo otwartym Salonikiem Prasowym. 
W holu budynku zaaranżowano kącik 
czytelniczy, gdzie każdy może skorzy-
stać z codziennej prasy.

Gazety dostępne są bezpośrednio, bez 
konieczności wcześniejszego zapisywa-
nia się u bibliotekarza. Po prostu, można 
przyjść, odpocząć w wygodnych fotelach 
i przejrzeć kilkanaście dostępnych tytułów. 
Każdy znajdzie coś dla siebie, również 

Nowość w bibliotece
Salonik Prasowy

amatorzy publikacji obcojęzycznych. Ofero-
wane są bieżące numery, te starsze można 
przejrzeć w Czytelni Naukowej mieszczącej 
się w tym samym budynku. Dużym atutem 
saloniku są godziny otwarcia. Czytelnicy 
mogą pojawić się już o 8.00 rano i spędzić 
czas aż do 20.00. Gazety udostępniane są 
bezpłatnie.

Oferowane tytuły:
Dzienniki: Dziennik, Fakt, Financial 

Times,  Gazeta Prawna, Gazeta Wybor-
cza, Nasz Dziennik, Przegląd Sportowy, 
Rzeczpospolita, Super Expres, Trybuna, 
Życie Warszawy.

Tygodniki: Newsweek Polska, Polityka, 
Wprost.

Zarząd  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

SERDECZNIE   ZAPRASZAJĄ
Mieszkańców Dzielnicy Bielany

na Festyn Rodzinny pt. „Pożegnanie lata”
który odbędzie się dnia 16 września w godz. 14.00 – 20.00

na placu róg ulic Jarzębskiego i Żeromskiego

Zarząd Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wy-
stąpił z propozycją do władz dzielnicy 
o zorganizowanie spotkania dla grupy 
30 dziennikarzy, który chcieliby poznać 
Bielany.  Takie spotkanie odbyło się 22 
czerwca br. 

Dziennikarze zapoznali się z osiągnię-
ciami dzielnicy z ostatnich lat i planami na 
przyszłość. Zorganizowany objazd auto-
karem odbył się m.in. wyremontowanymi 
ulicami bielańskimi. Dziennikarze zwiedzili 
basen przy ul. Conrada, Park Bielany III 
oraz nowo otwarte Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej przy ul. Szegedyńskiej. Poza nowymi 
inwestycjami, goście zwiedzili kościół pw. 

Dzielnica dla dziennikarzy

Od wielu  już lat organizowana jest  
na terenie naszej dzielnicy akcja „Lato 
w mieście”. Przyzwyczajeni jesteśmy, 
że zajęcia o charakterze sportowym, 
kulturalnym, artystycznym odbywają 
się w placówkach oświatowych. W tym 
roku w tę istotną i odpowiadającą spo-
łecznym oczekiwaniom akcję, aktywnie 
włączyły  się bielańskie instytucje kultu-
ry: Biblioteka Publiczna im. St. Staszica  
oraz filia Bielańskiego Ośrodka Kultury 
przy ul. Estrady.

Biblioteka włączyła się w akcję „Lato 
w mieście” organizując w pięciu bielańskich 
wypożyczalniach dla dzieci, przedstawienia 
teatralne, głośne czytanie książek, zajęcia 
plastyczne, biblioteczne i komputerowe. 
Akcja przeznaczona dla grup zorganizowa-
nych i indywidualnych uczestników cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem. Spotkaniom 
z teatrem, książka i sztuką towarzyszył 
uśmiech i zapał twórczy, który sprawił or-
ganizatorom ogromną radość. Bielańskie 

Kulturalne „Lato w mieście”
wypożyczalnie dla dzieci są wyposażone 
w komputery z dostępem do Internetu, 
w przyjazne dla dzieci kąciki zabawy i cichej 
pracy, z których dzieci i młodzież mogą 
korzystać w ciągu całego roku.

W filii BOK, pod opieką instruktorów 
prowadzone były zajęcia plastyczne 
z zastosowaniem atrakcyjnych technik. 
Dzieci wykonywały między innymi odlewy 
gipsowe, a następnie je malowały, wyko-
nywały różnorodne kompozycje z zasto-
sowaniem naturalnych suszonych ele-
mentów roślinnych, tworzyły małe „dzieła” 
stosując różnorodny techniki graficzne.  
Zorganizowano również letnie kursy 
tańca, na których  uczono elementów 
tańca dyskotekowego, nowoczesnego 
i towarzyskiego. Dzieci, głownie z terenu 
Młocin, wyjeżdżały także na koncerty do 
Zamku Królewskiego, po których odbywa-
ło się zwiedzanie zamku oraz  spacery po 
Starym Mieście.

Jarosław Bobin

Chciałem bardzo serdecznie podzięko-
wać za zorganizowanie akcji „Lato w mie-
ście”. Jestem osobą samotnie wychowującą 
dziecko. Mój syn ma 9 lat, mieszkamy na 
wsi 100 km od Warszawy i codziennie od 
lat dojeżdżamy do Warszawy: ja do pracy, 
on do szkoły. Moje dochody nie pozwalają 
mi na wysłanie dziecka na obóz czy wczasy, 
a rodziny nie mamy. Do tej pory wakacje 
mój syn spędzał u mnie w pracy czytając 
książki i bawiąc się „w kącie”.

W tym roku odkryciem było „Lato 
w mieście”. Jestem bardzo usatysfakcjo-
nowany nie tylko faktem istnienia tego 
rodzaju pomocy, ale i wysokim poziomem, 
profesjonalizmem opiekunów dzieci oraz 

Podziękowanie za „Lato w mieście”
bogatym wachlarzem zajęć nie pozwa-
lającym się nudzić  ani przez chwilkę. 
Zajęcia są bardzo ciekawe, a ich tematy 
często zaskakują nawet mnie. Dzisiaj 
wieczorem zostałem dokładnie pouczony 
jak się wydobywa DNA z cebuli i z całym 
ceremoniałem powtarzałem z synem do-
świadczenia ze szkoły. 

Na zajęcia „Lato w mieście” jeździ z na-
mi przyjaciel mojego syna z bardzo biednej 
wiejskiej rodziny. Dla niego jest to kraina 
cudów i wszystko jest pierwszy raz w życiu, 
basen, Warszawa, kino, trampolina, straż 
pożarna, Pałac Kultury, bilard itd. Za kilka 
dni wróci do swojego biednego domku, ale 
będzie miał piękne wspomnienia.

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i jego podziemia.

Katarzyna Białczyk

Od początku wakacji poznaliśmy różne 
warszawskie szkoły. I nie ma tutaj przypad-
ków, wszędzie opieka stała na wysokim 
poziomie, obiady smaczne, a zajęcia cie-
kawe. Jednak najlepsze wrażenia na nas 
zrobiła Szkoła Podstawowa Nr 209 im. H. 
Ordonówny, gdzie każdy dorosły opiekun 
jest przyjacielem małego człowieka. To jest 
ciekawe, jak świetnym trzeba być peda-
gogiem, aby skracając dystans zachować 
pełny szacunek, kontrolę i dyscyplinę.

Ja osobiście zazdroszczę takich umie-
jętności. Szkoda, że okres pobytu w tej 
szkole był tak krótki i jutro będzie ostatni 
dzień. Ja i mój syn będziemy stąd mieli 
dobre wspomnienia.

Serdecznie wszystkim dziękuję.
Wdzięczny rodzic Jerzy 

Grupa dziennikarzy na tarasie OPP
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Ul. Twardowska

dokończenie ze str. 1
Nie sposób wymienić wszystkie inwe-

stycje zrealizowane w latach 2003 – 2006. 
Prace obejmowały zarówno budowę, 
modernizację, oświetlenie, odwodnienie 
jak i uzupełnienie oraz usprawnienie orga-
nizacji ruchu. 

W 2003 r. największe prace (wraz 
z oświetleniem i odwodnieniem) dotyczyły 
budowy ul. Kwitnącej i Księżycowej – w su-
mie 1100 m, co w efekcie uporządkowało 
tereny przyległe do lotniska na Bemowie. 
W tym samym roku zrealizowano w sumie 

siedem dużych projektów budowy lub mo-
dernizacji dróg, m.in. ul. Bajana, ul. Królowej 
Jadwigi, ul. Literacką, ul. Raduńską oraz 
wiele mniejszych z zakresu tzw. „utrzymania 
dróg”. Na to zadanie złożyło się malowanie 
pasów, ustawienie znaków, parkingi z płyt 
EKO itp. W 2003 r. wykonano pracę za 
łączną kwotę 6,832 mln zł. 

Rok 2004 przyniósł realizację 14 dużych 
inwestycji za łączną kwotę 10,388 mln zł. 
Wybudowano wówczas ul. Wygon (od ul. 

Inwestycje drogowe w obecnej 
kadencji samorządowej

Farysa do końca zabudowy), ul. Słowiań-
ską, ul. Grochowiaka, zmodernizowano 
m.in. ul. Brązowniczą, ul. Chlewińską, ul. 
Rydla, ul. Lindego i ul. Opatowską. W ra-
mach mniejszych prac prowadzono remon-
ty cząstkowe nawierzchni jezdni o łącznej 
powierzchni 963 m2, remonty chodników 
o łącznej powierzchni 4 236 m2, wykonano 
progi zwalniające z elementami odblasko-
wymi. Wykonano także remonty nawierzch-
ni jezdni na powierzchni 9 138 m2, m.in. 
na ul. Encyklopedycznej, ul. Groteski, ul. 
Prozy, ul. Perzyńskiego i ul. Akcent.

Miniony 2005 r. był dla naszej dzielnicy 
wyjątkowo udany nie tylko ze względu na 
największą w tej kadencji liczbę dużych 
inwestycji drogowych (15), lecz także ze 
względu na fakt stuprocentowego wykona-
nia założeń budżetu inwestycyjnego. Warto 
również dodać, że kwota na te cele (12,599 
mln zł) jest najwyższa w porównaniu do lat 
ubiegłych, jak i do obecnego 2006 r., na 
który zaplanowano wydatki w wysokości 
11,930 mln zł. Do największych inwestycji 

w 2005 r. należy budowa ul. Nocznickiego, 
modernizacja ul. Kochanowskiego, moder-
nizacja ul. Bogusławskiego oraz przebudo-
wa ul. Płatniczej. 

Przy planowaniu i realizacji inwestycji 
drogowych – jak powiedział członek Zarzą-
du Dzielnicy Bielany Ryszard Podczaski, 
odpowiedzialny za inwestycje na Bielanach 
– kierowano się nie tylko jakością wyko-
nywanych prac i funkcjonalnością ulic, ale 
także zadbano o drobne detale, takie jak 
stylizowane latarnie. Na przykład ul. Płat-
nicza zachowała staromiejski charakter 
Bielan dzięki zastosowaniu ciągu pieszo-
-jezdnego oraz kostki granitowej i likwida-
cji napowietrznych linii teletechnicznych 
i energetycznych. 

W ubiegłym roku prace budowlano-re-
montowe prowadzono m.in. na ul. Zuga, 
ul. Sobockiej, ul. Balcerzaka, ul. Parola, ul. 
Pęcickiej i ul. Szubińskiej.

Na obecny rok zaplanowano liczne 
przebudowy i remonty. W realizacji są 
przebudowy: ul. Kochanowskiego – II etap 
za kwotę 1,500 mln zł, ul. Magiera za 1,586 
mln zł, ul. Brązowniczej za 828 tys. zł, ul. 
Wrzeciono za 888 tys. zł oraz ul. Twardow-
skiej za 460 tys. zł. Z oszczędności uzyska-
nych w przetargach zostaną dodatkowo 
wykonane modernizacje ul. Dąbrowskiej 
i  Fontany. Obecnie trwa procedura prze-
targowa na wyłonienie wykonawców tych 
inwestycji. Prace remontowe  obejmą ul. 
Rudzką, ul. Rajszewską, ul. Wrzeciono, ul. 
Horacego, a także plac Konfederacji.

Wiele z zaplanowanych prac jest już zre-
alizowanych i wszystko wskazuje na to, że 
obecny rok będzie również udany dla drogo-
wców, a władze dzielnicy powtórzą sukces 
z 2005 r. i zrealizują plany w 100 %.

Należy również dodać, że w latach 
2003 – 2006 poza działaniami dzielnicy 
inwestycje na Bielanach prowadził również 
Zarząd Dróg Miejskich. Zmodernizował on 
ul. Żeromskiego,  Broniewskiego i Reymon-
ta w zakresie wymiany nawierzchni ulic, 
chodników i założenia zieleni.

Wszystkie te działania sprawiły, że 
w obecnej kadencji samorządowej stan 
i wygląd ulic na Bielanach uległ znacznej 
poprawie.

Tadeusz Olechowski
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dokończenie ze str. 1
Podobnie jak budowa stacji Młociny 

i węzła komunikacyjnego, na co umowa 
została podpisana 14 czerwca. Gene-
ralnym wykonawcą ostatnich obiektów 
pierwszej linii metra jest konsorcjum 
firm: PeBeKa S.A. i PRG Metro. Okres 
realizacji kontraktu to około 20 miesięcy, 
licząc od dnia podpisania umowy. Czyli 
uruchomienie całej pierwszej linii metra 
powinno nastąpić w pierwszym kwartale 
2008 r. 

Podpisanie tej ostatniej umowy od-
było się w obecności prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego oraz ministrów Transportu 
i Budownictwa oraz Rozwoju Regionalne-
go. Ich obecność nie była przypadkowa. 
Kilka dni wcześniej rząd zdecydował 
o możliwości włączeniu projektu budowy 
bielańskiego odcinka metra do funduszu 
unijnego SPO Transport i możliwości 
uzyskania przez Warszawę około 91 mln 
euro refundacji kosztów poniesionych na 
realizację inwestycji. Pieniądze te miały 
pochodzić z innych projektów realizowa-
nych w ramach SPO Transport. Okazały 
się one tańsze niż zakładano, lub ich 
realizacja przesunęła się w czasie, przez 
co nie mogłyby być finansowane z tego 
funduszu. Przekazanie środków na budo-
wę metra zapobiegłoby niewykorzystaniu 
funduszy przyznanych Polsce w ramach 
programu.

W tym celu 13 lipca zebrał się Komitet 
Monitorujący do spraw Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Transport. Jest to 
organ decyzyjny, złożony z przedstawicieli 
rządu, samorządów i organizacji społecz-
nych z całego kraju. Podjął on decyzję 
o przyznaniu tych środków na dokończenie 
pierwszej linii metra. Tym samym projekt 
został ostatecznie zgłoszony do programu, 
co oznacza, że prawie na pewno budowa 
bielańskiego odcinka pierwszej linii metra 
współfinansowana będzie z pieniędzy po-
chodzących z funduszy europejskich. 

Grzegorz Żurawski, rzecznik metra

Już od kilku lat w Warszawie, a także 
i naszej dzielnicy prowadzone były roz-
mowy, konsultacje i ustalenia odnośnie 
trasy, po której byłaby prowadzona 
obwodnica Warszawy. Wreszcie w po-
łowie sierpnia br. wojewoda mazo-
wiecki Tomasz Koziński podjął decyzję 
o ostatecznej lokalizacji południowej 
obwodnicy biegnącej od Ursusa do ul. 
Puławskiej. Tym samym jest już wiado-
mo, którędy trasa będzie przebiegać, 
jakiej szerokości będzie pas przezna-
czony do wykupu oraz w którym miejscu 
przewidziane są skrzyżowania.

Jest decyzja w sprawie 
warszawskiej obwodnicy

Przebieg trasy rozpocznie się w Konotopie, 
na granicy Piastowa i Ursusa. W 2010 r. ma 
tam dotrzeć od zachodu autostrada A2. 
Na północy obwodnica poleci Trasą AK, 
przecinająca ul. Broniewskiego, na południu 
przetnie Ursus, Włochy i lotnisko Okęcie. 
Już w marcu 2007 r. ma ruszyć budowa 
odcinka od Okęcia do Puławskiej. W ko-
lejnym etapie trasa ma przecinać Ursynów 
i dalej pobiegnie nowym mostem przez  
Wisłę, przez Wawer do szosy lubelskiej i do 
odcinka autostrady A2, która będzie biec 
w kierunku Siedlec i Terespola.

Tadeusz Olechowski

Budowa tunelu szlakowego (B20), prowadzącego od stacji Marymont (A19) do stacji Słodowiec (A20)

dokończenie ze str. 1
Jeśli chodzi o Obszar B wybrany do re-

witalizacji, obejmujący w dużej swej części 
osiedle Radiowo, to za najbardziej pożąda-
ny do realizacji respondenci wybrali projekt 
pn. Wykorzystanie terenu wysypiska od-
padów Radiowo oraz terenów przyległych, 
natomiast jeśli chodzi o Obszar A – w dużej 
części obejmujący osiedle Wrzeciono, to za 
najbardziej pożądany projekt do realizacji 
wybrano projekt polegający na modernizacji 
budynku LO Nr XXXIX przy ul. Lindego 20 
wraz z przebudową krytej  pływalni. Inne 
projekty ujęte w ankiecie uzyskały nieco 
mniejsze poparcie, ale ich realizacja rów-
nież była bliska respondentom.

Przeprowadzone konsultacje społeczne 
spełniły wszystkie stawiane przed nimi cele. 
Potwierdziły zgodność zamierzeń umiesz-
czonych następnie w Mikroprogramie Rewi-
talizacji Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
z opinią mieszkańców dzielnicy. We wszyst-
kich trzech etapach konsultacji uczestnicy 
zgodnie potwierdzali zasadność wyboru 
zarówno Obszaru A jak również Obszaru B, 
które w sposób oczywisty wykazują objawy 
kryzysowości na tle całej dzielnicy.

Podsumowanie wyników 
konsultacji społecznych

Ponadto, projekty remontowe i inwe-
stycyjne zamieszczone w mikroprogramie 
odpowiadają typom działań, które według 
respondentów powinny zostać podjęte 
w pierwszej kolejności. Również zakres 
prac planowanych w ramach remontów i in-
westycji planowanych do wykonania przez 
dzielnicę Bielany odpowiada potrzebom 
mieszkańców, wyrażonym w przeprowa-
dzonych ankietach.

Konsultacje społeczne przeprowadzone 
w naszej dzielnicy spotkały się z dużym 
zainteresowaniem i zaowocowały czynną 
partycypacją wielu podmiotów w pra-
cach nad Mikroprogramem Rewitalizacji. 
Wskutek 3-etapowej realizacji nie tylko 
spełniły swoją funkcję informacyjną, ale 
też dostarczyły władzom dzielnicy wiedzy 
dotyczącej opinii mieszkańców na temat 
planów rewitalizacyjnych Bielan, a także 
przyczyniły się do integracji i aktywizacji 
społeczeństwa. Pokazały troskę mieszkań-
ców o zachowanie niszczonego przez lata 
dziedzictwa narodowego, w tym również 
zasobów komunalnych. 

Danuta Winkiel, 
dzielnicowy koordynator ds. rewitalizacji

W związku z budową I linii metra wła-
dze dzielnicy Bielany czynią starania, 
aby przy okazji budowy metra poszerzyć 
ul Kasprowicza o jedną nitkę jezdni na 
odcinku od ul. Oczapowskiego do węzła 
komunikacyjnego Młociny. 

Jak na razie Biuro Drogownictwa i Ko-
munikacji Urzędu m. st. Warszawy pozytyw-
nie zaopiniowało proponowaną przez Radę 
Dzielnicy Bielany zmianę w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym m. st. Warszawy na 

Szansa na budowę drugiej jezdni 
ul. Kasprowicza

lata 2005–2009, polegającą na  przeniesie-
niu tego zadania z listy zadań rezerwowych 
do części II i III. 

W roku bieżącym Zarząd Transportu 
Miejskiego wspólnie z Metrem Warszaw-
skim Sp. z o.o. podjął działania, zmierza-
jące do budowy drugiej jezdni ul. Kaspro-
wicza na odcinku od ul. Oczapowskiego 
do ul. Nocznickiego w ramach zadania pn. 
„Budowa I linii metra”.

Maciej Podczaski
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Za dwa miesiące kończy się obecna 
czteroletnia kadencja. Czy jako Przewod-
niczący Rady bardziej czuje Pan ulgę i za-
dowolenie, że ta odpowiedzialność i ciężka 
praca wreszcie się skończy, czy też więcej 
jest żalu?

– Koniec kadencji będzie dla mnie za-
mknięciem pewnego ważnego i trudnego 
etapu w życiu społecznym. Zawód, który 
wykonuję nieprzerwanie od ponad 22 lat 
należy do kategorii zawodów społecznego 
zaufania, więc praca z ludźmi, a raczej 
z ich problemami, nie jest i nie była mi 
obca przed wejściem do Rady. Wydaje 
mi się, że wcześniejsze doświadczenie, 
zarówno zawodowe, jak i środowiskowe 
zdołałem wykorzystać podczas kierowania 
pracami Rady. Nie odczuwam żalu, raczej 
satysfakcję i wdzięczność dla koleżanek 
i kolegów radnych, którzy obdarzyli mnie 
mandatem zaufania podczas pierwszej 
sesji w dniu 18 listopada 2002 r. Poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku byłoby wła-
ściwym określeniem. Zdaję sobie sprawę, 
że mogło być lepiej, ale na przeszłość już 
nie mamy wpływu. Kreujemy rzeczywistość 
i planujemy przyszłość.

Jak Pan ocenia zaangażowanie i aktyw-
ność pozostałych radnych?

– Wchodząc w obowiązki radnego 
i Przewodniczącego Rady dokonałem 
oceny potencjału ludzkiego naszej rady, 
oczywiście dla własnych potrzeb. Stwier-
dziłem, że są wśród nas przedstawiciele 
wielu szanowanych i cenionych zawodów 
chociażby: prawnicy, lekarze, pielęgniarki, 
socjolodzy, absolwenci renomowanych 
uczelni, a także prezesi firm, byli prezesi 
spółdzielni mieszkaniowych itd. Oczeki-
wałem, że z faktu tego wynika gwarancja 
poziomu merytorycznej pracy Rady. Więk-
szość radnych w pełni wykorzystywała swo-
ją wiedzę i wcześniejsze doświadczenie. 

