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Mamy pierwszą „Syrenkę” 
Otwarcie obiektu sportowego w Parku Olszyna

środę, 17 grudnia br., 
w Parku Olszyna przy 
ul. Duracza został 

otwarty pierwszy w Warszawie 
wielofunkcyjny obiekt sportowy 
w ramach programu „Syrenka”. 
Znajduje się tu boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną trawą, boisko 
do siatkówki, koszykówki, a na 
małym placu zabaw dla dzieci 
można korzystać z siłowni i ścian-
ki wspinaczkowej. Obiekt jest 
ogrodzony i oświetlony, a korzy-
stanie z niego będzie bezpłatne.

Budowa tych boisk trwała 4 
miesiące i kosztowała 2,3 mln zł. 

W tej historycznej i radosnej 
chwili obecne były władze miasta 
na czele z Zastępcą Prezydenta  
Włodzimierzem Paszyńskim  
i dzielnicy z burmistrzem Zbignie-
wem Dubielem i Przewodniczą-
cym Rady Michałem Sikorskim. 

Po oficjalnym otwarciu odbył 
się pierwszy mecz piłki nożnej. 
Zarówno zawodnicy MKS Var-
sowia, jak i sędzia Emilia Wnuk 
bardzo komplementowali na-
wierzchnię boiska.

Tadeusz Olechowski
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Przedstawiciele władz miasta i dzielnicy na otwarciu pierwszej w Warszawie „Syrenki”
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Św. Mikołaj przybył
Spotkanie dla dzieci z bielańskich świetlic 

a początku grudnia, 
tuż przed Mikołaj-
kami, w Kinie Wisła 

na pl. Wilsona na zapro-
szenie Burmistrza Dziel-
nicy Bielany Zbigniewa  
Dubiela odbyło się spotka-
nie integracyjne dla dzieci z 
bielańskich świetlic i orga-
nizacji. Asumptem do tego 
były oczywiście zbliżające 
się Mikołajki i Święta Boże-
go Narodzenia. Najmłodsi 
obejrzeli przedstawienie 
o Pippi Pończoszance, na 
podstawie powieści szwedz-
kiej pisarki Astrid Lindgren. 
Potem na scenę wszedł św. 
Mikołaj, który rozdał malu-
chom liczne prezenty. 

M.D.
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Św. Mikołaj wręcza dzieciom upominki
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Z okazji Świąt  

Bożego Narodzenia 

życzę Państwu 

wielu głębokich 

i radosnych przeżyć.

Życzę wytrwałości i radości 

oraz błogosławieństwa Bożego 

w każdym dniu nadchodzącego 

Nowego 2009 Roku.

Burmistrz Dzielnicy Bielany 
Zbigniew Dubiel



  

 

Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 20 listopada do 17 grudnia 2008 r. Zarząd 

Dzielnicy odbył 7 posiedzeń, w trakcie których omówił 109 
spraw, w tym podjął 65 uchwał. 

Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organ-
izacyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 
211, tel. 022 663-02-09).
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XXVII i XXVIII Sesja Rady Dzielnicy
ubiegłym miesiącu 17 listopada br. bielańscy radni 
debatowali na XXVII sesji Rady Dzielnicy Bielany, 
którą prowadził Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Michał Sikorski.
W pierwszej kolejności uwaga radnych skupiła się na dyskus-

ji i podjęciu uchwał w sprawie zamiany siedzib między Zespołem 
Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego, mieszczącym 
się przy ul. Zuga 16, a XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. 
Lotnictwa Polskiego z siedzibą przy ul. Lindego 20. Po wymianie 
uwag i dyskusji podjęto uchwałę o wystąpieniu do Rady Miasta 
o zamianę siedzib placówek oświatowych. 

Kolejną kwestią podejmowaną przez radnych była sprawa 
zmiany siedziby LXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ka-
zimierza Pułaskiego, mieszczącym się przy ul. Wóycickiego 
1/3 blok 16 oraz założenia Zespołu Szkół, z siedzibą przy ul. 
Wrzeciono 24. Jednogłośnie przyjęto uchwałę o wystąpieniu do 
Rady Miasta o zmianę siedziby oraz założenie Zespołu Szkół. 

Radni podjęli również uchwałę w kwestii: zamiaru likwi-
dacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej, zmiany statutu Samorządu 
Mieszkańców Osiedla „Olszyna”, a także stwierdzenia ważności 
wyborów do jego Rady. 

Sporo uwagi poświęcono również sprawie wyrażenia opinii 
w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykony-
wania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Po kilku 
przerwach i burzliwej dyskusji Rada Dzielnicy pozytywnie 
zaopiniowała projekt.

Maciej Podczaski

yjątkowo krótko trwała ostatnia w tym roku XXVIII 
sesja Rady Dzielnicy Bielany, która odbyła się 12 
grudnia. Wyjątkowo też dużo przybyło na nią 

mieszkańców. Tak liczna obecność Bielańczyków była spowo-
dowana dyskusją nad trzema projektami uchwał, bezpośrednio 
dotykającymi lokatorów. 

Pierwsza uchwała dotyczyła wprowadzenia czynników 
obniżających lub podwyższających stawkę bazową czynszu w 
mieszkaniach komunalnych poprzez podział Bielan na strefę 
miejską i peryferyjną. Podział ten został wprowadzony uchwałą 
Rady m. st. Warszawy, zaś dzielnicom pozostawiono samodzielne 
wytyczenie stref. Strefa miejska ma objąć lokale położone w 
budynkach na obszarze od mostu Grota-Roweckiego do osi 
ul. Zgrupowania AK “Kampinos”. Strefa peryferyjna będzie 
dotyczyła mieszkań położonych na północny zachód od tej ulicy. 
W tej strefie stawka bazowa czynszów będzie obniżona o 10%. 

Kolejne uchwały, które wzbudziły największe zainter-
esowanie mieszkańców, dotyczyły wniosków do Rady m. st. 
Warszawy w sprawie zezwolenia spółdzielniom na obniżenie 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości oraz zgody na obniżenie 
ceny sprzedaży gruntów dla budynków położonych na 
nieruchomościach współdzielonych przez miasto i spółdzielnie. 
Wnioski o ich podjęcie zostały skierowane do rady dzielnicy 
zresztą przez samych zainteresowanych.

Wszystkie uchwały uzyskały pozytywną akceptację radnych. 
M. D.

W

Uchwała Nr 136/XXVII/08
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany  statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla „Olszyna”.

  Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca a 2002 r. o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), § 44 ust. 2 pkt 8, § 48 ust. 2 Statutu 
miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady 
miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta 
stołecznego Warszawy, § 44 statutu Gminy Warszawa - Bielany, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr 142/XII/99 Rady Gminy Warszawa - Bielany z dnia 8 maja 1999 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminy Warszawa - Bielany w związku z art. 19 ustawy z dnia 15 marca  
2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz § 40 statutu Samorządu Mieszkańców  
„Olszyna”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 702/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa - Bie-
lany z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Olszyna oraz 
zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Olszyna, Rada Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla „Olszyna” otrzy-

muje następujące brzmienie:
„2. Zarząd Samorządu w liczbie 5 członków, zwany dalej Zarządem”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

§ 3
Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy oraz tablicy ogłoszeń Samorządu Mieszkańców Osiedla Olszyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Michał Sikorski

Uchwała Nr 139/XXVII/08
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Osiedla Piaski.

  Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), § 45 ust. 1 statutu Gminy Warszawa - Bielany, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 142/XII/99 Rady Gminy Warszawa - Bielany z dnia 8 maja 1999 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Warszawa - Bielany w związku z art. 19 ustawy z dnia 15 marca 
2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) oraz §18 ust. 2 
Statutu Samorządu Mieszkańców „Piaski” – jednostki pomocniczej niższego rzędu, stanowiącego 
załącznik  do uchwały Nr 700/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa - Bielany z dnia 25 maja 2002 r. w 
sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Piaski oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samo-
rządu Mieszkańców Osiedla Piaski, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Piaski i w tym celu zwołuje się 

Ogólne Zebranie Mieszkańców na dzień 5 lutego 2009 r. w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 293 przy 
ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie, pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.

§ 2
Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu 

Mieszkańców Osiedla Piaski w składzie: 1. Irmina Frątczak, 2. Henryka Prykiel, 3. Radosław 
Śliwiński,  4. Szczepan Szczepański, 5. Jadwiga Wnuk.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

§ 4
Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy, usytuowanych na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Piaski, najpóźniej na 
30 dni przed dniem 5 lutego 2009 r.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Michał Sikorski

Szanowni Państwo
Proszę przyjąć Najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych, radosnych i pogodnych 
Świąt Narodzenia Pańskiego, 

spędzonych w gronie najbliższych 
oraz wszystkiego co najlepsze 
w nadchodzącym 2009 roku

 Michał Sikorski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
przypomina: 

Od dnia 01.01.2008r. nastąpiła zmiana Banku. 
Wpłat z tytułu:  

1. zajęcie pasa drogowego
2.  opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
3.  dzierżawę gruntu, 
4. podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

należy dokonywać na rachunek w CitiBanku 69 1030 
1508 0000 0005 5002 2001.

 Osoby fizyczne wpłat mogą dokonywać również 
w kasie Urzędu przy ul.  Przybyszewskiego 70/72  
w poniedziałki w godz. 830 – 1700, wtorki w godz. 
830 – 1500.

Podziękowanie
Podziękowania dla Biura Sportu Urzędu m.st. Warsza-

wy za program „Senior starszy, sprawniejszy” dla Ogniska 
TKKF „Chomiczówka” za realizację uczestnictwa w tym 
programie naszych bielańskich seniorów na gimnastyce  
i na pływalni.

Pani Dyrektor Gimnazjum Nr 72 – Danucie Rozmus  
i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 133 Annie Błasz-
czyk za nieodpłatne udostępnienie sal gimnastycznych.

Tą drogą składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i liczymy, że nasze zajęcia rekre-
acji ruchowej dla osób starszych znajdą poparcie i pomoc 
z Państwa strony również w 2009 r. 

Grażyna Lewińska
wraz z wdzięcznymi i wytrwałymi gimnastyczkami

W
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„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
Dlatego uwielbiam tę miłość,
Gdziekolwiek by przebywała”

     Jan Paweł II

Moim sąsiadom, 
mieszkańcom Bielan życzę, 
aby przychodząca na świat 

w żłóbku Betlejemskim
MIŁOŚĆ

zmieniała Wasze życie, 
nadając mu sens i radość, 

aby motywowała do powiększania dobra
i dzielenia się nim każdego dnia  

Nowego Roku 2009.

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Panie Przewodniczący, właśnie 
minął półmetek kadencji, zatem 
do najbliższych wyborów bliżej niż 
dalej. Jakby Pan podsumował ten 
okres?

Nie chciałbym się zanadto chwalić, 
ale naprawdę w ciągu dwóch lat sporo 
zrobiliśmy. Można powiedzieć, że na 
Bielanach w tym czasie były wielkie 
zmiany, które będą procentować na 
przyszłość. Trzeba pamiętać, że w tym 
roku pierwsza nitka metra po wielu 
latach została wreszcie ukończona 
- jeszcze w styczniu tego roku warsza-
wiacy dojeżdżali najwyżej do żolibor-
skiego placu Wilsona. Teraz z metra 
mogą korzystać bielańczycy. Warto 
też przypomnieć, że codziennie metro 
przewozi blisko 500 tys. warszawiaków, 
zatem jest to w tej chwili najważniejszy 
środek komunikacji w Warszawie. 

Ale metro to nie tylko zasługa 
bielańskiego samorządu...

...tak, największe zasługi należy 
tu przyznać Pani Prezydent, co nie 
oznacza, że Rada i Zarząd Dzielnicy 
Bielany aktywnie nie współpraco-
wały przy realizacji tego projektu. 
Zresztą metro to nie wszystko. W 
ostatnim numerze „Naszych Bie-
lan” nazwaliście metro „Bramą dla 
Bielan”, a chociażby ten tytuł zobo-
wiązuje. Nasza dzielnica aktywnie 
rozbudowuje się. Coraz więcej de-
weloperów zaczyna interesować się 

Idziemy w dobrym kierunku
Wywiad z Michałem Sikorskim, Przewodniczącym Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

działkami na terenie naszej Dzielni-
cy. Bielany po prostu stają się modne 
– nie tylko jako tzw. sypialnia, ale i 
jako atrakcyjne miejsce do życia i 
do nauki – mamy wspaniałą ofertę 
edukacyjną, począwszy od szkół, 
które są „oczkiem w głowie” władz 
Dzielnicy, a kończąc na aż czterech 
wyższych uczelniach.

Czyli sporo się dzieje...?
Zdecydowanie tak, Rada 

Dzielnicy Bielany aktywnie pra-
cuje. W ciągu dwóch lat na 28 
sesjach, podjęliśmy 145 uchwał i 
odbyliśmy niezliczoną ilość posie-
dzeń w sumie dziewięciu stałych 
komisji. To przynosi widoczne 
efekty. 

Co jeszcze do końca tej kadencji 
czeka Bielany?

Wspólnie z Zarządem chcieli-
byśmy sprawnie i szybko przenieść 
się do nowego ratusza. Będzie to dla 
mieszkańców duża zmiana jakościo-
wa. Każdy z nas musi załatwiać wiele 
spraw w placówkach naszej Dzielnicy 
i wiele lokalizacji urzędu bardzo to 

utrudnia. Już w przyszłym roku będzie 
to możliwe w jednym miejscu i w mojej 
opinii będzie to najładniejszy Ratusz ze 
wszystkich działających w Warszawie. 

Ponadto w dalszym ciągu z wiel-
ką troską będziemy pochylać się nad 
poprawą komunikacji  mieszkańców 
Dzielnicy poprzez budowę dróg i 
chodników, lepszej synchronizacji 
komunikacji autobusowej i tram-
wajowej z metrem. Planujemy także 
uczynienie z ul. Kasprowicza praw-
dziwej wizytówki naszej Dzielnicy 
poprzez atrakcyjne zagospodarowa-
nie terenu nad linią metra. Jestem 
przekonany, że przy maksimum 
naszego zaangażowania sprawy nadal 
będą szły w dobrym kierunku.

Jak Pan ocenia pracę z radnymi?
Współpraca w Radzie nie jest 

łatwa, ale mam świadomość, że 
krytyka jest świętym prawem opo-
zycji, byle nie przeradzała się w 
mechaniczne krytykanctwo – ale to 
na szczęście zdarza się rzadko. Radni 
w większości reprezentują mieszkań-
ców w sposób profesjonalny.

Czego by Pan życzył mieszkańcom 
Dzielnicy w zbliżającym się roku?

Tradycyjnie — zdrowych, spokoj-
nych, a przede wszystkim rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia i wszystkie-
go co najlepsze w nowym roku.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Literacko...
21 stycznia zapraszamy na po-

etyckie spotkanie z cyklu „Okno 
dla wrażliwych”. Miłosz Kamil 
Manasterski zaprezentuje swój 
najnowszy tomik wierszy Portfolio. 
Dowcip, temperament felietonisty, 
znakomity zmysł obserwacyjny w 
połączeniu z ogromną wrażliwością 
owocuje wierszami, które mają nie-
powtarzalny styl.

23 stycznia zaś w cyklu „Z Muzą 
w tytule” będziemy gościć Katarzy-
nę Bondę, autorkę książki Polskie 
morderczynie. „Autorka, szukając 
odpowiedzi na nurtujące ją pytania 
- Jak to możliwe, że te kobiety wzięły 
udział w tak brutalnych zbrodniach, 
same zabiły albo wszystko ze szcze-
gółami zaplanowały, a do wykonania 
morderstwa posłużyły się rękami 
mężczyzn? Jakie są? Dlaczego? Co 
wyróżnia je spośród innych kobiet? 
Skąd wzięła się ich agresja? – prze-
prowadziła w ciągu dwóch lat wiele 
kilkugodzinnych wywiadów z każdą 
z bohaterek tej książki...”. Fragmen-
ty książki będzie czytać Elżbieta 
Gaertner.

Pisz na Berdyczów!
Styczniowe spotkanie z cyklu 

„Kresy – bezkresy…” Tomasz Kuba 
Kozłowski poświęci miastu, w którym 
urodził się Josepf Conrad – Teodor 
Józef Korzeniowski i gdzie Ewelina 
Hańska brała ślub z Honoriuszem Bal-
zakiem. Opowie o Berdyczowie z prze-
łomu XIX i XX w., zwanym – za sprawą 

Bielański Ośrodek Kultury w styczniu
cudownego wizerunku Matki Bożej 
Berdyczowskiej –  „ukraińską Często-
chową”. Zamieszkały w większości przez 
Żydów, był Berdyczów jednym z naj-
ważniejszych centrów chasydyzmu. W 
programie, obok berdyczowskich cie-
kawostek, także próba rozszyfrowania 
prawdziwego sensu powiedzenia „Pisz 
na Berdyczów!”. Spotkanie ilustrowane 
będzie materiałami ikonograficznymi 
ze zbiorów autora.

