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rzypominamy o odpisaniu 1% własnego 
podatku na rzecz Organizacji Pożytku 
Publicznego (OPP). To nic nie kosztuje, 

a może pomóc wielu ludziom. 
Przypominamy, że na OPP swój podatek 

mogą przekazać tylko podatnicy podatku 
dochodowego od osób � zycznych, podatnicy 
opodatkowani ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych, oraz podatnicy prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą i ko-
rzystający z liniowej, 19% stawki podatku.

„Nasze Bielany”, kierując się zasadami 
patriotyzmu lokalnego, publikują w tabeli 
poniżej listę najważniejszych Organizacji Po-
żytku Publicznego, które mają swoje siedziby 
na Bielanach. 

Wyszukiwarka pozostałych OPP, których 
obecnie zarejestrowanych jest w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 6769, jest m.in. dostępna 
w Internecie pod adresem Ministerstwa Spra-
wiedliwości: http://opp.ms.gov.pl/

Przekazanie podatku na rzecz odpowied-
nich organizacji jest bardzo proste. Wystarczy, 
że we własnym zeznaniu podatkowym, po 
dokonaniu wyliczenia, w odpowiednich rubry-
kach zeznania podatkowego (zatytułowanych: 

„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) 
wpisujemy nazwę OPP oraz numer pod jakim 
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% 
należnego podatku. Potem wyliczamy jeszcze 
i wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać 
dla OPP. UWAGA! Nie może ona jednak prze-
kraczać 1% podatku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do 
pełnych dziesiątek groszy w dół.

W składanym zeznaniu podatkowym 
możemy wskazać konkretny cel, który chcemy 
w ramach wybranego OPP � nansować. Infor-
mację tę wówczas trzeba zamieścić w rubryce 
„Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt 
z podatnikiem”. Klauzula ta zostanie przesłana 
organizacji pożytku publicznego, jako uszcze-
gółowienie przekazanej kwoty.

Kwotę na konto wybranej organizacji urząd 
skarbowy przekaże w terminie do 3 miesięcy. 
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty 
przelewu. Nie może podzielić swojego 1% między 
kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w ze-
znaniach podatkowych złożonych w terminie. 

M. D. 

Bielańskie organizacje pożytku publicznego
Nazwa organizacji pożytku publicznego                WWW, e-mail, tel.    Numer KRS
„Kwiat Kobiecości” — Ogólnopolska Organizacja
  Na Rzecz Walki Z Rakiem Szyjki Macicy  www.kwiatkobiecosci.pl, 0 22 832 24 06  0000285740
Fundacja „Malwa”     www.fundacja-malwa.webpark.pl0 22 669 49 61 0000046916
Fundacja „Nauka I Praca” Sióstr Imienia Jezus  www.marylki.opoka.org.pl, 0 22 833 65 70  0000205562
Fundacja „Pro Musica Viva”    www.pmv.org.pl, 0 22 834 84 65   0000045491
Fundacja „Przygoda z Edukacją”    www.przygodazedukacja.org.pl, 0 604 838 626  0000203893
Fundacja Cultura Animi     cultura.org.pl, 0 22 835 60 90   0000289734
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”   www.dzieciom.pl, 0 22 833 88 88   0000037904
Fundacja Ewy Błaszczyk „A kogo?”    www.akogo.pl, 0 22 832 19 13   0000125054
Fundacja im. Karola Eugeniusza Lewakowskiego  0 601 485 5980 601 208 669    0000150136
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej
 Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej   www.hipoterapia.city-map.pl, 0 22 835 53 01  0000153540
Fundacja Pomocy Bliźniemu CREDO   www.okruchydobra.pl, 0 601 205 153   0000072469
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową  www.fundacja.net, 0 22 834 06 74   0000079660
Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej
 Dla Niepełnosprawnych SCOLAR   www.scolar.pl, 0 22 848 43 24   0000213131
Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „Dom” www.fundacjadom.pl, 022 835 40 87   0000035828
Fundacja Światło: Oddział Warszawa   www.akademia.swiatlo.org/awzr, 0 22 633 98 54 0000183283
Fundacja św. Mikołaja     www.mikolaj.org.pl, 0 22 832 16 67   0000158132
Fundacja „Świat na TAK”     www.swiatnatak.pl, 022 629 35 75   0000081518
Inicjatywa Wolna Białoruś    www.wolnabialorus.pl, 0 602 115 738   0000260915
Instytut Inicjatyw Pozarządowych    ngos.pl, 0 22 861 10 88    0000245554
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu www.nieduzi.starla.pl, 0 22 833 36 76   0000051108
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie    www.ptp.na1.pl, 0 22 663 63 45   0000065610
Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych
 i Specjalistycznych „TEPIS”    www.tepis.org.pl tepis@tepis.org.pl   0000077499
Polski Związek Niewidomych: Koło Terenowe Żoliborz-Bielany www.pzn.org.pl, 0 22 831 22 71   0000042049
Prymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda 0 22 839 06 90     0000106916
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele „Tygryska” 0 22 751 59 27     0000230082
Stowarzyszenie Absolwentów
 Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  www.absolwenci.awf.waw.pl, 0 22 835 48 90  0000194157
Stowarzyszenie Druga Strefa    www.teatrdrugastrefa.pl, 0 606 295 607  0000016459
Stowarzyszenie  „Otwarte Drzwi”: Centrum Inicjatyw Lokalnych www.otwartedrzwi.pl, 0 22 619 85 01   0000080010
Stowarzyszenie Pomocy dla Starszej Generacji „VIS MAJOR” vismajor@neostrada.pl, 0 22 833 05 66  0000131627
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”   spdgniazdo.pl, 0 22 834 53 31   0000114324
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich  www.spch.pl, 0 22 828 54 83    0000023117
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
 z Wadą Słuchu ,, Usłyszeć Świat”: Ośrodek Terapii
 Rodzin Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu  www.uslyszecswiat.org.pl, 0 22 022 353-89-60  0000019410
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób
  z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”  www.bardziejkochani.pl, 0 22 663 40 43  0000032355
Towarzystwo „Nasz Dom”     towarzystwonaszdom.pl, 0 22 834 60 53  0000050053
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach  www.laski.edu.pl, 022 752 30 00   0000054086
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe
 Ognisko Wychowawcze ,, Bielany“   www.tpd-maz.org.pl, 0 22 834 76 98   0000134684
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego
 „Dziadka”:  Klub ZIS lub Klub Wrzeciono   www.dziadeklisiecki.org, 022 6350832  0000073376
Warszawskie Hospicjum Społeczne    www.whs.pl, 0 22 839 23 73    0000041113
Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek   0 22 833 20 62     0000288323
Związek Chórów Kościelnych „Caecilianum”   www.caecilianum.webd.pl, 0 22 561 0138  0000071157

Więcej informacji na temat wymienionych 
w tabeli działalności organizacji pożytku 
publicznego można znaleźć pod podanymi 
numerami telefonów lub też na stronach in-
ternetowych.

1% dla Kubusia. Więcej informacji na 
stronie Fundacji Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą” www.dzieciom.pl/6178, której Kubuś 
jest podopiecznym. Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”KRS 0000037904. Do-
pisek: darowizna na leczenie i rehabilitację 
Jakuba Strusa.

1% dla harcerzy. Ofiaruj swój procent 
Szczepowi Rzeka. Harcerze organizują zbiórki, 
rajdy, obozy, dbają o rozwój młodych ludzi. 
Jednak bez wsparcia dobrych ludzi ta dzia-
łalność jest niemożliwa. Instytut Inicjatyw 
Pozarządowych KRS: 0000245554. Dopisek: 
szczep 126.

1% dla niepełnosprawnych. Przekaż 1% 
podatku na leczenie i rehabilitację osób nie-
pełnosprawnych w Stróżach w Małopolsce. 
Więcej informacji www.fpon.com.pl Fundacja 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stró-
żach KRS: 0000028676.

P

Wielka moc 1%
Nie zapomnij o przekazaniu 1% swojego podatku dla potrzebujących!!! 
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Kacper Pietrusiński i Grzegorz Pietruczuk

Będzie ślisko
Niedługo następny obiekt sportowy na Bielanach

dało się! Mamy zgodę i zostały zabez-
pieczone środki na budowę nowego 
sztucznego lodowiska na terenie 

Bielan. 
— Zabiegi o tę inwestycję rozpoczęliśmy 

jeszcze w zeszłym roku — podkreśla z nieukry-
waną radością członek bielańskiego zarządu 
dzielnicy Grzegorz Pietruczuk, odpowie-
dzialny za sprawy sportu i kultury — Niestety 
w zeszłym roku nie udało nam się pozyskać 
na ten cel środków z miasta. Ale nie ma tego 
złego co by na dobre nie wyszło. Zeszłoroczny 
wysiłek włożony w przekonanie radnych miej-
skich do idei budowy nowego lodowiska na 
Bielanach opłacił się i pieniądze na inwestycję 
uzyskaliśmy w tym roku. — Rada m.st. War-
szawy w lutowej uchwale zapisała nowe zadanie 
inwestycyjne pod nazwą „Budowa sztucznego 
lodowiska na Bielanach”. 

W zeszłym roku na terenie Warszawy 
powstało kilka nowych lodowisk. To, że 
bielańskie lodowisko powstaje jako ostat-
nie, ma jednak swoje zalety. Dzięki temu 
można przyjrzeć się różnym rozwiązaniom, 
stosowanym na pozostałych lodowiskach. 
Po ocenie doświadczeń będzie zatem można 
wybrać najlepsze. 

Nowe warszawskie lodowiska są budo-
wane albo w systemie mat chłodzących albo 
w systemie rurowym. — Każde rozwiązanie 
ma swoje zalety i wady. Razem z burmi-
strzem Kacprem Pierusińskim odwiedzi-
liśmy kilka lodowisk. Rozmawialiśmy z ich 
administratorami i z ich użytkownikami 

– mówi Pietruczuk. — Lodowiska budowa-
ne w systemie mat chłodzących są bardziej 
energooszczędne. Lód można uzyskać na 
nich w ciągu 3-4 dni mrożenia. Jednakże 
mają wadę. Po sezonie zimowym maty należy 
rozmontować i składować, zaś w kolejnym 
sezonie na nowo rozkładać. To rozwiązanie 
wiąże się z koniecznością corocznego zakupu 
zapasu glikolu, który służy jako wypełniacz 
do chłodzenia mat. 

doko czenie na str. 4
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Planowane lodowisko przy ul. Rudzkiej 
będzie wykonane w systemie rur chło-
dzących zalanych betonem. Powierzchnia 
lodowiska będzie miała 600 m2 (20 x 30). 
Lodowisko ma być zadaszone (namiot), 
wyposażone w rolbę (maszynę do czyszcze-
nia lodu), kontener z wypożyczalnią łyżew 
i toalety. Po sezonie zimowym z obiektu 
będą mogli korzystać rolkarze i wielbiciele 
unihokeja.
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ks. Witolda Jankowskiego
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Kolorowe huśtawki

STR. 16

4. rocznica śmierci 
Jana Pawła II

STR. 15

ż 95 % osób zadowolonych jest z obsługi przez bielańskich 
urzędników.  Tak wynika z ostatnich wyników badań, jakie 
na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy w 15 dzielnicowych Wy-

działach Obsługi Mieszkańców wykonał TNS OBOP. Ten wspaniały 
wynik stawia Bielany w roli zdecydowanego lidera wśród warszaw-
skich dzielnic, gdyż następne w kolejności dzielnice cieszą się u swo-
ich mieszkańców już mniejszym uznaniem: Ursus – II miejsce 86%, 
Rembertów – III miejsce 85% czy Ursynów – IV miejsce 84%.

Tak znakomity wynik pracy swojego wydziału ocenia naczelnik, 
pani Grażyna Zachar i wyjaśnia, że od kilku lat prowadzone są 
szkolenia, podczas których powtarzamy pracownikom, że klient jest 
najważniejszy. Dlatego pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców 
są zawsze dla nich życzliwi i chętni do udzielania pomocy. 

Liczymy, że bardzo dobra ocena pracy bielańskich urzędników 
zmotywuje ich do jeszcze lepszej obsługi naszych mieszkańców, któ-
rzy już za kilka miesięcy będą mieli do dyspozycji nowy ratusz.

Tadeusz Olechowski

Bielański WOM zdecydowanym liderem
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Bielańskie sześciolatki

STR. 7
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Bielański WOM przy ul. Przybyszewskiego 70/72
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 21 lutego do 23 marca br. Zarząd Dzielnicy 

odbył 4 posiedzenia, w trakcie których omówił 90 sprawy, 
w tym podjął 48 uchwał. 

Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organiza-
cyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, 
tel. 022 663-02-09).

XXXI i XXXII Sesja Rady Dzielnicy
ołączone Sesje Rady Dzielnicy Bielany trwały wyjątkowo 
długo. Pierwsza sesja 12 marca poświęcona była orga-
nizacji nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 

sześcioletnich w szkołach podstawowych na terenie Bielan. W 
planie prac następnej sesji tego dnia znalazło się bowiem kilka 
następnych ważnych punktów, które wzbudziły bezpośrednie 
zainteresowanie wielu mieszkańców. 

Pierwszym z punktów obrad była kwestia przyjęcia aktu-
alizacji strategii rozwoju Dzielnicy Bielany aż do roku 2015. 
Dokument jest szczegółowym i konsultowanym z mieszkań-
cami planem rozwoju lokalnego, na którego zapisach zarówno 
obecne, jak i przyszłe władze dzielnicy będą musiały opierać 
swoje działania. Plan ten będzie szczególnie przydatny przy 
pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. 

Punktem, na którym skupiła się dyskusja radnych była 
kwestia wniosku o stworzenie na terenie Bielan � lii Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, specjalnie dla � rmy Cemat 
Silicon S.A., która jest jednym z czołowych producentów pół-
przewodników na rynku światowym. Pozytywne zaopiniowanie 
tego wniosku pozwoli na jego dalsze procedowanie w wyższych 
instancjach. Dzięki stworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej 
� rma uzyska ulgi podatkowe, dzięki którym będzie mogła m.in. 
stworzyć nowe miejsca pracy. 

Jednym z następnych punktów był kwestia nadania nazw 
ulicom położonym w rejonie węzła komunikacyjnego Młoci-
ny. Radni zdecydowali, by nie nazywać odgórnie tych ciągów 

P komunikacyjnych, lecz ostateczny głos oddać w ręce samych 
mieszkańców. Niebawem zatem Zarząd Dzielnicy ogłosi sto-
sowny konkurs. 

Także w reakcji na liczne prośby członków spółdzielni, 
mieszkańców osiedla Ruda i kilku radnych, Rada zdecydo-
wała się odłożyć wniosek do Rady m. st. Warszawy o zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
części rejonu urbanistycznego ZD Marymont II. Chodziło 
konkretnie o teren, który został przekształcony w obszar re-
kreacyjno-wypoczynkowy, a który obecnie jest przedmiotem 
sądowego sporu. Wnioskodawca w osobie Zarządu Dzielnicy 
przyjął argumenty wnioskodawców o wstrzymanie prac z tym 
związanych i po debacie odłożył wniosek na dwa miesiące. 

Jednym z ostatnich punktów było wyrażenie stanowiska w 
sprawie wykonania zjazdów z estakad umożliwiających dojazd 
do UKSW, kościoła i klasztoru. W swoim stanowisku Rada 
podkreśliła, że wykreślenie tego zadania z planu inwestycji 
warszawskich zagraża utrzymaniu Lasu Bielańskiego, a także 
poważnie grozi jego degradacją. Ponadto znacząco utrudnia 
mieszkańcom i studentom korzystanie ze wszystkich instytucji 
znajdujących się na tym terenie. Stanowisko Rady zostało pod-
parte stanowiskiem Samorządu Mieszkańców. Przegłosowany 
dokument został już przesłany na ręce Prezydent Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady m. st. 
Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej.

M. D.

d 1 września 2009 r. bielańskie sześciolatki będą re-
alizować edukację przedszkolną w oddziałach przed-
szkolnych przygotowanych dla nich w 13 szkołach 

podstawowych i w 14 przedszkolach publicznych. Na dzień 12 
marca 2009 r. z 828 dzieci urodzonych w 2003 r. - 520 zgłosiło 
się do szkół podstawowych, a 308 do przedszkoli. 

W dniu 12 marca 2009 r. odbyła się Sesja Rady Dzielnicy 
Bielany poświęcona organizacji oddziałów przedszkolnych 
dla dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych w roku 
szkolnym 2009/2010. W sesji uczestniczyła Dyrektor Biura 
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Jolanta Lipszyc oraz Dyrek-
torzy bielańskich szkół podstawowych.

Burmistrz Dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel przedstawił 
radnym obszerne uzasadnienie tworzenia nowych oddziałów dla 
dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych oraz szczegółowo omó-
wił standard oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

Warszawski standard oddziału przedszkolnego został 
opracowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i 
obowiązuje od 1 wrzenia 2008 r. Zgodnie z tym standardem 
zostały utworzone funkcjonujące w roku szkolnym 2008/2009 
oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich w bielańskich szko-
łach. Standard ten będzie obowiązywał również przy tworzeniu 
nowych oddziałów w roku szkolnym 2009/2010. 

Następnie uczestnicy sesji mieli możliwość zapoznania się 
z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w poszczegól-
nych szkołach. Dyrektorzy szkół w krótkich wystąpieniach 

opowiadali o funkcjonowaniu oddziałów na terenie swoich 
placówek, pokazywali sale dydaktyczne, place zabaw i dodat-
kowe zaplecze szkół i ich wyposażenie. 

Z powyższych prezentacji wynika, jak podkreślał wielokrot-
nie Burmistrz Dzielnicy Bielany, że bielańskie szkoły spełniają 
warszawski standard oddziału przedszkolnego, to znaczy:

– Opieka zorganizowana jest przez 10 godzin dziennie lub 
zgodnie z potrzebami rodziców pracujących (podobnie jak w 
przedszkolu),

– Dzieci mają zapewnione :
 dwa bezpłatne zajęcia dodatkowe,
 możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
 opiekę psychologiczno-pedagogiczną i wsparcie nauczy-

cieli specjalistów,
 opiekę pielęgniarską,
 zajęcia dodatkowe w salach specjalistycznych np. kom-

puterowych lub salach gimnastycznych szkół.
Ponadto dzieci korzystają ze świetlicy, która zorganizowana 

jest na terenie oddziału przedszkolnego. Sale oddziału przedszkol-
nego wyposażone są w stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu 
dzieci oraz wiele pomocy dydaktycznych i zabawek. Przestrzeń 
dydaktyczna oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
nie odbiega od standardu sal przedszkolnych. Ponadto dla no-
woutworzonych oddziałów przedszkolnych powstały oddzielne, 
dobrze doposażone place zabaw.

W oddziałach przedszkolnych pracują nauczyciele z wyższym 
wykształceniem pedagogicznym o 
kierunku wychowanie przedszkol-
ne, którzy podobnie jak nauczyciele 
przedszkoli stale doskonalą swój 
warsztat pracy i biorą udział w do-
skonaleniu zawodowym. 

Dotychczasowe funkcjonowa-
nie bielańskich oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawo-
wych spotkało się z uznaniem 
rodziców i zadowoleniem dzieci, 
które bardzo szybko przystoso-
wały się do nowych warunków. 
Wyrazem zadowolenia rodziców 
jest załączony list złożony na ręce 
Zbigniewa Dubiela – burmistrza 
Dzielnicy, który podkreśla ogrom-
ne zaangażowanie władz dzielnicy 
w stworzenie bardzo dobrych 
warunków dzieciom sześcioletnim 
uczęszczającym do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach. 

Biorąc pod uwagę doświadcze-

nia bielańskich dyrektorów szkół w prowadzeniu oddziałów 
zerowych Zbigniew Dubiel zapewnił, że wszystkie nowo two-
rzone oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w roku 
szkolnym 2009/2010 zostaną przygotowane tak, aby zapewnić 
sześciolatkom jak najlepsze warunki dostosowane do rozwoju 
dziecka w tym wieku. 

Zamieszczony poniżej harmonogram przedstawia działania 
związane z tworzeniem w Dzielnicy Bielany nowych oddziałów 
dla dzieci 6-letnich.

1. Sprawdzanie możliwości lokalowych szkół i stanu placów 
zabaw przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza nr 
115 z dnia 12 listopada 2008 roku – 13-18 listopada 2008 r.

2. Przekazanie szkołom pierwszej transzy środków � nanso-
wych na organizację oddziałów przedszkolnych  – Grudzień 
2008 r. 

3. Podpisywanie z dyrektorami przedszkoli i szkół proto-
kołów uzgodnień – 21 stycznia 2009 r. 

4. Zapoznanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji ds. Rodziny ze 
szczegółowym planem naboru do oddziałów przedszkolnych w 
przedszkolach i szkołach podstawowych – 2 lutego 2009 r.

5. Podjęcie przez Zarząd Dzielnicy Bielany uchwały nr 1341 
w sprawie ustalenia miejsc organizacyjnych w przedszkolach 
publicznych i szkołach podstawowych w Dzielnicy Bielany w 
roku szkolnym 2009/2010 – 3 lutego 2009 r. 

6. Wizytacja bielańskich oddziałów przedszkolnych przez 
Panią Jolantę Lipszyc - Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. 
Warszawy – 4 lutego 2009 r. 

7. Umieszczenie na stronie internetowej, w Gazecie Bielań-
skiej i na terenie bielańskich przedszkoli i szkół podstawowych 
informacji o lokalizacji oddziałów przedszkolnych dla dzieci 
6-letnich – 16 lutego 2009 r. 

8. Dni otwarte dla rodziców dzieci 6-letnich w szkołach 
podstawowych – 16-20 lutego 2009 r. 

9. Spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich w szkołach podsta-
wowych ( zapoznanie ze standardem oddziału przedszkolnego, 
ofertą edukacyjną szkoły) – 23 luty – 4 marca 2009 r. 

10. Przekazanie drugiej transzy środków � nansowych na 
organizację oddziałów przedszkolnych – Marzec 2009 r. 

11. Adaptacja i doposażanie sal dydaktycznych w szkołach 
– Do15 lipca 2009 r. 

12. Doposażanie szkolnych placów zabaw – Do 15 sierpnia 
2009 r. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółowym materiałem 
prezentowanym na sesji zapraszamy na stronę internetową 
Dzielnicy Bielany www.bielany.waw.pl.

Wydział Oświaty i Wychowania

Bielańskie sześciolatki do szkoły
Organizacja oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010
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   Weso y nam dzie  dzi  nasta ,
   którego z nas ka dy da .
   Tego dnia Chrystus zmartwychwsta :
   Alleluja, Alleluja!!!

Radosnego prze ywania 
nadchodz cych

wi t Wielkanocnych
mieszka com Bielan yczy

   

Joanna Fabisiak
Pose  na Sejm RP
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iedziba Wydziału Infrastruktury (WIR) 
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy znajduje się przy ul. Przybyszewskie-

go 80/82 tel. (022) 834 92 67. Wydział pracuje 
w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku. 
Wydział Infrastruktury w obecnym kształcie 
realizuje swoje zadania mniej więcej od połowy 
2003 r. Jego strukturę organizacyjną tworzą 
głównie dwa referaty: Inwestycji i Remontów 
oraz Dróg i Zezwoleń. Zadania obu tych refe-
ratów realizują łącznie 22 osoby. 

Zakres działania Wydziału to bardzo sze-
roki wachlarz spraw, które w dużym skrócie 
sprowadzają się do:

 rzeczowego i � nansowego przygotowania 
propozycji rocznych i wieloletnich programów 
inwestycyjnych w zakresie realizacji obiektów 
kubaturowych, jak i drogowych łącznie z in-
frastrukturą inżynieryjno-techniczną; 

 przygotowania dokumentacji tech-
nicznych;

 inwestorskiego nadzoru nad realizacją 
prac;

 odbioru wykonywanych prac oraz ich 
rzeczowo-� nansowego rozliczania.

Do głównych zadań Wydziału należy rów-
nież wykonywanie obowiązków zarządcy dróg 
gminnych położonych na obszarze dzielnicy, w 
ramach których realizowane są prace związane z 
monitorowaniem dróg oraz utrzymaniem ich w 
należytym stanie technicznym łącznie z utrzy-
maniem, ochroną i eksploatacją terenów zieleni 
położonych w pasach drogowych, ochrona pasa 

Urząd Dzielnicy Bielany prezentuje...
Wydział Infrastruktury (WIR)

S

Rozmowa z naczelnikiem WIR Pawłem Sondijem

drogowego polegająca na właściwej współpracy 
z inwestorami zewnętrznymi, w tym koordy-
nowaniu robót oraz przygotowywaniu decyzji 
administracyjnych dotyczących zezwoleń na 
lokalizację i umieszczanie urządzeń inżynieryj-
nych niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa 

drogowego, wydawaniu zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego niezbędnego dla realizacji 
przede wszystkim zadań budowlanych, ale 
również na cele służące handlowi. Duży udział 
w pracach Wydziału zajmuje inicjowanie i 
prowadzenie remontów placówek oświatowych 

na terenie dzielnicy. Roczny budżet Wydziału 
w roku 2009 łącznie na zadanie inwestycyjne 
i remonty bieżące to kwota bliska 61 mln zł.