Radni, którzy pierwszy raz znaleźli się 
w samorządzie musieli na początku po-
konać barierę, wynikającą z niewielkiego 
doświadczenia w „byciu radnym”. Radni 
„weterani” stanowili większość w Radzie, 
a niektórzy z nich pełnili wcześniej funkcje 
jeszcze w Zarządzie Gminy Bielany. Ich 
sposób zachowania zwłaszcza w sprawach 
proceduralnych był dla mnie źródłem wie-
dzy praktycznej. Na początku było to nawet 
powodem dużej dawki stresu. Wówczas 
stres przed sesją dopadał mnie już na kilka 
dni przed. Sposobem na obniżenie jego 
poziomu były pisane przeze mnie dokładne 
scenariusze przebiegu sesji uwzględnia-
jące główne stałe elementy procedury 
prowadzenia sesji. 

W krótkim czasie zrezygnowałem z ta-
kiej formy przygotowań do sesji, gdyż 
okazało się że życie pisze najlepsze, często 
zaskakujące scenariusze. Nie chcę i nie 
będę oceniał zaangażowania i aktywności 
innych radnych. Niech oceny tej dokonają 
nasi wyborcy. 

Funkcja Przewodniczącego Rady jest 
dla Pana pierwszym doświadczeniem 
w pracy samorządowej. Czy Pańskie wcze-
śniejsze wyobrażenia o tej działalności 
bardzo różniły się od obecnej czteroletniej 
rzeczywistości?

– Rzeczywiście funkcja Przewodniczą-
cego Rady jest moim pierwszym doświad-
czeniem samorządowym. Nigdy nie ukrywa-
łem, że przed wyborami z racji swojej pracy 
w resortowej służbie zdrowia, nie miałem 
zbyt wielu okazji nawet do przyglądania 
się zasadom funkcjonowania samorządu 
terytorialnego. Planując udział w wybo-
rach samorządowych z listy PiS musiałem 
dokonać istotnych zmian w swoim życiu 
zawodowym. Postanowiłem zakończyć 
„karierę” wojskową, rezygnując z dalszej 
służby wojskowej. Była to jedna z poważ-
niejszych decyzji w moim dotychczasowym 
życiu, lecz nie jedyna. Kolejna podjęta już 
po ogłoszeniu wyników wyborów to rezy-
gnacja z pracy etatowej. Podejrzewając 
duże obciążenie nowymi obowiązkami 
w Radzie, uznałem, że rezygnacja z tej 
pracy będzie dobrym rozwiązaniem. Poza 
tym nie oznaczało to rezygnacji z pracy 
zawodowej w ogóle. Pozostawiłem sobie 
pracę w ramach samozatrudnienia. 

Koniec IV kadencji samorządu dzielnicy 
Rozmowa z Aleksandrem Kapłonem, przewodniczącym Rady Dzielnicy Bielany

Jakie, według Pana, powinien posiadać 
cechy kandydat na radnego?

– Nie można narzucić jednakowych kry-
teriów dla wszystkich. Próbując zmierzyć 
się jednak z tym tematem, patrząc z pozycji 
interesu mieszkańców uważam, że kandy-
dat na radnego przede wszystkim powinien 
być człowiekiem uczciwym z pozytywnym 
bagażem doświadczeń życiowych, zarówno 
zawodowych jak i życiowych. Takie cechy 
jak kreatywność, komunikatywność, wraż-
liwość na problemy ludzkie, umiejętność 
konstruktywnego działania wokół wdrażania 
optymalnych rozwiązań, umiejętność dosto-
sowywania do zmieniających się warunków 
to cechy oczekiwane. 

Trudno mi jest zaakceptować sytuacje, 
w której osoby nieporadne życiowo aspirują 
do roli radnego, by swą nieporadnością 
zarażać innych. Brak potwierdzonej umiejęt-
ności pracy w zespole, związane z zerowym 
niejednokrotnie doświadczeniem zawodo-
wych powinien być negatywną rekomenda-
cją dla takich kandydatów. Minimaliści, bo 
takie osoby mam na myśli psują demokrację 
i jak ten zły pieniądz wypierają dobry. 

Chciałbym podkreślić, że wyrażona wy-
żej opinia jest moją osobistą refleksją nad 
kondycją radnego, wynikającą z własnych 
obserwacji i oceny rzeczywistości.

Co zaliczy Pan do największych osią-
gnięć tej kadencji, a jakich działań i prac 
powinno być więcej?

– Niewątpliwie należałoby rozróżnić 
osiągnięcia wynikające z bezpośredniego 
osobistego zaangażowania oraz te wyni-
kające z pracy całej Rady. Osobiście poza 
obowiązkami wynikającymi z pełnionej funk-
cji mogę zapisać sobie po stronie plusów 
chociażby: inicjowanie i współorganizowanie 
akcji bezpłatnych badań dla mieszkańców 
naszej dzielnicy – odbyło się 8 edycji, aktyw-
ny udział w propagowaniu wiedzy medycz-
nej poprzez popełnianie licznych tekstów 
w „Naszych Bielanach” o różnej tematyce, 
współorganizacja i osobisty udział w akcjach 
Honorowych Dawców Krwi, przygotowanie 
stanowiska Rady w sprawie poprawy orga-
nizacji funkcjonowania punktu pobrań krwi 
w Szpitalu Bielańskim. Chciałbym również 
podkreślić, że o sprawności działania kiero-
wanej przeze mnie Rady świadczy również 
fakt, że do chwili obecnej żadna z około 
240 naszych uchwał nie została uchylona 
przez organy nadzorcze, którymi są Rada 
m.st. Warszawy i Wojewoda Mazowiecki. 
W naszej dzielnicy od początku kadencji, 
w odróżnieniu od innych dzielnic, utrzymuje 
się stabilna władza wykonawcza, wolna od 
utarczek i jawnych prób destabilizacji, co 
pozwoliło realizować wizję rozwoju dzielnicy 
nakreśloną na początku kadencji z modyfi-
kacjami w jej trakcie. Wydaje mi się, że bez 
mojej aktywnej współpracy z Zarządem 
Dzielnicy byłoby to mało realne. 

Czy mieszkańcy naszej dzielnicy mają 
powody, aby czuć się usatysfakcjonowani 
działaniami władz samorządowych dzielni-
cy Bielany obecnej kadencji?

– Chciałbym podkreślić, że w ramach 
naszej Rady funkcjonują stałe komisje 
merytoryczne, które zajmują się rozwią-
zywaniem zbiorowych i indywidualnych 
problemów mieszkańców, opiniują projekty 
uchwał, przygotowują własne, wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 

Wszyscy radni na swoich dyżurach kon-
taktują się bezpośrednio z mieszkańcami, 
zgłaszającymi się z prośbami o podjęcie 
interwencji. Na obszarze Bielan funkcjo-
nuje 14 jednostek pomocniczych niższego 
rzędu z kadencyjnie wybieranymi radami. 
Przedstawiciele tych jednostek ściśle 
współpracują z radnymi dzielnicy i miesz-
kańcami swoich osiedli. Biorą czynny udział 
w procesie opiniowania spraw dotyczących 
ich bezpośredniego otoczenia, a także 
mają prawo wypowiadania się w istotnych 
sprawach dotyczących całej dzielnicy.

Mieszkańcy naszej dzielnicy mają różne 
oczekiwania związane z funkcjonowaniem 
władzy samorządowej. Najczęściej wynikają 
one z osobistych uwarunkowań rodzinnych 
lub wspólnotowych. Jedna z boleśniejszych 
dziedzin życia dotyczy potrzeby zaspokojenia 
mieszkań z zasobów komunalnych. W tym 

zakresie, mimo że dzielnica nie budowała wła-
snych mieszkań komunalnych, dzięki staraniom 
Zarządu i bielańskich urzędników udało się 
zrealizować przydziały w przypadku ponad 250 
rodzin. Dane te na pewno ulegną pozytywnej 
zmianie, gdyż w najbliższym czasie będą za-
siedlane kupione i remontowane przez „miasto” 
budynki hotelowców przy ul. Szegedyńskiej 
13. Wcześniej na wniosek Zarządu prezydent 
Lech Kaczyński podjął decyzję o przekształce-
niu hotelu przy ul. Wrzeciono 30 na budynek 
mieszkalny. Dzięki temu dzielnica Bielany zy-
skała kolejne 65 lokali komunalnych. Wiem, że 
są plany i wskazane są już działki, na których 
będzie realizowana budowa budynków komu-
nalnych. Ponadto na terenie osiedla Wrzeciono 
budowana jest nowa nowoczesna przychodnia 
zdrowia, a obszar całego osiedla został włączo-
ny do miejskiego programu rewitalizacji. 

Czy myśli Pan o tym, ażeby zdobyte 
doświadczenie w samorządzie wykorzystać 
w najbliższej przyszłości?

– Wydaje mi się, że wiedza i doświad-
czenie jakie zdobyłem w czasie tej mijającej 
kadencji mogłyby być jeszcze wykorzystane 
dla dobra mieszkańców naszej dzielnicy lub 
nawet miasta. Uważam, że poznałem dobrze 
mechanizmy funkcjonowania samorządu na 
tym poziomie, zwłaszcza, że poznawałem je 
z pozycji Przewodniczącego Rady.

Wykonywanie nałożonych przez funkcję 
obowiązków, traktowałem niemalże jak pracę 
na etacie. Osoby niezorientowane w zasadach 
funkcjonowania Rady, mogły ulegać błędnemu 
wrażeniu, że Przewodniczący Rady realizuje 
tylko obowiązki związane z przygotowaniem 
i prowadzeniem sesji. Jest to tylko część 
prawdy. Poza tą częścią spektakularną, wido-
wiskową, pozostaje ta mniej widoczna, ale nie 
mniej istotna praca nazwijmy ją „urzędnicza”, 
wykonywana w zaciszu gabinetu, praca z do-
kumentami, ich ocena merytoryczna, właściwa 
dekretacja, a także osobista korespondencja 
z mieszkańcami oraz przedstawicielami 
różnych instytucji miejskich i państwowych, 
indywidualne spotkania z mieszkańcami, 

udział w oficjalnych uroczystościach na 
terenie dzielnicy i miasta oraz reprezentowa-
nie Rady w delegacjach zagranicznych. To 
wszystko odbywało się przy wydatnej pomocy 
zredukowanego tylko do 3 osób Sekretariatu 
Rady. Osoby te służyły swoją pomocą w peł-
nieniu obowiązków przez wszystkich radnych. 
Chciałbym przy tej okazji podziękować swoim 
najbliższym współpracownikom z Sekretariatu 
Rady, a szczególnie: Naczelnik Sekretariatu 
Pani Mirosławie Uszyńskiej-Caldarella, której 
wiedza i umiejętności wspierały mnie w co-
dziennych obowiązkach. Za odpowiedzialne 
podejście do obowiązków i stałą gotowość 
do współpracy dziękuję Paniom: Bogumile 
Pióreckiej oraz Bożenie Kołakowskiej. 

Jakie najważniejsze zadania stoją przed 
waszymi następcami?

– Funkcjonowanie w samorządzie to never 
ending story, czyli nigdy nie kończąca się 
opowieść. Na pewno oprócz kontynuacji roz-
poczętych inwestycji i słusznych kierunków, 
powinni realizować zadania i wizje adekwatne 
do realiów swojego czasu. Na każdą kadencje 
przypadają ważne i mniej ważne wydarzenia. 
Życzę naszym następcom, żeby dane im było 
działać w realiach sprzyjających realizacji 
potrzeb mieszkańców, mając do dyspozycji 
wystarczające środki w budżecie. 

Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał Tadeusz Olechowski

16 czerwca 2006 r.
W związku z 50. rocznicą wydarzeń 

poznańskich grupa bielańskich kombatan-
tów wzięła udział w uroczystej mszy św. 
w kościele św. Stanisława Kostki, po czym 
uczestniczyła w spotkaniu w sąsiednim 
Domu Pielgrzyma z gośćmi z Poznania. 
Spotkanie poświęcone było wspomnieniom 
o tragicznych wydarzeniach m.in. w za-
kładach Cegielskiego. Opowiadali: Marek 
Lenartowski i ks. prałat Tadeusz Magat.

21 czerwca 2006 r.
Zebranie klubu, a na nim – niezwykle 

interesujący referat prof. Zdzisława Prze-
ździeckiego pt. Ostatni dowódca AK w kraju 
gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”. 
Ponadto – sprawy organizacyjne, a wśród 
nich omówienie przygotowań do obcho-
dów rocznicy Powstania Warszawskiego. 
Dyskusja na temat zasad korzystania ze 
sztandaru i jego przechowywania.

Z kroniki Bielańskiego Klubu Kombatanta
19 lipca 2006 r.

Zebranie Klubu, a na nim omówienie 
planu uroczystości z okazji święta  Wojska 
Polskiego. Ponadto prelekcja historyczna 
prof. Krystyny Kołodziejskiej. Rozważenie 
pomysłu naczelnik Wandy Górskiej, aby 
kolejne zebrania  klubu przeprowadzać 
kolejno w siedzibach organizacji zrzeszo-
nych w Bielańskim Klubie Kombatanta, co 
umożliwi poznanie członków tych organiza-
cji (obecnie w zebraniach klubu biorą udział 
jedynie ich reprezentanci).

16 sierpnia 2006 r.
Na zebranie to zaplanowano, poza spra-

wami organizacyjnymi, omówienie uroczy-
stości wrześniowych na Bielanach. Następne 
zebranie Bielańskiego Klubu Kombatanta 
odbędzie się 20 września, tj. zgodnie z pla-
nem w trzecią środę miesiąca, o godz. 13,00 
w siedzibie biblioteki przy ul. Duracza.

Mieczysław Pierzchała 

Przed nami wrzesień
Wydział Kultury Dzielnicy Bielany zaprasza mieszkańców na cztery 

uroczystości patriotyczne, zaplanowane na wrzesień. Oto one:

l W piątek 1 września 2006 roku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędzie 
się impreza patriotyczna na Cmentarzu Wawrzyszewskim. O godz. 12.00 odprawiona 
będzie msza św. w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, a o godz. 13.00 
uroczystość pod pomnikiem 30. Pułku Strzelców Kaniowskich.

l W niedzielę 10 września  o godz. 13.00 – impreza patriotyczna ku czci poległych 
i pomordowanych żołnierzy 77. Pułku Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego, poprze-
dzona mszą św. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Zygmunta.

l 15 września – msza św. z okazji rocznicy bitwy „Warszawskie Termopile” w kościele 
pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego.

l 21 września 2006 r. (czwartek) – uroczystość  patriotyczna przy pomniku upa-
miętniającym bitwę „Warszawskie  Termopile” na skwerku 30. Pułku Strzelców Ka-
niowskich.
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W 62. rocznicę Powstania Warszawskiego
dokończenie ze str. 1

Po 62 latach spotkali się tu dla uczczenia 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go m.in. przedstawiciele kadry kierowniczej 
dzielnicy Bielany i Rady Dzielnicy, wiceprze-
wodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta 
dyrekcja Domu Dziecka, grono gości. Byli też 
reprezentanci Straży Miejskiej, tym razem 
w charakterze warty honorowej.  Najważniej-
szymi jednak osobami spotkania były dzieci 
– wychowankowie placówki, które złożyły pod 
tablicą wiązankę kwiatów i zapaliły znicze.

Po oficjalnych wystąpieniach został po-
proszony o zabranie głosu były wychowanek 
Naszego Domu, Zdzisław Klimczak, osiero-
cony w czasie wojny w wieku 10 lat. Łamią-
cym się głosem wspominał swoją dziecięcą 
tułaczkę, nędzę, samotność. Wzruszenie 
udzieliło się wszystkim słuchaczom.

W tym czasie złożono  kwiaty i zapalono 

znicze w pozostałych Miejscach Pamięci 
Narodowej. Przez pewien czas pełniły tam 
dyżury warty honorowe Straży Miejskiej. 

MŁOCINY – 6 SIERPNIA
Podobnie jak w latach ubiegłych odbyła 

się tu uroczystość patriotyczna dla upamięt-
nienia tym razem 62. rocznicy Powstania  
Warszawskiego. Po mszy św., celebrowa-
nej przez księdza proboszcza Mariana Mi-
kołajczaka, zebrani w kościele kombatanci, 
przedstawiciele władz i goście uczestniczyli 
w części oficjalnej uroczystości.

Po modlitwie za poległych i powitaniu 
zebranych przez Leona Łochowskiego prze-
mówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz 
dzielnicy Bielany Maciej Więckowski, który 
powitał bojowników Powstania Warszawskie-
go. Podkreślał, że Powstanie Warszawskie, 
militarnie skierowane przeciwko Niemcom, 

było politycznie dramatycznym wołaniem do 
świata o wolną Polskę, głosem przeciwko 
nadchodzącej ze Wschodu nowej okupacji. 
Ofensywa sowiecka przyniosła m.in. śmierć 
tysięcy żołnierzy Armii Krajowej z Kresów 
Wschodnich, przybyłych pod Warszawę 
w końcu lipca 1944 r. Tu polegli. Oddajmy 
hołd im i wszystkim Powstańcom. Cześć 
Waszej pamięci! – zakończył burmistrz.

Kolejnym mówcą był prezes Stowa-
rzyszenia AK Grupy „Kampinos” płk w st. 
spocz. Stanisław Znajewski, który przypo-
mniał  przebieg ciężkich, krwawych walk 
o lotnisko bielańskie, walk okupionych 
śmiercią i ranami wielu partyzantów. 

Uroczystość zakończyła się melodią  
„Śpij kolego” oraz podziękowaniami pre-
zesa Bielańskiego Klubu Kombatanta 
Stanisława Kramarza za zorganizowanie 
uroczystości, po czym (przy słabszym już 

W pierwszym dniu powstania grupa 
młodych harcerzy zatrzymała u zbiegu ul. 
Schroegera i al. Zjednoczenia dwie nie-
mieckie ciężarówki jadące z prowiantem do 
jednostki wojskowej, stacjonującej w CIF-ie 
(obecnie AWF przy ul. ul. Marymonckiej). 
Podczas akcji został ranny mój szkolny ko-
lega Janusz Sapieszko. Mocno krwawiący 
harcerz zdołał dojść na ul. Kleczewską, 
gdzie w domu naszej koleżanki Basi Siwiec 
udzielono mu pomocy medycznej.

Część zdobytych towarów wzięli okoliczni 
mieszkańcy, ale pokaźną ilość paczek z kon-
serwami i papierosami zmagazynowano 
na potrzeby konspiracji, w piwnicy (zwanej 
schronem) naszego domu przy ul. Chełm-
żyńskiej 50. Widziałem jak nieznani mi męż-
czyźni na polecenie mojego ojca przenosili 
owe towary. Mój ojciec był komendantem 
rejonowym organizacji wojskowej „Polska 
Niepodległa”, podległej AK.

W tym czasie ojciec poruszał się o kulach, 
w następstwie ciężkiego postrzału z bliskiej 
odległości, jeszcze pod koniec 1943 r.

Rano 3 sierpnia 1944 r. otrzymałem od 
ojca zadanie, aby przenosić zdobyty prowiant 
z naszej piwnicy do położonego na końcu ul. 
Chełmżyńskiej narożnego domu na „Siedzi-
bie”. Tak w miejscowej gwarze nazywano 
część osiedla „Zdobyczy Robotniczej”, usytu-
owanego po drugiej stronie ul. Żeromskiego. 
Towarzyszyła mi w tym przedsięwzięciu 
moja rówieśnica Marysia, jedna z pięciu 
córek państwa Szymachów, którzy mieszkali 
w swojej kamienicy przy ul. Przybyszewskie-
go, między ul. Żeromskiego a Schroegera. 
Pan Aleksander Szymacha współpracował 
konspiracyjnie z moim ojcem.

Wzięliśmy koszyk z konserwami i papie-
rosami, przykryty dla niepoznaki warstwą 
kartofli i ruszyliśmy ochoczo. Dwoje dziecia-
ków niosących koszyk z zakupami od strony 
pl. Konfederacji, gdzie był znany w okolicy 
sklep spożywczy, nie powinno budzić więk-
szych podejrzeń.

Na miejsce przeznaczenia dotarliśmy 
bez trudu. Zastukaliśmy mocno trzy razy 
w drzwi frontowe. Po krótkim czasie przez 
uchylone drzwi wyrzucono nam pusty koszyk 
z resztką kartofli. Nikogo nie widzieliśmy. 
Ten „tajemniczy” odbiór naszego koszyka 
bardzo nas zaciekawił, byliśmy podnieceni, 
a nawet rozbawieni.

Chodziliśmy kilkakrotnie, za każdym 
razem sytuacja była podobna – nie wiedzie-
liśmy komu oddajemy prowiant. Największą 
ostrożność trzeba było zachować na szero-
kim pasie pustej przestrzeni ul. Żeromskie-
go. Najbardziej wysuniętym w piaszczyste 
pole był parterowy bliźniak po nieparzystej 
stronie ulicy pod numerem 35/37.

Przechodząc kolejny raz przez pustą 
przestrzeń ul. Żeromskiego zauważyłem 
trzech niemieckich żołnierzy  w czarnych 
mundurach  wojskowych formacji pomoc-
niczych, z których jeden stał wysoko na 
drewnianym słupie i naprawiał druty (chyba 
telefoniczne), drugi był pod słupem i coś 
grzebał w torbie, trzeci w pewnym oddaleniu 
spacerował z karabinem na ramieniu. Prze-
szliśmy z Marysią obok nich w odległości 25 
– 30  m i nikt nie reagował.

Po powrocie do domu powiedziałem ojcu 
o spotkanych mężczyznach. Ojciec uznał, że 
nie możemy narażać się na niebezpieczeń-

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA 

Moja przygoda w Powstaniu Warszawskim
stwo i polecił nam pozostać w domu. 

Po jakimś czasie ojciec ustąpił, mówiąc, 
że wyraża zgodę na naprawdę ostatnią 
w tym dniu wyprawę z prowiantem. Ten 
ostatni raz szliśmy około południa. Kiedy 
zbliżyliśmy się do ul. Żeromskiego odrucho-
wo spojrzałem w lewo i zdrętwiałem. Na roz-
ległym piaszczystym wzgórzu, mniej więcej 
na wysokości ul. Daniłowskiego (w miejscu 
dzisiejszego bloku) zobaczyłem trzech 
żołnierzy niemieckich w hełmach. Dwóch 
z nich leżało z lekko uniesionymi głowami, 
przy opartym na nóżkach lekkim karabinie 
maszynowym, skierowanym w naszą stronę, 
trzeci żołnierz klęczał obok na jedno kolano 
i przez lornetkę uważnie nas obserwował. 
Marysia, jak to zobaczyła, chciała się szybko 
wycofać, ja też miałem stracha, ale wiedzia-
łem, że musimy zachować za wszelką cenę 
spokój. Powiedziałem do koleżanki:

– Musimy iść bardzo wolno i nie patrzeć 
w kierunku żołnierzy.

