
1Luty 2006

Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Nr 2 (82) Rok VIII – Luty 2006

IS
S

N
 1

50
7-

71
95

GAZETA BEZPŁATNA

Zbigniew Żuk dziękuje burmistrzowi Pomarańskiemu za współpracę

Zima dała się we znaki

Burmistrz Bielan Cezary Pomarański
wicewojewodą mazowieckim

Z dniem 12 stycznia br. prezes Rady 
Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz 
powołał Cezarego Pomarańskiego, 
burmistrza Bielan na stanowisko II 
wicewojewody mazowieckiego. W ten 
sposób po przeszło trzyletnim okresie 
skończyła się jego praca w naszym 
bielańskim urzędzie.

Z licznych wypowiedzi i rozmów, wyra-
żanych podczas spotkania pożegnalnego, 
które odbyło się 13 stycznia 2006 r., można 
było wywnioskować, że Cezary Pomarań-
ski zdobył sobie uznanie i szacunek swo-
ich współpracowników. W swoim krótkim 
przemówieniu podziękował wszystkim za 
owocną, wzorową współpracę. Stwierdził, 
że te trzy lata spędzone na Bielanach, 
najpiękniejszej dzielnicy Warszawy, za-
pamięta na długo, jako najlepszy okres 
w swojej zawodowej karierze. 

Szczerze gratulujemy Panu Ceza-
remu Pomarańskiemu objęcia nowego 
zaszczytnego stanowiska w admini-
stracji państwowej i życzymy mu wielu 
sukcesów na nowym stanowisku pracy 
oraz dobrej, owocnej współpracy z na-
szą dzielnicą.

Oczekuje się, że nowy burmistrz Bielan 

zostanie wybrany na najbliższej sesji Rady 
Dzielnicy.

Na stronie 3 publikujemy wypowiedzi 

pracowników samorządowych i radnych 
naszej dzielnicy na temat współpracy 
z burmistrzem Pomarańskim.

Niewielkie osiedle Radiowo może 
zmienić swoje oblicze i stać się miej-
scem, które z dumą można by pokazy-
wać na folderach, a mieszkańcy Bielan 
i sąsiednich dzielnic i gmin mieliby miej-
sce do rodzinnego uprawiania sportów, 
rekreacji i czynnego wypoczynku.

Można to osiągnąć wykorzystując 
górkę śmieciową i teren, który obecnie 
zajmuje wyeksploatowany Zakład Uty-
lizacji  Odpadów Komunalnych ZUOK 
(Kompostownia).  Przy wykorzystaniu 
środków unijnych i zaangażowaniu władz 
miasta, na terenie takiej górki można 
realizować tarasy widokowe, letnie i zi-
mowe tory saneczkowe, trasy zjazdowe 
oraz ścieżki rowerowe czy też miejsca 
startowe dla paralotniarzy. Oczywiste 
jest, że przy takich obiektach powinny 
się znaleźć miejsca noclegowe i gastro-
nomiczne i  usługi, które nie kolidowały 
by ze środowiskiem.

Kierownictwo MPO chce jednak pozo-
stać na tym terenie, „reanimować” zakład. 
Za pieniądze z budżetu miasta oraz dotacje 
unijną chce rozbudować obiekt  i go zmo-
dernizować. 

Opinia 
Rady Dzielnicy Bielany

Radni Dzielnicy Bielany, którzy przez lata 
poznali problemy związane z uciążliwą dla 
mieszkańców i środowiska działalnością 
tego obiektu, wypowiedzieli się jednoznacz-
nie i jednogłośnie – ZUOK powinien zostać 
zlikwidowany.

MODERNIZOWAĆ CZY LIKWIDOWAĆ
Dwugłos o kompostowni Radiowo

Szansa dla Bielan
Dlaczego? 

Chyba najbardziej drastycznym powodem 
oprócz uciążliwości tego obiektu dla okolicz-
nych mieszkańców jest fakt, że obiekt ten 
znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku 
Narodowego – rezerwacie biosfery uznanym 
przez UNESCO oraz w pobliżu dwóch ścisłych 
rezerwatów przyrody  „Łosiowe błota” i „Kali-
nowa łąka” i jego obecność nie pozostaje bez 
znaczenia dla tych obszarów. ZUOK w Radio-
wie znajduje się także w pierwszym odcinku 
kanału napowietrzającego Warszawę. 

Innym, równie ważnym aspektem z punktu 
widzenia podatników jest fakt, że obiekt 
ten zajmuje teren ok. 10 ha, a wokół niego 
urządzona jest stre-
fa ochronna o po-
wierzchni ok. 20 ha. 
Czyli łącznie tereny 
„zamrożone” przez 
działalność ZUOK – to 
ok. 30 ha o wartości kil-
kudziesięciu milionów 
zł. Gdyby ten zakład 
przynosił zyski...  Ale 
obiekt ten produkuje 
coś, co nazywane jest 
kompostem, z ogrom-
ną ilością szkła i to 
„coś” jest wywożone 
praktycznie w całości 
do zasypywania góry 
śmieciowej na Łubnej, 
bowiem do niczego in-
nego się nie nadaje.

dokończenie 
na str. 4

„Zima 
w mieście” 
na Bielanach

Tegoroczna akcja „Zima w mieście” 
na terenie dzielnicy Bielany była prowa-
dzona  w 16 placówkach oświatowych, 
od 16 do 27 stycznia 2006 r. Zajęcia, 
kierowane przez wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, odbywały się od ponie-
działku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00. 
We wszystkich punktach akcji uczest-
nicy mogli skorzystać z nieodpłatnych 
posiłków. Całodniowy pobyt dziecka 
w placówce oraz wszystkie wycieczki, bi-
lety wstępu i przejazdu były bezpłatne.

Podczas akcji organizowane były wy-
cieczki do różnych placówek kulturalnych 
w Warszawie, konkursy plastyczne, literac-
kie, przyrodnicze, a także nauka tańca, bale 
i dyskoteki. Na spotkaniach z przedstawicie-
lami Straży Miejskiej i Policji młodzież roz-
mawiała na temat bezpieczeństwa w szkole 
i poza nią. Oczywiście w programie „Zimy 
w mieście” były także zajęcia rekreacyjno-
-sportowe, takie jak koszykówka, siatkówka, 
piłka nożna, gry terenowe, tenis stołowy, 
aerobik, ściana wspinaczkowa.

W tegorocznej  akcji dziennie uczestni-
czyło blisko 2 tys. dzieci i młodzieży. 

Inspektor Robert Tkaczyk
Wydział Oświaty i Wychowania

I Bieg o Puchar Bielan 
i XXIII Bieg Chomiczówki 

W niedzielę 15 stycznia 2006 r. na 
terenie osiedla Chomiczówka odbyła się 
doroczna impreza biegowa, w ramach 
której zorganizowano I Bieg o Puchar 
Bielan na dystansie 5 km oraz XXIII Bieg 
Chomiczówki na dystansie 15 km.  Patro-
nat honorowy nad imprezą sprawowała 
Irena Szewińska – członek MKOl i prezes 
PZLA. Trasy obu biegów posiadają atest 
PZLA. Mimo mrozu w biegach wzięło 
udział prawie 600 osób. I Bieg o Puchar 
Bielan wygrał Krzysztof Włoczewski 
(12 BZ Szczecin), trasę 5 km pokonał 
on w czasie 16,17 min. Natomiast XXIII 
Bieg Chomiczówki wygrał Marcin Kufel 
(Entre.pl Magdalenka), której dystans 15 
km przebiegł w czasie 49,15 min. 

Każdy z uczestników, po przekrocze-
niu mety otrzymał pamiątkowy medal, 
a po zakończeniu biegów na zawodników 
czekała gorąca grochówka. Zwycięzcy 
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
oraz w kategoriach wiekowych otrzymali 
trofea sportowe i nagrody rzeczowe. Wśród 
wszystkich uczestników rozlosowano upo-
minki. Sponsorzy ufundowali także nagrody 
dodatkowe.

Biegi organizowane są corocznie w 3. 
niedzielę stycznia przez Urząd m. st. War-
szawy Dzielnicy Bielany, przy współpracy 
WSMB „Chomiczówka”, TKKF „Chomi-
czówka” oraz Gimnazjum Nr 73. W tym roku 
władze dzielnicy Bielany reprezentowali 
podczas imprezy: przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bielany Aleksander Kapłon, 
członek Zarządu Dzielnicy Bielany Ryszard 
Podczaski oraz radny Stanisław Wawer. 
Wśród gości znaleźli się współorganizatorzy 
imprezy oraz przedstawiciele sponsorów.

Na prośbę najstarszego uczestnika 
imprezy, 80-letniego Jana Niedźwieckiego, 
podczas uroczystości wręczenia nagród, 
upamiętniono minutą ciszy pamięć zmar-
łej Barbary Szlachetki, która wielokrotnie 
uczestniczyła w biegach na Bielanach. 
Uzyskane przez organizatorów wpisowe 
w kwocie 2.655 zł w całości zostało prze-
kazane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
i sportowego dla Stowarzyszenia Rodzin 
i Opiekunów Osób z Zespołem Downa 
„Bardziej Kochani”. Słowa uznania należą 
się firmie realizującej sprawne przeprowa-
dzenie zawodów. 

Na stronie 8 publikujemy rozmowę z Ire-
ną Szewińską. 

Ela Iglewska-RomanowskaMimo mrozu w biegach wzięło udział prawie 600 osób
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Z prac Zarządu Dzielnicy

Z prac Zarządu Dzielnicy
W styczniu 2006 r. Zarząd Dzielnicy odbył sześć posiedzeń, w trakcie których 
omówił 89 spraw, w tym podjął 25 uchwał.

Podziękowanie
Redakcja „Naszych Bielan” dziękuje Marii Morgulec za przekazanie swoich 

zdjęć, z których 3 zostały wykorzystane w styczniowym numerze w artykule pt. 
„W 2005 r. inwestycje drogowe na Bielanach wykonano w 100%”.

Dominującą grupę zagadnień, którymi 
zajmował się Zarząd stanowiły sprawy z za-
kresu gospodarowania zasobem lokalowym 
m. st. Warszawy, w tym lokalami mieszkal-
nymi oraz użytkowymi. Rozpatrzone indy-
widualnie przypadki dotyczyły m.in.: 
 dokonania odpisu kwot obciążających 

konta byłych najemców lokali użytkowych,
 wypłaty przez m. st. Warszawę od-

szkodowania na rzecz właściciela gruntu 
zajętego pod pawilony usługowe,
 wstrzymania postępowań sądowych 

toczących się wobec zadłużonych najem-
ców lokali użytkowych,
 ratalnej spłaty zaległości z tytułu naj-

mu lokali użytkowych,
 odroczenia terminu zwolnienia zajmo-

wanego lokalu użytkowego,
 wyrażenia zgody na najem garażu 

z pominięciem trybu konkursu ofert,
  umorzenia wierzytelności z tytułu 

bezumownego korzystania z gruntu bądź 
dzierżawy,
 zaopiniowania przedłożonych przez 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy protoko-
łów rozmów przeprowadzonych z najemcami 
w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego 
w ratach, bądź umorzenia zaległości,
 umorzenia kaucji zabezpieczającej za 

lokale mieszkalne.
Ponadto, w omawianym okresie Zarząd:
  podjął decyzję o umiejscowieniu 

zestawu urządzeń na plac zabaw, otrzy-
manego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „Gniazdo” od Fundacji Banku 
Zachodniego WBK S.A. na terenie przy-
ległym do jednej z siedzib stowarzyszenia 
przy ul. Palisadowej,
 postanowił wystąpić do właściwych 

jednostek Urzędu m. st. Warszawy o przy-
znanie środków na realizację prac remon-
towych w pomieszczeniach bloku żywienia 
oraz ciągów komunikacyjnych w budynku 
internatu należącego do XXXIX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskie-
go przy ul. Lindego 20.

Podjęte przez Zarząd uchwały obejmo-
wały m.in. tematykę:
 zawarcia umów najmu lokali, udzie-

lenia kwalifikacji do zawarcia umów najmu
lokali i umieszczenia na liście osób oczeku-
jących, skreślenia z listy osób oczekujących, 
przyspieszenia terminu zawarcia umów naj-
mu lokali oraz wzajemnej zamiany lokali,

 zmiany siedziby organizacji wynajmu-
jącej lokal użytkowy, położony w nierucho-
mości przy ul. Cegłowskiej 19,
 wyrażenia zgody na podnajem części 

lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. 
Kasprowicza 46,
  wyrażenia zgody na zmniejszenie 

powierzchni najmu lokalu użytkowego 
w pawilonie przy ul. Przy Agorze 24,
 wyrażenia zgody na obniżenie stawki 

czynszu za 1m2 powierzchni magazynowej 
w lokalu użytkowym położonym w nierucho-
mości przy ul. Schroegera 91,
 wyrażenia zgody na zmianę w umowie 

najmu lokalu użytkowego w budynku nr 6 
przy ul. Wóycickiego 1/3,
 przeznaczenia do dalszego najmu loka-

lu użytkowego położonego w pawilonie przy 
ul. Przy Agorze 6 oraz wyrażenia zgody na 
jego wynajęcie dotychczasowemu najemcy,
 wyrażenia zgody na oddanie w uży-

czenie Bielańskiemu Stowarzyszeniu 
Rodzin Abstynenckich lokalu użytkowego 
przy ul. Żeromskiego 55/67,
 zatwierdzenia wykazu nr 1/2006 lokali 

mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży bezprzetargowej na rzecz najemców, 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu oraz podania do 
publicznej wiadomości,
 podziału środków pieniężnych na zor-

ganizowanie akcji „Zima w mieście” w roku 
szkolnym 2005/2006 oraz na sfinansowanie
dożywiania w czasie  ferii zimowych,
 podziału  środków pieniężnych dla 

szkół na sfinansowanie posiłków dla dzieci
z rodzin najuboższych,
 podziału  środków pieniężnych dla 

szkół  na stypendia, za wyniki w  nauce,
  podziału środków pieniężnych dla 

szkół, na pomoc materialną o charakterze 
socjalnym,
  przyjęcia kalendarza imprez oraz 

zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki 
realizowanych na terenie Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy w 2006 r.,
 wniosku o zmiany w załączniku dziel-

nicowym nr III do budżetu m. st. Warszawy 
na 2006 r.

Wśród pozostałych spraw omówionych 
przez Zarząd w styczniu 2006 r. znalazło się 
7 projektów uchwał Rady Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy, które zostaną rozpatrzone 
podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy.

Katarzyna Kamińska

ZAWIADOMIENIE
 5 grudnia 2005 r. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie 

rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu 
przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 9 października 2005 r.
 19 grudnia 2005 r. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie 

rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu 
przeprowadzenia  wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Dziękuję wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych za dotychcza-
sową pracę i pełne zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie wyborów oraz 
pozostaję w nadziei na dalszą, owocną współpracę.

Z wyrazami szacunku
Iwona Stolarczyk

zastępca urzędnika wyborczego 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Biuro Promocji i Rozwoju Miasta już 
po raz trzeci organizuje konkurs literacki 
„Tu jest moje miejsce” z cyklu „Wędrówki 
po mojej Warszawie”, na który serdecznie 
zaprasza wszystkich poetów i prozaików, 
którym Warszawa jest bliska i z którą 
łączą ich szczególne więzi. Konkurs ma 
również zainspirować  do osobistej wy-
powiedzi twórczej nie tylko  mieszkańców 
stolicy, ale także  wszystkich twórców, 
którzy dzisiaj mieszkają poza  nią, a nawet 
poza granicami kraju.

Prace oceniać będzie profesjonalne, 
życzliwe jury, pod przewodnictwem znane-
go eseisty prof. Andrzeja Gronczewskiego. 
Szczególnie oczekiwane są te wiersze 
i opowiadania, w których autorzy orygi-
nalnie zaprezentują  swoje bliskie związki 
z Warszawą. Termin nadsyłania prac upły-
wa z dniem 31 maja. Na zwycięskie prace, 
oprócz nagród finansowych, czeka nagroda

III literackie wędrówki po Warszawie
główna – Pióro 
Prezydenta War-
szawy. Wszyst-
kim nagrodzonym 
i  wyróżnionym 
w konkursie Biuro 
Promocji i Rozwo-
ju Miasta umożli-
wi  opublikowanie  
prac w wydawnictwie pokonkursowym 
i zaprezentowanie ich w mediach oraz na 
stronach internetowych miasta. 

Wszelkich informacji o konkursie udziela 
komisarz konkursu – Alina Mączewska, tel. 
022/656-71-74  lub e-mail:  amaczewska-
@warszawa.um.gov.pl

Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszenia znajduje się na stronie: www.
um.warszawa.pl

Patronami medialnymi konkursu są: pro-
gram 3 TVP S.A. i „Życie Warszawy”.

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin 
Osób Niepełnosprawnych serdecznie dziękuje 

naszym sponsorom i przyjaciołom: 

Irenie Drożdż, Jolancie Wójcikiewicz, Joannie Fabisiak, 
Wiesławie Puciłowskiej, Alicji Tyc, Aleksandrze Chalinow-
skiej, księdzu Janowi Chaciejewskiemu, Burmistrzom 
Bielańskim oraz firmom: Polmo z Łomianek, Wedel
Cambury i Grocie Solnej z ulicy Wrocławskiej.

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 
OGNISKO AWF-BIELANY

ZAPRASZA
na zajęcia w nowym roku szkolnym

PŁYWALNIA AWF
 Pływanie rekreacyjne  Pływanie korekcyjne 
 Nauka pływania  Doskonalenie stylu pływania 
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 7.09.2005 r. w środy i czwartki w godz. 16.30 -19.00, tel. 834 13 06.

Uwaga Mieszkańcy Bielan
Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  www.bielany.waw.

pl została zamieszczona ANKIETA NA TEMAT  POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REWITA-
LIZACJĄ DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konsultacjach. Zgłoszone przez Państwa 
uwagi i wnioski przyczynią się do stworzenia programu jak najbliższego oczekiwaniom 
mieszkańców. Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres internetowy: winkiel_d@u-
rzad.bielany.waw.pl

D. Winkiel, Wydział Zasobów Lokalowych 
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Pisemna rezygnacja Cezarego Poma-
rańskiego z funkcji burmistrza Dzielnicy 
Bielany dotarła do mnie 12 stycznia br. 
i była naturalną konsekwencją powołania go 
na stanowisko II wicewojewody mazowiec-
kiego. Zgodnie z obowiązującym prawem, 
a konkretnie zapisami art. 10 ust. 5 Ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy 
z dnia 15 marca 2002 r. „Odwołanie burmi-
strza następuje na wniosek Prezydenta m. 
st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 
¼ ustawowego składu rady bezwzględną 
większością głosów w głosowaniu tajnym. 
Odwołanie burmistrza jest równoznaczne 
z odwołaniem całego zarządu”. Jak wynika 
z tego zapisu, sam fakt złożenia rezygnacji 

Aleksander Kapłon, przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Byłem jedną z dwóch osób, które udzieliły Cezaremu Pomarańskiemu pisemnej rekomendacji

nie jest równoznaczny z odwołaniem. Aby 
do tego doszło, Rada Dzielnicy musi podjąć 
stosowną uchwałę w tej sprawie. Niewątpli-
wie pisemna rezygnacja jest bardzo istot-
nym impulsem w kierunku przygotowania 
procedury odwołania obecnego i powołania 
nowego burmistrza i Zarządu Dzielnicy.

Po złożeniu rezygnacji przez burmistrza, 
pozostali członkowie Zarządu nadal pełnią 
swoje funkcje, a w przypadku zastępców 
burmistrza funkcje te poszerzone są w tej 
chwili o pełnomocnictwa, które przysługi-
wały burmistrzowi Pomarańskiemu. Pragnę 
wszystkich zapewnić, że odejście burmistrza 
nie spowodowało paraliżu pracy naszego 
urzędu. Do podejmowania prawomocnych 

decyzji 5-osobowego Zarządu wystarczy 
udział 3 osób. Jak do tej pory nie dotarły do 
mnie sygnały świadczące o jakichkolwiek 
problemach w funkcjonowaniu urzędu. 

Swoją funkcję pełnię od początku ka-
dencji. W tym okresie współpracowałem 
z Zarządem Dzielnicy, a w szczególności 
z jego przewodniczącym – Cezarym Po-
marańskim. Jako Przewodniczący Rady 
brałem i biorę do chwili obecnej udział 
w posiedzeniach Zarządu Dzielnicy. Była 
to i jest nadal doskonała okazja, aby ob-
serwować, a nawet brać czynny udział 
w dyskusjach nad konkretnymi sprawami, 
ważnymi dla mieszkańców Bielan. Sposób 
prowadzenia posiedzeń Zarządu, docho-

dzenie do konkretnych decyzji, stawianie 
tej przysłowiowej kropki nad „i”, świadczyły 
– w mojej ocenie – o bardzo dobrym, me-
rytorycznym przygotowaniu byłego burmi-
strza. Chciałbym podkreślić, że o dobrych 
relacjach osobistych z byłym burmistrzem, 
świadczyć może fakt, że byłem jedną 
z dwóch osób, które udzieliły Cezaremu 
Pomarańskiemu pisemnej rekomendacji, 
potrzebnej do ubiegania się o stanowisko 
wojewody mazowieckiego. 

Życzę Panu Cezaremu Pomarańskiemu 
pełnej realizacji planów i godnego pełnienia 
zaszczytnej funkcji. Wierzę, że w nowej 
pracy w pełni wykorzysta doświadczenie, 
które zdobył na Bielanach.

Moja praca w samorządzie warszawskim 
rozpoczęła się w 1993 r. Od tego momentu 
przeszłam wszystkie szczeble w hierarchii 
urzędu, od młodszego referenta poprzez 
podinspektora, inspektora, kierownika 
referatu, naczelnika wydziału, aż do dnia 
27 listopada 2002 r., kiedy to zostałam 
powołana na zastępcę burmistrza Dzielnicy 
Bielany. Tego też dnia został wybrany cały 
pięcioosobowy Zarząd Dzielnicy – pięcioro 
ludzi, mających różne doświadczenia sa-

Katarzyna Maziarska, zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Sposób sprawowania funkcji burmistrza przez Cezarego Pomarańskiego, 
to świadectwo ogromnych możliwości, tkwiących w moim koledze

morządowe i różne temperamenty. Na jego 
czele stanął Cezary Pomarański. Szybko 
musieliśmy się poznać i wdrożyć w nowe 
obowiązki.

Na początku obecnej kadencji wiele 
osób miało zastrzeżenia, iż „szefem” 
Bielan został człowiek niezwiązany z dziel-
nicą, chociaż takich osób w Zarządzie 
Dzielnicy było więcej, m.in. ja. Okazało 
się jednak, że nie mieliśmy specjalnych 
trudności w poznaniu zarówno topografii,

jak i problemów mieszkańców dzielnicy 
Bielany.

Nowy burmistrz okazał się osobą 
o dużej wiedzy i doświadczeniu. Jego 
opanowanie i umiejętność współpracy 
z ludźmi pozwoliły naszemu Zarządowi 
na stworzenie dobrego, wspierającego 
się nawzajem zespołu. Nigdy wśród nas 
nie było żadnych scysji i niejasności, co 
niewątpliwie było dużą zasługą naszego 
szefa. Jego profesjonalizm, opanowanie, 

a także zdrowy rozsądek wpływały na nas 
kojąco. Sprawowana dotychczas przez 
Cezarego Pomarańskiego funkcja burmi-
strza była niewątpliwie doskonałym egza-
minem i stała się świadectwem ogromnych 
możliwości tkwiących w moim koledze, co 
zostało dostrzeżone nie tylko przez bez-
pośrednich współpracowników, ale i przez 
zwierzchników, czego dowodem jest wybór 
jego osoby na stanowisko wicewojewody 
mazowieckiego.

Wierzę, że pomimo nawału nowych obo-
wiązków zachowa nas – Zarząd i dzielnicę 
w swojej życzliwej pamięci. Życzę Panu 
wicewojewodzie dużo hartu, wytrwałości 
i dalszych sukcesów.

