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Zima w Mieście 2008
Zimowe ferie dzieci i młodzieży

Wymień 
dowód!!!

Szkoła pełna 
talentów

Prestiżowy ogólnopol-
ski konkurs wiedzy o Stefa-
nie Czarnieckim zakończył 
się uroczystą Galą Het-
mańską, zorganizowaną 8 
lutego 2008 r. w Urzędzie 
Dzielnicy Targówek. Na 
Gali wręczono nagrody 
dwóm uczniom bielańskiej 
Szkoły Podstawowej nr 133 
przy ul. Fontany 3. 

Konkurs zorganizo-
wany został przez war-
szawskie XLVI Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Stefana Czarnieckiego. 
W Gali wzięli także udział 
przedstawiciele władz 
miasta, dzielnicy Targó-
wek, przedstawiciele szkół 
im. Stefana Czarnieckiego 
z całej Polski oraz uczest-
nicy konkursu. 

Na uroczystości oprócz 
laureatów, naszą szkołę 
reprezentowała dyrektor 
Anna Błaszczyk, nauczy-
ciel historii i koordynator 
konkursu w szkole Mał-
gorzata Piotrowska, na-
uczyciel muzyki i opiekun 
chóru Izabela Szczęsna 
oraz chór szkolny.

W konkursie wiedzy 
o Stefanie Czarnieckim 
I miejsce w Polsce zdobyła 
uczennica szkoły z klasy 
VIB Milena Koziarska. 
Zaś w konkursie plastycz-
nym, poza trzema pierw-
szymi miejscami, wyróż-
nienie  otrzymał najmłod-
szy uczestnik konkursu 
Mateusz Siódemak z kl. 
IIB oraz ponownie Mile-
na Koziarska. Specjalne 
podziękowania za przy-
gotowanie do konkursu 
otrzymała Małgorzata 
Piotrowska. Galę zakoń-
czył występ bielańskiego 
chóru szkolnego, który 
odśpiewał hymn o Stefa-
nie Czarnieckim. 

Wszystkim pedago-
gom i laureatom konkursu 
serdeczne gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukce-
sów przekazują członko-
wie Zarządu, radni i Re-
dakcja „Naszych Bielan”.
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Budowa metra
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Śp. Pułkownik
Józef Teliga
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a ferie szkolne z nie-
cierpliwością czeka każ-
dy uczeń. Już na kilka 
tygodni przed feriami 

młodzież planuje, co będzie robić… 
jedni wyjeżdżają w góry, ktoś inny 
odpocząć na wieś, ale są też tacy, co 
zostają w stolicy.

Jak co roku dzielnica Bielany 
organizuje akcję „Zima w mieście”. 
Jej celem jest zapewnienie bielańskiej 
młodzieży aktywnego spędzania wol-
nego czasu podczas ferii. W kilkunastu 
wybranych bielańskich szkołach, or-
ganizowane są zajęcia dla bielańskiej 
młodzieży – wycieczki, konkursy, 
zajęcia sportowe. 

W Szkole Podstawowej nr 273 
organizowanych jest wiele wycieczek. 
Byliśmy już kilka razy na basenie 
i w kinie. Mieliśmy też wycieczkę do 
Sejmu. Dostaliśmy fajne komiksy o hi-
storii Sejmu – cieszy się Ania, uczest-
niczka „Zimy w mieście” w szkole przy 
ul Balcerzaka.

W wielu szkołach organizowane 
są turnieje. W Zespole Szkół nr 52 
zorganizowano turniej piłki nożnej 
halowej. Zorganizowanie takiego tur-
nieju to bardzo dobry pomysł. Razem 
z kolegami stworzyliśmy drużynę 
i graliśmy w tym turnieju – chwali się 
Tomek, uczestnik turnieju. 

Szkoła Podstawowa nr 53 organi-

zuje konkurs fotograficzny „Cztery 
pory roku na Bielanach”. Najlepsze 
zdjęcia zostaną umieszczone w ka-
lendarzu na 2009 r.