Szliśmy powoli mając świadomość, że 
jesteśmy cały czas śledzeni. W ten sposób 
dotarliśmy szczęśliwie na drugą stronę ulicy 
Chełmżyńskiej. Na „Siedzibie” było cicho, 
nikogo nie widzieliśmy. Oddaliśmy jak po-
przednio prowiant i zadowoleni kierujemy 
się z powrotem.

Nagle wybuchła straszna strzelanina ze 
wszystkich stron. Strzały pojedyncze, seryj-
ne, potężne wybuchy, istne piekło. Straciliśmy 
orientację, Marysia płacze, nie wiemy gdzie 
się schować, pobliskie domy są szczelnie 
pozamykane. Pomyślałem, że trzeba pobiec 
przez piaszczyste pole do pobliskiego bloku 
mieszkalnego z czerwonej cegły, ciągnącego 
się po parzystej stronie ul. Kleczewskiej, 
w którym pod numerem 16, mieszkał Irmin 
Kiszko mój szkolny kolega, pod numerem 24 
mieszkali państwo Metelscy z córką Wandą 
i dwoma synami, z których młodszy Andrzej 
był moim rówieśnikiem.

Biegniemy jednak dalej mocno pochyleni. 
Dobiegamy do narożnika bloku i kierujemy 
się do klatki schodowej. W drzwiach stoi żoł-
nierz w hełmie na głowie, obwiedzionym bia-
ło – czerwoną szarfą i z pistoletem maszyno-
wym wiszącym na piersi. Patrzył w stronę ul. 
Żeromskiego. Kiedy nas usłyszał, odwrócił 
się i odruchowo złożył do strzału, jednak 
na widok dwójki roztrzęsionych dzieciaków 
opuścił broń i krzyknął zdziwiony:

– A wy skąd, co za jedni?
Nie byliśmy w stanie spokojnie mu od-

powiedzieć. Marysia płakała rozdygotana, 
ja coś bełkotałem nieskładnie. Z piwnicy 
wybiegło kilku młodych żołnierzy, jakby 
rozbawionych naszym zachowaniem. Jeden 
z nich powiedział żartobliwie, jak pamiętam, 
coś w tym rodzaju:

– A może niemiaszki przysłali tych szcze-
niaków na przeszpiegi?

W końcu umieszczono nas w kącie piw-
nicy, którą określiłbym jako prowizoryczną 
kaplicę polową. Panował w niej półmrok, 
była tu niewielka grupa żołnierzy, którzy 
przyszli się pomodlić, bądź uzyskać bło-
gosławieństwo od kapłana przed walką. 
Natomiast w licznych pomieszczeniach 
piwnicznych i na głównym korytarzu było cia-
sno od żołnierzy, nie wszyscy byli uzbrojeni. 
Jednak zauważyłem w ścianach działowych 
powybijane otwory, tak że można było się 
poruszać po całej długości bloku.

Siedzieliśmy grzecznie w narożniku 
kaplicy, oddzieleni od całości starą szafą. 
Marysia usnęła zmęczona. Mnie intrygo-
wała wysoka sylwetka księdza, który gdy 
się wyprostował, sięgał niemal głową do 
sufitu. W ręku trzymał metalowy krucyfiks. 
Niewielki stół nakryty białym obrusem pełnił 
rolę ołtarza polowego.

Wyglądałem też na korytarz. Ksiądz jakby 
mnie nie widział tak zajęty był modlitwą. 
Widziałem, jak przez duży otwór w ścianie 
szczytowej żołnierze wychodzili pojedynczo 
na piaszczyste wydmy w kierunku Starych 
Piasków i Powązek.

Czas szybko mijał. Powoli zapadał 
zmierzch. Wybuchy i strzały jakby się od-
daliły. Nadal siedzieliśmy za szafą. Jakaś 
niewidzialna ręka postawiła przed nami 
dwie szklanki herbaty. Piwnice pustoszały, 
nie było też księdza. Nastała noc, trochę się 
zdrzemnąłem. Nagle słyszę:

– Tu są panie pułkowniku.
Wyszliśmy z Marysią z za szafy. Przed 

nami stał pan średniego wzrostu z szerokimi 
wąsami, który dość groźnie zapytał:

– Kto was przysłał?
Trochę wystraszony odpowiedziałem, że 

mój ojciec Stanisław Głosik. Pan spojrzał mi 
w oczy i już łagodniej zapytał:

– Czy wiesz chłopcze, jaki ma pseudonim 
twój ojciec?

– „Ignaś” – odpowiadam jednym tchem.
Po chwili zobaczyłem, że twarz pyta-

jącego rozjaśniła się, poklepał mnie po 
ramieniu, a Marysię pogładził po włosach 
i powiedział:

– Dobrze się dzieci sprawiliście. A odcho-
dząc dodał: – Odprowadźcie ich do domu.

Wkrótce przyszedł żołnierz, który powie-
dział, że nas przeprowadzi. Gdy byliśmy 
na ulicy Kleczewskiej kazał nam iść za nim 
w pewnej odległości i zatrzymywać się kiedy 
on się zatrzymuje. Pod koniec tego odcinka 
ul. Kleczewskiej była pierwsza placówka, 
przed którą żołnierz się zatrzymał. Po wy-
mianie hasła i odzewu ruszyliśmy dalej.

Po wejściu na ul. Żeromskiego ujrzeli-
śmy olbrzymi pożar Wawrzyszewa, paliły 
się drewniane zabudowania tej wsi. Łuna 
czerwonego ognia sięgała wysoko, aż było 
prawie widno. Żołnierz odprowadził Marysię 
do jej domu przy ul. Przybyszewskiego, a ja 
się odłączyłem i przez ogródki pobiegłem do 
swojego domu na ul. Chełmżyńskiej. Drzwi 
frontowe były zamknięte, jak zresztą i w 
innych domach. Mieszkańcy obawiali się 
grasujących w okolicy żołnierzy ukraińskich 
tzw. Własowców, wojennych sprzymierzeń-
ców Niemców.

Długo dobijałem się do drzwi, kiedy mama 
Janina je wreszcie uchyliła, krzyknęła na 
cały dom:

– Jurek wrócił.
Tak zakończyła się moja przygoda, trzy-

nastoletniego chłopca, z powstańczą bitwą 
na „Zdobyczy Robotniczej”.

Później dowiedziałem się, że przepytu-
jący mnie w piwnicy sympatyczny pan, to 
był podpułkownik Mieczysław Niedzielski, 
legendarny „Żywiciel”, natomiast widziany 
przeze mnie kapelan, to ks. Stefan Wy-
szyński pseudonim „Radwan III”, późniejszy 
Prymas Polski, który wówczas mieszkał 
u Sióstr w Laskach.

Jerzy Głosik

deszczu) wszyscy udali się pod pomnik przy 
ul. Michaliny 10, gdzie w asyście kompanii 
honorowej WP złożono wieńce.

SZARE SZEREGI – PIERWSZE
Kombatanci z „Szarych Szeregów” pierwsi 

uczcili 62. rocznicę Powstania Warszawskie-
go, bo już 30 lipca br. przygotowali oni Szaro-
szeregowe Ognisko pod hasłem „Najmłodsi 
Żołnierze Powstania Warszawskiego”, które 
było wzniecone na Przystani Harcerskiej 
w Warszawie przy ul. gen. M. Zaruskiego 6. 
Organizatorem imprezy był Oddział War-
szawski Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 
a współorganizatorem – członek Bielańskie-
go Klubu Kombatanta, komendant Kręgu 
„Cytadela” Stanisław  Szcześniewski.

To niezwykle romantyczne spotkanie prowa-
dził (śpiewająco) były solista z Teatru Wielkiego 
Jerzy Antapowicz. Wtórował mu aktor Ryszard 
Baciarelli, recytując wiersze „na temat”.

Mieczysław Pierzchała

PAMIĘTAMY
Zuchwałe, przemyślane, niepotrzebne, 

konieczne, samobójcze, heroiczne… Od 
rana zaglądam w twarze wszystkich na-
potkanych przeze mnie starszych ludzi. 
Obserwuję ich ruchy. Próbuję wyczytać 
w ich myślach wspomnienia. W ich 
oczach świadomie szukam niezwykłych 
emocji, podniosłości.

Starsza pani, siwiuteńka, ze starczymi 
plamami na rękach, w leniwie sunącym przez 
centrum tramwaju, opowiada młodemu męż-
czyźnie o szaleńczej determinacji w oczach 
swojego brata – Powstańca, o plamach krwi 
na podłodze, o walce. Przez chwilę milczy, 
po czym cichutko dodaje – Nie, nie jesteśmy 
bohaterami… – zawiesza głos. Nadstawiam 
uszu, zaintrygowała mnie opaska na prawym 
ramieniu kobiety. Biało-czerwona, z czarnym 
napisem „AK Szare Szeregi”. Z ciekawością 
przyglądam się twarzom pasażerów, jak zwy-
kle zresztą. Widzę, że nie tylko mnie zainte-
resowała owa opowieść. Kilku młodych ludzi 
przysunęło się bliżej, oczywiście na tyle, na 
ile było to możliwe. Jednakże w momencie, 
gdy miał nastąpić ciąg dalszy wspomnień, 
rozległo się przejmujące wycie syren. Sta-
ruszka spuściła wzrok. Samochody stanęły, 
kierowcy zaczęli trąbić. Przechodnie zatrzy-
mali się. W powietrzu dało się wyczuć coś 
ulotnego, niesamowitego. Godzina „W”… 

Po głowie kołaczą mi się urywki z rozmów 
z moimi rówieśnikami…

– Szanuję ich, choć nie było to ani mądre, 
ani dobrze przemyślane. Podjęli walkę, prze-
grali, ale tylko fizycznie. Moralnie odnieśli 
zwycięstwo. To bohaterowie, a zarazem 
szaleńcy…

– Powstanie? Owszem coś tam wiem. 
Przegraliśmy wtedy. Muzeum niedawno 
otworzyli. Wiesz, powiem ci jedno: warsza-
wiacy pamiętają… 

– Ańdzia, wiesz jak boli mnie strasznie, 
gdy słyszę, że Powstanie było niepotrzeb-
ne? Moja babcia walczyła. Była łączniczką. 
Zginęła. Dziadek sam wychował ojca. 

– Nie znam historii, w sumie nigdy nie 
zastanawiałem się głębiej nad Powstaniem. 
Myślę, że decyzja o walce to skutek wycho-
wania. W duchu patriotyzmu, chyba tak je 
można nazwać. Nie wiem, czy teraz stać by 
nas było na taki zryw...

– Nie wahałabym się. Stanęłabym na 
barykadzie.

Syreny ucichły, tramwaj zadzwonił i ruszył. 
Miasto jakby odetchnęło, po czym znowu za-
tętniło życiem. Na ulice powrócił gwar, śmiech. 
Magiczny nastrój, to coś, co jeszcze przed 
chwilą unosząc się w powietrzu było wręcz 
namacalne, zniknęło. Wszystko wróciło do 
normy. Wszystko? W oczach staruszki ożyły 
wspomnienia. Na twarzy z powrotem odma-
lowały się dawno już zapomniane emocje. 
Trwoga, determinacja i… no właśnie, cóż 
to było? Nie potrafię tego nazwać. Dziwne. 
Zawsze, gdy słyszę o Powstaniu po plecach 
przebiega mi dziwny dreszcz. Często zasta-
nawiam się, czy bym walczyła? Czy udałoby 
mi się ujść z życiem? Kim bym była? Myślę 
o tym, kiedy żywe jeszcze wspomnienia po-
kryje gruba warstwa kurzu. Chcę pielęgnować 
ten „spadek po dziadach, pradziadach”. I choć 
uczucia i emocje stracą swą dawną siłę, swą 
moc, ja będę pamiętać o tej okrutnej, szaleń-
czej walce. Ale czy moje pokolenie przekaże 
dalej bezcenne wspomnienia dziadków? 

Anna Popińska
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„To już jest koniec…” – tymi słowa-
mi niejeden uczeń pożegna wakacje. 
Kończy się bajeczny czas słodkiego le-
nistwa. Trzeba czym prędzej zapomnieć 
o wylegiwaniu się w łóżku do południa. 
Długopisy w dłoń Panie i Panowie! Rok 
szkolny czas zacząć! I wy – studenci 
otrząśnijcie się już z wakacyjnego odrę-
twienia. Rozpoczyna się bowiem miesiąc 
poprawek…

Ale jak tu wdrożyć się z powrotem 
w codzienny tryb nauczania, gdy długopis 
ciąży w dłoni, a myśli krążą zupełnie gdzie 
indziej? Okrutny jest los ucznia… Oto i kilka 
złotych rad na początek.

Po pierwsze: jak najszybciej zapomnij 
o wakacyjnej miłości. Ten chwilowy zawrót 
głowy może kosztować cię więcej niż my-
ślisz. Po wtóre: staraj się w miarę możliwo-
ści uczyć regularnie. Zaległości zrobione 
już na początku będą obrastać kolejnymi 
warstwami nieuctwa, co na pewno nie da 
dobrego skutku na klasówce. Po trzecie: 
wmów sobie, że przecież lubisz się uczyć. 
Powtarzaj to sobie codziennie po trzy razy 
przed snem i tuż po obudzeniu. Po czwar-
te: uśmiechnij się! Jeszcze tylko dziesięć 
miesięcy i znowu będą wakacje!

Lecz jeśli stan przygnębienia utrzymuje 
się u ciebie dłużej niż zwykle, nie lekceważ 
tego! Może to być sygnałem depresji! Takie 
obniżone samopoczucie to głównie sprawka 
hormonów – serotoniny i dopaminy, a raczej 
zmiany ich stężeń. To właśnie obniżenie ich 
poziomu odpowiada za ów podły nastrój. 
Na szczęście można to wyleczyć. Pomocne 
może okazać się tu ziołolecznictwo, bowiem 

Nie daj się marazmowi!
wyciąg z naszego poczciwego dziurawca 
stosowany jest do produkcji wielu leków. 
Oczywiście zawsze możesz zasięgnąć 
porady fachowca – lekarza. 

Rozpoczęcie roku szkolnego to także 
zwiększenie natężenia stresu, który może 
zarówno budować jak i rujnować… Aby nie 
okazało się, że to twój początek końca, le-
piej zastanów się nad techniką jego reduk-
cji. Z reguły przyczyną wzmożonych ner-
wów jest sprawdzian. Możesz przy użyciu 
techniki przewidywalności sytuacji uniknąć 
napięcia przedklasówkowego. Po prostu 
poprzez planowanie musisz wyobrazić so-
bie sytuację stresującą, rozważyć wszystkie 
możliwości, wygenerować swoje reakcje 
na krytykę. Tu może okazać się skuteczna 
metoda symulacji. Najlepiej poprosić ko-
goś o pomoc i odegrać wszystkie możliwe 
scenariusze zbliżającego się nieuchronnie 
wydarzenia. Jednakże najskuteczniejszą 
metodą na stres w twoim przypadku biedny 
żaku, jest dokładne wyuczenie się wymaga-
nego materiału. Co sprytniejsi mogą próbo-
wać swych zdolności aktorskich. Ja jednak 
nie powiem ci jak dobrze się sprzedać. To 
kwestia iście indywidualna i dodatkowo 
zależna od upodobań profesora.

Tak więc drogi uczniu, długopis w dłoń, 
uśmiech na usta, optymizm do serca! 
I pamiętaj, przecież szkoła nie jest całym 
twoim światem. Rozejrzyj się. Jest tyle 
ciekawych miejsc. Nie podchodź do nauki, 
jak do przykrego obowiązku, a na pewno 
radość powróci do twej młodej duszy! 
Powodzenia!  

Anna Popińska

W lipcu podczas kolonii uczniowie 
z bielańskiej Szkoły Podstawowej Nr 80 
byli m.in. w Wiedniu, mieście, którego 
nazwa Vindobona pochodzi od nazwy 
obozu wojskowego założonego przez 
Rzymian w I w.n.e. 

Przemierzyliśmy Ringstrasse – jedną 
z najpiękniejszych ulic Wiednia, gdzie 
swym majestatem dodają powagi stuletnie 
budowle: Hotel Imperial, Opera Wiedeńska, 
monumentalny gmach parlamentu austriac-
kiego. Dostrzegliśmy Riesenrad – wielkie, 
diabelskie koło, symbol Prateru, parku 
rozrywki. Gotycka budowla z elementami 
romańskimi znajdująca się w historycznym 
centrum miasta – katedra św. Szczepana 
wzbudziła w nas wielki podziw. Nieopodal 
buszowaliśmy po tajemniczych uliczkach 
szukając pamiątek. 

Byliśmy też w Wenecji na jednodniowej 
wycieczce, która również pozostanie w na-
szej pamięci, a szczególnie plac św. Marka, 
Riva Degli Schiavoni, Most Westchnień. 
Maleńkie urokliwe uliczki, gdzie można było 

To były wakacje mojego życia
kupić bajecznie kolorowe maski i inne pa-
miątki sprawiły, że mimo zmęczenia i upału 
byliśmy zadowoleni. Na placu św. Marka 
zorganizowaliśmy mały koncert wokalny. 
Musiał się podobać licznym turystom bo 
sypnęli euromonetą. Późnym popołudniem 

„wstąpiliśmy” do kurortu 
Bibione nad Adriatykiem, by 
w bardzo ciepłej i niezwykle 
słonej wodzie pomoczyć 
nasze strudzone ciała.

Bazą wypadową naszych 
eskapad był wysokogórski 
hotel „Alpenrose” w Alpach, 
tuż u podnóża szczytu Ger-
litzen. Byliśmy i na topie 
góry, czego dowodem są 
nasze zdjęcia. w pamięci 
kamer internetowych (www.
gerlitzen.com).

Land, w którym przeby-
waliśmy nosi nazwę Karyn-
tia. Stolicą tego landu jest 
Klagenfurt, gdzie w tzw. 

Minimundusie obejrzeliśmy setki miniatur  
pereł światowej architektury. Na terenie 
kilku hektarów znaleźć można (w skali 1:25) 
niemal wszystkie znane i sławne budowle 
świata. Jest tu mur chiński, wieża Eiffel’a, 
paryski Łuk Triumfalny, meczety Sulejmana 
w Istambule, gmach opery w Sydney, krzy-
wa wieża w Pizie, most Tower w Londynie, 
wieża w Toronto i wiele, wiele innych. 
A wśród nich pięknie prezentujący się, nasz 
Zamek Królewski.

Codziennie podróżowaliśmy kolejkami 
gondolowymi, gdzie wszystkim zatykało 
uszy i dech w piersi. Oglądaliśmy rewe-
lacyjne widoki Alp słoweńskich, włoskich 
i austriackich, zwłaszcza gdy chmury mie-
liśmy u własnych stóp. Na dole rozciągało 
się „morze” austriackie – Ossiiacher See, 
po którym pływaliśmy uroczym stateczkiem, 
by dobić do drugiego brzegu. Stamtąd 
zdobyliśmy zamek Landskrone, gdzie 
uczestniczyliśmy w pokazie tresury małpek, 
żyjących tutaj swobodnie.

Słoneczne, upalne dni spędzaliśmy nad 
jeziorem kąpiąc się i kołysząc w kajakach. 
Odwiedzaliśmy także basen z cudownie 
chłodną wodą. Wieczory zajęte były przez 
dyskoteki, kalambury, zgadywanki obrazko-
we lub odpoczynek we własnych pokojach. 
Mateusz Kacprzak, uczeń klasy IV stwier-
dził na zakończenie: „To były najlepsze 
wakacje mojego życia”.

Tadeusz Wawrzkiewicz, 
współorganizator kolonii i autor zdjęcia

Wenecja „Most Westchnień”

W lipcu w akcji letniej organizowanej 
przez Przedszkole nr 39 przy ul. Doryckiej 
1 i Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina” 
przy ul. Conrada 10a, wzięło udział 220 
dzieci z bielańskich przedszkoli.

W obu placówkach zajęcia dydaktyczne 
prowadzone były zgodnie z programem, 
który uwzględniał tematykę wakacyjną 
i kładł nacisk na kształcenie nawyków bez-
piecznego spędzania czasu. W zajęciach 
uczestniczyli pracownicy Straży Miejskiej, 
która realizuje na terenie bielańskich przed-
szkoli program „Cztery pory roku ze Strażą 
Miejską”. W ramach realizacji programu pro-
wadzono zajęcia na temat „Uwaga wakacje” 
i „Dziecko w kontakcie z dorosłymi”. 

Akcja letnia w przedszkolach
W Przedszkolu nr 327 przy ul. Conrada 

10a, dzieci uczestniczyły w dwóch przedsta-
wieniach teatralnych zorganizowanych na te-
renie placówki: pt. „Zielona Karuzela” i „Kraina 
Grzeczności”. Zorganizowano także spotkanie 
z artystą rzeźbiarzem, który pokazywał dzie-
ciom techniki lepienia z gliny, a następnie po-
magał im w wykonywaniu różnorodnych prac 
przestrzennych. Pomimo lipcowych upałów 
dzieciom nie brakowało energii i pomysłów 
do wakacyjnych zabaw. W sierpniu akcja let-
nia kontynuowana jest w Przedszkolu nr 268 
„Słoneczny promyk” przy ul. Przytyk 5a oraz 
w Przedszkolu nr 307 przy ul. Księgarzy 9.

Katarzyna Majdura, 
Wydział Oświaty i Wychowania

Jak co roku we wrześniu dzieci, które 
po raz pierwszy rozpoczynają edukację 
przedszkolną stają przed problemem 
adaptacyjnym.

Na Bielanach nauczyciele i dyrektorzy 
dokładają starań, aby adaptacja przeszła 
szybko i najmniej boleśnie zarówno dla 
dzieci jak i rodziców. W maju, czerwcu 
i sierpniu na terenie przedszkoli zorganizo-
wano spotkania adaptacyjne, w czasie któ-
rych dzieci i rodzice poznawali przedszkole, 
zwyczaje w nim panujące, metody pracy 
i swoje przyszłe Panie wychowawczynie, 
od których zależy zaspokojenie potrzeby 
bezpieczeństwa tak ważnej dla dzieci w tym 
okresie rozwoju. Tylko czując się bezpiecz-
nie dziecko będzie uczyć się nowych rzeczy, 
odkrywać i poznawać otoczenie, co z kolei 
przyniesie mu satysfakcję i zadowolenie. 