Od początku kadencji kieruję Sekreta-
riatem Zarządu Dzielnicy, którego głównym 
zadaniem jest obsługa Zarządu. Można by 
rzec – troszkę żartobliwie – że jesteśmy 
komórką do zadań specjalnych, gdyż 
sprawy, z którymi zwracałam się do burmi-
strza Cezarego Pomarańskiego, dotyczyły 
różnych dziedzin życia społecznego, w tym 
promocji dzielnicy.

Współpraca z burmistrzem była bar-
dzo ścisła. Kilkakrotne, bądź nawet kilku-
nastokrotne kontakty w ciągu dnia pracy 
pewnie czasami przyprawiały burmistrza 
o przysłowiowy ból głowy, ale nigdy nie 
dawał tego po sobie poznać. Cezary Po-
marański, to przede wszystkim życzliwy 
człowiek, otwarty na problemy swoich 
pracowników. Rozumiał, że ktoś może 
mieć gorszy dzień, złe samopoczucie. 
Burmistrz posiadał też jeszcze jedną 
ważną cechę, dzięki której współdziałanie 
było znacznie łatwiejsze – wiedział czego 
chce, miał bardzo mocno skonkretyzowa-
ne plany i oczekiwania, a także posiadał 
ogromną wiedzę z różnych dziedzin, co 
w wielu przypadkach pozwalało i nam 
czuć się bezpieczniej. Gdy pojawiały 
się sprawy problematyczne, nie byliśmy 
skazani tylko sami na siebie, ale zawsze 

Iwona Stolarczyk, naczelnik Sekretariatu Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Cezary Pomarański ma serce i rozum

można było skonsultować swój punkt widze-
nia z burmistrzem, skorzystać z jego wiedzy 
i doświadczenia. Z drugiej jednak strony był 
bardzo wymagający i nieraz zdarzało się, że 
trudno go było przekonać do naszych racji. 
A wyglądało to mniej więcej tak: ...chcesz 
mnie przekonać – dobrze – ale daj mi mocne 
argumenty.

Od miesiąca Cezary Pomarański nie jest 
burmistrzem Bielan. My – byli współpracow-
nicy z Sekretariatu Zarządu Dzielnicy – zapa-
miętamy go jako bardzo rozważnego i spokoj-
nego człowieka, uśmiechniętego i życzliwego 
ludziom. Przyznam, że wcześniej nie miałam 
okazji współpracować z człowiekiem, który 
z jednej strony był mocnym, silnym szefem, 

potrafiącym wszystko trzymać w jednej ręce,
a z drugiej – człowiekiem wrażliwym, który 
spontanicznie pytał o zdrowie, samopoczucie 
i pokrywał się nieśmiałym rumieńcem, śpie-
wając kolędę czy składając nam życzenia 
świąteczne. Śmiał się do łez i żartował, gdy 
widział swoje zdjęcie w stroju św. Mikołaja, 
które z resztą powstało w naszej komórce. To 
było bardzo sympatyczne i zawsze ujmowało 
nas za serce.

Moim zdaniem, praca na stanowisku 
wicewojewody mazowieckiego mery-
torycznie nie będzie przysparzała mu 
większych problemów. Chciałabym je-
dynie życzyć Mu wspaniałych i lojalnych 
współpracowników – co najmniej takich 
jak w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy Bie-
lany. Oczywiście ten ostatni wers wypo-
wiedzi traktuję jako nieskromny żart. A tak 
zupełnie poważnie to życzę, by Cezary 
Pomarański pozostał sobą. By każdego 
dnia, tak jak na Bielanach, uśmiechał się 
do ludzi i pozostał otwarty na ich problemy 
i oczekiwania. By był dobrym człowiekiem. 
Nie jest to tylko moja opinia, ale wszyst-
kich pracowników wydziału.

W. Scott kiedyś powiedział: „Fortuna 
ma tron na skale, ale dzielni ludzie nie 
boją się na nią drapać”. Cezary Poma-
rański ma serce i rozum, i z całą pew-
nością pokona te skały. I tego właśnie 
wszyscy mu życzymy.

Kiedy na inauguracyjnej sesji Rady Dziel-
nicy Bielany, co miało miejsce 27 listopada 
2002 r., powoływaliśmy burmistrza Bielan 
wielu radnych wyrażało dezaprobatę dla 
kandydata na burmistrza Cezarego Poma-
rańskiego. Także i ja nie dostrzegłem w jego 
prezentacyjnym wystąpieniu konkretnych 
deklaracji, których zrealizowanie stworzyło 
by pozytywne przemiany na Bielanach. Moją 
obawę budził fakt, czy kandydat na burmi-
strza nie znający problemów Bielan i nie 
posiadający doświadczenia w zarządzaniu 
dużymi organizmami miejskimi, sprosta 
obowiązkom burmistrza nowo powstałej po 
zmianie ustawy o ustroju m. st. Warszawy, 

Władysław Rutkowski, radny Dzielnicy Bielany
Głosowałem przeciw powołaniu Cezarego Pomarańskiego na burmistrza Bielan

dużej, bo blisko 150-tysięcznej dzielnicy. 
Właśnie z wyżej podanych powodów 
głosowałem przeciw powołaniu Cezarego 
Pomarańskiego na burmistrza Bielan.

Rzeczywistość szybko zweryfikowała
moje obawy, gdyż zarówno burmistrz, jak 
i cały 5-osobowy Zarząd Dzielnicy, wybrany 
na wspomnianej sesji, okazał się zespołem 
dobrze rozumiejących się ludzi, którzy z na-
leżytą starannością i kompetentnie wykony-
wali obowiązki władzy samorządowej.

Pragnę podkreślić, że w ponad trzylet-
nim okresie moich – wcale nie rzadkich 
– kontaktów, jako radnego z burmistrzem 
Cezarym Pomarańskim i wiceburmistrzami, 

spotykałem się zawsze ze zrozumieniem 
i przychylnością do przedstawianych przeze 
mnie postulatów. Wiele spraw, o które za-
biegałem udało się zrealizować i pozostaną 
one dobrem trwałym dla społeczności bie-
lańskiej. Mógłbym je tu wymienić, ale chyba 
nie miejsce na taką listę.

Kiedykolwiek będę wspominał okres 
współpracy z burmistrzem Pomarańskim 
będę odtwarzał sobie człowieka, który cho-
ciaż nie pochodził z Bielan, ani nawet nie 
mieszkał w Warszawie, to potrafił szybko
poznawać i rozumieć problemy Bielan i bie-
lańczyków, a co najważniejsze skutecznie 
je rozwiązywać – oczywiście w zakresie 

udzielonych mu, jako burmistrzowi, pełno-
mocnictw i kompetencji.

Jestem pewny, że wielu radnych, pracow-
ników urzędu dzielnicy i mieszkańców Bielan 
zgodzi się z moją opinią. Jestem także prze-
konany – obaw się wyzbyłem – że na nowym 
stanowisku wicewojewody mazowieckiego 
pan Pomarański, podobnie jak na Bielanach 
w czasie „burmistrzowania”, osiągnie pozy-
tywne rezultaty w swojej nowej pracy.

Życząc panu wojewodzie satysfakcji 
i zadowolenia w nowej pracy pragnę, aby 
pamiętał, że Bielany są nie tylko częścią 
Warszawy, ale także i województwa ma-
zowieckiego.

Z racji zajmowania się na co dzień ad-
ministrowaniem oraz zapewnieniem bez-
pieczeństwa obiektom Urzędu Dzielnicy, 
a także zaopatrywaniem i organizowa-
niem w nich pracy, siłą rzeczy musiałem 
często kontaktować się z burmistrzem 
Cezarym Pomarańskim. Z wyjątkiem 
może pierwszych dni – na początku 

Zbigniew Żuk, naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Burmistrz miał czas na rozmowy o ważnych sprawach i błyskawicznie podejmował decyzje

kadencji – kiedy to moja współpraca 
z burmistrzem była bardziej oficjalna
i służbowa, później – aż do jego odejścia 
– nasze relacje cechowała otwartość. 
Burmistrz zawsze miał czas na rozmowy 
o ważnych sprawach, a po krótkiej wy-
mianie zdań błyskawicznie podejmował 
decyzje, o które go prosiłem. Zawsze 

w tych bezpośrednich kontaktach im-
ponował mi jego spokój, kompetencje, 
merytoryczne przygotowanie, a przy tym 
wszystkim umiejętność racjonalnego 
myślenia w podejmowaniu decyzji.

Cieszę się z jego awansu na stano-
wisko wicewojewody mazowieckiego, 
że znalazł uznanie także wśród rządzą-

cych w kraju. Dziękując burmistrzowi 
Pomarańskiemu za te trzy lata owocnej 
współpracy dla dobra dzielnicy, życzę 
jemu lojalnych i oddanych pracowników 
w Urzędzie Wojewódzkim, co najmniej 
takich jakich spotkał w naszym urzę-
dzie.

Przygotował Tadeusz Olechowski

Pożegnanie burmistrza Cezarego Pomarańskiego

Fot. M. Podczaski
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dokończenie ze str. 1

Inne ważne cele
Oprócz ochrony rezerwatów i Parku 

Kampinoskiego, równie ważne jest atrak-
cyjne usytuowanie geograficzne tego
terenu, zlokalizowany jest on bowiem na 
pograniczu trzech prężnie rozwijających się 
gmin (Izabelin, Babice Stare, Łomianki), a w 
świetle przyszłych inwestycji, jak budowa 
Mostu Północnego oraz stacja metra przy 
Hucie, staje się tym bardziej „łakomym ką-
skiem” pod względem inwestycyjnym. 

Dotychczasowe starania 
i stanowisko Ratusza

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku 
odbyło się kilka posiedzeń Komisji Ochrony 
Środowiska Rady m. st. Warszawy, podczas 
których rozpatrywany był wniosek Samo-
rządu Radiowo w sprawie likwidacji ZUOK, 
uzasadniony względami środowiskowymi, 
ekonomicznym i społecznymi. Przedsta-
wiony został również protest mieszkańców 
dotyczący likwidacji tego obiektu, podpisany 
przez kilkaset osób oraz opinia władz bie-
lańskich.

Komisja argu-
menty przyjęła, 
ale tylko dwóch 
radnych  Rady 
Miasta pochodzą-
cych z Bielan (An-
toni Gut i Marek 
Keller) głosowa-
ło za przyjęciem 
wniosku, pozo-
stali radni z komi-
sji byli przeciwni 
likwidacji. 

Ostatnią szan-
są dla mieszkań-
ców była sesja 
Rady m.st. War-
szawy. Na sesję 
tę przybyło kilku-
dziesięciu miesz-
kańców. Jednak tuż przed głosowaniem 
nad przyjęciem Programu Gospodarki Od-
padami, w którym był zapis o modernizacji 
i rozbudowie ZUOK, doszło w kuluarach do 
negocjacji przedstawicieli Rady, Ratusza 
i mieszkańców. Efektem tego jest pewien 
kompromis, bowiem w Programie Gospo-
darki Odpadami został dokonany zapis, że 
ostateczna decyzja (tj. likwidować czy mo-
dernizować) zostanie podjęta po wykonaniu 
analiz środowiskowych i ekonomicznych.

Tymczasem...
W kilkanaście dni po sesji Rady m. st 

Warszawy i wypracowanym kompromisie, 
w „Rzeczpospolitej” z dnia 19.12.2005 r. 
ukazał się artykuł „KOMPOSTOWNIA 
Przed wnioskiem o dotacje, Zlikwidować 
fetor”, z którego dowiedzieliśmy się, że 
„Większość mieszkańców opowiedziała się 
za modernizacją i rozbudową kompostow-
ni w Radiowie – takie są wyniki sondażu 
w sprawie tej inwestycji. Ratusz chce otrzy-

Dwugłos o kompostowni Radiowo
mać na modernizację i rozbudowę kompo-
stowni dotację unijną”. Jak do tej informacji 
z „Rzeczpospolitej” ma się fakt złożenia 
protestu z kilkuset podpisami mieszkańców 
w sprawie likwidacji kompostowni oraz do-
konany zapis o badaniach.  Dodam, że do 
chwili ukazania się tej informacji w prasie, 
nikt z mieszkańców mieszkających w po-
bliżu kompostowni nie wiedział o sondażu, 
wiedzieli o nim natomiast mieszkańcy 
Chomiczówki.

Pytania na które nie 
zdołaliśmy uzyskać 

odpowiedzi
Dlaczego opinia Rady Dzielnicy Bielany 

oraz złożony protest z podpisami kilkuset 
mieszkańców ma mniejszą wagę niż dąże-
nie MPO do pozostania na tym terenie?

Dlaczego otulina Puszczy Kampinoskiej 
musi służyć odpadom, a nie środowisku 
i mieszkańcom Warszawy?

Jaki jest sens wydawania na moderni-
zacje ok. 70 mln zł  (w tym ok. 50 mln zł 
ze środków Unii  i ok. 20 mln zł z budżetu) 
w sytuacji, gdy planuje się również budowę 

zakładu o podobnej mocy przerobowej 
w Łubnej za 43 mln zł? 

Dlaczego dla takich celów nie pozyskuje 
się terenów po byłych poligonach oferowa-
nych w przetargach czy też PGR-ach, z da-
la od zabudowy mieszkaniowej i cennych 
obszarów przyrodniczych?

Dlaczego budowy tego typu obiektu 
nie planuje się przy nowo powstających 
składowiskach odpadów,  tylko planuje się 
inwestycję przy zamkniętym składowisku?

Co w przyszłości?
Akceptacja społeczna na rozbudowę 

i modernizację tego obiektu oznacza dalszą 
degradację tych terenów i brak możliwo-
ści rozwoju tej części Warszawy. Mamy 
nadzieję, że dzięki inicjatywie społecznej, 
władze miasta również dostrzegą pozy-
tywne aspekty likwidacji tego zakładu w  
Radiowie i przystąpią do tych działań bez 
zbędnej zwłoki.

Barbara Fornalczyk

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia w m. st. Warszawie Sp. z o.o. planuje 
przeprowadzenie modernizacji Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych „Radio-
wo” mieszczącego się przy ul. Kampino-
skiej. Obecnie działalność zakładu w dużej 
mierze odbywa się na otwartej przestrzeni, 
co niewątpliwie przyczynia się do powsta-
wania uciążliwości odorowej obiektu. Nie-
dobrze by się stało, gdyby pojawiające się 
ostatnio protesty społeczne uniemożliwiły 
modernizację zakładu i spowodowały pozo-
stawienie go w obecnym kształcie.

Obecny stan zakładu zmieni się po 
przeprowadzeniu modernizacji, kiedy to cały 
proces unieszkodliwiania odpadów zostanie 
zamknięty w halach produkcyjnych. Od tej 
pory wszystkie czynności, począwszy od 
rozładunku odpadów, aż po dojrzewanie 
kompostu, odbywać się będą wewnątrz 
pomieszczeń produkcyjnych. Dzięki temu 
uciążliwość zakładu dla środowiska zostanie 
zminimalizowana. Mieszkańcy osiedla „Radio-
wo”, oddalonego od zakładu o ok. 550 m, już 
nie powinni odczuwać istnienia kompostowni. 
Tym bardziej, że od kontrowersyjnego obiektu 
oddziela je szeroki pas zieleni, z coraz wyż-
szym i gęstszym drzewostanem. 

Ograniczenie wpływu 
na środowisko naturalne
Od 1997 roku, MPO przeprowadziło cały 

szereg prac zmierzających do zmniejszenia 
uciążliwości obiektu. Już samo odizolowanie 
składowiska od otoczenia (poprzez wybu-
dowanie wokół obiektu przesłony przeciw-
filtracyjnej) przyniosło wymierną poprawę
jakości środowiska. Wystarczy wspomnieć, 
że w wodach powierzchniowych i podziem-
nych (wokół obiektu) zmniejszeniu uległy 
wskaźniki wszystkich badanych parametrów, 
np.: przewodnictwo elektryczne, zawartość 
chlorków oraz azotu amonowego. Także stę-
żenie metali ciężkich utrzymuje się poniżej 
wartości dopuszczalnych. Systematycznie 
prowadzony monitoring obiektu, obejmujący 
m. in. badanie jakości wód potwierdza, że ich 
jakość systematycznie się poprawia.

Wpływ na zdrowie 
mieszkańców

Zapewne to właśnie wymienione  przedsię-
wzięcia wpływają na fakt, że żadne oficjalne
statystyki Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej nie odnotowują wzmożonej zachoro-
walności wśród mieszkańców Radiowa. 

Jedyny znany MPO dokument, trak-
tujący o wpływie środowiska na zdrowie 
mieszkańców, to raport pt. „Montoring za-
nieczyszczenia mikrobiologicznego powie-
trza w otoczeniu ZUOK w Radiowie”. Jego 
zawartość może wydawać się alarmująca, 
jednak analiza tego raportu wskazuje jedno-
znacznie, że warunki w jakich go wykony-
wano (wiatr) nie pozwalają na obiektywną 
ocenę wpływu ZUOK na zanieczyszczenie 
powietrza w osiedlu „Radiowo”. 

Wystarczy wspomnieć, że w próbce 
pobranej na terenie osiedla „Radiowo” 
stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii 
grupy coli. W próbce pobranej w odległości 
1 m od pryzmy kompostowej liczba tych 
bakterii jest ponad 10 razy mniejsza.

Lokalizacja
Plan Gospodarki Odpadami w Woje-

wództwie Mazowieckim na lata 2004 – 2011 
wskazuje, że inwestycje związane z za-
gospodarowaniem odpadów powinny 
być budowane w pobliżu istniejących 
już obiektów tego typu. Argument ten 
potwierdza właściwy kierunek planowa-
nej modernizacji. Tym bardziej, że w tym 
wypadku chodzi jedynie o modernizację 
już istniejącego obiektu, a nie budowę 
nowego. Plan ten nakazuje bowiem peł-
ne wykorzystanie istniejących, budowa-
nych oraz rozbudowywanych obiektów, 
które mają odpowiednią infrastrukturę 
i powierzchnię do zagospodarowania. 

Zapisy te musi respektować także 
MPO. Oznacza to brak możliwości 
przeniesienia zakładu w dowolne miej-
sce – jak sugerują przeciwnicy moder-
nizacji. 

Kompostownia „Radiowo” 
– czas na modernizację

Wymogi unijne
Zakład zabezpiecza potrzeby Warszawy 

w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 
oraz pomaga  w wypełnieniu obowiązku stałego 
zmniejszania ilości odpadów organicznych, kie-
rowanych na składowiska. Ustawa o odpadach 
zobowiązuje bowiem samorządy lokalne do 
unieszkodliwienia co najmniej 25% wyproduko-
wanych na jego terenie odpadów organicznych 
(w stosunku rocznym). Poziom ten ma być 
osiągnięty do 2010 roku. Jednak przed 2020 
rokiem poziom unieszkodliwienia odpadów 
biodegradowalnych musi być zwiększony do 
75% ich masy. Brak spełnienia tych wymagań 
spowodować może nie tylko cofnięcie unijnych 
dotacji, ale także ogromne kary pieniężne.

W celu stworzenia racjonalnego i zgodne-
go z wymogami UE systemu gospodarki od-
padami, konieczne jest nie tylko utrzymanie, 
ale także rozwój istniejącej już sieci zakładów 
odzysku i unieszkodliwiana odpadów.

Syndrom NIMBY
Mieszkańcy Radiowa zaliczają kompostow-

nię MPO do obiektów pogarszających jakość ich 
życia. Jednocześnie nie są oni w stanie wskazać 
innej, alternatywnej lokalizacji, która nikomu nie 
będzie przeszkadzać. Określenie „gdzieś poza 
Warszawą” nie jest żadną alternatywą, bo tam 
też znajdą się tacy, którzy będą protestować. 
Ani mieszkańcy Łubnej, ani żadnych innych 
miejscowości (o których wspominają prote-
stujący), w których planowane są inwestycje 
związane z gospodarką odpadami nie przyjmują 
z radością tego typu informacji. Pokutuje tu tzw. 
syndrom NIMBY (z ang. Not in My Back Yard) 
– nie na moim podwórku. Mieszkańcy pobli-
skiego terenu protestują przeciw modernizacji 
obiektu służącego interesom całego miasta. 
Powodem nie jest troska o ochronę środowiska, 
lecz ochrona własnych interesów. 

Na terenie Warszawy powstaje około 700 
tys. ton odpadów w ciągu roku. Niemożliwe 
jest aby tak wielką ilości można było zagospo-
darować w jednym zakładzie, np. w Łubnej, 
jak sugerują protestujący. Takie rozwiązanie 
byłoby nieracjonalne ze względów strategicz-
nych. Tak duże miasto jak Warszawa nie może 
sobie pozwolić na uzależnienie się od jednego 
punktu zagospodarowania odpadów.

Przyszłość pobliskiego 
składowiska

Kompostownia „Radiowo” zlokalizowana 
jest w granicach otuliny Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Fakt ten nie przekre-
śla możliwości modernizacji zakładu i nie 
przesądza o jego likwidacji. Tym bardziej, że 
Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 
jednoznacznie wskazuje potrzebę rozwoju 
tego typu infrastruktury w dotychczasowych 
miejscach. Oznacza to, że lokalizacja pozo-
staje w zgodzie z przepisami prawa.

W przyszłości składowisko stanie się obiek-
tem rekreacyjnym. Ten fakt nie podlega żadnej 
dyskusji. Nie oznacza to jednak, że natychmiast 
po zakończeniu formowania skarp składowiska 
możliwe będzie udostępnienie obiektu miesz-
kańcom. Najpierw trzeba jeszcze przeprowa-
dzić odgazowanie składowiska i poczekać aż 
bryła obiektu przestanie osiadać. Proces taki 
trwać będzie co najmniej kilkanaście lat i w 
żaden sposób nie da się go przyspieszyć. 

Dopiero wtedy można będzie przystąpić 
do ostatecznych prac kończących przygoto-
wanie obiektu do celów rekreacyjnych.

Eugeniusz Góra – MPO

„Komitet Radiowo” zaprasza
Najbliższe spotkanie „Komitetu Radiowo” odbędzie się 3 marca w Szkole Podstawo-

wej przy ul. Arkuszowej 202. W programie przewidziana jest m. in. prezentacja wstępnej 
koncepcji zagospodarowania góry śmieciowej, opracowanej przez studentów Katedry 
Krajobrazu SGGW.  Początek spotkania o godz. 19.00.

A. Gut, radny Rady Warszawy

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

PIERZEMY
I CZYŚCIMY

W S Z Y S T K O
w tym 

SPORTOWĄ ODZIEŻ 
ZIMOWĄ 

Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Pon.-pt. 8-18    sob. 8-14

STOMATOLOGIA-
PROTETYKA

AL. REYMONTA 25 
(Szkoła Podstawowa)

WYPEŁNIENIA DLA DZIECI
 30-40 zł
WYPEŁNIENIA DLA DOROSŁYCH
 50-70 zł

Czynna: środa 15.30 – 20.00
 czwartek 16.00 – 20.00
 piątek 8.30 – 12.30

tel. 0 22 834-56-63

Kompostownia Radiowo
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Z dniem 01.01.2006 r., zmieniła się 
wysokość dodatku do zasiłku rodzinne-
go z tytułu urodzenia dziecka z kwoty 
500 zł do kwoty 1 000 zł. Dodatek ten 
wypłacany jest w sytuacji uzyskania 
uprawnień do zasiłku rodzinnego jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 504,00 zł lub w  
przypadku, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko niepełnosprawne, a  dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza 583,00 zł, oraz spełnione 
zostały pozostałe warunki ustawy.

Z dniem 01.01.2006 r. została zmienio-
na definicja osoby samotnie wychowują-
cej dziecko.  W świetle obowiązujących 
przepisów osobą samotną jest – panna, 
kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozosta-
jącą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba 
że wychowuje wspólnie co najmniej jedno 
dziecko z jego rodzicem.

W przypadku gdy rodzina lub osoba 
ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa 
rolnego, z dniem 14.01.2006 r., przyjmuje 
się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje 
się dochód miesięczny w wysokości 1/12 
dochodu ogłaszanego corocznie w drodze 
obwieszczenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na potrzeby podat-
ku rolnego. Za rok 2004 kryterium to stanowi 
wysokość 135,50 zł miesięcznie, poprzed-
nio była to kwota 194,00 zł miesięcznie.