Obowiązki Naczelnika Wydziału pełni 
Paweł Sondij. 

Oprac. Tadeusz Olechowski

Ile lat pracuje Pan na tym stanowisku i jakie są Pana 
najważniejsze obowiązki?

W Urzędzie pracuję, pełniąc różnego rodzaju obowiąz-
ki, od 1996 roku. Pracę podejmowałem jeszcze w Gminie 
Warszawa Bielany w Wydziale Inwestycji i Remontów. 
Obowiązki Naczelnika Wydziału infrastruktury pełnię 
od lutego 2008 roku. Najważniejsze zadania to oczywiście 
nadzór nad właściwą pracą Wydziału, koordynowanie re-
alizowanych zadań oraz dopilnowywanie terminów ich re-
alizacji. Do moich obowiązków należy również tworzenie 
właściwej atmosfery w Wydziale, co w przypadku zespołu 
odpowiedzialnego za właściwą jakościowo i terminową 
realizację prac budowlanych, pracującego nieraz pod dużą 
presją, wydającego poważne kwoty z publicznych pienię-
dzy, jest zadaniem często niełatwym. Moje obowiązki to 
również m. in. współpraca z Radą Dzielnicy Bielany, udział 
w posiedzeniach komisji jak również przygotowywanie 
odpowiedzi na liczne interpelacje radnych. 

Co w Pana opinii należy w 2009 roku do najważniej-
szych zadań Wydziału? 

Najważniejszym zadaniem Wydziału i to nie tylko 
w roku 2009, jest oczywiście realizacja budżetu. Najlepiej 
w 100%, ale to oczywiście wynik marzeń. W roku 2009 w 

części drogowej planujemy dokończenie przebudowy ulicy 
Gwiaździstej. Wśród tzw. zadań kubaturowych we wrze-
śniu powinny zostać zakończone prace związane z budową 
sali gimnastycznej przy ul. Sta� a 3/5. Zostanie rozpoczęty 
remont XXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sta� a 
111 oraz budowa basenu i sali gimnastycznej przy XXXIX 
Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego przy 
ul. Lindego 20. Kontynuowane są z dużym powodzeniem 
prace związane z budową mieszkań komunalnych przy 
ul. Conrada. 

To rok 2009, a co w latach kolejnych?
Lata kolejne to oczywiście realizacja zadań zapisanych 

w wieloletnim planie inwestycyjnym. Kierunki rozwoju 
ustala Zarząd i Rada Dzielnicy. Według mojej opinii w 
najbliższych latach istotną sprawą będzie realizacja zadań 
drogowych w Osiedlu Młociny Zachodnie. Do 2010 roku 
MPWiK S.A. powinno na tym osiedlu wybudować kana-
lizację sanitarną. Kolejnym etapem byłoby przygotowanie 
dokumentacji technicznych kanalizacji deszczowych 
w celu odwodnienia ulic oraz dokumentacji remontów 
dróg na terenie tego osiedla, a to jest właśnie zadanie 
Wydziału.

Dziękuję za rozmowę

doko czenie ze str. 1
W drugim typie lodowisk lód uzyskuje się 

za pomocą systemu rur z ciekłym glikolem, 
które przykrywa się betonem. Dopiero na tak 
przygotowaną powierzchnię wylewana jest 
woda. Niestety w tym wypadku mrożenie zaj-
muje ok. tygodnia. Lodowisko zużywa także 
nieco więcej prądu. Jednakże ten system ma 
zdecydowanie jedną przewagę — może słu-
żyć mieszkańcom przez cały rok. Po sezonie 
zimowym beton przykrywa się specjalnymi 

dyrektorem placówki Jackiem Grzybow-
skim, który docenił zalety posiadania tak 
nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu na 
swoim terenie. Będzie mógł przecież z niego 
korzystać ze swoimi uczniami w ramach lekcji 
wychowania � zycznego. 

Mamy nadzieję, że obiekt szybko powsta-
nie i będzie się cieszył nie mniejszym powo-
dzeniem niż lodowisko przy ul. Broniewskie-
go 99a. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na 
to, że tuż obok lodowiska powstanie kolejny 

nowy bielański obiekt sportowy — wspaniałe 
boisko do piłki nożnej, budowane w systemie 
ORLIK. O jego budowę starania zostały pod-
jęte jeszcze w zeszłym roku. Stosowne wnioski 
zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim. 
Wszyscy liczą na to, że zyskają one szybką 
akceptację. 

Ze sportowej pustyni Bielany powoli 
przekształcają się w sportową potęgę. Jeszcze 
półtora roku temu ośrodek sportu admini-
strował wyłącznie pływalnią przy Conrada 6. 
Dziś bielańskie Centrum Rekreacyjno-Spor-
towe dodatkowo administruje wspomnianym 
lodowiskiem oraz nowoczesnym kompleksem 
boisk wielofunkcyjnych SYRENKA przy zbie-
gu ulic Duracza i Gąbińskiej. 

M. D.

Będzie ślisko
matami. Wówczas lodowisko przeradza się 
w doskonałe miejsce dla wrotkarzy czy do 
gry w unihokej.

Początkowo problemem była kwestia 
lokalizacji. — Szukaliśmy odpowiednio 
dużego niezagospodarowanego terenu, do 
którego byłby łatwy dojazd — mówi zastępca 
burmistrza Bielan Kacper Pietrusiński. — 
Zaproponowaliśmy wybudowanie lodowiska 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. 
Rudzkiej. Przedyskutowaliśmy tę kwestię z 
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Koleżanki WIR-u na swoim stanowisku pracy
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 21 lutego do 23 marca br. Zarząd Dzielnicy 

odbył 4 posiedzenia, w trakcie których omówił 90 sprawy, 
w tym podjął 48 uchwał. 

Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organiza-
cyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, 
tel. 022 663-02-09).

XXXI i XXXII Sesja Rady Dzielnicy
ołączone Sesje Rady Dzielnicy Bielany trwały wyjątkowo 
długo. Pierwsza sesja 12 marca poświęcona była orga-
nizacji nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 

sześcioletnich w szkołach podstawowych na terenie Bielan. W 
planie prac następnej sesji tego dnia znalazło się bowiem kilka 
następnych ważnych punktów, które wzbudziły bezpośrednie 
zainteresowanie wielu mieszkańców. 

Pierwszym z punktów obrad była kwestia przyjęcia aktu-
alizacji strategii rozwoju Dzielnicy Bielany aż do roku 2015. 
Dokument jest szczegółowym i konsultowanym z mieszkań-
cami planem rozwoju lokalnego, na którego zapisach zarówno 
obecne, jak i przyszłe władze dzielnicy będą musiały opierać 
swoje działania. Plan ten będzie szczególnie przydatny przy 
pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. 

Punktem, na którym skupiła się dyskusja radnych była 
kwestia wniosku o stworzenie na terenie Bielan � lii Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, specjalnie dla � rmy Cemat 
Silicon S.A., która jest jednym z czołowych producentów pół-
przewodników na rynku światowym. Pozytywne zaopiniowanie 
tego wniosku pozwoli na jego dalsze procedowanie w wyższych 
instancjach. Dzięki stworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej 
� rma uzyska ulgi podatkowe, dzięki którym będzie mogła m.in. 
stworzyć nowe miejsca pracy. 

Jednym z następnych punktów był kwestia nadania nazw 
ulicom położonym w rejonie węzła komunikacyjnego Młoci-
ny. Radni zdecydowali, by nie nazywać odgórnie tych ciągów 

P komunikacyjnych, lecz ostateczny głos oddać w ręce samych 
mieszkańców. Niebawem zatem Zarząd Dzielnicy ogłosi sto-
sowny konkurs. 

Także w reakcji na liczne prośby członków spółdzielni, 
mieszkańców osiedla Ruda i kilku radnych, Rada zdecydo-
wała się odłożyć wniosek do Rady m. st. Warszawy o zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
części rejonu urbanistycznego ZD Marymont II. Chodziło 
konkretnie o teren, który został przekształcony w obszar re-
kreacyjno-wypoczynkowy, a który obecnie jest przedmiotem 
sądowego sporu. Wnioskodawca w osobie Zarządu Dzielnicy 
przyjął argumenty wnioskodawców o wstrzymanie prac z tym 
związanych i po debacie odłożył wniosek na dwa miesiące. 

Jednym z ostatnich punktów było wyrażenie stanowiska w 
sprawie wykonania zjazdów z estakad umożliwiających dojazd 
do UKSW, kościoła i klasztoru. W swoim stanowisku Rada 
podkreśliła, że wykreślenie tego zadania z planu inwestycji 
warszawskich zagraża utrzymaniu Lasu Bielańskiego, a także 
poważnie grozi jego degradacją. Ponadto znacząco utrudnia 
mieszkańcom i studentom korzystanie ze wszystkich instytucji 
znajdujących się na tym terenie. Stanowisko Rady zostało pod-
parte stanowiskiem Samorządu Mieszkańców. Przegłosowany 
dokument został już przesłany na ręce Prezydent Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady m. st. 
Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej.

M. D.

d 1 września 2009 r. bielańskie sześciolatki będą re-
alizować edukację przedszkolną w oddziałach przed-
szkolnych przygotowanych dla nich w 13 szkołach 

podstawowych i w 14 przedszkolach publicznych. Na dzień 12 
marca 2009 r. z 828 dzieci urodzonych w 2003 r. - 520 zgłosiło 
się do szkół podstawowych, a 308 do przedszkoli. 

W dniu 12 marca 2009 r. odbyła się Sesja Rady Dzielnicy 
Bielany poświęcona organizacji oddziałów przedszkolnych 
dla dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych w roku 
szkolnym 2009/2010. W sesji uczestniczyła Dyrektor Biura 
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Jolanta Lipszyc oraz Dyrek-
torzy bielańskich szkół podstawowych.

Burmistrz Dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel przedstawił 
radnym obszerne uzasadnienie tworzenia nowych oddziałów dla 
dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych oraz szczegółowo omó-
wił standard oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 

Warszawski standard oddziału przedszkolnego został 
opracowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i 
obowiązuje od 1 wrzenia 2008 r. Zgodnie z tym standardem 
zostały utworzone funkcjonujące w roku szkolnym 2008/2009 
oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich w bielańskich szko-
łach. Standard ten będzie obowiązywał również przy tworzeniu 
nowych oddziałów w roku szkolnym 2009/2010. 

Następnie uczestnicy sesji mieli możliwość zapoznania się 
z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w poszczegól-
nych szkołach. Dyrektorzy szkół w krótkich wystąpieniach 

opowiadali o funkcjonowaniu oddziałów na terenie swoich 
placówek, pokazywali sale dydaktyczne, place zabaw i dodat-
kowe zaplecze szkół i ich wyposażenie. 

Z powyższych prezentacji wynika, jak podkreślał wielokrot-
nie Burmistrz Dzielnicy Bielany, że bielańskie szkoły spełniają 
warszawski standard oddziału przedszkolnego, to znaczy:

– Opieka zorganizowana jest przez 10 godzin dziennie lub 
zgodnie z potrzebami rodziców pracujących (podobnie jak w 
przedszkolu),

– Dzieci mają zapewnione :
 dwa bezpłatne zajęcia dodatkowe,
 możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
 opiekę psychologiczno-pedagogiczną i wsparcie nauczy-

cieli specjalistów,
 opiekę pielęgniarską,
 zajęcia dodatkowe w salach specjalistycznych np. kom-

puterowych lub salach gimnastycznych szkół.
Ponadto dzieci korzystają ze świetlicy, która zorganizowana 

jest na terenie oddziału przedszkolnego. Sale oddziału przedszkol-
nego wyposażone są w stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu 
dzieci oraz wiele pomocy dydaktycznych i zabawek. Przestrzeń 
dydaktyczna oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
nie odbiega od standardu sal przedszkolnych. Ponadto dla no-
woutworzonych oddziałów przedszkolnych powstały oddzielne, 
dobrze doposażone place zabaw.

W oddziałach przedszkolnych pracują nauczyciele z wyższym 
wykształceniem pedagogicznym o 
kierunku wychowanie przedszkol-
ne, którzy podobnie jak nauczyciele 
przedszkoli stale doskonalą swój 
warsztat pracy i biorą udział w do-
skonaleniu zawodowym. 

Dotychczasowe funkcjonowa-
nie bielańskich oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawo-
wych spotkało się z uznaniem 
rodziców i zadowoleniem dzieci, 
które bardzo szybko przystoso-
wały się do nowych warunków. 
Wyrazem zadowolenia rodziców 
jest załączony list złożony na ręce 
Zbigniewa Dubiela – burmistrza 
Dzielnicy, który podkreśla ogrom-
ne zaangażowanie władz dzielnicy 
w stworzenie bardzo dobrych 
warunków dzieciom sześcioletnim 
uczęszczającym do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach. 

Biorąc pod uwagę doświadcze-

nia bielańskich dyrektorów szkół w prowadzeniu oddziałów 
zerowych Zbigniew Dubiel zapewnił, że wszystkie nowo two-
rzone oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w roku 
szkolnym 2009/2010 zostaną przygotowane tak, aby zapewnić 
sześciolatkom jak najlepsze warunki dostosowane do rozwoju 
dziecka w tym wieku. 

Zamieszczony poniżej harmonogram przedstawia działania 
związane z tworzeniem w Dzielnicy Bielany nowych oddziałów 
dla dzieci 6-letnich.

1. Sprawdzanie możliwości lokalowych szkół i stanu placów 
zabaw przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza nr 
115 z dnia 12 listopada 2008 roku – 13-18 listopada 2008 r.

2. Przekazanie szkołom pierwszej transzy środków � nanso-
wych na organizację oddziałów przedszkolnych  – Grudzień 
2008 r. 

3. Podpisywanie z dyrektorami przedszkoli i szkół proto-
kołów uzgodnień – 21 stycznia 2009 r. 

4. Zapoznanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji ds. Rodziny ze 
szczegółowym planem naboru do oddziałów przedszkolnych w 
przedszkolach i szkołach podstawowych – 2 lutego 2009 r.

5. Podjęcie przez Zarząd Dzielnicy Bielany uchwały nr 1341 
w sprawie ustalenia miejsc organizacyjnych w przedszkolach 
publicznych i szkołach podstawowych w Dzielnicy Bielany w 
roku szkolnym 2009/2010 – 3 lutego 2009 r. 

6. Wizytacja bielańskich oddziałów przedszkolnych przez 
Panią Jolantę Lipszyc - Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. 
Warszawy – 4 lutego 2009 r. 

7. Umieszczenie na stronie internetowej, w Gazecie Bielań-
skiej i na terenie bielańskich przedszkoli i szkół podstawowych 
informacji o lokalizacji oddziałów przedszkolnych dla dzieci 
6-letnich – 16 lutego 2009 r. 

8. Dni otwarte dla rodziców dzieci 6-letnich w szkołach 
podstawowych – 16-20 lutego 2009 r. 

9. Spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich w szkołach podsta-
wowych ( zapoznanie ze standardem oddziału przedszkolnego, 
ofertą edukacyjną szkoły) – 23 luty – 4 marca 2009 r. 

10. Przekazanie drugiej transzy środków � nansowych na 
organizację oddziałów przedszkolnych – Marzec 2009 r. 

11. Adaptacja i doposażanie sal dydaktycznych w szkołach 
– Do15 lipca 2009 r. 

12. Doposażanie szkolnych placów zabaw – Do 15 sierpnia 
2009 r. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółowym materiałem 
prezentowanym na sesji zapraszamy na stronę internetową 
Dzielnicy Bielany www.bielany.waw.pl.

Wydział Oświaty i Wychowania

Bielańskie sześciolatki do szkoły
Organizacja oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010
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   Weso y nam dzie  dzi  nasta ,
   którego z nas ka dy da .
   Tego dnia Chrystus zmartwychwsta :
   Alleluja, Alleluja!!!

Radosnego prze ywania 
nadchodz cych

wi t Wielkanocnych
mieszka com Bielan yczy

   

Joanna Fabisiak
Pose  na Sejm RP
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iedziba Wydziału Infrastruktury (WIR) 
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy znajduje się przy ul. Przybyszewskie-

go 80/82 tel. (022) 834 92 67. Wydział pracuje 
w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku. 
Wydział Infrastruktury w obecnym kształcie 
realizuje swoje zadania mniej więcej od połowy 
2003 r. Jego strukturę organizacyjną tworzą 
głównie dwa referaty: Inwestycji i Remontów 
oraz Dróg i Zezwoleń. Zadania obu tych refe-
ratów realizują łącznie 22 osoby. 

Zakres działania Wydziału to bardzo sze-
roki wachlarz spraw, które w dużym skrócie 
sprowadzają się do:

 rzeczowego i � nansowego przygotowania 
propozycji rocznych i wieloletnich programów 
inwestycyjnych w zakresie realizacji obiektów 
kubaturowych, jak i drogowych łącznie z in-
frastrukturą inżynieryjno-techniczną; 

 przygotowania dokumentacji tech-
nicznych;

 inwestorskiego nadzoru nad realizacją 
prac;

 odbioru wykonywanych prac oraz ich 
rzeczowo-� nansowego rozliczania.

Do głównych zadań Wydziału należy rów-
nież wykonywanie obowiązków zarządcy dróg 
gminnych położonych na obszarze dzielnicy, w 
ramach których realizowane są prace związane z 
monitorowaniem dróg oraz utrzymaniem ich w 
należytym stanie technicznym łącznie z utrzy-
maniem, ochroną i eksploatacją terenów zieleni 
położonych w pasach drogowych, ochrona pasa 

Urząd Dzielnicy Bielany prezentuje...
Wydział Infrastruktury (WIR)

S

Rozmowa z naczelnikiem WIR Pawłem Sondijem

drogowego polegająca na właściwej współpracy 
z inwestorami zewnętrznymi, w tym koordy-
nowaniu robót oraz przygotowywaniu decyzji 
administracyjnych dotyczących zezwoleń na 
lokalizację i umieszczanie urządzeń inżynieryj-
nych niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa 

drogowego, wydawaniu zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego niezbędnego dla realizacji 
przede wszystkim zadań budowlanych, ale 
również na cele służące handlowi. Duży udział 
w pracach Wydziału zajmuje inicjowanie i 
prowadzenie remontów placówek oświatowych 

na terenie dzielnicy. Roczny budżet Wydziału 
w roku 2009 łącznie na zadanie inwestycyjne 
i remonty bieżące to kwota bliska 61 mln zł.

Obowiązki Naczelnika Wydziału pełni 
Paweł Sondij. 

Oprac. Tadeusz Olechowski

Ile lat pracuje Pan na tym stanowisku i jakie są Pana 
najważniejsze obowiązki?

W Urzędzie pracuję, pełniąc różnego rodzaju obowiąz-
ki, od 1996 roku. Pracę podejmowałem jeszcze w Gminie 
Warszawa Bielany w Wydziale Inwestycji i Remontów. 
Obowiązki Naczelnika Wydziału infrastruktury pełnię 
od lutego 2008 roku. Najważniejsze zadania to oczywiście 
nadzór nad właściwą pracą Wydziału, koordynowanie re-
alizowanych zadań oraz dopilnowywanie terminów ich re-
alizacji. Do moich obowiązków należy również tworzenie 
właściwej atmosfery w Wydziale, co w przypadku zespołu 
odpowiedzialnego za właściwą jakościowo i terminową 
realizację prac budowlanych, pracującego nieraz pod dużą 
presją, wydającego poważne kwoty z publicznych pienię-
dzy, jest zadaniem często niełatwym. Moje obowiązki to 
również m. in. współpraca z Radą Dzielnicy Bielany, udział 
w posiedzeniach komisji jak również przygotowywanie 
odpowiedzi na liczne interpelacje radnych. 

Co w Pana opinii należy w 2009 roku do najważniej-
szych zadań Wydziału? 

Najważniejszym zadaniem Wydziału i to nie tylko 
w roku 2009, jest oczywiście realizacja budżetu. Najlepiej 
w 100%, ale to oczywiście wynik marzeń. W roku 2009 w 

części drogowej planujemy dokończenie przebudowy ulicy 
Gwiaździstej. Wśród tzw. zadań kubaturowych we wrze-
śniu powinny zostać zakończone prace związane z budową 
sali gimnastycznej przy ul. Sta� a 3/5. Zostanie rozpoczęty 
remont XXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sta� a 
111 oraz budowa basenu i sali gimnastycznej przy XXXIX 
Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego przy 
ul. Lindego 20. Kontynuowane są z dużym powodzeniem 
prace związane z budową mieszkań komunalnych przy 
ul. Conrada. 

To rok 2009, a co w latach kolejnych?
Lata kolejne to oczywiście realizacja zadań zapisanych 

w wieloletnim planie inwestycyjnym. Kierunki rozwoju 
ustala Zarząd i Rada Dzielnicy. Według mojej opinii w 
najbliższych latach istotną sprawą będzie realizacja zadań 
drogowych w Osiedlu Młociny Zachodnie. Do 2010 roku 
MPWiK S.A. powinno na tym osiedlu wybudować kana-
lizację sanitarną. Kolejnym etapem byłoby przygotowanie 
dokumentacji technicznych kanalizacji deszczowych 
w celu odwodnienia ulic oraz dokumentacji remontów 
dróg na terenie tego osiedla, a to jest właśnie zadanie 
Wydziału.

Dziękuję za rozmowę

doko czenie ze str. 1
W drugim typie lodowisk lód uzyskuje się 

za pomocą systemu rur z ciekłym glikolem, 
które przykrywa się betonem. Dopiero na tak 
przygotowaną powierzchnię wylewana jest 
woda. Niestety w tym wypadku mrożenie zaj-
muje ok. tygodnia. Lodowisko zużywa także 
nieco więcej prądu. Jednakże ten system ma 
zdecydowanie jedną przewagę — może słu-
żyć mieszkańcom przez cały rok. Po sezonie 
zimowym beton przykrywa się specjalnymi 

dyrektorem placówki Jackiem Grzybow-
skim, który docenił zalety posiadania tak 
nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu na 
swoim terenie. Będzie mógł przecież z niego 
korzystać ze swoimi uczniami w ramach lekcji 
wychowania � zycznego. 

Mamy nadzieję, że obiekt szybko powsta-
nie i będzie się cieszył nie mniejszym powo-
dzeniem niż lodowisko przy ul. Broniewskie-
go 99a. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na 
to, że tuż obok lodowiska powstanie kolejny 

nowy bielański obiekt sportowy — wspaniałe 
boisko do piłki nożnej, budowane w systemie 
ORLIK. O jego budowę starania zostały pod-
jęte jeszcze w zeszłym roku. Stosowne wnioski 
zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim. 
Wszyscy liczą na to, że zyskają one szybką 
akceptację. 

Ze sportowej pustyni Bielany powoli 
przekształcają się w sportową potęgę. Jeszcze 
półtora roku temu ośrodek sportu admini-
strował wyłącznie pływalnią przy Conrada 6. 
Dziś bielańskie Centrum Rekreacyjno-Spor-
towe dodatkowo administruje wspomnianym 
lodowiskiem oraz nowoczesnym kompleksem 
boisk wielofunkcyjnych SYRENKA przy zbie-
gu ulic Duracza i Gąbińskiej. 

M. D.

Będzie ślisko
matami. Wówczas lodowisko przeradza się 
w doskonałe miejsce dla wrotkarzy czy do 
gry w unihokej.

Początkowo problemem była kwestia 
lokalizacji. — Szukaliśmy odpowiednio 
dużego niezagospodarowanego terenu, do 
którego byłby łatwy dojazd — mówi zastępca 
burmistrza Bielan Kacper Pietrusiński. — 
Zaproponowaliśmy wybudowanie lodowiska 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. 
Rudzkiej. Przedyskutowaliśmy tę kwestię z 

Fo
t. 

M
. D

.

Fo
t. 

M
. D

.

Koleżanki WIR-u na swoim stanowisku pracy
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Lek. med. Wojciech Borkowski

S

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

tawy, czyli ruchome połą-
czenia kości, są ważnym ele-
mentem umożliwiającym 
nieograniczoną swobodę ru-

chów. Stanowią złożoną strukturę, 
w skład której oprócz kości i mięśni 
wchodzą więzadła, torebka stawowa, 
błona maziowa, kaletka maziowa i 
chrząstka stawowa.