Pamiętajmy, że moment pójścia do 
przedszkola jest bardzo ważnym wydarze-
niem. Te pierwsze doświadczenia społeczne 
często mają wpływ na dalsze życie dziecka, 
dlatego połączenie działań środowiska 
rodzinnego, jak również przedszkola na-
leży do istotnych czynników ułatwiających 
adaptację, a tym samym prawidłowy rozwój 
dziecka. Wpływ rodziny i przedszkola na 
wielostronny rozwój dziecka będzie tym 
korzystniejszy, im bliższe kontakty nawiążą 
ze sobą rodzice i nauczyciele.

W związku z powyższym zapraszamy 
wszystkich rodziców do partnerskiej współ-
pracy z przedszkolem i współdecydowania 
o istotnych sprawach dotyczących dziecka 
i organizacji placówki.

Porady dla rodziców – jak uniknąć łez, 
strachu, smutnych spojrzeń i natarczy-
wych pytań „kiedy po mnie przyjdziesz?” 
w pierwszych dniach pobytu dziecka 
w przedszkolu:
l Spójrzmy optymistycznie na nowy 

etap rozwoju w życiu dziecka; 
l Nie rezygnujmy ze spotkań adapta-

cyjnych;
l Spacerujmy z dzieckiem w czasie 

wakacji w okolicy przedszkola; oglądajmy 
budynek, korzystajmy z placu zabaw;

Pierwszy dzień w przedszkolu 
– porady dla rodziców

l Wyrabiajmy samodzielność dziecka 
w jedzeniu, myciu rąk, korzystaniu z toalety, 
ubieraniu się i rozbieraniu;
l Zaplanujmy wspólne zakupy np. kapci 

w ulubionym kolorze dziecka;
l W przeddzień – wieczorem – pozwól-

my wybrać dziecku ubranie; 
l Kompletując ubranie wybierajmy wy-

godne stroje dla dzieci nie sprawiające im 
kłopotów (należy unikać spodni na szelkach 
lub z trudnymi do odpięcia guzikami, buty 
i kapcie najlepsze bez wiązań lub zapinane 
na rzepy;
l Wstańmy bez pośpiechu;
l Zabierzmy do przedszkola np. zapa-

sowe bluzki, spodenki, skarpety;
l  Dbajmy o to, aby pożegnać się 

w przedszkolu bez pośpiechu, ale jednocze-
śnie bez zbędnego przedłużania samego 
momentu rozstania, możemy zaprowadzić 
dziecko do sali, a nawet pobyć z dzieckiem 
w pierwszych dniach na zajęciach; 
l Jeśli to możliwe, w pierwszych dniach 

odbierajmy dziecko już po trzech – czterech 
godzinach;
l Nie spóźniajmy się z odbieraniem 

dziecka, zwłaszcza, jeśli to obiecaliśmy; 
l Pamiętajmy: Dziecko ma prawo pła-

kać. W ten sposób wyraża swój smutek, 
wyładowuje napięcie jakie w nim narosło 
i choć może we wrześniu trudno w to 
uwierzyć, ale większość dzieci po kilku 
tygodniach przyzwyczaja się do rozłąki. Nie 
ma już łez i krzyków w sali.

Gdzie znaleźć więcej informacji o ada-
ptacji dziecka do przedszkola?

1. A. Florek, Przedszkole dobre dla 
dziecka. Warszawa 1998, Rabbe

2. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska 
„Płaczę i rozpaczam, gdy muszę iść do 
przedszkola” (O kłopotach adaptacyjnych 
dzieci i o tym, w jaki sposób można je zmniej-
szyć), Wychowanie w przedszkolu 2/1998.

3. J. Lubowiecka, Przystosowanie 
psychospołeczne dziecka do przedszkola; 
WSiP- Warszawa 2000.

Katarzyna Majdura, 
Wydział Oświaty i Wychowania

W dniu 11 lipca 2006 r. w Pałacu Pre-
zydenckim miała miejsce uroczystość 
wręczenia certyfikatów ponad trzystu 
laureatom i wyróżnionym w konkursie 
„Przyjaźni Środowisku”, organizowa-
nym już od 7 lat pod Patronatem Hono-
rowym Prezydenta RP.

 Jednym z wyróżnionych było Przed-
szkole Nr 318 na Bielanach, a tytuł „Pro-
motora Ekologii” z rąk Pani minister Ewy 
Junczyk-Ziomeckiej Podsekretarza Stanu 
odebrały: Beata Michalec, dyrektor tej 
placówki oraz Zofia Gajewicz, naczelnik 
Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu 
m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany.

Idea konkursu opiera się na założeniu, 
że promowanie obywatelskich postaw 
proekologicznych ma równie fundamen-
talne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych 
środowisku technologii, toteż w konkursie 
oceniane są zarówno innowacyjne projekty 
dotyczące rozwiązań technicznych i inwe-
stycji w dziedzinie ochrony środowiska, 
jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji 
ekologicznej, co z roku na rok przyciąga 

Ekologia od przedszkola
coraz większą rzeszę samorządowców,  
przedsiębiorstw,  placówek edukacyjnych 
oraz organizacji pozarządowych.

Przedszkole Nr 318 przy ul. Kocha-
nowskiego 9a od kilku lat zajmuje się 
edukacją ekologiczną, a obecnie stało 
się ośrodkiem zrównoważonego rozwoju. 
Powstała oranżeria jako miejsce edukacji 
ekologicznej, z którego mogą korzystać 
wszystkie bielańskie przedszkola, a także 
zaaranżowano „zieloną klasę” w ogrodzie 
przedszkolnym służącą edukacji w naturze. 
Ponadto podejmowane są akcje na rzecz 
ochrony środowiska takie jak: „Puszki na 
Kwiatuszki” czyli segregacja odpadów, „sa-
dzenie drzewek z firmą BRIO”, „Sprzątanie 
Świata”, „Święto Ziemi”, „Święto polskiej 
niezapominajki trwa cały rok”, czyli dwie 
edycje bielańskiego konkursu ekologicz-
nego dla dzieci w wieku przedszkolnym 
„Woda źródłem życia” i „Niebo i Ziemia”. 
Zorganizowano także wystawy pokonkur-
sowe, które oglądały dzieci z bielańskich 
przedszkoli oraz warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej 

w ramach zajęć otwartych. Nauczyciele 
Przedszkola Nr 318 promują edukację eko-
logiczną  poprzez publikację artykułów na 
łamach gazety „Nasze Bielany” jak również 
poprzez wydawanie gazetki dla środowiska 
lokalnego „Wieści z Zielonego Zakątka”.

Ciesząc się z sukcesu Przedszkola Nr 
318, serdecznie gratuluję dyrektor Pani 
Beacie Michalec, Radzie Pedagogicznej, 
dzieciom i rodzicom, życząc jednocześnie, 
aby nasza bielańska placówka została lau-
reatem przyszłorocznej VIII edycji konkursu 
„Przyjaźni Środowisku”.

Zofia Gajewicz, 
naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
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Przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
Nr 247 zajęli I miejsce w GLOBE GAMES 
2006 w kategorii szkół podstawowych. 
Już po raz trzeci najaktywniej działający 
uczniowie wzięli udział w seminarium 
Programu GLOBE. Spotkanie odbyło się 
w dniach 10 – 13 czerwca w Szklarskiej 
Porębie na terenie Karkonoskiego Par-
ku Narodowego. Z całej Polski zjechali 
się uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. 
Seminarium miało charakter ćwiczeń 
terenowych (Globe Games).

Zaraz po przyjeździe dr Anna Namura-
-Ochalska z Uniwersytetu Warszawskiego 
zapoznała nas z charakterystyczną ro-
ślinnością występującą na terenie parku. 
Objaśniła nam także na czym będą polegały 
nasze zadania na trasie. Doktor Krzysztof 
Markowicz opowiedział o zjawiskach at-
mosferycznych i specyficznych warunkach 
klimatycznych jakie występują w Karkono-
szach. Natomiast pracownicy parku poin-
struowali nas jak bezpieczne poruszać się 
po górskich szlakach. Następnie zostaliśmy 
podzieleni na drużyny, które rywalizowały 
ze sobą o miano najlepszej. 

Pierwszego dnia trasa naszej wędrówki 
wiodła dookoła Szklarskiej Poręby. Na 
punktach kontrolnych rozwiązywaliśmy 
zadania, za które uzyskiwaliśmy punkty. 
Trasa wiodła szlakami Karkonoskiego Parku 
Narodowego. W czasie naszej wędrówki 
odwiedziliśmy między innymi Złoty Widok, 
okazały próg skalny nad Doliną Kamiennej, 
z którego roztacza się przepiękny widok na 
Karkonosze. Następnym wspaniałym miej-
scem był 13-metrowej wysokości Wodospad 
Szklarki. Badaliśmy tam przeźroczystość, 
temperaturę, odczyn pH oraz przewodnic-
two elektryczne wody. Pracownicy Karko-
noskiego Parku Narodowego opowiedzieli 
nam o budowie geologicznej tego trenu. Do-

Seminarium Programu GLOBE 
dla najaktywniejszych uczniów

wiedzieliśmy się że, góry te zbudowane są 
z granitu, co umożliwiło powstanie licznych 
form skalnych o fantastycznych kształtach. 
Kolejnym naszym punktem była Huta Szkła, 
gdzie zapoznaliśmy się ze sposobem wyro-
bu produktów szklanych. 

Drugiego dnia wyruszyliśmy na Szre-
nicę skąd roztaczał się przepiękny widok 
na Kotlinę Jeleniogórską. Część trasy 
pokonaliśmy kolejką krzesełkową. W po-
bliżu wyciągu widzieliśmy skałki o ciekawej 
nazwie „Końskie Łby”. W drodze na szczyt 
czekały nas zadania do wykonania. Rozpo-
znawaliśmy ptaki, które można spotkać na 
terenie parku, mierzyliśmy wysokość drze-
wa za pomocą chyłomierza, oznaczaliśmy 
rośliny napotkane na szlaku. Na szczycie, 
w Obserwatorium Meteorologicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego mierzyliśmy 
prędkość i kierunek wiatru, temperaturę 
bieżącą, minimalną i maksymalną, a tak-
że wilgotność powietrza. W drodze po-
wrotnej pracownicy parku zapoznali nas 
z przyczynami klęski ekologicznej jaka 
nawiedziła Karkonosze na przełomie lat 
70. i 80. XX w. Dowiedzieliśmy się, że na 
skutek zanieczyszczeń przemysłowych, 
kwaśnych deszczy i szkodników obumarło 
570 ha lasów. Zniszczenia widoczne będą 
jeszcze przez wiele lat Obecnie dąży się 
do odtworzenia w tych miejscach lasów 
jodłowo-świerkowych i bukowych. 

Na zakończenie wędrówki zobaczyliśmy 
największy w polskich Karkonoszach, 27-me-
trowej wysokości Wodospad Kamieńczyka. 
Na dno wąwozu zeszliśmy w kaskach. Był 
to dla nas niezapomniany widok.

Mamy nadzieję, że za rok nasza szkoła 
znowu będzie uczestniczyła w seminarium. 
Zapraszamy inne szkoły do odwiedzenia 
strony internetowej Programu GLOBE www.
gridw.pl i włączenia się do programu.

Beata Zielińska

W Gimnazjum Nr 75, przy ul. Wrzecio-
no 24, dużą uwagę poświęca się pracy 
metodą projektu, którą polubili nauczy-
ciele, ale przede wszystkim uczniowie. 

W tym roku dużą popu-
larnością cieszył się projekt 
edukacyjny pn. „Puszcza 
Kampinoska”, realizowany 
w ramach edukacji regio-
nalnej, do której przystąpiły 
wszystkie klasy naszej szko-
ły. Efekty tej pracy można 
było oglądać na wystawie 
zorganizowanej w naszej 
bibliotece szkolnej. Mate-
riały w postaci  plakatów, 
albumów i makiet przedsta-
wiających m.in. Bitwę nad 
Bzurą, skansen budownictwa 
puszczańskiego znajdują-
cy się w Granicy, cmentarz 
w Palmirach  przygotowali uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli.

Uroczystego otwarcia ekspozycji doko-
nała w „Dniu Otwartym Szkoły” dyrektor 
Teresa Tomczyk. Oprócz uczniów i nauczy-
cieli obecni byli przyszli pierwszoklasiści 
i ich rodzice. Wystawa trwała przez cały 
czerwiec i w tym czasie zgromadzone 
prace służyły do przeprowadzenia lekcji 
z różnych przedmiotów. Podczas tych zajęć 
uczniowie mogli korzystać z dokumentów 

Projekt edukacyjny „Puszcza Kampinoska”
będących w zbiorach biblioteki, jak również 
posługiwać się multimediami, gdyż od stycz-
nia tego roku biblioteka, dzięki środkom 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

została  przekształcona w „Internetowe 
Centrum Informacji Multimedialnej”. Do 
zwiedzenia wystawy zaprosiliśmy również 
uczniów pobliskich szkół podstawowych 
wraz z nauczycielami.

Mamy nadzieję, że ten projekt nie tylko 
urozmaicił lekcje z wymienionych przed-
miotów, ale również pozwolił  bliżej poznać 
i docenić  interesujące miejsca znajdujące 
się w naszym bliskim sąsiedztwie.

Małgorzata Lato

Fragment wystawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielni-
cy Bielany  w listopadzie 2004 r. został 
zaproszony przez Instytut Rozwoju Służb 
Społecznych do udziału w europejskim 
projekcie w ramach programu pomo-
cowego Unii Europejskiej –  Sokrates/
Grundtvig: VISION 21: Volunteerism and 
Social Services in the 21st century – Wo-
lontariat i służby społeczne w XXI w.

Ten  dwuletni projekt, zakłada wymia-
nę europejskich doświadczeń w zakresie 
współpracy służb społecznych i organizacji 
wolontariackich, porównanie praktyki wy-
korzystania wolontariatu w pracy socjalnej 
w państwach reprezentujących odmienne 
modele polityki społecznej (północno-
europejski, śródziemnomorski, postko-
munistyczny) oraz opracowanie nowego 
podręcznika dla pracowników socjalnych 
odpowiedzialnych za współpracę ze środo-
wiskami wolontariackimi.

W prace nad projektem zaangażowane 
są instytucje z Polski, Francji, Hiszpanii 
i Włoch. Partnerem projektu ze strony pol-
skiej jest Instytut Rozwoju Służb Społecz-
nych (IRSS), jednostka naukowo-badawcza 
powołana przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.

Projekt został podzielony na trzy etapy.  
W I etapie, który trwał od listopad 2004 
do kwietnia 2005 odbywały się spotkania 
robocze na szczeblu krajowym poświęcone 
wymianie lokalnych doświadczeń w zakre-
sie wolontariatu. Celem tych spotkań było 
wyłonienie najciekawszych inicjatyw w za-
kresie współpracy z wolontariuszami z Pol-
ski, a także przygotowanie prezentacji na 
międzynarodowe seminarium, które odbyło 
się 23 kwietnia 2005 r. w Białobrzegach  pod 
Warszawą. Podczas  seminarium przedsta-
wiono przykłady  wybranych polskich do-
brych praktyk w zakresie współpracy służb 
społecznych i wolontariatu. Koordynator ds. 
wolontariatu OPS Bielany przedstawił efek-
ty, sposób funkcjonowania i doświadczenia 
w zakresie realizacji programu wolontary-
stycznego w latach 2001 – 2005. Swoje 
programy prezentowali również przedsta-
wicie OPS Praga Płd., OPS Białołęka, OPS 
Żoliborz, OPS Śródmieście, Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej 
Szkoły Psychologii Społecznej i Wyższej 
Szkoły Służby Pożarniczej oraz Stowarzy-
szenia Centrum Wolontariatu.

W trakcie II etapu projektu,  trwającego 
od września 2005 do kwietnia 2006,  odby-
ły  się wizyty studyjne w poszczególnych 
krajach uczestniczących w projekcie. We 
wrześniu partnerzy spotkali się w Paryżu, 
w grudniu w Wenecji. Przedstawiciel OPS 
Bielany został zaproszony do wizyty stu-
dyjnej, która odbyła się na przełomie marca 
i kwietnia 2006 r. w Hiszpanii.

Pierwszy dzień naszego pobytu w Hisz-
panii rozpoczęliśmy od spotkania w Instytu-
to de San Izydoro w Azuqueca de Henares 
(w regionie Castilla La Mancha).Odbyła się 
tam   krótka prezentacja programów wszyst-
kich uczestników, w tym też prezentacja 
programu wolontarystycznego OPS Bielany. 
Strona hiszpańska  przedstawiła zasady 
funkcjonowania wolontariatu w Hiszpanii. 
W latach 2003 – 2004 powstał I Regionalny 
plan rozwoju wolontariatu (Castilla La Man-
cha). W tym czasie wolontariat rozwijał się 
coraz intensywniej. Konsekwencją tego było 
stworzenie II planu regionalnego w zakre-
sie rozwoju wolontariatu ze szczególnym 
uwzględnieniem  wzrostu świadomości 
społecznej i promocji idei wolontariatu. 

Nasze kolejne spotkanie odbyło się 
w Urzędzie Azuqueca de Henares, gdzie 
byliśmy miło powitani przez naczelnika ds. 
oświaty i dyrektora Instituto San Izydoro. 
Podczas spotkania byli obecni przedstawi-
ciele regionalnej prasy, radia i telewizji. 

Następnym punktem wizyty było Centro 
Espesial del Empeleo „Trebol – Koniczyna”, 
stowarzyszenie założone przez rodziców 
dzieci upośledzonych umysłowo. Placówka 
ta zajmuje się opieką i terapią zajęciową dla 
młodzieży upośledzonej umysłowo. Celem 
stowarzyszenia jest poprawa jakości życia  
osób upośledzonych umysłowo poprzez ak-
tywne formy takie jak: integracja, rozwijanie 
samodzielności, terapia zajęciowa w tym 
aeroterapia (prace ogrodnicze, uprawa wa-
rzyw, roślin). Wolontariuszami są studenci 
kierunków społecznych. Pomagają przy 

Wolontariat w krainie Cervantesa
organizacji wycieczek i transporcie osób 
upośledzonych umysłowo.

Kolejnym miejscem jakie odwiedziliśmy 
było „El Foro” centrum młodzieżowe, gdzie 
można ciekawie spędzić czas wolny. Młodzi 
ludzie mogą korzystać bezpłatnie z  pracow-
ni komputerowej, biorą udział w różnego ro-
dzaju zajęciach: sportowych, plastycznych, 
turystycznych itp.

Po krótkim spacerze przez  Azuqueca 
de Henares przybyliśmy do Fundacji im. 
Leonardo  Murialdo, która zajmuje się trud-
ną młodzieżą od 16 roku życia i osobami 
dorosłymi z problemami adaptacyjnymi. 
Organizacja prowadzi warsztaty w zakresie 
nowych technologii elektrycznych, elektro-
nicznych, a także księgowo-finansowych. 
Wolontariuszami są najczęściej osoby doro-
słe, często nauczyciele na emeryturze.

Drugi dzień  rozpoczęliśmy  od przejazdu 
koleją podmiejską  do Guadalajara,  gdzie 
udaliśmy się do miejscowego Caritas, któ-
re realizuje program pomocy imigrantom 
i uchodźcom. Realizowany program pomocy 
dla uchodźców zakłada społeczną integrację 
i pomoc w zalegalizowaniu ich pobytu. Cari-
tas hiszpański oferuje również tymczasową 
pomoc w zakwaterowaniu. Ułatwia również 
integrację w szkołach. Pomaga  rodzinom 
imigrantów, przede wszystkim dzieciom, 
poprzez lekcje języka hiszpańskiego, a także 
dodatkowe zajęcia w szkołach. Oferowane są 
również różnorodne szkolenia zawodowe i  
warsztaty takie jak: gotowanie, nauka języka 
hiszpańskiego, sztuka wychowywania, szko-
lenie komputerowe. Realizowany program 
Caritas nie istniałby bez  pomocy wolontariu-
szy. Wolontariusze są tu odpowiedzialni za 
większość realizowanych celów m.in. powita-
nie, tłumaczenie, towarzyszenie imigrantom, 
lekcje hiszpańskiego itp.

Kolejnym miejscem naszej wizyty było 
spotkanie w Cruz Roja Espaniola (CRE, 
Czerwony Krzyż  Hiszpański), który pro-
wadzi rozbudowany program dla wolon-
tariuszy. CRE pracuje z ludźmi i dla ludzi, 
promując równość, solidarność i tolerancję. 
Każdy z wolontariuszy przechodzi nie-
zbędne przeszkolenie. Wolontariusze pra-
cują w takich  projektach jak: ratownictwo 
i pierwsza pomoc, problemy społeczne, 
współpraca międzynarodowa problemy 
środowiskowe (imigranci), wsparcie rodzi-
ny, profilaktyka zachowań przemocowych 
nastolatków, wsparcie rodzin z osobami 
starszymi, opieka zdrowotna i pielęgnacyjna 
dla osób starszych, socjalna i prawna po-
moc imigrantom, telefon zaufania dla osób 
starszych, pomoc w transporcie. Ochotnicy 
CRE pracują z osobami starszymi,  dzieć-
mi, nastolatkami, imigrantami i kobietami 
w trudnej sytuacji. Była to ostatnia oficjalna 
wizyta i zakończenie programu.

Zaprezentowane organizacje i progra-
my, w których uczestniczą wolontariusze 
w Hiszpanii były bardzo ciekawe, współ-
czesna historia wolontariatu w Hiszpanii jest 
bardzo zbliżona do losów współczesnego 
polskiego wolontariatu. W kraju Cervantesa 
wolontariusze pomagają głównie imigran-
tom, osobom starszym i potrzebującym. 
Wolontariusze są tam, gdzie są problemy 
do rozwiązania i nic nie zastąpi po prostu 
ludzkiej obecności, serdeczności i ciepła 
jakie ma każdy wolontariusz bez względu 
na narodowość. 