Karnawałowy 
styczeń 

K a r n aw a ł ,  p o 
staropolsku zwany 
„zapustami”, rozpocz-
niemy koncertem 
kolęd i pastorałek w 
wykonaniu zespo-
łu artystycznego Pro 
Arte. Chcemy, aby te 
piękne melodie, pełne 
najgłębszych uczuć, z 
prostymi słowami - 
pełnymi najgłębszych 
treści, zagościły rów-
nież w BOK.

Pani Hanna Rek w 
swoim „Saloniku arty-
stycznym” 10 stycznia 
zaprezentuje solistów 
Grupy Wokalnej Par-
tita – Ludmiłę Za-
mojską i Andrzeja 
Frajndta oraz Grupę 
Wokalną EYAA. 

W styczniu, co 
niedzielę zapraszamy 

na Bielańskie Fajfy, wieczorki tanecz-
ne przy muzyce zespołu Savoy Band.

11 stycznia zaś zapraszamy Pań-
stwa na tradycyjny już w Bielańskim 
Ośrodku Kultury, koncert noworocz-
ny ze standardami muzyki operetko-
wej w wykonaniu Eweliny Hańskiej 
i Pawła Lipnickiego. Tego wieczoru 
stylowo tańczyć będzie Zespół Tańca 
Historycznego Chorea Antiqua. 

11 stycznia proponujemy dzie-
ciom zabawę na rodzinnym balu kar-
nawałowym z cyklu „Dwie godziny 
dla rodziny”. Wymagany będzie barw-
ny, balowy strój. Styczeń zakończymy 
koncertem „W karnawałowym nastro-
ju” w wykonaniu Chóru TONICA.

Po warszawsku 
Zespół Estradowy „Bielany” 17 

stycznia zaprezentuje koncert „A tu 

jest Warszawa”. Na program złożą się 
znane i lubiane piosenki „warszaw-
skie” i o Warszawie, w aranżacjach 
Benedykta Rupiewicza, który jest 
twórcą programu i opiekunem me-
rytorycznym Zespołu.

Więcej informacji na stronie: 
www.bok-bielany.art.pl oraz pod nr 
tel. 0 22 834 65 47

Bielański Ośrodek Kultury
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Centralne grzeje, a WOM się buduje
Raport z budowy Ratusza

rzed nami okres świąteczny, a 
mimo to prace przy budowie 
ratusza trwają nieprzerwanie i są 
wykonywane zgodnie z harmo-

nogramem. W budynku uruchomiono już 
centralne ogrzewanie, co pozwala na reali-
zację robót wykończeniowych bez względu 
na temperaturę panującą na zewnątrz. W 
dalszym ciągu kontynuowane są prace wy-

kończeniowe takie jak: montaż wykładzin 
dywanowych w kolejnych pomieszczeniach 
biurowych, roboty malarskie, montaż pod-
wieszanych sufitów i opraw oświetleniowych. 
Układane są glazury na ścianach i gresy na 
posadzkach. Łazienki i klatki schodowe 
wykonane są już w 70%. 

Obecnie największe skupienie prac od-
bywa się w rejonie Wydziału Obsługi Miesz-

P

kańców. Wmurowywane są konstrukcje pod 
przyszłe lady, które w dalszej kolejności obu-
dowane zostaną płytami granitowymi. W tym 
rejonie układane są posadzki kamienne oraz 
realizowane są roboty instalacyjne. Na po-
ziomie  –1 (parkingi podziemne) rozpoczęto 
montaż posadzki z żywicy epoksydowej.

Katarzyna Białczyk
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Gotowe wnętrza  budynku naszego ratusza – grudzień 2008 r.

roku 2008 Dzielnica Bielany 
rozpoczęła prace związane z 
przebudową ul. Gwiaździstej 
na odcinku między trasą Armii 

Krajowej a Wybrzeżem Gdyńskim.
Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji 

ogólnospławnej na całej długości ulicy wraz 
z przepompownią ścieków zlokalizowaną w 
rejonie ulicy Podleśnej, niezbędną przebudowę 
podziemnej infrastruktury inżynieryjno-
technicznej, będącej  w kolizji z projektowaną 
przebudową pasa drogowego, oraz przebudowę 
drogi. W zakres tych prac wchodzi: wykonanie 
trzech pasów ruchu, w tym środkowego dla 
pojazdów jadących od strony Centrum mia-
sta i skręcających w lewo w kierunku osiedla 
Marymont Ruda, wykonanie nowego oświe-
tlenia ulicznego, niezależnych pasów ruchu 
pod wiaduktem trasy Armii Krajowej wraz z 
sygnalizacją świetlną, wykonanie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Gwiaździstej 
z Podleśną, przeniesienie pętli autobusowej z 
jezdni ulicy Gwiaździstej w obszar istniejącego           
w chwili obecnej parkingu dla samochodów 
osobowych w rejonie ulicy Wybrzeże Gdyń-
skie, wykonanie ścieżek rowerowych, ogólno-
dostępnych miejsc postojowych wzdłuż ulicy 
oraz zagospodarowanie zieleni.

W bieżącym roku Dzielnica wykonała 
wszystkie zaplanowane prace związane z 
budową lub przebudową infrastruktury inży-
nieryjno-technicznej. 

Cierpliwości! Będzie lepiej i wygodniej
Przebudowa Gwiaździstej

Prace związane z przebudową ulicy ze 
względu na uwagi skierowane przez Stowa-
rzyszenie Zielone Mazowsze dotyczące nie-
których przyjętych rozwiązań, spowodowały 
konieczność wykonania niewielkich korekt w 
dokumentacji technicznej, co w konsekwencji 

wpłynęło na przesunięcie terminu rozpo-
częcia właściwych prac budowlanych. Prace 
te, w zależności od warunków pogodowych, 
rozpoczną się około kwietnia 2009 roku, a 
ich zakończenie planowane jest na koniec 
sierpnia.

W trakcie realizacji robót zorganizowane 
będą konieczne objazdy, a same roboty pro-
wadzone będą w taki sposób, aby uciążliwości 
dla mieszkańców osiedla i użytkowników ulicy 
były jak najmniejsze.

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W

Przepompownia przy ul. Gwiaździstej u zbiegu z ul. Podleśną
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Wydział Architektury i Budow-
nictwa (WAiB) otrzymał swoją 
nazwę 1 sierpnia 2008 r. w związku 
z Zarządzeniem Prezydenta m. st. 
Warszawy z dnia 1 lipca 2008 r., 
zastępując dotychczasową Delega-
turę Biura Architektury Urzędu m. 
st. Warszawy  w Dzielnicy Bielany. 
Siedziba Wydziału znajduje się 
nadal w tym samym miejscu, gdzie 
znajdowała się Delegatura – w bu-
dynku Urzędu Dzielnicy przy ul. 
Przybyszewskiego 70/72, pok.120 
na I piętrze tel. (22) 834 00 61÷65; 
fax (22) 834 00 61÷65 w. 248. Czas 
pracy Wydziału od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 16.00, 
dni przyjmowania interesantów 
to poniedziałki i czwartki po 
uprzednim telefonicznym umó-
wieniu spotkania. W sytuacjach 
pilnych przyjmujemy w pozostałe 
dni tygodnia. Wszystkie wnioski 
i pisma kierowane do wydziału 
należy składać w WOM-ie.

Strukturę organizacyjną Wy-
działu tworzą wyodrębnione we-
wnętrzne komórki organizacyjne o 
następujących oficjalnych nazwach 
i liczbie pracowników:

● Referat ds. Administracji 
Budowlanej (5 osób)

● Referat ds. Urbanistyki (5 
osób)

● Samodzielne Stanowisko 
Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej 
(1 osoba)

● Samodzielne Stanowisko 
Pracy ds. Archiwum (1 osoba)

● p.o. Naczelnika, podlegający 
bezpośrednio Burmistrzowi Dziel-
nicy Bielany

Łącznie w Wydziale jest zatrud-
nionych 13 osób. Średnia poziomu  
wykształcenia pracowników jest 
wysoka, 8 osób ukończyło studia 
magisterskie, 2 osoby studia licen-
cjackie, 1 osoba inżynierskie.

Do zakresu działania Wy-
działu należy przygotowywanie i 
wydawanie wypisów i wyrysów z 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, a także pro-
wadzenie rejestrów wymaganych 
prawem i przekazywanie ich do 
Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego oraz właściwym 
organom i jednostkom. Ważnym 
zadaniem jest przygotowywanie 
opinii, uzgodnień, zaświadczeń 
i innych stanowisk wymaganych 
przepisami prawa dla inwestycji 
należących do kompetencji wy-
działu oraz prowadzenie postępo-
wań administracyjnych. Najbar-
dziej istotnym i widocznym w ota-
czającej nas przestrzeni elementem 
działania urzędowego WAiB jest 
wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy  i decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 

Pełniącym obowiązki Naczel-
nika Wydziału Architektury i 
Budownictwa dla Dzielnicy Bie-
lany jest Tomasz Dąbkowski. Z 
wykształcenia jest architektem, 
członkiem  Mazowieckiej Okręgo-
wej Izby Architektów. E-mail: dab-
kowski_t@poczta.bielany.waw.pl.

Z jakimi jednostkami współ-
pracuje Wydział Architektury i 
Budownictwa?

Wewnątrz Urzędu Wydział naj-
częściej współpracuje z Wydziałem 
Gospodarki Nieruchomościami w 
zakresie opiniowania propozycji po-
działów działek oraz z Wydziałem In-
frastruktury opiniującym inwestycje 
w zakresie dostępu do ulic gminnych 
i przygotowującym wnioski dla inwe-
stycji własnych Dzielnicy Bielany. 

Przy zbieraniu materiału dowodo-
wego WAiB występuje do innych jedno-
stek Urzędu m. st. Warszawy najczęściej  
do Biura Gospodarki Nieruchomościa-
mi, Biura Geodezji i Katastru, Biura 
Architektury i Planowania Przestrzen-
nego, Biura Ochrony Środowiska, Biura 
Administracyjno-Gospodarczego.

Przy uzgadnianiu projektów de-
cyzji o warunkach zabudowy oraz 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego WAiB zwraca się do: Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody, 
Stołecznego Konserwatora Zabytków, 
Geologa Powiatowego, Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału 
Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany, 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Wojewody 
Mazowieckiego, organu ochrony grun-
tów rolnych, Dyrektora Kampinoskie-
go Parku Narodowego, Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Przy wydawaniu pozwoleń na 
budowę dla obiektów położonych w 
strefach ochrony prawnej konserwa-
tora zabytków, np. na Marymoncie i 
na Młocinach, WAiB zwraca się do 
Stołecznego Konserwatora Zabytków 
o uzgodnienie projektu budowlanego. 
W tym przypadku uzyskanie pozy-
tywnego postanowienia Stołecznego 
Konserwatora Zabytków jest nie-
zbędnym warunkiem otrzymania 
pozwolenia na budowę.

Z jakimi problemami zwracają 
się do Państwa mieszkańcy Bielan i 
inwestorzy najczęściej?

Przede wszystkim udzielamy po-
mocy interesantom w prawidłowym 
wypełnieniu wniosków o ustalenie 
warunków zabudowy i o lokalizację 
inwestycji celu publicznego oraz 
druku o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, a 
także wyjaśniamy interesantom treści 
zapisów dotyczących miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego, ponieważ zapisy te często 
nie są jednoznaczne i stwarzają możli-
wość ich szerokiej interpretacji.

Istnieje też grupa spraw problemo-
wych, na rozwiązanie których nie mamy 
wpływu. Mam tu na myśli samowole 
budowlane. Już od 10 lat prowadzenie 
postępowań związanych z pracami 
budowlanymi prowadzonymi bez po-
zwolenia na budowę, należy do  kompe-
tencji Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, ale nadal powszechne jest 
przekonanie, że to służby Burmistrza 
Dzielnicy dyscyplinują  dopuszczają-
cych się samowoli budowlanych. W 
przypadku zgłoszenia nam samowoli 
budowlanej, przekazujemy pismo oso-
by interweniującej  do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Warszawie przy ul. Bagatela 14. Do tej 
grupy należą też pytania o stan zaawan-
sowania prac nad miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego i o 
zapisy w projektach planów dotyczące 
konkretnych działek. Tych interesantów 
prosimy o udanie się po informację 
do Biura Architektury Urzędu m. st. 
Warszawy mieszczącego się w PKiN  na 
XIII piętrze.

Trzecia grupa problemów to wnio-
ski w sprawie inwestycji, które w opinii 
mieszkańców, w przypadku ich reali-
zacji spowodują znaczące pogorszenie 
warunków życiowych w ich otoczeniu. 
Każda taka sprawa stanowi poważny 
problem również dla Wydziału i wyma-
ga indywidualnego podejścia.

Obawy mieszkańców budzą sta-
cje bazowe telefonii komórkowej 
lokalizowane na dachach budynków 
mieszkalnych. Wnioski w tych spra-
wach staramy się, ostatnio skutecznie, 
rozpatrywać w trybie pozwolenia na 
budowę, co daje współwłaścicielom 
posesji możność brania udziału  
w postępowaniu na prawach strony  
i wpływania na rozstrzygnięcie.

Nad czym te-
raz państwo pra-
cujecie?

Obecnie pro-
wadzone są po-
stępowania admi-
nistracyjne w 120 
sprawach o warun-
ki zabudowy i lo-
kalizacje inwestycji 
celu publicznego 
i w 45 sprawach o 
pozwolenie na bu-
dowę. Pozwoleń na 
budowę i roboty 
budowlane wyda-
jemy około 350 na 
rok (w roku 2007). 

Rocznie Wydział otrzymuje około 
6000 zarejestrowanych przez kance-
larię spraw różnej rangi, średnio poło-
wa tych pism wymaga odpowiedzi w 
formie pism. Do tego dochodzi kore-
spondencja samoistnie rozmnażająca 
się, np. w pozornie prostej sprawie, 
która ma miejsce akcji w ogromnym 
budynku wielorodzinnym, trzeba trzy 
razy w trakcie postępowania wysłać 
listy polecone do 250 współwłaścicieli 
i sprawdzić, czy dotarły. Stan osobowy 
naszego Wydziału jest zdecydowanie 
zbyt mały do aktualnych potrzeb.

Jakie praktyczne rady wynikają 
dla mieszkańców z dotychczasowych 
doświadczeń? 

Zachęcam naszych interesantów, 
do korzystania z internetu w celu 
uzyskania wstępnych informacji. Po-
trzebne formularze można pobrać ze 
strony www.um.warszawa.pl/ewom/
poradnikinteresanta/architektura/
wybranaprocedura i spokojnie wy-
pełnić je w domu. A na stronie www.
bip.warszawa.pl/biuraurzedu/baipp/
planowaniemiejscowe/informacja-
oplanach – można obejrzeć na mapie 
miasta obszary objęte obowiązujący-
mi planami miejscowymi i planami 
będącymi w trakcie opracowywania.

Z pewnością pracę Wydziału 
ułatwi wcześniejsze umówienie tele-
foniczne wizyty, z podaniem tematu i 
adresu sprawy. Pozwoli to na przejrze-
nie dokumentów sprawy i przygoto-
wanie się urzędnika do rozmowy.

Oprac. Tadeusz Olechowski

Urząd Dzielnicy Bielany prezentuje...
Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB)

Rozmowa z naczelnikiem WAiB Tomaszem Dąbkowskim

Wszystkim mieszkańcom Bielan 

życzymy spokojnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Dobra Nowina zagości 

w sercach oraz napełni nasze rodziny 

pokojem i szczęściem w Nowym Roku.
Radni Klubu „Prawo i Sprawiedliwość”
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Lek. med. Wojciech Borkowski

N

Nadciśnienie Tętnicze
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

adciśnienie tętnicze jest 
przewlekłą chorobą układu 
krążenia, podczas której 
w naczyniach tętniczych 

występuje podwyższone ciśnienie 
krwi - powyżej 140/90 mm Hg. Górna 
wartość nazywana jest ciśnieniem 
tętniczym skurczowym, a dolna ci-
śnieniem tętniczym rozkurczowym.

Choroba ta jest najczęściej wy-
stępującą nieprawidłowością układu 
krążenia, a zarazem przyczynia się do 
rozwoju choroby wieńcowej serca i  
udaru mózgu.  Z badań wynika, że co 
trzeci dorosły Polak cierpi na nadci-
śnienie tętnicze, niestety wielu z nich 
nie zdaje sobie z tego sprawy. Po 65 

roku życia występuje u 50% Polaków, 
jest więc chorobą społeczną. Niepo-
kojący jest fakt, że jedynie 25-30% 
chorych jest leczonych, w tym zaled-
wie około 10% wszystkich chorych - 
systematycznie. Nadciśnienie tętnicze 
jest chorobą dającą się kontrolować.  
Najprostszym sposobem rozpoznania 
tej choroby jest pomiar manometrem 
rtęciowym lub zegarowym. 