Choroba zwyrodnieniowa sta-
wów (ChZS) jest najczęstszą prze-
wlekłą chorobą stawów na świecie 
oraz główną przyczyną przewlekłego 
bólu w układzie mięśniowo-stawo-
wym i postępującej niesprawności 
pacjentów. Choroba ta jest drugą, 
po chorobie niedokrwiennej serca, 
przyczyną niezdolności do pracy. 
To najczęstsza postać zaburzeń 
czynności stawów. Rozpoczyna się 
czasami już w drugiej  i trzeciej de-
kadzie życia. W wieku powyżej 60 lat 
występuje u około 60% osób, będąc 
najczęstszą przyczyną kalectwa. Nie 
jest to pojedyncza choroba, ale cała 
grupa chorób o podobnych objawach 
klinicznych, takich jak ból i dysfunk-
cja zajętego stawu, jego obrzęk i znie-
kształcenie. Szacuje się, że w Polsce 
cierpi na nią około 4 miliony ludzi. 
Te dane epidemiologiczne ilustrują 
znaczenie i skalę problemu.

ChZS jest chorobą postępującą, 
spowodowaną uogólnionym uszko-
dzeniem wszystkich struktur stawo-
wych. Może rozwijać się w jednym 
lub wielu stawach i najczęściej dotyczy 
stawów kolanowych, biodrowych, rąk, 
dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego 
i lędźwiowego oraz stóp.

Przyczyny tej choroby pozostają 
nadal nie do końca wyjaśnione. Ba-
dania wykazują, że choroba ta jest 
skutkiem wpływu wielu czynników 
działających zarówno na sam staw 
jak i na cały organizm.  Przyjmuje 
się, że w jej pierwszej fazie  dochodzi 
w chrząstce do przewagi procesu 
niszczenia  nad procesem tworzenia. 
Uszkodzenia obejmują nie tylko 
chrząstkę, ale także tkankę kostną i 
tkanki miękkie.

Rozpoznanie choroby lekarz 
ustala na podstawie informacji uzy-
skanych od pacjenta (dokładnym 
wywiadzie), badaniu klinicznym i 
zdjęciach radiologicznych kości. 

O chorobie zwyrodnieniowej 
mówimy wówczas, jeżeli zmiany w 
stawach są przyczyną ograniczenia 
sprawności ruchowej i dają dolegli-
wości bólowe.

Na rozwój choroby zwyrodnie-
niowej istotny wpływ mają liczne 
czynniki: 

 wiek, płeć żeńska (noszenie 
butów na obcasach może zwiększyć 
ryzyko powstania zmian zwyrodnie-
niowych w stawie kolanowym),

 czynniki genetyczne,
 nadwaga
 nieprawidłowa biomechanika 

stawu,
 wykonywany zawód,
 stopień aktywności � zycznej,
 duża masa kostna oraz poziom 

hormonów.
Chorobę zwyrodnieniową sta-

wów pod względem etiologicznym 
dzielimy na pierwotną, w której 
czynnik ją wywołujący jest nieznany 
i wtórną, powstałą w wyniku urazu, 
wrodzonych wad budowy, chorób 
metabolicznych, przebytych chorób 
zapalnych stawów, zaburzeń hormo-
nalnych, odkładania się soli wapnio-
wo-fosforanowych na powierzchni 
stawów lub uszkodzenia nerwów 
obwodowych. 

Istotą ChZS jest niszczenie 
chrząstki szklistej stawu. Ponieważ 
chrząstka ma małą zdolność rege-
neracji, to na jej miejscu powstaje 
włóknista blizna. Otaczająca ją błona 
maziowa rozrasta się, a na granicy 
kostnych i chrzęstnych części stawu 
tworzą się osteofity, czyli wyrośla 
kostne.

Pacjentom cierpiącym na cho-
robę zwyrodnieniową stawów naj-
częściej towarzyszą następujące 
dolegliwości:

 ból - głównie podczas ruchu, 
który maleje lub ustępuje podczas 
spoczynku 

 sztywność stawów - szczegól-
nie po okresie dłuższego bezruchu. 

 obrzęk - wokół stawów palców 
występują guzki nasilające obrzęk i 
stan zapalny 

 ograniczenie ruchomości 
stawów - wskutek ubytku mazi sta-
wowej (rodzaju ”smaru” minimalizu-
jącego tarcie w stawach) dochodzi do 
kłopotów z wykonywaniem prostych 
ruchów. 

 bolesne napięcie mięśni.
Choroba zwyrodnieniowa sta-

wów bardzo często dotyczy stawu 
kolanowego (gonarthrosis).

Prawie w 75% przypadków wy-
stępuje u kobiet, a rozpoczyna 
się między 40. a 60. rokiem życia. 
Charakterystycznymi objawami 
gonartrozy są bóle, głównie po 
schodzeniu ze schodów, a w miarę 
postępu choroby również w spoczyn-
ku i w nocy, ograniczenie zginania i 
prostowania w stawie kolanowym, 
zmniejszanie się masy mięśni uda 
po stronie chorej, okresowo obrzęk 
i wysięk w stawie, obecność torbieli 
w dole podkolanowym (tzw. torbiel 
Bakera), a także uczucie osłabienia i 
niestabilności stawu. 

W leczeniu oprócz typowych 
metod terapii choroby zwyrod-
nieniowej, istotne znaczenie ma 
używanie laski lub kuli pachowej po 
stronie przeciwnej do strony chorej, 
w celu odciążenia stawu, ćwiczenia 
mięśni ud, a w zaawansowanych 
przypadkach noszenie ortezy, czyli 
stabilizatora stawu kolanowego, 
umożliwiającego jego zginanie.

Nieleczona gonartroza doprowa-
dza do przykurczów i zniekształceń 
stawów. 

Zmiany zwyrodnieniowe stawów 
biodrowych (coxarthrosis) należą 
również do najczęstszych i najważ-
niejszych form choroby. Obciążenie 
stawu biodrowego jest bardzo duże 
- szyjka kości udowej działa jak 
dźwignia, przenosząc duży nacisk na 
panewkę (czyli wgłębienie po stronie 
kości biodrowej). Jeśli dodatkowo 
staw uległ wrodzonemu podwichnię-
ciu, to powstają warunki do rozwoju 
zmian zwyrodnieniowych. 

Pacjenci skarżą się na ból w oko-
licy pachwiny, choć może on również 
promieniować do kolana. Ból maleje 
podczas spoczynku. Później dołącza 
się także ograniczenie ruchów, co 
może doprowadzić do przykurczów 
i ciężkiego kalectwa uniemożliwiają-
cego chodzenie. Ograniczenia ruchu 
w stawie przejawiają się w pierwszej 
kolejności w postaci utrudnione-
go skręcania do wewnątrz, zaś w 
wyniku narastającego przykurczu 
stawu w zgięciu, przywiedzeniu i 
rotacji na zewnątrz dochodzi do 
utykania, a nawet skrócenia nogi po 
stronie chorej. W tej postaci choroby 
zwyrodnieniowej wykorzystuje się 
najczęściej wstawianie w miejsce 
zniszczonego stawu sztucznej en-
doprotezy.

Zmiany zwyrodnieniowe stawu 
biodrowego mogą być spowodo-
wane:

 urazami – złamaniami pa-
newki stawu, szyjki kości udowej, 
zwichnięciem stawu ze złamaniem 
panewki, stłuczeniami; 

 procesami zapalnymi, zarówno 
przebytymi (posocznica gronkowco-
wa u noworodków, gruźlica), jak i 
aktualnymi (reumatoidalne zapale-
nie stawów, zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa), 

 chorobami innych narządów 
– na przykład hemo� lią, chorobami 
neurologicznymi, 

 nadwagą
 wadami wrodzonymi stawów.

Kolejnym częstym umiejsco-
wieniem zmian zwyrodnieniowych 
są stawy kręgosłupa w odcinku 
lędźwiowo-krzyżowym oraz szyj-
nym. Zwyrodnieniu ulegają krążki 
międzykręgowe, czyli struktury od-
dzielające kręgi od siebie oraz stawy 
międzykręgowe. 

Ból pojawia się w  trakcie ruchu, 
a ustępuje lub maleje w spoczynku, 
co różni go od innych przyczyn bólu 
pleców. Późniejszym objawem jest 
ograniczenie ruchomości odpowied-
nich odcinków kręgosłupa. 

Zmiany zwyrodnieniowe (np. 
osteo� ty) mogą uciskać wychodzące 
z rdzenia kręgowego nerwy, będąc 
przyczyną np. rwy kulszowej bądź 
rwy ramieniowej. Chociaż są to cho-
roby neurologiczne, to u ich podłoża 
leży powszechnie występująca cho-
roba zwyrodnieniowa stawów.

Guzki Heberdena i Boucharda - 
to zmiany zwyrodnieniowe stawów 
międzypaliczkowych palców dłoni. 
Znaczący udział w ich powstawaniu 
mają czynniki genetyczne. Zmiany 
charakteryzują się powstawaniem 
guzków składających się z tkanki 

kostnej i chrzęstnej. Guzki przy sta-
wach międzypaliczkowych dalszych 
(czyli bliżej paznokci) nazywamy 
guzkami Heberdena, a w okolicy 
stawów międzypaliczkowych bliż-
szych (bliżej nadgarstka) guzkami 
Boucharda.

Celem leczenia tej choroby jest 
zniesienie lub zmniejszenie bólu i 
sztywności stawów, utrzymanie i 
poprawa ich ruchomości, poprawa 
ogólnej sprawności i jakości życia, 
zahamowanie uszkodzenia stawów. 
Optymalne leczenie powinno być 
kompleksowe czyli zawierać far-
makologiczne i niefarmakologiczne 
metody terapeutyczne przy uwzględ-
nieniu indywidualnych potrzeb 
każdego pacjenta. Podstawowym 
zaleceniem jest redukcja i utrzy-
manie prawidłowego ciężaru ciała. 
Powszechnie zalecane są ćwiczenia 
� zyczne i zabiegi � zykoterapeutycz-

ne. Właściwie dobrany ruch został 
uznany za jeden z najistotniejszych 
czynników zmniejszających ryzyko 
choroby zwyrodnieniowej stawów. Z 
tego powodu rehabilitacja w warun-
kach szpitalnych, jak i domowych 
odgrywa bardzo ważną rolę w lecze-
niu. Powinna być jednak indywidu-
alnie dobrana, gdyż niektóre zabiegi 
mogą wywołać skutek przeciwny 
do zamierzonego, a prawidłowo 
prowadzona powoduje zmniejszenie 
bólu, poprawę sprawności � zycznej 
i jakości życia. 

Chorobę zwyrodnieniową sta-
wów trudno jest wyleczyć. Radykal-
ną operacją z całkowitą wymianą sta-
wu jest alloplastyka, czyli założenie 
endoprotezy (wewnętrznej protezy) 
stawu kolanowego czy biodrowego. 
U zdecydowanej większości pacjen-
tów zabieg ten zapewnia znaczne 
zmniejszenie bólu i poprawę po-
ruszania się. Należy podkreślić, że 
obarczone pewnym ryzykiem opera-
cje wykonuje się w zaawansowanych 
zmianach, doprowadzających do 
kalectwa.

Najbardziej rozpowszechniona 
jest wymiana stawu biodrowego, w 
ostatnich latach coraz częściej wy-
mienia się również stawy kolanowe. 
Corocznie na całym świecie wszcze-
pia się prawie 400 tys. endoprotez 
biodra.  W innych stawach endopro-
tezy wszczepiane są rzadziej.

Wagę tego problemu doceniła 
Światowa Organizacja Zdrowia oraz 
Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych, które ogłosiły lata 2000 – 2010 
Dekadą Kości i Stawów.

Pani dr Beacie yli skiej z oddzia u Gastroente-
rologicznego ze Szpitala Biela skiego, Pani dr Zo i 
Laskus i Pani piel gniarce Dorocie Sadowskiej z 
Hospicjum Domowego przy Placu Konfederacji 55, 
sk adam najgor tsze podzi kowania za ogromne ser-
ce i trosk  okazane mojej Drogiej Mamie P. Hannie 

uczak w ostatnich dniach Jej ycia.
Zo� a Gajewicz

NIE MUSISZ BY  SAMA
Jeżeli czujesz się samotna, 
ponieważ zakończyłaś aktywność zawodową
i masz nadmiar czasu wolnego
chcesz poznać osoby w podobnej sytuacji
chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami
masz potrzebę lepszego poznania i rozumienia siebie
chcesz nauczyć się patrzenia na swoje problemy z perspektywy 

innych osób

PRZYJD  NA GRUP  WSPARCIA
Spotkania odbywać się będą w każdą środę w godzinach  10.00 – 

11.30  w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy Al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Daniłowskiego).

Przed przyjściem na grupę  zapraszamy na indywidualną konsultację 
ze starszym specjalistą pracy z rodziną Bożeną Kołodziejską.

Wszelkie informacje i zapisy prowadzone są w siedzibie Poradni 
lub telefonicznie (0 22) 864 73 05 w godz. 8.30 – 16.00.

Serdecznie zapraszamy
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Rewolucja na Bielanach
Jak najbardziej. Pomimo trwającego kryzysu... Stop. Wróć. Delete. Jeszcze raz. Mimo chwilowego 
spowolnienia ogólnego rozwoju, szykują się w dzielnicy wielkie zmiany. Na lepsze, oczywiście. 
Uchylmy rąbka tajemnicy...     

Leszek Rudnicki
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związku z zakończeniem 
budowy ratusza przy ulicy 
Żeromskiego 29, trwają 

przygotowania do przeprowadzki. 
Urzędników, mebli, komputerów, 
dokumentów etc. Tą wielką operację 
logistyczną zaplanowano na wakacyjne 
miesiące. Uroczyste otwarcie nowej 
siedziby nastąpi pod koniec sierpnia. 
W ramach akcji: „Frontem do petenta”, 
od godziny 8.00 do 20.00 każdy będzie 
mógł zwiedzić gmach z przewodnikiem. 
Czemu? By dobrze poznać rozmiesz-
czenie poszczególnych wydziałów. Dla 
zmęczonych wędrówką mieszkańców 
w ratuszowej restauracji przewidziano 
„open bar”, czyli kawę, herbatę i cia-
steczka gratis. Na zewnątrz, po części 
oficjalnej, koncert reaktywowanej w 
starym składzie (z Je� em Lynne!) grupy 
Electric Light Orchestra. Wow! 

Są też dobre wieści dla kompu-
terowców. Udało się zdobyć wolną 
częstotliwość, dzięki której miesz-
kańcy otrzymają (wreszcie) bezpłatny 
internet! Przekaźniki umieszczone na 
dachu ratusza, zapewnią zasięg pro-
mienisty 2,8 km, obejmując pasmem 
85 % dzielnicy.   

Bielany są najbardziej zrowery-
zowaną dzielnicą Warszawy. Żeby 
ułatwić ruch poprzeczny do stacji me-
tra: „Młociny”, „Wawrzyszew”, „Stare 
Bielany” i „Słodowiec”, przewidziano 
otwarcie wypożyczalni 80 rowerów. 
Każdy z nich wyposażony w GPS plus 
kodowane zapięcie. Imienne karty 
zbliżeniowe, będą wprowadzane do 
bazy danych, a ewentualna kradzież 
roweru obciąży kosztami niefor-
tunnego użytkownika. Taki system 
sprawdził się w innych europejskich 
krajach. Zobaczymy, czy u nas też.

Póki co, cieszymy się z istnieją-
cych bielańskich ścieżek rowerowych. 
Ale, uwaga. Od 1 lipca wejdzie w 
życie unijna dyrektywa dotycząca 
bezpieczeństwa ich użytkowania. 

Wiosną ścieżki zostaną po-
kryte specjalną powłoką an-
typoślizgową. Staną również 
znaki ograniczające prędkość 
do 15 km/h, a jazda bez kasku 
będzie karana mandatem w 
wys. 100 zł. Jako zagorzały 
rowerzysta jestem: za!  

Ciąg dalszy komunika-
cyjnych nowinek. Wychodząc 
naprzeciw licznym skargom 
mieszkańców dotyczących 
zbyt odległego wejścia do sta-
cji metra „Słodowiec”, nastąpi 
istotna korekta. Wykonawca 
w ramach reklamacji przesu-
nie je około 20 metrów bliżej 
styku ulicy Żeromskiego z 
Marymoncką. Szkoda, że od razu o 
tym nie pomyślano.

Powróci stara dobra tradycja, czyli 
poczciwy statek do Młocin. Będzie 
pływać z nowej przystani aż do Płoc-
ka. „Bielańska Rusałka”, kursować ma 
od 15 kwietnia do 15 października. Na 
statku są kabiny w klasie: economic, 
business oraz VIP. Te ostatnie, oczy-
wiście z klimatyzacją.           

Równocześnie nastąpi gruntowna 
rekultywacja brzegu Wisły na odcin-
ku: Most Grota Roweckiego - Łomian-
ki. Powstaną plaże z czystym piaskiem 
i infrastrukturą: parasolami, koszami, 
a także zapleczem sanitarnym. Ga-
stronomię zaprojektowano w stylu 
hawajskich bambusowych chatek, 
krytych trzciną. Cudności!   

Natomiast w ramach programu 
„Natura 2000” zostanie poszerzony, 
pogłębiony i wydłużony Potok Bie-
lański. Umożliwi to mieszkańcom 
rekreacyjną żeglugę kajakową z Cho-
miczówki (oświetlonym tunelem 
pod hipermarketem E. Leclerc), 
tranzytem przez Wawrzyszew (Stawy 
Brustmana) i Las Bielański aż do Kępy 
Potockiej! Fajna sprawa.

Ostatnie zawirowania energetycz-
ne mają też swe dobre strony. Przy 
okazji prac geologicznych, natra� ono 

na prawdziwy skarb. W okolicach 
Starych Babic i Mościska odkryto 
bogate złoża gazu i ropy! Nomen 
omen, w pobliżu jest nawet uliczka 
Na� owa. Widać, było coś „na rzeczy”. 
Powołano już specjalistyczną � rmę 
„Petroleum Bielanicum Co.”. Zasoby 
zaspokoją potrzeby dzielnicy oraz 
miasta przez 50 lat! 

Energia to również elektryczność. 
We wrześniu rozpocznie się wielka akcja 
pn.: „Wykręć starą”. Żarówkę, oczywiście! 
Każdy z mieszkańców, który przyniesie 
z domu i odda typową wolframową 
bańkę, otrzyma bezpłatnie w zamian 
nową - energooszczędną. Podwójna ko-
rzyść: mniejsze zużycie prądu = ochrona 
środowiska. Adresy punktów wymiany 
żarówek, podamy w wakacyjnym (po-
dwójnym) numerze naszej gazety.

Wkrótce nastąpią istotne zmiany 
funkcjonowania ul. Kasprowicza. 
Wychodząc naprzeciw dezyderatom 
bielańczyków, w każdy weekend 
przejmie ona rolę centralnego dep-
taka dzielnicy. Od Makuszyńskiego 
do Lindego, obowiązywać będzie 
wyłącznie ruch pieszy. Dopuszczone 
zostaną tylko riksze. Powstaną nowe 
kawiarenki, antykwariaty, butiki, 
przewidziane są festyny, kiermasze 
etc. Cel - ożywienie i integracja lo-

kalnej społeczności. Patronat 
obejmie znana fundacja 
„Poznajmy się pod lipą”. 

Aby powyższa inicjatywa 
zyskała pełny wymiar, nie-
zbędny jest remont generalny 
targowiska „Wolumen”. Roz-
poczęto już pierwsze prace; w 
październiku 2008 r., usunię-
to część starych blatów i sto-
łów. W zamian staną stylowe 
stoiska oraz pawilony. Nie 
zapomniano o kupcach, dla 
których zamówiono namioty 
z serii „Krezus”. Wystrój ba-
zaru będzie porównywalny z 
paryskim „Quartier Latin” 
czy londyńskim „Camden 

Town”. Z pewnością ściągną tutaj 
liczni pasjonaci, hobbyści, turyści... I 
o to chodzi!       

Ponadto (szybko reagując na 
zmiany realiów), od miesiąca maja 
ruszy sieć tanich mini barków mlecz-
nych: „Kryzysik”. Wszystkie potra-
wy w cenie 1 zł! Docelowo, każde 
osiedle ma posiadać taką placówkę: 
Marymont, Stare Bielany, Piaski, 
Wawrzyszew itd. Koncepcja godna 
rozpropagowania na cały kraj.       

Gorący news dla muzycznych fa-
nów. 15 sierpnia na lotnisku Bemowo, 
odbędzie się jedyny w Polsce koncert 
Madonny! Niestety, bilety są bardzo 
drogie: od 220 do 1100 zł. Ale, uwaga, 
szykuje się extra bonus. Management 
artystki potwierdził informację o jej 
występie w kultowym programie „MTV 
Unplugged”, który zostanie zrealizowany 
w kameralnych Podziemiach Kamedul-
skich przy Dewajtis! Mini recital prze-
znaczony jest wyłącznie dla mieszkań-
ców Bielan. Ekskluzywne, limitowane 
zaproszenia, rozlosujemy komisyjnie 
wśród laureatów konkursu, który ogło-
simy w czerwcu na łamach „NB”.  

Pozostańmy w temacie szeroko 
rozumianej kultury. Wyłoniono 
już wykonawcę budowy na „Serku 
Bielańskim” kompleksu „DEKO” 

W

- Dzielnicowej Estrady Kulturalno-
Oświatowej. Główną atrakcję ma 
stanowić nowoczesna sala kinoteatru 
na 420 miejsc. Znajdą się też: studio 
nagrań, pracownie artystyczne, galeria 
sztuki, księgarnia i jazzowy klub re-
stauracyjny. Otwarcie, wiosną 2012 r. 
No, wreszcie, tyle lat czekaliśmy!          

Dosłownie vis-à-vis, po drugiej 
stronie ul. Marymonckiej (okolice 
Stawów Kellera i Parku Kaskada) będą 
zrekonstruowane dawne zabudowania 
oraz zieleń. Dzięki temu znowu stanie 
pałacyk, który niegdyś wzniosła Maria 
Kazimiera (żona Jana Sobieskiego), 
stawy rybne, młyn wodny, piekarnia, 
browar i zmysłowy ogród. Trwają 
przygotowania do wykupu poszcze-
gólnych działek, by zachować integral-
ność całego przedsięwzięcia.

To jeszcze nie wszystko! Na skraju 
Puszczy Kampinoskiej, nieopodal 
rezerwatu „Opaleń”, powstanie skan-
sen! Pieczołowicie zostanie odtwo-
rzony XVIII-wieczny przysiółek: 
chaty, szałasy, piece, barcie i hodowla 
przydomowych zwierząt. Oczywiście 
pojawią się łosie. Samowystarczalna 
osada ma funkcjonować przez cały 
rok. Jej mieszkańcy zajmą się upra-
wą roślin, zbieractwem i produkcją 
ekologicznej żywności: mleka, serów, 
masła, wędlin, pieczywa, miodów, 
ziół... A także rękodziełem: amulety, 
drewniane świątki, gliniane garnki, 
słomiane maty, lniane koszule i chusty 
etc. Dla zwiedzających przewidziano 
(ograniczoną) sprzedaż wyrobów. Ten 
wyjątkowy projekt, otrzyma � nansowe 
wsparcie funduszów strukturalnych z 
UE, a także UNESCO, jako światowe 
dziedzictwo kulturowe o wyjątkowej 
wartości. Muzea: Puszczy Kampino-
skiej i Etnograficzne, poszukują już 
fachowców z ginących, unikalnych 
zawodów: osoczników, bartników, 
kowali, bednarzy, smolarzy, garnca-
rzy, zielarzy... Wkrótce ruszy casting 
na: hoże dziewoje, kmiotków, ciury, 
dziadów kalwaryjskich, siermięgi i 
inne ówczesne typy. Nie będzie łatwo, 
gdyż nad zatrudnieniem w skansenie 
(umowa o pracę!) czuwać ma Muzeum 
Antropologiczne, wery� kując typy uro-
dy. Szczegóły rekrutacji dostępne są na 
stronie: www.twojestarekorzenie.pl.

A teraz, mili czytelnicy, w związku 
z nadchodzącym prima aprilsem, 
„oddzielcie ziarno od plew”. Gdyż 
niektóre podane informacje, są... 
prawdziwe! Miłej zabawy. 

Wiosenne porządki w Ratuszu
Raport z budowy

race wykończeniowe w przyszłej 
siedzibie Ratusza Urzędu Dzielnicy 
Bielany weszły w ostatnią fazę. Pole-
gają one na  drobnych poprawkach 

malarskich, regulacji drzwi, okien itp. Rozpo-
częło się również generalne sprzątanie: odku-
rzanie, mycie okien wewnątrz i na zewnątrz, 
mycie balustrad, czyszczenie posadzek i klatek 
schodowych.