W ramach III etapu projektu Wolontariat 
i służby społeczne w XXI w., 2 czerwca 
2006 r. w Warszawie odbyło się oficjalne 
zakończenie realizacji projektu połączone 
z prezentacją wspólnie napisanego pod-
ręcznika przedstawiającego dobre praktyki 
w zakresie współpracy z wolontariuszami, 
w tym też przedstawienie realizowanego 
przez OPS  programu wolontarystycznego. 
W dniu 3 czerwca br. delegacje z Hiszpanii, 
Francji i Włoch odwiedziły Klub Młodzie-
żowy Homeik przy ul. Bogusławskiego 
4a, gdzie poznali uczestników, sposób 
funkcjonowania, formy pracy z młodzieżą 
i wolontariuszami. 

Chciałabym podziękować IRSS za do-
strzeżenie odrębności działań wolontary-
stycznych i zaproszenie do udziału w projek-
cie, ale przede wszystkim wolontariuszom, 
bez których nie zaistniałby wolontariat na 
Bielanach i wszystkim, którzy wspierali 
i wspierają rozwój wolontariatu w Polsce.  

Katarzyna Kulik-Cała, OPS Bielany

OFERTA PRACY!
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, przy ul. Cegłowskiej 39

poszukuje nauczyciela-instruktora
z wykształceniem wyższym kierunkowym, z przygotowaniem 

pedagogicznym do prowadzenia zajęć teatralnych z młodzieżą
od nowego roku szkolnego 2006/2007 

w wymiarze 8 godzin tygodniowo.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

MDK „BIELANY” ul. Cegłowska 39, 01-809 Warszawa,
tel/fax: 834-13-47, Mdk-ceglowska@edu.um.warszawa.pl
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Internetowa Rejestracja Kandydatów 
(IRK) bardzo usprawniła tegoroczny pro-
ces rekrutacji młodych ludzi na Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Każda osoba zainteresowana studiami 
na naszej uczelni mogła rejestrować 
się drogą elektroniczną, a wyniki mogła 
także otrzymywać przez internet. 

Liczba kandydatów na jedno miejsce na 
psychologię wynosiła 26, na politologię – 21, 
na socjologię – 17, na pedagogikę – 16, na 
prawo – 15. Te właśnie kierunki cieszyły 
się największą popularnością w tym roku. 
Mieliśmy 11 tysięcy kandydatów na studia. 
Przyjęliśmy na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne łącznie 4 tysiące osób. Obecnie na 
UKSW studiuje ponad 18 tysięcy studentów. 
UKSW ma wzrastający i obecnie najwyższy, 
jak do tej pory, przyrost liczby studentów.

Na naszym uniwersytecie mamy 7 
wydziałów i 19 kierunków. Są wśród nich 
administracja, chemia, filozofia, filologia 
polska, fizyka, historia, historia sztuki, infor-
matyka i ekonometria, matematyka, nauki 
o rodzinie, nauki ścisłe, ochrona środowiska, 
pedagogika, politologia, prawo, prawo kano-
niczne, psychologia, socjologia, teologia. 

UKSW prowadzi studia magisterskie, 
wyższe studia zawodowe, uzupełniające 
studia magisterskie, studia doktoranc-
kie, studia podyplomowe, studia i kursy 
specjalistyczne. Studia prowadzone są 
w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz 
niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym 
i eksternistycznym). Większość kierunków 
posiada certyfikaty jakości kształcenia 
Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej i Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Uniwersytet kształci, prowadzi badania 
naukowe m.in. w zakresie nauk teologicz-
nych, społecznych i humanistycznych, 
nawiązuje współpracę z ośrodkami na-
ukowymi zarówno w kraju jak i za granicą. 
Rozwojowi myśli intelektualnej towarzyszy 
refleksja nad dziedzictwem wiedzy, wierno-
ści kulturze polskiej, prawdzie. 

Od 2000 r. UKSW uczestniczy w pro-
gramie Socrates/Erasmus, umożliwiając 
profesorom prowadzenie wykładów na 

Dodatkowa rekrutacja na UKSW
uczelniach zagranicznych, a studentom 
odbycie części studiów. European Credit 
Transfer System (ECTS), funkcjonujący na 
większości wydziałów UKSW, umożliwia 
porównywalność programów realizowanych 
w uczelniach różnych krajów i zapewnia 
studentom możliwość nauki za granicą bez 
przerywania toku studiów.

UKSW należy do międzynarodowych 
stowarzyszeń uniwersyteckich: Federación 
Internacional de Universidades Católicas 
(FIUC) i Fundación Unión de Centros 
Educativos (FUCE). Uczelnia zapewnia 
swoim studentom dodatkowe formy rozwoju 
poza naukowego. Studenci UKSW oprócz 
zajęć naukowych mają możliwość działa-
nia w ponad 30 kołach naukowych oraz 
ogólnopolskich organizacjach studenckich 
takich jak AZS (ponad 120 członków; liczne 
sekcje sportowe mi. in. kajakarska, judo, 
koszykówki, piłki nożnej i karate), NZS oraz 
Duszpasterstwo Akademickie „Kaganek”.

Przyszli studenci będą mieli polepszone 
warunki lokalowo-bytowe. Rozpoczęła się 
budowa Centrum Edukacji i Badań Inter-
dyscyplinarnych, w którym zlokalizowane 
zostaną duże aule wykładowe i sale dy-
daktycznie. Nowa inwestycja budowlana 
przy ul. Wóycickiego to projekt rozbudowy 
Centrum Edukacji i Badań Interdyscypli-
narnych UKSW w Warszawie. Centrum 
będą stanowiły gmachy wydziałów: Nauk 
Historycznych i Społecznych, Filozofii 
Chrześcijańskiej – Instytutu Ekologii i Bio-
etyki (wraz z laboratoriami), Matematyczno-
-Przyrodniczego (również z laboratoriami), 
obiekty sportowe (hala sportowa). Planowa-
ne jest wybudowanie budynków: Biblioteki 
Głównej, Wydziału Prawa oraz basenu 
i akademików. 

Dodatkowa rejestracja w systemie 
IRK będzie możliwa w terminie 11-15 
września. Dokładny terminarz i wszelkie 
informacje na temat dodatkowego nabo-
ru będą podane na początku września 
na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl. 
Wszelkie pytania można też kierować na 
adres: rekrutacja@uksw.edu.pl.
Agnieszka Burda, rzecznik prasowy UKSW

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ – rok szkolny 2006/2007
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a, zaprasza na zajęcia w no-

wo otwartym budynku. Nowy, piękny obiekt, składający się z trzech połączonych ze 
sobą pawilonów mieści, między innymi, salę zajęć ruchowych, pracownię plastyczną, 
modelarską i muzyczną, salę komputerową, salę do zajęć dla dzieci młodszych, salon 
wypoczynkowy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne. W najbliższej przyszłości zostanie 
uruchomiona kawiarnia.

Oferta prowadzonych przez nas kół zainteresowań przedstawia się następująco:
l Nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, pianino)
l Zajęcia wokalne (zespół wokalny MAT)
l Klub tańca towarzyskiego
l Rytmika
l Sekcja wolontariatu
l Zajęcia komputerowe
l Siłownia
l Rysunek i malarstwo
l Witraż
l Hafciarstwo
l Modelarstwo
l Gimnastyka korekcyjna
l Zajęcia teatralne dla dzieci – teatr lalkowy
l Klub miłośników języka esperanto
l Klub ekologiczny
l Matematyka i ortografia na wesoło
l Klub młodego czytelnika
l Gry i zabawy edukacyjne
l Zajęcia blokowe dla dzieci 4-5-letnich na w godz. 9.00-13.00.
Ponadto do uczestnictwa w zajęciach tańca nowoczesnego zaprasza zespół SCORP. 

Wznowione zostaną zajęcia gimnastyki dla pań. Planujemy również uruchomienie na 
naszym terenie bezpłatnych zajęć dla seniorów: gimnastyka lecznicza, tańce i kurs kom-
puterowy. Prowadzona też będzie nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Informacje i zapisy w sekretariacie ogniska w godz. 11.00 – 19.00 (pon., czw.), 8.00 
– 16.00  (wt.,śr.,pt.). Naszą ofertę można zobaczyć również  w internecie pod adresem: 
http://republika.pl/ognisko_opp. 

Informujemy Czytelników, iż zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 3668/2006 Prezyden-
ta m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2006 r. 
został rozstrzygnięty otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie kultury w dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy w 2006 r.  A oto wyniki:

Zadanie nr 1 –  przygotowanie i reali-
zacja programów edukacyjnych z zakresu 
działalności twórczej lub wiedzy o lokalnym 
dziedzictwie kulturowym adresowanych do 
wszystkich grup wiekowych mieszkańców 
Bielan – kwota  dotacji  40.000 zł – reali-
zować będą: Towarzystwo Kultury Teatral-
nej, Stowarzyszenie Polskich Artystów 
Muzyków i Stowarzyszenie „Akademia 
Łucznica”.

Rozstrzygnięcie konkursu
Zadanie nr 2 –  realizacja pikniku wielo-

kulturowego pt. „Żegnaj Lato na Bielanach”  
połączonego z prezentacją twórczości 
artystycznej innych narodów  –   kwota 
dotacji 35 000 zł – realizować będzie TKKF 
Ognisko „Chomiczówka”.

Zadanie nr 3 –  Bielański Informator Kul-
turalny, przedstawienie projektu i realizacja 
lokalnego multimedialnego wydawnictwa 
ukazującego działalność kulturalną i pre-
zentującego dziedzictwo kulturowe Bielan 
(4-miesięcznych edycji Bielańskiego Infor-
matora Kulturalnego w okresie wrzesień 
–  grudzień) –  kwota dotacji 25 000 zł – re-
alizować będzie Fundacja Pro Cultura.

Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na 
stronie internetowej www.um.warszawa.pl. 

OGŁOSZENIE

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Warszawie, ul. Szegedyńska 9a
ogłasza przetarg ofert pisemnych

na
wynajem pomieszczeń użytkowych 

z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni 
w budynku Ogniska przy ul. Szegedyńskiej 9a

Przedmiotem najmu są pomieszczenia o łącznej powierzchni 104 m2.
Dokumentację przetargową można odbierać w sekretariacie Ogni-

ska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a w godzinach 8-16. 
Dokumentacja przetargowa jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki lub pod 
numerem telefonu 8345259.

Oferty należy składać w sekretariacie Ogniska w godz. 8.00-16.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2006 r. o godz. 13.00.
Termin otwarcia ofert - 13 września 2006 r. o godz. 13.10.
Konkurs ofert może być unieważniony bez podania przyczyny.
Oferenci przystępujący do postępowania mają obowiązek uiścić 

wadium w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych).
Decydujące kryterium wyboru oferty stanowi proponowana wysokość 

czynszu za całość wynajmowanej powierzchni.

We wrześniu tego roku dzięki pomocy 
ks. Wojciecha Drozdowicza i wsparciu 
Wydziału Kultury Dzielnicy Bielany 
w Podziemiach Kamedulskich rusza 
Bielańska Scena Jazzowa.

Inauguracją nowego cyklu Jazz w pod-
ziemiach kamedulskich, 22 września 2006, 
godz. 19.00, będzie koncert legendarnego 
już duetu jazzowego Szukalski / Dutkiewicz 
Duo (Tomasz Szukalski - saksofony / Artur 
Dutkiewicz - fortepian, syntezator). W tym 
roku duet obchodzi 20-lecie wspólnej pracy, 
która obfitowała we wspaniałe koncerty na 
całym świecie. Muzycy koncertowali na 
wielu prestiżowych festiwalach m.in.Festi-
val D’Europe Centrale, Festival Opera De 
Paris Munster Jazz Festiwal, Haga North 
Sea Jazz Festiwal, Copenhagen Jazz 
Festiwal Music Oggi w Mediolanie, Jazz 
Jamboree.

W programie koncertu Szukalski / Dut-
kiewicz Duo usłyszymy ballady jazzowe 
z elementami funky i bluesa.

W październiku w ramach cyklu Jazz 
w podziemiach kamedulskich usłyszy-
my wirtuoza gry na organach Hammona 
Wojciecha Karolaka z zespołem, a w 
listopadzie jedną z najlepszych polskich 

Rusza Bielańska Scena Jazzowa
wokalistek jazzowych Lorę Szafran.

 Wszystkie koncerty odbywają się 
w Podziemiach Kamedulskich, ul. Dewajtis 
3, Lasek Bielański.

TOMASZ SZUKALSKI to światowej 
klasy saksofonista, legenda polskiej sceny 
jazzowej, człowiek o barwnej osobowości. 

W 1978 r. współtworzy zespół The Qu-
artet, z którym debiutuje w nowojorskiej 
Village Vanguard. Kontynuacją The Quartet 
jest dziś Kwartet Tomasza Szukalskiego. 

ARTUR DUTKIEWICZ pianista, kompo-
zytor i aranżer. Pochodzi z rodziny o tra-
dycjach muzycznych. Jest absolwentem 
Wydziału Jazzu i  Muzyki  Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie 
uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie 
kompozycji i aranżacji  w 1982 r. 

W 1988 r. odbył liczne trasy koncertowe 
z kwartetem Zbigniewa Namysłowskiego. 
Współpracował przez wiele lat z legendą 
polskiego jazzu, saksofonistą Tomaszem 
Szukalskim, tworząc Szukalski/Dutkiewicz 
Duo oraz Kwartet Tomasza Szukalskiego. 
Z zespołami tymi występował  w wielu kra-
jach europejskich.

Hanna Gudalewicz

Piknik wielokulturowy „Żegnaj Lato na Bielanach”
Mieszkańców Bielan i nie tylko, serdecznie zapraszamy 23 września w godz. 13.00-

-19.00 do osiedla Wawrzyszew w okolice Stawów Brustmana, na piknik wielokulturowy.
W programie znajdą się występy grup artystycznych reprezentujących mniejszości 

narodowe mieszkające w Polsce od wielu pokoleń oraz grupy narodowe osiedlające się 
w ostatnich latach (m.in. uchodźcy). W programie pikniku wielokulturowego, realizato-
rzy przewidują także, oprócz prezentacji artystycznych, degustację potraw narodowych 
przygotowanych przez działającą w Polsce gastronomię innych narodów oraz ustawienie 
stanowisk medycyny naturalnej (np. tybetańskiej, chińskiej i wschodnioeuropejskiej). 
Szczegółowy program festynu będzie dostępny  na plakatach oraz na stronie internetowej 
naszego urzędu: www.bielany.waw.pl

Jarosław Bobin

Książka za... „co łaska”
Na placu Konfederacji 55, w każdą niedzielę w godz. 8.00-14.00 działa kiermasz książki 

używanej. Można tu poszperać i wybrać książkę wedle własnego uznania i zaintereso-
wania. Czego tu nie ma!? I beletrystyka, i  pozycje naukowo-fantastyczne, i historyczne, 
i techniczne – ze wszystkich dziedzin, dla dorosłych i dla dzieci. Są to książki „bezcenne”  
– po prostu nie mają ceny. Płacisz ile chcesz, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest 
na zakup podręczników szkolnych.

Akcję organizuje Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych. Jeśli Czytelniku 
masz w domu książki zbędne, to nie wyrzucaj ich na makulaturę, przynieś je na plac 
Konfederacji. 

Mieczysław Pierzchała
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Od wielu miesięcy w całej Warszawie 
zmniejsza się liczba zestawów pojemni-
ków na surowce wtórne, zresztą na ogół 
na prośbę ich najbliższych sąsiadów. 
Budzi to uzasadniony niepokój pozo-
stałych mieszkańców, świadomych eko-
logicznie i od wielu lat segregujących 
odpady. Mniej pojemników to szybsze 
wypełnienie istniejących, dłuższa do 
nich odległość (co przy panujących 
latem w Warszawie upałach ma niepo-
ślednie znaczenie).

Rzadsza sieć pojemników powoduje 
także to, że w najbliższym ich sąsiedztwie 
tworzy się sterta odpadów (niestety o róż-
nym składzie; czasami niebezpiecznych, 
bądź cuchnących, przyciągających owady). 
Firma, odpowiedzialna za pojemniki nie 
nadąża z ich opróżnianiem, ponieważ kon-
tenery są tak przepełnione, że kierowca nie 
ma możliwości zebrania za jednym kursem 
zalegających wokół odpadów. Interwencje 
w Zarządzie Oczyszczania Miasta, na 
którego zlecenie pracuje firma ustawiająca 
i eksploatująca pojemniki, działają dopiero 
po paru dniach, powodując narastającą iry-
tację mieszkańców. Wydział Ochrony Śro-
dowiska Dzielnicy Bielany, który może być 
jedynie pośrednikiem w komunikowaniu się 
mieszkańców z Zarządem Oczyszczania 
Miasta, pisemnie i telefonicznie, kilka razy 
dziennie, przekazuje informacje o prze-
pełnionych pojemnikach. Skutecznym 
remedium na opisaną powyżej sytuację jest 
współpraca ze stowarzyszeniem EKON.

Jest to stowarzyszenie o pełnej nazwie 
„Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, 
które powstało w 2003 r. z inicjatywy osób, 
z pasją łączących działalność społeczną 
z troską o środowisko naturalne. Działal-
ność stowarzyszenia polega na tworzeniu 
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
(ze szczególnym uwzględnieniem grupy 
najbardziej izolowanej społecznie, czyli 
osób psychicznie chorych). Miejsca pracy 
zaś są ściśle związane z ochroną środo-
wiska i edukacją ekologiczną. Pracownicy 
EKONu, zwani „mrówkami” (ze względu 
na pracowitość i metodyczność właściwą 
tym owadom), odbierają bezpośrednio, 
spod drzwi mieszkań surowce wtórne, takie 
jak: papier, szkło, metale, plastyki, baterie, 
metale. Surowce, przewożone firmowymi 
samochodami, zakupionymi z dotacji Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, do sortowni 
EKON, trafiają na dwie linie sortownicze, 
a następnie posortowane i popakowane 
przekazywane są „recyklerom” do dalsze-
go wykorzystania. W latach 2004-2005 
w samej Warszawie (EKON działa także 
w innych miejscach Polski) zebrano 278 ton 
plastyku, 558 ton szkła i 1330 ton papieru 
i tektury. 

Dlaczego chcemy 
współpracować z EKON?

Odbiór surowców wtórnych jest znako-
micie zorganizowany, każde mieszkanie 
zostaje zaopatrzone w wielką, żółtą torbę, 
do której zbiera się wszystkie rodzaje odpa-
dów. Dzięki temu segregowanie odpadów 
staje się mało kłopotliwe, nie wymaga róż-
nych worków na różne odpady, nie trzeba 
szukać pojemników po okolicy. Dwa razy 
w tygodniu wystawia się torbę przed drzwi, 
skąd „mrówki” zabierają pełną, zostawiając 
w zamian pustą. Tak prowadzona działal-
ność spotyka się z uznaniem wszystkich 
i w coraz większej liczbie miejsc jest po-
żądana. Od początkowego zamiaru, który 
miał objąć tylko Ursynów, projekt rozrasta 
się coraz bardziej. Obecnie pracowników 
EKON-u można spotkać także na Sadybie, 
Stegnach, w Piasecznie, Śródmieściu, 
Żyrardowie, Legionowie, a także w innych 
województwach, np. w Bydgoszczy. 

Obecnie zatrudnionych jest około 800 
osób, które dzięki wspaniałej inicjatywie 
zostały dosłownie przywrócone społeczeń-
stwu, zrehabilitowane zawodowo i społecz-
nie. Praca dla tych ludzi, w wieku od 18 
do 60 lat, często przez długi okres czasu 
odizolowanych od kontaktów z innymi, jest 
najlepszą terapią, a jej charakter i sposób 
jej wykonywania (w grupach wzajemne-
go wsparcia, dobieranych na zasadzie 
współpracy „silniejszego” ze „słabszym”) 
powoduje, że mogą ją wykonywać także 
ludzie, którzy nie mają szans na inne za-
jęcia zarobkowe. Niebagatelne znaczenie 
ma również to, że jako „pracownicy ochrony 

środowiska” (tak sami o sobie 
mówią) zarabiają ok. 400-600 zł. 
netto miesięcznie. 

Jedynym hamulcem, ograni-
czającym działalność EKON-u 
i „mrówek” w Warszawie, jest 
brak odpowiednio dużej liczby 
samochodów do przewożenia 
odpadów oraz „przepustowość” 
sortowni. Jednak już teraz, wobec 
lawinowo narastającego zaintere-
sowania innych dzielnic miasta, 
stowarzyszenie poszukuje innych 
lokalizacji. 

Wydziałowi Ochrony Środowi-
ska Dzielnicy Bielany udało się 
przekonać EKON do przeprowa-
dzenia pilotażowego programu 
także i u nas. Obecnie przygo-
towywane są dane wyjściowe, 
mające wskazać gdzie będzie 
prowadzona segregacja odpadów 
„u źródła”. Wstępnie wskazane 
osiedla to tereny ograniczone 
ulicami:

1. Wrzeciono (Nocznickiego, 
Marymoncką, Przy Agorze),

2. Wrzeciono (Przy Agorze, 
Lindego, Kasprowicza),

3. Wawrzyszew (Sokratesa, 
Kasprowicza, Wolumen, Wól-

czyńską),
4. Chomiczówka (Conrada, Reymonta, 

Wólczyńską),
5. Stare Bielany (Grębałowska, Lipińska, 

Daniłowskiego, Żeromskiego, Przybyszew-
skiego, Twardowska, Cegłowska, Kaspro-
wicza od nr 87 do nr 103 z wyłączeniem po-
sesji budynków wielomieszkaniowych oraz 
przyległych do nich fragmentów ulic),

6. Stary Marymont (Klaudyny, Armii Kra-
jowej, Marymoncka, Zabłocińską po stronie 
zabudowy jednorodzinnej, Kolektorska, 
Smoleńskiego, Parandowskiego, Podleśna, 
Klaudyny po stronie nieparzystej). 

Z wymienionych powyżej miejsc stowa-
rzyszenie wybierze najbardziej dogodną 
lokalizację i tam przeprowadzi kampanię 
uświadamiającą o konieczności segregacji 
odpadów i jej wpływie na ochronę środo-
wiska naturalnego. Działania te poparte 
zostaną akcją ulotkową i plakatową, i do-
piero wtedy pracownicy EKON rozdadzą, 
przekonanym do współpracy, torby i dalsze, 
dokładne instrukcje.

Ponieważ EKON i jego pracownicy wszę-
dzie są przyjmowani z otwartymi ramionami, 
na Bielanach zapewne będzie tak samo.