Jednorazowy pomiar ciśnienia, 
który przekracza wartości prawidło-
we, nie upoważnia jednak do rozpo-
znania nadciśnienia. Nadciśnienie 
tętnicze diagnozuje się dopiero wtedy, 

gdy po kilku wizytach u lekarza po-
miary ciśnienia tętniczego wykazują 
podwyższone wartości.  Za wartość 
graniczną uznaje się ciśnienie 140/90 
mm Hg.

Najczęstszą formą nadciśnienia 
jest nadciśnienie tętnicze pierwotne, 
zwane też samoistnym, a więc takie, 
którego przyczyna jak dotąd nie 
została dokładnie poznana. Mniej 
więcej 95% osób z podwyższonym 
ciśnieniem krwi ma nadciśnienie 
tętnicze pierwotne. Występuje ono 
szczególnie często przy towarzyszą-
cej nadwadze i gdy inni członkowie 

rodziny cierpią na 
to schorzenie. 

Ty lko  u  5% 
pacjentów z nad-
ciśnieniem tęt-
niczym jest ono 
s p o w o d o w a n e 
schorzeniem or-
ganicznym. Nie-
które choroby ne-
rek i nadnerczy, 
choroby tarczycy 
mogą doprowadzić 
do nadciśnienia. 
Wówczas mówimy 

o nadciśnieniu tęt-
niczym wtórnym.

Wykrycie przy-
czyn wywołujących 
wtórne postacie 
nadciśnienia tęt-
niczego ma istotny 
wpływ na dalsze 
postępowanie i te-
rapię, która ma na 
celu przede wszyst-
kim usunięcie lub 
leczenie przyczyny 
p o dw yższonych 
wartości ciśnienia. 

Nadwaga sprzyja występowaniu 
nadciśnienia. U ludzi z nadwagą 
nadciśnienie tętnicze występuje  dwa 
razy częściej niż u ludzi z normalnym 
ciężarem ciała. Dlatego też, przy to-
warzyszącej nadciśnieniu nadwadze 
jej zmniejszenie jest najskuteczniej-
szym środkiem leczniczym.

Zwiększenie aktywności fizycznej 
poprzez spędzanie wolnego czasu na 
aktywnym wypoczynku, najlepiej 
na świeżym powietrzu, uprawianie 
sportu, czy spacery w większość dni 
tygodnia to proste i skuteczne metody 
zapobiegania wystąpieniu nadciśnie-
nia oraz zapewnienia sobie dłuższego 
życia bez leków. 

Nadużywanie soli kuchennej w 
codziennej diecie, regularne spo-
żywanie alkoholu i przyjmowanie 
niektórych leków, np. preparatów 
zawierających sterydy, może wpłynąć 
na wystąpienie nadciśnienia.

Stosowanie hormonalnych środ-
ków antykoncepcyjnych wiąże się u 
większości kobiet z możliwością wzro-
stu ciśnienia tętniczego. Ostrożność 
podczas przyjmowania tych środków 
powinny zachować kobiety powyżej 35 
roku życia, z nadwagą i palące tytoń. Są 
one bardziej narażone na rozwój nad-
ciśnienia aniżeli inne kobiety, z tego 
też powodu powinny systematycznie 
kontrolować ciśnienie tętnicze.

Bardzo ważna jest stała kontrola 
ciśnienia oraz stały nadzór lekarza 
nad leczeniem. Przepisane leki na-
leży przyjmować systematycznie, 
nawet jeśli ciśnienie tętnicze jest 
prawidłowe, gdyż ich zadaniem jest 
nie dopuszczać do gwałtownych, 
bardzo niebezpiecznych skoków 
ciśnienia.

Ilona Soja – Kozłowska 
Przewodnicząca Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Spokojnych, pełnych miłości i ciepła rodzinnego 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
wszystkim mieszkańcom Bielan

życzą:

W powstaniu choroby nadciśnienio-
wej dużą rolę odgrywają czynniki psy-
chiczne, a zwłaszcza urazy psychiczne 
oraz stany wzmożonego napięcia ner-
wowego. Choroba ta może nie dawać 
przez wiele lat żadnych objawów ani 
dolegliwości, rzadko bóle czy zawro-
ty głowy, wyjątkowo - zaburzenia 
widzenia. Nieleczone nadciśnienie 
może prowadzić do zawału serca, 

udaru mózgu, niewydolności 
mięśnia serca, uszkodzenia 

nerek i wzroku oraz 
przyspieszenia 

r o z w o j u 

miażdżycy tętnic. Dla prawidłowego 
leczenia nadciśnienia tętniczego 
bardzo istotne są metody nie farma-
kologiczne (tzw. zdrowy tryb życia) 
oraz przyjmowanie leków zleconych 
przez lekarza. 

Leczenie musi być prowadzone 
tak długo, jak trwa choroba, czyli 
przez wiele lat, z reguły do końca 
życia.

Zdrowy tryb życia to najlepsza 
ze znanych metod zmniejszających 
ryzyko wystąpienia nie tylko nadci-
śnienia tętniczego ale również chorób 
serca, osteoporozy, nowotworów.

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego 2009 Roku
mieszkańcom Bielan

życzy

  Wojciech Borkowski
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
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Jak metro szło...
... do nas oczywiście!

Leszek Rudnicki

FELIETON 7Nasze Bielany nr 12/2008

Zaciekawiła mnie ta kwestia, 
bo ćwierć wieku czekali-
śmy. Już myślałem, że nie 
dostąpimy zaszczytu, a tu 

proszę, cud prawie... Sięgnąłem po 
archiwalne „Nasze Bielany”, wyciąga-
jąc co smakowitsze kąski. Przy okazji 
można skonfrontować, jak ówczesne 
zamierzenia zostały skorygowane 
przez życie.  

Na dobry początek dzisiejszego 
sprawozdania, rzecz słuszną zauwa-
żyłem od razu. Zanim szanowne 
metro wgłębiło się w bielańskie 
ziemie, sporo wody w Wiśle upły-
nęło. Historycznej zresztą. Przez 
ostatnie lata, dopóki podziemnie 
Żoliborza z Bielanami na wieczność 
więzami nie złączono, bywały hossy, 
tudzież bessy rozmaite, zawirowa-
nia, a i władze różnego szczebla 
też miejscami się pozamieniały. 
Tymczasem, my sobie na boczku 
cierpliwie: szu, szu, szu, tunele ko-
paliśmy. Sami widzicie, że budowa 
metra, to nie jest takie hop - siup, 
jak się wydaje. Spójrzmy raz jeszcze, 
co się działo, gdy...

...Mieszkańcy Bielan jadący 
do miasta, ujrzeli nieopodal Hali 
Marymonckiej, płot. Nie byle jaki; 
za nim krył się wykop, a raczej szyb 
startowy, w którym dwie tarcze drą-
żyć mają tunele w kierunku Bielan. 
Jeśli nie wystąpią nieoczekiwane 
problemy, pod koniec przyszłego 
roku (2004) mają dotrzeć do „Trasy 
Toruńskiej” i okolic dawnego dworca 
PKS „Marymont”. Od tego miejsca, 
bielański odcinek będzie budowany 
metodą odkrywkową, gdyż to szyb-
sza i tańsza technologia. „NB” Nr 11 
(55) Listopad 2003. 

Tuż przed wakacjami, Urząd 
Dzielnicy Bielany zwrócił się do 
mieszkańców z prośbą o udział w 
ankiecie dotyczącej nazw przyszłych 
stacji metra. Każdy z nas może 
przedstawić propozycje odwołujące 
się do lokalnej tradycji, jak również 
nawiązujące do aktualnych, potocz-
nych określeń. Wydrukowano map-
kę z przebiegiem bielańskiej trasy 
plus kupon, który należy złożyć w U. 
D. Bielany lub przesłać do redakcji 
„NB”. Robocze nazwy stacji: „Ma-

rymont”, „Park Kaskada”, „Bielany”, 
„Wawrzyszew” i „Młociny”. Wśród 
osób zgłaszających propozycje, prze-
widziano losowanie nagród! „NB” 
Nr 6 (62) Czerwiec 2004.

XXVII Sesję Rady Dzielnicy 
zdominował temat budowy bielań-
skiego odcinka metra. W prezenta-
cji multimedialnej, przedstawiciel 
„Metra Warszawskiego Sp. z o. o.” 
zademonstrował wizualizację stacji 
i terminy ich realizacji. W/g planu, 
„Słodowiec” zostanie otwarty do 
końca 2006 r., natomiast: „Bielany”, 
„Wawrzyszew” i „Młociny” - rok 
później (koniec 2007 r.). Po pre-
zentacji radni przyjęli stanowisko, 
by uwzględnić w przedstawionym 
planie, przedłużenie drugiego pasma 
jezdni ulicy Kasprowicza (od Ocza-
powskiego do węzła „Młociny”). 
„NB” Nr 10 (66) Październik 2004.

Na łamach „NB” pojawia się 
stała rubryka informacyjna Metra 
Warszawskiego. W niej rzecznik 
prasowy firmy – Grzegorz Żurawski 
odpowiada na dociekliwe pytania 
bielańczyków. Dlaczego nasz odcinek 

metra powstanie metodą odkrywko-
wą? Ponieważ przyspieszy to prace i 
jednocześnie zmniejszy koszty budo-
wy. Czemu nie przewidziano przejść 
podziemnych na naszych stacjach? 
Ponieważ na Bielanach zostaną za-
stosowane podobne rozwiązania, jak 
na innych odcinkach. Stacje znajdą 
się przy skrzyżowaniach z sygnaliza-
cją świetlną, co zapewni bezpieczne 
dojście do metra. Ponadto, będzie 
to tzw. „płytkie metro”, czyli wygoda 
dla pasażerów ze względu na małą 
różnicę poziomów między chodni-
kiem, a peronem. „NB” Nr 3 (71) 
Marzec 2005.

Pół roku później, w tej samej 
rubryce, opisano pierwsze (z cyklu) 
spotkanie władz Bielan i przedsta-
wicieli metra z mieszkańcami. Na 
pytania odpowiadali też projektanci 
stacji „Słodowiec” oraz specjaliści z 
ZTM. Padły zapewnienia, że mimo 
kłopotów z przetargami i uzyskaniem 
dotacji unijnych, termin zakończenia 
inwestycji do końca 2007 r. nie jest 
zagrożony. Mieszkańcy odetchnęli z 
ulgą, na wieść o oddaleniu przez sąd 

skarg na warunki 
przetargu złożo-
nych przez „Hydro-
budowę”, co bloko-
wało prace. Ale być 
może firma znów 
będzie się odwoły-
wać. Pytano też o 
rozwiązania komu-
nikacyjne w trakcie 
budowy stacji i po 
jej zakończeniu. 
Przewidziano dal-
sze spotkania infor-
macyjne dotyczące 
szlaków B 21, B 22, 
B 23 oraz stacji A 
21 (Bielany), A 22 
(Wawrzyszew) i A 

23 (Młociny). „NB” Nr 10 (78) Paź-
dziernik 2005.

Łopaty poszły w ruch, czyli 
budowa metra weszła na teren Bie-
lan! Rozpoczęto prace przy tunelu 
szlakowym B 20 łączącym stacje 
„Marymont” i „Słodowiec”. Termin 
ukończenia tej ostatniej ustalono na 
III kwartał przyszłego roku (2007). 
Generalnymi wykonawcami bielań-
skiego odcinka będą: „PeBeKa S.A.” 
oraz „PRG Metro”. Budowa naszego 
odcinka ma być współfinansowana 
z unijnych środków strukturalnych. 
Czas realizacji inwestycji określono 
na około 20 miesięcy. Zakończenie 
budowy, a tym samym otwarcie 
pierwszej linii metra, przewidziano w 
pierwszym kwartale 2008 r. „NB” Nr 
7/8 (87/88) Lipiec/Sierpień 2006. 

Metro wyraźnie przyspiesza. 
Cała strona „NB” tylko na ten temat! 
Trwają prace przy stacji „Słodowiec”. 
Usunięto i przesadzono krzewy, 
drzewa, zdjęto chodniki oraz prze-
łożono podziemną infrastrukturę 
kolidującą z budową. Wprowadzono 
konieczne zmiany w organizacji 
ruchu. W materiale opisano etap wy-
konania ścian szczelinowych stacji i 
tuneli, kładzenie stropu żelbetowego 
(sufit) oraz prac wewnątrz przyszłej 
stacji. Gdy jej bryła będzie gotowa, 
można murować ściany działowe, 
schody, wentylatornie, windy, liczne 
instalacje, a także tory. Wówczas 
nastąpią dalsze prace wykończe-
niowe. Całość opatrzono zdjęciami 
gotowego stropu stacji, jak również 
jej wnętrza w stanie surowym. Robi 
to wrażenie. Zamieszczono też infor-
mację o otwarciu dnia 29 XII 2006 r. 
stacji „Marymont”. „NB” Nr 1 (93) 
Styczeń 2007. 

Przedstawiono postępy w bu-
dowie stacji „Słodowiec” i dalszy 
harmonogram prac dla szlaków B 

21 i B 22, a także stacji „Stare Bie-
lany” i „Wawrzyszew”. Zakończenie 
budowy konstrukcji w/w szlaków 
oraz stacji przewidziano do końca 
lipca 2007. Wiąże się to z kolejną 
zmianą organizacji ruchu wzdłuż 
ulicy Kasprowicza. Tymczasem 
trwają przygotowania do prac w 
węźle komunikacyjnym „Młociny”. 
Na początek, rozpoczęto wznoszenie 
parkinku Park & Ride. „NB” Nr 3 
(95) Marzec 2007. 

Zmiany terminu zakończenia 
prac bielańskiego odcinka metra. 
Czyli opóźnienie. Powód? Kompli-
kacje urzędnicze oraz słynna już 
budka „Lotka” przy hucie, blokująca 
inwestycję. W nowym aneksie do 
umowy ustalono daty: tunel i stacja 
„Słodowiec” - 14 stycznia 2008, tunele 
i stacje „Stare Bielany” oraz „Wawrzy-
szew” - 15 stycznia 2008, tunel i tory 
odstawcze stacji „Młociny” - 31 marca 
2008, stacja i węzeł komunikacyjny 
„Młociny” - 15 czerwca 2008. To 
terminy przekazania obiektów Metru 
Warszawskiemu. Do tego trzeba do-
dać około 2 miesięcy na odbiór w/w 
przez stosowne służby techniczne 
miasta. „NB” Nr 5 (97) Maj 2007.

Kolejne opóźnienie, tym ra-
zem spowodowane... siłami natury. 
Pomiędzy stacjami „Marymont” i 
„Słodowiec” wody gruntowe odchy-
liły tunel o około 3 cm. Wstrzymano 
montaż szyn. Po kilku tygodniach 
sytuację opanowano, wprowadzono 
zabezpieczenia, wznowiono też ukła-
danie torów. Równocześnie trwają 
intensywne prace przy budowie 
węzła „Młociny”. Ps. Bielański odci-
nek metra otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 320 milionów złotych 
ze środków UE. „NB” Nr 12 (104) 
Grudzień 2007. 

Mamy metro!!! To radosny tytuł 
z pierwszej strony naszej gazety. 
23 IV 2008 r., ok. godziny 10.30, 
pierwszy pociąg z pasażerami wje-
chał na stację „Słodowiec”. Wśród 
nich obecna była prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
Została przywitana przez delegację 
Bielan z burmistrzem - Zbigniewem  
Dubielem na czele. W/g zapowiedzi 
prezesa Metra Warszawskiego -  
Jerzego Lejka, pociągi z pasażerami 
dotrą do „Młocin” na przełomie III 
i IV kwartału br. „NB” Nr 4 (108) 
Kwiecień 2008.

Koniec wieńczy dzieło! Huczne 
otwarcie I linii metra nastąpiło 25 X 
2008 r. Tuż po 16.00 pociągi wypeł-
nione pasażerami wyruszyły ze „Sło-
dowca”. Przejazd - oczywiście bez-
płatnie. Po drodze czekały otwarte 
stacje: „Stare Bielany”, „Wrzeciono”, 
wreszcie główne miejsce uroczysto-
ści, węzeł komunikacyjny „Młociny”. 
W części oficjalnej wzięli udział: pre-
zydent m. st. Warszawy, burmistrz 
Bielan, przedstawiciele metra oraz 
jego wykonawcy. Potem były już ra-
dosne tańce i zabawa licznie przyby-
łych warszawiaków w rytm muzyki 
Jerzego Połomskiego, Czerwonych 
Gitar oraz gwiazdy wieczoru - Alice 
Russell. Tym akcentem zakończyła 
się 25 letnia historia budowy me-
tra, wokół którego rozkwitają teraz 
nowe inwestycje oraz szanse na 
przyszłość. Dla nas, mieszkańców 
stolicy. I Bielan - oczywiście! „NB” 
Nr 10-11 (114-115) Październik-
Listopad 2008. 