Przeprowadzone w ostatnim czasie testy 
instalacji  pokazały pełną ich sprawność. 
Obecnie płukana jest instalacja wodna w celu 
jej oczyszczenia. Niebawem pobrana zostanie 
próbka wody i przekazana Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej do testów.

Ruszyły również prace na zewnątrz bu-
dynku. Wkrótce zniknie zaplecze budowy, 
a parkingi i drogi dojazdowe do budynku 
zostaną oczyszczone. Najbliższe prace będą 
polegać na wyrównywaniu i porządkowaniu 
terenu wokół budynku.

Maciej Podczaski

P

Mycie okien – marzec 2009 r.

Praca na bielańskich złożach
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Lek. med. Wojciech Borkowski

S

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

tawy, czyli ruchome połą-
czenia kości, są ważnym ele-
mentem umożliwiającym 
nieograniczoną swobodę ru-

chów. Stanowią złożoną strukturę, 
w skład której oprócz kości i mięśni 
wchodzą więzadła, torebka stawowa, 
błona maziowa, kaletka maziowa i 
chrząstka stawowa.

Choroba zwyrodnieniowa sta-
wów (ChZS) jest najczęstszą prze-
wlekłą chorobą stawów na świecie 
oraz główną przyczyną przewlekłego 
bólu w układzie mięśniowo-stawo-
wym i postępującej niesprawności 
pacjentów. Choroba ta jest drugą, 
po chorobie niedokrwiennej serca, 
przyczyną niezdolności do pracy. 
To najczęstsza postać zaburzeń 
czynności stawów. Rozpoczyna się 
czasami już w drugiej  i trzeciej de-
kadzie życia. W wieku powyżej 60 lat 
występuje u około 60% osób, będąc 
najczęstszą przyczyną kalectwa. Nie 
jest to pojedyncza choroba, ale cała 
grupa chorób o podobnych objawach 
klinicznych, takich jak ból i dysfunk-
cja zajętego stawu, jego obrzęk i znie-
kształcenie. Szacuje się, że w Polsce 
cierpi na nią około 4 miliony ludzi. 
Te dane epidemiologiczne ilustrują 
znaczenie i skalę problemu.

ChZS jest chorobą postępującą, 
spowodowaną uogólnionym uszko-
dzeniem wszystkich struktur stawo-
wych. Może rozwijać się w jednym 
lub wielu stawach i najczęściej dotyczy 
stawów kolanowych, biodrowych, rąk, 
dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego 
i lędźwiowego oraz stóp.

Przyczyny tej choroby pozostają 
nadal nie do końca wyjaśnione. Ba-
dania wykazują, że choroba ta jest 
skutkiem wpływu wielu czynników 
działających zarówno na sam staw 
jak i na cały organizm.  Przyjmuje 
się, że w jej pierwszej fazie  dochodzi 
w chrząstce do przewagi procesu 
niszczenia  nad procesem tworzenia. 
Uszkodzenia obejmują nie tylko 
chrząstkę, ale także tkankę kostną i 
tkanki miękkie.

Rozpoznanie choroby lekarz 
ustala na podstawie informacji uzy-
skanych od pacjenta (dokładnym 
wywiadzie), badaniu klinicznym i 
zdjęciach radiologicznych kości. 

O chorobie zwyrodnieniowej 
mówimy wówczas, jeżeli zmiany w 
stawach są przyczyną ograniczenia 
sprawności ruchowej i dają dolegli-
wości bólowe.

Na rozwój choroby zwyrodnie-
niowej istotny wpływ mają liczne 
czynniki: 

 wiek, płeć żeńska (noszenie 
butów na obcasach może zwiększyć 
ryzyko powstania zmian zwyrodnie-
niowych w stawie kolanowym),

 czynniki genetyczne,
 nadwaga
 nieprawidłowa biomechanika 

stawu,
 wykonywany zawód,
 stopień aktywności � zycznej,
 duża masa kostna oraz poziom 

hormonów.
Chorobę zwyrodnieniową sta-

wów pod względem etiologicznym 
dzielimy na pierwotną, w której 
czynnik ją wywołujący jest nieznany 
i wtórną, powstałą w wyniku urazu, 
wrodzonych wad budowy, chorób 
metabolicznych, przebytych chorób 
zapalnych stawów, zaburzeń hormo-
nalnych, odkładania się soli wapnio-
wo-fosforanowych na powierzchni 
stawów lub uszkodzenia nerwów 
obwodowych. 

Istotą ChZS jest niszczenie 
chrząstki szklistej stawu. Ponieważ 
chrząstka ma małą zdolność rege-
neracji, to na jej miejscu powstaje 
włóknista blizna. Otaczająca ją błona 
maziowa rozrasta się, a na granicy 
kostnych i chrzęstnych części stawu 
tworzą się osteofity, czyli wyrośla 
kostne.

Pacjentom cierpiącym na cho-
robę zwyrodnieniową stawów naj-
częściej towarzyszą następujące 
dolegliwości:

 ból - głównie podczas ruchu, 
który maleje lub ustępuje podczas 
spoczynku 

 sztywność stawów - szczegól-
nie po okresie dłuższego bezruchu. 

 obrzęk - wokół stawów palców 
występują guzki nasilające obrzęk i 
stan zapalny 

 ograniczenie ruchomości 
stawów - wskutek ubytku mazi sta-
wowej (rodzaju ”smaru” minimalizu-
jącego tarcie w stawach) dochodzi do 
kłopotów z wykonywaniem prostych 
ruchów. 

 bolesne napięcie mięśni.
Choroba zwyrodnieniowa sta-

wów bardzo często dotyczy stawu 
kolanowego (gonarthrosis).

Prawie w 75% przypadków wy-
stępuje u kobiet, a rozpoczyna 
się między 40. a 60. rokiem życia. 
Charakterystycznymi objawami 
gonartrozy są bóle, głównie po 
schodzeniu ze schodów, a w miarę 
postępu choroby również w spoczyn-
ku i w nocy, ograniczenie zginania i 
prostowania w stawie kolanowym, 
zmniejszanie się masy mięśni uda 
po stronie chorej, okresowo obrzęk 
i wysięk w stawie, obecność torbieli 
w dole podkolanowym (tzw. torbiel 
Bakera), a także uczucie osłabienia i 
niestabilności stawu. 

W leczeniu oprócz typowych 
metod terapii choroby zwyrod-
nieniowej, istotne znaczenie ma 
używanie laski lub kuli pachowej po 
stronie przeciwnej do strony chorej, 
w celu odciążenia stawu, ćwiczenia 
mięśni ud, a w zaawansowanych 
przypadkach noszenie ortezy, czyli 
stabilizatora stawu kolanowego, 
umożliwiającego jego zginanie.

Nieleczona gonartroza doprowa-
dza do przykurczów i zniekształceń 
stawów. 

Zmiany zwyrodnieniowe stawów 
biodrowych (coxarthrosis) należą 
również do najczęstszych i najważ-
niejszych form choroby. Obciążenie 
stawu biodrowego jest bardzo duże 
- szyjka kości udowej działa jak 
dźwignia, przenosząc duży nacisk na 
panewkę (czyli wgłębienie po stronie 
kości biodrowej). Jeśli dodatkowo 
staw uległ wrodzonemu podwichnię-
ciu, to powstają warunki do rozwoju 
zmian zwyrodnieniowych. 

Pacjenci skarżą się na ból w oko-
licy pachwiny, choć może on również 
promieniować do kolana. Ból maleje 
podczas spoczynku. Później dołącza 
się także ograniczenie ruchów, co 
może doprowadzić do przykurczów 
i ciężkiego kalectwa uniemożliwiają-
cego chodzenie. Ograniczenia ruchu 
w stawie przejawiają się w pierwszej 
kolejności w postaci utrudnione-
go skręcania do wewnątrz, zaś w 
wyniku narastającego przykurczu 
stawu w zgięciu, przywiedzeniu i 
rotacji na zewnątrz dochodzi do 
utykania, a nawet skrócenia nogi po 
stronie chorej. W tej postaci choroby 
zwyrodnieniowej wykorzystuje się 
najczęściej wstawianie w miejsce 
zniszczonego stawu sztucznej en-
doprotezy.

Zmiany zwyrodnieniowe stawu 
biodrowego mogą być spowodo-
wane:

 urazami – złamaniami pa-
newki stawu, szyjki kości udowej, 
zwichnięciem stawu ze złamaniem 
panewki, stłuczeniami; 

 procesami zapalnymi, zarówno 
przebytymi (posocznica gronkowco-
wa u noworodków, gruźlica), jak i 
aktualnymi (reumatoidalne zapale-
nie stawów, zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa), 

 chorobami innych narządów 
– na przykład hemo� lią, chorobami 
neurologicznymi, 

 nadwagą
 wadami wrodzonymi stawów.

Kolejnym częstym umiejsco-
wieniem zmian zwyrodnieniowych 
są stawy kręgosłupa w odcinku 
lędźwiowo-krzyżowym oraz szyj-
nym. Zwyrodnieniu ulegają krążki 
międzykręgowe, czyli struktury od-
dzielające kręgi od siebie oraz stawy 
międzykręgowe. 

Ból pojawia się w  trakcie ruchu, 
a ustępuje lub maleje w spoczynku, 
co różni go od innych przyczyn bólu 
pleców. Późniejszym objawem jest 
ograniczenie ruchomości odpowied-
nich odcinków kręgosłupa. 

Zmiany zwyrodnieniowe (np. 
osteo� ty) mogą uciskać wychodzące 
z rdzenia kręgowego nerwy, będąc 
przyczyną np. rwy kulszowej bądź 
rwy ramieniowej. Chociaż są to cho-
roby neurologiczne, to u ich podłoża 
leży powszechnie występująca cho-
roba zwyrodnieniowa stawów.

Guzki Heberdena i Boucharda - 
to zmiany zwyrodnieniowe stawów 
międzypaliczkowych palców dłoni. 
Znaczący udział w ich powstawaniu 
mają czynniki genetyczne. Zmiany 
charakteryzują się powstawaniem 
guzków składających się z tkanki 

kostnej i chrzęstnej. Guzki przy sta-
wach międzypaliczkowych dalszych 
(czyli bliżej paznokci) nazywamy 
guzkami Heberdena, a w okolicy 
stawów międzypaliczkowych bliż-
szych (bliżej nadgarstka) guzkami 
Boucharda.

Celem leczenia tej choroby jest 
zniesienie lub zmniejszenie bólu i 
sztywności stawów, utrzymanie i 
poprawa ich ruchomości, poprawa 
ogólnej sprawności i jakości życia, 
zahamowanie uszkodzenia stawów. 
Optymalne leczenie powinno być 
kompleksowe czyli zawierać far-
makologiczne i niefarmakologiczne 
metody terapeutyczne przy uwzględ-
nieniu indywidualnych potrzeb 
każdego pacjenta. Podstawowym 
zaleceniem jest redukcja i utrzy-
manie prawidłowego ciężaru ciała. 
Powszechnie zalecane są ćwiczenia 
� zyczne i zabiegi � zykoterapeutycz-

ne. Właściwie dobrany ruch został 
uznany za jeden z najistotniejszych 
czynników zmniejszających ryzyko 
choroby zwyrodnieniowej stawów. Z 
tego powodu rehabilitacja w warun-
kach szpitalnych, jak i domowych 
odgrywa bardzo ważną rolę w lecze-
niu. Powinna być jednak indywidu-
alnie dobrana, gdyż niektóre zabiegi 
mogą wywołać skutek przeciwny 
do zamierzonego, a prawidłowo 
prowadzona powoduje zmniejszenie 
bólu, poprawę sprawności � zycznej 
i jakości życia. 

Chorobę zwyrodnieniową sta-
wów trudno jest wyleczyć. Radykal-
ną operacją z całkowitą wymianą sta-
wu jest alloplastyka, czyli założenie 
endoprotezy (wewnętrznej protezy) 
stawu kolanowego czy biodrowego. 
U zdecydowanej większości pacjen-
tów zabieg ten zapewnia znaczne 
zmniejszenie bólu i poprawę po-
ruszania się. Należy podkreślić, że 
obarczone pewnym ryzykiem opera-
cje wykonuje się w zaawansowanych 
zmianach, doprowadzających do 
kalectwa.

Najbardziej rozpowszechniona 
jest wymiana stawu biodrowego, w 
ostatnich latach coraz częściej wy-
mienia się również stawy kolanowe. 
Corocznie na całym świecie wszcze-
pia się prawie 400 tys. endoprotez 
biodra.  W innych stawach endopro-
tezy wszczepiane są rzadziej.

Wagę tego problemu doceniła 
Światowa Organizacja Zdrowia oraz 
Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych, które ogłosiły lata 2000 – 2010 
Dekadą Kości i Stawów.

Pani dr Beacie yli skiej z oddzia u Gastroente-
rologicznego ze Szpitala Biela skiego, Pani dr Zo i 
Laskus i Pani piel gniarce Dorocie Sadowskiej z 
Hospicjum Domowego przy Placu Konfederacji 55, 
sk adam najgor tsze podzi kowania za ogromne ser-
ce i trosk  okazane mojej Drogiej Mamie P. Hannie 

uczak w ostatnich dniach Jej ycia.
Zo� a Gajewicz

NIE MUSISZ BY  SAMA
Jeżeli czujesz się samotna, 
ponieważ zakończyłaś aktywność zawodową
i masz nadmiar czasu wolnego
chcesz poznać osoby w podobnej sytuacji
chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami
masz potrzebę lepszego poznania i rozumienia siebie
chcesz nauczyć się patrzenia na swoje problemy z perspektywy 

innych osób

PRZYJD  NA GRUP  WSPARCIA
Spotkania odbywać się będą w każdą środę w godzinach  10.00 – 

11.30  w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy Al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Daniłowskiego).

Przed przyjściem na grupę  zapraszamy na indywidualną konsultację 
ze starszym specjalistą pracy z rodziną Bożeną Kołodziejską.

Wszelkie informacje i zapisy prowadzone są w siedzibie Poradni 
lub telefonicznie (0 22) 864 73 05 w godz. 8.30 – 16.00.

Serdecznie zapraszamy
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Rewolucja na Bielanach
Jak najbardziej. Pomimo trwającego kryzysu... Stop. Wróć. Delete. Jeszcze raz. Mimo chwilowego 
spowolnienia ogólnego rozwoju, szykują się w dzielnicy wielkie zmiany. Na lepsze, oczywiście. 
Uchylmy rąbka tajemnicy...     

Leszek Rudnicki
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związku z zakończeniem 
budowy ratusza przy ulicy 
Żeromskiego 29, trwają 

przygotowania do przeprowadzki. 
Urzędników, mebli, komputerów, 
dokumentów etc. Tą wielką operację 
logistyczną zaplanowano na wakacyjne 
miesiące. Uroczyste otwarcie nowej 
siedziby nastąpi pod koniec sierpnia. 
W ramach akcji: „Frontem do petenta”, 
od godziny 8.00 do 20.00 każdy będzie 
mógł zwiedzić gmach z przewodnikiem. 
Czemu? By dobrze poznać rozmiesz-
czenie poszczególnych wydziałów. Dla 
zmęczonych wędrówką mieszkańców 
w ratuszowej restauracji przewidziano 
„open bar”, czyli kawę, herbatę i cia-
steczka gratis. Na zewnątrz, po części 
oficjalnej, koncert reaktywowanej w 
starym składzie (z Je� em Lynne!) grupy 
Electric Light Orchestra. Wow! 

Są też dobre wieści dla kompu-
terowców. Udało się zdobyć wolną 
częstotliwość, dzięki której miesz-
kańcy otrzymają (wreszcie) bezpłatny 
internet! Przekaźniki umieszczone na 
dachu ratusza, zapewnią zasięg pro-
mienisty 2,8 km, obejmując pasmem 
85 % dzielnicy.   

Bielany są najbardziej zrowery-
zowaną dzielnicą Warszawy. Żeby 
ułatwić ruch poprzeczny do stacji me-
tra: „Młociny”, „Wawrzyszew”, „Stare 
Bielany” i „Słodowiec”, przewidziano 
otwarcie wypożyczalni 80 rowerów. 
Każdy z nich wyposażony w GPS plus 
kodowane zapięcie. Imienne karty 
zbliżeniowe, będą wprowadzane do 
bazy danych, a ewentualna kradzież 
roweru obciąży kosztami niefor-
tunnego użytkownika. Taki system 
sprawdził się w innych europejskich 
krajach. Zobaczymy, czy u nas też.

Póki co, cieszymy się z istnieją-
cych bielańskich ścieżek rowerowych. 
Ale, uwaga. Od 1 lipca wejdzie w 
życie unijna dyrektywa dotycząca 
bezpieczeństwa ich użytkowania. 

Wiosną ścieżki zostaną po-
kryte specjalną powłoką an-
typoślizgową. Staną również 
znaki ograniczające prędkość 
do 15 km/h, a jazda bez kasku 
będzie karana mandatem w 
wys. 100 zł. Jako zagorzały 
rowerzysta jestem: za!  

Ciąg dalszy komunika-
cyjnych nowinek. Wychodząc 
naprzeciw licznym skargom 
mieszkańców dotyczących 
zbyt odległego wejścia do sta-
cji metra „Słodowiec”, nastąpi 
istotna korekta. Wykonawca 
w ramach reklamacji przesu-
nie je około 20 metrów bliżej 
styku ulicy Żeromskiego z 
Marymoncką. Szkoda, że od razu o 
tym nie pomyślano.

Powróci stara dobra tradycja, czyli 
poczciwy statek do Młocin. Będzie 
pływać z nowej przystani aż do Płoc-
ka. „Bielańska Rusałka”, kursować ma 
od 15 kwietnia do 15 października. Na 
statku są kabiny w klasie: economic, 
business oraz VIP. Te ostatnie, oczy-
wiście z klimatyzacją.           

Równocześnie nastąpi gruntowna 
rekultywacja brzegu Wisły na odcin-
ku: Most Grota Roweckiego - Łomian-
ki. Powstaną plaże z czystym piaskiem 
i infrastrukturą: parasolami, koszami, 
a także zapleczem sanitarnym. Ga-
stronomię zaprojektowano w stylu 
hawajskich bambusowych chatek, 
krytych trzciną. Cudności!   

Natomiast w ramach programu 
„Natura 2000” zostanie poszerzony, 
pogłębiony i wydłużony Potok Bie-
lański. Umożliwi to mieszkańcom 
rekreacyjną żeglugę kajakową z Cho-
miczówki (oświetlonym tunelem 
pod hipermarketem E. Leclerc), 
tranzytem przez Wawrzyszew (Stawy 
Brustmana) i Las Bielański aż do Kępy 
Potockiej! Fajna sprawa.

Ostatnie zawirowania energetycz-
ne mają też swe dobre strony. Przy 
okazji prac geologicznych, natra� ono 

na prawdziwy skarb. W okolicach 
Starych Babic i Mościska odkryto 
bogate złoża gazu i ropy! Nomen 
omen, w pobliżu jest nawet uliczka 
Na� owa. Widać, było coś „na rzeczy”. 
Powołano już specjalistyczną � rmę 
„Petroleum Bielanicum Co.”. Zasoby 
zaspokoją potrzeby dzielnicy oraz 
miasta przez 50 lat! 

Energia to również elektryczność. 
We wrześniu rozpocznie się wielka akcja 
pn.: „Wykręć starą”. Żarówkę, oczywiście! 
Każdy z mieszkańców, który przyniesie 
z domu i odda typową wolframową 
bańkę, otrzyma bezpłatnie w zamian 
nową - energooszczędną. Podwójna ko-
rzyść: mniejsze zużycie prądu = ochrona 
środowiska. Adresy punktów wymiany 
żarówek, podamy w wakacyjnym (po-
dwójnym) numerze naszej gazety.

Wkrótce nastąpią istotne zmiany 
funkcjonowania ul. Kasprowicza. 
Wychodząc naprzeciw dezyderatom 
bielańczyków, w każdy weekend 
przejmie ona rolę centralnego dep-
taka dzielnicy. Od Makuszyńskiego 
do Lindego, obowiązywać będzie 
wyłącznie ruch pieszy. Dopuszczone 
zostaną tylko riksze. Powstaną nowe 
kawiarenki, antykwariaty, butiki, 
przewidziane są festyny, kiermasze 
etc. Cel - ożywienie i integracja lo-

kalnej społeczności. Patronat 
obejmie znana fundacja 
„Poznajmy się pod lipą”. 

Aby powyższa inicjatywa 
zyskała pełny wymiar, nie-
zbędny jest remont generalny 
targowiska „Wolumen”. Roz-
poczęto już pierwsze prace; w 
październiku 2008 r., usunię-
to część starych blatów i sto-
łów. W zamian staną stylowe 
stoiska oraz pawilony. Nie 
zapomniano o kupcach, dla 
których zamówiono namioty 
z serii „Krezus”. Wystrój ba-
zaru będzie porównywalny z 
paryskim „Quartier Latin” 
czy londyńskim „Camden 

Town”. Z pewnością ściągną tutaj 
liczni pasjonaci, hobbyści, turyści... I 
o to chodzi!       

Ponadto (szybko reagując na 
zmiany realiów), od miesiąca maja 
ruszy sieć tanich mini barków mlecz-
nych: „Kryzysik”. Wszystkie potra-
wy w cenie 1 zł! Docelowo, każde 
osiedle ma posiadać taką placówkę: 
Marymont, Stare Bielany, Piaski, 
Wawrzyszew itd. Koncepcja godna 
rozpropagowania na cały kraj.       

Gorący news dla muzycznych fa-
nów. 15 sierpnia na lotnisku Bemowo, 
odbędzie się jedyny w Polsce koncert 
Madonny! Niestety, bilety są bardzo 
drogie: od 220 do 1100 zł. Ale, uwaga, 
szykuje się extra bonus. Management 
artystki potwierdził informację o jej 
występie w kultowym programie „MTV 
Unplugged”, który zostanie zrealizowany 
w kameralnych Podziemiach Kamedul-
skich przy Dewajtis! Mini recital prze-
znaczony jest wyłącznie dla mieszkań-
ców Bielan. Ekskluzywne, limitowane 
zaproszenia, rozlosujemy komisyjnie 
wśród laureatów konkursu, który ogło-
simy w czerwcu na łamach „NB”.  

Pozostańmy w temacie szeroko 
rozumianej kultury. Wyłoniono 
już wykonawcę budowy na „Serku 
Bielańskim” kompleksu „DEKO” 

W

- Dzielnicowej Estrady Kulturalno-
Oświatowej. Główną atrakcję ma 
stanowić nowoczesna sala kinoteatru 
na 420 miejsc. Znajdą się też: studio 
nagrań, pracownie artystyczne, galeria 
sztuki, księgarnia i jazzowy klub re-
stauracyjny. Otwarcie, wiosną 2012 r. 
No, wreszcie, tyle lat czekaliśmy!          

Dosłownie vis-à-vis, po drugiej 
stronie ul. Marymonckiej (okolice 
Stawów Kellera i Parku Kaskada) będą 
zrekonstruowane dawne zabudowania 
oraz zieleń. Dzięki temu znowu stanie 
pałacyk, który niegdyś wzniosła Maria 
Kazimiera (żona Jana Sobieskiego), 
stawy rybne, młyn wodny, piekarnia, 
browar i zmysłowy ogród. Trwają 
przygotowania do wykupu poszcze-
gólnych działek, by zachować integral-
ność całego przedsięwzięcia.

To jeszcze nie wszystko! Na skraju 
Puszczy Kampinoskiej, nieopodal 
rezerwatu „Opaleń”, powstanie skan-
sen! Pieczołowicie zostanie odtwo-
rzony XVIII-wieczny przysiółek: 
chaty, szałasy, piece, barcie i hodowla 
przydomowych zwierząt. Oczywiście 
pojawią się łosie. Samowystarczalna 
osada ma funkcjonować przez cały 
rok. Jej mieszkańcy zajmą się upra-
wą roślin, zbieractwem i produkcją 
ekologicznej żywności: mleka, serów, 
masła, wędlin, pieczywa, miodów, 
ziół... A także rękodziełem: amulety, 
drewniane świątki, gliniane garnki, 
słomiane maty, lniane koszule i chusty 
etc. Dla zwiedzających przewidziano 
(ograniczoną) sprzedaż wyrobów. Ten 
wyjątkowy projekt, otrzyma � nansowe 
wsparcie funduszów strukturalnych z 
UE, a także UNESCO, jako światowe 
dziedzictwo kulturowe o wyjątkowej 
wartości. Muzea: Puszczy Kampino-
skiej i Etnograficzne, poszukują już 
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roczystym nabożeństwem żałobnym, 
w kościele św. Marii  Magdaleny na 
Wawrzyszewie 26 lutego br., pożegna-

no zmarłego w wieku 86 lat ks. prałata Witol-
da Jankowskiego, który w kapłaństwie służył 
57 lat. W tym czasie był m.in. proboszczem 
para� i Wrociszew nad Pilicą oraz para� i św. 
Marii Magdaleny na Bielanach, a także budow-
niczym kościoła pw. Maryi Matki Zawierzenia 
na Wawrzyszewie. 