Mirosława Włodek, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska

Na terenie Bielan znajdują się dwa punk-
ty nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, pochodzą-
cego z gospodarstw domowych:
l ul. Kampinoska 1, firma MPO, godziny 

pracy 8.00 – 15.00, tel. 022 834-55-74
l ul. Wólczyńska 249, firma BYŚ, godzi-

ny pracy 9.00 – 15.00, tel. 022 835-40-48.
Ponadto, dzielnica Bielany zorganizowała, 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
i kontynuuje od 1998 roku zbiórkę sprzętu 
RTV i AGD do kontenerów KP-7. Kontenery 
ustawiane są raz w miesiącu, w 20 punktach 
dzielnicy, zgodnie ze sporządzanym kwartal-
nie harmonogramem (patrz obok). Wymienio-
ny harmonogram można znaleźć na stronie 
internetowej Bielan (www.bielany.waw.pl) oraz 
na tablicach jednostek samorządowych. 

Wydział Ochrony Środowiska

Początkowo pomyślałem sobie – w de-
chę, ciepłota dobra rzecz. Lecz aura szybko 
pokazała, że pieszczot nie będzie. Na kraj 
nasz, a tym samym dzielnicę, padł iście 
afrykański żar. Zaczęła się prawdziwa 
szkoła przetrwania. Każda metoda była 
dobra. Kawałek cienia, coś na głowę, 
okular przeciwpromienny, mało szmat na 
ciele, chłodne prysznice, jakiś wentylator, 
jedzenie zdecydowanie light, dużo wody 
mineralnej lub oligoceńskiej itp. 

Ok. Skoro wspólnie przeżyliśmy ten Ma-
dagaskar, czas na kilka obrazków z rozto-
pionych spiekotą bielańskich ulic. Bo to jest 
tak; tu spotkasz sąsiadkę, tam znajomego, 
gadu – gadu o bieżących sprawach czy 
bolączkach i już wiadomo co ludzi dręczy 
oprócz upału. Więc piszę. 

Wpierw o komunikacji słów kilka. Ruch 
motoryzacyjny zmalał wyraźnie. Kto mógł, 
urlopował – ewakuował  się w tzw. teren. 
Wzrosła przeto zawartość tlenu w tlenie. 
Efekt, sam w sobie, jak najbardziej pozy-
tywny. 

Dalej było już bardziej ekstremalnie, 
bowiem ZTM „zafundował” nam nowy 
(wakacyjny) rozkład jazdy. Czyli, zmniej-
szoną częstotliwość kursów plus czasową 
likwidację niektórych linii. Skutek? Długie 
oczekiwanie na przystankach oraz tłok 
w pojazdach. Co w kontekście panującego 
skwaru, było dla nas bardzo miłą rozrywką. 
Niestety, niektórzy psuli tą zabawę; z nu-
dów słabli, a inni mdleli. Wyjątkowy brak 
poczucia humoru!

Teraz o bielańskich hipermarketach. 
Nie będzie to bynajmniej forma ukrytej  
kryptoreklamy. Wiadomo, takie placówki 
działają na zasadzie kija i marchewki. By-
wają uciążliwe dla otoczenia, lecz trudno 
bez nich żyć. Coś, za coś. Niestety, niektóre 
z nich „przeginają”, zachodząc za skórę 
mieszkańcom naszej dzielnicy. 

Dwa z brzegu przykłady. „E. Leclerc” 
przy ul. Aspekt, promuje ciekawą formę 
sprzątania. A raczej „pobudki” dla osób 
próbujących zasnąć po nocnej zmianie: 
hutników, lekarzy, taksówkarzy, policjantów 

Afrykańskie Bielany
Lipiec przygrzał ostro. + 35° C w cieniu, to nie w kij dmuchał! Wbrew fachurom od 
synoptyki, którzy zapowiadali deszczowe chłody. Akurat! Kto mógł, umykał z Bielan, 
gdyż nie szło wytrzymać. Ja zostałem na posterunku. Co z tego wynikło? 

itd. Od wczesnego rana, po parkingu i jego 
okolicach, chodzi człowiek ze spalinową 
dmuchawą, rycząc nią ile wlezie. Dlaczego? 
Przemieszcza śmiecie, liście, piach oraz 
inne farfocle, z miejsca na miejsce! Czego 
wiatr w międzyczasie nie rozwieje, jest na 
końcu zmiatane do kosza. Groteskowe i ha-
łaśliwe zajęcie. Dlatego lokatorzy budynków 
przy ul. Aspekt, Renesansowej, Nerudy 
i Wólczyńskiej, skazani są na takie efekty 
„sprzątania”. Co z tym fantem zrobić? 

Inną „parę kaloszy” dokładają: „Cham-
pion Globi” (hybryda „Carrefour’a”) na ul. 
Conrada, jak również „Auchan” Wola z ul. 
Górczewskiej. Bielańskie bloki są zasypy-
wane (czyt. zaśmiecane) ich firmowymi 
gazetkami. Roznosiciele zamiast wkładać 
je do skrzynek zamontowanych przed wej-
ściami budynków, rozrzucają na piętrach 
klatek schodowych! Efekt jest odwrotny od 
zamierzonego. Lokatorzy eksmitują ulotki 
wprost do kosza, resztę sprzątają wściekli 
gospodarze posesji. Nikt nie chce prze-
glądać handlowych ofert wprost z brudnej 
podłogi, prawda? Jeśli macie, drodzy Czy-
telnicy,  też inne spostrzeżenia w powyższej 
materii; piszcie, dzwońcie, przysyłajcie 
maile. Poruszymy temat. 

Na koniec, coś bardziej optymistyczne-
go. Rzecz o bielańskich ptaszkach, także 
zmęczonych upałami. Oszołomione tempe-
raturą, rozpaczliwie szukały odrobiny chło-
du w koronach drzew. Nasi (jak zwykle) nie-
zawodni mieszkańcy, wykazali wyjątkową 
czujność. W wielu miejscach: na skwerach, 
trawnikach oraz przed domami, wystawiono 
kuwety z życiodajną wodą. Gołębie, wróble, 
szpaki, kawki i sroki, gremialnie oblegały 
wodopoje. Ileż ptasiej radości było z tego 
powodu! Jedne, podnosząc dzioby, długo 
i ze smakiem delektowały się wodą. Inne 
szły na całość; wskakując do środka, za-
żywały kąpieli, ku ogólnej uciesze licznie 
zgromadzonej gawiedzi 

Tym, jakże optymistycznym akcentem, 
kończę relację z bezprecedensowo gorą-
cych Bielan. 

Leszek Rudnicki

HARMONOGRAM USTAWIENIA KONTENERÓW KP-7 DO ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (sprzęt RTV, AGD, meble)

Lp. LOKALIZACJA
(ulica)

TERMIN
wrzesień październik listopad

1.

6.

2.
3.

7.

4.

Muzealna x Farysa
Prozy x Farysa

5-6
2-3

12-13 9-10Dankowicka 17 (przy nieczynnym sklepie)
Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki
Ostaszewska x Radecka

19-20 16-17
26-27 23-24

Estrady x Groteski
Linotypowa 13
Wólczyńska x Estrady

5. 5-6
2-3

Opłotek 34-36 (po stronie niezabudowanej) 12-13 9-10
Estrady 142-144 przy ciągu pieszo-jezdnym 19-20 16-17
Akcent x Loteryjki8. 26-27 23-24
Rokokowa x Tytułowa9. 6-7 3-4

Schroegera 82 x Kleczewska (obok ogrodzenia)11. 6-7 3-4
Twardowska x Karska10. 13-14 10-11

Schroegera 
(pomiędzy al. Zjednoczenia a ul. Fontany)12. 27-28 24-25

Kiwerska x Łomiańska (po stronie bloków)
Tczewska13. 13-4

10-11
Kościańska przy Chlewińskiej14. 6-7 3-4

15. Staffa x Duracza 20-21 17-18
Arkuszowa x Księżycowa16. 20-21 17-18
Ok. Bajana lub Fortowa17. 27-28 24-25
Nocznickiego (przy bramie wjazdowej
na teren ogródków działkowych)

18. 6-7 3-4

Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego19. 20-21 24-25
Przybyszewskiego x Rydla20. 6-7 3-4

7-8
14-15
21-22
28-29

7-8
14-15
21-22
28-29

1-2

15-16
8-9

22-23

8-9

1-2
15-16
8-9

29-30

1-2

29-30
29-30



10 Lipiec/Sierpień 2006

KRYTERIUM DOCHODOWE:
Dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie może przekraczać kwoty 504 
zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym bądź znacznym stopniu 
niepełnosprawności przeliczanego na 
podstawie dochodu osiągniętego w roku 
poprzedzającym okres zasiłkowy.

Zasiłek rodzinny przysługuje:
– rodzicom, jednemu z rodziców albo 

opiekunowi prawnemu dziecka,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– osobie uczącej się.
Do ukończenia przez dziecko:
– 18 roku życia lub 
– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 

do ukończenia 21 roku życia;
– 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę 

w szkole naukę w szkole lub w szkole 
wyższej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

W wysokości:
– 48 zł na dziecko w wieku do 5 roku życia
– 64 zł na dziecko w wieku 5-18 lat
– 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 

roku życia
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
– dziecko lub osoba ucząca się pozosta-

je w związku małżeńskim;
– dziecko zostało umieszczone w insty-

tucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo w rodzinie zastępczej;

– osoba ucząca się została umieszczo-
na w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie;

– dziecko lub osoba ucząca się jest 
uprawniona do zasiłku rodzinnego na wła-
sne dziecko;

– osobie samotnie wychowującej dziec-
ko nie zostało zasądzone świadczenie 
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego 
z rodziców dziecka, chyba że:

–  drugi z rodziców dziecka nie żyje,
–  ojciec dziecka jest nieznany,
–  powództwo o ustalenie świadczenia 

alimentacyjnego od drugiego z rodziców 
zostało oddalone,

–  sąd zobowiązał jednego z rodziców 
do ponoszenia całkowitych kosztów utrzy-
mania dziecka i nie zobowiązał drugiego 
z rodziców do świadczenia alimentacyjnego 
na rzecz dziecka.

ZASADY PRZYZNAWANIA 
DODATKÓW DO ZASIŁKU 

RODZINNEGO
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU 

URODZENIA DZIECKA
Przysługuje  w wysokości 1000 zł do 

ukończenia przez dziecko pierwszego roku 
życia (art. 9 ustawy)

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD 
DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA 

Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO:
– przysługuje uprawnionemu do urlopu 

wychowawczego, nie dłużej jednak niż 
przez okres (art. 10 ):

– 24 miesięcy kalendarzowych;
– 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli 

sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dziec-
kiem urodzonym podczas jednego porodu;

– 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli spra-
wuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W wysokości:
– 400 zł lub
– 505,80 zł osobom otrzymującym do 

dnia wejścia w życie podwyższony zasiłek 
wychowawczy

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO 
WYCHOWYWANIA DZIECKA I UTRATY 
PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOT-
NYCH NA SKUTEK UPŁYWU USTAWO-
WEGO OKRESU JEGO POBIERANIA
Dodatek przysługuje w wysokości 400 

zł osobom, które nabyły do niego prawo 
i miały wypłacany niniejszy dodatek do 
31.08.2005r. przez łączny okres trzech lat, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 7 roku życia, jeżeli dziecko pozo-
staje pod jego faktyczną opieką  (art. 11)

Świadczenia rodzinne
Od 1 września 2006 r. świadczenia rodzinne wypłacają jedynie ośrodki pomocy społecznej

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO 
WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje  osobie samotnie wychowują-
cym dziecko (art. 11a), jeżeli nie zostało za-
sądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz 
dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

– drugi z rodziców dziecka nie żyje,
– ojciec dziecka jest nieznany,
W/W dodatek przysługuje również osobie 

uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby nie żyją.
W wysokości:
– 170 zł na dziecko nie więcej niż 340 zł 

na wszystkie dzieci
– 250 zł na dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności bądź 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności  nie więcej jednak niż 500 zł na 
wszystkie niepełnosprawne dzieci

Od września 2006 r. nie będzie już 
podwyższonego dodatku dla osób o naj-
niższym kryterium dochodowym.
DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA 
DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Przysługuje w wysokości 80 zł na trzecie 
i następne dziecko w rodzinie uprawnione 
do zasiłku rodzinnego (art. 12a)

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA 
I REHABILITACJI DZIECKA

NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Przysługuje na pokrycie wydatków 

związanych z rehabilitacją lub kształceniem 
dziecka w wieku (art. 13)

– do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legity-
muje się orzeczeniem o niepełnosprawności

– powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności

W wysokości:
– 60 zł na dziecko w wieku do 5 roku życia
– 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 

roku życia
DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA 

ROKU SZKOLNEGO
Przysługuje raz w roku w wysokości 100 

zł, na częściowe pokrycie wydatków zwią-
zanych z rozpoczęciem w szkole nowego 
roku szkolnego (art. 14). Powyższy dodatek 
nie przysługuje studentom.
DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ 

DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA 
MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Przysługuje (art. 15):
–  W wysokości 90 zł w związku z zamiesz-

kiwaniem w miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub 
szkoły artystycznej, w której realizowany jest 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 
szkoły podstawowej lub gimnazjum w przy-
padku dziecka lub osoby uczącej się, legity-
mującej się orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści lub o stopniu niepełnosprawności 

– W wysokości 50 zł w związku z dojaz-
dem z miejsca zamieszkania do miejsco-
wości, w której znajduje się siedziba szkoły, 
w przypadku dojazdu do szkoły ponad-
gimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki w zakresie odpowiadają-
cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej 

UWAGA! Dodatki przysługują po usta-
leniu uprawnień do zasiłku rodzinnego (art. 
8 ustawy)
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU 

URODZENIA SIĘ DZIECKA:
Przysługuje  ojcu lub matce albo opieku-

nowi prawnemu niezależnie od ich docho-
dów w wysokości 1000 zł  w związku z uro-
dzeniem się żywego dziecka (art. 15 b)

Wniosek o wypłatę zapomogi składa 
się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka. Wniosek złożony po terminie wła-
ściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Zasady przyznawania świadczeń opie-
kuńczych:

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 
Przysługuje w wysokości 153 zł (art. 16 

ustawy):
– niepełnosprawnemu dziecku
– osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności;

– osobie, która ukończyła 75 lat
– osobie niepełnosprawnej w wieku powy-

żej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z ty-
tułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością opieki 
nad dzieckiem w wysokości 420 zł przysłu-
guje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje 
lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności (art. 17 ustawy)

W przypadku utraty ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepeł-
nosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna  
uzyska ponowne orzeczenie stanowiące 
kontynuację poprzedniego orzeczenia, pra-
wo do świadczeń rodzinnych uzależnionych 
od niepełnosprawności ustala się od pierw-
szego dnia miesiąca po miesiącu, w którym 
upłynął termin ważności poprzedniego 
orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od 
miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek 
o kontynuację świadczenia rodzinnego.

Warunkiem jest złożenie niekompletne-
go wniosku wraz z zaświadczeniem właści-
wej instytucji, że został złożony  wniosek 
o kontynuację orzeczenia.

Uwaga! Wysokość wskazanych kwot 
świadczeń rodzinnych obowiązuje od 
01.09.2006r.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki 

składa osoba uprawniona, jej przedsta-
wiciel ustawowy lub opiekun prawny za 
pośrednictwem komornika sądowego pro-
wadzącego postępowanie egzekucyjne na 
rzecz osoby uprawnionej. 

KRYTERIUM DOCHODOWE:
Zaliczka przysługuje, gdy dochód rodzi-

ny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 583 zł. przeliczanego na 
podstawie dochodu osiągniętego w roku 
poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:
– Osobie uprawnionej do świadczenia ali-

mentacyjnego na podstawie tytułu wykonaw-
czego, którego egzekucja jest bezskuteczna, 
wychowywanej przez osobę samotną:

–  do ukończenia 18 roku życia
–  do ukończenia 24 roku życia, gdy uczy 

się w szkole lub szkole wyższej
– Osobie uczącej się w rozumieniu prze-

pisów o świadczeniach rodzinnych
W wysokości:
– jeżeli w rodzinie jest 1 lub 2 osoby 

uprawnione do zaliczki alimentacyjnej:
–  170 zł dla osoby uprawnionej
–  250 zł dla osoby uprawnionej, legi-

tymującej się orzeczeniem o niepełno-

sprawności albo orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności

– jeżeli w rodzinie są 3 lub więcej osób 
uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej:

– 120 zł dla pełnosprawnej osoby 
uprawnionej

–  170 zł dla osoby uprawnionej, legi-
tymującej się orzeczeniem o niepełno-
sprawności albo orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności

Nie więcej jednak niż do wysokości za-
sądzonego świadczenia alimentacyjnego.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza 50% kwoty 583 zł, kwo-
tę zaliczki alimentacyjnej zwiększa się do:

–  jeżeli w rodzinie jest 1 lub 2 osoby 
uprawnione do zaliczki alimentacyjnej:

–  300 zł dla osoby uprawnionej
– 380 zł dla osoby uprawnionej, legi-

tymującej się orzeczeniem o niepełno-
sprawności albo orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności

– jeżeli w rodzinie są 3 lub więcej osób 
uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej:

–  250 zł dla osoby uprawnionej
– 300 zł dla osoby uprawnionej, legi-

tymującej się orzeczeniem o niepełno-
sprawności albo orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności

Nie więcej jednak niż do wysokości za-
sądzonego świadczenia alimentacyjnego.

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje:
– osobie uprawnionej przebywającej 

w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

– jeśli osoba uprawniona zawarła zwią-
zek małżeński

– jeśli osoba uprawniona jest uprawniona 
do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. 
Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki 
Alimentacyjnej

pokój nr 43 – Zaliczka alimentacyjna
pokój nr 44 – Świadczenia rodzinne

STOP PRZEMOCY!
GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET

l Jeśli nie wiesz JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ,
l Jeśli czujesz się SAMOTNA
l Jeśli czujesz się BEZSILNA I BEZRADNA, 
l Jeśli chcesz coś ZMIENIĆ, ZROZUMIEĆ,
l Jeśli chcesz POSZUKAĆ MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA z Twojej trudnej sytuacji.
Możesz wziąć udział w grupie wsparcia dla kobiet.
Spotkania grupy są nieodpłatne, odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17.00 

w pomieszczeniach Klubu Pracy przy ul. Kleczewskiej 56
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z psychologiem OPS ul. Przybyszewskiego 

80/82, Dział Pomocy Specjalistycznej, pok. nr 18, I p. tel: 022 639 87 72 w. 112 lub 130. 

Lecznica Stomatologiczna

w Przychodni Rejonowej

Lecznica Stomatologiczna

w Przychodni Rejonowejw Przychodni Rejonowej
JOLAN

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

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

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

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

GIMNAZJUM  PRZYMIERZA  RODZIN  NR  3 na Bielanach
Warszawa, ul. Nocznickiego 7,

tel.  (022) 864 92 50;  864 51 24, WWW.spr.3bielany.pl

DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI
w klasach I-III

۰ Jesteśmy szkołą katolicką, otwartą dla wszystkich akceptujących jej statut
۰ W naszej szkole chcemy mieć uczniów, którzy pragną zdobywać wiedzę
   i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu szkoły.
۰ Naszym atutem jest zespół współpracujących ze sobą nauczycieli.
۰ Dużą wagę przywiązujemy do dobrej współpracy z rodzicami.
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Naciśniesz przycisk i ...
Nosi go się na ręku jak zegarek, w dzień 

i w nocy, nawet w wannie, bo jest wo-
doszczelny. Sprzężono go z urządzeniem 
alarmowym, połączonym z komputerem 
w Centrum Teleopieki. Wciśniesz – a w 
komputerze zapala się sygnał i wyświetla 
strona zawierająca szczegółowe informacje 
o wzywającym pomocy kliencie. Wtedy, 
natychmiast, inicjatywę przejmuje człowiek, 
czyli pracownik centrum.

Tak z grubsza funkcjonuje monitoring 
firm zapewniający swoim klientom – senio-
rom – stałą całodobową opiekę. Oczywiście 
nie za darmo, bo każdy z oferowanych 
pakietów usług trzeba wykupić, zawierając 
z usługodawcą odpowiednią umowę. Ale 
w wielu krajach ta telepomoc cieszy się 
powodzeniem, zwłaszcza wśród samotnie 
mieszkających osób starszych, które czują 
się bezpieczniej, mając w domu zainsta-
lowane takie urządzenie. Bywa też, że 
koszt tych usług pokrywa ubezpieczyciel: 
tańsze jest przecież złapanie włamywa-
cza na gorącym uczynku (zaalarmowana 
firma natychmiast zawiadamia policję) niż 
zwrot za obrabowane mieszkanie i pobicie 
właściciela.

Niestety, przyciski nie działają poza 
domem, czyli poza zasięgiem urządzenia 
alarmowego, ale i w domu czyha na senio-
rów, zwłaszcza tych w bardziej podeszłym 
wieku, sporo niebezpieczeństw i zdarzają 
się sytuacje, w których prościej jest wcisnąć 
przycisk niż dotrzeć do telefonu lub do 
drzwi sąsiada. Gdy na przykład człowiek 
zasłabnie, firma wezwie karetkę, sprowadzi 
osobę dysponującą kluczami i zaopiekuje 
się klientem, póki nie minie zagrożenie. Gdy 
do drzwi zapuka „urzędnik z administracji”, 
natychmiast sprawdzi, czy administracja go 
wysłała. Jeśli przyślą opiekunkę, pielęgniar-
kę, ślusarza czy malarza, będą to ludzie 
sprawdzeni, których można spokojnie 
wpuścić do domu.

W Wielkiej Brytanii ankietowani podkre-
ślali wyższość przycisku nad telefonem. 
Korzystając z telefonu w sytuacji zagroże-
nia, trzeba się najpierw dodzwonić, a potem 
przekazać niezbędne informacje, co wydłu-
ża czas oczekiwania na pomoc.

Od stycznia br. jedna z takich firm ist-
nieje i w Polsce, z siedzibą w Warszawie. 

Głos Seniora Przedstawiciel jej nawiązał kontakt z Środo-
wiskowym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób 
Starszych Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a, który 
zorganizował spotkanie z seniorami.