Uczniowie gimnazjów, którzy 
w tym roku będą zdawać egzamin 
gimnazjalny, mogą w LII LO skorzy-
stać z bezpłatnych zajęć przygotowy-
wujących do egzaminu. Mam pro-
blemy z matematyką. I na zajęciach 
wytłumaczono mi wiele zadań. Teraz 
na pewno sobie poradzę na egzaminie 
– mówi Kasia, uczennica jednego 
z bielańskich gimnazjów.

Na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 289 na sztucznym lodowisku 
oraz na pływalni przy ul. Conrada 
6 są organizowane bezpłatne zajęcia 

(trzeba posiadać legitymacje szkolną). 
W Młodzieżowych Domach Kultury 
przy ul. Andersena 4 i ul. Cegłowskiej 
39 oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 
przy ul. Szegedyńskiej 9, organizowane 
są zajęcia: taneczne, plastyczne, sporto-
we, wokalne… a nawet można nauczyć 
się grać na instrumentach muzycznych. 
– Niedawno dostałem gitarę i nie 
umiałem na niej grać. Ale po zajęciach 
nauki gry na gitarze już umiem. I teraz 
w domu cały czas na niej gram… dla 
innych domowników to horror. Ale co 
tam! Ważne, że umiem grać! – cieszy 
się Konrad.

A tymczasem ferie się kończą i trze-
ba powoli wracać do rzeczywistości 
– do nauki!

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 trzymają prace konkursowe

Bartłomiej Frymus
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Raport z budowy ratusza
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Powrót małego rycerza
Niezwykła uroczystość przy dźwiękach 

najweselszego Memento mori
pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu (10 lutego br.) miesz-
kańcy Bielan mieli okazję 

wziąć udział w niezwykłej uroczystości, 
jaką było zainaugurowanie hymnu pa-
rafii pw. bł. Edwarda Detkensa przy ul. 
Dewajtis 3. Prezentacja najweselszego 
„Memento Mori”, jakie do tej pory po-
wstało, poprzedzona była uroczystą mszą 
św., celebrowaną przez metropolitę war-
szawskiego abp. Kazimierza Nycza.

Ko ś c i ó ł  K a m e d u l s k i  p ę k a ł 

w szwach. Przybyli do niego wierni 
również z innych parafii. Byliśmy świad-
kami przepięknej mszy św., której nastrój 
potęgowało niesamowite brzmienie cho-
rału gregoriańskiego. W całym kościele 
roznosiła się woń palonego kadzidła. 
Podczas procesji każdy z nas miał moż-
liwość dotknięcia Biblii. Fakt, że msza 
odprawiona została w języku łacińskim, 
choć był pewnym zaskoczeniem, po-
twierdził wyjątkowość chwili.

dokończenie na str. 16
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 21 stycznia 2008 r. do 26 lutego 2008 r. Zarząd Dzielni-

cy odbył 8 posiedzeń, w trakcie których omówił 110 sprawy, w tym pod-
jął 61 uchwał. Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla 
Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Minęła pierwsza bolesna rocznica 
niespodziewanej i przedwczesnej śmierci 

naszej koleżanki

ŚP 
Agaty Danuty 
Gąsiorowskiej

Radnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pamiętamy.

Radni Prawa i Sprawiedliwości

 Doręczenie decyzji podatkowych 
Przypominamy, iż rozpoczęła się już akcja doręczania decyzji w spra-

wie wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2008 r. 
podatnikom mieszkającym na terenie Bielan – przez pracowników Urzędu 
za pokwitowaniem. 

Doręczanie decyzji odbywa się we wszystkie dni tygodnia w godz. od 
8.00 do 20.00. Akcja roznoszenia decyzji podatkowych potrwa do 16 marca 
2008 r.

(Podstawa prawna: art. 144, 148,149 i 150 Ordynacja podatkowa, Dz. 
U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm).

Użytkowanie wieczyste
Przypominamy o dokonaniu  do dnia 31 marca 2008 r. opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntu. 
Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania 

swego prawa opłatę roczną w terminie do 31 marca  każdego roku, z góry 
za dany rok  bez wezwania. Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji 
w sprawie corocznej opłaty. O ile opłata nie była aktualizowana w roku 
poprzednim, płatna jest w dotychczasowej wysokości. Od niezapłaconej 
w terminie opłaty rocznej naliczone są odsetki ustawowe.