W ostatniej drodze towarzyszyli Zmar-

Bielany pożegnały swojego proboszcza 
Śmierć ks. prałata Witolda Jankowskiego

Pożegnanie ks. prałata 
Witolda Jankowskiego

egnamy dziś niezwykłego kapłana śp. ks. 
prałata Witolda Jankowskiego, który 
był proboszczem kościoła pw. św. Marii 

Magdaleny, para� i Wawrzyszew, gdzie pracował 
36 lat, a ostatnie 10 lat był rezydentem. Kościół 
św. Marii Magdaleny, jak i para� a Wawrzyszew 
zawsze kojarzyły się i długo jeszcze kojarzyć się 
będą ze zmarłym kapłanem. Ks. Witold Jankow-
ski to wzór człowieka – kapłana Polaka. To dusza, 
sumienie. To Ojciec naszej tak licznej para� i. To 
także wspaniały gospodarz i organizator. To On 
mając już ponad 70 lat w czasach tak trudnych, z 
pomocą życzliwych mu para� an w ciągu zaledwie 
3 lat zbudował ten okazały kościół, w którym Go 
dziś żegnamy. Wspierał � nansowo także budowę 
kościoła na Chomiczówce, często przekazując na 
ten cel zebrane tace, o czym informował para-
� an. Kapłan Witold Jankowski to autentyczny, 
wielki, a zarazem skromny człowiek. Nigdy się 
nie unosił – to był sługa. Zawsze interesował 
Go człowiek i jego los. Zawsze wysłuchał, dał 
dobrą radę, pocieszył, w serce wlał nadzieję. Był 
wspaniałym spowiednikiem i ojcem duchowym 
wielu para� an.

Celem życia ks. Witolda Jankowskiego było 
wcielenie dobra i rozjaśnianie prawd o Bogu, 
człowieku i otaczającym go świecie. Głosząc 
swoje kazania, często posługiwał się cytatami z 
największych Polaków, jak Juliusz Słowacki, Cy-
prian Kamil Norwid, Prymas Stefan Wyszyński 
czy Papież Jan Paweł II. Był gorącym orędow-
nikiem i słuchaczem Radia Maryja. „Kocham 
ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co 
czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Jakże pięknie 
i bez reszty w te słowa kard. Stefana Wyszyń-
skiego wpisywała się skromna postać ks. Witolda 
Jankowskiego. Jan Kochanowski już ponad 450 
lat temu pisał: „A jeśli komu droga otwarta do 
nieba. – Tym co służą ojczyźnie”.

Miałem to szczęście i zaszczyt być zapra-
szanym przez ks. Witolda na obiady, w czasie 
których głównym tematem naszej rozmowy, 
oprócz spraw wiary, były sprawy polskie oraz 
problematyka społeczno-polityczna. „Albowiem 
gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie” 
(Łk 12,34). Bardzo ubolewał, że społeczeństwo 
polskie nie interesuje się tak ważną dziedziną 
życia i często w sposób bezmyślny głosuje na 
osoby, które nie zawsze zainteresowane są po-
myślnością Polski i Polaków. Bolał nad lawinowo 
narastającym bezrobociem, skutkiem świadomej 
pospiesznej prywatyzacji. Ubolewał również, 
że głęboka myśl społeczna zawarta w naukach 
Prymasa Wyszyńskiego, jak i Jana Pawła II nie 
jest powszechnie głoszona.

Ks. prałat Witold Jankowski żywo intereso-
wał się budową pomnika Cypriana Kamila Nor-
wida w Warszawie, dlatego na koniec pozwól 
księże prałacie, że pożegnam Cię fragmentem 
wiersza jednego z największych polskich po-
etów – i myślicieli, jakich wydała chrześcijańska 
Europa, jak o Norwidzie wypowiadał się Ojciec 
Święty Jan Paweł II.

Prometidion (fragment)
Tobie - Umarły, te poświęcam pieśni,
Bo cień gdy schyla się nad pargaminem,
To prawdę czyta, o podstępach nie śni...
Tobie poświęcam, Włodziu!... słowem, czynem,
Modlitwą... bliskim znajdziesz mnie i wiernym
- Na szlaku białych słońc - na tym niezmiernym,
Co się kaskadą stworzenia wytacza
Z ogromnych BOGA piersi... Co się rozdziera
W strumienie... potem w krzyż się jasny zbiera,
I wraca - i już nigdy nie rozpacza!...
 
Tam czekaj... drogi mój!.., każdy umiera...

PS.
Są ludzie, nad trumną których
Nie godzi się cokolwiek mówić.
Są ludzie, nad trumną których
Wypada coś powiedzieć.
Są ludzie, nad trumną których
Hańbą jest nie powiedzieć nic! 

Adam Szymański, kościół pw. Św. Marii 
Magdaleny 26 lutego 2009 r.

Podzi kowanie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali 

mnie i dodawali otuchy po stracie mojej ukochanej mamy. 
Zofi a Gajewicz

Podzi kowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej 

drodze mojego Ojca oraz wsparli mnie w trudnych chwilach.
Wojciech Borkowski

Pani Zofi i Gajewicz

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

Radni PO z Komisji Oświaty i Wychowania

Kochana Zosiu
Łączymy się z Tobą w ogromnym bólu i żalu

 z powodu śmierci

Mamy
Pani  Hanny Łuczak

składamy Tobie oraz Najbliższym najszczersze wyrazy 
współczucia i przesyłamy słowa otuchy oraz wsparcia

Dyrektorki bielańskich przedszkoli

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich” 

Kochana Pani Naczelnik,

łączymy się z Panią w modlitwie 
i przytulamy do naszych serc, 
dzieląc żal i smutek, po stracie 

MAMY
koleżanki i koledzy z Wydziału Oświaty i Wychowania

Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy

Pani Zofi i Gajewicz
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania 

dla Dzielnicy Bielany

wyrazy najserdeczniejszego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składa

Warszawskie Oświatowe Porozumienie Rodziców

Ze smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę

ŚP.
Krzysztofa Mastalarczyk

Wyrazy głębokiego współczucia 
składamy rodzinie zmarłego.

Koleżanki i koledzy z Wydziału Infrastruktury 
dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pani Zo� i Gajewicz
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania 

dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

łemu Księdzu: metropolita warszawski abp 
Kazimierz Nycz, bp Marian Duś, proboszcz 
parafii św. Marii Magdaleny ks. Bogusław 
Pasternak, burmistrz Dzielnicy Bielany Zbi-
gniew Dubiel, kapłani oraz licznie przybyli 
mieszkańcy Bielan.  

Zasłużonego duszpasterza śp. ks. Witolda 
Jankowskiego pochowano na terenie para� i 
św. Marii Magdaleny.

Katarzyna Białczyk
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Kronika policyjna
Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji

Wys a  120 
obra liwych sms-ów

Andrzej Ż. odpowie za złośliwe 
niepokojenie swojej znajomej, z którą 
związany był przez kilka miesięcy. 
Mężczyzna nie mógł się pogodzić z 
tym, że kobieta zakończyła z nim zna-
jomość. 50-latek przez kilkanaście dni 
wysłał do koleżanki ponad 120 obraź-
liwych sms-ów. Bielańscy policjanci 
już przedstawili mężczyźnie zarzuty. 
Wkrótce poniesie on odpowiedzial-
ność za swoje postępowanie.

Poznali się ponad rok temu, po 
kilku miesiącach znajomości zwią-
zali się ze sobą. Wkrótce mężczyzn 
wprowadził się do mieszkania zna-
jomej. Po pewnym czasie wspólnego 
mieszkania, kobieta zorientowała się, 
że jej partner nadużywa alkoholu. 
Pokrzywdzona kazała więc wypro-
wadzić się 50-latkowi. Andrzej Ż. nie 
mógł się pogodzić z utratą ukocha-
nej, więc postanowił uprzykrzyć jej 

życie. Przez kilkanaście dni o różnych 
porach dnia i nocy wysyłał do znajo-
mej obraźliwe sms-y. W sumie wysłał 
ich ponad 120. Kobieta próbowała 
kontaktować się z mężczyzną, ale jej 
prośby o zaprzestaniu wysyłania do 
niej sms-ów, nie przynosiły żadnych 
rezultatów. W końcu zdecydowała się 
powiadomić policje.

Andrzejowi Ż. został przedsta-
wiony zarzut za złośliwe niepokoje-
nie znajomej. Mężczyzna przyznał 
się do zarzucanego czynu i dobro-
wolnie poddał karze.

Uszkodzi  drzwi
bo pok óci  si
z dziewczyn

Uszkodził drzwi wejściowe w 
bloku przy ulicy Wrzeciono, bo 
pokłócił się z dziewczyną. Na nich 
chciał odreagować swoją złość. Całe 
zdarzenie zostało nagrane przez 
kamery zainstalowane w bloku. 

23-letni Piotr K. został zatrzymany 
przez bielańskich dzielnicowych. 
Mężczyźnie przedstawiono zarzut 
uszkodzenia mienia. Teraz będzie 
odpowiadał jako recydywista.

 W połowie lutego, pracownik 
spółdzielni mieszkaniowej zauwa-
żył uszkodzone drzwi wejściowe 
w budynku przy ulicy Wrzeciono. 
Od razu odnalazł nagranie z mo-
nitoringu. Okazało się, że młody 
mężczyzna próbował wejść do 
środka, mimo iż nie miał przy sobie 
klucza. Mężczyzna kopał i uderzał w 
drzwi, aż uszkodził je. Sprawa został 
zgłoszona na policji.

Nagranie z monitoringu obej-
rzeli również dzielnicowi, którzy od 
razu rozpoznali młodego chuligana. 
Kilkanaście dni zajęło im ustalenie, 
gdzie obecnie przebywał 23-latek. 
W końcu udało im się znaleźć Pawła 
K. Chłopak od razu przyznał się, 
że uszkodził drzwi wejściowe do 
bloku. Tłumaczył się, że pokłócił 
się z dziewczyną i na drzwiach od-
reagował swoją złość.

23-latkowi zostały przedstawio-
ne zarzuty. Administracja wyceniła 
straty na 4 000 złotych. Chłopak 
zobowiązał się do pokrycia kosztów. 
Grozi mu wysoka kara, gdyż za to 
przestępstwo będzie odpowiadał 
jako recydywista.

(eb) 

miesiącu lutym 
do zadań prio-
rytetowych wy-

konywanych przez funk-
cjonariuszy  V Oddziału 
Terenowego należy zali-
czyć działania związane z 
zapewnieniem poczucia 
bezpieczeństwa społecz-
ności lokalnej, kontynu-
ację monitorowania miejsc przeby-
wania osób bezdomnych podczas 
występowania ujemnych temperatur,  
a także wzmożone kontrole  nieru-
chomości dotyczące  wywiązywania 
się  właścicieli z obowiązku odśnie-
żania chodników i zapobiegania 
ich śliskości. Dodatkowo strażnicy 
przeprowadzili akcję informacyjną, 
przypominającą zarządcom obiek-
tów wielkopowierzchniowych o obo-
wiązku zapewnienia bezpiecznego 
użytkowania w czasie oddziaływania 
na obiekty czynników zewnętrznych, 
głównie intensywnych opadów 
śniegu. 

Strażnicy  kontynuowali dzia-
łania w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły” zapewniając bez-
pieczeństwo dzieciom i młodzieży 
w rejonie najbardziej zagrożonych 
przejść dla pieszych na terenie 
dzielnicy. Obecność funkcjonariu-
szy w otoczeniu szkół gwarantuje 
bezpieczeństwo uczniom, nato-
miast kierowców dyscyplinuje do 
przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego. Kolejna akcja konty-
nuowana od stycznia - „ Otwarte 
Obiekty Sportowe” - objęła swoim 
zasięgiem placówki, w których w go-
dzinach popołudniowych gromadzi 
się młodzież szkolna i uczestniczy 
w zajęciach sportowych. Dzięki cy-
klicznym kontrolom strażników w 
otoczeniu tych placówek doszło do 
zmniejszenia zjawisk wandalizmu i 
niszczenia mienia, a także wpłynęły  
one na postawę młodzieży w kwestii 
palenia tytoniu i spożywania alkoho-
lu. Otoczenie szkół na terenie dziel-
nicy kontrolowane było  również  
pod kątem  parkowania pojazdów 
ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na pojazdy pozostawione w rejonie 
skrzyżowań, przejść dla pieszych 
oraz miejsc przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 

W dniu 3 lutego 2009 r. strażnik 
współpracujący z policjantem udał 
się na ul. Oczapowskiego 2 celem 
doprowadzenia zbiegłej z Pogotowia 
Opiekuńczego dziewczyny. Wizy-

Z notatnika Miejskiego Strażnika
ta funkcjonariuszy w 
domu  oraz  rozmowa  z 
ojcem wykluczyły obec-
ność poszukiwanej pod 
wskazanym adresem. 
Patrol jednak nie za-
przestał swoich działań. 
Kontrola klatki schodo-
wej budynku przy w/w 
ulicy wystarczyła, aby 

zlokalizowano poszukiwaną. Osiem-
nastoletniej dziewczynie towarzyszył 
mężczyzna, który - jak się okazało 
- ma postawiony zarzut za kradzież 
z włamaniem  i jest poszukiwany 
przez Sekcję Kryminalną Policji  w 
Nowym Dworze Gdańskim. Zbie-
gła nastolatka wróciła do Ośrodka 
Opiekuńczego,  a towarzyszący jej 
mężczyzna do Aresztu Śledczego na 
warszawskiej Białołęce.

Strażnicy V Oddziału Tere-
nowego  kontynuowali  również 
działania w ramach akcji „Pasa-
żer” zapewniając bezpieczeństwo 
osobom podróżującym środkami 
komunikacji miejskiej. Nadzór linii 
tramwajowych na odcinku głównie 
od Pl. Grunwaldzkiego do zajezdni 
oś. Piaski w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych pozwolił 
skutecznie ograniczyć napady na 
tzw. „ wyrwę”.

 4 lutego 2009 r. ok. godz. 1.00 
w nocy funkcjonariusze w rejonie 
ul. Marymonckiej uczestniczyli w 
ewakuacji mieszkańców jednej z 
kamienic, w której doszło do pożaru. 
Dzięki  sprawnie przeprowadzonej 
akcji ewakuacyjnej mieszkańcy 
budynku uniknęli jakichkolwiek 
obrażeń. Na miejsce wezwano Straż 
Pożarną, zaś Pogotowie Ratunkowe 
udzieliło pomocy  ok. 50-letniej ko-
biecie uskarżającej się na duszności 
i złe samopoczucie. 

W nocy z 18 na 19 lutego 2009 r. 
strażnik z patrolu z policjantem 
podczas kontroli ul. Kasprowicza 
zauważyli pojazd poruszający się 
niezgodnie z obowiązującą organiza-
cją ruchu na tej ulicy – jadący „pod 
prąd”. W wyniku podjętej interwen-
cji kierowcą okazał się będący pod 
wpływem alkoholu osiemnastolatek, 
poruszający się pojazdem bez wy-
maganych dokumentów. Czujność 
funkcjonariuszy w  porze nocnej 
pozwoliła na uniknięcie tragedii , do 
jakiej mógł nietrzeźwy mężczyzna 
doprowadzić.

Nina Pesta, V Oddział Terenowy 
Straży Miejskiej
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Wydział Transportu Ko-
mendy Stołecznej Policji 
oferuje zatrudnienie na sta-
nowiskach:

– mechanik samocho-
dowy

– elektromechanik
– diagnosta samocho-

dowy
Osoby zainteresowane pro-

simy o kontakt:  022  603-60-69, 
w godz. 8-16.

Sekcja Prewencji Policji w nowej siedzibie
Sekcja Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, która reali-

zuje zadania w zakresie  ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
zmieniła siedzibę i obecnie zajmuje nowo wybudowany budynek przy ul. 
Broniewskiego 58.

Wykaz telefonów do nowej siedziby:
Dyżurny   022 603 22 01, fax 022 603 22 50
Sekretariat   022 603 22 03
I Zastępca Komendanta Rejonowego 0 22 603 22 02
Naczelnik Sekcji Prewencji  022 603 22 04
Z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji 022 603 22 06
Z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji 022 603 22 07
Referat Sztab Policji  022 603 22 09, fax 022 603 22 56
Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 022 603 22 10
Kierownik Referatu Wywiadowczego 022 603 22 13

a miejskich skwerkach pa-
nuje zmowa milczenia! Sy-
tuacja wymyka się spod kon-

troli! Czy ktoś odważy się przerwać 
zaczarowany krąg i sprzątnie kupę 
swojego psa?

Zbliżają się święta, czas wiosen-
nych porządków. Warszawiacy pucują 
okna, trzepią dywany. Chcą, żeby naj-
bliższa okolica była czysta i piękna.

Im dłużej się przyglądam wiosen-
nym zmaganiom, tym silniejsze mam 
przekonanie, że chęci nie ma wiele 
i ekonomiczne nimi gospodarując 
wystarcza zaledwie na własne M.

Pytam więc siebie samą: dlacze-
go zainteresowanie kończy się na 
własnej wycieraczce? Czy parki nie 
są „naszymi miejscami”? Czy nie 
czerpiermy z nich wspólnie radości? 

List otwarty
Wiosenne porządki

A może poczekamy do kolejnych 
świąt, licząc na cudowne oczyszcze-
nie okolicy? Tak, czekajmy, milczmy, 
udawajmy, że to nie nasza sprawa. W 
ten sposób na pewno w końcu „ktoś 
się tym zajmie...”

– Kiedy przestaniesz udawać, 
że twój pies nie wącha kwiatków 
na trawniku, a robi coś zupełnie 
innego?

– Podobno każdy korzysta i 
zostawia miejsce w takim stanie, w 
jakim chciałby zastać...

– Ile dzieci musi się ubrudzić 
kupą, aby każdy zobaczył, jak bardzo 
kochasz swojego psa?

– Spacerowiczu, nie udawaj, że nie 
widzisz psów i ich właścicieli, robią-
cych sobie toaletę z Twojego parku!

U.P.

I czy nie ponosimy za nie odpowie-
dzialności – każdy indywidualnie?

Skarciłam się w duchu za te py-
tania. Bo pomyślałam: cóż takiego ja 
sama robię w tej sprawie?

Tak samo, jak wszyscy spacero-
wicze, współtworzę parkowe tabu. 
Osobiście jestem odpowiedzialna, bo 
udaję że wszystko jest w porządku. 
Udaję, że to normalne i w zasadzie 
pochwalam fakt, że statystyczny 
czworonóg zostawia pod moim do-
mem 365 kup rocznie. Statystycznie 
nie przedstawia się to tak źle, bo w 
tym samym domu mieszka 50 osób. 
To oznacza niewiele ponad 7 kup na 
osobę. Zatem statystyka rozgrzeszyła 
wszystkie psie przewinienia. Problem 
sam przestał istnieć. Z siedmioma 
kupami rocznie jakoś da się żyć. To, 

że codziennie ja i 49 sąsiadów ogląda 
kolejną, świeżą, to efekt – nazwijmy 
to – błędu statystycznego.

Powróćmy do parkowego tabu. 
Kto je tworzy?

– bliżej nie określona liczba wła-
ścicieli piesków?

– pani, która od lat wyprowadza 
swoją Figusię na blokowy trawnik, 
„gdzie przecież nikt nie chodzi”?

– czy może spacerowicze, którzy 
udają, że nie widzą, co pies ich sąsia-
da robi (dosłownie) na trawie?

– czy wreszcie młodzi rodzice, 

którzy sokolim wzrokiem przeszy-
wają każdy metr przemierzany przez 
ich pociechę – czy aby nie wdepnęło 
znowu, o przewróceniu się nie wspo-
minając?

Kto odpowiada za stan zanie-
czyszczonych trawników: ten co nie 
podnosi, czy ten, kto udaje że nie wi-
dzi zmykających chyłkiem właścicieli 
piesków, które już ulżyły � zjologii?

I znowu pytam siebie i Ciebie, 
Drogi Czytelniku: kto przerwie 
zaklęty krąg, kto powie NIE parko-
wemu tabu?

N
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dniu 4 marca 2009 r. w Gimnazjum 
nr 72 w Warszawie przy ul. Przyby-
szewskiego 45 odbyła się konferencja 

nt. „Jak rozpoznać ucznia zdolnego w szkole 
publicznej?”

Organizatorami konferencji byli: Burmistrz 
Dzielnicy Bielany – Zbigniew Dubiel oraz 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania 
–Zo� a Gajewicz.

Konferencja była adresowana do dyrekto-
rów przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli, 
pedagogów, psychologów i terapeutów.

Uczestników powitał Burmistrz Zbigniew 
Dubiel oraz gospodarz i współorganizator, Dy-
rektor Gimnazjum nr 72 – Danuta Rozmus.

Konferencję rozpoczął krótki koncert chóru 
szkolnego pod batutą Andrzeja Machowskiego, 
który skupia uzdolnionych muzycznie uczniów 
tutejszego gimnazjum.

Gościem konferencji była prof. dr hab. 
Anna Brzezińska - psycholog, pracownik na-
ukowy Instytutu Psychologii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i członek 
Rady Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie.

W pierwszej części swojego wykładu - w 
sposób bardzo profesjonalny, a jednocześnie 
zrozumiały i pełen humoru – przedstawiła, jak 
kultura organizacji szkoły i jej wewnętrzna struk-
tura mogą ułatwić rozpoznanie ucznia zdolnego i 
stworzyć optymalne warunki do jego rozwoju.

W drugiej części zaprezentowała sylwetkę 
ucznia zdolnego. Pokazała również, w jaki 
sposób inspirować i wspierać każdego ucznia 
na poszczególnych etapach jego rozwoju.

Gośćmi konferencji byli także przedsta-

wiciele Gdańskiego Wydawnictwa Psycho-
logicznego – Aleksandra Kissiel i dr Piotr 
Kowalczuk, pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Gdańskiego – którzy zaprezentowali 
najnowsze pozycje wydawnictwa z zakresu 
psychologii i pedagogiki niezbędne w pracy z 
uczniem zdolnym.

Obok Gdańskiego Wydawnictwa Psycho-
logicznego swoje miejsce na konferencji miał 
przedstawiciel Wydawnictwa Raabe – należą-
cego do międzynarodowej grupy wydawniczej 
Klett – który zaprezentował pisma i poradniki, 
przydatne w placówkach oświatowych. 

Przy obsłudze konferencji aktywnie uczest-
niczyli uczniowie Gimnazjum nr 72, którzy 
w ten sposób mieli szansę wykorzystać swoje 
umiejętności zdobywane na zajęciach z przed-
siębiorczości. 

Konferencja zakończyła się dyskusją uczest-
ników, zainspirowanych wnioskiem sformuło-
wanym przez prof. Annę Brzezińską: 

„Trudno być zdolnym uczniem,
Trudniej być nauczycielem zdolnego 

ucznia,
Jeszcze trudniej być rodziną nauczyciela 

zdolnego ucznia i rodziną zdolnego ucznia.”
Janina Misztal

Konferencje w bielańskich szkołach
„Jak rozpoznać zdolnego ucznia w szkole publicznej?”

od takim hasłem na terenie Dzielnicy 
Bielany w Szkole Podstawowej nr 53 im. 
M. Zaruskiego przy ul. Rudzkiej 6 w dniu 

3 marca 2009 r. odbyła się konferencja: „Zdro-
we żywienie i aktywność � zyczna – podstawą 
zdrowego trybu życia”.

Uczestników konferencji powitała dyrektor 
przedszkola Ewa Jaźwińska i dyrektor szkoły 
Jacek Grzybowski. W konferencji uczestniczyła 
naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania 
Zo� a Gajewicz, główny specjalista Katarzy-
na Majdura, dyrektor i wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 53, dyrektorzy i nauczyciele 
bielańskich przedszkoli, nauczyciele nauczania 
zintegrowanego szkół podstawowych z dzielni-
cy Bielany, lokalne media.

Konferencję uświetnił występ artystyczny 
dzieci z naszego przedszkola, związany ze 
zdrowym trybem życia i pokaz „zdrowej mody” 
przedstawiony przez uczniów ze szkoły.