Kolejne lato w „Hutniku”
Dwa turnusy prażyło co się zowie, przez 

trzeci grzmiało i lało. Meandry pogody 
sprawiły, że tegoroczne, jedenaste już, 
seniorskie lato na teranach sportowo-re-
kreacyjnych przy ul. Marymonckiej 42 nieco 
inaczej przebiegało niż zazwyczaj, nie orga-
nizowano bowiem tradycyjnych wycieczek. 
Ale innych atrakcji nie brakowało. Wcza-
sowicze brali udział w różnorodnych kon-
kursach, słuchali koncertów w wykonaniu 
zapraszanych artystów, śpiewali, tańczyli, 
piekli kiełbaski na grillu, grali w brydża itp. 
W programie każdego turnusu przewidzia-
no dostosowaną do wieku gimnastykę oraz 
tańce integracyjne.

Są wśród naszych seniorów prawdziwi 
weterani bielańskiego lata w mieście, którzy 
co rok zaliczają turnus. Bo też dla osób, 
które – z racji podeszłych lat lub chudego 
portfela – nie mogą sobie pozwolić na 
wakacyjny wyjazd, dwa tygodnie w leśnej 
aurze to prawdziwy relaks. W dodatku, 
gdy seniorzy z innych dzielnic przeważnie 
spędzają wczasy w mieście na terenach 
ogródków działkowych, my wypoczywamy 
w Lesie Bielańskim, z dala do miejskich 
spalin.

Wielkie dzięki tegorocznym sponsorom: 
Pawłowi Świderskiemu z cukierni przy 
ul. Nocznickiego, Wytwórni Ciast „Nugat” 
z Łomianek i Wytwórni Ciast „Oskroba” 
z Celestynowa.

Między Unią a seniorem
W naszym cyklu o międzynarodo-

wych organizacjach, walczących o prawa 
seniorów we współczesnym świecie, 
przedstawiliśmy już EURAG – Europejską 
Federację Osób Starszych (patrz w nume-
rze z czerwca br.). Dziś kilka słów o AGE 
– Europejskiej Platformie Ludzi Starszych 
(European Older People’s Platform). Sku-
pia ona organizacje seniorskie z krajów Unii 
Europejskiej, pełniąc rolę pomostu między 
nimi a instytucjami UE. Główne cele AGE 
to wpływanie na ustawodawstwo i wy-
pracowywanie korzystnych dla seniorów 
rozwiązań, dotyczących: przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na wiek, spraw 

emerytalnych, opieki zdrowotnej i spo-
łecznej, zatrudniania osób starszych i ich 
uczestnictwa w życiu społecznym.

AGE powstała w 2003 roku jako po-
łączenie trzech europejskich zrzeszeń: 
FIAPA, EPSO i Eurolink AGE. Jej siedziba 
mieści się w Brukseli, a członkami jest 140 
organizacji z krajów unijnych. Polscy człon-
kowie to Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
z Chorobą Alzheimera (ul. Hoża 51, 00-682 
Warszawa, tel. 022 622 11 22) oraz Funda-
cja Samaritanus (ul. Ogrodowa 37, 00-873 
Warszawa, tel. 022 817 10 09).

„Domino” zaprasza
WSBM „Chomiczówka”, to jedyna bielań-

ska spółdzielnia mieszkaniowa utrzymująca 
dwa kluby mieszkańców: przy ul. Pabla Ne-
rudy 1 i w „Domino” przy ul. Bogusławskiego 
6a. Rada Programowa Seniorów Bielańskich 
serdecznie za to dziękuje Zarządowi Spół-
dzielni, prezesowi Edwardowi Młynarczy-
kowi za wielką przychylność dla seniorów, 
uświetnianie swoją obecnością naszych 
imprez oraz użyczanie sali przy ul. Pabla 
Nerudy na imprezy okolicznościowe. 

A my przypominamy, ze dzięki temu 
istnieją też na Chomiczówce dwa kluby 
seniora: wielokrotnie opisywany przez nas, 
z racji organizowanych tam imprez cen-
tralnych, klub przy ul. Pabla Nerudy i Klub 
„Domino”. Kierowniczka Beata Łońska 
oraz zrzeszeni w nim seniorzy zapraszają 
na wtorkowe spotkania, w świetnej atmos-
ferze, przy kawie, herbacie i ciastkach, 
a także na koncerty, wieczorki taneczne itp. 
Informacje o ich terminach można uzyskać 
pod numerem telefonu: 022 669 69 80.

Wrzeciono 5A zaprasza
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia dla 

Osób Starszych Nr 2 zaprasza na tańcujące 
czwartki. Bawimy się od 15.00 do 19.00, do 
tańca gra i śpiewa popularny na Bielanach 
pan Mariusz, muzyk profesjonalny i wielce 
utalentowany (o czym zresztą wszyscy 
wiedzą), a zespół ośrodka różne wymyśla 
atrakcje, z balami maskowymi włącznie. 

Pod redakcją: 
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant: 
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

W 100. rocznicę swoich urodzin 
szacowny Jubilat z Bielan, Pan Włady-
sław Pawelec, przyjął wiele gorących 
gratulacji, życzeń i wyrazów sympatii 
od władz dzielnicy, przedstawicieli 
Fundacji im. Jana Kiepury z Sosnowca, 
przedstawiciela Kancelarii Prezydenta 
RP oraz ekipy telewizyjnego „Teleek-
spresu” z Markiem Sierockim na czele. 
Obecni byli także goście, m.in. Izabela 
Dziewiątkowska z Tercetu Egzotyczne-
go, Bogusław Nowicki z żoną Dorotą 
Langdon, aktorką znaną z „Klanu”, 
Marta Maklakiewicz, córka niezapo-
mnianego Zdzisława, Henryk Kuźniak 
twórca muzyki do filmu pt. „Va Bank”, 
Ryszard Damrosz, dyrygent pierwszej 
w Polsce orkiestry jazzowej „Błękitny 
Jazz”, Zbigniew Adryjański, twórca wielu 
wspaniałych książek poświęconych pol-
skim artystom, Bogdan Kezik, wspaniały 
muzyk oraz delegacja  ZAiKS-u.

Pan Władysław Pawe-
lec urodził się 10 sierpnia 
1906 r. w Sosnowcu. Od 
najmłodszych lat był ska-
zany na bardzo trudne 
życie. Podczas I wojny 
światowej jego ojciec 
został wysłany do Nie-
miec, a matka niedługo 
po tym zmarła na tyfus. 
Pan Władysław został 
pod opieką starszej sio-
stry. W Sosnowcu cho-
dził do szkoły z Janem 
Kiepurą. Po ukończeniu 
szkoły przeniósł się do 
Katowic, gdzie studiował 
w konserwatorium w kla-
sie skrzypiec. Następnie 
wyjechał do Warszawy i koncertował tu 
z wieloma zespołami. Przez wiele lat wy-
stępował w warszawskiej Adrii, najbardziej 
prestiżowym lokalu przedwojennej Polski. 
Z tego okresu datują się przyjaźnie m.in. 
z Fiodorem Szaliapinem, Wieniawą Długo-
szowskim, a  nawet z marszałkiem Józefem 
Piłsudskim.

W 1931 r. zostaje członkiem Stowarzy-
szenia Autorów ZAiKS. Tym samym jest 
najstarszym żyjącym członkiem tego stowa-
rzyszenia. Podczas okupacji walczył w Po-
wstaniu Warszawskim. Bronił się w podzie-
miach kawiarni „Telimena” na Krakowskim 
Przedmieściu vis a vis pomnika Mickiewi-
cza. Następnie kanałami przeprowadzał 
rannych. Z powstania dostał się do obozu 
w Oświęcimiu, następnie do Gross Rosen, 
a na koniec do Litmeritz – obozu w kamie-
niołomach na terenie Czech. W obozach 
przechodził tyfus, obustronne zapalenie 
płuc oraz operację gangreny czaszki po 
uderzeniu kapo, robionej na żywca przez 
zakopiańskiego lekarza doktora Fiszera. Na 
drugi dzień z przyklejoną do głowy gazetą 
wrócił do pracy. Obozowe piekło dzielił 
z Wojciechem Dzieduszyckim.

Po wyzwoleniu skrajnie wycieńczony (43 
kg) trafił do szpitala w Pradze. Po odzyska-

100 lat Władysława Pawelca
niu sił wrócił do Warszawy. Niestety jako 
muzyk i artysta nie miał tu czego szukać. 
Przeniósł się do Szczecina, gdzie został 
jednym z twórców Filharmonii Szczeciń-
skiej.

W latach pięćdziesiątych wrócił do 
Warszawy i zaczął ponownie działalność 
artystyczną. Współpracował z wieloma 
zespołami i orkiestrami. Poświęcił się też 
twórczości kompozytorskiej. Jego utwory 
nagrywały orkiestry m.in. Stefana Rachonia 
i Henryka Debicha, a piosenki śpiewały 
Anna Jantar czy Irena Jarocka, a po latach 
zespół „Metra” Józefa Józefowicza. Utwory 
Pana Władysława pojawiają się w wielu 
filmach, m.in. w kultowym „Rejsie”.

Poświęcał się też bez reszty działalności 
społecznej. Działał w komisji emerytalnej 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przez wiele 
lat był szefem sekcji B muzyki rozrywko-
wej w ZaiKS-ie. Pisał do gazet, był nawet 
twórcą zielonego listka dla początkujących 

kierowców. Jest autorem kilkuset utworów, 
z których najbardziej znany to „Mexicana”. 
Wielokrotnie występował w Stanach Zjed-
noczonych, m.in. z „Podwieczorkiem przy 
mikrofonie”. W Kanadzie uczył w szkole 
muzycznej gry na skrzypcach i akordeonie. 
Odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Grunwaldzkim i wieloma 
innymi odznaczeniami.

Także najbliższa rodzina Jubilata jest bar-
dzo umuzykalniona. Żona pochodzi z okolic 
Łodzi z niemieckiej uzdolnionej muzycznie 
rodziny. Brat był nauczycielem muzyki, lutni-
kiem i wielce utalentowanym muzykiem. To on 
dawał żonie pierwsze lekcje gry na fortepianie. 
Kiedyś, gdy jechała ze swoją mamą pociągiem 
do Szczecina, poznała Pana Władysława. No, 
cóż zaczęło się od lekcji muzyki, a potem to już 
tylko ponad 50 lat wspólnego życia! W między 
czasie urodził się syn Fryderyk.

Co do recepty na zdrowie i długowiecz-
ność, to jest ona prosta – praca, praca 
i jeszcze raz praca, tak umysłowa jak i fi-
zyczna, po drugie umiar i słuchanie potrzeb 
organizmu. Rodzina nie przypomina sobie, 
aby Pan Władysław chorował, a problemy 
ze zdrowiem pojawiły się dopiero po dzie-
więćdziesiątce.

Tadeusz Olechowski

3 sierpnia 1906 r. w Warszawie urodzi-
ła się Janina Turos, mieszkanka naszej 
dzielnicy. Z tej okazji przedstawiciele 
dzielnicy Bielany w osobie Alicji Tyc, 
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia przekazali Jubilatce piękny 
kosz kwiatów i list gratulacyjny od 
burmistrza dzielnicy Macieja Więckow-
skiego. 

Pani Janina zawsze mieszkała w War-
szawie. Od 23 lat jest wdową. Mąż jej  
przed  II wojną  światową  prowadził firmę 
– Wytwórnię Wód Mineralnych. Jest  matką 
dwojga dzieci, córki Stefanii i syna Jerzego, 
który już nie żyje.  Pani Janina nie praco-
wała zawodowo, zawsze zajmowała się  
domem, wychowywaniem dzieci, a także 
pomagała mężowi. Dziś oprócz dwojga 
dzieci Pani  Janina ma 5 wnucząt, 7 pra-
wnucząt i 6 praprawnucząt.

100 lat Janiny Turos
I i II wojnę światową przeżyła w Warsza-

wie, a w czasie Powstania Warszawskiego 
mieszkała z rodziną na Marymoncie. 
W pierwszych dniach powstania córka 
Stefania walcząca w oddziale szturmowym 
„Odwet” została ciężko ranna i przebywała 
w Szpitalu Dzieciątka Jezus, a  Pani Janina 
opiekowała się ranną córką. Po wyjściu cór-
ki ze szpitala rodzina Czcigodnej Jubilatki 

przeniosła się do Milanówka. 
Po zakończeniu II wojny 
światowej  cała rodzina wró-
ciła do zniszczonego domu 
na Marymoncie. 

Jeszcze nie tak dawno 
Jubilatka była bardzo samo-
dzielna, dopiero od dwóch 
lat mieszka wraz z córką 
i zięciem. O stan zdrowia dba 
zięć, który jest emerytowanym 
lekarzem i służy jej pomo-
cą medyczną. Pani Janina 
mieszka na Bielanach przy ul. 
Kochanowskiego i miło wspo-
mina swoje życie. Cieszy się, 
że w jej całej rodzinie panuje 
miłość i serdeczna atmosfera, 
co oprócz umiarkowania w je-
dzeniu ma według Jubilatki 
także wpływ na jej stan zdro-

wia psychicznego i fizycznego. Wspomina 
bardzo ciepło spotkanie ponad 30-osobowej 
rodziny z okazji jej 100 urodzin, które odbyło 
się kilka dni wcześniej. Członkowie rodziny 
wspominają smak wspaniałych tortów, które 
wypiekała Pani Janina z okazji wszystkich 
rodzinnych uroczystości.

Pani Janina bardzo lubi rozwiązywać 
krzyżówki i spotykać się z członkami rodzi-
ny. Oby tak dalej.

Tadeusz Olechowski
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Pani Anicie Kucharskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty 
składają 

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dzielnicy Bielany

Szpital Bielański po raz kolejny uczest-
niczy w programach: 
l „Program badań przesiewowych dla 

wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
w zakresie realizacji kolonoskopii”, finanso-
wany przez Ministerstwo Zdrowia. 

Rak jelita grubego, zajmuje obecnie 
drugie miejsce wśród wszystkich wystę-
pujących nowotworów - u kobiet po raku 
sutka, a u mężczyzn po raku płuc. Wy-
krycie choroby we wczesnych stadiach 
zaawansowania daje szansę całkowitego 
wyleczenia. 

Na badania zapraszamy:
l osoby w wieku 50 - 65 lat, niezależnie 

od wywiadu rodzinnego,
l osoby w wieku 40 - 65, u których krew-

nych pierwszego stopnia (rodziców, rodzeń-
stwa) rozpoznano raka jelita grubego, 
l osoby w wieku 25 - 65 lat, które obcią-

żone są dużym ryzykiem zachorowania na 
raka jelita grubego, potwierdzonym wynika-
mi badań genetycznych – ze skierowaniem 
z poradni genetycznej. 

Pacjent zakwalifikowany do programu 
ma wykonane badanie kolonoskopowe, 
z pobraniem wycinków do weryfikacji hi-
stopatologicznej. Osoby, które nie spełnią 
kryteriów kwalifikacyjnych do programu, 
zapraszamy na konsultację gastroentero-
logiczną. 

Informacja i rejestracja: Pracownia En-
doskopii Przewodu Pokarmowego, tel. 022 
56 90 325 w godz. 7.00 – 14.00.

Profilaktyka w Szpitalu Bielańskim
l „Program profilaktyki raka piersi – etap 

podstawowy”, finansowany przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia.

Na badania zapraszamy kobiety 
w wieku 50 - 69 lat, które nie miały wyko-
nywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 
miesięcy lub otrzymały w ramach realizacji 
programu raka piersi w roku 2005 pisemne 
wskazanie do wykonania badania po upły-
wie 12 miesięcy.

Badania wykonywane są w Pracowni 
Mammograficznej - pawilon H, parter – od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
– 18.00. Informacja i rejestracja: tel. 022 
56 90 430 lub 834 84 01

l Program opieki nad kobietą w ciąży 
niepowikłanej „Zdrowie Mama i Ja”, finan-
sowany przez Urząd m.st.  Warszawy.

Opieką obejmiemy wszystkie kobiety 
w ciąży fizjologicznej zamieszkałe, pracują-
ce lub studiujące na terenie Warszawy, jak 
też edukujemy przyszłe mamy w „Szkole 
Rodzenia”.

Informacja i rejestracja: Poradnia Gineko-
logiczno-Położnicza,  tel. 022 56 90 382,
l „Szkoła Rodzenia” w Izbie Przyjęć 

Położniczej, tel. 022 56 90 279, położna 
Renata Wójcik.

Zapraszamy do skorzystania z naszej 
bogatej i profesjonalnej oferty.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO 

WARSZAWA – ŻOLIBORZ
serdecznie zaprasza

Panie urodzone w latach 1937-1956 do Programu profilaktyki raka piersi, realizowa-
nego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach programu będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne.
Program skierowany jest do kobiet, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu 

ostatnich dwóch lat oraz nie miały zdiagnozowanych zmian nowotworowych w piersi.
Po skierowanie na badanie można zgłaszać się do lekarzy SPZZLO Warszawa-Żo-

liborz. Zalecamy zgłaszanie się z poprzednimi wynikami badań. 
Badania wykonywane są w Pracowni Mammograficznej przy ul. Szajnochy 8. Zapisy 

przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30, nr tel. 022 833-
-14-71 do 75 wew. 244.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Pacjenta mieszczącym 
się przy ul. Szajnochy 8 (p. 202) lub pod nr tel. 022-833-83-69.

Wrześniowe 
„Białe soboty/
niedziele”

Zgodnie z planem opracowanym 
przez  dyrekcję  Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa - Żoliborz po letniej 
dwumiesięcznej przerwie wznowiona 
zostaje akcja „Białe soboty/niedziele”. 
We wrześniu będą to same soboty. 

W Przychodni Rejonowej przy ul. Wrze-
ciono 10c pacjenci będą mieć do dyspozycji 
9 września  kardiologa, okulistę, ortopedę, 
laryngologa i pulmonologa.

W Przychodni przy ul. Kochowskiego 4 
w dniu 16 września dzieci uzyskają poradę 
alergologa, laryngologa, okulisty i derma-
tologa.

W Przychodni przy ul. Conrada 15 
w dniu 23 września będą czekać na pa-
cjentów: kardiolog, endokrynolog, okulista 
i pulmonolog.

W Przychodni przy ul. Żeromskiego 
13 w dniu 30 września będzie mieć dyżur 
okulista.

Niezależnie od konsultacji lekarskich 
pacjenci będą mogli skorzystać z pomiarów  
i zabiegów laboratoryjnych wykonywanych 
przez wykwalifikowane pielęgniarki. 

Przypomnę jeszcze, że badania są bez-
płatne, bez konieczności zapisywania się 
i bez względu na miejsce zamieszkania.

Mieczysław Pierzchała

JEŻELI:
l bliska ci osoba pije, powodując szkody w twoim życiu
l ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi 
l w twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
l ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
l masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
l twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
l masz poczucie, że stoją przed tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz wybrać
l masz kłopoty w szkole
l czujesz się osamotniony
l twoje życie jest szare i nudne
PRZYJDŹ DO NAS. TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE OTRZYMASZ FACHOWĄ POMOC.

BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11,  tel. 835 – 43 – 42.
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

l Porady prawne – wtorki, czwartki godz. 16.00 – 20.00
l Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, środy, czwartki, piątki godz. 

16.00 – 20.00
l Porady pedagogiczne – środy, piątki 16.00 – 20.00
l Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw 

rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00 
l Porady psychologiczne (dotyczące przemocy w rodzinie) – poniedziałki 15.00 

– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

Od listopada 2002 r. na terenie Bielan 
funkcjonuje Hufiec Pracy, którego siedzi-
ba mieści się aktualnie przy  al. Zjedno-
czenia 11.  Hufiec Pracy daje możliwość, 
młodzieży (w wieku 15 - 18 lat) mającej 
problemy z ukończeniem gimnazjum 
w systemie dziennym, uzupełnienia 
wykształcenia, pomoc w wybraniu i zdo-
byciu zawodu, a jednocześnie prowadzi 
pracę wychowawczą i opiekuńczą.

Bielański Hufiec Pracy pomaga swoim 
uczestnikom odnaleźć zawodową drogę 
życiową, przedstawiając szeroką ofertę za-
wodów oraz szkół zarówno gimnazjalnych 
jak i ponadgimnazjalnych.  Jednocześnie wy-
chowawcy hufca zachęcają podopiecznych 
do dalszej edukacji, a także do podnoszenia 
wykształcenia. Młodzież, która nie radzi sobie 
w gimnazjach i szkołach średnich dziennych, 
ma szansę ukończyć szkołę wieczorową, 
jednocześnie odbywając praktyczną naukę 
zawodu w zakładach, sklepach i restaura-
cjach, z którymi podpisane są porozumienia. 
Kadra hufca pomaga młodzieży w doborze 
zawodu, umawia na spotkania z doradcą 
zawodowym, służy pomocą przy wyrówny-
waniu braków szkolnych oraz wspomaga 
w rozwiązywaniu  bieżących problemów.

Obok obowiązku szkolnego czy pracy, mło-
dzież będąca uczestnikami hufca może uczest-
niczyć w różnego typu zajęciach kulturalnych, 
np. w spektaklach teatralnych, które oddziałują 
na sferę emocjonalną młodego człowieka, 
rozwijają wrażliwość i inteligencję. 

Od czerwca bieżącego roku, po raz 
trzeci, będzie realizowany program edu-
kacyjny „Z historią na Ty, poznaj swój kraj 
i okolice”, sfinansowany w całości przez 
Komendę Główną OHP. W ramach tego 
projektu młodzież będzie miała możliwość 
zwiedzenia najpiękniejszych miejsc w War-
szawie oraz uczestniczenia w warsztatach 

W  przyszłość z OHP
wyjazdowych do Kazimierza Dolnego nad 
Wisłą i Pułtuska. 

Kadra hufca organizuje także spotkania 
wychowawcze dla młodzieży, które mają na 
celu odpowiedzieć na najtrudniejsze pyta-
nie młodego człowieka – „Kim jestem?”. 
Młodzież podczas takich spotkań może po-
znać samego siebie, może otworzyć się na 
innych ludzi, przygotować do odpowiedzial-
ności oraz wyboru drogi życiowej. Dzięki 
współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy  
nabywa także umiejętności poruszania się 
po współczesnym rynku pracy.

Wychowawcy zawsze służą radą i po-
mocą swoim podopiecznym, którzy nie-
rzadko weszli w konflikt z prawem, wy-
wodzą się ze środowisk patologicznych 
i dysfunkcyjnych.