Informuje, iż od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana Banku. Wpłat z tytułu 
opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz z tytułu podatków: od nieru-
chomości, rolnego i leśnego należy dokonywać na rachunek w CitiBanku 
69 1030 1508 0000 0005 5002 2001.

Wpłat można również dokonać w kasie Urzędu przy ul. Przybyszew-
skiego 70/72 w godzinach:

Poniedziałek   10.30 – 17.00
Wtorek   9.00 – 15.00
Środa, Czwartek, Piątek  9.00 – 14.00
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Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

Naszą Koleżankę

Beatę Szpiganowicz

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia

koleżanki i koledzy 
z Delegatury Biura Gospodarki 

Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany 
Urzędu m. st. Warszawy

Uchwała Nr 87/XVIII/08
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców 

Ruda.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 

miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.), § 45 ust. 1 
statutu Gminy Warszawa – Bielany, stanowiącego załącznik do uchwały nr 
142/XII/99 Rady Gminy Warszawa – Bielany z dnia 8 maja 1999 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminy Warszawa – Bielany w związku z art. 19 ustawy 
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 
41 poz. 361 z późn. zm.) oraz § 18 Uchwały Nr 701/XXIX/02 Rady Gminy 
Warszawa-Bielany z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie statutu Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Ruda oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorzą-
du Mieszkańców Osiedla Ruda, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda i w tym 

celu zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców na dzień 31 marca 2008 r. w lo-
kalu Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie, pierwszy 
termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.

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

Samorządu Mieszkańców Ruda w składzie:
1. Anna Czajkowska
2. Elżbieta Grabczak 
3. Leszek Kujawa
4. Grażyna Łada
5. Wacława Sitkiewicz
6. Krystyna Winiarska
7. Jan Zaniewski

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

Warszawy.
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach Urzędu 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz tablicy ogłoszeń Samorządu Miesz-
kańców Ruda, nie później niż na 30 dni przed dniem 31 marca 2008 r.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Michał Sikorski

dniu 11 lutego br. odbyła się XVIII sesja Rady 
Dzielnicy, którą prowadził Przewodniczący 
Rady Michał Sikorski. Podczas obrad radni 

podjęli kilka uchwał.
Na początku Rada przyjęła rezygnację Rafała 

Miastowskiego ze stanowiska członka Zarządu Dziel-
nicy, gdyż objął on stanowisko burmistrza Dzielnicy 
Wilanów. Zarówno burmistrz Zbigniew Dubiel, jak 
i radni podziękowali mu za bardzo dobrą współpra-
cę i życzyli sukcesów w nowej pracy. Jego miejsce 
w Zarządzie Dzielnicy Bielany, na wniosek burmi-
strza Zbigniewa Dubiela i decyzją Rady Dzielnicy, 
zajął Ryszard Modzelewski, który od 7 lat pracuje 
w samorządzie warszawskim, m.in. jako Zastępca 
Burmistrza w Dzielnicy Śródmieście odpowiedzialny 
za inwestycje. 

Następną decyzją Rady Dzielnicy było podjęcie 
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Samorządu Mieszkańców Ruda. Dla przeprowadzenia 
wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda 
została powołana Komisja Wyborcza w składzie: Anna 
Czajkowska, Elżbieta Grabczak, Grażyna Łada, Wa-
cława Sitkiewicz, Leszek Kujawa, Krystyna Winiarska 
i Jan Zaniewski. 

Została też podjęta uchwała w sprawie inicjatywy 
uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej 
zmiany nazwy Technikum Ekonomicznego nr 7 im. 
Stanisława Staszica wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kolektor-
ska 9/11. Omawiając treść uchwały burmistrz Zbigniew 
Dubiel powiedział, że na mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy przedstawicielami Biura Edukacji, przedsta-
wicielami Dzielnicy Bielany, dyrektorem Zespołu Szkół 
nr 10 oraz przedstawicielami rady pedagogicznej Zespo-
łu Szkół nr 10, plan naboru na rok szkolny 2008/2009 
do oddziałów klasy pierwszej liceum profilowanego
i technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 
10 nie będzie ograniczony, a w przypadku utworzenia 

XVIII sesja Rady Dzielnicy

w maju 2008 r. co najmniej 4 oddziałów klasy pierw-
szej w Zespole Szkół nr 10, procedura zmiany siedziby 
zostanie zatrzymana.