Od 14.01.2006 r. świadczenia rodzinne 
otrzymają również osoby, które na mocy prawo-
mocnego  wyroku sądu otrzymały rozwód i na-
stąpił podział dzieci między małżonkami, a nie 
zostały zasądzone alimenty. Poprzednie prze-
pisy nie regulowały takiej sytuacji i świadczenia 
rodzinne tym osobom nie przysługiwały.

Uwaga!
W styczniu 2006 r. weszły zmiany do 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, które 
również uchylają przepis dotyczący we-

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Istotne zmiany w przepisach 
ustawy o świadczeniach rodzinnych

ryfikacji dochodu do 15.03.2006 r. Zatem
osoby poinformowane o takiej konieczności 
i otrzymujące świadczenia rodzinne i/lub 
zaliczkę alimentacyjną nie przedkładają 
oświadczenia o wysokości dochodów 
członków rodziny uzyskanych w roku ka-
lendarzowym 2005.

„Becikowe” 
– nowe świadczenie

W dniu 09.02.2006 r. weszły w życie 
przepisy dotyczące dodatkowej jedno-
razowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
żywego dziecka w wysokości 1 000 zł na 
jedno dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu 
lub matce, albo opiekunowi prawnemu 
niezależnie od ich dochodów. 

Wniosek o wypłatę zapomogi składa 
się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin. 
O świadczenia te mogą się więc ubiegać 
rodziny na dzieci urodzone 9 listopada 2005 
r. i później, ponieważ termin 3-miesięczny 
konieczny do złożenia wniosku upływa dla tych 
osób w czasie obowiązywania tego przepisu. 

Powyższe przepisy pozwalają na otrzymanie 
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka nawet 
w wysokości 2 000 zł, tj. 1 000 zł dodatek do 
zasiłku rodzinnego (przypomnijmy: m.in. dla ro-
dzin, w których dochód na osobę nie przekracza 
504 zł) oraz 1 000 zł jednorazowa zapomoga.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. 
zm.) – ostatnie zmiany zostały wprowadzone 
ustawami z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z dnia 30.12.2005 r. Nr 267, poz. 2260 oraz 
Dz. U. z dnia 25.01.2006 r. Nr 12, poz. 67).

 Formularze wniosku o przyznanie „beci-
kowego” można pobrać w naszej dzielnicy 
w OPS lub WOM Urzędu Dzielnicy. Wnioski 
należy składać w OPS, ul. Przybyszew-
skiego 80/82.

OPS

Wydział Oświaty i Wychowania dla 
Dzielnicy Bielany informuje, że 20 lutego 
rozpoczęła się rekrutacja do publicznych 
placówek wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez m.st. Warszawa 
i będzie trwać do 21 kwietnia 2006 roku. 
Pobierać i składać wypełnione karty 
można do 31 marca 2006 roku.

Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu 
o harmonogram i zasady dostępne w każdym 
przedszkolu. Do przedszkoli przyjmowane są 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku 
dzieci posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, wychowaniem 
przedszkolnym może być objęte dziecko 
w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego w tym roku kalen-
darzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Przedszkola   publiczne   prowadzą   rekru-
tację   w   oparciu   o   zasadę powszechnej 
dostępności. W każdym przedszkolu komisja 
dokonuje przyjęć w oparciu o liczbę miejsc or-
ganizacyjnych. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Ustawy 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 
NA ROK SZKOLNY 2006/2007

z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie Ustawy 
o systemie oświaty oraz zmianie niektórych 
innych Ustaw (Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1304) 
dziecko w wieku 6 lat od dnia 1 września 
2004 r. jest obowiązane odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu, albo 
w oddziale przedszkolnym zorganizowanym   
w rejonowej szkole podstawowej.

UWAGA!
Wypełnioną kartę należy złożyć tylko 

w jednym przedszkolu lub dokonać zapisu 
dziecka do szkoły prowadzącej oddział 
przedszkolny.

Wykaz przedszkoli publicznych i nie-
publicznych działających na terenie Dziel-
nicy Bielany dostępny jest na stronie 
internetowej pod adresem: www.edukacja.
bielany.waw.pl, w szkołach podstawowych, 
przedszkolach oraz w Wydziale Oświaty 
I Wychowania dla Dzielnicy Bielany przy 
ul. Lipińskiej 2, tel: 669-01-77, 639-87-53, 
669-00-58.

X-LECIE BIELAŃSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
Bielański Ośrodek Kultury już po raz dziesiąty realizuje Bielański Konkurs Lite-

racki dla  młodzieży w kategoriach:
- poezja 
- proza (opowiadanie, esej)
W tym roku zapraszamy do konkursu również dorosłych, dla których wprowadza-

my kategorię „Wspomnienia”. Liczymy na materiały dotyczące życia na Bielanach, 
pracy w zakładach bielańskich i różnych form wypoczynku.

Dla uczestników przewidujemy nagrody. Termin składania prac: 10 maja 2006 r.
Pełne informacje i  regulamin: Bielański Ośrodek Kultury, ul Goldoniego 1, 01-

-913 Warszawa, tel. 022 834 65 47, e-mail: bok_bielany@op.pl

Dla aktorów przygotowano miejsce 
przed sceną. Stolik, dwie pary krzeseł. Jest 
także „laboratorium” parzenia herbaty, 
czynności, która obsesyjnie towarzyszyć 
będzie dialogom i monologom. W kącie tej 
przestrzeni siedzi nieruchomo, zawinięta 
w celofan Wariatka z Autobusu (Dorota 
Żelnio). Jej energia jest jeszcze uśpiona, 
można powiedzieć – skumulowana.

Schodzi się publiczność, złożona, co 
ciekawe, z dwóch pokoleń. Są to albo młodzi 
ludzie, albo starsi. Do obejrzenia spektaklu 
(27 stycznia w BOK-u), opracowanego na 
podstawie „Wysp Galapagos” Helmuta Kajza-
ra,  zapraszała Anna Dziedzic, szef i reżyser 
SCENY OFF Bielańskiego Ośrodka Kultury.  

Przygaszone światło rozpoczyna akcję. 
Na razie widzimy dwóch przyjaciół – aktorów. 
Jerzy (Wojciech Trzaskowski) i Rafał (Michał 
Włodarski) prowadzą ze sobą rozmowę 
kierującą uwagę widza w stronę zagadnień 
sensu twórczości i życia. Nie jest to statyczna 
komunikacja. Przemieszczają się, zbliżają 
się do siebie, oddalają. Ruch sceniczny 
jest ogromnym atutem tego przedstawienia. 
Urozmaicony, pozbawiony (zgodnie z założe-
niami artystycznymi autora sztuki) pośpiechu 
i nerwowości. Do kolegów dołączają koleżan-
ki – dwie dziewczyny o ciekawych osobowo-
ściach. Grażyna Miciałkiewicz gra Krysię, 
aktorkę warszawskiej „Syreny” (oczywiście  
z makijażem i nieodłącznymi piórami). Nie 
wszystko się Krysi w życiu udaje („gdybym 
miała głos, mogłabym być piosenkarką”), ale 
zgorzkniała nie jest. Jej ciało kusi, pragnie 
dowartościowania. Jest to  znakomita gra, 
poparta wdziękiem sympatycznej i bardzo 
utalentowanej dziewczyny.  

Iza (Katarzyna Jasińska) jest inna. Spra-
wia wrażenie osoby zakompleksionej, „z pro-
blemami”. Nie patrzy rozmówcy w oczy, 
maniakalnie skupia się na parzeniu herbaty, 
jest raczej introwertyczna. Może dlatego 
przebiera się w kostium Pallas Ateny. Jest 
to zjawisko, które Iza (na co dzień studentka 

Wyspy Galapagos
psychologii) zna doskonale. Osoby z niskim 
poczuciem własnej wartości stają się nieraz 
dyktatorami. Iza zakłada czerwony płaszcz 
zawiązany pod szyją jak pionierska chusta 
i  wtedy skojarzenia z okresem pierwszych 
miesięcy stanu wojennego, czyli z okresem 
powstania sztuki, stają się oczywiste.

Skąd nazwa przedstawienia? W bez-
pośrednim znaczeniu nawiązuje ona do 
podróży, o których opowiada Jerzy. Jednak 
można to jeszcze rozumieć inaczej. Jest 
w tym scenariuszu sprzed ćwierćwiecza 
coś, co brzmi niezwykle aktualnie. Myślę 
o zagadnieniu tzw. „wojny płci”. Mężczyzna 
i kobieta (a może w ogóle ludzie) stają się 
takimi „wyspami”, między którymi zerwane 
zostają nici wzajemnych porozumień. To-
warzyszy temu kult autonomicznej seksu-
alności, który tak umiejętnie odzwierciedliła 
Grażyna Miciałkiewicz w postaci Krysi.

A może „Galapagos” jest po prostu marze-
niem, tęsknotą za twórczą  inwencją? Różne 
mogą być interpretacje. Jedno jest pewne. 
Spektakl, działającej czwarty rok, bielańskiej  
SCENY-OFF został przygotowany niezwykle 
starannie.  Trudny (pointa „goni” pointę) tekst 
Kajzara był podawany ciekawie. Uniknięto, 
bardzo niebezpiecznej, monotonii. 

Tak właśnie, mądrze i interesująco, wyglą-
da w praktyce bielańska edukacja kulturalna. 
Dzięki aktywności sceny i opiece Bielań-
skiego Ośrodka Kultury widzimy, że twórcza 
młodzież nie jest pozostawiona sama sobie. 
Powstaje „łańcuch” ludzi uczestniczących 
czynnie  i twórczo w wartościowych arty-
stycznie projektach. Są także widzowie, 
obserwatorzy, których nie brakuje.  

W czasach, kiedy pewien telewizyjny 
kanał poświęca godzinę swojego czasu 
antenowego na dyskusję czym blondynki 
różnią się od brunetek, takie wydarzenie, 
jak spektakl „Wyspy Galapagos” pozwala 
przywrócić wiarę w znaczenie poważnej 
refleksji i myśli.

Lech Koczywąs 

Pamiętam to, jak dziś. Wieczory wi-
gilijne w czasach „głębokiej komuny”. 
Czekaliśmy  na pierwszą gwiazdkę, ale 
jeszcze bardziej na  kolędy w Polskim 
Radiu. Młodsi Czytelnicy nie wiedzą, jaki 
to był rarytas. Otóż muzyka religijna cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem 
cenzury.  W tym słynnym urzędzie pano-
wało przekonanie o wstecznym i „bur-
żuazyjnym” charakterze kościelnych 
pieśni. Raz w roku, na Boże Narodzenie 
dawano zezwolenie i wtedy można było 
posłuchać kolęd w najlepszych wykona-
niach, m.in. „Mazowsza”. 

„Komuny” dawno nie ma, pieśni sakralne 
wyparła piosenka paraliturgiczna, kolędy 
przerabiane są na wszelkie modły, a „Ma-
zowsze” trwa i dalej śpiewa po swojemu, 
klasycznie.

Stało się jednym z najlepszych „amba-
sadorów” Polski w świecie. Pierwszorzędny 
towar eksportowy, wzruszający przykład 
popularyzacji pieśni i obyczaju ludowego 
w swojej stylizowanej wersji. Właśnie tę 
wersję atakowano. Że „cepeliowska”, że 
„nieautentyczna”. Można z łatwością dodać: 
anachroniczna. Ależ taka właśnie miała być 
oryginalna, twórcza wizja Tadeusza Sygie-
tyńskiego i Miry Zimińskiej! To był „projekt” 
dla najszerszych mas społecznych. Z góry 
skazany na sukces.

W sobotę 14 stycznia artyści „Mazowsza” 
występowali w kościele św. Zygmunta.

Program był kolędowy. Dwadzieścia pie-
śni przedzielono tekstami o polskich zwy-
czajach bożonarodzeniowych (scenariusz 
Janusza Chojeckiego), które były czytane 
przez Izabelę Mierzejewską i Krzysztofa 

Mazowsze na Bielanach
Morawskiego. Artyści występowali w ko-
stiumach (przygotowanych jeszcze przez 
Mirę Zimińską). Kolędy prezentowane były 
w opracowaniach (z orkiestrą) m.in. Włodzi-
mierza Porczyńskiego i Mieczysława Piw-
kowskiego. Cechą wspólną tych opracowań 
była wierność melodycznym i rytmicznym 
kształtom pieśni. Orkiestra nie rywalizowała 
z chórem, lecz wzbogacała jego brzmienie. 
Czyż nie jest to wspaniałe, że w tym zespole 
trwa przekazywanie doświadczeń z pokole-
nia na pokolenie? Głosy dziewcząt brzmią 
tak, jak trzydzieści lat temu: dźwięcznie, de-
likatnie, z lekką wibracją. Panowie śpiewają  
z dużą kulturą, dając pierwszeństwo swoim 
uśmiechniętym, miłym koleżankom.

Warto podkreślić rolę dyrygenta. Miro-
sław Maciej Banach doskonale zrozumiał, 
że ciekawy dla publiczności koncert kolęd 
musi mieć żywe tempo, bez zbędnych 
przerw.  W trakcie koncertu dyrygent pró-
bował namówić do wspólnego śpiewania 
publiczność, co zresztą nie najlepiej wyszło, 
m.in. ze względu na tonacje odpowiednie 
bardziej dla czterogłosu, niż dla masowego 
śpiewu.

Były bisy, na czele z niezniszczalnym 
„Furmanem” Stanisława Jopka, przebo-
jem, który w kościele brzmi nieco dziwnie. 
Nasunęła mi się w związku z tym po raz 
kolejny refleksja. Czyż nasza dzielnica nie
dojrzała do tego, aby mieć z prawdziwego 
zdarzenia scenę koncertowo-widowisko-
wą? Może znalazłaby się ona w nowym, 
planowanym budynku urzędu dzielnicy 
– sponsora pięknego, wzruszającego kon-
certu „Mazowsza”?

Lech Koczywąs

W niedzielę 12 lutego w kościele 
Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. 
Przy Agorze 9, o godz. 19.00 odbył się 
pierwszy w tym roku koncert z cyklu 
„Muzyka na Wrzecionie”. 

Cykl koncertów w bielańskim kościele 
rozpoczął się we wrześniu ubiegłego 
roku. W 2006 roku spotkania muzyczne 
odbywać będą się w dolnym kościele, raz 
w miesiącu, zawsze wieczorem w niedzielę.  
Jest to efekt współpracy Wydziału Kultury 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP i studia ar-
tystycznego CELLO. Wstęp jest bezpłatny. 
Cykl  zatytułowany „Muzyka na Wrzecionie” 
– to koncerty o różnorodnej tematyce, 
dobranej tak, aby każdy ze słuchaczy 
miał możliwość wybrać coś specjalnie dla 
siebie. Tym razem dla bielańskich meloma-

Muzyka na Wrzecionie
nów wystąpiło trio „BIAŁA KONWALIJA”, 
w składzie: Agnieszka Kowalska – wokal, 
Magdalena Stelmaszyk – skrzypce i Marze-
na Białobrzeska-Korzycka – wiolonczela, 
a w programie były polskie piosenki. Zgro-
madzona publiczność z zapartym tchem 
wysłuchała „Wiem, to bezwstydne” Justyny 
Holm, z uśmiechem przeboju Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego „Kaziu, 
zakochaj się”; duże brawa zyskał „Deszcz” 
do słów K. I. Gałczyńskiego, z muzyką W. 
Szpilmana – piosenka nawiązująca do 
klimatu Żoliborza i Bielan, przygotowana 
przez zespół specjalnie na tę okazję. Trud-
no było się rozstać. Gorące brawa sprawiły, 
że niedzielny koncert zakończył się bisem 
– piosenką „Miłość ci wszystko wybaczy”  do 
słów J. Tuwima i muzyką H. Warsa.

M.K.
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W środę 8 lutego br. w mieszkaniu 
przy ul. Wrzeciono byliśmy świadkami 
niezwykle ważnego, a zarazem przyjem-
nego wydarzenia. W obecności władz 
dzielnicy Bielany z przewodniczącym 
Rady Dzielnicy Aleksandrem Kapłonem 
i wiceburmistrzem Maciejem Więckow-
skim na czele, przedstawicieli Urzędu 
m.st. Warszawy z Biura Polityki Społecz-
nej i Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie, przedstawicieli Metra War-
szawskiego oraz mediów, dwanaściorgu 
wychowankom z „Naszego Domu” przy 
alei Zjednoczenia zostały przekazane 
dwa mieszkania. 

Jak poinformo-
wała Teresa Skud-
niewska, dyrektor 
tego Domu Dziec-
ka jest to pierwsze 
tego typu w War-
szawie mieszka-
nie dla młodzieży, 
przygotowującej się 
do samodzielnego 
życia. Podstawo-
wym zadaniem tego 
przeds ięwzięc ia 
jest zapewnienie 
młodzieży całodo-
bowej opieki oraz 
zaspokojenie nie-
zbędnych potrzeb 
bytowych, rozwojo-
wych, emocjonal-
nych, społecznych, 
pod kątem prawidłowego przygotowania 
do dorosłego życia. Nad bezpieczeństwem 
młodzieży czuwać będzie dobrze przy-
gotowana merytorycznie czteroosobowa 
kadra.

W dalszym ciągu swojej wypowiedzi 
dyrektor Skudniewska poinformowała, 
że w dwóch połączonych mieszkaniach 
o łącznej powierzchni 120 m2 zamieszka 
dwanaścioro młodych ludzi w wieku 16 – 18 
lat, w tym 5 chłopców i 7 dziewcząt. Całe 
mieszkanie, to sześć najczęściej dwuoso-
bowych pokoików, dwie łazienki i kuchnia. 

Wreszcie na swoim
Pierwsze w Warszawie samodzielne mieszkanie 
dla młodzieży z domu dziecka

W urządzaniu i meblowaniu naprawdę 
pięknych i przytulnych pokoi aktywny udział 
brali przyszli mieszkańcy. To młodzież wy-
bierała kolor farby na ściany, wygląd i kolor 
mebli oraz inne urządzenia. Całkowity koszt 
adaptacji i urządzenia mieszkania wyniósł 
ponad 100 tys. zł.

Zarówno pracownicy Domu Dziecka, jak 
i młodzież nie kryła radości z powodu prze-
jęcia tego mieszkania. Przyznał i adaptował 
ten lokal do potrzeb tej grupy młodych 
mieszkańców Urząd Dzielnicy Bielany.

Dużo ciepłych słów skierowała pani 
dyrektor także pod adresem Biura Polityki 

Społecznej z Urzędu m.st. Warszawy oraz 
Metra Warszawskiego. To dzięki tym insty-
tucjom otwiera się nowa możliwość i szansa 
dla młodzieży z Domu Dziecka na normalne 
życie, wśród społeczności bielańskiej. 

W tym dniu oprócz mieszkania i wielu 
prezentów, młodzież otrzymała także 
wiele życzeń, aby do życia podchodzili 
z nadzieją, optymizmem, aby znaleźli tu 
spokój i bezpieczeństwo. Do tych życzeń 
i podziękowań przyłącza się także redakcja 
„Naszych Bielan”. 

Tadeusz Olechowski

W dzisiejszym świecie coraz trudniej 
o ludzi, którzy zatrzymają się, popatrzą 
i pomogą potrzebującemu. Tym bardziej 
cieszy fakt, że są wśród nas tacy, którzy 
myślą o innych.

Młodzież uczestnicząca w warsztatach 
w Studio Buffo zdecydowała, że zrobi przed-
stawienie dla dzieci z Domów Dziecka. To 
młodzież „robi” ten teatr. Przedstawienie 
mogła obejrzeć setka dzieci z sześciu 
wybranych Domów Dziecka. Wśród nich 
także dzieci z placówki przy al. Zjednocze-
nia – mówi Małgorzata Irena Duda-Kozera, 
reżyser spektaklu w teatrze Buffo. Pani 
reżyser jest wdzięczna Januszowi Józefo-
wiczowi oraz Januszowi Stokłosie, którzy 
otworzyli teatr dla młodzieży.  

Przedstawienie odbyło się 4 lutego 
2006 roku po południu. Do Studia Buffo 
przybyła grupa dzieci z tego najstarsze-
go Domu Dziecka w Warszawie. Zostali 
zaproszeni przez młodzież, która zdecy-
dowała się wystąpić także dla nich. Młodzi 
artyści przygotowali pokaz zatytułowany 
„Kolędnicy”, który wywarł na publiczno-
ści duże wrażenie. Kolędy, przeplata-
ne nowoczesną aranżacją, doskonale 
przemawiały do widzów. Nieoczekiwane 
sytuacje, w końcu zejście dwóch aktorów 
do publiczności, by podzielić się chlebem 
na znak pokoju – to wszystko połączone 
z talentem biorących udział w spektaklu 
sprawiło, że ja wyszedłem z przedsta-
wienia szczerze zachwycony. A co na to 
dzieciaki z al. Zjednoczenia? – Tak, po-
dobało nam się! – odpowiedzieli zgodnie 
na moje pytanie. Chłopakom podobały się 
występujące dziewczyny, innych zaintere-
sował trup (zapewne na myśli mieli postać 
kolędniczej kostuchy, która nagle wyłoniła 
się z widowni). Było na co popatrzeć. 
Dodatkową atrakcją były wiązki laserowe, 
urozmaicające widowisko. Występująca 
młodzież odegrała swoje role na tyle do-
brze, iż można było wczuć się w atmosferę 

CZŁOWIEKIEM BYĆ
pokazu. Nawet wyrazy ich twarzy, mimika, 
zdradzały, co w danym momencie odczu-
wają. I to było fantastyczne. 

Zajęcia odbywają się w soboty i nie-
dziele od godziny 9.00 do 12.00. Dla mnie 
prawdziwe życie rozpoczyna się tutaj, na 
scenie – entuzjastycznie opowiadała tuż po 
zakończeniu przedstawienia Malwina Deni-
szewska. To dzięki niej na pokaz trafiły dzieci
z Bielan. Malwina uczestniczy w zajęciach 
w Studiu Buffo od roku. 

Chciałabym zobaczyć kiedyś któ-
reś z naszych dzieci grające w takim 
przedstawieniu – rozmyślała Małgorzata 
Ułanowicz. Opiekunowie dzieci z Domu 
Dziecka przy al. Zjednoczenia starają się 
wychodzić z nimi tak często, jak jest to 
możliwe. Bywają w kinie, niekiedy dostają 
zaproszenia na pokazy zapasów. Dzieci 
były też w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. – Ale bywa różnie – odkrywa drugą 
stronę medalu pani Ułanowicz. – Wszystko 
zależy od tego, czy ktoś nas zaprosi. My 
byśmy wychodzili z dziećmi bardzo chęt-
nie, gdyby były zaproszenia. Dzieci lubią 
w ten sposób spędzać czas. Małgorzata 
Irena Duda-Kozera dodała. – Myślę, że 
takie akcje są bardzo dobrym pomysłem, 
a ten wydaje mi się godny powtórzenia. 
Obiecuję, że dzieci z Domów Dziecka 
będą zapraszane na wszystkie pokazy 
zajęć wokalno-teatralnych – kontynuuje. 
Serdecznie zapraszam uzdolnione dzieci 
i młodzież z Domów Dziecka na nasze 
zajęcia. Dla tych dzieci zajęcia odbywać 
się będą nieodpłatnie. 

Cóż więc dodać? Czy naprawdę tak 
wiele trzeba, by sprawić radość drugiemu 
człowiekowi? 

Wielkimi brawami nagrodzić trzeba mło-
dzież, która przygotowała ten projekt i zre-
alizowała go przy dużej pomocy reżysera. 
Każdy może pomóc; jak widać pieniądze są 
tu sprawą drugorzędną.

Wojtek Puchacz

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę. Tak brzmi art. 1 ustawy 
o ochronie zwierząt. Kolejne artykuły 
definiują pojęcie: humanitarnego trak-
towania zwierząt (uwzględniającego 
potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu 
opiekę i ochronę), zwierząt bezdomnych 
(rozumie się przez takie określenie 
zwierzęta domowe lub gospodarskie, 
które uciekły, zabłąkały się lub zostały 
porzucone przez człowieka, a nie ma 
możliwości ustalenia ich właściciela, 
pod którego opieką trwale dotąd po-
zostawały). W ustawie znajduje się też 
zapis o konieczności humanitarnego 
traktowania każdego zwierzęcia oraz 
o karaniu za znęcanie się nad zwierzęta-
mi i nieuzasadnione ich zabijanie. 