Dla tych osób, które ukończyły już 18 
lat i nie mają jasno wytyczonego celu na 
przyszłość, Ochotnicze Hufce Pracy mają 
bardzo ciekawą ofertę, finansowaną  z Eu-
ropejskich Funduszy Społecznych  „Twoja 
Wiedza. Twój Sukces. Nauka – Wiedza 
– Praca”. Udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny, można zmienić zawód, podnieść 
kwalifikacje, poznać język angielski, tajniki 
obsługi komputera, dowiedzieć się jak 
z wielu ofert pracy wybrać dla siebie tę 
najlepszą, a ponadto poznać nowych ludzi, 
nowe miejsca i nowe możliwości.

Pamiętając, że wiek młodzieńczy to 
czas, gdy każdy człowiek zaczyna się 
kształtować i odkrywać wartości drugiego 
człowieka i świata, wychodzimy  naprze-
ciw tym potrzebom i przedstawiamy swoją 
szeroką ofertę.

HUFIEC  7 – 35  HP/DKM
Komendant Jolanta Morawska
Warszawa, al. Zjednoczenia 11, tel. 

022 499-82-02.
Jolanta Morawska

Pani Grażynie Bogiel
Dyrektor Przedszkola nr 364  w Warszawie ul. Gwiaździsta 27

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy 
składają 

pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania 
oraz Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

„Można odejść daleko,
a być zawsze blisko”

Rodzinie Wojtali
wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

Męża i Ojca 
składają 

Andrzej Radowski, Krzysztof Sabbo 
i Rada Osiedlowa „Wrzeciono”
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Dyżury radnych w sierpniu i we wrześniu
Dyżury Radnych Okręgu nr I 
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

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

1.

2.

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

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

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

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

Nazwisko i imię
radnego Lp.

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

7 4

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

21 18

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

9,23 13,27

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

9,23 13,27

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

3 7

28 25

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące

VIII IX

1.

2.

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

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

4.
Wąsik Jarosław 
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej

5.
Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dziel ni cy

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

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

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

16 20

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

21 18

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-18.00

8 12

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

31 28

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

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

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące

VIII IX

Dyżury Radnych Okręgu nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna

(granica biegnie ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią 
Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Ko cha now skie go, ul. Galla Anonima, 
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żerom skie go – Wólczyńska)

1.

2.

Kapłon Aleksander – PiS
Przewodniczący Rady Dziel ni cy

Mossakowska Maria – SLD-UP
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

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

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

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

Nazwisko i imię
radnego Lp.

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

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

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

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

7 4

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

1 5

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

7,14, 
21,28

4,11, 
18,25

17

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

5 2

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

Miejsce
i godziny dy żu ru

2006
miesiące

VIII IX

21

16 20

21 18

28 25

1.

2.

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

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

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

4.
Wawer Stanisław – LPR
Członek Komisji Skarbu,
Mieszkaniowej

5.

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

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

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

Nazwisko i imię
radnego Lp.

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

7,21 4,18

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

- 6

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

1 5,19

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

10 14

1 5

31 -

- -

2 6
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- 18

- -

1.

2.

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

3.

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

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

5.

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

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

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

Nazwisko i imię
radnego Lp.

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

4

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

- 11

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

2 6

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

21 18

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

7
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14 11

7 4

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 
OGNISKO AWF-BIELANY

ZAPRASZA
na zajęcia w nowym roku szkolnym

PŁYWALNIA AWF
u Pływanie rekreacyjne u Pływanie korekcyjne u
u Nauka pływania u Doskonalenie stylu pływania u
Zajęcia w stałych grupach po 45 min.  – soboty godz. 18.00 i 18.45
     – niedziele godz. 7.45
ZAJĘCIA Z ZAKRESU KOREKTYWY
Dla dzieci od lat 7 prowadzone w grupach wiekowych,
w stałych zespołach ćwiczebnych, na terenie AWF.
SALA GIMNASTYCZNA: zajęcia w środy i piątki w godz. 16.00-19.00
PŁYWALNIA AWF: zajęcia w poniedziałki i czwartki godz. 16.00
INFORMACJE I ZAPISY: w sekretariacie ogniska na terenie AWF, budynek nr 26
pok. 11 od 7.09.2006 r. w środy i czwartki w godz. 16.30-19.00, tel. 834 13 06.
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SZUKAM/DAM PRACĘ
• Podejmę pracę biurową- Word, Excel – mgr ekonomii na wczesnej emery-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Wydawnictwo zatrudni: korektorkę z dużym doświadczeniem oraz handlowców 
z  doświadczeniem w sprzedaży powierzchni reklamowej; wymagana  
operatywność i samodzielność w pracy, dobra prezencja. Zgłoszenia: 
redakcja@kurierwolski.pl.

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

• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników i kierowcy. Tel. 022 796 01 29.
• Zatrudnimy do poprawek krawieckich i prasowania. Bielany. Tel. 022 

796 01 29.
• Agencja Służby Społecznej poszukuje pracowników do opieki nad starszymi 

osobami. Tel. 022 839 87 29, 022 839 74 54.
• Kobieta 58 lat zaopiekuje się dzieckiem – Żoliborz, Bielany, Bemowo. 

Posiadam referencje. Tel. 022 669 29 64.
• Technik poligraf poszukuje pracy w przygotowalni. Ostatnia praca (13 lat) przy 

obróbce zdjęć na skanerze w znanym wydawnictwie. Tel. 022 669 48 79.
• Technik poligraf (32 lata) poszukuje pracy w drukarni, agencji reklamowej, 

itp. Obsługa komputera, prawo jazdy kat. B. Znajomość różnych technik 
druku. Tel. 022 669 29 64 lub 0 663 337 925.

• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub starszą osobą 4-5 godzin dziennie 
– Żoliborz, Bielany. Tel. 022 253 11 18 lub 0 608 330 779.

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość na ½ 
etatu. Tel. 022 834 08 68.

• Księgowa od A do Z z dużą praktyką poprowadzi każdą księgowość. Tel. 
022 834 08 98.

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

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

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

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

i inne po działalności produkcyjnej (tanio). Tel. 022 835 30 84.
• Sprzedam etole ślubną i wizytową z piór marabuta bardzo ładne – cena 400 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dwie komodo - szafki z drzwiczkami z dębu rustykalnego, w dobrym stanie, 
masywne i pakowne, o wymiarach: 120 cm wys., 90 cm szer., 60 cm głęb., 
każda, jedna z barkiem, do obejrzenia na Bielanach. Tel. 508361405, cena 
– 1000 zł za całość.

• Damskie ubrania z własnej szafy, rozmair 40-42, bluzki, spódnice, sukienka, 
spodnie, letnie i wiosenne, od 5-7 zł/szt., do obejrzenia na Bielanach. Tel. 
508-361405.

• Chłopięce ubrania, w dobrym stanie, bluzy, bluzki, t-shirty, na 152-158 cm 
wzrostu, tanio od 5-7 zł/szt., do obejrzenia na Bielanach. Tel. 508361405.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• W dniu 24 kwietnia 2006 r. w godz. 12.00-13.00 w holu sklepu przy ul. 
Broniewskiego 28 zginęła mała czarna suczka ratlerek. Znaki szczególne: 
uszy stojące, waga 3,5-4 kg, bez ogonka, z tyłu biała otoczka. Znalazcę 
proszę o wiadomość. Tel. (022) 633 02 40.

• Sprzedam łóżeczko dziecinne z materacem (produkcja niemiecka), cena 
– 95 zł. Tel. 0 888 204 575.

• Sprzedam bagażnik do fi ata, hak holowniczy i rozrząd. Tel. 022 633 00 
86.

• Sprzedam jesionkę męską wełnianą – jodełka na 1,78 m; kurtę z lisów jasną 
z czapką (komplet); maszynę do pisania elektryczną SAMSUNG SQ 1000; 
regał drewniany na książki (7 półek); przyczepę do samochodu osobowego 
(dwukółka). Tel. 022 833 37 72, 510 277 519.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cena 360 tys. zł. Tel. 0 506 007 818.
• Mieszkanie dwupoziomowe (szeregowiec) w Falenicy 3p+k+ł, 65 m kw. - duży 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Do wynajęcia kawalerka 24 m2 na Żoliborzu, ul. Elbląska 65. Tel. 022 669 
29 64 lub 0 663 337 925.

• Pilnie poszukuję garażu do wynajęcia na Wrzeciono [w okolicach ul. 
Balcerzaka], tel.0608301420.

• Sprzedam działkę budowlaną 1,500 m2 – 30 km od Warszawy. Tel. 0 
888 204 575.

• Zamienię mieszkanie w okolicy Ronda Radosława (Babka) na segment lub 
domek wolnostojący na Bielanach. Tel. 0604135908

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skanowanie – zdjęcia. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• Remonty, wykończenia – kompleksowo. Tel. 0 501 725 132.
• Anteny. Elektryka. Domofony. Tel. 0 501 725 132.
• Glazurnicze usługi. Tel. 0 503 719 178. 
• Magister fi lologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! Tel. 0 887 

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

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

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

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

• Przygotuję do poprawki z zakresu matematyki i chemii. Tel. 0 603 162 542.
• Hydraulika, wymiana rur, naprawy. Glazura, terakota. Szybko i sprawnie. 

Tel. 500 713 917.

Bielański Ośrodek Kultury we wrześniu
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

www.bok-bielany.art.pl, e-mail: bok_bielany@op.pl
IMPREZY

Spektakl warsztatowy „Kaukaskie koło kredowe” wg Bertolda Brechta, reży-
seria Anna Dziedzic i Frank Radüg, przygotowany przez młodzież z grupy 
teatralnej „Scena Off” oraz aktorów z Theater im Schuppen we Frankfurcie

wstęp wolny

9.09 (sobota)
godz. 19.00

10.09 (niedziela)
godz.12.00-16.00

godz.18.00

Dzień otwarty w BOKW programie: spektakl teatralny dla dzieci, zajęcia 
plastyczne prowadzone przez Urszulę Gawrońską i Elżbietę Szmydt, zajęcia 
taneczne.

wstęp wolny
Koncert zespołu „Małżeństwo z rozsądku”

wstęp wolny
Spotkanie z reżyserem J. Sawickim – prelekcja i prezentacja fi lmu „Narodziny 
symbolu”

wstęp wolny

13.09 (środa)
godz. 18.00

Koncert zespołu folkowego „Sarakina” z cyklu „Otwarta Scena Folk”
wstęp wolny

17.09 (niedziela)
godz. 19.00

20.09 (środa)
godz. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa Krystyny Wehr oraz koncert na pożegnanie 
lata zespołu „Bene” z programem „Pod niebem Italii”

wstęp wolny
Festyn Wielokulturowy „Pożegnanie lata” z udziałem zespołów z różnych 
krajów.

Okolice stawów Brustmana

23.09 (sobota)
godz. 12.00-20.00

24.09 (niedziela)
godz. 17.00

Bielański Podwieczorek – impreza taneczna
wstęp 10 zł

09.2006 Wystawa „Rzeźba Ziemi” 
WYSTAWY

Wystawa  rysunku i malarstwa uczestników zajęć plastycznych w BOK09.2006

poniedziałki
godz. 12.30-15.00 Spotkania w Klubie Seniora

SPOTKANIA KLUBOWE

Koncert oraz otwarcie wystawy rysunków satyrycznych  Jacka Fedorowicza 
z cyklu „Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry”

wstęp wolny

27.09 (środa)
godz. 18.00

30.09 (sobota)
godz. 18.00

Koncert  z cyklu W saloniku Hanny Rek
wstęp 20 zł

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44

IMPREZY
Dzień otwarty (zapisy do sekcji) W programie koncert „Pożegnanie lata w wy-
konaniu trio „Biała Konwalija”z cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką

wstęp wolny
10.09 (niedziela)
godz. 11.00-19.00

16.09 (sobota)
godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Krystyną Gucewicz
wstęp wolny

Otwarcie wystawy fotografi cznej „Sacrum i profanum”
wstęp wolny

29.09 (sobota)
godz. 18.00
30.09
godz. 18.00

Koncert z cyklu Wieczór z balladą
wstęp wolny

Od września Bielański Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia stałe i spotkania klubowe. 
Szczegółowe informacje o godzinach zajęć można uzyskać pod nr telefonu lub na stronie 
internetowej www.bok-bielany.art.pl
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KORTY TENISOWE
„Chomiczówka”

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

ATRAKCYJNE CENY

Mazowieckie Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej zorganizowało 
w gościnnym Kozienickim Centrum Kul-
tury Rekreacji i Sportu kolejny, trzeci już, 
Zlot Ognisk TKKF Mazowsza. W bardzo 
udanej imprezie rekreacyjno-sportowej 
wzięło udział 110 osób, w tym nasz TKKF 
„Piaski”.

Zawody organizowały poszczególne 
ogniska. W turnieju siatkówki, który organi-
zowało ognisko TKKF „Piaski” uczestniczyło 
8 zespołów, a zwycięstwo odniósł zespół 
„Piaski” II Warszawa (Jacek i Bartosz Paw-
lak, Małgorzata Chmielewska i Zbigniew 
Kwaśniewski), przed „Piaski” I Warszawa 
(Janusz i Beata Zalewscy, Jacek Jankowski, 
Arkadiusz Świderski) i „Kubusiem” Sierpc. 
Zawodniczką wszechstronną turnieju, po-
konując swoim poziomem gry wszystkich 
mężczyzn, została Małgorzata Chmie-
lewska, najlepszym w ataku został Jacek 
Jankowski, a rozgrywającą Beata Zalewska 
– wszyscy „Piaski” I i II Warszawa.

Miss i rekreacja fi zyczna w TKKF
W rozgrywkach tenisa uczestniczyło 8 

zawodników. Zwyciężył Mariusz Ostrowski 
– Regionalne TKKF Radom. Turniej szachowy 
wygrał Stanisław Groblewski – „Kubuś” Sierpc. 
Konkurencje kobiet wygrała Anna Matuszew-
ska – „Kubuś” Sierpc. Turniej koszykówki-duet 
basket wygrał zespół „Piaski” II Warszawa 
w składzie Janusz Zalewski i Zbigniew Kwa-
śniewski. Bieg przełajowy na dystansie około 
1200 m wśród kobiet zakończył się zdecydo-
wanym zwycięstwem Ireny Hulanickiej – „Pia-
ski” Warszawa. Wśród mężczyzn zwyciężył 
Paweł Kazimierczak – „Kubuś” Sierpc. Nato-
miast Anna Kwasiborska z TKKF „Varsovia” 
Warszawa, mieszkanka Gocławia, została 
Miss III Mazowieckiego Zlotu TKKF. 

Ostateczne wyniki zawodów ogłoszono 
w czasie uroczystego zakończenia Zlotu, 
gdzie wręczono też pucharki (ufundowane 
przez MTKKF) oraz dyplomy, nagrody i upo-
minki (ufundowane przez ogniska organizu-
jące poszczególne dyscypliny rekreacyjne).

Bogusław Nader

Paweł Pyziak, Konrad Mańkowski, Olaf 
Weker – kapitan, Adam Falkowski, Maciej 
Jędrzejewski, Jarosław Bączek, Piotr 
Brzostek i Łukasz Łyżwa wygrali XXVI War-
szawski Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 
i zdobyli tytuł Mistrza Warszawy Amatorów 
2006. Reprezentują oni TKKF „Piaski” 
i wszyscy zasłużyli na wyróżnienie.

W zmaganiach eliminacyj-
nych i fi nałowych wzięło udział 
14 zespołów (blisko 180 za-
wodników). Dobrze się stało, że 
organizator tj. Ognisko TKKF 
„Piaski” z Bielan doprowadził do 
zorganizowania tej imprezy, a to 
już ponad ćwierć wieku.

W fi nale wystąpiły zespoły TMC 
z Legionowa (kapitan Krzysztof 
Ściechowski), Batory ze Śród-
mieścia (Mateusz Wiliński), Brilux 
z Konstancina-Jeziornej (Mirosław 
Kapitan) i TKKF Piaski III z Bielan 
(Olaf Weker). O ile można było 
spodziewać się awansu zespołów 
TKKF Piaski III i TMC, to niespo-

Turniej siatkarzy na Piaskach
Gospodarze po raz czwarty niepokonani

dziewanie fi nał wywalczyły także Brilux i am-
bitnie grająca młodzież z Batorego.

Faworytem przed turniejem był zespół 
TKKF Piaski III i to się spełniło. Choć tym 
razem dwa mecze zakończyły się wynikami 
po 2:1, a trzeci 2:0, to jednak zwycięstwa 
były bezapelacyjne. Świadczyć o tym mogą 
wyniki decydujących setów: 25:15; 25:18; 

25:9; 15:7 W eliminacjach wygrali po 2:0 
(z Piaskami I 25:18; 25:12 i z Fortisem 
Targówek 25:21; 25:10). Drugie miejsce 
zajął TMC, 3. Brilux, a 4. Batory. 

Organizatorzy wyróżnili wielu zawodni-
ków. Wszechstronnym został Paweł Pyziak 
(po raz drugi z rzędu), najlepszym w ataku 
– Piotr Brzostek, serwującym – Konrad Mań-
kowski, blokującym – Olaf Weker (wszyscy 
z TKKF „Piaski” III), rozgrywającym – Krzysz-
tof Ściechowski, przyjmującym – Leszek 
Prusik (obaj z TMC), Libero – Przemysław 
Marczak, odkrycie Turnieju – Mirosław 
Kapitan (obaj Brilux). Imprezie patronowały 
redakcje „Życia Warszawy” i „Mazowieckiego 
Sport Expressu”. Mecze rozgrywane były 
w weekendy w hali sportowej XLI Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Lelewela.

Bogusław Nader

Siatkówka 
Plażowa 
Mężczyzn 
– turniej

26 i 27 sierpnia na 
boiskach plażowych 
Akademii Wychowania 
Fizycznego przy ul. Ma-
rymonckiej 34, rozgrywa-
ny będzie VII Warszaw-
ski Turniej w Siatków-
ce Plażowej Mężczyzn 
o Puchar Burmistrza 
Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy i Mistrzostwa 
Warszawy Amatorów 
2006. 

Turniej jest ogólnodo-
stępny. Do udziału w nim 
organizatorzy zaprasza-
ją zespoły dwuosobowe 
mężczyzn. Wyjątkowo 
w parze może brać udział 
jedna kobieta. Początek 
zawodów o godz. 10.00 
każdego dnia. 

Zapisy przyjmuje Bogu-
sław Nader – tel. 022 633 
24 62, 022 642 68 82.

Kalendarz  imprez oraz zadań z zakresu sportu i rekreacji 
realizowanych na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

IMPREZY SPORTOWE
l 26-27.08 – VIII Warszawski Turniej Siatkówki Plażowej O Puchar Burmistrza Dziel-

nicy Bielany. Boiska plażowe Akademii Wychowania Fizycznego ul. Marymoncka 42. 
Realizator: TKKF Ognisko „Piaski” Ul. Kochanowskiego 8, tel. 0-22 633 13 77.
l 8-10.09 – VIII Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów w koszykówce juniorek 

i juniorów. Rozpoczęcie Zespół Szkół  nr  55, ul. Gwiaździsta 35. Rozgrywki AWF ul. 
Marymoncka. Organizator Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa 
Mazowieckiego, ul. Rozbrat 26, tel. 0-22 621 91 62 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PŁYWALNI
(od września 2006 r.)

l Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73 ul. Conrada 6, tel. (0-22) 633 86 80. Wstęp wolny 
za okazaniem legitymacji szkolnej. Podział na grupy wiekowe:

– Uczniowie szkół podstawowych: soboty godz. 13.00-15.15
– Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: niedziele godz. 13.00-15.15
Otwarte boiska
Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży na boiska szkolnych. Zajęcia organizowane do 

8 września 2006 r. w piątki oraz soboty. 
l Szkoła Podstawowa nr 80, ul. Aspekt 48, tel. 669-79-37
l Szkoła Podstawowa nr 133, ul. Fontany 3, tel. 834-61-81
l Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8, tel. 633-13-77
l Szkoła Podstawowa nr 209, ul. Reymonta 25, tel. 663-55-69
l Zespół Szkół  nr 55, ul. Gwiaździsta 35, tel. 833-02-58
l Zespół Szkół nr 56 z oddziałami integracyjnymi, ul. Fontany 1, tel. 834-65-68

ROZKŁAD ZAJĘĆ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA PIŁKARSKIEGO BIELANY
(zajęcia odbywają się na boiskach przy ul. Marymonckiej 42 od 4 września 2006 r.) 

     PONIEDZIAŁEK     WTOREK     ŚRODA    CZWARTEK    PIĄTEK
Rocznik 1991
Trener M. Bicz    16.00-18.00  16.00-18.00                   16.00-18.00
Rocznik 1992
Trener Oberman                 16.30-18.30           16.30-18 30   16.30-18.30
Rocznik 1993
Trener J. Goluch     17.00-19.00                       17.00-19 00      17.00-19.00
Rocznik 1994
Trener M. Gnoiński 16.30-18.30                          16.30-18.30   16.30-18.30
Roczniki 1995
Trener M. Bicz    18.00-20.00                       18.00-20.00      18.00-20.00
Rocznik 1996
Trener J. Mirowski  16.30-18.30                       16.30-18.30      16.30-18.30

Szczegółowe informacje można uzyskać u Mieczysława Bicza - tel. 0-601-083-335 
lub Jerzego Golucha  tel. 0-601-265-046

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie.Szczegó-
łowych informacji na temat imprez i zajęć organizowanych przez Urząd m. st. Warszawy 
dla Dzielnicy Bielany można uzyskać w Wydziale Sportu i Rekreacji ul. Lipińska 2 pok. 
211 tel. (0-22) 834 60 95.

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego zawia-
damia, że w dniach 8 - 10 września 2006 r. organizuje VIII Memoriał Romy i Zygmunta 
Olesiewiczów w koszykówce juniorek i juniorów. 

W turnieju weźmie udział 16 drużyn (po 8 dziewcząt i chłopców) z Polski i z zagranicy. 
W tym roku zagranicznymi gośćmi będą zespoły dziewcząt i chłopców z Odessy.

Turniej tradycyjnie rozgrywany będzie na sali ZSO nr 22 przy ul. Gwiaździstej, któ-
rej patronem są Państwo Olesiewiczowie oraz na obiektach AWF Warszawa przy ul. 
Marymonckiej 34, ponieważ oboje związani byli z klubem AZS AWF Warszawa przez 
cały czas swej sportowej działalności.

Szczegółowy terminarz spotkań przekażemy pod koniec sierpnia.
Michał Lesiński, prezes WOZKosz WM