Na tegoroczne radosne 
Święta i zbliżający się 

Nowy 2009 Rok 
– dużo zdrowia, 

pogody ducha i wiary 
w lepsze jutro życzy 

wszystkim mieszkańcom Bielan
 Radna

Teresa Renata Banasiak
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Szkole Podstawowej nr 263 im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 

11,  miała miejsce niezwykła uroczystość jubi-
leuszowa. W poniedziałek 24 listopada 2008 r. 
świętowano 40. rocznicę jej powstania. W tym 
dniu złożono kwiaty i zapalono znicze na gro-

To już 40 lat!
Jubileusz Szkoły Podstawowej Nr 263

bach powstańczych na Powązkach i cmentarzu 
Wawrzyszewskim. 

W Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 
została odprawiona uroczysta msza święta, 
którą celebrował ks. proboszcz Józef Górzyń-
ski. Następnie na terenie szkoły odbyła się 
akademia. Pod wrażeniem przygotowanej 

imprezy byli licznie zgromadzeni 
oficjele, których powitał dyrektor 
Jan Orłowski. Wśród znamieni-
tych gości byli burmistrz Bielan 
Zbigniew Dubiel, przedstawiciel 
Kuratora Mazowieckiego, wizytator 
Urszula Jarosz, a także dyrektorzy, 
pracownicy i absolwenci szkoły.

 Przedstawiono prezentację 
multimedialną dotyczącą historii 

szkoły, a następnie zaprezentowano część ar-
tystyczną. Można było podziwiać uczniów w 
występie taekwondo, śpiewających w szkolnym 
chórze, tańczących oraz recytujących. 

Po części oficjalnej goście mieli możliwość 
zwiedzić szkołę i obejrzeć wiele cennych pa-
miątek związanych z jej historią. Korytarze, 
sale lekcyjne, biblioteka i hala sportowa wy-
glądały wyjątkowo odświętnie, przyozdobione 
okolicznościowymi wystawami i dekoracjami, 
co było efektem pracy uczniów i nauczycieli. 

Wszyscy zostali zaproszeni także na po-
częstunek, którego największą atrakcją był 
okolicznościowy, olbrzymi, przepyszny tort. 
Święto stało się okazją do miłych spotkań, 
wielu wspomnień i zaprezentowania dorobku 
szkoły.

Dyrekcja Szkoły

ozpoczyna się cykl konferencji powia-
towych mających na celu zapoznanie 
dyrektorów przedszkoli, szkół i przed-

stawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
odpowiedzialnych za edukację w samorządach 
gminnych i powiatowych, z głównymi założe-
niami zmian oraz zebranie ich opinii o pro-
jektowanych rozwiązaniach organizacyjnych 
opisanych w poradnikach dla dyrektorów 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, 
dostępnych na stronach Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej  www.reformaprogramowa.
men.gov.pl.  

W dniu 19 listopada 2008r. na terenie 
Dzielnicy Bielany w Ognisku Pracy Pozasz-
kolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a odbyła się  
Konferencja Szkoleniowa „Edukacja skutecz-
na, przyjazna i nowoczesna – od przedszkola 
do matury”. W Konferencji uczestniczył 
burmistrz Zbigniew Dubiel, naczelnik Wy-
działu Oświaty i Wychowania Zofia Gajewicz, 
wizytatorzy Kuratorium Oświaty i dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu Dzielnicy 
Bielany.

Główne cele aktualnych zmian w oświacie 
zakładają m.in.: 

● wzmocnienie pozycji zawodowej na-
uczyciela, 

● upowszechnienie wychowania przed-
szkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w tym 
obowiązek rocznego przygotowania przed-
szkolnego dla dzieci 5-letnich, 

● zapewnienie lepszego dostępu do eduka-
cji najmłodszych dzieci przez obniżenie wieku 
rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 
6-lat, co umożliwi wykorzystanie potencjału 
systemu szkolnego dla wyrównywania szans 
oraz wczesnego odkrywania uzdolnień. 

Zmiany w oświacie
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

 i kształcenia ogólnego - Konferencje Powiatowe

● reforma programowa wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukie-
runkowana będzie na precyzyjny opis efektów 
na każdym etapie edukacyjnym oraz zwięk-
szenie autonomii szkół w kreowaniu procesu 
kształcenia. 

● otwarcie polskiego systemu edukacji na 
świat, działania na rzecz integracji cudzoziem-
ców w polskim systemie oświaty i wspieranie na-
uczania polskich dzieci poza granicami Polski.

● poprawa jakości edukacji poprzez od-
biurokratyzowanie nadzoru pedagogicznego 
i jasny rozdział zadań między organy prowa-
dzące szkoły oraz organy sprawujące nadzór 
pedagogiczny.

Założone cele przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej wpisane są w program: Edukacja 
skuteczna, przyjazna i nowoczesna realizo-
wanego w ramach projek-
tu: Doskonalenie podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia 
ogólnego w poszczególnych 
typach szkół pod kątem jej 
zgodności z gospodarką 
opartą na wiedzy, finanso-
wanego z EFS, realizowanego 
w ramach unijnego wsparcia 
PO Kapitał ludzki w prio-
rytecie III. Wysoka jakość 
systemu oświaty: Działanie 
3.3 Poprawa jakości kształ-
cenia: Poddziałanie 3.3.3. 
Modernizacja treści i metod 
kształcenia – projekty sys-
temowe.

Opracowanie:  
Beata Michalec

listopada 2008 r. odbył się w Mło-
dzieżowym Domu Kultury im. Marii 
Gwizdak IV Przegląd Amatorskiej 

Twórczości Artystycznej – PATA 2008 oraz 
Jubileusz 5–lecia zespołu instrumentalnego 
„Brawo” pod wspólnym tytułem „Jak przygoda 
to tylko w Warszawie”.

W Przeglądzie wzięło udział 110 uczest-
ników w wieku od 6 lat do 30 lat z różnych 
placówek z Warszawy: z Bielan, Żoliborza, 
Śródmieścia, Pragi Południe i Wesołej. 

Uczestników IV Przeglądu powitała 
Dyrektor MDK – Hanna Kocerka. Życzyła 
uczestnikom sukcesów artystycznych i wspa-
niałej zabawy. Imprezę poprowadziła nauczy-
cielka MDK - Krystyna Zaremba.

Impreza miała na celu umożliwienie dzie-
ciom i młodzieży niepełnosprawnej pokaza-
nie swojego dorobku artystycznego, a także 
uświadomienie środowisku lokalnemu istoty 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W czasie koncertu Dyrektor MDK szcze-

IV Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej - PATA

gólnie podziękowała uczestnikom zespołowi 
„Brawo” za 5 – letni staż pracy artystycznej, a 
nauczycielom: Annie Cegielskiej i Andrzejowi 
Czyżewskiemu, za pięć lat pracy z zespołem. Do 
zespołu „Brawo” należą osoby niepełnosprawne 
intelektualnie i wolontariusze. 

Jury IV Przeglądu Amatorskiej Twórczo-
ści Artystycznej: Irena Drożdż – kierownik 
Działu Kadr, Opieki i Administracji PCK 
Mazowieckiego Zarządu Okręgowego w 
Warszawie i Hanna Kocerka po obejrzeniu 
zaprezentowanych programów artystycznych, 
podjęło decyzję o nagrodzeniu wszystkich 
występujących zespołów i solistów.

Wszystkie placówki otrzymały Statuetki 
IV Przeglądu oraz pamiątkowe dyplomy. 
Każdy uczestnik dostał maskotkę i słodki 
upominek. 

Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy 
na V Przegląd Amatorskiej Twórczości Arty-
stycznej – PATA 2009.

Opracował: Andrzej Czyżewski
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Kronika policyjna
Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji

Nastoletni włamywacze 
zatrzymani 

Wywiadowcy z Bielan postano-
wili zatrzymać do kontroli fiata uno, 
którym poruszali się trzej młodzi 
chłopcy, podejrzewani o włamania 
do mieszkań. Kierowca samochodu 
nie reagował jednak ani na żadne 
sygnały świetlne, ani dźwiękowe. 
Uciekał najpierw osiedlowymi 
uliczkami, a dalej po chodniku i 
trawnikach. 

Wywiadowcy zwrócili się do 
innych patroli policyjnych w te-
renie. Kilkanaście minut później 
auto zostało zablokowane przez 
załogi sektorowe. Młodzi ludzie 
zabarykadowali się wewnątrz. Ale i 
to im nie pomogło. Zatrzymano 16-
letniego Grzegorza Z. poszukiwa-
nego nakazem doprowadzenia do 
ośrodka szkolno-wychowawczego. 
Chłopak kierował bez uprawnień, 
bez badań technicznych i OC. Był 
pod wpływem środków odurzają-
cych. Wcześniej znany był Policji z 
włamań, pobić i rozbojów. Trafił do 
policyjnej izby dziecka. 

Jego brat 17-letni Emil umiesz-
czony został w policyjnym areszcie. 
On również znany jest Policji z 
włamań, pobić i rozbojów. 15-letni 
Robert C. z kolei miał przy sobie 
nabitą fifkę z marihuaną. Policjanci 
umieścili go w izbie dziecka. Auto, 
którym podróżowali, trafiło nato-
miast na policyjny parking.

(eb, ak)
Zatrzymani sprawcy  

napadów z użyciem broni 
Policjanci zatrzymali dwóch 

mężczyzn podejrzanych o napady 
na salony fryzjerskie, kwiaciarnię, 
kiosk i stację benzynową. Napastni-
cy wybierali miejsca odosobnione. 
Napadów dokonywali późną porą, na 
swoje ofiary wybierali kobiety i osoby 
starsze. Aby być trudnym do rozpo-
znania, sprawcy naciągali na głowę 
kominiarki i grożąc bronią, żądali 
wydania pieniędzy. Wobec niektórych 
stosowali przemoc. Skradzionymi pie-
niędzmi dzielili się po połowie. 

Do pierwszego zdarzenia doszło 
pod koniec października. Tuż przed 
godziną 21:00, na stację benzynową 
przy ulicy Wólczyńskiej, wtargnął 
mężczyzna. Drugi w tym czasie ob-
serwował okolicę. Od pracownika 
stacji zażądał wydania pieniędzy 
z utargu. Po otrzymaniu gotówki 
w kwocie 600 złotych, wybiegł 

ze stacji i wsiadł do samochodu 
marki BMW, w którym już czekał 
na niego kolega. Mężczyznom tak 
bardzo spodobały się łatwe zyski, 
że następnego dnia postanowili 
dokonać kolejnego napadu. Około 
godziny 19:00 do kwiaciarni, wszedł 
jeden mężczyzna, drugi w tym czasie 
obserwował okolicę. Zamaskowany 
napastnik zażądał od kwiaciarki 
wydania pieniędzy. Aby dodatkowo 
przestraszyć kobietę, uderzył ją 
pistoletem w głowę. Zrabowali 200 
złotych. Kolejny napad był godzinę 
później. Tym razem obaj wtargnęli 
do salonu fryzjerskiego przy ulicy 
Reymonta. Sterroryzowali dwie 
fryzjerki, a potem ukradli ponad 1 
000 złotych. Wobec kobiet również 
stosowali przemoc. 

Do kolejnego napadu doszło 
kilkanaście dni później, gdy skoń-
czyły im się pieniądze z poprzednich 
napadów. Tym razem upatrzyli sobie 
zakład fryzjerski przy ulicy Balzaka, 
tam ukradli 2 600 zł., telefon komór-
kowy i maszynkę do strzyżenia. Z ko-
lei w kiosku przy ul. Bogusławskiego 
udało im się zrabować 800 zł. 

Powiadomieni o napadach wszy-
scy policjanci z sekcji kryminalnej 
natychmiast przystąpili do działania 
Zabezpieczyli ślady, przesłuchali 
świadków. Skrupulatnie analizowali 
wszystkie, nawet najdrobniejsze in-
formacje. Monitorowali środowisko 
przestępcze i obserwowali osoby, 
które mogły mieć związek z tymi 
zdarzeniami. Po kilku tygodniach 
intensywnej pracy, kryminalni wy-
typowali mężczyzn, którzy mogli 
być odpowiedzialni za rozboje z 
użyciem broni. W piątek wieczorem 
kryminalni pojechali zatrzymać 
obu sprawców. 22-letni Andrzej N. 
podczas zatrzymania zaatakował 
policjantów siekierą. Na szczęście 
funkcjonariusze w porę obezwładnili 
agresywnego mężczyznę. Tomasz A. 

został zatrzymany w swoim miesz-
kaniu przy ulicy Powstańców Ślą-
skich, Tam policjanci znaleźli tablice 
rejestracyjne od innego pojazdu. W 
samochodzie należącym do 25-latka 
policjanci znaleźli kominiarki, ręka-
wiczki i broń pneumatyczną. 

Dzisiaj obu mężczyznom zosta-
ną przedstawione zarzuty za napady 
z użyciem broni. Grozi im kara do 
15 lat pozbawienia wolności. Sprawa 
ma charakter rozwojowy. Krymi-
nalni nie wykluczają, że mają oni 
związek również z innymi napadami 
na terenie całej Warszawy. Andrzej 
N. i Tomasz A. najprawdopodob-
niej najbliższe miesiące spędzą za 
kratkami.

Zranił nożem 34-latka 
Sprzeczka, jaka wybuchła pod 

sklepem przy ulicy Przy Agorze 
między grupą mężczyzn, mogła 
zakończyć się tragicznie dla jednego 
z nich. Do kłótni doszło w środę, 
tuż przed godz. 23:00. Jeden z męż-
czyzn stojący w grupie innych osób 
zaczepił mężczyznę stojącego przed 
sklepem i czekającego na kolegę, 
który robił zakupy w markecie. Po 
chwili ze sklepu wyszedł 33-latek z 
zakupami i włączył się do rozmowy. 
Próbował załagodzić sytuację, nie 
chciał wszczynać żadnej awantury. 
Jednakże Krzysztof C. widocznie 
szukał zaczepki. Znienacka zaatako-
wał nożem 33-latka i ugodził go w 
klatkę piersiową. Po tym zdarzeniu 
uciekł. Na szczęście na miejscu byli 
świadkowie, którzy doskonale zapa-
miętali rysopis sprawcy. Policjanci z 
patrolówki, którzy natychmiast po-
jawili się na miejscu, po otrzymaniu 
zgłoszenia, od razu skojarzyli kim 
jest sprawca. Na miejscu pojawili się 
również lekarze, którzy przewieźli 
rannego mężczyznę do szpitala. 

Kilkanaście minut później 
Krzysztof C. był już w rękach mun-
durowych. 33-latek został zatrzyma-
ny w domu. Policjanci zabezpieczyli 
między innymi zakrwawioną kurtkę 
sprawcy oraz nóż, którym pchnął 
ofiarę. Sprawca miał on ponad 2 
promile alkoholu we krwi. Dzisiaj 
nożownikiem zajmą się policjanci 
z sekcji dochodzeniowo-śledczej. 
Niebawem zostanie przedstawiony 
mu zarzut. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

(eb) 

listopadzie  
prioryteto-
wym zada-

niem Strażników Miej-
skich było przeprowa-
dzenie szczegółowej  
analizy dotyczącej osób 
bezdomnych i  stwier-
dzenie ilości miejsc, w 
których przebywają.  
Zbliża się zima a to nie-
stety okres najtrudniejszy dla osób 
samotnych i opuszczonych.  Straż 
Miejska już po raz kolejny uczestni-
czyć będzie w niesieniu im pomocy 
poprzez rozwożenie gorących po-
siłków oraz doprowadzanie osób 
bezdomnych do schronisk. W tym 
celu strażnicy wznowili współpracę 
z Bielańskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej na terenie dzielnicy a 
także wymienili informacje z Policją  
na temat miejsc  przebywania osób 
bezdomnych. Czynności kontrolne 
dotyczące tych miejsc zostały na stałe  
wpisane w zadania  funkcjonariuszy. 
Bezdomność to ogromny problem 
współczesnego człowieka, ale nie 
tylko tego, który jej doznał. Wszyscy 
musimy próbować zmierzyć się z 
tym problemem, bo bezdomny to 
człowiek jak każdy z nas, tylko bar-
dziej samotny i bezradny.

W dniu 05.11.2008 r. podczas 
kontroli poddasza klatki schodowej 
budynku przy ulicy Conrada 18, 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
nie zastali tam osób bezdomnych, 
obecni natomiast pracownicy firmy 
BUD- MAX w tym miejscu wykony-
wali prace docieplania stropodachu, 
narażając jednocześnie własne życie 
i zdrowie. Jeden z pracowników był 
w stanie upojenia alkoholowego, w 
wydychanym powietrzu miał 1,23 pro-
mila alkoholu. Pamiętać należy, że aby 
czuć się bezpiecznie, trzeba najpierw 
zadbać o własne bezpieczeństwo. 