Powyższe słowa są szczególnie dobrze 
rozumiane przez tzw. karmicielki i (chociaż 
rzadziej) karmicieli, czyli osoby, które 
bezinteresownie zajmują się bezdomnymi 
zwierzętami, często poświęcające temu 
szlachetnemu zajęciu wszystkie swoje siły, 
czas, a także pieniądze. Szczególnie dużo 
takich osób jest na Bielanach – w dzielni-
cy, która najdłużej w Warszawie (od 1999 
roku) stara się pomagać wolontariuszom. 
W Wydziale Ochrony Środowiska tutejsze-
go urzędu zarejestrowane są 103 osoby, 
którym udzielana jest pomoc, polegająca 
na zakupie karmy oraz kierowaniu, wyma-
gających tego zwierząt, do lecznicy wetery-
naryjnej. Oczywiste jest, że te 103 osoby, to 
tylko część wielkiej, anonimowej armii ludzi 
dobrej woli i litościwych serc. Ludzi, którzy 
często postponowani i poniżani przez swo-
ich sąsiadów, pod osłoną nocy, z ogromny-
mi, ciężkimi plecakami, wiadrami, torbami 
lub siatami wyładowanymi pokarmem, środ-
kami czystości i lekarstwami, przekradają 
się do piwnic lub śmietników, albo chaszczy 
i zarośli, aby nie zawieść swoich biednych, 
głodnych i nielubianych podopiecznych. 
Wyprawy te są na ogół poprzedzone wie-
logodzinnym gotowaniem makaronu, kaszy 
i ryżu, okraszanych olejem lub pokarmem 
z puszek. Każdy opiekun zajmuje się grupą 
co najmniej kilkunastu kotów, bądź kilku 
psów, stara się je leczyć, utrzymywać czy-
stość w ich otoczeniu, ale przede wszystkim 
przygotować do adopcji. Powyższe czyn-
ności absorbują czas od rana do wieczora. 
Większość opiekunów bezdomnych zwie-
rząt stanowią starsze, często schorowane 
panie z niewielką emeryturą lub rentą, dla 
których to zajęcie oznacza poświęcenie 
znacznej części własnych, skromnych do-
chodów. Ale w spotkaniu z karmicielkami 
w Urzędzie Dzielnicy obecne były osoby 
różnego wieku i kondycji. To dobrze, bo 
osoby o wyższym poziomie wykształcenia 
i statusie materialnym, pewne swoich racji 
i przysługujących zwierzętom praw, potrafią
je wyegzekwować w niesprzyjającej zwie-
rzętom administracji.

Wszyscy, którzy zajmują się bezdomny-
mi zwierzętami, pomagają im i karmią zasłu-
gują na podziw 
i uznanie. Kilka 
lat temu, znana 
aktorka, Krysty-
na Sienkiewicz 
poddała pomysł 
o konieczności 
postawienia ano-
nimowym karmi-
cielkom pomni-
ka. Pomysł jest 
znakomity, wart 
zreal izowania 
jak najszybciej, 
bo może wresz-
cie Warszawa 
mogłaby czymś 
niebanalnym za-
błysnąć. W wie-
lu miejscach na 
świecie są pomniki koni, psów, kotów 
i innych zwierząt, ale nigdzie dotychczas 
nie ma pomnika karmicielki.

Dzielnica Bielany, doceniając trud kar-
micielek i ich wielkie serce, od lat stara się 
im pomagać na różne sposoby. Wydział 
Ochrony Środowiska kupuje puszki i suchą 
karmę (w ilości, niestety, niezaspakajającej 
wszystkich potrzeb, ale stanowiącej istotną 

O kotach, psach i karmicielkach
pomoc). Urząd bielański dysponuje także 
pewną liczbą klatek łapek i klatek wystawo-
wych, niezbędnych do przewiezienia kotów 
do lecznicy weterynaryjnej i przetrzymywa-
nia po zabiegu, które każdy wolontariusz 
może wypożyczyć. Tam, gdzie absolutnie 
nie udaje się przekonać zarządców bu-
dynków do udostępnienia kotom miejsca 
w piwnicach, organizowane są niewiel-
kie tzw. azyle (na zewnątrz budynków), 
w miejscach osłoniętych przed wścibskimi 
a wrogimi oczami, ustawia się ocieplane, 
solidnej konstrukcji budki. W bieżącym 
roku zostaną także zakupione takie budki, 
które po konsultacjach z opiekunkami oraz 
uzgodnieniach z gospodarzami domów, 
będą ustawione na terenie Bielan. 

Takie formy pomocy jak kastracja, ste-
rylizacja i inne zabiegi weterynaryjne od 
bieżącego roku zostały całkowicie przejęte 
przez miejskie Biuro Ochrony Środowiska 
i będą dostępne prawdopodobnie dopiero 
w II kwartale br. Do tego czasu można 
korzystać z pomocy Fundacji Opieki nad 
Zwierzętami „CANIS” Danuty Skarbek 
(tel. 022 833 81 30). Później skierowania 
na wymienione zabiegi będzie można 
uzyskać w bielańskim Wydziale Ochrony 
Środowiska.

Wydział Ochrony Środowiska stara 
się również interweniować w sytuacjach 
konfliktowych, rozstrzygać indywidualne
problemy, łagodzić spięcia. Jednak wszelka 
pomoc ze strony urzędu jest uzależniona 
od dwóch warunków, które bezwzględnie 
muszą być dotrzymywane przez opiekunów 
zwierząt. Pierwszy, to utrzymywanie czy-
stości w miejscach przebywania zwierząt. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie resz-
tek jedzenia, nie uprzątniętych odchodów. 
Takie zachowanie prowadzi do konfliktów,
które kończą się znienawidzeniem przez 
współmieszkańców zarówno karmicieli, jak 
i zwierząt. Drugi warunek – to poddawanie 
zwierząt zabiegom zmniejszającym ich 
populację. Dopuszczanie do rozmnaża-
nia, to zwiększanie potencjału nieszczęść 
i krzywd. A, wbrew obiegowej opinii, 
wysterylizowane koty są łowne, zdrowe, 
wesołe, nie tyją i, co najważniejsze, nie 
znaczą terenu. Jeśli powyższe warunki są 
spełnione, znacznie łatwiej pertraktuje się 
z dozorcami, administracjami i innymi dys-
ponentami budynków. Niektóre spółdzielnie 
mieszkaniowe (np. administracja WSM 
Wawrzyszew) udostępniają wydzielone, 
ogrzewane pomieszczenia dla zwierząt. Ale 
są też i takie, gdzie nie pomagają żadne ar-
gumenty, zwierzęta są wyganiane, okienka 
piwniczne zamykane nawet w największy 
mróz. Pomijając aspekty humanitarne, za-
pisy ustawy o ochronie zwierząt oraz apele 
organizacji zajmujących się bezdomnymi 
zwierzętami, wyrzucanie kotów z budynków 
spowoduje w najbliższym czasie inwazję 
szczurów. Bo takie są nieuniknione następ-
stwa nieprzemyślanych decyzji.

23 stycznia 2006 roku w Urzędzie Dziel-
nicy Bielany wolontariuszki i wolontariusze 
odbierali z rąk Katarzyny Maziarskiej – za-

stępcy burmistrza dzielnicy Bielany dyplomy 
z podziękowaniami za dotychczasową 
działalność. To znikome podziękowania za 
wieloletni, nieustający trud i bezinteresowne 
poświęcenie. Dlatego też ogłaszamy na 
wszystkie strony: KARMICIELKI, JESTE-
ŚCIE WIELKIE!!!

Mirosława Włodek 
Wydział Ochrony Środowiska

Pani Teresa Skudniewska w otoczeniu swoich dzieci
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Zima w mieście

Jak co roku moja Szkoła Podstawowa 
Nr 53 była organizatorem akcji, dzięki 
której wolny czas spędziłam na dobrej 
zabawie, w towarzystwie przyjaciół. Dla-
czego było tak super? To proste – każdy 
znalazł tu coś dla siebie atrakcyjnego. 

Codziennie rano spotykaliśmy się 
w świetlicy szkolnej i wiedzieliśmy, że nie 
będziemy się nudzić. 

Jeśli ktoś lubi sport, zabawy ruchowe, to 
z pewnością interesowały go zajęcia w Klu-
bie Nastuli – ćwiczenia z instruktorem, skoki 
na trampolinie, a starsze dzieci – siłownia. 
Były też zajęcia dla młodszych sportow-
ców: gra w zbijaka, aerobik, w „Fit-Misiu”, 
próbowano sił na ściance wspinaczkowej, 
w basenie z piłeczkami lub na niekończą-
cych się zjeżdżalniach.

Koszykówka, piłka nożna, siatkówka, te-
nis stołowy, to codzienne, podstawowe za-
jęcia w sali gimnastycznej pod kierunkiem 
instruktora sportu. Jeśli mimo wszystko ktoś 
wolał rozwijać swoją wyobraźnię i pracować 
nad logicznym myśleniem, czekały na niego 
szachy pod okiem mistrza, gry planszowe 
i rozmaite wycieczki, choćby do Muzeum 

Tak było, szkoda że się skończyło
Techniki, gdzie można było poznać początki 
lotów kosmicznych. Zajęcia z garncarstwa 
wzmocniły kreatywność, a własnoręcznie 
zrobione naczynia można było zabrać do 
domu. Celność i sprawne oko trenowano 
strzelając z łuku – to kolejna, niecodzienna  
atrakcja. Mały, duży, wysportowany czy 
bardziej spokojny – bawił się świetnie.

Były też wycieczki do kina na ulubio-
ne filmy: „Kurczak Mały”, „Harry Porter”,
„Opowieści z Narni”.  Ale to nie koniec. 
W programie był jeszcze koncert zespołu 
„Leszcze” w Sali Kongresowej, a dla mania-
ków teatralnych – przedstawienie w teatrze 
„Guliwer”: „Powrót kaczątek”. Bawiliśmy się 
również w dyskotece.

Żadna minuta spędzona pod znakomitą 
opieką nauczycieli i w dobrym towarzystwie 
kolegów i koleżanek nie była stracona. 
Pyszne obiady w stołówce szkolnej do-
dawały  nam energii do dalszej zabawy. 
A gdy nadszedł czas rozstania wszyscy 
byliśmy mocno zawiedzeni, ale wspaniałe 
wspomnienia pozostaną.

Marta Łącka, uczestniczka akcji  
„Zima w mieście 2006” w Sz. P. Nr 53

Realizacja tegorocznej akcji „Zima 
w mieście” rozpoczęła się 16, a zakoń-
czyła 27 stycznia. Nad naszym bezpie-
czeństwem czuwała piątka opiekunów: 
Barbara Kończyk, Krzysztof  Jambor,  
Barbara Zajączkowska, pielęgniarka 
oraz osoba pracująca w Klubie Mło-
dzieżowym. Pani Kończyk  odgrywała 
szczególną rolę – koordynowała całą 
akcję.  W związku z tym miała sporo 
papierkowej roboty – każdego dnia 
w naszym gimnazjum w akcji „Zima 
w mieście” brało udział około 40 dzieci 
i młodzieży, w wieku 7 – 16 lat.

Przyjemna atmosfera, różnorodne zaba-
wy sprzyjały zawieraniu znajomości i przy-
jaźni. W programie było wiele wycieczek 
i gier zespołowych m.in.: wyjścia na basen 

„Zima w mieście”  
w gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego

przy ul. Potockiej, gra w kręgle w „Hula 
Kula”, zabawa w Rodzinnym Centrum 
Rozrywki „Fit – Miś”, a także zwiedzanie 
Sejmu i Senatu RP. 

Każdy mógł wybrać odpowiadającą mu 
formę rozrywki, więc nigdy nie było nudno. 
W szkolnej stołówce codziennie czekał na nas 
obiad złożony z 2 dań i pysznego deseru. 

Akcje typu „Zima w mieście” są bardzo 
potrzebne. Dziękujemy serdecznie: orga-
nizatorom za to, że stworzyli wspaniały 
projekt; nauczycielom za to, że opiekowali 
się nami podczas ferii oraz pozostałym 
osobom, które przyczyniły się do tego, że 
było nam tak dobrze. 

Justyna Witkowska, redaktorka gazetki 
szkolnej „Nasze Zdanie” 

Gimnazjum Nr 71, im. K. K. Baczyńskiego

„Zima w mieście” – to bezpieczna 
i atrakcyjna forma spędzania ferii dla 
tych  dzieci, które z różnych przyczyn 
pozostają w Warszawie. Już po raz pią-
ty spotkali się w czasie ferii w Zespole 
Szkół nr 56 przy ul Fontany 1, fani zimy 
– gimnazjaliści, uczniowie szkoły pod-
stawowej i zerówki.

Ciepła atmosfera i dobra organizacja 
spowodowały, że codziennie na zajęcia 
przychodziło około 150 dzieci. Uczestnicy 
„Zimy” korzystali z atrakcyjnych zajęć 
sportowych: judo, łucznictwo, tenis stołowy, 
uni-hokej. Chętni pluskali się  w basenie, 
grali w kręgle, bawili się w klubie Fit-Miś. 

NIECH MAMA W DOMU CIĘ NIE TRZYMA, 
BO U NAS W SZKOLE ZNÓW AKCJA ZIMA!

Były też zajęcia manualne: w modelarni 
pod okiem instruktora z Aeroklubu War-
szawskiego, metaloplastyka, malowanie 
na szkle, lepienie z gliny, projektowanie 
i robienie biżuterii. Nie brakowało konkur-
sów i turniejów. Znakomicie bawiono się 
również na balu kostiumowym. Wszyscy 
z przyjemnością obejrzeli film „Opowieści
z Narnii”, zwiedzili wystawy w Muzeum 
Techniki i Wojska Polskiego. Podczas 
trwania ferii zimowych w naszej szkole, 
każde dziecko miało zapewniony obiad 
i podwieczorek. 

Katarzyna Krupnik, koordynator 
„Zimy w mieście” w ZS Nr 56

Sprostowanie
W poprzednim numerze „NB” wydrukowaliśmy obszerny program akcji „Zima w mie-

ście 2006” na Bielanach. Na krótko przed rozpoczęciem akcji nastąpiła jedna zmiana 
wśród koordynatorów zajęć. Informujemy więc Państwa, że w Szkole Podstawowej Nr 
247 koordynatorem zajęć był Łukasz Stachura. 

Tak było w OPP
Co kieruje ludźmi, że w tak skomercjali-

zowanym świecie z  hasłem „Nic za darmo”  
znajdują czas i chęci na altruistyczną pomoc. 
Zaufanie do fundacji WOŚP przejawia się 
w symbolicznym datku i noszonym z dumą 
w tym dniu serduszku. Udowadniamy w ten 
sposób, że idea tej akcji jest nam bliska 
i chcemy ją wspomagać. Najcenniejszym 
skarbem człowieka jest życie i właśnie 
w obronie  życia 
jest organizowa-
na kwesta. Za-
kupiony sprzęt 
z dobrowolnych 
datków zebra-
n y c h  p r z e z 
wolontariuszy 
ratuje życie no-
worodków i ofiar
wypadków. Wo-
l on ta r i uszem 
zostaje w tym 
dniu każdy, kto 
przekaże sym-
boliczny grosz  
do skarbonki. 

 My zbieramy 
te „grosze”  już 
dziesiąty rok, razem z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy.

Tak pracował jeden z 1400 sztabów: 
Sztab zespół M*A*T Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej przy ulicy Szegedyńskiej 9a, 
rozpoczął działalność  o godzinie 6.30 rano 
8 stycznia 2006 roku. 

Pierwsza na miejscu była szefowa szta-
bu Mariola Strukowska, która nadzorowała 
wszystkie działania podejmowane przez sztab 
w imieniu fundacji WOŚP. Zadaniem szefa 
jest koordynacja i realizacja zbiórki oraz roz-
liczenie 60 wolontariuszy (z zespołu M*A*T, 

Zespołu Szkół Nr 52, Szkoły Specjalnej Nr 
155 oraz grupy tańca na wózkach „Swing”). 
Przez dziesięć lat wypracowany został har-
monogram przygotowań i realizacji finału.
Puszki – skarbonki stały karnie wzmocnione 
przezroczystą taśmą klejącą, aby nie wypadał 
z nich bilon, obok identyfikator i koperta z ser-
duszkami symbolem fundacji WOŚP. 

Na godzinę 7 rano zapowiedziały się 
pierwsze wolontariuszki po odbiór puszek 
i identyfikatorów. Ustaliły, że będą kwe-
stować na terenie giełdy elektronicznej 
„Wolumen”, gdzie o ich bezpieczeństwo 
zadbają ochroniarze giełdy. Dźwięk dzwon-
ka – wchodzą pierwsze 4 osoby po odbiór 
puszek oraz członkowie sztabu zarządzający 
finansami. Ostatnie ustalenia dotyczące bez-
pieczeństwa, termosy z ciepłą herbatą i ru-
sza w półmroku wstającego dnia pod opieką 
osoby dorosłej, pierwsza grupa wolontariu-
szy. Wykonujemy telefon do opiekuna 11 
osobowej grupy z zespołu „Swing” (w której 
jest paru wolontariuszy poruszających się na 
wózkach) z zapytaniem, o której dojadą na 
miejsce zbiórki do hipermarketu Carrefour na 
warszawskim Bemowie. Prowadzone wcze-
śniej rozmowy z dyrektorem hipermarketu 
Fabrice Carrieu zaowocowały wyrażeniem 
zgody na kwestowanie na terenie centrum 
handlowego dla wolontariuszy na wózkach 
i ich kolegów. Ustalamy godzinę i miejsce 
spotkania. Na miejscu jest już przedstawiciel 
naszego sztabu odpowiedzialny za całość 
zbiórki na tym terenie. 

W tym czasie w sztabie praca idzie 

WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2006

„pełną parą”, wyznaczone są składy 3-oso-
bowych komisji finansowych do poszcze-
gólnych stołów. Komputerowe centrum 
obsługi księgowości pod wodzą Maćka 
Piwowarskiego mruga srebrnym ekranem 
monitora w pełnej gotowości. Drukarka 
dostaje swoją porcje papieru i wszystko gra, 
można przyjmować wolontariuszy z puszka-
mi do przeliczenia. Jest godzina 14. Jako 
pierwsza rozlicza się grupa 4 wolontariuszy 
ze Szkoły Specjalnej Nr 155. Sprawnie 

idzie liczenie i kwitujemy odbiór 1479 zł i 53 
groszy. Wolnym krokiem „nadzorując wzro-
kowo” rozliczenie, przechadza się ochrona 
sztabu, która jest „słusznej postawy” i w 
pełni  zasługuje na to miano. 

Zespół Szkół Nr 52 około godziny 16 przy-
niósł protokół rozliczenia 25 wolontariuszy 
oraz pieniądze, które zostały zaksięgowane 
w kwocie 10.912 zł i 35 groszy. Godzina 17 
jest przełomowa mamy 31 skarbonek do 
przeliczenia. Każdy wolontariusz  osobiście 
bierze udział przy otwarciu i przeliczeniu 
zawartości jego skarbonki i otrzymuje 

kwit rozliczenia. Drukarka 
pracuje pełną parą, a ar-
kusz obliczeniowy Excela 
w komputerze zapełnia 
się cyferkami. Ostatnie 
puszki znikają ze stołów  
o godzinie 19. Teraz pod-
sumowanie, mamy 27.837 
zł i 86 groszy, z taką kwotą 
jedziemy do studia TV. 

Mamy na sobie koszul-
ki z napisem „Nie biorę 
narkotyków” i wzbudzamy 
zainteresowanie mediów 
w studio. O godzinie 00.20 
jesteśmy na wizji, w skrzyn-
kach leży „gotówka” zebra-
na przez członków naszego 
sztabu, którą przekazujemy 
na rzecz fundacji. Rozma-

wiamy z Jurkiem Owsiakiem, jesteśmy przez 
1 minutę „najważniejszymi osobami” w stu-
dio, ale tak naprawdę to jednymi z wielu, 
którzy biorą udział w tej akcji .

Dziękujemy wszystkim dobrym aniołom, 
co zapełnili puszki.

Do zobaczenia za rok.
Sie ma!

Weronika Lipińska, członek zespołu M*A*T

KLUB DOMINO
ul.Bogusławskiego 6A

tel. 669-69-80
e-mail klubdomino@wp.pl

www.klubdomino.com
Zajęcia bezpłatne:
Klub Seniora
 każdy wtorek 16.00 – 18.30
Kółko komputerowe
Kółko tenisa stołowego
Na terenie klubu działa Klub Młodzie-

żowy HOMEIK

Zajęcia płatne:
Gimnastyka wyszczuplająca dla pań 

– poniedziałki i środy w godz. 19.30-20.30
Capoeira - Brazylijska sztuka walki – wtorki 

i czwartki w godz. 18.00-19.30 (grupa dzieci)
Szermierka – trwa nabór (dzieci 

i młodzieży)
Wszelkich informacji udzielamy od ponie-

działku do piątku w godz. 14.00 – 20.00.
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Podczas „Biegu Chomiczówki” ucią-
łem sobie pogawędkę z kibicami i wy-
wnioskowałem, że naszą rozmowę 
należy rozpocząć od przypomnienia 
Pani osiągnięć sportowych. Młode po-
kolenie, oczywiście,  nie przeżywało Pani 
sukcesów. Dobrze więc byłoby je przy-
pomnieć. Z Panią mógłby konkurować 
tylko Robert Korzeniowski, który zdobył 
4 złote medale olimpijskie. Ale – jeśli się 
nie pomyliłem – Pani w sumie zdobyła 7 
medali olimpijskich, w tym 3 złote. 

Nie myli się pan. Zdobyłam 7 medali 
olimpijskich.

Do tego trzeba dodać 10 rekordów 
świata. Podajmy trochę więcej szczegó-
łów, niech mieszkańcy wiedzą, jaka to 
wielka gwiazda polskiego sportu patro-
nuje ich biegowi. Zacznijmy od Tokio...

W 1964 roku w Tokio zdobyłam złoty medal 
w sztafecie 4 x 100 m i 2 srebrne: w biegu na 
200 metrów i w skoku w dal. W Meksyku w 1968 
roku zdobyłam złoty medal na 200 metrów i brą-
zowy na 100 metrów. Na następnej olimpiadzie 
w 1972 roku w Monachium był tylko brązowy 
medal na 200 metrów, a w 1976 roku w Mont-
realu – znów złoty medal na 400 metrów.

Były też Mistrzostwa Europy i Mistrzo-
stwa Polski...

Z Mistrzostw Europy przywiozłam w su-
mie 10 medali (5 złotych, 1 srebrny i 4 brą-
zowe). Zdobyłam też 26 tytułów mistrzyni 
Polski w różnych konkurencjach.

Imponowała Pani wszystkim hartem 
ducha, siłą woli i twardą pracą. Następ-
ców tego formatu nie doczekaliśmy się 
zbyt wielu. Takich, na których zawsze 
można było liczyć i to nie tylko przez 
jeden sezon.

Niech pan tak nie narzeka. Mamy wy-
bitnych sportowców, a z Mistrzostw Europy 
juniorów przywieźliśmy w zeszłym roku 
najwięcej, jak dotychczas medali.  Myślę, że 
w tym roku w Goeteborgu te nasze gwiazdy 
będą jasno świeciły.

Trzeba nadal pozyskiwać dla sportu 
utalentowaną młodzież. Gwiazdy typu 
Adam Małysz, czy Otylia Jędrzejczak 
inspirują młodzież, rozbudzają marzenia 
o sukcesach.  Ale potem musi przyjść 
systematyczna praca, najpierw praca 
u podstaw. Musi być zapewniony stały 
dopływ nowych talentów.  Jakie możli-
wości działania na tej niwie widzi Pani 
jako prezes Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki?