Organizatorem konferencji było Przedszko-
le nr 346 „Pod Kasztanem” w Warszawie,  ul. 
Klaudyny 8 we współpracy ze Szkołą Podsta-
wową nr 53 im. M. Zaruskiego w Warszawie z 
ul. Rudzkiej 6 w ramach projektu przedszkola 
„Żyjmy zdrowo i wesoło – uczę się zdrowo 
odżywiać i aktywnie spędzać czas”. Koordyna-
tor projektu Hanna Jagnieża zaprezentowała 
projekt uczestnikom konferencji. Powiedziała 
m.in. że projekt wpisuje się w Program  „Mali 

Żyjmy zdrowo i wesoło
Warszawiacy” z polityki edukacyjnej m. st. 
Warszawy w latach 2008 – 2012.

 Celem projektu jest kształtowanie nawyków 
zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania 
czasu wśród dzieci przedszkolnych i wczesnosz-
kolnych oraz ich rodziców. Przedstawiła krótki 
opis projektu i harmonogram działań. 

Przedstawiciele: Fundacji Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej – Ewa Pytlak, Katedry Medycyny 
Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego – Agnieszka Topczewska- Cabanek, 
Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Szczy-
gła – Beata Dłużniewski, w swoich wystąpie-
niach przedstawili uczestnikom konferencji 
następujące zagadnienia:

- Mały konsument - jak kształtować u dzieci 
świadomość konsumencką?

- Zapotrzebowanie energetyczne dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zależno-
ści od  płci, wieku i masy ciała. Ocena rozwoju 
dzieci na podstawie siatek centylowych.

- Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym – piramida żywieniowa.    

Nauczycielka – Jolanta Skwarek przed-
stawiła prezentację multimedialną dotyczącą 
dotychczasowych działań na rzecz zdrowego 
trybu życia w naszym przedszkolu. 

Dziękujemy Wszystkim osobom, które po-
mogły nam w realizacji przedsięwzięcia.

Wydział Oświaty i Kultury

dniach 13–15 marca 2009 r. w Zako-
panem odbył się VII Ogólnopolski 
Zjazd Optymistycznych Przedszkoli 

„Podążaj za optymizmem”. Uczestniczyło w nim 
150 przedstawicieli przedszkoli z całej Polski, 
które podjęły trud realizacji programu o zasię-
gu ogólnopolskim pod nazwą „Optymistyczne 
Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej 
i Mireli Nawrot.  Warszawę reprezentowały 
Anna Rudowska i Katarzyna Pawlik, dyrektor-
ki dwóch bielańskich przedszkoli, które w 2007 
r. jako jedne z pierwszych placówek w Warsza-
wie przystąpiły do realizacji programu. 

Pilotażowy program „Optymistyczne 
Przedszkole” rozpoczął się w 20 polskich 
przedszkolach pod koniec 2004 r. Obecnie 
został poszerzony o nowe elementy i wpisuje 
się w projekt „Optymistyczna Sfera Oświatowa”, 
który objęty jest patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej, Katarzyny Hall. 

Główną myśl programu streszcza przesłanie 
autorek: „Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać 
się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawy-
mi, szlachetnymi. Że będą zdolne do współ-
pracy, uprzejme, szczere i współczujące. Że ich 
życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że 
będą potra� ły dbać o 
swoje prawa, bronić 
własnych przekonań i 
otwarcie słuchać gło-
sów innych ludzi. Że 
będą optymistami”. 

W  p i e r w s z y m 
dniu zjazdu, uro-
czystego otwarcia 
d o k on a ł a  M i r e l a 
Nawrot – dyrektor 
Ośrodka Doskona-
lenia i Kształcenia 
Ustawicznego „Part-
ner” oraz dr Danuta 
Elsner – ekspert ds. 
organizacji i zarządza-
nia. Uczestnicy mieli 

Optymistyczne Przedszkole
Certy� katy dla bielańskich przedszkoli

okazję wysłuchać wykładu „Dyrektorzy przed-
szkola jako ucząca się zawodowa społeczność” 
oraz uczestniczyć w warsztatach dotyczących 
sposobów efektywnego, wspólnego uczenia się. 
W ramach wymiany doświadczeń, przedsta-
wione zostały ogólnopolskie przykłady dobrej 
praktyki oraz ciekawe inicjatywy podejmowane 
i wypracowane w ramach programu „Optymi-
styczne przedszkole”. Przedszkola warszawskie 
przedstawiły m.in. prezentację multimedialną z 
organizacji ogólnowarszawskiego konkursu pt. 
„Optymistyczny wiersz”.

Przebieg zjazdu uświetniła uroczysta gala, 
na której wyróżniono 15 najaktywniejszych 
placówek i wręczono Certyfikaty „Optymi-
styczne Przedszkole”. Wśród nich znalazło się 
Przedszkole 306 przy ul. Szegedyńskiej 13 oraz 
Przedszkole 334 im. „Jasia i Małgosi” przy ul. 
Przy Agorze 12.  

Program, którego celem jest postrzeganie 
wychowania przez pryzmat wykorzystywania 
potencjału, jaki drzemie w dziecku, do budo-
wania optymizmu na lata, ma szanse stać się 
programem międzynarodowym. Tym bardziej 
cieszy sukces bielańskich przedszkoli.

Anna Rudowska, Katarzyna Pawlik

łody człowiek we współczesnym 
świecie ulega różnym trendom, dąży 
do osiągnięcia sukcesu zapominając, 

że obok niego są ci, którzy potrzebują pomocy i 
wsparcia. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 
289 na Bielanach postanowili pomóc uczniom 
w wyborze tej właściwej drogi życia. 

,,,Zmieniaj świat na tak,
Pokaż ludziom, że człowiek
Innym szczęście powinien dziś dać!”
Słowa hymnu Fundacji ,,Świat na Tak” 

przyświecają społeczności szkolnej z Bielan od 
wielu lat w licznych działaniach podjętych na 
rzecz potrzebujących.

Młodzi ludzie z SP 289 nie są obojętni na 
los dzieci chorych. W styczniu włączyliśmy się 
w działania akcji UNICEF Polska ,,Na ratunek 
dzieciom z Kongo”, która od listopada ubiegłego 
roku rozpoczęła ogólnopolską kampanię spo-
łeczną , mającą na celu pozyskanie funduszy dla 
ratowania życia noworodków i małych dzieci 
w tym kraju.

Dramatyczna sytuacja dzieci z Kongo wzru-
szyła nasze serca. Niepojęte stało się dla nas, że 
większość afrykańskich dzieci ginie na skutek 
niedożywienia i chorób, które SĄ uleczalne w 
cywilizowanych krajach. Kongijskie maluchy 
potrzebują jedzenia, wody pitnej, szczepionek, a 
także tego, aby świat o nich usłyszał i wyciągnął 
pomocną dłoń. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 289 
zorganizowali akcję informacyjną o życiu 
dzieci w Kongo i ich dramatycznej sytuacji. 

,,To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia”
P. Holbach

,,Na ratunek dzieciom w Kongo”
Młodzi Bielańczycy w kampanii życia 

Od początku dzieci zdawały sobie sprawę, iż 
nie przywrócą w Kongo pokoju, ale wierzyły, 
że  wspólnymi siłami mogą pomóc w przeżyciu 
tych biednych, afrykańskich maluchów. Do 
działań włączyliśmy rodziców. Oni wsparli nas 
w organizacji aukcji ciast, loterii fantowej. Nie 
szczędzili swojego czasu ani funduszy.

Udało się! Gorące serca i zrozumienie po-
trzeb drugiego człowieka pozwoliło na zdobycie 
1525 zł na zakup szczepionek i żywości dla 
kongijskich maluchów.  Pieniądze zasiliły konto 
UNICEF Polska a nasi wychowankowie poczuli 
dumę, że mogli pomóc dzieciom w przeżyciu i 
cieszeniu się pięknem tego świata.

Violetta Bukowska

Mirela Nawrot, Anna Rudowska, Katarzyna Pawlik

Burmistrz Zbigniew Dubiel otwiera konferencję
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kwietnia br. o g. 20 w kościele św. Zyg-
munta będziemy świadkami prapremie-
ry wykonania utworu Stefana Hippe 

„Stabat Mater”. Wystąpi Chór Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w 
Warszawie z akompaniamentem akordeonu, 
pod dyrekcją Wandy Tchórzewskiej-Kapały.

Stabat mater dolorosa juxta Crucem la-
crimosa, dum pendebat Filius – Stała Matka 
bolejąca, koło krzyża łzy lejąca, gdy na krzyżu 
wisiał Syn. To wielkopostny utwór nawiązujący 
do sceny biblijnej przekazywanej w zapisach 
św. Jana: Maryja, Matka Jezusa opłakuje pod 
krzyżem umierającego Syna-Zbawiciela... 
Tekst pieśni „Stabat Mater (Dolorosa)” przy-
pisywany jest włoskiemu poecie i mistykowi, 
franciszkaninowi Jacopone da Todi (ok.1228-
1306); sekwencja włączona została w r. 1727 
do liturgii rzymsko-katolickiej. Kompozycje 
muzyczne do tekstu średniowiecznej pieśni 
pisali m.in.: Schubert, Rossini, Verdi, Elsner, 
Scarletti, Haydn, Szymanowski i Penderecki. 

„Stabat Mater” Stefana Hippe napisana zo-
stała z myślą o młodych wykonawcach Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz 
w Warszawie. Chór tejże szkoły już zdobywa 
laury na konkursach międzyszkolnych, wystę-

Prapremiera „Stabat Mater”
Wieczór muzyki wielkopostnej w św. Zygmuncie

puje z koncertami w Polsce, a nawet za granicą. 
W tym roku uczniowie koncertowali w Belgii i 
Niemczech, 3 maja br., na zaproszenie ambasa-
dy polskiej mają wystąpić w Brukseli podczas 
„Dnia Polonii”. 

Wydział Kultury

Sandro Botticelli „Opłakiwanie Chrystusa”

estiwal Muzyki Kameralnej na Bie-
lanach zaprasza w nd. 19.04.2009 r. 
o g. 19 do kościoła pw. Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych (ul. Conrada 7) 
na koncert zespołu TWOgether DUO.  W 
programie m.in.: J. S. Bach,  S. Gubajdulina – 
In Croce, C. Saint-Saëns – Prerie op. 158 oraz 
A. Piazzolla – Le grand tango.

Magdalena Bojanowicz (wiolonczela) 
oraz Maciej Frąckiewicz (akordeon) współ-
pracują ze sobą od 2007 roku i już zdobyli 
najwyższe laury na prestiżowych konkursach: 
I miejsce na VIII Międzynarodowych Spotka-
niach Akordeonowych w Sanoku (2008) oraz 
II miejsce w 45 Międzynarodowym Konkursie 
Akordeonowym w Klingenthal (2008). W 
roku 2009 otrzymali prestiżowe stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Młoda Polska” na nagranie płyty z 
polską muzyką współczesną. Młodzi artyści 
chcieliby zamówić utwory na dwuosobowy 
skład u współczesnych polskich kompozy-
torów – m.in. Wojciecha Zycha, Cezarego 
Duchnowskiego, Pawła Mykietyna, Hannę 
Kulenty i być może Krzysztofa Pendereckie-
go. Wojciech Blecharz już napisał dla nich 
kompozycję... 

TWOgether DUO – akordeon z wiolonczelą
Festiwal Muzyki Kameralnej

Muzycy na co dzień studiują na Uniwersyte-
cie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w War-
szawie pod kierunkiem wielkich artystów i naj-
lepszych pedagogów w swoich specjalnościach: 
Klaudiusza Barana i Andrzeja Bauera.

Wydział Kultury

Maciej Frąckiewicz
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lutym br. ukazała się niezwykła 
płyta Tria Artura Dutkiewicza 
„Niemen Improwizacje”. Na kon-

cert promujący tę płytę zapraszamy w czw. 
16 kwietnia o g. 19 do Podziemia Kamedul-
skiego (ul. Dewajtis 3). 

Artur Dutkiewicz to pianista o ugrun-
towanej pozycji na polskiej scenie jazzowej.  
Absolwent Wydziału Jazzu i  Muzyki Rozryw-
kowej Akademii Muzycznej w Katowicach, 
gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 
klasie kompozycji i aranżacji w 1982 r.

Trio wystąpi w składzie: Artur Dutkie-
wicz (fortepian), Paweł Puszczało (kontra-
bas), Sebastian Frankiewicz (perkusja).  

Wstęp wolny. Rezerwacja i odbiór bez-
płatnych zaproszeń: Wydział Kultury Urzędu 
Dzielnicy Bielany, ul. Lipińska 2, pok. 209, 
tel. 022 669 01 78.  

Wydział Kultury

Niemen 
Improwizacje

Nowa płyta 
Tria Artura Dutkiewicza

Sinfonia Varsovia 
i Marc Minkowski

Koncert w kościele 
św. Zygmunta

arząd Dzielnicy Bielany zaprasza 
mieszkańców na niecodzienne 
wydarzenie kulturalne. W sobotę, 

18 kwietnia o godz. 20.00 w kościele św. 
Zygmunta przy pl. Konfederacji 55 wystąpi 
Orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją 
Marca Minkowskiego, jej dyrektora mu-
zycznego, jednego z mistrzów światowej 
dyrygentury.

Na program koncertu złożą się dzieła 
Feliksa Mendelssohna, którego 200.
rocznicę urodzin obchodzimy w tym 
roku. Zespół wykona III Symfonię a-moll 
Szkocką op. 56 oraz V Symfonię D-dur 
Reformacyjną op. 107. Należy dodać, 
że będzie to drugi warszawski koncert 
w 25. jubileuszowym roku działalności 
Orkiestry Sinfonia Varsovia. 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
Wydział Kultury

ielańskie spotkania z pojedynkiem 
- czyli aktywne spotkania z historią 
dla wszystkich chętnych to kolejne z 

działań, jakie proponuje Zespół ds. Mediate-
ki wraz z Akademią Broni dla mieszkańców 
Bielan i nie tylko. Celem cyklu prezentacji 
jest przedstawienie rozwoju europejskiej broni 
białej na przestrzeni wieków w szeroko rozu-
mianym kontekście kulturowym. Broń biała 
towarzyszyła naszej kulturze od bardzo daw-
na, ludzie uczyli się używać oręża wcześniej, 
niż opanowali sztukę pisania. Sztuka walki 
bronią białą – szermierka – pozostawiła wiele 
odniesień w literaturze, religii a nawet � lozo� i 
i miała znaczący wpływ na kształtowanie się 
europejskiej spuścizny kulturowej. Dlatego 
też spotkania te mają przybliżyć ją wszystkim 
zainteresowanym. Podczas prezentacji będzie 
można wysłuchać wykładu na temat danej 
broni, obejrzeć prezentacje, a nawet poczuć, 
ile ważył typowy polski miecz na specjalnie 
przygotowanych eksponatach. 

Pierwsze zajęcia z cyklu „Bielańskich spo-
tkań z pojedynkiem” odbędą się na początku 

Zespół ds. Mediateki zaprasza...
Pierwsze zajęcia na początku kwietnia

kwietnia. Bliższe informacje dotyczące miejsca 
oraz czasu dostępne będą na stronie interneto-
wej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica pod 
adresem: www.bibliotekabielany.waw.pl - za-
kładka Mediateka Start-Meta.

Zajęcia są bezpłatne i dostępne dla wszyst-
kich chętnych.

Drugą inicjatywą Zespołu ds. Mediateki 
będzie szkolenie ABC Dziennikarstwa. Zajęcia 
przygotowane wraz ze Stowarzyszeniem Mło-
dych Dziennikarzy Polis mają być wprowadze-
niem do świata dziennikarstwa dla młodych pa-
sjonatów tematyki. Warsztaty te są przewidziane 
dla wszystkich chętnych uczniów gimnazjum 
oraz liceum, a także studentów. 

Podobnie jak Bielańskie spotkania z po-
jedynkiem, będą one całkowicie darmowe, 
a ich początek planowany jest w pierwszych 
tygodniach kwietnia. 

Wszystkich chętnych do udziału w warsz-
tatach przygotowywanych przez Zespół ds. 
Mediateki zapraszamy do kontaktu e-mail: 
zajecia@bibliotekabielany.waw.pl. 

Tomasz Krzemiński

„Kaziuki” w Bielańskim Ośrodku Kultury
uż po raz szósty Bielański Ośrodek Kultury 
podjął się organizacji „Kaziuków Wileń-
skich”. Patronat honorowy nad imprezą 

objął burmistrz Dzielnicy Bielany Zbigniew 
Dubiel. Zgodnie z tradycją wileńską, główną 
atrakcją imprezy był kiermasz, na którym 
sprzedawano wyroby rękodzieła artystycz-
nego i rzemieślniczego charakterystyczne dla 
Wileńszczyzny, a sprzedawcom i kupującym 
towarzyszyły zespoły ludowe wykonujące tra-
dycyjne pieśni i przyśpiewki dedykowane św. 
Kazimierzowi, pierwszemu patronowi Litwy. 

W ciągu 2 dni, w niezbyt rozległych po-
mieszczeniach przy Goldoniego pojawiło się ok. 
2000 osób zainteresowanych litewskimi produk-
tami. Szczególnym powodzeniem cieszyły się: 
chleb litewski, kiełbasy, kińdziuk, obwarzanki 
smorgońskie, kwas chlebowy, sękacze. 

Nie zabrakło malowanych i wyklejanych 
misternie jajek, palm „wileńskich” i różnych 
drobiazgów jarmarcznych. Pojawiło się stoisko 
z wydawnictwami poświęconymi Kresom i 

Wileńszczyźnie oraz płytami z muzyką ludową 
z okolic Wilna.

W programie edukacyjnym znalazł się 
wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego, z 
Domu Spotkań z Historią, który w multi-
medialnej prezentacji przypomniał dawne 
Kaziuki Wileńskie z ich pięknem obyczajów. 
Wykład był ilustrowany bogatym materia-
łem zdjęciowym z lat 20-tych. „Kaziuki” na 
Bielanach gościły również Henryka Mażula, 
dziennikarza i poetę z Wilna, który w swo-
im wykładzie przedstawił rolę inteligencji i 
twórców literatury w środowisku wileńskim 
w czasach współczesnych. Uhonorowaniem 
tegorocznej imprezy był koncert Kapeli Ru-
domianka wzbogacony recytacjami poezji, 
wykonanymi przez młodych aktorów Polskie-
go Studia Teatralnego z Wilna. Publiczność 
szczelnie wypełniająca salę widowiskową 
BOK (i korytarze) owacyjnie dziękowała za 
występ. W trakcie koncertu zebrano prawie 
2000 zł na pomoc dla „Wincuka” – Dominika 

Kuziniewicza, gawędziarza i folklorysty, który 
urzekał swoją gawędą i wileńskim poczuciem 
humoru publiczność bielańską wielokrotnie. 
Imprezę zamknął Grzegorz Pietruczuk – 
członek Zarządu Dzielnicy Bielany, dziękując 

wszystkim a w szczególności zespołowi z Wilna 
oraz pracownikom i Dyrektorowi Bielańskiego 
Ośrodka Kultury za tak udaną imprezę.

I tak jak w Wilnie, tak i na Bielanach 
„Kaziukami” rozpoczęliśmy wczesną wiosnę 
i oczekiwanie na Wielkanoc.
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Co słychać w „Domino”
Spotkanie Rady Programowej „Głosu Seniora”

Irma Wieczorkowska-
Bednarek

GŁOS SENIORA12 Nasze Bielany nr 3/2009

T radycyjnie już, Rada Progra-
mowa Seniorów Bielańskich 
spotyka się co miesiąc w 

innym klubie, co ułatwia wymianę 
doświadczeń z pracy w środowi-
skach. Lutowa sesja odbyła się na 
Chomiczówce, w Klubie Mieszkań-
ców „Domino” (przy ul. Bogusław-
skiego) prowadzonym przez Beatę 
Łońską. Chomiczówka to duże 
osiedle. Istnieją na jego terenie dwa 
Kluby Seniora przy Pabla Nerudy 
i w „Domino”. Warto przy tym z 
wdzięcznością zaakcentować, że oba 
cieszą się dużą życzliwością i popar-
ciem władz WSBM oraz względami 
specjalnymi prezesa Edwarda Mły-
narczyka – i niech nikt nie pomyśli, 
że są to czcze pochlebstwa!

Klub w „Domino” zrzesza ok. 
60 osób. Spotykają się w piątki, 
przy herbacie i ciastkach, słuchają 
ciekawych prelekcji, albo po prostu 
rozmawiają. To bardzo ważne w 
tym wieku, wyjść z domu, iść do 
ludzi i mieć z kim porozmawiać. 
We wtorki przychodzą na seanse 
filmowe. To też bardzo ważne — 
nie supłać z emerytury na bilet do 
kina. Powodzeniem cieszą się także 
zajęcia odpłatne: nauka angielskiego 
i warsztaty plastyczne. Są tu — oczy-
wiście — imprezy okolicznościowe, 
jak koncerty rocznicowe, spotkania 
okołoświąteczne, zabawy taneczne 
itp. Od czasu do czasu klubowicze 
jeżdżą na wycieczki — najbliższa w 
czerwcu.

Na spotkaniach Rady Programo-
wej powstają różne pomysły uatrak-
cyjniania pracy z seniorami. Pani 
Beata przyniosła tom poezji członka 
klubu — Mariana Pakocy. To pięk-
nie wydane wiersze patriotyczne i re-
ligijne w opracowaniu redakcyjnym 
o. płk. Bogumiła Talarka. Pomyśle-
liśmy, że wielu seniorów interesuje 
się poezją i próbuje swoich sił na tej 
„niwie”. Co najmniej kilka klubów 
ma swoich domorosłych poetów. 
Może warto byłoby stworzyć takim 
ludziom warunki do doskonalenia 
ich talentów pod profesjonalnym 
okiem, np. zorganizować warsztaty 
poetyckie? Oczywiście, jeżeli znajdą 
się osoby, które chciałyby uczęsz-

czać na takie zajęcia. Stąd prośba o 
zgłaszanie się do redaktorki „Głosu 
Seniora”. Tel. 0 665 584 628.

I po karnawale...
Tradycyjnego balu dla przed-

stawicieli wszystkich seniorskich 
środowisk, organizowanego co roku 
w Klubie Mieszańców przy Pabla Ne-
rudy, tym razem nie było. Zastąpiły 
go dwa karnawałowe koncerty, na 
które zaprosili burmistrz Dzielnicy 
Bielany i prezes WSBM „Chomi-
czówka”. Pod koniec stycznia odbył 
się koncert pt. „Wspomnienia pol-
skiej piosenki” w wykonaniu Teatru 
Muzycznego Hanny Samson (Hanna 
Samson, Klaudia Kulig, Sylwester 
Targosz-Szelonek), a pod koniec 
lutego Teresa Siewierska, Kinga 
Compa i Czesław Majewski przy-
wołali „Dawnych wspomnień czas” 
i cała sala śpiewała razem z artystami 
niezapomniane przeboje. 

Tańczono zaś na zabawach klu-
bowych, których odnotowaliśmy 
sześć: w „Domino”, w klubie przy 
Pabla Nerudy, w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury, w jego � lii przy Estrady, 
w Stowarzyszeniu Vis Major i w 
klubie osiedla „Przedwiośnie”. „Głos 
Seniora” dotarł tym razem tylko na 
dwie imprezy i gorąco przeprasza za 
nieobecność w BOK, na Wólce i w 
„Przedwiośniu”, gdzie nas szczerze 
zapraszano.

W „Domino” Beata Łońska 
przywitała nas radośnie, bo i było 

się czym pochwalić. Sala pełna, stroje 
karnawałowe, ludzie rozśpiewani 
i rozbawieni, do tańca przygrywał 
zespół muzyczny „Pretekst”, stoły 
pełne słodkości, owoców, a befstro-
gonow – palce lizać! Choć pań, jak 
we wszystkich klubach, zdecydowa-
nie więcej było niż panów, nikomu 
to nie przeszkadzało, bo pani z panią 

też się przecież wytańczy, przy tym 
orkiestra, znając klimat seniorskich 
imprez, nie przesadzała z tangami, 
co i rusz podrywając balownice do 
kółka.

Bal w Vis Major okazał się wielką 
imprezą integracyjną. Przewod-
nicząca stowarzyszenia Renata 
Banasiak ogłosiła, ze każdy senior 

może przyjść, jeśli tylko zgłosi 
uczestnictwo. Zeszło się też ludzi 
mnóstwo. Miejsca w zaprzyjaźnio-
nej szkole również było dość. Nasza 
radna zaprosiła innych radnych. 
Nawet pomagali, bo na własne oczy 
dostrzegliśmy, jak radny Leszek Ku-
jawa własnoręcznie dźwigał ciężkie 
skrzynie napojów. Renata jest to 
człowiek – drożdże: cokolwiek robi, 
robi z pasją, zarażając otoczenie ...