W dniu 14.11.2008 r. kontrola 
klatki schodowej w budynku przy 
ulicy Gwiaździstej 31, pod kątem 
gromadzenia się osób bezdomnych, 
doprowadziła do ujawnienia faktu 
spożywania alkoholu przez nieletnie 
dziewczyny. Zachowanie piętnastola-
tek wskazywało, że są pod wpływem 
alkoholu. Na miejsce została wezwa-
na Policja. Jedna z gimnazjalistek nie 
była w stanie o własnych siłach zejść 
z 14 piętra, gdzie dziewczyny urzą-

Z notatnika Miejskiego Strażnika
dziły sobie imprezę. 
Mundurowi na miejsce 
wezwali Pogotowie Ra-
tunkowe a przybyły na 
miejsce lekarz zabrał 
jedną z nich do szpitala 
z podejrzeniem zatru-
cia alkoholowego. Dal-
sze czynności przejęła  
Policja. 

W dniu 14.11.2008 r. 
o godz. 1:45 strażnicy dokonali uję-
cia nieletniego wychowanka Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego, który 
oddalił się z miejsca przebywania. 
Młody uciekinier próbował podró-
żować autostopem. Chłopiec został 
przekazany Policji celem doprowa-
dzenia do ośrodka.

Również 14.11.2008 r., tym 
razem w rejonie ul. Księżycowej, 
funkcjonariusze zlokalizowali miej-
sce, gdzie widoczne były ślady świeżo 
rozkopanej ziemi, a z podłoża wy-
stawały elementy materiału. Widok 
ten wzbudził zainteresowanie straż-
ników. Na miejsce wezwano patrol 
Policji. Przybyła na miejsce załoga 
pod warstwą ziemi odkryła czarny 
foliowy worek w którym znajdowa-
ła się padlina psa. Okazuje się, że 
wyobraźnia ludzka nie zna granic. 
Oczyszczeniem terenu zajęły się 
służby oczyszczania miasta. 

Miesiąc listopad to okazja do 
wielu imprez i rozrywek w szkołach 
– wszak to popularne andrzejki. 
Stała współpraca funkcjonariuszy 
z dyrekcjami szkół na terenie dziel-
nicy Bielany umożliwiła zadbanie o 
bezpieczeństwo i porządek w oto-
czeniu szkół  podczas wielu takich 
imprez. Zabezpieczone zostały m. 
in. dyskoteki w ZS Nr 52 przy ul. 
Szegedyńskiej 11,  w  SP Nr 289 przy 
ul. Broniewskiego 99A,  w Gim. Nr 
72 przy ul. Przybyszewskiego 45, w 
ZS Nr 49 przy ul. Tołstoja 2. 

Na uwagę zasługuje też działanie 
pod nazwą „Bezpieczne boisko”. W 
wyniku regularnych kontroli prze-
prowadzanych przez strażników 
na terenie najbardziej zagrożonych 
placówek oświatowych,  doszło do 
zdyscyplinowania osób przebywa-
jących w otoczeniu tych placówek 
i zmniejszenia zjawiska dewastacji  
i wandalizmu.

Nina Pesta, V Oddział Terenowy 
Straży Miejskiej

Stefanii Dąbrowskiej
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci ukochanej

Mamy
składają

koleżanki i koledzy z PKPS Bielany

[... ] lecz Ty co znasz ptaki po kolei
i buki złote
wiesz że jeśli miłość to tak jak wieczność
bez przed i bez potem
ks. Jan Twardowski

Wieloletniej Opiekunce 
bielańskich środowisk kombatanckich i seniorskich,

Organizatorce wielu spotkań i uroczystości,

Pani Stefanii Dąbrowskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz i Zarząd Dzielnicy Bielany,
współpracownicy z Wydziału Kultury,

Rada Programowa Seniorów Bielańskich oraz Klub Kombatanta

w
w

w
.k

m
p.

sz
cz

ec
in

.p
l

W



KULTURA10 Nasze Bielany nr 12/2008

bieżącym roku  przypada 35. rocz-
nica otwarcia dwóch filii Biblio-

teki Publicznej mieszczących się przy ul. 

Jubileusz bibliotek
35 lat działalności placówek przy ul. Reymonta 6

Reymonta 6. Z dniem 19 listopada 1973 r. 
rozpoczęły działalność Wypożyczalnia dla 
Dorosłych i Młodzieży nr 103 oraz Biblio-

teka dla Dzieci i Młodzieży nr 49. Już 20 
listopada 1973 r. do Wypożyczalni nr 103 
zapisano 74 dorosłych czytelników, a do Bi-

blioteki nr 49 – 22 dzieci. Przez 35 lat pracy 
księgozbiór wypożyczalni wzrósł z 4001 do 
33 000 woluminów, a biblioteki z 4872 do 
ponad 30 000 pozycji. 

Z okazji jubileuszu placówek, 9 grudnia 
2008 r. w Filii Biblioteki Publicznej im. 
Stanisława Staszica przy ul. Reymonta 6 
odbyła się uroczystość okolicznościowa z 
udziałem władz dzielnicy, dyrekcji biblio-
teki oraz czytelników. W spotkaniu wzięli 
udział m.in.: członek Zarządu Dzielnicy 
Bielany – Grzegorz Pietruczuk, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany 
Witold Kon, zastępca dyrektora tej placów-
ki - Anna Czechowicz. Okazja do święto-
wania była podwójna, ponieważ tego dnia 
40-lecie swojej pracy obchodziła Alicja 
Sadowska, która od 35 lat kieruje Filiami 
Biblioteki przy Reymonta. W wystąpieniu 
wspomniała o trudnych chwilach, lecz w 
szczególności o satysfakcji i radości pły-
nącej z pracy bibliotekarza. Z okazji 35 lat 
istnienia placówek wręczyła okolicznościo-
we dyplomy blisko 30 najaktywniejszym 
czytelnikom. 

Kolejnym punktem uroczystości był 
koncert pt.: „Kochaj, a cały świat jest twój” 
w wykonaniu Ireny Klimek – sopran oraz 
Wandy Janowskiej – akompaniament i zwie-
dzanie okolicznościowej wystawy.

Maciej Podczaski

owy rok szkolny 2008/2009 dla zespołu 
wokalnego M*A*T z Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej rozpoczął się pasmem 

wielu sukcesów i nagród. 
W październiku trzy solistki z zespołu 

M*A*T startowały w Ogólnopolskim Konkur-
sie Wokalnym „Śpiewamy Przeboje Naszych 
Rodziców”, organizowanym przez Białołęcki 
Ośrodek Kultury. Dwie z nich: Gabrysia Bie-
siakirska i Marta Tłokińska wyśpiewały dwa 
równorzędne III miejsca. Następnym etapem 
było uczestnictwo w dwóch konkursach: pio-
senki chrześcijańskiej pt. „Bądźmy uczniami 
Chrystusa” i Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewu 
Patriotycznego, organizowanych wspólnie 
przez Fundację „EFFATHA”, „DOBRE MIEJ-
SCE” przy ul. Dewajtis i Bielański Ośrodek 
Kultury przy ul. Goldoniego.

Konkurs religijny to dla naszego zespołu 
prawdziwy deszcz nagród - Gabrysia Kołtun 
zdobyła puchar dla Najlepszej Solistki w pierw-
szej grupie wiekowej. Zespół M*A*T otrzymał 
puchar z napisem „Najlepszy zespół wokalny 
w pierwszej grupie wiekowej”. I najwyższe 
trofeum festiwalu: Nagrodę Specjalną dla 
Najlepszej Solistki Festiwalu z rąk fundatora 
burmistrza Bielan Zbigniewa Dubiela, m. st. 
Warszawy odebrała Justyna Maria Bojczuk. 

Nagrody dla bielańskich wokalistów
Gala finałowa odbyła się w Sali Widowisko-
wej przy ul. Dewajtis a patronat medialny 
nad imprezą sprawował miesięcznik „Nasze 
Bielany”.

Po tych sukcesach we wspaniałych hu-
morach przystąpiłyśmy do przygotowania 
piosenek na konkurs patriotyczny. Eliminacje 
odbyły się w Centralnej Bibliotece Wojsko-
wej w Warszawie. Gala Finałowa odbyła się 
26 listopada br. w przepięknym miejscu: 
Galerii Porczyńskich przy ul. Elektoralnej  
w Warszawie. Nasze sukcesy powiększyły się o 
następujące dyplomy:

I miejsce dla Gabrysi Biesiakirskiej w 
kategorii soliści grupa najmłodsza.  

I miejsce dla Gabrysi Kołtun w kategorii 
soliści grupa średnia. 

Dziewczynki otrzymałay w nagrodę 

olbrzymie maskotki, różowego słonika i bia-
ło- brązowego pieska. Ciężka praca w ciągu 
poprzedniego roku szkolnego daje obecne 
efekty i jesteśmy bardzo zadowolone z naszych 
osiągnięć i oby tak dalej!

Zespół  M*A*T  ZUCH i CHWAT !!!
Sukces goni sukces! Nasz bielański dziecię-

cy zespół wokalny M*A*T z Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej przy ulicy Szegedyńskiej 9a zdobył 
dwie nagrody na IX MIĘDZYNARODOWYM 

FESTIWALU PIOSENKI „SUPER MIKRO-
FON RADIA JARD” w Białymstoku. 

 W kategorii najmłodszej byliśmy prawdzi-
wą potęgą. W pierwszym dniu festiwalu odbyły 
się przesłuchania solistek. Swój repertuar 
zaprezentowały nasze trzy solistki: Gabry-
sia Biesiakirska, Marta Tłokińska i Kasia 
Jakubowska. Jury udało się na naradę i po 
godzinie z radością przeczytałyśmy na tablicy 
wyników miły naszemu sercu werdykt Gabry-
sia Biesiakirska piosenką Natalki Kukulskiej 
„Kołysanka dla E.T. ” wyśpiewała II miejsce, a 
Marta Tłokińska piosenką „Czumbalalajka” 
Haliny Kunickiej miejsce IV. Nasz pierwszy 
dzień festiwalowy zaliczamy do bardzo szczę-
śliwych i udajemy się do hotelu, by ćwiczyć 
piosenki zespołowe na jutrzejszy występ.  
W hotelu miła niespodzianka: otrzymujemy 
zaproszenie od radia i TV JARD na nagranie  
i wywiad na żywo dla słuchaczy. Rano dumne 
z wyróżnienia udajemy się do studia radiowe-
go i odpowiadamy na pytania oraz śpiewamy  
a capella zwrotkę piosenki. Szybko spożywamy 
śniadanie i udajemy się do Centrum Rozrywki 
„ KRĄG” na przesłuchania zespołów. Ta scena 
okazała się wczoraj dla nas szczęśliwa, a jak 
będzie dziś? Decyzją jury śpiewamy nie dwie, 
tylko jedną piosenkę. Krótka narada i wybiera-
my do prezentacji piosenkę „Jesteśmy dziećmi”. 

Przewodniczący jury przeprasza nas za zmiany, 
ale w festiwalu bierze udział 300 podmiotów 
wykonawczych i czasowo niemożliwe jest 
wysłuchanie dwóch piosenek przygotowanych 
przez uczestników. Podbudowani wczorajszy-
mi sukcesami, z uśmiechem na twarzy śpie-
wamy naszą piosenkę. Po prezentacji siadamy 
na widowni i oglądamy innych wykonawców. 
Ogłoszenie werdyktu odbędzie się po obie-
dzie ok. godziny 15:00. Jemy smaczny obiad i 
udajemy się przed tablicę ogłoszeń. Jest tu już 
pokaźny tłumek innych ciekawskich i czekamy, 
czekamy, czekamy… Powoli z kartką w ręku, 
w kierunku tablicy, zbliża się pani z Biura 
Obsługi Festiwalu. No i już wszystko wiemy, 
podskakujemy i piszczymy razem z innymi 
nagrodzonymi osobami znajdującymi się na 
liście. Jest! Mamy zespołowo II miejsce !!! 

Niedzielne popołudnie to nasze pięć minut: 
w blasku reflektorów odbieramy dwa puchary, 
dyplomy i każda z nas zostaje przepasana żółtą 
szarfą z napisem IX Międzynarodowy festiwal 
Piosenki „Super Mikrofon Radia JARD” 5-7 
XII 2008 rok. 

Ech, świat pomimo pluchy wydaje się nam 
piękny i kolorowy, a emocje jeszcze na długo 
pozostaną z nami. 

Mariola Strukowska 
Opiekun Artystyczny Zespołu M*A*T

Anna Czechowicz, Grzegorz Pietruczuk, Witold Kon słuchają okolicznościowego koncertu
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Od lewej: Marta Tłokińska i Gabrysia Biesiakirska

Gabrysia Biesiakirska przyjmuje puchar i gratulacje
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Wspomnienia Starego Bielańczyka
Tajemnice Chełmżyńskiej i Kleczewskiej

nazewnictwie ulic bielańskich do-
minują nazwiska znanych pisarzy, 
bądź zasłużonych architektów. 

Tylko dwie uliczki, a mianowicie dawna 
Chełmżyńska (Płatnicza) oraz Kleczewska  
mają odmienne pochodzenie.

Rodowód tych ulic sięga początków za-
budowy ówczesnych Pól Bielańskich, czyli 
okresu międzywojennego ubiegłego wieku.

Przyłączone do Warszawy w 1916 roku 
(częściowo skorygowane w 1930 roku) piasz-
czyste tereny Bielan, położone na wysoczyźnie 

W o znacznym zalesieniu (z przewagą drzew 
iglastych) stały się idealnym miejscem pod 
zabudowę mieszkalną. Inicjowana z funduszy 
państwowych Spółdzielnia Mieszkaniowo–Bu-
dowlana o nazwie „Zdobycz Robotnicza”, już w 
1926 roku rozpoczęła swą ożywioną działalność 
budowlaną.

Jak przed laty wspominał mój ojciec 
Stanisław Głosik, który w tym czasie pro-
wadził własną firmę budowlaną, trudno było 
wówczas w krótkim czasie zaangażować fa-
chowców, mimo istniejącego bezrobocia. Dla-

Siły czerpała z miłości do Boga 
100 lat Pani Anny Dębskiej 

yjątkowa uroczystość 100. rocznicy 
urodzin Pani Anny Dębskiej zgro-
madziła 9 grudnia br. w jej rodzinnym 

domu wielu gości. Z tej okazji Jubilatka przyjęła 
burmistrza Bielan Zbigniewa Dubiela, naczel-
nika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
Grzegorza Wyszomierskiego oraz naczelnika 
Wydziału Kultury Jarosława Bobina. Wręczyli 
jej piękny kosz kwiatów i list gratulacyjny. Od 
przybyłych delegacji środowisk kombatanckich 
Pani Anna oprócz życzeń i gratulacji otrzymała 
liczne wyróżnienia i medale.

Pani Anna urodziła się 16 grudnia 1908 r. w 
Klaudynie. Miała pięcioro rodzeństwa. Rodzice 
pracowali w gospodarstwie. Uczęszczała do 
Szkoły Podstawowej w Klaudynie. Przeżyła I 
wojnę światową, w czasie której straciła ojca.

W 1930 r. wyszła za mąż za Stanisława 
Dębskiego i zamieszkali w Klaudynie. W 1931 
r. urodził się pierwszy syn Henryk,  w 1932 r. 
córka Teresa, a w 1936 r. syn Kazimierz. Jej mąż 
do wybuchu II wojny światowej był zatrud-
niony w Fabryce Amunicji na warszawskiej 
Woli. Podczas wojny pracował jako szewc. Pod 
koniec wojny walczył z okupantem w lasach 
kampinoskich i 8 sierpnia 1944 r. w Borzęcinie 
został rozstrzelany  przez Niemców wraz z 38 
towarzyszami. Pani Anna straciła wtedy także 
brata, Stanisława Kowalskiego, a jej syn Hen-
ryk, który również szedł z ojcem i wujem na 
rozstrzelanie, cudem ocalał. Zbiorową mogiłą 
i miejscem straceń opiekują się rodziny pole-
głych oraz gmina Stare Babice.

Podczas II wojny światowej Pani Anna 
pracowała dorywczo, dużo haftowała i szyła. Po 
wojnie została z trójką dzieci i sama utrzymy-
wała rodzinę. Najstarszy syn Henryk odgruzo-
wywał Warszawę i do czasu pójścia do wojska 
pomagał mamie w domu. Młodsze rodzeństwo 
uczęszczało w tym czasie do szkoły.