Mamy utalentowaną młodzież
Tak twierdzi Irena Szewińska, z którą rozmawiał przedstawiciel „Naszych Bielan”.

PZLA prowadzi, szkoli utalentowanych 
juniorów, organizuje zgrupowania. Nie jest 
źle, bo – jak powiedziałem – przywieźliśmy 
z Mistrzostw Europu dużo medali. To dobra 
zapowiedź na przyszłość. Nowy narybek wy-
ławia się na przykład na różnych imprezach 
masowych, takich jak Bieg Chomiczówki, 
na zawodach szkolnych, międzyszkolnych, 
wojewódzkich. Takie imprezy są bardzo 
pożyteczne z różnych względów, dla ludzi 
w różnym wieku. Utrzymujemy kontakty 
z uczniowskimi klubami sportowymi, które 
kierują utalentowaną młodzież na „sportowe 
wakacje” organizowane przez PZLA.

Wielokrotnie już spotkałem się z twier-
dzeniem, że na to potrzebne są pieniądze, 
a nie ma zbyt wielu sponsorów...

My bazujemy na pieniądzach z budżetu 
państwa. Pieniądze od sponsorów przezna-
czamy na dodatkowe imprezy. To daje nam 
pewność działania.

Czy Pani jeszcze czasem biega?
Staram się między rozlicznymi zajęciami 

choć trochę pobiegać. Zdarza mi się cza-
sem pobiegać np. po Lasku Bielańskim.

Rozmawiamy przed wyjazdem na 
zimową Olimpiadę. Czego mam Pani 
życzyć?

Chciałabym polskim sportowcom wrę-
czyć jak najwięcej medali.

Życzę więc z całego serca. I dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał Włodzimierz Borkowski 

Mocne i zdeterminowane
Siatkarki AZS-AWF Warszawa, naj-

lepsza stołeczna drużyna, wkroczyły 
w decydującą fazę rozgrywek o awans 
do I ligi. Rundę zasadniczą zakończyły na 
miejscu drugim i w półfinale wygrały 3:1
z zespołem Czarnych Węgrów. Awans do 
finału dadzą im 3 zwycięstwa nad zespo-
łem beniaminka, który pokazał się w tym 
sezonie z bardzo dobrej strony. Rywaliza-
cję rozpoczną od dwóch spotkań przy ul. 
Marymonckiej 34. 

Bielańskie zawodniczki prezentują 
ostatnio znakomitą formę, którą pokazały 
między innymi w 3 sparingach z I-ligowym 
zespołem LTS Legionovia. W żadnym 
z nich nie doznały porażki. W wyśmienitej 
kondycji znajduje się Magdalena Słodownik, 

AZS – AWF w natarciu
a prawie bezbłędna w ataku wydaje się 
kapitan akademiczek – Anna Łukasiewicz. 
Bez większych problemów z kontuzjami, 
zespół trenera Andrzeja Ojrzanowskiego 
wygląda w tym sezonie na bardzo mocny 
i zdeterminowany by walczyć o najwyższe 
laury. To z pewnością zapowiada znako-
mite widowiska. W przypadku awansu do 
finału rundy play-off AZS-AWF spotka się
4 i 5 marca z AZS Pronar Zeto Białystok. 
Decydujące mecze o awansie do I ligi ro-
zegrane zostaną w sali Kusocińskiego AWF 
11 i ewentualnie 12 marca. 

Znakomity debiut
Zakończyły już swój sezon szczypior-

nistki AZS-AWF, które jako beniaminek II 
ligi pokazały niesamowitą wolę walki, zapał 
i zaangażowanie. Na rezultaty ich wysiłków 
z pewnością nie może narzekać młoda 
para szkoleniowców – Daniel Lewandowski 
i Marcin Smolarczyk. Ich podopieczne upla-
sowały się na 2 miejscu, ustępując liderowi 
z Kielc jedynie stosunkiem bramek. Piłkarki 
ręczne AZS-AWF doznały zaledwie 2 pora-
żek w 10 spotkaniach i gdyby udało im się 
pozyskać wsparcie sponsorów, mogłyby 
w przyszłym sezonie walczyć już w I lidze.

Terminarz imprez na warszawskiej AWF 
w marcu:

4 marca – turniej piłkarski im. Kazimierza 
Deyny organizowany przez Legię w Hali Gier

25 marca – I liga piłki ręcznej mężczyzn 
AZS-AWF: Sparta Oborniki w Hali Gier

26 marca – turniej taekwondo tradycyj-
nego organizowany przez Polski Związek 
Taekwondo.

Maciej Hartfil

10 lutego zakończyły się Mistrzostwa 
Dzielnicy Bielany w piłce siatkowej szkół 
ponadgimnazjalnych. Startowało w nich 
14 zespołów – 7 w kategorii dziewcząt i 7 
w kategorii chłopców. Zawody odbywały się 
w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. 
Lotnictwa Polskiego przy ul. S.B. Lindego. 
Zawodnicy i zawodniczki reprezentowali 
wyrównany poziom gry, przez co zawody 
przebiegały w emocjonującej i ciekawej 
atmosferze. Należy podkreślić 
wzorową postawę młodzieży, 
która dała dowód, że sporto-
wa rywalizacja przebiegająca 
zgodnie z zasadami fair play 
uczy i bawi. Ostatecznie naj-
wyższe lokaty zajęły:

w kategorii dziewcząt
- I m. XCI LO im. J. Le-

lewela
- II m. LX LO im. W. Gór-

skiego
- III m. Z.S. Nr 35 im. Z. 

Jaroszewicz „Kasi”

Siatkówka na Bielanach
w kategorii chłopców
- I m. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego
- II m. XLI LO im. J. Lelewela
- III m. Z.S. Nr 35 im. Z. Jaroszewicz „Kasi”.
Opiekunem mistrzyń Bielan jest mgr Ry-

szard Koziara, natomiast chłopców do zwycię-
stwa poprowadził mgr Zbigniew Zemka. Ze-
społy te będą reprezentowały naszą dzielnicę 
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

M.D.

SPEKTAKULARNY SUKCES 
SPORTOWCÓW Z SZEGEDYŃSKIEJ 11

Chcielibyśmy poinformować, że 
Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” 
działający przy Zespole Szkół Nr 52 ul. 
Szegedyńska 11, zdobył trzeci rok z rzę-
du I miejsce w punktacji UKS-ów wśród 
ponad trzech tysięcy klubów w Polsce.

Na sukces złożyły się wspaniałe wyniki 
w takich konkurencjach jak: biathlon zi-
mowy, pięciobój nowoczesny, taekwondo, 
strzelanie, biegi przełajowe.

Olbrzymim zaskoczeniem dla działaczy 
sportowych i trenerów było wręczenie 
wspaniałych pucharów za V miejsce zdo-
byte w punktacji wszystkich warszawskich 
klubów sportowych. Prezesem UKS „G-8 
Bielany” jest mgr Dariusz Czerwonka, 
a klub działa w Zespole Szkół Nr 52, którym 
zawiaduje dyrektor Jan Orłowski. 

Gratulacje dla wszystkich trenerów 
i nauczycieli ! 

Pierwsze oznaki
Utrata słuchu może być wrodzona, ale 

może też być skutkiem wypadku, czy zostać 
spowodowana nagłym bardzo głośnym 
dźwiękiem. Jednak w większości przypad-
ków jest to proces powolny, którego osoba 
dotknięta niedosłuchem długo nie zauważa. 
O wiele szybciej natomiast spostrzegą go 
przyjaciele i rodzina. Widzą, że nie zawsze 
odpowiadasz na ich pytania, stałeś się bar-
dziej zamknięty, a telewizor często gra zbyt 
głośno. A później dzieje się tak: pewnego 
dnia odkrywasz, że twoi bliscy stoją za tobą 
wołając cię po imieniu, a ty tego nawet nie 
zauważasz. To całkiem spora niespodzian-
ka. Jakakolwiek jest przyczyna twojej utraty 
słuchu, nie musisz się na nią godzić. Rozwią-
zanie problemu jest bliżej niż myślisz.

Nie jesteś sam
Czy wiesz, że około 500 milionów ludzi 

na całym świecie ma ubytek słuchu? To 
jedno z najbardziej powszechnych scho-
rzeń i jedno z najbardziej niezrozumianych. 
Wielu ludzi uważa, że aparaty słuchowe 
są duże, uciążliwe i niezbyt przydatne. Ale 
oferowane dzisiaj modele są małe, w pełni 
zautomatyzowane (co oznacza, że jeśli nie 
chcesz, wcale nie musisz marnować czasu 
na kontrolowanie ich głośności), dyskretne 
i bardzo skuteczne. Klub ludzi o „słuchu 
niekoniecznie idealnym” skupia rzesze 
członków i większość z nich jest zadowo-
lona z tego, że zdecydowała się na aparat. 
Gdy już pogodzą się z myślą i przyzwyczają 
do jego noszenia, często zastanawiają się 
nad tym, jak dawali sobie radę przedtem 
i dlaczego nie zrobili tego wcześniej.

Dlaczego słuch słabnie?
Istnieje wiele przyczyn, z powodu któ-

rych słuch słabnie, np. długotrwałe nara-
żenie na hałas czy różne choroby. Jednak 
główną przyczyną jest naturalny proces 
starzenia. Utrata słuchu często postępuje 
powoli, latami, aż w końcu trzeba coś z tym 
zrobić. Gdy zauważysz, że powtarzasz: 
„Słyszę dobrze, po prostu nie rozumiem, 
co do mnie mówisz!”, to może być pierwsze 
ostrzeżenie. Zaczyna się to zdarzać coraz 
częściej – szczególnie gdy jesteś w grupie 
lub w głośnym otoczeniu, jak restauracja 
czy samochód. Dopiero gdy przyjaciele i bli-
scy sugerują, że być może masz problem, 
sam zaczynasz zwracać na to uwagę.

Akceptacja to dobry początek 
Im szybciej zaakceptujesz swoją utratę 

słuchu, tym szybciej znajdziesz na nią 

lekarstwo. Dzisiejsze aparaty słuchowe są 
bardzo zaawansowane i mogą przywrócić 
ci kontakt z otoczeniem. Zwłaszcza cyfrowe 
rozwiązania zapewniają delikatne przejście 
do świata wspomaganego słyszenia, w któ-
rym poczujesz się wygodnie i bezpiecznie, 
i w którym porozumiewanie się z innymi 
przestanie być ciężarem. 

Ostatni krok
Gdy już pogodzisz się z sytuacją i po-

dejmiesz decyzję, znalezienie pomocy nie 
powinno być trudne. Specjalista audioprote-
tyk w swoim gabinecie zbada słuch i razem 
z tobą znajdzie rozwiązanie, które będzie 
najlepiej odpowiadało twoim potrzebom.

Objawy utraty słuchu
Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich 

odczuwacie jeden lub więcej z podanych 
poniżej problemów to czas, aby pomyśleć 
o badaniu słuchu: 

• Ludzie wydają się bełkotać.
• Musisz wytężać słuch, gdy ktoś cicho 

mówi lub szepcze.
• Masz trudności z usłyszeniem, gdy 

ktoś woła do ciebie z innego pokoju lub 
stojąc z tyłu.

• Musisz uważnie patrzeć na usta osoby 
mówiącej, aby nadążyć za rozmową.

• Prowadzenie rozmowy w hałaśliwym 
otoczeniu (np. w samochodzie lub restau-
racji) sprawia ci trudności. 

• Musisz głośniej nastawiać telewizor 
lub radio.

• Trudno ci rozmawiać przez telefon.
• Masz trudności ze słyszeniem w te-

atrze, kinie, kościele lub podobnych miej-
scach.

• Ograniczasz swoje życie towarzyskie, 
bo masz trudności ze słyszeniem i komu-
nikowaniem się.

• Rodzina, przyjaciele i znajomi wspo-
minają, że często muszą powtarzać to, co 
do ciebie mówią.
  FIRMA APARATY SŁUCHOWE 

MAŁGORZATA BUJAK ZAPRASZA 
NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU 
 DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH 
OTICON  UL. KOCHANOWSKIEGO 19 
(W BUDYNKU PRZYCHODNI); OD PON.
DO PT.9.00-16.00, TEL. 022 897 37 43

Twój wybór 

PKPS 
ul. Kasprowicza 41 (piwnica) 

tel. 834 25 13
przyjmuje i wydaje 
z magazynu dary 

w następujące dni:
poniedziałki, środy, 

czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00. 

Gorąco i serdecznie 
zapraszamy.
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JEŻELI:
 bliska ci osoba pije, powodując szkody w twoim życiu
 ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi 
 w twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
 ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
 masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
 twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
 masz poczucie, że stoją przed tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz wybrać
 masz kłopoty w szkole
 czujesz się osamotniony
 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

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

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

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

– 18.00, piątki 16.00 – 20.00

WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

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

Podpisana umowa z NFZ 
– stomatologia zachowawcza

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

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

Lecznica Stomatologiczna
JOLAN 

w Przychodni Rejonowej

Fundacja św. Krzysztofa Pomocy 
Dzieciom Poszkodowanym w Wypad-
kach Samochodowych, przekazała 10 
stycznia dwa kardiomonitory i monitor 
stanu świadomości mózgu na doposa-
żenie Szpitala Bielańskiego.

Kardiomonitory są sprzętem służą-
cym ocenie stanu układu krążenia oraz 
układu oddechowego. Urządzenie to 
monitoruje czynności elektryczne serca 

SZPITAL BIELAŃSKI UNOWOCZEŚNIA SIĘ
Doposażenie szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

(EKG), umożliwia inwazyjny lub nieinwa-
zyjny pomiar ciśnienia tętniczego oraz 
nasycenia hemoglobiny tlenem. Sprzęt 
ten jest niezbędnym wyposażeniem 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
i wykorzystywany jest w każdej sytuacji 
zagrożenia życia.

Istotną częścią monitora stanu świa-
domości mózgu jest moduł pozwalający 
na stałe, 24-godzinne i nieinwazyjne 

monitorowanie słuchowych potencjałów 
wywołanych, określających precyzyjnie 
funkcjonalny stan pnia mózgu. Może to 
mieć istotne znaczenie dla diagnostyki 
i prognozowania ciężkich urazów czaszko-
wo-mózgowych, jako pomocnicze badanie 
przy rozpoznawaniu śmierci pnia mózgu 
oraz przy ocenie leczenia.

Dyrektor Szpitala Bielańskiego
Ewa Żydowicz-Mucha

Chcą tu rodzić
W 2004 roku, dzięki fundacji „Pol-

sat  Dzieciom” oraz pomocy Urzędu 
m.st. Warszawy, rozpoczęto generalny 
remont Oddziału Położnictwa i Gineko-
logii w Szpitalu Bielańskim. Z powodu 
wysokich nakładów, niezbędnych do 
wykonania tego zadania, prace remon-
towe podzielone zostały na dwa etapy. 
W pierwszym została odnowiona część 
położnicza i Oddział Neonatologiczny. 
W drugim etapie zakładano przeprowa-
dzenie remontu Oddziału Ginekologii 
wraz z Blokiem Operacyjnym. 

W kwietniu 2005 roku, po generalnym 
remoncie, zostały oddane do użytku oddzia-
ły Położnictwa i Neonatologii, spełniające 
normy i standardy unijne. 

Następnie, zgodnie z wcześniej założo-
nym planem, przystąpiono do komplekso-
wej modernizacji części ginekologicznej. 
W ramach tej inwestycji wybudowano 
zupełnie nową część, w której znajdują się 
z dwie nowoczesne sale zabiegowo-opera-
cyjne. Jedna z nich przygotowana jest do 
wykonywania zabiegów endoskopowych. 
W obrębie tej części oddziału będą wydzie-
lone sale do opieki nad dziewczynkami ze 
schorzeniami ginekologicznymi, w których 
możliwy będzie ich pobyt wraz z matkami 
lub opiekunkami.

Godnym zauważenia jest fakt, że funk-
cjonujący od kwietnia 2005 roku  Kliniczny 
Oddział Położnictwa i Ginekologii Szpitala 
Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Warszawie zbliża się do momentu naro-
dzin 2000 dziecka. Kilkukrotny wzrost liczby 
porodów jest chyba najlepszym dowodem 
wzrastającego zainteresowania mieszka-
nek Warszawy możliwością odbycia porodu 
w Szpitalu Bielańskim. 

W poniedziałek 6 lutego 2006 r. oddano 
do użytku część ginekologiczną oddziału 
oraz Pracownię Ultrasonografii, Diagnostyki
Prenatalnej i Ginekologicznej, która wypo-
sażona jest w najnowocześniejszy aparat 
USG, ofiarowany przez fundację „Polsat
Dzieciom”.

Krzysztof Jarząbek

Znamy  już harmonogram tegorocznej 
akcji „Biała Sobota/Niedziela”. Będziemy 
sukcesywnie informować naszych Czy-
telników o terminach, adresach i spe-
cjalizacjach medycznych, jakie będą do 
dyspozycji potencjalnych pacjentów, 
zainteresowanych pomocą i poradą 
lekarzy specjalistów oraz wykwalifiko-
wanych pielęgniarek. 

Gorąco namawiamy do wykorzystania 
tych okazji. Będziemy aż do znudzenia przy-
pominać o zaletach akcji „Biała Sobota/Nie-
dziela”. Pacjenci nie muszą się zapisywać, 

Rusza tegoroczna akcja „Biała Sobota/Niedziela”
nie muszą mieć żadnych formalnych skiero-
wań, nie jest też ważny adres zamieszkania, 
ani adres przychodni rejonowej, w której 
jesteśmy na co dzień zarejestrowani. Takie 
są podstawowe zalety akcji,  zainicjowanej 
przez dyrekcję Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa – Żoliborz, we współpracy z Biu-
rem Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, 
które w znacznym stopniu zasila  rejonowe 
przychodnie  dotacjami na ten cel. 

Przejdźmy do najbliższych terminów 
akcji. 

W sobotę 18 marca 2006 r., w przychod-
ni przy  ul. Szpitalnej 4 będą oczekiwać 
na pacjentów lekarze o następujących 
specjalnościach: kardiologia, okulistyka, 
diabetologia, pulmonologia, terapeutyka 
uzależnień oraz psychologia.

W sobotę 25 marca 2006 r., w przychod-
ni rejonowej przy ul. Felińskiego 8, pacjenci 
będą mieć do dyspozycji kardiologa, reuma-
tologa, okulistę i pulmonologa. 

O terminach kwietniowych poinformuje-
my w marcowym numerze „NB”.

Mieczysław Pierzchała

Przy ul. Łomiańskiej 51, powstało AB 
OVO Centrum Pomocy Psychologicznej. 
Dyplomowani i doświadczeni psycho-
logowie, bioterapeuci i hipnoterapeuci 
udzielają porad przy zachowaniu pełnej 
animowości proszących o porady.

Gama problemów jest bardzo szeroka, 
począwszy od nerwic, depresji, problemów 
rodzinnych, partnerskich, ADHD u dzieci, 
poprzez problemy z odżywianiem, otyło-
ścią, pamięcią, brakiem koncentracji, na 
odreagowaniu stresu i problemów dnia 

Pomoc psychologiczna
codziennego i innych problemach emocjo-
nalnych skończywszy.

Bioterapeuci wspomogą leczenie wielu 
chorób poprzez regulację energii wewnętrz-
nej organizmu. Uzależnieni mogą uczestni-
czyć w terapii indywidualnej i grupowej pod 
okiem psychoterapeutów.

Można również skorzystać z  masaży 
kręgosłupa, który pomoże usunąć ból 
i napięcie, lub masaży dźwiękiem Mis 
Tybetańskich pomagających w walce ze 
stresem, napięciem, również z bólem. Zmę-

czenie codziennym obowiązkami, pracą, 
nauką można odreagować na zajęciach 
relaksacyjnych.

Centrum zaprasza również na kursy: 
asertywności, hipnozy, komunikacji interper-
sonalnej, komunikacji niewerbalnej – mowa 
ciała. Odrębne kursy hipnozy prowadzone są  
dla lekarzy, a w szczególności stomatologów 
(znieczulanie hipnozą). Hasłem tej placówki 
jest: usuwać przyczyny i leczyć skutki.

Informacje na stronie www.centrumabo-
vo.pl i pod telefonami 022 833 70 30; 0500 
106 673(93). Zapisy 7 dni w tygodniu.

Stefan Popkowicz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w m. st. Warszawie 
przy ul. Kochanowskiego 21, zaprasza 
społeczność przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów do wzięcia udziału 
w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu 2006. Etap powiatowy od-
będzie się 19 kwietnia 2006 w Ośrodku 
Działań Twórczych przy ul. 1 Sierpnia 
36A w Warszawie.

Celem konkursu jest aktywizacja śro-
dowisk szkolnych w zakresie działań 
prozdrowotnych. Tematyka piosenek przy-
gotowanych przez dzieci powinna dotyczyć 
szeroko rozumianego zdrowia, a w szcze-
gólności: zdrowego stylu życia, profilaktyki
chorób i nałogów, higieny jamy ustnej.

Treści zawarte w piosenkach powinny 
mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać 
możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez 
świadomy wybór korzystnych zachowań 
sprzyjających zdrowiu.

Warunki konkursu. Festiwal odbędzie 
się w czterech etapach: przedszkolnym, 

STOP PRZEMOCY !
GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET
Jeśli nie wiesz JAK RADZIĆ SOBIE 

Z PRZEMOCĄ,
Jeśli czujesz się  SAMOTNA
Jeśli czujesz się  BEZSILNA I BEZRADNA, 
Jeśli chcesz coś  ZMIENIĆ, ZROZU-

MIEĆ,
Jeśli chcesz  POSZUKAĆ MOŻLIWOŚCI 

WYJŚCIA z Twojej trudnej sytuacji.
Możesz wziąć udział w grupie wsparcia 

dla kobiet.
Spotkania grupy są nieodpłatne, odby-

wają się w każdy poniedziałek o godzinie 
17.00 w pomieszczeniach Klubu Pracy 
przy ul. Kleczewskiej 56.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z psychologiem OPS, ul.Przybyszew-
skiego 80/82, Dział Pomocy Specjalistycz-
nej, pok. nr 18, I p., tel: 639-87-72 w.112 
lub 130.  

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU 2006
szkolnym, powiatowym,  wojewódzkim, 
do 18 maja 2006 oraz centralnym z fi-
nałem w Warszawie 16 czerwca br. (dla 
przedszkoli festiwal kończy się na etapie 
powiatowym). Przedmiotem oceny będzie 
jeden utwór wokalno-muzyczny zgłoszony 
przez placówkę, treść tekstu musi dotyczyć 
tematyki zdrowotnej. Tekst utworu musi być 
własny i po raz pierwszy wykonywany na 
festiwalu. Muzyka może być twórczością 
własną lub zapożyczona. Opiekunowie 
zgłaszający uczestnictwo wykonawcy lub 
wykonawców obowiązani są dostarczyć 
maszynopis tekstu wykonywanej piosenki 
do organizatorów (w momencie zgłaszania 
uczestnictwa). Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do publikacji tekstów w wyda-
wanym folderze festiwalu.

W zeszłorocznym XV Siedleckim Festi-
walu Piosenki o Zdrowiu, zorganizowanym 
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w m. st. Warszawie, wzięło 
udział 17 przedszkoli, 3 szkoły i gimnazjum. 
Z naszej dzielnicy do festiwalu przystąpiło 

Przedszkole Nr  346 przy ul. Klaudyny 8 
i otrzymało dyplom za uczestnictwo w kon-
kursie. Miłą niespodzianką było zajęcie  
II miejsca w etapie powiatowym przez 
bielańską Szkołę Podstawową Nr 80 przy 
ul. Aspekt 48. 

Honorowy patronat nad imprezą objął 
Główny Inspektor Sanitarny, zaś organiza-
torami są: Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Warszawie, Woje-
wódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Łodzi, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Siedlcach.

Patronat medialny nad imprezą objął  
program Telewizji Polskiej OTV Gdańsk „Od 
Przedszkola do Opola”. Udział w festiwalu 
zapowiedział prowadzący tę audycję Michał 
Juszczakiewicz. Tegoroczny festiwal ma po 
raz pierwszy charakter ogólnopolski. 