Do tańca ochoczo przygrywały 
popularne już na Bielanach „Świersz-
cze”. Dziewczyny z Vis Major, pracu-
jąc od świtu, elegancko ustawiały na 
szwedzkim stole słodkości i owoce, 
a na stolikach – śledziki, sałatki, 
wędlinki. Na kolację serwowano 
pierogi, a przed północą barszczyk z 
pasztecikiem. Zabawa była przednia 
– do pierwszej w nocy. 

Animatorzy zapraszaj
Zespół Animatorów Kultury 

zaprasza na sobotnie spotkania w 
Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 
2 przy ul. Wrzeciono 5a:

18 kwietnia o godz. 16.00 – 
„Otwarta rana Ameryki, czyli 
współczesna sytuacja Indian w Sta-
nach Zjednoczonych”; 12 września 
o godz. 15.00 – „Ogłaszam alarm 
dla miasta Warszawy, 70 rocznica 
wybuchu II wojny światowej”; 7 
października o godz. 13.00 – „W 
ćwierćwiecze męczeńskiej śmierci 
Sługi Bożego ks. Jerzego Popie-
łuszki”; 14 listopada o godz. 15.00 
– „Wycieczka”; 12 grudnia o godz. 
15.00 – „Spór o człowieka. Męstwo 
– cnota zapomniana”.
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Koncert na „Chomiczówce”

zarowała (skutecznie) ze-
braną publiczność Teresa 
Siewierska, która 24 lute-

go 2009 r. poprowadziła w Klubie 
WSMB „Chomiczówka” koncert 
karnawałowy z udziałem piosen-

Gdzie się podziały tamte prywatki
Gdzie te dziewczyny,
gdzie tamten świat?
Gdzie się podziały
tamte wspomnienia
naszych szalonych
wspaniałych lat...
Bumbum, bumbum, bumbum

Dawnych wspomnień czar
Koncert na „Chomiczówce”

karki Kingi Compa (chyba alt), 
przy akompaniamencie Czesława 
Majewskiego. Pani Teresa nie 
ograniczyła się tylko do roli kon-
feransjerki, lecz zaprezentowała 
aktorsko wprost encyklopedyczną 

wiedzę o kabarecie lat 1920-1939, 
o autorach tekstów mówionych i 
śpiewanych.

Publiczność nie pozostawała 
dłużna, kwitując burzliwymi brawa-
mi występ całej trójki wykonawców  
- pani Teresy, pani Kingi i pana 
Czesława. Ucieszyła mnie także 
wzmianka o moim ulubionym auto-
rze tekstów z lat międzywojennych, 
Marianie Hemarze, który był także 
kierownikiem literackim teatru „Qui 
pro quo”. Rekapitulując, możemy 
podkreślić kolejny sukces kierow-
nictwa WSMB „Chomiczówka” i re-
alizatorów programu, potwierdzony 
wiązankami kwiatów od publiczno-
ści wręczonych artystom.

Należą się też podziękowania 
osobom zapraszającym na koncert – 
burmistrzowi Zbigniewowi Dubie-
lowi i prezesowi WSMB Edwardowi 
Młynarczykowi, w przekonaniu, 
że niebawem otrzymamy kolejne 
zaproszenia na występy artystów.

Czekamy.
Mieczysław Pierzchała  

ZŁOTE GODY 2009
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Burmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów -Miesz-
kańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesiątą 
lub sześćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w bielańskich uroczysto-
ściach długoletniego pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.

Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do dnia 11 
września 2009 roku, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
dla Dzielnicy Bielany przy ul. Nałkowskiej 11 w godzinach pracy Urzędu 
tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Każda para małżeńska powinna okazać dowody osobiste oraz doku-
ment poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod nu-
merem telefonu 022 834 30 56.

Śpiewa Kinga Compa
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Co słychać w „Domino”
Spotkanie Rady Programowej „Głosu Seniora”

Irma Wieczorkowska-
Bednarek

GŁOS SENIORA12 Nasze Bielany nr 3/2009

T radycyjnie już, Rada Progra-
mowa Seniorów Bielańskich 
spotyka się co miesiąc w 

innym klubie, co ułatwia wymianę 
doświadczeń z pracy w środowi-
skach. Lutowa sesja odbyła się na 
Chomiczówce, w Klubie Mieszkań-
ców „Domino” (przy ul. Bogusław-
skiego) prowadzonym przez Beatę 
Łońską. Chomiczówka to duże 
osiedle. Istnieją na jego terenie dwa 
Kluby Seniora przy Pabla Nerudy 
i w „Domino”. Warto przy tym z 
wdzięcznością zaakcentować, że oba 
cieszą się dużą życzliwością i popar-
ciem władz WSBM oraz względami 
specjalnymi prezesa Edwarda Mły-
narczyka – i niech nikt nie pomyśli, 
że są to czcze pochlebstwa!

Klub w „Domino” zrzesza ok. 
60 osób. Spotykają się w piątki, 
przy herbacie i ciastkach, słuchają 
ciekawych prelekcji, albo po prostu 
rozmawiają. To bardzo ważne w 
tym wieku, wyjść z domu, iść do 
ludzi i mieć z kim porozmawiać. 
We wtorki przychodzą na seanse 
filmowe. To też bardzo ważne — 
nie supłać z emerytury na bilet do 
kina. Powodzeniem cieszą się także 
zajęcia odpłatne: nauka angielskiego 
i warsztaty plastyczne. Są tu — oczy-
wiście — imprezy okolicznościowe, 
jak koncerty rocznicowe, spotkania 
okołoświąteczne, zabawy taneczne 
itp. Od czasu do czasu klubowicze 
jeżdżą na wycieczki — najbliższa w 
czerwcu.

Na spotkaniach Rady Programo-
wej powstają różne pomysły uatrak-
cyjniania pracy z seniorami. Pani 
Beata przyniosła tom poezji członka 
klubu — Mariana Pakocy. To pięk-
nie wydane wiersze patriotyczne i re-
ligijne w opracowaniu redakcyjnym 
o. płk. Bogumiła Talarka. Pomyśle-
liśmy, że wielu seniorów interesuje 
się poezją i próbuje swoich sił na tej 
„niwie”. Co najmniej kilka klubów 
ma swoich domorosłych poetów. 
Może warto byłoby stworzyć takim 
ludziom warunki do doskonalenia 
ich talentów pod profesjonalnym 
okiem, np. zorganizować warsztaty 
poetyckie? Oczywiście, jeżeli znajdą 
się osoby, które chciałyby uczęsz-

czać na takie zajęcia. Stąd prośba o 
zgłaszanie się do redaktorki „Głosu 
Seniora”. Tel. 0 665 584 628.

I po karnawale...
Tradycyjnego balu dla przed-

stawicieli wszystkich seniorskich 
środowisk, organizowanego co roku 
w Klubie Mieszańców przy Pabla Ne-
rudy, tym razem nie było. Zastąpiły 
go dwa karnawałowe koncerty, na 
które zaprosili burmistrz Dzielnicy 
Bielany i prezes WSBM „Chomi-
czówka”. Pod koniec stycznia odbył 
się koncert pt. „Wspomnienia pol-
skiej piosenki” w wykonaniu Teatru 
Muzycznego Hanny Samson (Hanna 
Samson, Klaudia Kulig, Sylwester 
Targosz-Szelonek), a pod koniec 
lutego Teresa Siewierska, Kinga 
Compa i Czesław Majewski przy-
wołali „Dawnych wspomnień czas” 
i cała sala śpiewała razem z artystami 
niezapomniane przeboje. 

Tańczono zaś na zabawach klu-
bowych, których odnotowaliśmy 
sześć: w „Domino”, w klubie przy 
Pabla Nerudy, w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury, w jego � lii przy Estrady, 
w Stowarzyszeniu Vis Major i w 
klubie osiedla „Przedwiośnie”. „Głos 
Seniora” dotarł tym razem tylko na 
dwie imprezy i gorąco przeprasza za 
nieobecność w BOK, na Wólce i w 
„Przedwiośniu”, gdzie nas szczerze 
zapraszano.

W „Domino” Beata Łońska 
przywitała nas radośnie, bo i było 

się czym pochwalić. Sala pełna, stroje 
karnawałowe, ludzie rozśpiewani 
i rozbawieni, do tańca przygrywał 
zespół muzyczny „Pretekst”, stoły 
pełne słodkości, owoców, a befstro-
gonow – palce lizać! Choć pań, jak 
we wszystkich klubach, zdecydowa-
nie więcej było niż panów, nikomu 
to nie przeszkadzało, bo pani z panią 

też się przecież wytańczy, przy tym 
orkiestra, znając klimat seniorskich 
imprez, nie przesadzała z tangami, 
co i rusz podrywając balownice do 
kółka.

Bal w Vis Major okazał się wielką 
imprezą integracyjną. Przewod-
nicząca stowarzyszenia Renata 
Banasiak ogłosiła, ze każdy senior 

może przyjść, jeśli tylko zgłosi 
uczestnictwo. Zeszło się też ludzi 
mnóstwo. Miejsca w zaprzyjaźnio-
nej szkole również było dość. Nasza 
radna zaprosiła innych radnych. 
Nawet pomagali, bo na własne oczy 
dostrzegliśmy, jak radny Leszek Ku-
jawa własnoręcznie dźwigał ciężkie 
skrzynie napojów. Renata jest to 
człowiek – drożdże: cokolwiek robi, 
robi z pasją, zarażając otoczenie ...

Do tańca ochoczo przygrywały 
popularne już na Bielanach „Świersz-
cze”. Dziewczyny z Vis Major, pracu-
jąc od świtu, elegancko ustawiały na 
szwedzkim stole słodkości i owoce, 
a na stolikach – śledziki, sałatki, 
wędlinki. Na kolację serwowano 
pierogi, a przed północą barszczyk z 
pasztecikiem. Zabawa była przednia 
– do pierwszej w nocy. 

Animatorzy zapraszaj
Zespół Animatorów Kultury 

zaprasza na sobotnie spotkania w 
Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 
2 przy ul. Wrzeciono 5a:

18 kwietnia o godz. 16.00 – 
„Otwarta rana Ameryki, czyli 
współczesna sytuacja Indian w Sta-
nach Zjednoczonych”; 12 września 
o godz. 15.00 – „Ogłaszam alarm 
dla miasta Warszawy, 70 rocznica 
wybuchu II wojny światowej”; 7 
października o godz. 13.00 – „W 
ćwierćwiecze męczeńskiej śmierci 
Sługi Bożego ks. Jerzego Popie-
łuszki”; 14 listopada o godz. 15.00 
– „Wycieczka”; 12 grudnia o godz. 
15.00 – „Spór o człowieka. Męstwo 
– cnota zapomniana”.
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Koncert na „Chomiczówce”

zarowała (skutecznie) ze-
braną publiczność Teresa 
Siewierska, która 24 lute-

go 2009 r. poprowadziła w Klubie 
WSMB „Chomiczówka” koncert 
karnawałowy z udziałem piosen-

Gdzie się podziały tamte prywatki
Gdzie te dziewczyny,
gdzie tamten świat?
Gdzie się podziały
tamte wspomnienia
naszych szalonych
wspaniałych lat...
Bumbum, bumbum, bumbum

Dawnych wspomnień czar
Koncert na „Chomiczówce”

karki Kingi Compa (chyba alt), 
przy akompaniamencie Czesława 
Majewskiego. Pani Teresa nie 
ograniczyła się tylko do roli kon-
feransjerki, lecz zaprezentowała 
aktorsko wprost encyklopedyczną 

wiedzę o kabarecie lat 1920-1939, 
o autorach tekstów mówionych i 
śpiewanych.

Publiczność nie pozostawała 
dłużna, kwitując burzliwymi brawa-
mi występ całej trójki wykonawców  
- pani Teresy, pani Kingi i pana 
Czesława. Ucieszyła mnie także 
wzmianka o moim ulubionym auto-
rze tekstów z lat międzywojennych, 
Marianie Hemarze, który był także 
kierownikiem literackim teatru „Qui 
pro quo”. Rekapitulując, możemy 
podkreślić kolejny sukces kierow-
nictwa WSMB „Chomiczówka” i re-
alizatorów programu, potwierdzony 
wiązankami kwiatów od publiczno-
ści wręczonych artystom.

Należą się też podziękowania 
osobom zapraszającym na koncert – 
burmistrzowi Zbigniewowi Dubie-
lowi i prezesowi WSMB Edwardowi 
Młynarczykowi, w przekonaniu, 
że niebawem otrzymamy kolejne 
zaproszenia na występy artystów.

Czekamy.
Mieczysław Pierzchała  

ZŁOTE GODY 2009
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Burmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów -Miesz-
kańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesiątą 
lub sześćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w bielańskich uroczysto-
ściach długoletniego pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.

Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do dnia 11 
września 2009 roku, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
dla Dzielnicy Bielany przy ul. Nałkowskiej 11 w godzinach pracy Urzędu 
tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Każda para małżeńska powinna okazać dowody osobiste oraz doku-
ment poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod nu-
merem telefonu 022 834 30 56.

Śpiewa Kinga Compa
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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 Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny 
18a, godz. 18.00 – 19.00
– 2 kwietnia.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 9 kwietnia.

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.
– 6, 20, 27 kwietnia.
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.
– 14, 28 kwietnia.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 14, 28 kwietnia.
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.
– 6, 20 kwietnia.
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.
– 10, 24 kwietnia.

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 Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds. 
Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00 – 18.00.
– 27 kwietnia.
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, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 6 kwietnia.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przy-
byszewskiego 70/72,  godz. 18.00 – 19.00.
– 20 kwietnia.

4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; czło-
nek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds. Rodziny
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 7, 14 kwietnia.
5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji i Go-
spodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszka-
niowej; członek Komisji Architektury, Urbani-
styki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 16.00 – 17.00 
– 7 kwietnia, godz. 15.00 – 16.00 – 15 
kwietnia
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 9 kwietnia.

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.
– 6 kwietnia.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 9 kwietnia.
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
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.30 – 19.00.
– 2 kwietnia.
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, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 1 kwietnia.
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.
– 9, 23 kwietnia.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic 
Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bie-
lany środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielni-
cy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej 
ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. 
Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrow-
skiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji 
i dalej między Osiedlem Młociny a granicą 
Huty do  ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, 
dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż 
lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy: 
Łomianki, Białołęka i Bielany)
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, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 1 kwietnia.
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.
– 1 kwietnia.
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.
– 21, 28 kwietnia.
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.
– 22 kwietnia.
Przychodnia Zdrowia SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c, 
godz. 16.00 - 18.00.
– 1 kwietnia.
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, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 27 kwietnia.

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. Kwitną-
cą, 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. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 16.30-17.30.
– 6 kwietnia.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i 
Działalności Gospodarczej

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.
– 6 kwietnia.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, 
godz. 18.00- 19.00.
– 6 kwietnia.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 1, 8, 15, 22, 29 kwietnia.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny; 
członek Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 15, godz. 16.00 
– 18.00
– 7, 21 kwietnia.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przy-
byszewskiego 70/72, godz. 10.00-12.00
– 14 kwietnia.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady 
112, godz. 10.00-12.00
– 28 kwietnia.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektu-
ry, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej 
i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i 
Gospodarki Komunalnej; członek Komisji 
Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 7, 21 kwietnia.
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DAM PRACĘ
• 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 miesi cznika zatrudni na pó  etatu handlowca. Tel. (022) 864 34 78
• Praca dla m odej dziewczyny do odbierania telefonów. Tel. 0 791 721 
594 po godz. 20.00.

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuj  si  starsz  osob  od pon.-pi t., 4-5 godz/dziennie. Referencje. 
Tel. 693 656 191.

• Ksi gowa z du ym do wiadczeniem poprowadzi ka d  ksi gowo  w 
pe nym zakresie od A do Z. Tel.  605 369 988

• Zaopiekuj  si  starsz  osob  od poniedzia ku do pi tku, 4 – 5 godz. Tel. 
0 693-656-191

• Malarz, lusarz, spawacz, emeryt poszukuje pracy. tel. 0 517-863-115 
(Kazimierz)

• M czyzna, 40 lat, samochód, prawo jazdy kat. B, do wiadczenie w 
produkcji, podejmie prac , tel. 609-237-087

• Sprz tanie, prasowanie tel. 0 694-653-506
• Malowanie, glazura, terakota, tynki suche, panele, su ty podwieszane. 
Tel: 0 503-91-08-84

SPRZEDAM
• Opony continetal 4 sztuki 155/80R”13”. Tel. 0503 520 490. Przebieg 
20 tys. km.

• Oryginalne instrukcje obs ugi stan idealny, Fiat Panda, rok prod. 2004. 
Fiat Uno 09 rok prod. 2000. Tel. 0503 520 490.

• Bezpo rednio, mieszkanie 35 m2, 2 pokoje, widna kuchnia, azienka i WC 
osobno, na parterze, osiedle Piaski. Tel: 022 663-11-53

• Czarny, d bowy bufet b. tanio sprzedam, tel. 022 835 33 59
• Lampa lecznicza SOLUX na podczerwie  do nagrzewania stawów. Tel. 
0 505-995-268

• Ci nieniomierz rt ciowy, sweter z owczej we ny rozpinany ¾ rozmiar 
3XL, opony zimowe Trayal z felgami 175/70/14 + ko paki szt. 4. Tel. 0 
505-995-268

• Kaloryfer olejowy 1000 Vat, piecyk elektryczny spiralny, okap kuchenny 
trapezowy – szeroko  60 cm, krzes a stylizowane, tapicerowane 4 sztuki. 
Tel. 022 751 48 19.

• Upominki na ka d  okazj , u ytkownik aleRaj w serwisach www. wistak.
pl i www.allegro.pl Tel.: 0-513-940-848

• Sprzedam tanio sklejk  ró ne grubo ci, listwy od 1,3 m do 2,3 m i kantówk . 
tel. 022,/ 834 97 49

KUPIĘ
• Mieszkanie 2-3 pokojowe do 50 m2, 1-5 p., lewobrze na Warszawa. Tel. 
0505 148 237.

• Samochód marki Opel, lub Skod  Fabi , tel. 0 515-840-487.
• Samochód Matiz, Seicento lub podobny ma y, od pierwszego w a ciciela. 
Tel. 0 506 636 758. 

Ogłoszenia drobne
LOKALE                                      

• Wynajm  pokój m czy nie  pracuj cemu bez na ogu. Tel.: 22 834-
26-48

• Ma e stwo szuka mieszkania – kawalerki – niedrogo. Tel. 0 791 721 
594 po godz. 20.00.

• Niedrogie mieszkanie dla ma e stwa, 2, 3 pokoje, niekoniecznie Bielany. 
Tel. 0 791 721 594 po godz. 20.00.

• Pracuj cy, bez na ogów m czyzna szuka kawalerki do wynaj cia. Tel. 0 
791 721 594 po godz. 20.00

• Zamieni  bardzo adn  w asno ciow  kawalerk  26m2, du y balkon, widna 
kuchnia, I-sze pi tro, niski budynek w dzielnicy Bielany/ oliborz, gotowe 
do wprowadzenia - na wi ksze w asno ciowe o powierzchni 45 - 60m2. 
Tel. 0 692 094 141.

• Pokój do wynaj cia dla uczciwej pani, ul. Kie pi ska przy Metrze S odowiec. 
Tel. 506 930 248.

• Sprzedam mieszkanie 63,5 m2, 4 pokoje II pi tro, winda WC i azienka 
oddzielna, pod oga mozajka jasna. Od stacji metra Wawrzyszew 15 min. 
Tel. 022 669 57 60, 0511 74 49 85. 

• Sprzedam adn  kawalerk  w centrum Marymontu, bez po redników. 
Tel. 22 832-26-47

• Dzia k  o pow. 3200 m2 w gminie Za uski, powiat P o sk, 40 km od 
Warszawy. Tel. 0 519-652-128.

USŁUGI
• Naprawa telewizorów w domu klienta, tel.: 0-505 924 334
• Us ugi ksi gowe – ksi gi handlowe i KPiR. Kadry, p ace, ZUS. Licencja 
MF. Tel. 667-897-480

NAUKA
• Chemia tel. (022) 864 21 04 (pon., wt., pt., g. 16-19)
• Matematyka tel. (022) 864 21 04 (pon., wt., pt., g. 16-19)
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaleg o ci, pomoc bie ca, 
przygotowywanie do klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 698 
414 705.

• Angielski  Bielany,  dzieci, m odzie , skutecznie, korepetycje, konwer-
sacje, gramatyka przygotowanie do matury, materia y gratis, mgr z 
do wiadczeniem, mi dzynarodowy certy kat CAE, tel.: 022 633 75 66, 
0 609 979 485

• Matematyka, szko a podstawowa i gimnazjum, niedrogo a skutecznie. 
Tel. 0506-930-248

• Reedukacja- j. polski prowadzi do wiadczona reedukator-logopeda. Tel. 
0 501 062 183 ( wieczorem).

• Matematyka, 8 lat do wiadczenia, przyst pny sposób t umaczenia, dobre 
efekty, szko a podstawowa i gimnazjum. Tel. 506 930 248.

INNE
• Fortepian i  et prosty – nauka od podstaw bez limitu wieku. Do wiadczony 
pedagog. Tel. 0 507-969-802 lub 22 6631848
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IMPREZY
1.04 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Okno 
dla wrażliwych” Jan Siwmir  „Pytania na źle 
zadane odpowiedzi”.  W programie: promocja 
tomików poetyckich, Stanisław Jerzy Dołżyk - 
śpiew. Zaproszenia
3.04 (piątek), godz. 18.00 - Wieczór papieski 
w Bielańskim Ośrodku Kultury. W programie: 
promocja książki „Jan Paweł II. Starałem się 
mówić za was” Grzegorza Łęcickiego oraz 
występ artystyczny. Zaproszenia
4.04 (sobota), godz. 12.30 - Z cyklu  „Świąteczne 
Dwie godziny dla rodziny” spektakl „Tajemnicze 
jajko - czyli przygody Czuczudaka” oraz zajęcia 
plastyczne z tematyką świąteczną i wiosenną – 
„skowronki” podlaskie, palemki mazowieckie, 
bibułkowe kwiatki, zajączki, jajka malowane i 
inne. Wstęp 10 zł dziecko, 5 zł dorosły
8.04 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Kresy i 
bezkresy” prelekcja multimedialna Tomasza 
Kuby Kozłowskiego „Kosowska kuchnia jarska. 
Wśród jaroszy, golasów, elsów, chasydów i 
Hucułów“. Zaproszenia
15.04 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Ogólno-
polski Salon Karykatury i Satyry”. Zaproszenia
17.04 (piątek), godz. 18.00 - Otwarcie wystawy 
malarstwa Andrzeja Łapińskiego. Zaproszenia
18.04 (sobota), godz. 17.00 - Koncert laure-
atów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Lwowskiej i „Bałaku”. Zaproszenia
19.04 (niedziela), godz. 17.00 - Bielański Fajf. 
Wstęp 12 zł
22.04 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Klub Ko-
biet Aktywnych Womanspace”, Zaproszenia
24.04 (piątek), godz. 18.00 - Z cyklu „Z Muzą 
w tytule” spotkanie z Martą Sztok� sz autorka 
książki „Księżniczka deptaku”. Fragmenty 
czyta Danuta Nagórna. Zaproszenia
26.04 (niedziela), godz. 17.00  - Bielański Fajf. 
Wstęp 12 zł
29.04 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Spotkanie 
z podróżnikiem” – „Od Cape Town do Soussvil-
le”. Otwarcie wystawy fotogra� i oraz prelekcja 
Ryszarda Czajkowskiego. Zaproszenia
Zaproszenia można odbierać w sekretariacie 
BOK (informacja telefoniczna 022 834 65 47). 
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

WYSTAWY
Do 5 kwietnia - Wystawa Antoniego Napiór-
kowskiego „Gra� cznie” 
Do 13 kwietnia - Wystawa fotogra� czna . „W 
poszukiwaniu ginącego czasu”
Do 30 kwietnia - Świąteczne formy wiklinowe 
– wystawa A. Bieńkowskiego oraz fotogra� e 
ze scenami obrzędowymi związanymi ze 
świętami Wielkanocy Agnieszki Tomaszczuk-
Rosołowskiej i Zbigniewa Tomaszczuka.