W całe życie Jubilatki wplątane były różne 
choroby, ale Jej wiara, siła i pragnienie życia 
pozwoliły je przezwyciężyć. Najtrudniejszym 
ubytkiem zdrowia był słaby wzrok i w póź-
niejszych latach całkowita jego utrata. Od 

najmłodszych lat jest człowiekiem modlitwy 
– kocha różaniec. Śpiew towarzyszy jej do dziś, 
niestety brak wzroku od wielu lat nie pozwala 
Jej zajrzeć do książek, które tak bardzo kochała  
(głównie literaturę historyczną). Jej najstarszy 
syn Henryk, który przepracował 40 lat, w tym 
25 lat w wojsku, a  później w Hucie Warszawa, 
już od kilku lat nie żyje. Córka Teresa przepra-
cowała 38 lat w Biurze Łożysk Tocznych, aktu-
alnie jest na emeryturze i wraz z mężem oraz 
dziećmi sprawuje opiekę nad Jubilatką. Także 
syn Kazimierz, który przez 40 lat pracował w 
LOT, jest emerytem. Siły do swojego długiego 
życia czerpała z miłości do Boga i ludzi, z 
wielkiego optymizmu, pogody ducha oraz 
zdrowego żywienia. Każde Święta Bożego Na-
rodzenia są dla Niej radosnym oczekiwaniem 
na przyjście Zbawiciela. Szczególnie radośnie 
wspominane są przez Panią Annę pierwsze po 
II wojnie światowej Święta Bożego Narodzenia, 
kiedy kuzyn uznany za zmarłego wrócił do 
domu i zasiadł przy wigilijnym stole. 

Dziękując za wszelkie dobro, które przez 
wiele lat było udziałem Pani Anny, a także z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia życzymy Jej i rodzinie dużo zdrowia, 
miłości i pogody ducha.

Tadeusz Olechowski

acznijmy od próby zdefiniowania pojęć: 
wolontariat, wolontariusz.

Otóż jest to dobrowolna, bezpłat-
na, świadoma działalność na rzecz innych, 
wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeń-

sko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być 
każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje świadczenia pracy na zasadach 
określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Wolontariuszem 
może być każdy, kto chce dobrowolnie, bezin-
teresownie i świadomie nieść pomoc wszędzie 
tam, gdzie jest ona potrzebna. Wolontariat 
może mieć charakter doraźny i beztermino-
wy. Wolontariat bezterminowy ma charakter 
stały i regularny. Wolontariusze uzgadniają 
częstotliwość i zakres swojej pomocy i przez 
dłuższy czas pracują  - np. w świetlicach środo-
wiskowych, socjoterapeutycznych, ośrodkach 
pracy z dziećmi, domach pomocy społecznej, 
domach dziecka, hospicjach, szpitalach, szko-
łach, a także w miejscach zamieszkania osób, 
którym niezbędna jest pomoc w codziennym 
bytowaniu. Jedynym warunkiem, jaki po-
winien spełniać wolontariusz, to jego dobry 

Wolontariuszem może być każdy
Bielańska Gala

stan psychiczny, umożliwiający pozytywne 
działanie na rzecz innych.

A zatem jeśli masz, Czytelniku, choćby 
odrobinę wolnego czasu, jeśli chcesz zdobyć 
nowe umiejętności, masz chęć dobrowolnego, 
bezpłatnego działania na rzecz innych, jeśli 
pragniesz zdobyć nowe doświadczenia, zrobić 
coś pożytecznego - masz i Ty szansę zostać 
wolontariuszem.

Efekty działalności wolontariuszy na Biela-
nach są widoczne na każdym kroku i wysoko 
oceniane zarówno  przez społeczność, jak i 
przez kierownicze gremia dzielnicy. Dowodem 
tego jest  podjęta 5 listopada 2008 r. Uchwała nr 
1236 Zarządu Dzielnicy Bielany o powołaniu 
Kapituły Nagrody Bielańskiego Wolonta-
riusza Roku. Oto jej skład: przewodniczący 
Marek Keller (Z-ca Burmistrza), członkowie: 
Wojciech Borkowski (przewodniczący Ko-
misji Zdrowia i Pomocy Społecznej  w Radzie 
Dzielnicy), Anna Czarnecka (wiceprzewodni-
cząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej), 
Monika Bełdowska (Centrum Wolontariatu) 
i Grzegorz Wyszomierski (p.o. naczelnika 
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia).

 Podczas uroczystej Gali Wolontariatu, jaka 

miała miejsce 4 grudnia w pomieszczeniach 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomo-
wego przy ul. Marymonckiej,  Marek Keller za-
poznał zebranych z decyzją Kapituły o przyzna-
niu tytułów i nagród Bielańskiego Wolontariusza 
2008 Roku. Publiczność gromkimi oklaskami 
akceptowała wręczanie przez burmistrza Zbi-
gniewa Dubiela i Marka Kellera nagrodzonym 
wolontariuszom dyplomów i pamiątkowych 
statuetek. Ponadto Kapituła przyznała jedną 
nagrodę specjalną dla wolontariusza, który swo-
im wkładem pracy i zaangażowaniem zasłużył 
na szczególne wyróżnienie. Uhonorowano nią 
panią Stanisławę Zembura z Ogniska „Bielany” 
Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimie-
rza Lisieckiego „Dziadka”. 

Po zakończeniu części oficjalnej Gali za-
proszono uczestników na poczęstunek i występ 
artystyczny Dariusza Kordka.

Mieczysław Pierzchała

tego organizatorzy wspomnianej Spółdzielni 
Mieszkaniowo–Budowlanej sprowadzali 
wykwalifikowanych pracowników z różnych 
regionów kraju, aby móc możliwie szybko 
zbudować na Polach Bielańskich domki jed-
norodzinne.

W tym celu zapewne nawiązano kontakt 
z Cukrownią „Gosławice” z Kleczewa na Ku-
jawach, oraz z Chełmżą pod Toruniem, spro-
wadzając stamtąd sezonowo pracowników. 
Migracja odbywała się także z Warszawy w 
teren. Jak wspomina w swych „Warszawskich 
pożegnaniach” historyk Jerzy Kasprzycki, 
bezrobotni z Wawrzyszewa, szczególnie nie-
wykwalifikowani, jeździli do wymienionych 
cukrowni na roboty sezonowe.

W latach trzydziestych ubiegłego wieku, 

jako mały chłopiec, dobrze pamiętam, że przez 
kilka sezonów letnich do wybuchu wojny, 
przyjeżdżał do nas Leon Tomczak, prawdziwa 
„złota rączka” w ojca firmie, który wywodził 
się z Dobrzelina koło Żychlina, gdzie był 
brygadzistą w tamtejszej cukrowni. Możemy 
przypuszczać, że owi przybysze z Chełmży 
pod Toruniem i Kleczewa we wschodnich  
Kujawach, chcąc upamiętnić swój wkład pracy 
w powstanie nowych Bielan, doprowadzili do 
nazwania pierwszych ulic na Polach Bielań-
skich Chełmżyńską i Kleczewską.

Przy okazji chciałbym dodać ,że nazwa ul. 
Hajoty, pochodzi od pseudonimu „Hajota”, 
który używała znana pisarka Helena Rogo-
zińska zmarła w 1927 r.

Jerzy Głosik

Marek Keller

Władze dzielnicy gratulują laureatom wyróżnień

Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatką
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U seniorów
Babcia z dziadkiem przy świątecznym stole

Irma Wieczorkowska-
Bednarek
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M Karpia kupuje się dziś 
w przeddzień Wigilii i 
wpuszcza do wanny. Albo 

– o zgrozo! – jeszcze wcześniej i 
od razu sprawia. Tylko babcia z 
dziadkiem pamiętają wigilijne świty, 
podczas których, jak Polska długa i 
szeroka, dobiegło znad rzek i stawów 
rąbanie przerębli. Ryby przeznaczo-
ne na wieczerzę musiały być bowiem 
łowione tegoż dnia i przyrządzane 
z nabożnym szacunkiem. Tajnym 
znakiem pierwszych chrześcijan był 
przecież rysunek ryby.

Kiedy czas się zatrzyma i wyciszy 
powszedni zgiełk, właśnie babcia z 
dziadkiem mogą przywołać dawny 
smak świątecznej tradycji i przywró-
cić tamten nastrój przy stole, coraz 
bardziej odległy od dzisiejszego. 
Wiadomo przecież, że kto opłatkiem 
z innymi się przełamie, ten przez 
cały rok będzie mógł dzielić się z 
nimi chlebem. Nieprzypadkowo ów 
gest łamania chleba trafił do naszych 
domów z Chrystusowej ostatniej 
wieczerzy, ale po to, żeby panowała 
w nich miłość, przyjaźń i solidarność 
rodzinna.

Nie bójmy się śmieszności, zlek-
ceważenia, że nasi bliscy nie zechcą 
nas słuchać – w te święta ludzi 
stają się inni: serdeczni, chłonni 

refleksji. I – na co dzień jakże złak-
nieni odmienności – cieszą się  tą 
odmiennością jako darem od losu. 
Przy tym, gawędzenie babci czy 
dziadka nie musi być pompatyczne 
i podniosłe. Wnuki nakrywają stół 
białym obrusem, wsuwając pod spód 
garść siana. Tak każe tradycja: w 
stajence leżało na sianie Dzieciątko. 
Ale jest i inna tradycja: „Gdy jesteś 
panną spragnioną  zamążpójścia lub 
kawalerem, wyciągnij spod obrusa 
jedną łodyżkę. Jeśli okaże się zielona, 
wkrótce czeka się ślub. Zwiędła to, 
niestety, oczekiwanie długie i może 
bezowocne, a uschnięta to bezżen-
ność bez nadziei”...

Prezenty pod choinkę też zasłu-
gują na komentarz. Otóż wszelkie 

więzi między ludźmi oparte są na 
wzajemności: współpracy i współ-
odpowiedzialności. Tak właśnie 
powinniśmy  obdarowywać się 
na co dzień, czego symbolem są 
podarki wigilijne. No, i nie należy 
zapomnieć, że podążali do stajenki 
pastuszkowie i królowie, każdy coś 
niosąc dzieciątku.

Długo można by podpowiadać, 
o czym mogą opowiadać przy wie-
czerzy babcia z dziadkiem: o pustym 
miejscu przy stole, kolędnikach, 
snopach zboża wróżących urodzaje, 
potrawach z kapusty, której niepoli-
czalne liście zapewniały łaski losu, 
obowiązkowej pasterce – bo nieobec-
ność na niej to niełaska niebios, itd. 
itp. Ważne jest, aby prócz głębokich 

bożonarodzeniowych 
treści przekazać młodym 
wiedzę o Wigiliach ich 
rodziców, dziadów, pra-
dziadów... O korzeniach. 
Miłych, Wesołych Świąt.

Są wśród nas
Jedni są niewido-

mi od urodzenia, inni 
stracili wzrok wskutek 
wypadku, chorób, bywa 
też, że z wiekiem oczy 
odmawiają posłuszeń-
stwa i człowiek staje się 
coraz bardziej niepeł-
nosprawny ... Obecnie 
przeciętna wieku człon-
ków bielańsko – żolibor-
sko - łomiankowskiego 
Koła Polskiego Związku 
Niewidomych to ok. 70 
lat, ale są wśród osób 
zrzeszonych i ludzie w 
sile wieku, i młodzież, i 
dzieci: w sumie ok. 550 
osób, najwięcej miesz-
kańców Bielan.

Starsi członkowie 
w y p r a c ow a l i  s w o j e 
emerytury w czasach, 
gdy łatwo było nie tyl-
ko o pracę w licznych 
wówczas zakładach dla 
niepełnosprawnych, ale 
także o zdobycie różnych 
umiejętności w systemie 
rehabilitacji. W dużo 
gorszej sytuacji są osoby 
młodsze, często skazane 
na groszowe renty, bo 

chociaż wielu współczesnym firmom 
opłaca się zatrudnianie pracowników 
niepełnosprawnych, ale niewidomi – 
zwłaszcza całkowicie - mają nikłe 
szanse: w masażu, telemarketingu, 
dziewiarstwie - jeśli są odpowiednio 
wykształceni i wyposażeni w nowo-
czesne narzędzia pracy. Zanikły też, 
lub zostały znacznie ograniczone, 
formy pomocy ze strony państwa 
dla tej grupy obywateli – w postaci 
przysługujących ongiś ulg.

Więc i starsi, i młodsi garną się 
do Koła, licząc tu na pomoc, opiekę, 
ale na to potrzeba środków, których 
brak. Członkowskie składki odpro-
wadzane są do Zarządu Okręgu, 
który płaci czynsz za lokal, rachunki 
za światło, telefon, na działalność 
zostaje niewiele. Zarząd Koła jest 
więc bardzo wdzięczny za każdą 
formę wspomożenia działalności. 
Zwłaszcza Wojewódzkiemu Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Urzędowi 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
bielańskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, bielańskiemu oddzia-
łowi Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej.

Siedmioosobowy Zarząd Koła to: 
przew. Andrzej Palatyn, z-ca przew. 
Jolanta Kaczor, członkowie – Da-
nuta Doraczyńska, Bożena Fron-
czek, Kazimierz Głębocki, Jadwiga 
Królak, Witold Stolarczyk. Pomaga 
im wolontariuszka Róża Fronczek. 
Starają się integrować środowisko, 
wypełniać ludziom wlokący się czas. 
W tym roku udało się zorganizować 
7 wycieczek. Koło dostaje też po kil-
ka miejsc na wycieczki organizowane 
przez Radę Programową Seniorów 
Bielańskich. Trzy razy w miesiącu 
odbywają się spotkania członków 
przy herbacie i ciastkach, ale wiele 
osób przychodzi częściej, ze swoimi 
sprawami lub towarzysko, bo w sie-
dzibie koła przy ul. Krasińskiego 29 
m 3 dyżury są codziennie, od 9.00 do 
14.00, a w środy od 14.00 do 18.00 
(tel. 022 838 78 37). Na imprezy oko-
licznościowe typu opłatek, jajeczko 
itp. użyczają im sal zaprzyjaźnione 
ośrodki – Bielański Ośrodek Kultury 
i jego filia przy ul. Estrady oraz Klub 
Mieszkańców „Chomiczówka”. 

Przy ul. Karmelickiej mieści się 
przychodnia okulistyczna Związku 
Niewidomych. 

Gdy rozmawiałam z Jadwigą 
Królak, prosiła, żeby w imieniu Za-
rządu Koła i wszystkich członków 
serdecznie podziękować lekarzom, 
rejestratorkom, wszystkim pracow-
nikom przychodni, za wielką troskę 
o swoich pacjentów.

Dwudziestolatek
„W poniedziałek, raczej rano/ 

Patrzcie ludzie, co się dzieje/ To 
seniorzy z błyskiem w oku/ Dziar-
sko kroczą wprost do BOK-u/. A 
Halinka uśmiechnięta niesie ciastka 
i herbatę./ Częstujcie się, Przyjaciele, 
pijcie, tańczcie, jak co roku/ Wszak 
tu azyl i enklawa, od podagry, kolki 
w boku...”

 I tak tu jest od dwudziestu lat. 
W 1988 roku powstało koło związku 
emerytów z siedzibą w BOK, ale – jak 
wspomina kierująca nim od począt-
ku Halina Kondas – zawsze łączyło 
ono statutową działalność związko-
wą z klimatem klubu seniora. Bo 
zawsze chodziło o to, żeby ludzie 
nie siedzieli po domach, często w 
pustych czterech ścianach, tylko 
żeby proponować to, co może ich tu 
przyciągnąć.

Od kilku lat sprawami związ-
kowymi kieruje Bogdan Brodacki 
(Koło Nr 6 z siedzibą w BOK), a 
popularna na Bielanach Halinka 
prowadzi tu Klub Seniora. Zatem, 
chociaż klub powstał formalnie sto-
sunkowo niedawno, tradycję odzie-
dziczył dwudziestoletnią, a zrzeszeni 
w nim seniorzy stanowią dziś wielką, 
zżytą ze sobą rodzinę.

Kochają tańczyć. Mówią, że ta-
niec ich odmładza, że wybierając się 
na tańce trzeba ubrać się elegancko, 
panie - ładnie uczesać, panowie – 
starannie ogolić, włożyć świeżutką 
koszulę... Że to w seniorskim wieku 
wielka zachęta, żeby o siebie dbać, 
zamiast straszyć ludzi częstym w tym 
wieku zaniedbaniem.

Więc tańczą. Na niedzielnych 
bielańskich fajfach, na wieczorkach 
w „Saloniku Hanny Rek”, nawet 
na poniedziałkowych spotkaniach 
klubowych w godz. 12.30 – 15.00. 
To wielki klub, zapisanych jest 250 
osób. Także na spotkania przychodzą 
licznie, zapełniają salę BOK. – 130 
osób w sali to ścisk, a w poniedziałki 
przychodzi do120 klubowiczów - 
mówi Halinka.