Przedszkola i szkoły zainteresowane 
wzięciem udziału w festiwalu proszone są 
o kontakt z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w m. st. Warsza-
wie, ul. Kochanowskiego 21, tel. 022 310 79 
33 do 36, e-mail: warszawa@psse.waw.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do etapu 
powiatowego – 31 marca 2006.

Artur Bachański

POLSKIE 
CENTRUM 
MEDIACJI

zaprasza na 
Spotkania grupy wsparcia 

dla osób w sytuacji konfliktu
Dadzą Ci wsparcie i zrozumienie płyną-

ce od osób w podobnej sytuacji.
Zwiększą Twoją skuteczność w radzeniu 

sobie w sytuacji konfliktowej.
Pomogą, przez wspólną pracę wszyst-

kich członków grupy, w oparciu o ich wie-
dzę, umiejętności oraz wzajemną troskę.

Spotkania odbywają się w środy w godz. 
17.30 – 19.30 w filii Polskiego Centrum Me-
diacji przy ul. Schroegera 82 lok. 5 (wejście 
od ul. Kleczewskiej), Warszawa Bielany.

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestniczenia 
pod numerem telefonu: (022) 865 52 72.

W wybrane środy w spotkaniach uczest-
niczy psycholog.

Spotkania grupy wsparcia są bezpłat-
ne, dofinansowane przez Urząd m. st.
Warszawy.
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WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA 
Przystanek Piaski 

Będzie waloryzacja
Zgodnie z ustawą emerytalną, świad-

czenia wzrastają, gdy inflacja, liczona od
ostatniej waloryzacji, wyniesie najmniej 
5%. Zasada ta, choć krytykowana, obo-
wiązuje od lat. Obecny rząd obiecuje, że 
zostanie zmieniona. Zmiana ma umożliwić 
podwyższanie emerytur i rent niezależnie 
od gusowskich wskaźników inflacji. Czy
w sposób korzystniejszy dla świadczenio-
biorców? – pokaże życie, tak jak pokazało, 
że uzależnienie tych podwyżek od harców 
rynkowych permanentnie przysparza pisz-
czącej biedy. Wszystko drożeje, ale póki 
oficjalnie nie wiadomo o ile, nikt nam grosza
nie doda, więc 10 milionów emerytów i ren-
cistów, jak kania deszczu, czeka marca. 
W tym bowiem miesiącu, po ogłoszeniu 
wskaźnika inflacji za ubiegły rok, państwo
nam świadczenia podwyższy. A tu okazuje 
się – nie raz już tak bywało – że wskaźnik 
jest za niski. Dla gospodarki duży plus, dla 
emeryta, zwłaszcza z tzw. starego portfe-
la, prawdziwe nieszczęście. Na przykład 
ostatnia waloryzacja miała miejsce nie 
przed rokiem, tylko przed dwoma laty, bo 
w roku 2004 inflacja wyniosła 3,5%, a nie
owe ustawowe 5%. Ale, poniekąd dzięki 
temu, że w 2005 roku nie dostaliśmy nic, 
od 1 marca bieżącego roku zwaloryzują 
nam emerytury, renty oraz inne świadczenia 
okresowo podwyższane, np. renty socjalne 
czy zasiłki przedemerytalne, bowiem sku-
mulowany wzrost cen od momentu ostatniej 
waloryzacji, czyli za minione dwa lata, 
„zaowocował wskaźnikiem 5,7%. 

Dobrze jest mieć babcię
Anię, Julę, Paulinkę i Pawełka wszystkie 

„babcie” powitały serdecznie, z niekłamaną 
radością, z jaką witamy wnuczęta własne. 
I wspominają, że dzieciaki też zachowywały 
się tak, jakby przyszły w odwiedziny do bab-
ci. Porozsiadały im się na kolanach, gadały 
jedno przez drugie,  śpiewały piosenki. To 
była – tłumaczy Mirek Rafalik – pierwsza 
próba nawiązania bliższego kontaktu mię-
dzy Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów Nr 
1 a wychowankami Domu Dziecka im. Ma-
ryny Falskiej, czyli przyjęcie dla „wnucząt” 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci dostały 
prezenty, pałaszowały upieczone dla nich, 
prawdziwe domowe racuszki. 

Babcia, to jest ktoś ciepły, emanujący 
spokojem, pogodą ducha, kochający. Mały 
człowiek nie myśli o niej, że to „mama mojej 
mamy czy taty” wie tylko, że to babcia. Więc 
nie musi być prawdziwa. Dziecko może sobie 
rosnąc ciesząc się, że ją ma, albo że tam, 
gdzie przychodzi w odwiedziny, ma ich wiele... 
W dodatku odwiedziny mają być obopólne. 
Seniorzy też będą przychodzić do dzieci.

W piątek przed wieczorem
Druga ciekawa inicjatywa animatorów 

z Ośrodka Wsparcia przy al. Zjednoczenia, 
to klubowe spotkania otwarte, na które 
może przyjść każdy. W bieżącym roku za-
planowano cykl gawęd – prelekcji w każdy 
pierwszy piątek miesiąca, o godz. 15.00, 
pod wspólnym hasłem „W piątek przed wie-
czorem”. Oprawę wymyślono nastrojową: 
kolorowe lampiony, wygaszone światła.

W takim nastroju przebiegał styczniowy 
„Wieczór Trzech Króli”, a w lutym – „Dobry 
ksiądz Jan” – recytacja poezji ks. Jana 
Twardowskiego i spotkanie z jego przyja-
ciółmi. Natomiast  3 marca klub zaprasza na 
wieczór poezji Agnieszki Osieckiej i Bułata 
Okudżawy. Bliższe informacje o tematyce 
i terminie można uzyskać pod numerem 
telefonu: 022 864 27 55.

A w sobotę coś dla ducha
Pod takim hasłem Zespól Animatorów 

Kultury przy Radzie Programowej Senio-
rów Bielańskich organizuje comiesięczne 
spotkania otwarte o tematyce historycznej, 
patriotycznej, o wielkich Polakach, mean-
drach naszych dziejów itp., kontynuując 
piąty już rok cykl tych  imprez, Zespół 
zaprasza bielańczyków oraz mieszkań-
ców innych dzielnic, do Środowiskowego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Nr 
2 przy ul. Wrzeciono 5a w soboty, na godz. 
15.00. Tematy spotkań: 25 lutego – „Melodia 
jest duszą pieśni” (w 190. rocznicę urodzin 
Oskara Kolberga), 25 marca – „Larum grają, 

Głos Seniora
panie pułkowniku” ( w 160. rocznicę urodzin 
Henryka Sienkiewicza, 22 kwietnia – spotka-
nie z parlamentarzystą, 20 maja – „Sprawa 
honoru” (Dywizjon 303 i Monte Cassino), 
10 czerwca – 50. rocznica poznańskiego 
czerwca, 23 września – „Kultura współdzia-
łania i organizowania społecznego” (piąta 
rocznica istnienia zespołu), 21 października 
– „Księża – męczennicy PRL”, 18 listopada 
– „Diament odnaleziony w popiele. Praw-
dziwe losy czterech pancernych”, 9 grudnia 
– „Historia pomników warszawskich”. 

Seniorski karnawał
Dopiero po bielańskich seniorach widać, 

jak taniec odmładza. Wszelkie bale, klubo-
we wieczorki taneczne, złote podwieczorki 
w BOK, wieczory w „Saloniku Hanny Rek” 
(też  w BOK) zaludniamy niczym młodzieżo-
we tańcodromy i zamieniamy w dyskoteki, 
hulając aż miło. Zauważyliśmy, że bywalcy 
tych imprez od razu przechodzą na ty. To 
też młodzieżowa moda, zatem bez ceregieli 
panowie i panie!

„Głos Seniora” też taniec kocha, a że 
styczeń i luty obrodziły imprezami, więc 
się bawił razem z wami, zaliczając m.in. 
trzy złote podwieczorki, dwa bale w klubie 
Mieszkańców „Chomiczówka”, bal w Ośrod-
ku Wsparcia przy ul. Wrzeciono 5a, bal 
w Bielańskim Ośrodku Kultury oraz kilka 
pomniejszych, roztańczonych czwartków 
i poniedziałków. Mniejsze zawracania głowy 
nogami tym się u nas różnią od większych, 
że przybywa się w odzieniu świeżym i lek-
kim, ale nie wystrzałowym. Natomiast na 
balach obowiązuje wielka gala. 

Na Chomiczówce widzieliśmy damy 
w długich sukniach bez pleców, wieczorowe 
płaszcze i nawet jedną futrzaną etolę. Za-
uroczyła nas też wróżka, która zjawiała się, 
by wróżyć, w obcisłych spodniach, szame-
rowanych botach za kolana i w przepasce 
na włosach. Na Wrzecionie podziwialiśmy 
dżentelmena ze srebrnymi spinkami przy 
frakowej koszuli, niebotyczne szpilki jednej 
z pań i różowe boa szefowej. I wszędzie 
wachlarze, zapach perfum, szampańskie 
humory... A że na tańcach przeważały pa-
nie, jak zresztą na wszystkich dyskotekach, 
więc i rytmy rozbrzmiewały młodzieżowe: 
mniej walców i tang, więcej rumb i samb 
– żeby można się było wyskakać, nie cze-
kając na zaproszenie przez partnera. 

Wydziałowi Kultury Urzędu Dzielnicy, 
Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej „Chomiczówka”, dyrekcji 
Bielańskiego Ośrodka Kultury, koleżankom 
i kolegom nie szczędzącym sił i czasu dla 
przygotowania oprawy tych imprez (poczę-
stunków, dekoracji sal, sprzątania i zmywa-
nia po balujących) gorąco dziękujemy. 

Sprostowanie
W numerze styczniowym, na podstawie 

informacji uzyskanej w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej napisaliśmy, że prawo do 
ponownego ustalenia podstawy wymiaru i wy-
sokości pobieranego świadczenia mają osoby, 
które po przejściu na wcześniejszą emeryturę 
lub na rentę, w okresie do osiągnięcia wieku 
emerytalnego pracowały jeszcze co najmniej 
30 miesięcy. Tymczasem znowelizowany 
w lipcu 2004 r. artykuł 53 ustawy emerytalnej 
(Dz. U. Nr 39 z 2004 r., poz. 353) przyznaje 
to prawo tylko emerytom. Przepraszamy 
rencistów za wprowadzenie w błąd. 

Pod redakcją: 
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant: 
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Styczniowe spotkanie członków Bie-
lańskiego Klubu Kombatanta, przeprowa-
dzone tradycyjnie w trzecią środę miesią-
ca, poświęcone było głównie omówieniu 
przygotowanych przez  sekretarza klubu 
Stefanię Dąbrowską, dwóch ważnych 
dokumentów. 

Pierwszy z nich to plan uroczystości 
patriotycznych w 2006 roku na terenie 
dzielnicy Bielany, organizowanych przez 
Wydział Kultury dla upamiętnienia  ważnych 
w historii  naszej ojczyzny wydarzeń  z nie-
odległej przeszłości, takich np. jak wybuch 
II wojny światowej, Powstanie Warszawskie, 
bitwa  „Warszawskie Termopile”, Święto Nie-

Po uzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości w 1918 roku, puste i piaszczyste 
Pola Bielańskie stały się rozległym pla-
cem budowy.

Najbardziej charakterystyczne dla ów-
czesnych Bielan były inicjatywy spółdzielcze 
i różnych organizacji społecznych. Inicjowana 
z funduszy państwowych Mieszkaniowo-Bu-
dowlana Spółdzielnia „Zdobycz Robotnicza”, 
powstała w 1926 roku, zrzeszała pracowni-
ków instytucji państwowych, którym udziela-
no kredytu na budowę własnego domku.

Powstały stylowe obiekty budowlane, połą-
czone ścianami w długie szeregi. Tworzą one 
rodzaj segmentów długiej budowli. Wznoszo-
no też malownicze dworki bliźniacze. Stanowi-
ły je wille parterowe o wysokich poddaszach, 
kryte drewnianym dachem dwuspadowym 
z czerwoną dachówką. Powstawała nowa 
sieć ulic na Polach Bielańskich. Zakładano 
nowe linie autobusowe. Z placu Konfederacji 
zaczął kursować autobus „Z” do placu Wilso-
na. Budowano też linie tramwajowe (wiadukt 
nad torami kolejowymi przy Dworcu Gdań-
skim powstał dopiero w 1937 roku). Wzrastała 
szybko liczba mieszkańców.

W celu usprawnienia transportu ma-
teriałów budowlanych, a głównie drewna, 
wykorzystywano istniejącą linię kolejową 
szerokotorową, wcześniej zbudowaną przez 
wojsko. Prowadziła ona z Dworca Gdańskie-
go, poprzez skraj Żoliborza, następnie ulicą 
Marymoncką i dalej do Palmir w Puszczy 
Kampinoskiej. W Palmirach znajdowała się 
Składnica Wojskowa, której komendantem, 
do wybuchu II wojny światowej, był kapitan 
Aleksander Racki, ojciec Adama Rackiego 
mojego kolegi z „Szarych Szeregów”.

Na odcinku bielańskim wspomniana linia 
kolejowa przecinała ulicę Ogólną, przy wylo-
cie której znajdował się przystanek „Piaski”. 
Kursowały również rano i wieczorem dwa 
składy osobowe na trasie Dworzec Gdański 
– Łomianki. Później trasę przedłużono do 
Kazunia i Modlina.

Tak się złożyło, że jako czterolatek, 
w 1935 roku jechałem tym pociągiem z ma-
mą Janiną i jej siostrą Marią do Modlina na 
przysięgę wojskową brata mamy Stefana, 
który służył jako saper w Twierdzy Modlin.

Naturalnie nie pamiętam dokładnie tej 
wyprawy, ponieważ ukołysany jazdą usnąłem.  
Natomiast mam relacje z podróży od cioci Ma-
rii, która opowiadała mi szczegóły po kilku la-
tach. Śmiano się ze mnie w rodzinie, że mama 
i ciocia musiały mnie dźwigać na plecach.

Na wysokości dzisiejszego styku ulic 
Kasprowicza i Żeromskiego, znajdowała 
się „mijanka” i bocznica kolejowa, gdzie 
składano materiały budowlane. Powstał też 
niewielki tartak, gdzie odbywała się wstępna 
obróbka drewna (piłą mechaniczną). Oko-
liczni mieszkańcy ze Słodowca i osiedla 
Piaski zabierali stamtąd bezpłatnie wióry 
i trociny na opał.

Jak dowiedziałem się od starszych 
mieszkańców Bielan, podobno istniał pro-
wizoryczny tor kolejowy wzdłuż dzisiejszej 
ulicy Kasprowicza, dochodzący do wysoko-
ści ulicy Chełmżyńskiej (obecna Płatnicza). 
Dostarczano nim materiały budowlane, ze 
wspomnianej bocznicy kolejowej bezpo-
średnio na plac budowy osiedla „Zdobycz 
Robotnicza”. Tor został zlikwidowany po 
zakończeniu budowy. 

Jerzy Głosik

PLANY KOMBATANTÓW
podległości, uroczystości ku czci poległych 
i pomordowanych. Zostały tu precyzyjnie 
określone daty i miejsca spotkań oraz spo-
sób uczczenia  tych rocznic. W planie tym 
przewidziano również uroczyste spotkania 
środowisk kombatanckich z okazji Świąt 
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Drugi dokument, to również plan roczny, 
ale odnoszący się do tematyki  dwunastu 
comiesięcznych spotkań klubowych. Poza 
sprawami stricte organizacyjnymi, znala-
zły się w nim wspomnienia kombatantów 
z udziału w walkach wojennych, w ruchu 
oporu w okresie okupacji oraz w Powstaniu 
Warszawskim. Nadto zaplanowano całą se-

Czekając na metro
18 protestów na warunki i wyniki prze-

targów. Skierowanie aż 10. odwołań na 
rozstrzygnięcia tych protestów do arbitrów 
Urzędu Zamówień Publicznych. Żaden 
z wyroków w tej instancji nie podważa pra-
widłowości prowadzenia przetargów i ich 
rozstrzygnięć. Do sądu okręgowego jed-
nak wpłynęło, jak dotychczas, 6 skarg na 
te wyroki. Sąd wydaje 2 orzeczenia – oba 
na korzyść Metra Warszawskiego. Niecier-
pliwie czekamy na kolejne rozprawy. 

Ten niechlubny rekord należy 
do firm ubiegających się o trzy kon-
trakty na budowę poszczególnych 
części bielańskiego odcinka metra. 
Trwa swoista wojna o możliwość 
zawarcia kontraktów opiewających 
w sumie na niemal 800 milionów 
złotych. Bronią w tej walce są 
próby wzajemnego wykluczenia 
się konkurentów z przetargu, za 
pomocą zapisów ustawy (zarzuty 
o niekompletność ofert, zaniżenie 
cen, brak doświadczenia, itd.). 

Artykuł 180 ust.1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych stanowi, że 
„Wobec czynności podjętych przez 
zamawiającego w toku postępo-
wania oraz w przypadku zaniechania przez 
zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można 
wnieść pisemny protest do zamawiającego.” 
Ten właśnie artykuł ustawy pozwala każdemu 
oferentowi składać protest „na wszystko”, 
a tym samym opóźniać i w znaczny sposób 
utrudniać sprawne przeprowadzenie proce-

Rekord Polski w protestowaniu
dury przetargowej, na co zamawiający, czyli 
w tym przypadku Metro Warszawskie, nie ma 
żadnego wpływu i nie jest w stanie przewi-
dzieć ile i jakie protesty mogą wpłynąć.

W każdym razie Metro Warszawskie 
posiada wszystkie niezbędne dokumenty 
i pozwolenia potrzebne do rozpoczęcia prac. 
Ma je od kilku miesięcy. Pierwszy przetarg roz-
strzygnięty został już we wrześniu i wkrótce po 
tym rozpocząć powinny się już prace ziemne. 
Kolejne przetargi, rozstrzygane w październiku 

i grudniu, nie oznaczały – również w tych przy-
padkach – rozpoczęcia budowy. 

Niestety najbardziej poszkodowanymi 
w tej wojnie okazują się mieszkańcy Bielan, 
którzy wciąż czekają na rozpoczęcie prac 
budowlanych na ul. Kasprowicza.

Grzegorz Żurawski
Metro Warszawskie Sp. z o.o.

rię prelekcji historycznych, przygotowanych 
przez profesjonalistów.

Trzeba tu podkreślić, że obydwa doku-
menty zyskały ogólną aprobatę, a prezes 
klubu Stanisław Kramarz z uznaniem 
odniósł się do przedłożonych planów.  
Przede wszystkim jednak ciepło i w samych 
superlatywach oceniał efekty pracy Steni 
Dąbrowskiej w Bielańskim Klubie Komba-
tanta. Uczestnicy spotkania gromkimi okla-
skami potwierdzili tę opinię.  Prezes Kramarz 
stwierdził też, że lista członków klubu nie jest 
zamknięta dla innych kombatantów i innych 
kombatanckich środowisk. „Jeśli sala, w któ-
rej się spotykamy jest za mała – mówił – to 
przeniesiemy się do większej”.  

Mieczysław Pierzchała
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Policjanci z Sekcji do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą, już po raz 
3 w swojej działalności odebrali  13 
stycznia „Złotą Blachę”. Tę prestiżową 
nagrodę wręczyli policjantom Komen-
dant Główny Policji Marek Bieńkowski 
oraz Maryla Rodowicz.

Historia „Złotej Blachy” sięga 1998 roku, 
wtedy też po raz pierwszy została ona przy-
znana trzem najlepszym jednostkom, które 
swoimi działaniami osiągnęły najwyższe 
wyniki w ujawnianiu i zwalczaniu przestęp-
czości intelektualnej. Nagroda ta jest przy-
znawana z inicjatywy Koalicji Antypirackiej. 
Jest to organizacja składająca się z Bu-
siness Software Alliance (BSA), Związku 
Producentów Audio Video (ZPAV) i Fundacji 
Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA). 
Te trzy instytucje zrzeszają producentów 
i dystrybutorów najbardziej znanych firm mu-
zycznych, filmowych oraz twórców progra-
mów komputerowych. Przyznawana od 8 lat 

„Złota blacha” 
dla bielańskich policjantów

„Złota Blach” jest wyróżnieniem szczególnie 
ważnym dla jednostek, które zostały nią na-
grodzone, jako wyraz uznania za całoroczną, 
ciężką i żmudną pracę policjantów, którzy 
zajmują się zwalczaniem zjawisk nielegalne-
go kopiowania i rozprowadzania twórczości 
intelektualnej. Bielańscy policjanci otrzymali 

„Złotą Blachę” po raz pierwszy w 2001 roku. 
Już rok później Sekcja do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą mogła się poszczycić 
drugą „Złotą Blachą”. W tym roku po raz 
trzeci Komenda Rejonowa Policji Warszawa 
V odebrała „Złotą Blachę”. Razem z naszymi 
funkcjonariuszami w szeregu najlepszych 
jednostek stanęły Komendy Miejskie Policji 
z Lublina i Rzeszowa. W całej historii przy-
znawania „Złotych Blach” tylko dwie jednost-
ki otrzymały ją trzykrotnie. Jest to zatem dla 
policjantów z komendy przy ul. Żeromskiego 
tym większe wyróżnienie. 

M. Jamka, 
Oficer Prasowy KRP Warszawa V

Wielkie, stalowe rusztowania, metalo-
we elementy konstrukcji, widoczne worki 
z cementem, zabezpieczone ogrodzenie 
– zapewne każdy mieszaniec Bielan prze-
chodząc ulicą Żeromskiego zastanawiał się, 
co dzieje się na dachu Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa V.

Otóż od grudnia ubiegłego roku 
w naszym budynku ruszyły pierwsze in-
westycje remontowo-modernizacyjne. 

W „pierwszym rzucie” do reali-
zacji poszedł pomysł dobudowania 
trzeciego piętra w naszej komen-
dzie. Zakończenie dobudowy ma 
nastąpić pod koniec marca, wtedy 
też zostanie odmalowana i wyre-
montowana zewnętrzna część sie-
dziby naszej komendy. Wówczas 
robotnicy wejdą z remontem do 
wnętrza budynku. Koniec wszyst-
kich inwestycji remontowych prze-
widziany jest na początek wakacji. 

Remont w bielańskiej komendzie
Mamy nadzieję, że w nowych warunkach 
wszystkim policjantom będzie się lepiej 
i efektywniej pracowało, a dla osób, które 
przychodzą do naszej jednostki siedziba 
Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, 
wizualnie będzie bardziej przyjazna. 

M. Jamka, KRP Warszawa V

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI W WARSZAWIE  OGŁASZA 
ROZPOCZĘCIE NOWEJ PROCEDURY DOBORU 

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY  W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
Planowane są przyjęcia do służby w następujących terminach: 
9 maja 2006 – 300 osób 
28 sierpnia 2006 – 295 osób 
21 listopada 2006 – 195 osób
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY 

ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 03 LUTEGO DO 31 LIPCA 2006 ROKU W CENTRUM 
DOBORU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE AL. SOLI-
DARNOŚCI 126 ODPOWIEDNIE DOKUMENTY. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ: 

– na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie 
internetowej Komendy Stołecznej Policji (www.policja.waw.pl) 

– w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, tel. 022 
603-65-68, 022 603-75-38, e-mail: ksp.dobor@policja.waw.pl 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. 

Dawnom cię nie widział Zenek, na 
bazarku. Miałem lista skrybnąć, alem 
gdzieś twój adres posiał. Piszę więc te 
słowa, to se je przeczytasz w gazecie 
naszej dzielnicowej, co mnie łamy życz-
liwe otworzyła. Powiem ci jedno Zenuś, 
Wolumen już nie ten, co kiedyś.