EDUKACJA KULTURALNA
16.04 (czwartek), godz. 10.00 - Eliminacje 
dzielnicowe 54 Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego
25.04 (sobota) - Przegląd Dziecięcych i Młodzie-
żowych Zespołów Teatralnych „TEATRALIA 2009”
18-19.04 (sob. – niedz.), godz. 10.00 – 16.00 - 
Warsztaty decoupage (stopień podstawowy)
Prowadzi Anna Michalak (koszt 200 zł, 175 zł 
dla członków KKA Womanspace)
11. 04 środa, godz.  8.30, godz.  9.30 - Koncert 
umuzykalniający „Potęga smaku – Wędrówka” dla 
uczniów bielańskich szkół podstawowych w wyko-
naniu artystów Filharmonii Narodowej (2 koncer-
ty). Grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK

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
„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
„BGGZ” – zespół tańca nowoczesnego, opieka 
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
Klub Miłośników Matematyki - zajęcia dla 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Prowadzi 
Zbigniew Policiewicz, piątek 15.30 – 18.30
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”

ZAJĘCIA 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 historycznego. 
Prowadzi Zo� a Czerwińska, sobota 16.00 – 18.00
Tańce etniczne w kręgu – zajęcia dla pań. Prowa-
dzi Barbara Żuchowska, czwartek 19.00 – 20.30
Kurs tańca towarzyskiego – prowadzi Iwona 
Monińska, piątki 20.00 – 21.30
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

SPOTKANIA KLUBOWE
Spotkania Klubu Seniora BOK - poniedziałek  
12.30 – 15.00. Wstęp dla członków Klubu
Klub gier towarzyskich ( brydż, szachy) czwar-
tek, godz. 16.00 - 20.00

Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych Niskiego Wzrostu (drugi wtorek 
miesiąca) godz. 17.00      
Spotkanie Związku Polskich Fotografów 
Przyrody – Oddział Mazowiecki (trzeci wtorek 
miesiąca) godz. 18.30
Uniwersytet III Wieku w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury. 
Wykłady w każdą środę miesiąca o godz. 11.00. 
Informacja szczegółowa o trybie organizacji 
zajęć dodatkowych na stronie www.bok-bie-
lany.eu oraz w sekretariacie Uniwersytetu w 

IMPREZY
7.04 (wtorek), godz. 10.00 - ,,Tradycje Wiel-
kanocne” - spotkanie dla dzieci  z okazji zbli-
żających się świąt. W programie prezentacja                                       
tradycji wielkanocnych oraz zdobienie jajek.                               
Wstęp wolny
8.04 (środa), godz.11.30 i 15.04 (środa), 
godz.11.30 - Spotkanie z cyklu ,,Akademia 
Małego Odkrywcy” dla przedszkolaków, 
przy współpracy z Biblioteką Publiczną im. 
S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wa. W programie min.; zabawy w kręgu i 
integracyjne, gry edukacyjne i dydaktyczne, 
elementy Metody Ruchu Rozwijającego                                      
W. Sherborne, elementy pedagogiki zabawy.   
Wstęp wolny
20.04 (poniedziałek), godz.18.00 -  ,,Tajem-
nice Indii” - w programie prelekcja na temat                    
kultury i sztuki Indii oraz pokaz tradycyjnego 
tańca indyjskiego.  Wstęp wolny
25.04 (sobota), godz.11.00 - Impreza z 
cyklu ,,Rodzinne Spotkania ze Sztuką” .  W 
programie min. spektakl teatralny pt. ,,O 
brudasku - oberwasku” w wykonaniu teatru 
,,Złoty Dukat”. Malowanie twarzy farbami.                               
Wstęp wolny

EDUKACJA KULTURALNA
8.04 (środa), godz. 10.00 - Zajęcia artystyczne 
(ceramiczne i taneczne) dla dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym. Grupa 
zorganizowana
18.04 (środa), godz. 10.00 - ,,Fili-
żanka” - Warsztaty Ceramiczne - dla 
każdego. Doskonała zabawa z 
gliną dla dzieci i dorosłych. Tech-
niki wykorzystywane na zajęciach 
wywodzą się wprost z najstarszych 
sposobów wykonywania ceramiki. 
Podstawowe techniki formowania 
ręcznego; formowanie z bryłki 
gliny, formowanie z plastrów oraz 
formowanie z wałeczków stanowią 
nieodłączny element warszta-
tów. Zapisy do dnia 16.04.2009 r. 
Liczba miejsc ograniczona! Zajęcia 
odbywają się w cyklu dwóch spo-
tkań. Termin drugiego spotkania 
zostanie ustalony z uczestnikami 
podczas pierwszych zajęć. Całko-
wity koszt (dwóch spotkań ) - 50 zł/
osoba 
22.04 (środa), godz. 12.00 - Roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego  
,,Nasza Ziemia”.
23.04 (czwartek), godz. 18.00 - 
Spotkanie z cyklu ,,Poznaj innych” 
dla młodzieży. Głównym tematem 
dyskusji będzie istnienie związku 

miejscu, w każdą środę w godz. 10.00 – 13.00
Zajęcia rysunku i malarstwa, piątek godz. 
11.00 – 13.00
Zajęcia taneczne, piątek godz. 9.00 – 10.00
Lektorat j. angielski, poniedziałek 11.15 – 
14.30, piątek 13.00 - 15.00
Gimnastyka Qui Gong, czwartek godz. 11.00
Nordic Walking, czwartek godz. 9.00
Zajęcia teatralne, czwartek godz. 10.00
Zajęcia komputerowe (informacje o trybie 
realizacji bezpośrednio u organizatora)

między  urodą a powodzeniem w życiu szkol-
nym, służbowym i prywatnym. Wstęp wolny
UWAGA!
Istnieje możliwość przeprowadzenia 
warsztatów artystycznych ( ceramika, batik, 
malowanie na jedwabiu ) dla grup zorgani-
zowanych po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu.

SPOTKANIA KLUBOWE
07.04 (wtorek), godz. 17.00 – Uroczyste spo-
tkanie wielkanocne członków Klubu  Seniora 
,,Uśmiech”.
18.04 (sobota), godz. 17.00 – Zabawa tanecz-
na dla członków Klubu Seniora ,,Uśmiech”

WYSTAWY
Do  17.04 – ,,Wielkanoc w twórczości ludowej” 
– Wystawa  Etnogra� czna.                         
Od 20.04 – Wystawa pt. ,,Twarze Indii” autor-
stwa Katarzyny Sikory.

ZAJĘCIA DLA DZIECI
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem 
Kamili Sadowskiej, wtorek 15.00 – 17.00 i 
czwartek 15.00 –17.00
Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny 
Gałązki, sobota 10.00 -13.00

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

Bielański Ośrodek Kultury w kwietniu (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. 
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ija kolejna rocznica śmier-
ci Jana Pawła II. To już 
czwarta i człowiek zasta-

nawia się jak ten czas pędzi. Wydaje 
się, że jeszcze wczoraj widzieliśmy 
Go w telewizji pozdrawiającego 

„Miłość wam wszystko wyjaśni”
Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II

wiernych z Placu św. Piotra w czasie 
niedzielnej uroczystości Anioł Pań-
ski. To skłania do re� eksji, że czas 
płynie nieubłaganie i człowiek jest 
śmiertelnikiem. Ale skoro mowa o 
śmierci, spójrzmy jeszcze raz na 

postać Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Przypomnijmy sobie, jak to było 
cztery lata temu, gdy odchodził 
Papież Polak. Powróćmy myślami 
to tego wyjątkowego czasu, gdy 
nauka kapłana i ponty� kat papieża 
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staje się namacalny, gdy za słowami 
„nie lękajcie się”, „otwórzcie drzwi 
Chrystusowi” idą czyny. Przypomi-
na mi się ten dzień, gdy po długim 
cierpieniu przyszła nieunikniona 
śmierć. Śmierć, którą Jan Paweł II 

M

Pani Poseł, jakie są, Pani zda-
niem, przyczyny przemocy rówie-
śniczej i w jaki sposób sport może 
przeciwdziałać temu zjawisku?

Przyczyn przemocy jest wiele: 
doznane krzywdy, upokorzenia i 
chęć odwetu za nie, przyzwolenie 
społeczne na zło dokonywane przez 
dorosłych, upadek autorytetów i 
chęć dostosowania się do klimatu i 
zachowań grup często demonstru-
jących swoje „luzackie” zachowa-
nie. Takie zachowanie, promujące 
przyjemność na żądanie (fast food, 
fast sex, fast car), które jest niestety 
promowane również przez niektó-
rych nauczycieli, nie zdaje egzaminu 
w wychowaniu. Ponadto poważnym 
problemem stymulującym przemoc 
jest nuda i nieumiejętność zagospo-
darowania czasu wolnego. Podwórko 
i przysłowiowy trzepak oraz klatka 
schodowa to miejsca, gdzie nie 
zawsze rodzą się twórcze pomysły. 
Z troski o młodych ludzi, którzy 
czasem jednym głupim postępkiem 
dokonanym np. pod wpływem al-
koholu potra� ą zniszczyć całe swoje 
życie, powstał pomysł programów 
przeciwdziałania przemocy poprzez 
mądre zagospodarowanie czasu wol-
nego. Jeden z nich jest dobrze znany: 
Konkurs Ośmiu Wspaniałych dla  
wolontariuszy społeczników. Mam 

Sport przeciw przemocy
Rozmowa z Posłanką Joanną Fabisiak, inicjatorką Programu „2012 Talentów”

ogromną satysfakcję z tego powodu, 
że szkoły, w których Fundacja „Świat 
na Tak” zorganizowała Kluby Ośmiu 
- Szkolnego Wolontariatu, mają 
mniej problemów wychowawczych, 
bo wolontariat zaraża życzliwością 
i dobrem.

A co ze sportem?
Sport wymaga dyscypliny i 

ogromnej pracy, jeśli chce się osią-
gnąć dobre wyniki. Na podium stają 
ci, którzy każdego dnia przezwy-
ciężają swoje słabości. Sportowiec 
musi przecież pracować systema-
tycznie, ćwiczyć nieustannie i umieć 
przyjmować porażki częstsze niż 

zwycięstwa. Sport drużynowy do-
datkowo uczy współpracy w grupie. 
Zatem ktoś, kto pokochał sport, nie 
ma czasu na nudę, bo całkowicie 
pochłania go jego hobby. Zatem im 
więcej sportu, tym u młodych mniej 
agresji. 

Skąd pomysł nazwania Progra-
mu „2012 Talentów”?

W trakcie przygotowywania 
Programu, wspólnie z dyrektorem 
Pawłem Michalcem, starły się dwie 
koncepcje. Ja koncentrowałam się 
głównie na wychowawczej roli spor-
tu, a Paweł jako trener piłkarski 
fascynował się promocją piłki nożnej. 

W końcu wspólnie uznaliśmy, że w 
przededniu mistrzostw Euro 2012 
powinniśmy promować i upowszech-
nić tę właśnie dyscyplinę sportu. Jed-
nocześnie pozwoliło nam to wpisać 
się w rządowy projekt budowy boisk 
Orlik i samorządowy, warszawski 
Syrenek. Rozgrywki pozwolą trene-
rom, wyszukać wśród dzieciaków 
prawdziwe talenty sportowe, których 
nam potrzeba, bo ciągle ta polska 
piłka wygląda marnie. Właściwa or-
ganizacja rozgrywek piłki nożnej, to 
także sposób wychowania kibiców.

Kto może uczestniczyć w roz-
grywkach?

Dzieci i młodzież ze szkół pod-
stawowych po ponadgimnazjalne, 
czyli wszyscy. W kwietniu i maju 
cała Warszawa i województwo będą 
grały w piłkę nożną. Do udziału 
w eliminacjach przystąpiło już 15 
dzielnic warszawskich, prawie tyle 
samo powiatów mazowieckich i 
ciągle zgłaszają się nowe.

Piłka nożna to sport głównie dla 
chłopców, a co z dziewczętami?

Przemoc rówieśnicza jest bar-
dziej powszechna wśród chłopców, 
dlatego do nich głównie kierujemy 
ten Program, ale nie zapominamy 
także o dziewczętach. Znaleźliśmy 
trenera, który poprowadzi rozgrywki 
również wśród dziewcząt.

Czy w rozgrywki włączą się 
VIP-y piłkarskie?

Oczywiście tak. Patronat nad 
rozgrywkami przyjęły same ważne 
osoby: Wojewoda Mazowiecki, 
Prezydent m. st. Warszawy, Minister 
Sportu oraz posłowie i senatorowie a 
także znani piłkarze.

Współorganizatorem Programu 
jest Polskie Stowarzyszenie Byłych 
Piłkarzy z Prezesem, Darkiem Dzie-
kanowskim na czele. Mamy obiet-
nicę, że także inni znani zawodnicy 
poprowadzą treningi w Warszawie. 
Zapraszam więc młodzież  bielańską 
na boiska. Niedługo ruszy nasza 
strona internetowa www.2012ta-
lentow.pl.

Dziękuję za rozmowę. Będę 
kibicować tej inicjatywie.

Rozmowę prowadziła L. P.

pokazał nam jako spokojne przejście 
z głośnego, zabieganego świata do 
Domu Ojca. Czy pamiętamy, jak 
to było, gdy ten hałas nagle umilkł, 
gdy świat stanął w miejscu w zadu-
mie nad pięknym życiem i piękną 
śmiercią. To świadectwo, które daje 
siłę, lecz aby z niego czerpać, mu-
simy pamiętać o nauce Jana Pawła 
II i ostatniej lekcji, którą nam dał 2 
kwietnia. 

W ramach obchodów 4. rocz-
nicy śmierci Papieża, które będą 
miały miejsce na pl. Piłsudskiego 
2 kwietnia, przewidziano przegląd 
� lmowych wspomnień o Janie Paw-
le II, mszę świętą oraz czuwanie mo-
dlitewne, a w godzinie jego śmierci 
– o 21.37 – uroczyste zapalenie 
pamiątkowego znicza. Rozpoczęcie 
uroczystości jest przewidziane na 
godz. 16.00.

Hasło kampanii społecznej, które 
w tym roku towarzyszy obchodom, 
brzmi: „Miłość wam wszystko wy-
jaśni”.

W tym dniu w naszej dzielnicy 
Sługa Boży Jan Paweł II będzie 
wspominany na wieczornych mszach 
świętych w bielańskich świątyniach. 
W kościele pw. św. Ignacego Loyoli 
na Placówce, przy ul. Wóycickiego 
14a po mszy św. o godz. 20.00 odbę-
dzie się czuwanie modlitewne.

Bielański Ośrodek Kultury, przy 
ul. Goldoniego 1, w piątek 3 kwietnia 
o godz. 18.00 organizuje „Wieczór 
papieski”. W programie wydarzenia 
planowana jest promocja książki 
„Jan Paweł II. Starałem się mówić za 
was” Grzegorza Łęcickiego, projek-
cja nieznanych fotogra� i Ojca Świę-
tego oraz recytacja wierszy (wstęp za 
zaproszeniami).

Maciej Podczaski

ZESPÓŁ SZKÓŁ  NR 51 w Warszawie, ul. Sta� a 3/5
ZAPRASZA  NA  ZEBRANIA  INFORMACYJNE

DLA  KANDYDATÓW  DO:
Gimnazjum nr 77  - dnia 16.04.2009 r. godz. 17.00 lub 18.30

CXXII Liceum Ogólnokształcącego  - dnia 17.04.2009 r. godz. 17.30
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marca br. odbyło się uroczyste otwarcie 
nowego placu zabaw na Młocinach. Plac 
powstał na tyłach Ośrodka dla Cudzo-

ziemców przy ul. Improwizacji 7. Fundatorem 
miejsca zabaw dla dzieci jest Dzielnica Bielany. 
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz dzielnicy na czele z burmistrzem dzielnicy 
Zbigniewem Dubielem i jego zastępcą Markiem 
Kellerem oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Dzieci, chcąc podziękować za stworzenie 
im wspaniałego miejsca do zabaw, przygotowa-
ły w tym dniu specjalny program artystyczny. 
Już na dwa tygodnie przed uroczystością pod 
okiem rodziców ćwiczyły tańce narodowe, 
grupa dziewcząt śpiewała religijną pieśń, inni 
malowali obrazki, które w dowód wdzięczno-

Kolorowe huśtawki na Młocinach
Otwarcie nowego placu zabaw
ści wręczyły przybyłym gościom. Tuż przed 
spotkaniem powstały kulinarne smakowitości 
typowe dla narodowej kuchni czeczeńskiej.

„Wszystko zaczęło się we wrześniu 2008 r. 
kiedy do Ośrodka dla Uchodźców na Bielanach 
przyszła bardzo miła Pani Elżbieta Jęczmyk, 
pracownica Wydziału Ochrony Środowiska. 
W czasie rozmowy opowiedziałam jej o miesz-
kańcach naszego Ośrodka. Pani Ela zwróciła 
uwagę na dzieci, biegające po korytarzu ośrod-
ka, na metalowe podstarzałe zabawki na placu 
zabaw i myślę, że wtedy powstał pomysł, aby 
dzieci miały swój „prawdziwy” plac zabaw, to 
nie będą musiały biegać po korytarzach, ulicy 
czy okolicznym lesie – wspomina pani Sylwia 
Prokopiuk, administrator placówki.

Na nasze kolejne spotkanie Pani Elżbieta 
przyjechała z przedstawicielem � rmy, budu-
jącej bezpieczne i 
trwałe place zabaw 
i zapytała czy wy-
rażamy zgodę, aby 
na terenie ośrodka 
powstał plac zabaw, 
którego fundato-
rem będzie Bur-
mistrz Dzielnicy 
Bielany Zbigniew 
Dubiel. Byliśmy 
zaskoczeni i szczę-
śliwi – kończy pani 
Sylwia.

Wszystko po-
toczyło się błyska-

wicznie. Plac zabaw, nad pracami którego 
czuwali pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska Dzielnicy Bielany, powstał w 
przeciągu półtora miesiąca. Dzieciaki mogły 
korzystać z podwórkowych zabawek już pod 
koniec października 2008 r. 

Magdalena Lerczak

Spółka Aplauz Sp. z o.o., współpracuje z Urzędem do Spraw Cudzoziemców od lutego 
2005 r. (4 lata). Od początku swojej działalności prowadzi Ośrodek dla Uchodźców, Ubie-
gających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu na warszawskich Bielanach przy ul. 
Improwizacji 7.  Obecnie w budynku przebywa ok. 400 osób, w tym 3/5 to dzieci w różnym 
wieku, które kształcą się w bielańskich szkołach.

Spółka Aplauz zapewnia uchodźcom wyżywienie i zakwaterowanie. Na terenie obiektu 
oprócz pokoi mieszkalnych znajdują się: dwie świetlice, pokój zabaw dla najmłodszych dzie-
ci, sala lekcyjna, gdzie dzieci i dorośli mogą uczyć się języka polskiego, sala modlitw, pokój 
lekarski i ambulatorium. Od początku bytności uchodźców na warszawskich Bielanach, przy 
ścisłej współpracy pracowników UdSC nawiązaliśmy  współpracę z licznymi organizacjami 
pożytku publicznego (fundacje i stowarzyszenia) oraz wolontariuszami, którzy w przeróżny 
sposób otoczyli opieką mieszkańców ośrodka. 

Jednak najważniejsza jest gościnność Władz i Mieszkańców Bielan, gdyż bez niej uchodźcy 
dalej tułaliby się po świecie, szukając swojego domu.

łaśnie wyruszyłam wraz z synami 
na  poszukiwanie pierwszych oznak 
wiosny. Wsiedliśmy na rowery i 

wyruszyliśmy do Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. Szukając krokusów postanowiliśmy 
jednocześnie wypróbować nowy szlak rowero-
wy Młociny-Opaleń. Pogoda dopisała i nic nie 
zapowiadało zakłócenia przyjemności  wiosen-
nego spaceru. Byliśmy prawie w połowie drogi, 
gdy nagle naszym oczom ukazał się szokujący 
widok! Przed  sobą wśród sosen ujrzeliśmy 
kwiatki, których się nie spodziewaliśmy i 
oglądać nie chcieliśmy: dwa miękko wyściełane 
fotele i niczego sobie,  potężna kanapa,  na 

Ale kwiatki!
Na szlaku rowerowym Młociny – Opaleń

dywanie z luźno porozrzucanych plastikowych 
toreb i domowych śmieci.

Zastanowiłam się, ilu mieszkańcom 
Warszawy, szukającym relaksu  w wolne od 
pracy dni, podobne pozimowe niespodzianki, 
popsuły przyjemność obcowania z naturą. 
Zadałam sobie pytanie, dlaczego niektórzy z 
nas, z taką beztroską podrzucają śmieci do 
lasu, dlaczego idą po najmniejszej linii oporu, 
nie chcąc zadać sobie odrobiny trudu, aby 
wyrzucić je w miejscu właściwym.  Może nie 
wszyscy jeszcze wiedzą (gorzej, jeżeli wiedzieć 
nie chcą), że są miejsca do tego celu wyznaczo-
ne? W naszej dzielnicy wychodzimy naprzeciw 

mieszkańcom ustawiając nieodpłatnie konte-
nery na odpady wielkogabarytowe. Samorządy 
mieszkańców poszczególnych osiedli ustalają 
we współpracy z Komisją Samorządową i Po-
rządku Publicznego i z Wydziałem Ochrony 
Środowiska, miejsca najbardziej dogodne dla 
mieszkańców na ich ustawienie. Harmono-
gram jest dostępny bezpośrednio w Wydziale 
Ochrony Środowiska, na osiedlowych tablicach 
ogłoszeń, na stronie internetowej dzielnicy, 
a także drukowany jest na łamach naszej 
lokalnej gazety „Nasze Bielany”. Dotyczy on 
przede wszystkim mieszkańców domków 
jednorodzinnych. Mieszkańcy z budynków ko-
munalnych i spółdzielczych, odpady wielkoga-
barytowe wyrzucają do altanek śmietnikowych 
i miejsc wskazanych przez Spółdzielnie, skąd 
są zabierane przez � rmy zgodnie z zawartymi 
umowami na wywóz tego typu śmieci.

Napotykając tak jawną ignorancję i lekce-
ważenie w kwestii dbałości o czystość środowi-
ska wydaje mi się, że nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, jakie skarby mamy tuż obok siebie.

Kampinoski Park Narodowy, podobnie Las 
Bielański, Las Młociński, a także Lasek Linde-
go to zielone płuca Bielan - są  tak blisko nas. 
Przecież KPN  to jedyny park w województwie 
mazowieckim, a jego położenie jest  ewene-

Harmonogram ustawiania kontenerów KP-7 
do zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Lp.  Lokalizacja                     Termin   
  Kwiecień         Maj  Czerwiec

1. Prozy x Farysa - 28 25
2. Dankowicka 17 (przy nieczynnym sklepie) 2 7 4
3.  Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki 9 14 18
4. Ostaszewska x Radecka 16 21 18
5. Estrady x Groteski  2 7 -
6. Opłotek 34-36 (po stronie niezabudowanej) 23 - 25
7. Linotypowa 8-13 16 - 18
8. Estrady 142 – 144 (przy murze Cmentarza) 30 28 25
9. Rokokowa x Tytułowa 2 21 4
10. Twardowska x Karska 9 21 25
11. Schroegera 82 x Kleczewska (obok ogrodzenia) 23 7 4
12. Schroegera (pomiędzy Al. Zjednoczenia a Fontany) 9 21 18
13. Pelplińska x Pęcicka 16 - 4
14. Tczewska - 7 -
15. Słowiańska 14-16 30 28 25
16. Sta� a x Duracza - 14 18
17. Arkuszowa x Księżycowa 30 28 4
18. Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego 23 14 -

mentem w skali światowej! To jeden z dwóch 
parków w Europie, który bezpośrednio grani-
czy ze stolicą państwa - na świecie są takie tylko 
trzy. Pora więc, byśmy docenili to, co mamy i 
cieszyli się ze wszystkich dobrodziejstw jakie 
nam daje. Dlatego, zanim wyrzucimy w lesie 
papierek, butelkę, czy kanapę zastanówmy się 
przez chwilę, co robimy i jakie świadectwo 
wydajemy o sobie. 

Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy 
Bielany www.bielany.waw.pl w linku (zakładka 
z lewej strony) środowisko i ekologia (kliknąć)
czystość i porządek (zakładka z lewej strony)
kliknąć/ znajdują się szczegółowe informacje 
dotyczące:

 nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego 
z gospodarstw domowych,

 punktów zbiórki zużytych baterii,
 wykazu punktów skupu surowców wtór-

nych-informator teleadresowy,
 wykazu aptek, w których ustawione są po-

jemnik ido zbiórki zużytych farmaceutyków,
 recyklingu pojazdów,
 wykazu przedsiębiorców upoważnionych 

przez wojewodę  mazowieckiego do prowadze-
nia stacji zbierania i demontażu pojazdów.
Joanna Radziejewska, radna dzielnicy Bielany
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Zbigniew Dubiel

Występ czeczeńskich dzieci

Na szlaku rowerowym Młociny-Opaleń
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