Nie brak też chętnych do uczest-
nictwa w innych formach klubowego 
życia. W postne poniedziałki od-
bywają się spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wykłady na tematy intere-
sujące seniorów. Klubowicze chodzą 
wspólnie na wystawy, do muzeów, 
do kin. Halinka wspólnie z gronem 
aktywistów załatwia bilety bezpłatne 
lub ulgowe. Jeżdżą na wycieczki, 
odpłatnie, bo klub nie ma żadnych 
dotacji, ale po 30 zł od osoby wielu 
entuzjastów zwiedzania zapłaci. W 
tym roku byli w Licheniu, Ciecho-
cinku i Toruniu.

Mają też zielone światło u dy-
rektor BOK – Wandy Ścieżyńskiej. 
Wielce hołubi ona swoich seniorów, 
urządzając im imprezy integracyjne, 
zapraszając na wszelkie koncerty, 
spektakle, wieczory autorskie itp., 
a że tych wydarzeń kulturalnych w 
BOK organizuje się mnóstwo – więc 
seniorzy z błyskiem w oku dziarsko 
kroczą wprost do BOKU, jak na-
pisała w przytoczonym na wstępie 
cytacie klubowa poetka – Danuta 
Wojtczak.
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Wigilia na Chomiczówce



Dyżury Radnych Okręgu nr I 
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoli-
borz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, 
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. 
Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapow-
skiego, ul. Kasprowicza,  ul. Lindego, ul. Mary-
moncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, 
do rzeki Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka 
do Mostu Grota-Roweckiego
1. Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; 
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 8 stycznia.

2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek 
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel.  864-08-76, ul. Mary-
moncka 35, godz. 16.00 – 18.00.
– 5, 12, 19, 26 stycznia.
3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Działal-
ności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 10.00 – 11.00.
– 13, 27 stycznia.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 13, 27 stycznia.
4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej;  członek Komisji Inwestycji i Gospo-
darki Komunalnej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 5, 19 stycznia.
5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek  
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 9, 23 stycznia.

Dyżury Radnych Okręgu nr II 
Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie 
ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do gra-
nicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią 
Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, 
ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. 
Galla Anonima,  ul. Broniewskiego, ul. Rey-
monta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)
1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego; członek Komisji Skarbu i Dzia-
łalności Gospodarczej; członek Komisji ds. Rodziny
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 12, 26 stycznia.
2. Maria Mossakowska – Koło Radnych LiD 
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca 
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przy-
byszewskiego 70/72,  godz. 16.30 – 18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej 
Rady w  czwarty  poniedziałek miesiąca.

3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urba-
nistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; 
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 5 stycznia.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przy-
byszewskiego 70/72,  godz. 18.00 – 19.00.
– 19 stycznia.
4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; 
członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji 
ds. Rodziny

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 6, 13 stycznia.
5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji i 
Gospodarki Komunalnej; członek Komisji 
Mieszkaniowej; członek Komisji Architektu-
ry, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i 
Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 16.00 – 17.00 – 6 
stycznia, godz. 15.00 – 16.00 – 21 stycznia
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 8 stycznia

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzy-
żowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i 
Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską, 
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla 
Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnic-
kiego, po granicy Dzielnicy Bemowo,  ul. 
Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)
1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego, członek Komisji 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek 
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM  ”Chomiczówka”, ul. 
Pabla Nerudy 1 p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 5 stycznia
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 8 stycznia.
2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodar-
ki Komunalnej; członek Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Indywidualnie: kom. 505 811 303 i e-mail: 
mgolen@sgh.waw.pl.
3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych LiD
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności 
Gospodarczej; członek Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekolo-
gii; członek Komisji Rewizyjnej

4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu i 
Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 7 stycznia.
5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek 
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; 
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 18.30 
– 19.30.
– 8, 22 stycznia.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic 
Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica 
Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy 
Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyń-
skie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. 
Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, 
dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedycz-
ną, ul. Improwizacji i dalej między Osiedlem 
Młociny a granicą Huty do  ul. Wóycickiego, 
ul. Dziekanowską, dalej duktem leśnym do 
ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą 
Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i 
Bielany)
1. Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej; członek Komisji Skarbu, i Działal-
ności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 7 stycznia.

2. Anna Czarnecka – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji 
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, 
godz. 16.00 – 17.00.
– 7 stycznia.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 20, 27 stycznia.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek 
Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 7,21 stycznia.
5. Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej; 
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego 
Rady w pierwszy i trzeci poniedziałek 
miesiąca.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 12, 26 stycznia.

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka 
Węglowa, Placówka (granica biegnie od 
granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany 
do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul. 
Dziekanowską, między osiedlem Młociny 
o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklo-
pedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy 
Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapow-
skiego, 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 
Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)
1. Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; 
członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospo-
darki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 16.30-17.30.
– 5 stycznia.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 12 stycznia.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca 
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i 
Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00 – 17.30.
– 12 stycznia.
3. Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej; 
członek Komisji ds. Rodziny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady 
112, godz. 17.00-17.45.
– 5 stycznia.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, 
godz. 18.00- 19.00.
– 5 stycznia.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 7, 14, 21, 28 stycznia.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny; 
członek Komisji Mieszkaniowej

5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekolo-
gii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej 
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 6, 20 stycznia.
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DAM PRACĘ
• Kierowca-magazynier kat.B, Bielany tel. 022/834-31-06
• Pracownik fizyczny do pralni na Bielanach.Tel. 022/834-10-29
• Mała firma poszukuje kobiety lub mężczyzny w średnim wieku lub emeryta-

(łatwo nawiązujących kontakty) do prac biurowo-handlowych. Mile widziana 
podstawowa znajomość obsługi komputera. Tel. 505 082 758

• Ekspedientka na etat lub 1/2 etatu do pralni na Bielanach. Tel. 022/796-01-29
• Fryzjer potrzebny od zaraz, Bielany. Tel. 022 834 48 23.
• Redakcja miesięcznika zatrudni na pół etatu handlowca. Tel. (022) 864 

34 78

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się starszą osobą od pon.-piąt., 4-5 godz/dziennie. Referencje. 

Tel. 693 656 191.
• Szukam telepracy na umowę o dzieło, mam internet, znam księgowość. 

Tel. 0604 289 854.
• Kobieta 56 lat, odpowiedzialna, uczciwa, zaopiekuje się dzieckiem lub osobą 

starszą-Bielany. Tel. 0503 391 962.
• Księgowość od A-Z, duże doświadczenie, poprowadzę. Tel. 022 834 08 68.
• Młoda osoba po szkole pomaturalnej z doświadczeniem w branży gastrono-

micznej ( bufet, barmanka). Tel. (022) 353 47 39, 0507 573 016.
• Kobieta w średnim wieku podejmie się sprzątania mieszkań, biura itp. Tel. 

(022) 428 55 33, 0505 296 790.
• Opiekunka do dziecka, 32 lata, uczciwa, zaradna, życzliwa, 8 letnie doświad-

czenia, referencje, odbiorę dziecko ze szkoły, pomogę w odrabianiu lekcji i 
drobnych pracach domowych. Tel. 0506 930 248.

• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą, chętnie w niepełnym 
wymiarze godzin (zakupy, sprzątanie, gotowanie, spacery). Tel. (022) 428 
55 33, 0505 296 790.

• Zaopiekuję się starszą osobą od pon.-piąt., 4-5 godz/dziennie. Referencje. 
Tel. 693 656 191.

SPRZEDAM
• Silnik fabrycznie nowy do Multikara 1425 szybko grzejny cena do uzgodnienia. 

Tel. 751 18 86, 0664 674 741.
• Kożuch damski rozm. 40-42, mało używany cena 400 zł do uzgodnienia. 

Tel. 0503 391 962.
• Krzesła bogato stylizowane, wyściełane 4 szt., okap kuchenny trapezowy 

szer. 60 cm, zegar podłogowy antyczny, sprawny Gustaw Becker. Tel. 
0505 995 268.

• Grzejnik olejowy płaski 1000 W, piecyk elektryczny spiralny, farelkę dmu-
chawę. Tel. 0505 995 268

• Okap kuchenny-trapez szer. 60 cm. Tel. 0505 995 268 
• Ciśnieniomierz rtęciowy lekarski, lampę na podczerwień do nagrzewania 

stawów. Tel. 0505 995 268.
• Sweter z owczej wełny, obszerny rozpinany, rozmiar: 3XL, korzuch męski ¾ 

beżowy rozmiar XL. Tel. 0 505 995 268.

KUPIĘ
• Samochód kilkuletni marki Fiat lub Daewoo. Tel. 0885 769 183.
• Samochód małolitrażowy do 12 000 zł. Tel. 0887 042 959.
• Mieszkanie 2-3 pokojowe do 50m2, 1-5 p., lewobrzeżna Warszawa. Tel. 

0505 148 237.

LOKALE
• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie niedrogo – do 1200 zł. Jestem spokojną 

kobietą. Tel. 519 160 415.
• Segment z garażem, stan surowy 152 m2, Dziekanów Polski. Tel. 0608 

477 588

Ogłoszenia drobne
• Dziekanów Leśny, działka 960 m2 z warunkami zabudowy na dom bliźniaczy. 

Tel. 0608 477 588.
• 35 m2 wynajmę na lokal użytkowy, ul. Lektykarska, Bielany. Tel. 600 126 

773, 022 833 72 13.
• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, bez nałogów. Tel. 022 834 
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• Wynajmę lokale na biuro o powierzchni 100 m2 lub 200 m2 na Bielanach. 

Tel. 0608 477 588, 022 833 20 14.
• Wynajmę biuro i magazyn o pow. 40 m2 na Bielanach. Tel. 0608 477 588, 

022 833 20 14.
• Kupię mieszkanie za 180 tys. zł., Bielany, Żoliborz. Tel. 0604 289 854.
• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe do 50m2, 1-5 p., lewobrzeżna Warszawa. 

Tel. 0505 148 237.
• Sprzedam mieszkanie 64,6 m2, 4p. II p., winda, ul. Andersena Wawrzyszew. 

Tel. 0511744 985, 022 669 57 60.
• Zamienię 44m2,M3, 2/3p.,cegła,kwaterunek,metro Słodowiec, na większe 

min. 3p. – spłacę zadłużenie, wyremontuję, dopłacę. Chętnie Żoliborz. Tel. 
0721 091 311.

• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia, kawalerki w dowolnej lokalizacji. 
Tel. 0696 219 475 po 19.

• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia, 2 p. z kuchnią, niedrogo w 
dowolnej lokalizacji. Tel. 0696 219 475 po 19.

• Małżeństwo poszukuje do wynajęcia, niedrogo mieszkania w dowolnej 
lokalizacji. Tel. 0696 219 475 po 19.

USŁUGI
• Klimatyzacje samochodowe, fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek, 

chłodnic-Dariusz Kupiec. Tel. 0501 160 500, 022 833 20 14.
• Księgowa poprowadzi firmę małą lub dużą, rozliczenia Vat, ZUS. Tel. 

0604 835 450.
• Malowanie mieszkań, glazura, terakota, GK. Tel. 509 153 198, 022 864 

92 56.
• Dezynsekcja, deratyzacja- bezpiecznie, nowoczesne bezzapachowe 

preparaty, dyskretne metody. Tel. 022 642 96 16.
• Kancelaria Adwokacka - porady, sprawy sądowe: cywilne (spadki, zasie-

dzenia, nieruchomości), rodzinne, pracownicze, karne, administracyjne. 
Tel. 022 745 55 01

• Wynajem pokoi – Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 137. Maria Fukś tel. 018 
265 42 07, 0 600 200 223

• Usługi księgowe - księgi handlowe i KPiR. Kadry, płace, ZUS. Licencja MF. 
Tel. 667-897-480

NAUKA
• Angielski dla dzieci i młodzieży, przygotowania do nowej matury. Tel. 022 

864 02 31 po 20.00.
• Matematyka – korepetycje. Tel. 022 864 21 04.
• Chemia – Matura 2009. Tel. 022 864 21 04.
• Muzyczne Atelier - pianino, śpiew, rytmika dla dzieci, młodzieży , dorosłych; 

Tel.(022) 864 53 97.
• Matematyka-profesjonalna pomoc w zakresie szkoły średniej i gimnazjum. 

Tel. (022) 669 22 85.
• Poszukuję studentki, korepetytorki do nauki języka angielskiego dla dwóch 

11-letnich chłopców. Tel. 0 606 91 96 55

INNE
• Kurs na wózki widłowe. Szybko, tanio i solidnie. Specjalna oferta dla firm, z 

gazetą 10% rabatu. Tel. 0506 662 989, 0505 247 081.
• Kupię większą ilości ogórków kiszonych. Tel. 0604 289 854.
• Szukam artykułów handlowych do sklepu internetowego. Tel. 0604 289 854.
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IMPREZY
4. 01 (niedziela), godz. 16.00 - Karnawałowy 
Bielański Fajf. Wstęp 15 zł
7. 01 (środa), godz. 18.00 - Koncert kolęd i 
pastorałek w wykonaniu zespołu PRO ARTE. 
Zaproszenia
9.01 (piątek), godz. 18.00 - Otwarcie wystawy 
malarstwa Barbary Bojanowskiej. Zaproszenia
10. 01 (sobota), godz. 18.00 - Karnawałowy 
wieczór „W saloniku artystycznym Hanny 
Rek”, goście specjalni soliści Grupy Wokalnej 
PARTITA – Ludmiła Zamojska i Andrzej Frajndt 
oraz Grupa Wokalna EYAA. Wstęp 25 zł
11. 01 (niedziela), godz. 12.30 - Z cyklu „Dwie 
godziny dla rodziny” - bal karnawałowy dla 
dzieci. Wstęp 10 zł - dziecko, 5 zł - opiekun
11. 01 (niedziela), godz. 17.00 - Koncert nowo-
roczny w programie wystąpią Ewelina Hańska 
i Paweł Lipnicki oraz Zespół Tańca Historycz-
nego CHOREA ANTIQUA. Zaproszenia
14. 01 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Kresy i 
bezkresy” prelekcja multimedialna i prelek-
cja pt. „Pisz na Berdyczów” Tomasza Jakuba 
Kozłowskiego. Zaproszenia
16.01 (piątek), godz. 18.00 - Otwarcie wystawy 
poplenerowej rysunku i malarstwa „Sando-
mierskie pejzaże” sekcji rysunku i malarstwa 
Bielańskiego Ośrodka Kultury. Zaproszenia
17. 01 (sobota), godz. 18.00 - Koncert „A tu jest 
Warszawa” Zespołu Estradowego „Bielany” pod 
kierunkiem Benedykta Rupiewicza. Wstęp 10 zł
18.01 (niedziela), godz. 16.00  - Karnawałowy 
Bielański Fajf.  Wstęp 15 zł
21. 01 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Okno dla 
wrażliwych” spotkanie z Miłoszem Kamilem 
Manasterskim, promocja tomiku wierszy 
„Portfolio”. Zaproszenia
23. 01 (piątek), godz. 18.00 - Z cyklu „Z Muzą 
w tytule” spotkanie z Katarzyną Bondą autor-
ką książki „Polskie morderczynie”, fragmenty 
książki czyta Elżbieta Gaertner. Zaproszenia
24. 01 (sobota), godz. 18.00 - Karnawałowy wieczór 
„W saloniku artystycznym Hanny Rek”. Wstęp 25 zł
25. 01 (niedziela), godz. 16.00 - Karnawałowy 
Bielański Fajf. Wstęp 15 zł
28. 01. (środa), godz. 18.00 - Koncert „W 
karnawałowym nastroju” w wykonaniu Chóru 
TONICA. Zaproszenia
Zaproszenia można odbierać w sekretariacie 
BOK (informacja telefoniczna 022 834 65 47). 
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

WYSTAWY
Do końca stycznia - Wystawa malarstwa Bar-
bary Bojanowskiej
Do końca stycznia - Wystawa „Sandomierskie pejzaże”
Do końca stycznia - Wystawa ozdobnych form 
wiklinowych Adama Bieńkowskiego

EDUKACJA KULTURALNA
10 – 11. 01(sob - niedz.), godz. 9.00 – 17.00, 
godz.9.00 – 13.00 - Papierowe fantazje „Zima” 

– warsztaty papieroplastyki dla nauczycieli 
i animatorów kultury. Prowadzi Elżbieta 
Szmydt (koszt 70 zł)
14. 01 środa, godz.  8.30, godz.  9.30 - Koncert 
umuzykalniający Muzyka latynoamerykań-
ska – gorące rytmy dla uczniów bielańskich 
szkół podstawowych w wykonaniu artystów 
Filharmonii Narodowej (2 koncerty) grupy 
zorganizowane w uzgodnieniu z BOK
17 - 18. 01(sob.- niedz.), godz. 10.00 – 16.00 - 
Warsztaty tańca indyjskiego, prowadzenie Mag-
dalena Niernsee –Durbacz (koszt 80 zł – warsz-
tat jednodniowy, 120 zł warsztat dwudniowy)
17 – 18. 01(sob.- niedz.), godz. 9.00 – 17.00 - 
Warsztaty z cyklu „Ciało zna odpowiedź” – „Ra-
dość tworzenia – o zabawie, twórczości i dystan-
sie do rzeczywistości”. Prowadzenie Małgorzata 
Różycka i Agata Teodorczyk (koszt 120 zł)