Uważaj, zagajam w temacie. 
We wtorek i piątek na zieleniak żeś 

przychodził. Cyganka cię skubła, a jażem ją 
złapał. Tak poznalim się razem. Pamiętasz 
kartofle – amerykany, prawdziwe pecyny,
nie byle mikrusy. Plackiś smażył a la Hotel 
Bristol! Albo te marchewy jak bejsbole, na 
kurzym łajnie hodowane. Smak trzymały 
i kolor. Prima sort. I ogór odpowiedni też; 
jakżem zakisił, normalnie niebo w gębie. 
Jaja wsiowe były, dwa żółtka w jednym, na 
bank. Dzisiej one bardziej fermowe, seryjne. 
Co tu gadać. Tera wszystko bez smaku, 
plastikowe, inne jakeś. Myślisz Zenuś, że 
przez te ozony tak się porobiło?  

Niedziela zawsze nasza była, nie? 
Wiem, wiem, zara mi powiesz, że wybred-
ny fajans, lubiałem. Po prawdzie mówiąc, 
nie zaprzeczem. To pieniążek bardziej 
zabytkowy se kupiłem, a to knigę przed-
wojenną, albo winyla z Presleyem w roli 
głównej. Wciongło mnie to życie bardziej 
kulturalne. Wiesz, jak ono ucapi, to nie po-
puści. Szczególnie muzykalia mi podejszły: 
Bitelsy, Hendrixy, Dylany i inne. W krótkim 
okresie szejset longplejów zabezpieczyłem. 
To były czasy!      

Teraz rozwinę temat. 
Jak kompakty nastały, tośmy się pogubili 

w tej kosmicznej technice. Głupio tak być do 
tyłu, nie? Przecie my młode chłopy jeszcze. 
Jakżeś kupił odtwarzacza CeDe, ale się 
ferajna dziwiła, jakie to sprytne pudełko. Igły 
nie ma, rowka nie ma, do dziury wkładasz, 
laserem naświetlasz, a gra jak haj fidelity.
Tylko Heniutek jeden nie zakumał, bo jak 
się płyta skończyła, to na drugom strone 
jom przełożył i jeszcze dziwił, że nie gra. 
Pamiętasz to Zenuś?

Aniśmy się obejrzeli, jak ruskie przy-
szły i dawaj tymi piratami handlować. Na 
naszem bazarku! Co robić, demokracja 
nastała, każden orze jak może. Kupiłeś 
u nich płytę Madonny pisało, że 14 piose-
nek, a było 12. Mówiłem: widzisz frajerze, 
na kij ci taki badziew? A ty, że dychacza 
dałeś, a w sklepie sześdziesiont stoi, to się 
opłaca. Potem żeś cóś kombinował na boku 
z tymi podróbami. Gadałeś niczym profesor: 
Fenicjanie piniondz wynaleźli, a rynek nie 
znosi próżni. Jak cie raz chłopaki z Żerom-
skiego zahaltowali, towar zabrali i na dołek 
wsadzili, przeszło ci jak renkom odjoł. 

Kupiłeś se wtedy dziennik ustaw z tem 
prawem autorskim. Obcykałeś się w te 
paragrafy. Więc dalej sterczelim z tymi wi-
nylami. Chciałeś mi je za psi grosz ożenić, 
a jażem nie pozwolił. Mówiłem: czekaj, 

CO JEST GRANE 
NA WOLUMENIE?  

wróci moda na longi, będzie do przodu. 
No i wróciła. 

Obecnie to ja tylko turystycznie przycho-
dzę; pozwiedzam, z ludźmi pogadam. Więc 
ci powiem, że kipisz robili na tych piratów 
nie raz. Napatrzyłem się na te naloty, że 
strach się bać. Narodu zgarniali, klientów 
różnych płoszyli i tak wkoło Macieju. 

Fakt, że od 1 lutego pieszczoty sie za-
kończyły. Powiesili pomarańczową tablice 
na administracji bazarowej, że nie wolno 
sprzedawać płyt, kaset, filmów, progra-
mów – no, wszystkiego co gra. Masz farta 
Zenuś, żeś wtedy odpuścił, bo tera nie 
miałbyś łatwo. Handlarze w panikę letką 
wpadli, każden chce żyć, nie? Co tu robić? 
Dodatkowo, ta panienka z megafonu co 
chwilę komunikat czytała, żeby se ludzie nie 
myśleli, że to kolejne bajo - bongo. Wyszło 
na to, że płytami ze sklepu też nie można 
handlować. Powiem ci, żem się tu mocno 
zamyślił. No bo jak to? Co ma pirat do ory-
ginała? Masz tego halograma na pudełku 
i co nieważny jest, czy jak? 

Pytałem administracji, jako obywatel 
ciekawy. Ten co bilety stemplował, bumagę 
urzędową mnie pokazał. Siadłem se koło 
niego i czytam od góry do dołu. No fak-
tycznie, pisało jak byk, że tutej się prawo 
autorskie narusza ustawicznie, więc ZPAV 
i inne mocniejsze służby, zakończą te ciu-
ciubabkę w trymiga. Pieczontek tam było 
od groma jasnego, znaczy się, pomyślałem, 
żartów nie ma. Wiesz Zenuś, com zrobił? 
Nawet rozmawiałem z tym ZPAV-em, bom 
ciekaw był, jak to wygląda z ichniej strony. 
Dowiedziałem się, że na Wolumenie spra-
wy zaszły za daleko, straty producentów 
są duże i dlatego tu porządek być musi. 
Ich działania to jedno, a administracyjny 
zakaz handlu nośnikami optycznymi, to 
drugie. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. 
Na koniec dodano, że proceder jest obfity,
oni go ukrócą i nie ma przebacz. 

Zmierzam do końca.   
To mnie dało wiele do myślenia w tej 

kwestii. Przeczytałem specjalnie w tym 
temacie kilka gazet mądrych, o piractwie 
w szczególności. To wygląda tak: świato-
wym interesem kręcą wielkie koncerny pły-
towe, dyktujące ceny na rynku. To jest bra-
chu taka kosmiczna kasa do wyrwania, że 
mózg się lasuje.  Dlatego masz w polskim 
sklepie byle płyte średnio po 50 – 70 zeta. 
Do tego jeszcze Vat, marże i inne narzuty. 
To tak z grubsza. No to piraci – myk, i dawaj 
im koło pióra robić. Jak tamci zobaczyli, że 
im duża sałata ucieka bokiem, to się za to 
wzięli. U nasz Stadion był, teraz przyszła 
pora na Wolumen. 

Więc gdyby ci do łba strzeliło i chciałbyś 
znowu pokręcić na boku, to ci powiem: daj 
se siana, szkoda nerw. Teraz tu już nie tak, 
jak dawniej. Było, minęło i nie wróci.

Leszek Rudnicki

Pokazy walk pod takim właśnie ha-
słem organizuje w szkołach Warszawska 
Straż Miejska. Instruktorzy – strażnicy 
uczą dzieci i młodzież padów, bloków 
i podstawowych technik obronnych, 
stosowanych w zapasach i karate.

W ten sposób chcą rozbudzać zainte-
resowanie tymi dziedzinami sportu i  zade-
monstrować możliwości praktycznego wyko-
rzystania zdobytych umiejętności w różnych 
sytuacjach życiowych. W środę 
11 stycznia taki właśnie pokaz 
odbył się w Szkole Podsta-
wowej im. S. Czarnieckiego 
przy ul. Fontany 3. Uczniowie 
z dużym zainteresowaniem, 
a nawet z przejęciem obserwo-
wali zaimprowizowane przez 
zawodników na macie sytuacje 
i zachowania ludzi. A był to 
pokaz w mistrzowskim wyko-
naniu. Wystąpili m. in. Robert 
Żółtowski – wicemistrz Europy 
juniorów, wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski w zapasach 
w stylu klasycznym, Jacek 
Sidorowski i Mariusz Wiśniew-
ski – wielokrotni medaliści 
Mistrzostw Polski w zapasach 

Trenuj ze Strażą w stylu klasycznym i Artur Diadia – mistrz 
Europu w karate. Swoje umiejętności zade-
monstrował także Andrzej Malina – mistrz 
świata w zapasach w stylu klasycznym, który 
prowadzi lekcje WF właśnie w szkole przy 
ul. Fontany.

Zainteresowanie młodej widowni świad-
czy, że takie  pokazy są bardzo potrzebne. 
Redakcja „Naszych Bielan” chętnie pomoże 
szkołom i innym placówkom w nawiązaniu 
kontaktów z instruktorami działającymi 
w Straży Miejskiej.

W. B.        
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Dyżury Radnych Okręgu nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna

(granica biegnie ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią 
Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, 
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)

1.

2.

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

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

4.
Wąsik Jarosław 
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej

5.
Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

1.

2.

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

1.

2.

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

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

3.
Komorek Irena – PiS
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Członek Komisji Mieszkaniowej

4.
Wawer Stanisław – LPR
Członek Komisji Skarbu,
Mieszkaniowej

5.

Marek Świderski – PiS
tel. 0-501-367-772
e-mail: marek.swiderski@wp.pl
Członek Komisji Samorządowej, 
Oświaty, Rodziny

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

3.

Szewielow Andrzej 
– Sekretarz Klubu PiS
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, 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
Komisji Mieszkaniowej

1.

2.

Kapłon Aleksander – PiS
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Mossakowska Maria – SLD-UP
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

3.
Szadurski Karol – PiS
Przewodniczący Komisji Inwestycji, 
Członek Komisji Skarbu

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

5.
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP
Przewodniczący Komisji
Mieszkaniowej, Członek Komisji 
Architektury, Inwestycji

Dyżury Radnych Okręgu nr IV 
Osiedla: Wrzeciono, Młociny

(od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po 
granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. 
Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. 
Improwizacji i dalej między osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dzie-
kanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do 
granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

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

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

Dyżury Radnych Okręgu nr III 
Osiedla: Piaski, Chomiczówka

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

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

(linia rozdzielająca biegnie po granicy dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, 
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego, 
ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki 
Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

1.

2.

Mazurek Piotr – PO
Przewodniczący Komisji Skarbu,
Członek Komisji Architektury
Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Architektury, 
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej

3.
Rutkowski Władysław
Członek Komisji Architektury,
Inwestycji

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

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

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Dyżury radnych w lutym i marcu 2006

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

6 6

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

20 20

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

8,22 8,22

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

8,22 8,22

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

2 2

27 27

Miejsce
i godziny dyżuru

2006
miesiące
II III

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 
(669-39-23) 
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

6 6

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

7 7

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

6,13, 
20,27

6,13, 
20,27

16

w ramach dyżu-
ru Przewodniczą-
cych Rady w dru-
gi poniedziałek 
miesiąca

4 4

w ramach dyżu-
ru Przewodni-
czą cych Rady 
w pierwszy ponie-
działek miesiąca

Miejsce
i godziny dyżuru

2006
miesiące
II III

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

15 15

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 15.30-16.15
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-17.30

8 8

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-18.00

14 14

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

23 30

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

w ramach dyżu-
ru Przewodni-
czących Rady 
w trzeci ponie-
działek miesiąca

Miejsce
i godziny dyżuru

2006
miesiące
II III

Unia Pracy tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-17.00
Gimnazjum Nr 5
ul. Wrzeciono 24
godz. 17.10-18.10

6,20 6,20

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. 18.00-19.00
Przychodnia Rejonowa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

1 1

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

7,21 7,21

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

9 9

7 7

2,23 2,23

- -

1 1

Miejsce
i godziny dyżuru

2006
miesiące
II III

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

6

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

13 13

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

1 1

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

20 20

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-18.00

6 6

6

Miejsce
i godziny dyżuru

2006
miesiące
II III

16

20 20

13 13

Dyżur Radnego m. st. Warszawy

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

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

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

15 15

20 20

27 27

8 8

8 8
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Bielański Ośrodek Kultury 
ul. Goldoniego 1, tel. 834 65 47, 

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

Zajęcia taneczne dla przedszkolaków
pod kierunkiem Lidii Pracownik

Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa młodsza 
(szkoła podstawowa) pod kierunkiem Lidii Pracownik

wtorek godz.  16.45 – 17.45 
czwartek godz. 16.45 – 18.15

Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa starsza 
(gimnazjum) pod kierunkiem Lidii Pracownik

wtorek godz. 18.00 – 19.30 
czwartek godz. 18.30 – 19.30

Ruch, taniec i zabawa dla najmłodszych (3-6 lat)
pod kierunkiem Beaty Bieleckiej środa godz. 12.00 – 12.45

Zespół estradowy „Bielany”  
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

poniedziałek godz. 17.35 - 20.00
wtorek, czwartek godz. 14.00 – 16.45

Studio Piosenki – zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem

Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza
środa - piątek

godz. 18.00 – 20.00

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

Rysunek i malarstwo. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej

poniedziałek godz. 16.00 – 17.30
czwartek godz.18.00 – 19.30

Maluchy malują. Zajęcia plastyczne dla  dzieci (3-5 lat) 
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

wtorek
godz.  16.30 – 17.15

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

Gimnastyka dla pań po mastektomii
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler 

Gimnastyka  usprawniająca (dla osób w wieku 
średnim) pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 18.45

Gimnastyka  rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek, czwartek
I gr. godz. 19.00 –  19.45
II gr. godz. 20.00 – 20.45

Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem  Aleksandra Wiatra

środa
godz. 19.00 – 20.00

Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku

wtorek - piątek
godz.  9.00 –13.00

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

czwartek
godz. 15.45 – 16.30

wtorek, czwartek
godz. 17.00 – 17.45

Do wszystkich sekcji (poza gimnastyką rehabilitacyjną) przyjmujemy zapisy.

Samoobrona dla kobiet 
pod kierunkiem Aleksandra Wiatra

środa 
godz.  18.00 –19.00

IMPREZY
Wieczór Kabaretowy – „Polska Szopka Całoroczna” w wykonaniu Mar-
cina Wolskiego, Joanny Jeżewskiej i Marka Majewskiego.

wstęp za zaproszeniami (sekretariat BOK)
5.03 (niedziela)
godz. 17.00

8.03 (środa)
godz. 18.00

Promocja najnowszego tomiku wierszy Miłosza Kamila Manasterskiego 
pt. „Sztuka czytania” oraz ballady Leonarda Cohena w wykonaniu Kuby 
Michalskiego.

wstęp wolny
KAZIUKI WILEŃSKIE 2006
Kiermasz Kaziukowy: wielkanocne palmy, pierniki, chleby, kindziuki.
Spektakl Teatru Polskiego z Lwowa pt. „Na wysokim zamku”, w reżyserii 
Zbigniewa Chrzanowskiego.
Kiermasz Kaziukowy: wielkanocne palmy, pierniki, chleby, kindziuki.
Koncert 30-osobowego zespołu folklorystycznego „Znad Mereczanki” 
pod kierunkiem Marii Alentynowicz, z Juszun na Wileńszczyźnie.

wstęp wolny

11.03 (sobota)
godz. 14.00-17.30
godz. 18.00
12.03 (niedziela)
godz. 10.00-13.30
godz. 14.00–15.00

Spotkanie z Tomaszem Raczkiem – promocja najnowszych publikacji 
Wydawnictwa Latarnik.

wstęp wolny
15.03 (środa)
godz. 18.00

17.03 (piątek)
godz. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa  Pawła Jasionowskiego.
wstęp wolny

24.03 (piątek)
godz. 18.00

Otwarcie wystawy „Fundacji Dom”.
wstęp wolny

„Dwie godziny dla rodziny” – spektakl teatralny dla dzieci oraz zabawy 
plastyczne z Ulą Gawrońską.

bilet wstępu dla dziecka – 10 zł
„Powitanie wiosny” – prezentacja zespołów tanecznych BOK

wstęp za zaproszeniami

19.03 (niedziela)
godz. 12.30

godz. 14.30

22.03 (środa)
godz. 18.00

Wieczór nigeryjski z cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje innych naro-
dów. W programie: występy artystyczne tancerzy afrykańskich, emisja 
filmu oraz prelekcja konkursy i niespodzianki.

wstęp wolny

Zajęcia plastyczne – „Malowane fantazją...” dla 
dzieci 6-9 lat pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

wtorek
godz.  17.30 – 19.00

od 17.03.2006 Wystawa malarstwa Pawła Jasionowskiego.
WYSTAWY

3.03. (piątek)
godz. 9.00-13.00

Uroczyste zakończenie projektu „Pracownia Filmowa” i „Pracownia Mu-
zyczna” zorganizowanych w ramach programu „Desing your life” przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

4 – 5.03. sobota
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00

Warsztaty teartalne „Zabawa w  teatr” – metody tworzenia inscenizacji 
teatralnych (kurs podstawowy).

Koszt 70 zł

7.03. (środa)
godz. 9.00 Warsztaty dla dzieci „Terapia przez sztuki plastyczne”.

EDUKACJA KLUTURALNA

Tazaro BOK – zespół tańca dyskotekowego
dla dzieci (szkoła podstawowa, gimnazjum)

pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

poniedziałek, środa
godz.  18.30 – 19.30

Studencka grupa wokalna
„Raz a dobrze”

wtorek - czwartek
godz. 19.00 – 21.00

Zajęcia z papieroplastyki dla dzieci (szkoła pod-
stawowa) pod kierunkiem Elżbiety Szmydt

środa
godz.  11.45 – 13.15

29.03 (środa)
godz. 18.00

„Spotkanie z podróżnikiem”. Filmy i pokaz multimedialny slajdów 
Weroniki Jankowskiej z Indonezji pt. „Dlaczego zmarli na Toraja nie 
umierają?”.

wstęp wolny
Spotkanie z młodzieżą z Moskwy.

wstęp wolny
31.03 (piątek)
godz. 17.00

Wystawa „Fundacji Dom”.od 24.03.2006

Tkackie Koło Seniorek 
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej

wtorek 
godz. 16.00 – 19.00

Zajęcia szachowe 
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

wtorek
godz. 18.00 – 19.00

6,13,20,27.03
(pon.)
godz. 12.30-15.00

Karnawałowe spotkania w Klubie Seniora

2,9,16,23.03 
(czwartek)
godz. 16.00-20.00 

Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich

SPOTKANIA KLUBOWE

3,10,17,24.03
(piątek)
godz. 15.30-18.30

Klub Miłośników Matematyki (dla młodzieży z gimnazjów i szkół śred-
nich). Prowadzenie Zbigniew Policiewicz.

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 21.00

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

28.03 (wtorek)
godz. 19.00

Spotkanie  Związku Polskich Fotografów Przyrody. Omówienie prac 
konkursowych.

Program Bielańskiego Ośrodka Kultury – marzec 2006

8.03. (środa)
godz. 11.00

„Jazzowe klimaty – tu króluje swing” – koncert umuzykalniający dla 
uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.

18 – 19.03. sobota
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00

Warsztaty „Arteterapia w edukacji”, prowadzone przez Grażynę Je-
zierską.

Koszt 80 zł
25 – 26.03 sobota 
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00

Warsztaty plastyczne – „Rzeźba” cz. III

25 – 26.03 sobota
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00

Warsztaty „Dodać życia do lat” cz. V pt.: „Polskie tradycje towarzyskie 
i rodzinne w animacji czasu wolnego seniorów”. Prowadzi Renata 
Repińska

Koszt 90 zł

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

IMPREZY
Spektakl „Jarosy zawsze ten sam” w wykonaniu Wojciecha Machnic-
kiego.

5.03. (niedziela)
godz. 16.00
11.03. (sobota)
godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Anną Mieszkowską, autorką książki „Ja kaba-
reciarz”.

Rodzinne spotkanie ze sztuką.19.03. (niedziela)
godz. 18.00

SPOTKANIA KLUBOWE
Spotkanie seniorów.18.03. (sobota)

godz. 17.00

EDUKACJA KULTURALNA
Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci. „Jazzowe klimaty. Tu króluje 
swing”.

8.03. (środa)
godz. 12.15

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny. „Promyk Ma-
zowsza” pod kierunkiem Barbary i Piotra Rucińskich

Plastyka dla dzieci i młodziży 
pod kierunkiem Joanny Gałązki

sobota
godz. 10.00 – 16.00

Tkactwo artystyczne
pod kierunkiem Marzenny Kustry

czwartek
godz. 11.00 -16.00

Język angielski wtorki i czwartki 
godz. 16.00-20.30

Zespół teatralny
pod kierunkiem  Danuty Owsińskiej

wtorki i czwartki
godz. 17.00 -18.30

ZAJĘCIA STAŁE
piątek godz. 16.00-18.00
sobota godz. 11.00-13.00

czwartek
godz. 16.00Gimnastyka na pływalni dla osób w wieku średnim

26.03. (niedziela)
godz. 18.00

Wieczór z balladą w wykonaniu Zygmunta Łakomskiego (śpiew i gitara) 
z akompaniamentem Włodzimierza Tyla na fortepianie.

Gimnastyka dla osób w wieku średnim 
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

czwartki
godz. 10.00-11.30

Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych czynny w godzinach pracy filii BOK

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie naszej 
dzielnicy do zamieszczania w „Naszych Bielanach” swoich ogłoszeń i reklam. Koszt 
(netto) opublikowania ogłoszeń i reklam przedstawia się następująco:

– ogłoszenia drobne:  bezpłatne
– moduł reklamowy podstawowy (5,6 cm x 6 cm): 100 zł
– dwa moduły reklamowe (11,6 cm x 6 cm):  200 zł
Rabaty
– 2 emisje       5%
– 3 emisje       7%
– 6 emisji     10%
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Maciej Podczaski w redakcji „Naszych Bie-

lan”, ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 210, tel. 639 85 18, w poniedziałki w godz. 
10.00 - 18.00 oraz wtorek-piątek w godz. 8.00 - 16.00.

„Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-21.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

„Koktajl teatralny” pod kierunkiem 
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego

poniedziałek, piątek
godz. 15.30 – 17.30

27.03 (pon.)
godz. 10.00

Eliminacje dzielnicowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
(młodzież ponadgimnazjalna i dorośli)

29 – 30.03
(środa-czwartek) 
godz. 10.00

Eliminacje dzielnicowe XXIX konkursu „Warszawska Syrenka”

luty 2006.indd   13 2006-02-21   12:09:03
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* O szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych imprez i zajęć kulturalno-edukacyjnych 
– w tym o możliwości uczestnictwa – prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury.

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA
Wystawy „gombrowiczowskie”- wystawa pt. „Ja – Gombrowicz”- wystawa „Z „Dzien-
nikiem” w Argentynie” – fotografie Jacka Milera (pon.-pt.) godz.10.00-18.00
(sob.–niedz.) godz. 9.00 -13.00. Grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia

wstęp wolny
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel. 835-43-55. 
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

EDUKACJA KULTURALNA
pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej 
15 lat
godz. 19.00-20.30

Szkoła Tańa CARO DANCE
Zaawansowani, średnio zaawansowani

Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. 
st. Warszawy.

Zajęcia odpłatne

wtorki
godz. 18.00-21.00

Zajęcia - warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1. 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Zajęcia - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy

Zajęcia umuzykalniając dla dzieci 4-6 letnich
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub „Złotego Rondelka”. Zajęcia warsztatowe obejmujące m.in. zasady 
zachowania się przy stole, dekorowania stołów na uroczystości rodzinne, 
poznania potraw kuchni regionalnych i międzynarodowych.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub Turystyczny. W działalności klubu m.in. wycieczki kulturoznawcze po 
Warszawie i okolicy, zdobywanie Warszawskiej Odznaki Turystycznej.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub Miłośników Poezji. Praca nad wierszem i z wierszem (nauka analizy i in-
terpretacji utworu literackiego, własne próby poetyckie, wieczory poezji).
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi Barbara 
Czarnecka. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT”. Zajęcia prowadzi Mariola 
Strukowska. Szczegółowe  godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

wtorki i czwartki
godz. 16.00-19.00

środy Wolontariat młodzieżowy. Zajęcia prowadzi Mariola Strukowska.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Modelarstwo lotnicze – Klub „Śmigiełko”.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Gitara i keyboard. Zajęcia prowadzi – Robert Pardela.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

wtorki
godz.13.10-15.00
czwartki
godz. 13.10-20.05

Muzykoterapia – nauka gry na flecie. Zajęcia prowadzi Krystyna Ośko.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia z tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadzi – Antoni Żaliński.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59 (zajęcia 
w Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1).