Rada Dzielnicy przyjęła również stanowisko w spra-
wie wyrażenia opinii na temat zmian w Statucie m. st. 
Warszawy, a także uchwały, którą przedstawił Zastępca 
Burmistrza Kacper Pietrusiński, w sprawie uchylenia 
uchwały nr 33/VII/07 Rady Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie: wy-
rażenia opinii o projekcie wykazu lokali użytkowych, 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemców.  

Kolejną decyzją było podjęcie uchwały w sprawie 
ustanowienia refundacji szczepień ochronnych dziew-
czynek i chłopców w wieku 13-15 lat przeciwko wiru-
sowi HPV na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
Projekt tej uchwały przedstawił Wojciech Borkowski, 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
(więcej na ten temat na str. 6).

Ostatnie dwie uchwały podjęte przez radnych omó-
wiła Główna Księgowa Grażyna Pulkowska. Dotyczyły 
one zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu 
m. st. Warszawy na 2008 r. W pierwszym przypadku 
proponowane zmiany dotyczą zwiększenia środków na 
zadania własne w wydatkach budżetowych. 

W drugim natomiast zmiany w planie na 2008 r. 
związane są z ostatecznym wykonaniem na dzień 31 
grudnia 2007 r. planu wydatków, realizowanych w ra-
mach Programu Socrates – Comenius i wynikającym 
z tego przesunięciem niewykorzystanych w 2007 r. 
środków finansowych na 2008 r. oraz w związku z prze-
widywanym wykonaniem wydatków w 2008 r. w ramach 
projektu „Życie w Europie – jak widzą je nasze dzieci” 
realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 289 w bieżą-
cym roku, a także projektu „Obywatele Unii Europejskiej 
dla współpracy i zrozumienia” realizowanego przez XXII 
Liceum Ogólnokształcące w latach 2008-2009.

Tadeusz Olechowski

Ryszard Modzelewski i Rafał Miastowski
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Panie Burmistrzu, jest Pan 
jedną z bardziej rozpoznawalnych, 
młodych postaci na polskiej scenie 
politycznej. Sprawował Pan m.in. 
prestiżową funkcję szefa Gabine-
tu Politycznego ministra spraw 
wewnętrznych. Dlaczego zdecy-
dował się Pan na pracę akurat na 
Bielanach?

Na Bielanach zdecydowałem się 
pracować dlatego, że jest to moja 
dzielnica. To właśnie tutaj spędziłem 
28 lat swojego życia. Jako bielań-
czyk, od urodzenia stykałem się 
z tutejszymi problemami i wyzwa-
niami. Jako członek Zarządu Dziel-
nicy obecnie mam realny wpływ na 
podejmowane decyzje. Mogę zatem 
realizować marzenia zarówno swoje 
jak i mieszkańców. Muszę przyznać, 
że mamy kilka sukcesów, zaś Bielany 
pomału przestają kojarzyć się tylko 
z graniczną dzielnicą Warszawy, 
a stają się coraz bardziej atrakcyj-
nym dla warszawian terenem do 
mieszkania i pracy.

W ramach Zarządu Dzielni-
cy podlega Panu kilka dziedzin 
— m.in. kultura i sport. Co takiego 
ważnego udało się Panu zrobić dla 
lepszego ich funkcjonowania na 
Bielanach?