INNE
10 .01 (sobota), godz. 10.30 - Spotkanie z 
uzdrowicielem Clivem Harrisem zorganizowa-
ne przez Fundację Clive’a Harrisa.                                                                                                                                        

ZAJęCIA STAŁE  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warsztaty z Tygryskiem – zajęcia dla dzieci 
2 – 3 lata. Prowadzi Dorota Klee – Adamowicz, 
wtorek, 9.45 i 10.45, czwartek 10.00
„Koraliki i inne drobiazgi” - zajęcia plastyczne 
dla dzieci od 4 lat prowadzi Irina Novikowa, 
poniedziałek 17.00 – 18.00
„Teatr Tańca”. Prowadzi Lidia Zych - grupa star-
sza - wtorek 15. 30 - 17.00, czwartek 18.00-
19.30, grupa młodsza - wtorek 17.15 - 18.45
„Alba Rubens” - Zespół tańca nowoczesnego. 
Prowadzi Kamila Sadowska,poniedziałek, 
środa 18.00 – 19.00
„Make 8 Movez” - zespół hip hop liderzy Klau-
dia Byś - Kiniewicz, Artur Gałkowski, piątek 
16.00 – 18.00, sobota 14.00 – 16.00
Zespół Break Dance - lider Damian Mazurek, po-
niedziałek 16.00 – 18.00, sobota 14.00 – 16.00
„BGGZ” – zespół tańca nowoczesnegoopieka 
merytoryczna - Kamila Sadowska, środa 16.00 
– 18.00, piątek 18.00 – 20.00
DELAY - Zespół wokalno-instrumentalny, 
wtorek 18.00-20.00
„Teatr na Goldoniego”. Prowadzą: Krystyna 
Wolańska i Krzysztof Wierzbiański, poniedzia-
łek 16.30 - 18.30 i piątek 15.30 – 17.30
Studio Piosenki - zajęcia dla młodzieży powy-
żej lat 15. Prowadzą: Hanna Rek i Benedykt 
Rupiewicz, środa i piątek 18.00 -20.00
Gimnastyka Body Condition. Prowadzi Kamila 
Sadowska, poniedziałek – środa 19.15-20.15
Klub Miłośników Matematyki - zajęcia dla 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Prowadzi 
Zbigniew Policiewicz, piątek 15.30 – 18.30
Spotkania Klubu Młodzieżowego SREBRZY-
STY MIECZ, sobota, godz. 14.00 – 17.00
WE WSPÓŁPRACY Z OGÓLNOPOLSKĄ FUNDA-
CJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia War-
szawa-Bielany w ramach programu YEPP (raz 
w miesiącu) – uczestniczą przedstawiciele 
klubów młodzieżowych
2. Realizacja programu „Moje działanie”
U W A G A ! Kolejny termin składania wnio-
sków mija 29 stycznia.

ZAJęCIA STAŁE  
DLA DOROSŁYCH
Rysunek i malarstwo - zajęcia dla dorosłych. 
Prowadzi Renata Szymanowska, poniedziałek 
16.00 – 17.30 i czwartek 18.00 – 19.30
Tkackie Koło Seniorek. Prowadzi  Anna Ko-
złowska, wtorek  16.00 – 19.00
Zespół Estradowy „Bielany”. Prowadzi Bene-
dykt Rupiewicz, poniedziałek 17.00 – 20.00 i 
czwartki 18.00 – 20.00
„Chorea Antiqua” -  Zespół tańca historyczne-
go. Prowadzi Zofia Czerwińska, sobota 16.00 
– 18.00
Tańce etniczne w kręgu – zajęcia dla pań. 
Prowadzi Barbara Żuchowska, czwartek 19.00 
– 20.30

IMPREZY
10. 01 (sobota), godz.11.00 - Z cyklu „Rodzin-
ne Spotkania ze Sztuką” impreza pt „Stycz-
niowe, gorące rytmy”. W programie zajęcia 
taneczne, karnawałowe zajęcia plastyczne 
– maski. Wstęp 10 zł

EDUKACJA KULTURALNA
13. 01 (wtorek), godz. 11.00 - Z cyklu „W 45 mi-
nut d00koła świata” spotkanie z podróżnikiem 
Borysem Niemczewskim dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 79. Wstęp wolny
15. 01 (wtorek), godz. 17.00 - II 
spotkanie z cyklu ,,Damą być ” dla 
młodzieży. W programie temat „ Za-
chowanie przy stole”. Wstęp wolny
16. 01 (środa), godz. 11.00 - ‚,Zabawy 
z gliną“ – warsztaty ceramiczne dla 
najmłodszych. Wstęp wolny

SPOTKANIA KLUBOWE
10. 01 (sobota), godz. 17.00 - ,,Kar-
nawał w rytmie walca“ – zabawa 
noworoczna dla członków Klubu 
Seniora „Uśmiech”. Wstęp dla człon-
ków Klubu
24. 01 (sobota), godz. 18.00 - „My się 
zimy nie boimy” – zabawa dla człon-
ków Klubu Seniora „Uśmiech”. Wstęp 
dla członków Klubu

ZAJęCIA STAŁE  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zespół tańca nowoczesnego pod 
kierunkiem Kamili Sadowskiej, wto-
rek 15.00 – 17.00 i czwartek 15.00 
–17.00
Zajęcia plastyczne sobota 10.00 
-13.00

Kurs tańca towarzyskiego – prowadzi Iwona 
Monińska, piątki 20.00 – 21.30
Grupa Indywidualnego Rozwoju. Prowadzi  
Nina Węgrzecka – Giluń, wtorki 18.00 – 21.00
Gimnastyka rekreacyjna  dla osób w wieku 
średnim. Prowadzi Hanna  Klaude – Ler, wto-
rek i czwartek 17.30 -18.30
Gimnastyka dla pań po mastektomii. Pro-
wadzi Hanna Klaude - Ler, wtorek i czwartek 
16.30 – 17.30
Gimnastyka rekreacyjna. Prowadzi Edyta 
Doniek, wtorek i czwartek 18.30 – 19.30, 19.30 
– 20.30, 20.30 – 21.30
Qi-Gong - chińska gimnastyka relaksująca 
prowadzi Joanna Madej, poniedziałek  19.15 – 
20.15, czwartek 11.00-12.00
Kurs obsługi komputera. Prowadzi Elżbieta 
Makulska, poniedziałek, wtorek, czwartek 
18.00-21.00

WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM III WIEKU
Gimnastyka dla seniorów  - 4 grupy, wtorki i 
piątki,  od godz. 8.30
Klub Podróżnik, drugi wtorek miesiąca, godz. 13.30
Szkoła rysunku, wtorki, godz. 11.00-14.00

Zespół muzyczny-wokalny Filii ,,Byle do wio-
sny ‘’, czwartek 17.00 - 19.00

ZAJęCIA STAŁE  
DLA DOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego.  
Prowadzi Marzena Kustra, wtorek 10.00 – 
13.00
Gimnastyka rekreacyjna dla dorosłych, czwar-
tek 9.30 – 10.30 i sobota 9.30 – 10.30
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych. 
Czynny w godzinach pracy Filii BOK

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury 
„Przy Estrady” 

ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44

Bielański Ośrodek Kultury w styczniu (ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47)

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, 
ul. Przy by szew skie go 70/72, 01-824 Warszawa

Redakcja: ul. Przybyszewskiego 70/72, p. 210, 
tel./fax (022) 639 85 18, e-mail: ga ze ta@poczta.bie la ny.waw.pl

Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk i Maciej Podczaski
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń redakcja nie ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz skra ca nia nieza mó wio nych tekstów. 

Gemini
Studio Kształtowania Sylwetki

Warszawa, 
ul. Marymoncka 105 lok. 1

Tel. 0 606 872 530

ZAPRASZA
Na masaż odchudzający i limfatyczny 

na urządzeniu masującym Rolletic

Jak działa Rolletic:
– rozbija tkankę tłuszczową

– modeluje sylwetkę
– likwiduje cellulitis

– ujędrnia skórę
PIERWSZA WIZYTA  GRATIS!
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erdecznie zapraszamy wszyst-
kich wielbicieli aktywnego 
zimowego wypoczynku do 

odwiedzenia bielańskiego lodowi-
ska. Lodowisko jest usytuowane na 
boisku przy Szkole Podstawowej 289, 
ul. Broniewskiego 99A. 

16 grudnia br. odbyło się ofi-
cjalne otwarcie z udziałem władz 
dzielnicy, dyrekcji Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego, które zarządza 
tym obiektem, przedstawicielami 
Wydziału Sportu i Rekreacji w 
Dzielnicy oraz dyrektor szkoły na 

Bezpłatna tafla czeka
Zaproszenie na lodowisko przy SP nr 289

terenie której znajduje się lodo-
wisko.

Lodowisko jest wyposażone w 
profesjonalny agregat chłodzący 
pozwalający na utrzymanie płyty 
lodowiska nawet przy temperaturze 
otoczenia do + 7 °C. Powierzchnia 
lodowiska to blisko 1000 m2  (50 m 
x 20 m), osłonięta bandami. 

Wychodząc na przeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców Bielan i 
wspierając rozwój rekreacji oraz 
aktywnego trybu życia - zgodnie z 
decyzją Zarządu Dzielnicy Bielany – 

wejście na lodowisko jest bezpłatne. 
Na terenie lodowiska działa odpłatna 
wypożyczalnia łyżew (7 zł/godz.). 

Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godz.: 14.00 – 20.00, soboty 
i niedziele w godz.:  10.00 – 21.00 

UWAGA: Godziny otwarcia lo-
dowiska oraz ilość i długość przerw 
między ślizgawkami są zależne od 
stanu tafli, temperatury otoczenia 
oraz innych warunków atmosferycz-
nych w związku z tym  mogą ulegać 
zmianom.

Katarzyna Białczyk

S

dniu 6 grudnia 2008 r. na 
kortach przy ul. Balaton 
odbył się Mikołajkowy 

Turniej Mini-Tenisa. Wzięło w nim 
udział 25 dziewcząt i chłopców z 
klas 0 do III.

W kategorii  dziewcząt wygrała 
Sonia Pawica, która trenując dwa 
razy w tygodniu w grupach, wyka-
zuje wielki talent, gdyż od półtora 
roku nie przegrała żadnego meczu 
turniejowego. Jej młodsze koleżan-
ki: Ania Dąbrowska, Marcelina 
Szozda, Julia Jurkowska już dziś 
zgłaszają równie wielką determi-
nację i możliwości do wygrywania 
w najbliższych latach. Z niecierpli-
wością czekamy na Mistrzostwa 
Dzielnicy Bielany w mini-tenisie 
10 maja 2009 r., szczególnie turniej 

Zawody przy Balatonie
Mikołajkowy Turniej Tenisowy dla dzieci    

dziewcząt będzie bardzo silnie ob-
sadzony i niezwykle emocjonujący.  
Oto wyniki turnieju:

Dziewczęta: 1.  Sonia Pawica,  
2. Ada Branecka, 3. Zuzia Paru-
szewska, 4. Daria Matczak

Chłopcy: 1. Aleksander Zalu-
ski, 2. Karol Pietrewicz, 3. Miłosz 
Wódz, 4. Mikołaj Zajdel

Z kolei 14 grudnia 2008 r. został 
rozegrany Mikołajkowy Turniej 
Tenisowy   dziewcząt i chłopców  
szkół podstawowych. Startowało  20 
dzieci. Oto wyniki turnieju:

Dziewczęta: 1. Julia Wrzosek,  
2. Marta Pakowska, 3. Agata Krupa

Chłopcy: 1. Cezary Chojnacki, 
2. Marek Lengiewicz, 3. Patryk 
Moczulski.

Zbigniew Klukowski

W

ydział Kultury Urzędu 
Dzielnicy Bielany (ul. Li-
pińska 2) oraz Agencja 

Koncertowa PianoArt zapraszają w 
roku 2009 na kolejne koncerty z cyklu 
„Jazz w Podziemiach Kamedulskich”. 

W tym roku na Bielanach  go-
ścić będziemy m.in. Marka Bałatę z 
zespołem, Mikę Urbaniak, Włodzi-
mierza Nahornego, Kwartet Tomasza 
Szukalskiego, Ingę Lewandowską 
i Kubę Sienkiewicza z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej. 

Na pierwszy koncert zapraszamy 
30 stycznia 2009 r. o g. 19. Wystąpi na 
Bielanach duet szczególny: Włodzi-
mierz Nahorny – fortepian / Janusz 
Szrom – śpiew, w koncercie Piosenki 
Wojciecha Młynarskiego w jazzo-
wych aranżacjach.

Wojciech Młynarski napisał po 
10 latach nowe wiersze! W 2008 roku 
ukazała się płyta z jazzowymi piosen-
kami skomponowanymi przez Wło-
dzimierza Nahornego do najnow-
szych, niepublikowanych wcześniej 
wierszy Wojciecha Młynarskiego. 

„Jazz w Podziemiach Kamedulskich”
Wydział Kultury i Agencja Koncertowa PianoArt proponują

„Pogadaj ze mną” to opowiastki o 
miłości, radości, czułości i wiecznej 
potrzebie nadziei. W programie kon-
certu usłyszymy kilka piosenek z tej 
właśnie płyty oraz te dobrze już znane 
– w nowych jazzowych aranżacjach.

Przy okazji rozpoczęcia nowego 
roku kulturalnego na Bielanach 
warto zaznaczyć, że mija już ponad 
dwa lata od zadomowienia się cyklu 
jazzowego w 
gościnnym 
Podziemiu 
przy ul. De-
wajtis 3. Jest 
to niewątpli-
wie zasługą 
proboszcza 
t u t e j s z e j 
parafii ks. 
Wojciecha 
D r o z d o -
wicza, jak i 
niezwykłe-
go klimatu, 
jaki tworzy 
się w tym 

szczególnym miejscu przy każdym 
zdarzeniu artystycznym. 

Jak dotąd wystąpili tu czołowi 
polscy muzycy jazzowi m.in.: Lora 
Szafran, Wojciech Karolak, Jan Pta-
szyn Wróblewski, Janusz Muniak, 
Aga Zaryan, Tomasz Szukalski, Jaro-
sław Śmietana, Krzysztof Ścierański, 
Jorgos Skolias, Artur Dutkiewicz, 
Marcin Wasilewski. Promowane były 
również młode talenty: zdobywca na-
grody m.st. Warszawy „Nadzieja Roku 
2006” – zespół Kattorna oraz wybitny 
skrzypek Mateusz Smoczyński.

Cykl „Jazz w Podziemiach Ka-
medulskich” cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem mieszkańców 
Bielan i całej Warszawy. Na każdym 
koncercie jest ok. 300 osób,  a zdarzały 
się koncerty, kiedy Podziemia nie mie-
ściły tłumów publiczności. Tak było na 
koncercie Lory Szafran w 2006 r., Agi 

Zaryan czy zespołu The Globetrotters 
w 2007 oraz zespołów Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego i Wojciecha Majew-
skiego z projektem ”Grechuta” w 2008 
roku. To były największe wydarzenia w 
ponad dwuletniej historii cyklu.

Tak duża frekwencja na koncer-
tach jazzowych jest czymś wyjątko-
wym nie tylko w Warszawie, ale w ska-
li całej  Polski. Zazwyczaj na 
koncerty jazzowe, ze względu 
na pewną  elitarność muzyki, 
przychodzi ok. 100 osób. 
Wyjątkiem są tylko występy 
światowych gwiazd jazzu. Na 
koncertach z cyklu „Jazz w 
Podziemiach Kamedulskich” 
często gościły władze dzielni-
cy Bielany: burmistrzowie i 
radni. Podziemia Kamedul-
skie stały się oryginalnym 
i znanym już miejscem na 

jazzowej mapie Warszawy.  O cyklu 
jazzowym na Bielanach mówi się 
także w całym polskim środowisku 
jazzowym. Czołowi jazzmani z Kra-
kowa, Wrocławia czy Gdańska chcą tu 
występować, bo słyszeli o wspaniałej 
publiczności i niezwykłej atmosferze 
podczas koncertów.

Informacje o koncertach tego-
rocznego cyklu będą zamieszczane 
na str. www.bielany.waw.pl; dostępne 
również w Wydziale Kultury ul. Lipiń-
ska 2, t. 0 22 669 01 78.

Wydział Kultury,  
Agencja Koncertowa PianoArt

Janusz Szrom

Zimowe szaleństwo czas zacząć

Uczestnicy turnieju
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