Klub miłośników języka esperanto. Zajęcia prowadzi – Alina Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi – Grażyna Cie-
cierska (witraż).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

pon., wtorki
godz. 8.00-9.00
środy
godz. 11.30-13.00 

soboty
godz. 8.00-15.45

wtorki
godz. 14.00-17.00
poniedziałki
godz. 9.30-11.00
środy
godz. 10.40-15.20
czwartki
godz. 9.00-10.30
piątki
godz. 8.00-9.35
środy
godz. 12.00-15.30

Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi Izabela Kamiń-
ska-Wasiak (haft).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

„A na Bielanach czytamy dzieciom”. Każda środa miesiąca godz. 17.00, 
zajęcia w siedzibie biblioteki oraz w filiach: ul. Duracza 19, ul. Bogusław-
skiego 6a, al. Zjednoczenia 19, ul. Perzyńskiego 3, ul. Reymonta 6, ul. 
Wrzeciono 2, ul. Wrzeciono 48, ul. Petofiego 3.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19 tel. 835-43-55 (miej-
sce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ul. Duracza 19).

poniedziałki
godz. 14.00-18.40
środy
godz. 15.00-19.40
piątki
godz. 14.00-18.40

poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki wg. zgłoszeń w filiach.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 835-43-55
Gitara dla każdego otwarte zajęcia muzyczne.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

4.03.06
godz. 10.00

poniedziałki
godz. 17.30-19.00
wtorki i środy
godz.17.00-18.30

Koło Ekologiczne. Zajęcia prowadzi - Jolanta Giers.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

środy
godz. 9.00-12.55
czwartki
godz. 9.00-10.35

„Gitara klasyczna”, otwarte zajęcia muzyczne.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

Warsztaty – instrumenty klawiszowe i gitary
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45

Zbiorowa wystawa malarstwa uczestników warsztatów manualnych dla 
seniorów bielańskich realizowanych w WSBM „Chomiczówka
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1. Współpraca: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, 
Ognisko TKKF „Chomiczówka”

marzec

KONCERTY

5.03.06
godz. 19.00

Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie” – „Ridna Łemkowyna” - pieśni 
wyrosłe z bólu, tęsknoty i umiłowania ojczystej ziemi Łemków. Wokalny 
Zespół Kameralny „CANZONA” pod dyr. Władysława Chanasa, soliści:
Jacek Klubiński – bas, Małgorzata Martyńska - sopran
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP,  ul. Przy Agorze 9 (sala na dole) 
Biuro Koncertowe „Alla Camera”, współpraca: Wydział Kultury Urzędu 
Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

19.03.06
godz. 18.00

Koncert z cyklu Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach. Niemiecka 
muzyka barokowa. W programie sonaty J.S. Bacha. Roman Hoffman 
– wiolonczela, Liliana Stawarz - klawesyn
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny 
Promińskiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 
669-01-78.

wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓW
poniedziałki
godz. 15.00

Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich (zajęcia bezpłatne). 
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1, współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. 
Warszawy

czwartki
godz. 14.00-16.00 

Klub Seniora
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1, współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. 
Warszawy

czwartki
godz. 15.00-17.00

Spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 8
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1, współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. 
Warszawy

19.03.06
godz. 20.00

Koncert z cyklu „Wieczory muzyczne”. Pieśni na Wielki Post różnych 
wyznań chrześcijańskich. Zespół wokalny „Kairos”.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis, 
współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78

wstęp wolny

7.03.06
godz.14.00

Spotkanie integracyjne dla  seniorów – koncert „Humor i piosenki przed-
wojennej Warszawy”

wstęp za zaproszeniami
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1 

15.03.06
godz. 13.00

Spotkanie  Bielańskich kombatantów
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel. 835-43-55. Współ-
praca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

marzec

„Ulubione sporty zimowe” – otwarte zajęcia plastyczne dla najmłodszych.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

8.03.06
godz. 15.15

Otwarte zajęcia w pracowni ceramicznej   
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

15.03.06
godz 15.00

„Zimowe zagadki o ptakach” – otwarte zajęcia ekologiczne dla najmłodszych.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

24.03.06
godz. 13.00 
29.03.06
godz. 16.00

Wystawa prac malarskich dzieci uczestniczących w zajęciach plastycz-
nych prowadzonych w WSBM „Chomiczówka”
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1

marzec

Poczuj radość życia... zatańcz!
BOK zaprasza wszystkie panie w każdy czwartek o godz. 18.30 do nowo powstałej 

grupy tańców etnicznych „W kręgu”. 
Taniec, to jedna z najprzyjemniejszych form czynnego relaksu. Poprawia krążenie, 

powoduje dokrwienie całego organizmu, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, co 
daje zgrabną sylwetkę, wzmaga wydzielanie endorfin – substancji poprawiających sa-
mopoczucie.

Etniczne tańce w kręgu adresowane są do wszystkich kobiet, bez ograniczeń wieko-
wych, gdyż nie wymagają specjalnej kondycji fizycznej.

Na warsztatach jest prowadzona nauka tańców medytacyjnych, relaksacyjnych i etnicz-
nych do muzyki zaczerpniętej z dorobku kulturowego ludów zamieszkujących od wieków 
rejon basenu Morza Śródziemnego.

Grupa jest otwarta, co oznacza, że na każde kolejne zajęcia mogą dołączyć nowe 
panie. Każdorazowo są przypominane kroki tańców już znanych.

BOK

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Warszawa, ul. Wrzeciono 9

Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 247
25 lutego 2006 roku w godz.10.00-12.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych osiągnięciami szkoły 
W programie;
– spotkanie z dyrekcją i nauczycielami,
– zapoznanie z programami i metodami pracy w szkole,
– przedstawienie teatralne,
– zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne,
– wystawy prac uczniów, 
– zwiedzanie szkoły
Uprzejmie informujemy, że szkoła rozpoczęła zapisy do klas pierwszych 

na rok szkolny 2006/2007

Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 3 na Bielanach 
serdecznie zaprasza uczniów klasy VI oraz ich rodziców

na spotkania informacyjne dla kandydatów do Gimnazjum, 
które odbędą się 11 marca oraz 25 marca 2006 r. o godz. 10.00.

Egzamin wstępny z j.polskiego i matematyki 
odbędzie się w naszej szkole 22 marca 2006 r.

Warszawa, ul. Nocznickiego 7,  tel 22 864-92-50, 22 864-51-24 

Z E S P Ó Ł   S Z K Ó Ł   N R  52
ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY  
18.03.2006 r. w godz. 10.00 – 14.00 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 52, UL. SZEGEDYŃSKA 11, 01-957 WARSZAWA

    
 W trakcie dnia otwarte-

go odbędą się zebrania 
informacyjne o klasach 
ogólnych i sportowych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 263

18 marca 2006 r.
kl. I – III godz. 11.00

kl. IV – VI godz. 12.00

GIMNAZJUM NR 78

18 marca 2006 r.
godz. 13.00
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SZUKAM PRACY
• Podejmę pracę biurową- Word, Excel – mgr ekonomii na wcze-

snej emeryturze. Tel. 022 833 36 96, 0 609 247 060.
• Biuro małej firmy 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. 

DAM PRACĘ
• Zatrudnimy wykwalifikowane 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. 

SPRZEDAM
• Sprzedam łańcuchy przeciwśniegowe na TIR – nowe szwedz-

kie. 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 orygi-
nalny – 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 ciemnosza-

ry, 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 tanio kuchenkę gazową – 4 palniki, piekarnik, 
używana, pełnosprawna. Tel. 022 834 48 12.

• Sprzedam tanio 3-częściowy garnitur młodzieżowy, kolor ciem-
no-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 bar-
dzo 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, wieczo-
rem, tel. (022) 6330181.

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

Automatic „SUPERNOVA”. Tel. (022) 833 92 35.

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 inwesty-
cja Kwitnąca/Brązownicza, 3 pokoje: 2 sypialnie, pokój dzien-

ny 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. 

• Do wynajęcia lub sprzedaży lokal użytkowy, biurowo-usługowy 
50 m2. Tel. 0 506 147 640.

• Do wynajęcia lub sprzedaży lokal użytkowy, biurowo-usługowy 
28 m2. Tel. 0 506 147 640.

• Sprzedam mieszkanie w nowej inwestycji – osiedle Chomiczów-
ka, 68 m2, cena 360 tys. zł. Tel. 0 506 007 818.

• Lokal do wynajęcia 85 m2, na magazyn lub małą produkcję – ul. 
Wólczyńska 297. Tel. (022) 834 99 18, 602 630 286.

• Do wynajęcia mieszkanie 27 m2 - pokój z kuchnią przy „Serku”, 
ul. Marymoncka. Tel. 0691 681 636.

USŁUGI
• Tanie usługi remontowo-budowlane. Szybko i uczciwie. Tel. 

0 602 650 302.
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc 

bieżąca, przygotowania 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 certyfikat,

doświadczenie, tłumaczenia konwersacje. Tel. 022 633 75 66.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w jęz. rosyjskim); 

skład i łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w ce-
lach wydawniczych. Tel. / fax: 022 833 13 42, 0 508 849 667.

• Rosyjski – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólne i specjalistyczne 
– humanistyczne, 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.
• Fotografik z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto i vi-

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

• Korepetycje z fizyki. Tel. 022 864 62 74
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 833 12 05. 
• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Komputerowe przepisywanie prac (również w języku angiel-

skim). CV i listy motywacyjne. Tel. 022 864 02 31
• Korepetycje z języka niemieckiego - pomoc w odrabianiu lekcji 

z języka niemieckiego. Magister filologii 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. Napra-
wa 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 (parafia kościoła pod wezw. MB Wspo-
możycielki 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, ka-
pelusze, 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, bezpiecz-
nie, bezzapachowe 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 fitness poprowadzi indywidualny

trening, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dojazd do 
klienta. Tel. 0 600 341 625.

• Lekarskie wizyty domowe – Ewa Niegowska. Tel. 0 608 056 821.

14 lutego Rodzina i Przyjaciele odpro-
wadzili na miejsce wiecznego spoczynku na 
Starych Powązkach MGR WŁADYSŁAWA 
KÓŁECZKĘ, długoletniego pracownika 
Huty „Warszawa”, zasłużonego działacza 
wynalazczości, mieszkańca Bielan.

Władysław Kółeczko zmarł 8 lutego 2006 
r., po długotrwałej chorobie. Przeżył 74 
lata, wypełnione intensywną pracą i dzia-
łalnością, najpierw w harcerstwie i lotnictwie 
sportowym, potem w ruchu wynalazczym. 
W latach 1957–59 pracował w Hucie „Sta-
lowa Wola”, od 1960 r. w Hucie „Warszawa”, 
gdzie był m.in. prezesem Zakładowego 
Klubu Techniki i Racjonalizacji. Był też pre-
zesem Branżowego KTiR Hutnictwa przy 
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Z Jego inicjatywy w 1980 roku powstało 
i pod Jego kierownictwem działało Stowa-
rzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów, 
rozwiązane w stanie wojennym. Kolejna ini-
cjatywa zaowocowała  utworzeniem w 1989 
roku Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów, które rozwinęło oży-
wioną działalność szczególnie w zakresie 
promocji polskich wynalazców w świecie. 
Ich wynalazki były prezentowane w 12 
państwach, na 4 kontynentach, a także na 
międzynarodowych wystawach w kraju.

W latach 1993 - 2005 Władysław Kółeczko 

Pamięci Władysława Kółeczki
był prezesem 
Stowarzysze-
n i a  O b r o n y 
Mieszkańców 
H u t n i c z y c h 
Osiedli i współ-
organizatorem 
S p ó ł d z i e l n i 
Mieszkaniowej 
„Domhut”.

Z a  s w ą 
d z i a ł a l n o ś ć 
W ł a d y s ł a w 
Kółeczko zo-
stał uhonorowany wysokimi odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi, a także zagra-
nicznymi. Był aktywnym i do końca czynnym 
uczestnikiem i działaczem ruchu wynalaz-
czego. Zgłosił ponad 200 pomysłów nowych 
rozwiązań, z których zdecydowana większość 
została zastosowana w produkcji.

Był przykładem pracowitości, solidności 
i dokładności w realizacji ciekawych pomy-
słów i rozwiązań. Zawsze był otwarty dla 
ludzi potrzebujących pomocy w sprawach 
zawodowych i osobistych.

Koledzy z Oddziału Rejonowego 
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 

i Racjonalizatorów przy Arcelor Huta 
Warszawa zachowają Go w sercu i 

wdzięcznej pamięci.

Ofiary serca dla ofiar katastrofy
Katastrofa budowlana na Śląsku wywołała wstrząs w całym naszym społeczeństwie. 

Przypomnijmy – 28 stycznia br. o godz. 17.15, zawalił się dach hali Międzynarodowych 
Targów Katowickich, gdzie odbywała się wystawa gołębi pocztowych. Zginęło 65 osób, 
a około 170 zostało rannych. W kościołach bielańskich odprawione zostały msze św. 
w intencji ofiar i ich rodzin. Zbierano też ofiary na pomoc dla poszkodowanych.

Koledze
Andrzejowi Przygodzie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

koleżanki i koledzy z Bielańskiego Ośrodka Kultury

Naszej koleżance
Małgosi Zawadzie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają 

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

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 3 lutego br. zmarł w wieku 72 lat

Ś. P.

Wiesław Załęski

pierwszy burmistrz b. Gminy Warszawa-Bielany.
Społeczność Bielan zachowa Zmarłego

we wdzięcznej pamięci

Rada, Zarząd, główna księgowa i pracownicy 
Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Bielany

Panu

Wojciechowi Mandrewiczowi
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

dyrektor i pracownicy z Bielańskiego Ośrodka Kultury

Pani

Wiesławie Morawskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
 składają

koleżanki i kolega z Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany
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Był to już piąty tego rodzaju konkurs 
zorganizowany w naszej dzielnicy. 
Celem konkursu jest  propagowanie 
działalności twórczej wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym 
oraz pogłębianie wiedzy o tradycjach 
i zwyczajach zakorzenionych w naszej 
kulturze narodowej. 

„Kolędujmy wszyscy wraz” –  to kon-
kurs wokalny, z roku na rok cieszący się 
coraz większym zainteresowaniem. W  
tegorocznej edycji udział wzięło 46 placó-
wek przedszkolnych i szkolnych, łącznie 
842 przedszkolaków i uczniów. Programy 
i prezentacje wokalne przygotowywało 103 
opiekunów i nauczycieli. Jak widać z przed-
stawionych danych, konkurs jednoczy nie 
tylko dzieci, ale i dorosłych. Głównym zało-
żeniem organizatorów nie jest rywalizacja 
pomiędzy uczestnikami, ale propagowanie 
wspólnego śpiewania pieśni i piosenek 
bożonarodzeniowych oraz nauka tekstów. 
Jakże często zdarza się nam pamiętać jedy-
nie pierwszą  zwrotkę kolędy i refren.

Dzięki uprzejmości proboszcza  kościo-
ła  p.w. św. Zygmunta, księdza Jarosława 
Piłata finał konkursu odbywa się w dolnym
kościele. Profesjonalny sprzęt nagłaśniający 
oraz prawdziwa scena trochę onieśmielały 
finalistów występujących w Gali Finałowej,
ale trema, jak się okazało jednocześnie 
mobilizowała młodych wykonawców. Miłym 
końcowym akcentem gali było odczytanie wy-
ników i rozdanie nagród. W tej edycji wszyscy 
uczestnicy grupy przedszkolnej tj. około 450 
małych wykonawców otrzymało  szkatułki ce-
ramiczne z wizerunkiem aniołka na wieczku. 
Ten drobny upominek bardzo ucieszył dzieci. 
Gośćmi honorowymi tegorocznej gali finałowej
byli przedstawiciele władz bielańskich, w tym 
zastępca burmistrza Maciej Więckowski. 

Tradycyjnie już, po koncercie zorga-
nizowano w holu  słodki poczęstunek dla 

Kolędujmy wszyscy wraz
wszystkich uczestników, a młodzi wokaliści 
z wykonawców zamienili się w łasuchy, które 
z uśmiechem pochłaniały ciastka i popijały 
napoje. Ze wszech stron słychać było salwy 
śmiechu i gwar rozmów. 

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu 
władz dzielnicy, księdza proboszcza parafii
św. Zygmunta oraz realizatorów i osób 

współpracujących, przyszłoroczna edycja 
konkursu  będzie jeszcze lepsza. Serdecz-
nie zapraszamy do udziału w VI edycji.  

A oto zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach: 

Przedszkola zespoły: Przedszkole Nr 
308, grupa 6-latków.

Przedszkola soliści: Przedszkole Nr 327 
– solistka Maja Lizak.

Przedszkola  soliści i duety + zespół: 
Przedszkole Nr 409  Kasia Szpinda + 
zespół.

Szkoły Podstawowe soliści kl. I - III: 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej zespół M*A*T 
–  Gabrysia Kołtun.

Szkoły Podstawowe soliści kl. IV – VI: 
Szkoła Podstawowa  Nr 77 –  Justyna 
Maria Bojczuk.

Szkoły Podstawowe zespoły: Szkoła 
Podstawowa  Nr 79 – zespół wokalny.

Gimnazja i powyżej  soliści: fundacja  
„ZIARENKO ” – Anna Kilian.

Gimnazja i powyżej  zespoły: Zespół 
Szkół Nr 51 – chór mieszany.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W  KONKURSIE WOKALNYM

pt. „ MIKROFON DLA KAŻDEGO ”
Termin eliminacji 27–31 marca 2006 r.
Regulaminy oraz karty zgłoszeń zostały 

już przesłane do placówek.
Wszelkich informacji dotyczących kon-

kursu  udzielamy pod numerem telefonu  
506 35 68 69.

Mariola Strukowska

Tradycją naszego przedszkola są 
świąteczne bożonarodzeniowe spotka-
nia  połączone z wystawianiem jasełek.

Tym razem wspólnie wystąpili rodzice, 
nauczycielki i wszystkie dzieci z grupy star-
szaków. Nad całością czuwały nauczycielki: 
Ewa Kalińska-Walczak,  Barbara Skórzak 
i  Daniela Pakulska. 15 grudnia na długo 
przed wyznaczoną godziną, na widowni 
zasiedli rodzice i dzieci z pozostałych grup. 
Zgromadzonych przywitała dyrektor przed-
szkola Anna Lipińska.  

Po odsłonięciu kurtyny, zebranym ukazał 
się niecodzienny obraz. Na srebrzystobia-
łym tle, z wyraźnie zaznaczoną poświatą 
gwiazdy betlejemskiej, ujrzeli oni maleńką 
szopkę. Przed nią pochyleni nad małym 
Jezusem (lalką) położonym na sianku 
– Maryja (mama Julii) i Józef (tata Oli). 
Skupieni, w strojach, których nie powstydzi-
liby się nawet prawdziwi artyści, poważnie 
odgrywali swoje role. Z jednej strony szop-
ki stali aniołowie – dziewczynki ubrane 
w białe sukienki i skrzy-
dła, z długimi srebrnymi 
włosami oraz trzy mamy 
– też ubrane na biało. 
Z drugiej,  jakby nieco 
ukryty za szopką stał 
chór. Tworzyły go dzie-
ci z grupy starszaków 
i pięć nauczycielek.

Na podłodze, najbli-
żej publiczności ubra-
ni w kraciaste koszule  
oraz białe,  futrzane 
kamizelki i czapki leże-
li  pastuszkowie. Obok 
n ich  w kwiec is tych 
spódnicach i chustach 
trzy dziewczynki – góral-
ki. Byli też trzej królowie 
z darami dla Dzieciąt-
ka. 

W chwilę później 
obraz ożył. Uczestnicy 
przedstawiali dobrze 
wszystkim znane wy-
darzenia sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat, opo-
wiadając je prostym, 
zrozumiałym dla każ-
dego językiem tekstu 
nieznanego  polskiego 
twórcy z 1907 roku.

Zaangażowanie ro-
dziców, dzieci, nauczy-
cielek, wspaniałe stroje 

Jasełka w Przedszkolu 
„Miś Uszatek”

oraz walory języka przeniosły zgromadzo-
nych w noc betlejemską. Bezwiednie nie-
jako, widownia włączała się w śpiew kolęd 
i pastorałek intonowanych przez chórek.

Po zakończonym przedstawieniu rodzice 
rozeszli się do odświętnie przystrojonych 
sal poszczególnych grup, gdzie dzielili się 
opłatkiem i składali sobie życzenia. Później 
wszyscy zajęli miejsca przy nakrytych bia-
łymi obrusami stolikach ozdobionych  świą-
tecznymi stroikami , serwetkami i świecami. 
Były tradycyjne potrawy wigilijne: pierogi 
z kapustą, barszcz i kolorowe kanapki ze 
śledziem, przyrządzone przez nasze panie 
z kuchni.

Nasze jasełka obejrzały też 10 stycznia 
dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 208, 
dzieci z najstarszych grup z Przedszkoli nr 
268, 334, 306 oraz uczniowie klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 273. Nasi „artyści” 
mieli pełną satysfakcję – za każdym razem ich 
występy nagradzane były gromkimi brawami.

Bogumiła Dzięgielewska

Tymi słowami 12 stycznia 
2006 r., uczniowie klasy IIa 
z Gimnazjum nr 70, rozpoczęli 
„Jasełka” w pobliskim Przed-
szkolu nr 236. Nie był to nasz 
pierwszy występ. W zeszłym 
roku wystawiliśmy jasełka w Do-
mu Opieki Społecznej przy ul. 
Tułowickiej. Mieszkańcy tego domu przyjęli 
nas bardzo ciepło. W tym roku również było 
sympatycznie. Przedstawienie przygotowali 
z nami J. Zduńczyk oraz S. Krępski. Występ 
był krótki, ale bardzo podobał się dzieciom. 
Nie były to tradycyjne jasełka. Na scenie 
oprócz aniołów, Maryi i Józefa, pojawiły się 
też diabły, a do stajenki przychodzili zwykli 
ludzie: policjant, lekarz, wójt, murarz, a tak-

„Są święta w naszym
 kalendarzu
najdroższe i najbliższe,
bo wywołują falę marzeń
 najczulszych i najmilszych...”

         (K. Chojecka –  „Ten nastrój”)

Dzięki ludziom dobrej woli jesteśmy 
świadkami zmian, jakie mają miejsce 
w Przychodni Zdrowia przy ul. Kocha-
nowskiego. Wspólnie z Bielańskim 
Ośrodkiem Kultury opracowany został 
projekt pod nazwą „Dzieci dzieciom”. 
Ma on na celu stworzenie bajkowego wy-
stroju przychodni poprzez galerię prac 
dzieci oraz ekspozycję prac malarskich 
na ścianach pod nazwą „Mój świat”.

Dzięki zaangażowaniu Uli Gawrońskiej 
dzieci uczestniczące w zajęciach plastycz-
nych przygotowały projekt, według którego 
prace były wykonywane. Następnie dzieci, 
rodzice oraz koordynatorzy projektu wspól-

Dzieci dzieciom

że nauczycielka z uczniami. W ramach po-
dziękowań dostaliśmy od małych przyjaciół 
cukierki. Na koniec odbyła się krótka „sesja 
zdjęciowa” upamiętniająca nasze występy.

Cieszymy się, że tym krótkim, świątecz-
nym przedstawieniem mogliśmy sprawić 
dzieciom tak wiele radości. 

Marta i Ula, 
uczennice klasy IIa Gimnazjum Nr 70

Gimnazjaliści – przedszkolakom

nie dokonali „przerysowania” tego szkicu 
na ściany. Kolejne popołudnia upływały na 
tworzeniu ściennego obrazu „Mój świat I” 
i „Mój świat II”. Jest to świat widziany oczami 
dziecka – stąd pojawiają się elementy świata 
realnego i świata fantazji. Rysunki i kolaże 
zostały wykonane przez dzieci w wieku od 6 
do 12 lat. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji 
wszystkim będzie weselej i przyjemniej. 
Jest to praca od naszych małych artystów 
dla wszystkich dzieci – zdrowych i chorych 
– odwiedzających tę przychodnię. 

Zapraszamy Państwa do odwiedzin przy-
chodni przy ul. Kochanowskiego nie tylko wte-
dy, gdy dopadnie grypa, ale również w celu 
obejrzenia tych interesujących prac dzieci. 

BOK
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