W zeszłym roku rozpoczęliśmy 
proces modernizacji bibliotek bie-
lańskich. Na pierwszy ogień poszła 
biblioteka przy ul. Duracza. Mimo 
skromnych środków, udało się nam 

Kulturalnie rozwiązuję 
problemy

Rozmowa z Grzegorzem Pietruczukiem, członkiem Zarządu Dzielnicy Bielany

odnowić elewację i przeprowadzić 
niezbędne remonty. W tym roku, za 
kwotę 100 tys. zł będziemy monto-
wali specjalną windę dla niepełno-
sprawnych, czy też za ponad 50 tys. 
zł wymienimy podłogi w Czytelni 
Naukowej oraz zaadaptujemy piwni-
ce tego budynku na potrzeby klubu 
filmowego. Niedawno otworzyliśmy
też nowoczesną kawiarenkę inter-
netową. Ta biblioteka to oczywiście 
drobny wstęp do tego, co się będzie 
działo w tym roku. Czeka nas przede 
wszystkim unowocześnianie istnie-
jących obiektów. Planujemy także 
budowę dwóch profesjonalnych 
domów kultury z prawdziwego zda-
rzenia — jednego na osiedlu Ruda, 
drugiego na Piaskach. W związku 
z tym w roku obecnym już roz-
poczęliśmy prace projektowe. To 
bardzo potrzebne inwestycje, po-
nieważ te rejony, gdzie mieszka po 
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców są 
praktycznie kulturalną pustynią. Są 
to typowe blokowiska ze wszystkimi 
negatywnymi zjawiskami społecz-
nymi, których rozwiązanie widzę 
właśnie poprzez rozwój kulturalny. 
Na prace projektowe tych dwóch 
domów zabezpieczyliśmy kwotę 
w wysokości 500 tys. zł. Środki 
na ten cel, w wysokości 13 mln zł, 
zostały już zapisane w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym, także 
niebawem rozpoczniemy ich reali-
zację w praktyce. 

Wspominał Pan o klubie filmo-
wym. Czy pod tą nazwą kryje się 
może wypożyczalnia filmów?

Zacznijmy od tego, że chciałbym, 
aby każda biblioteka miała również 
swojego rodzaju specjalizację, prócz 
oczywiście swojej podstawowej 
działalności. Zadaniem klubu bę-
dzie propagowanie sztuki filmowej
przede wszystkim wśród młodego 
pokolenia. Będą się zatem tam od-
bywały pokazy filmowe m.in. kina
ambitnego, ale też zajęcia poświęco-
ne aktorstwu, czy kulisom produkcji 
filmowej. Chciałbym, aby młodzi
ludzie mogli pokazywać własne 
dzieła filmowe. Chcę, aby ten klub
zaczął po prostu żyć swoim życiem, 
a tym samym stał się centrum tej 
twórczości w naszej dzielnicy.

Ciągle mówimy o jednej bi-
bliotece. A co z pozostałymi obiek-
tami?

Bibliotekę przy ul. Duracza 
podaję za wzór, ponieważ nowa 
dyrekcja tego obiektu wykazuje się 
w swoich pracach nie tylko wielką 
aktywnością, ale również wyjątkową 
kreatywnością. Oczywiście pamię-
tam o pozostałych bibliotekach, 
które także będą specjalizowały się 
w innych dziedzinach. W następnej 
bibliotece powstaną m.in. warsztaty 
z fotografii. Tego rodzaju działań
bardzo brakuje na Bielanach, a trze-
ba podkreślić, że jesteśmy przecież 
bardzo młodą dzielnicą. Bibliotek 

bielańskich jest kilkanaście. Warto 
zatem, aby zaczęły one przeżywać 
swoją drugą młodość. Chodzi o to, 
aby zachęcić nie tylko do częstszego 
odwiedzenia tych placówek, ale 
przede wszystkim stworzyć swojego 
rodzaju minicentra kulturalne. Już 
teraz udało się nam za prawie 300 tys. 
zł zakupić sprzęt informatyczny dla 
wszystkich bielańskich bibliotek.

Coraz szerszym echem zaczyna 
się odbijać projekt mediateki. Co się 
kryje za tym pomysłem?

Mediateka jest po prostu naj-
nowocześniejszą formą biblioteki. 
To ma być centrum kreowania kul-
tury. To miejsce, w którym będzie 
można się uczyć, mając dostęp do 
wszystkich niezbędnych ku temu 
źródeł informacji. Zatem w tego 
rodzaju obiekcie nie tylko można 
wypożyczać książki, ale też aktywnie 
korzystać z Internetu lub z pozycji 
w formacie elektronicznym. Będzie 
można tam prowadzić zajęcia z np. 
z chemii, matematyki, fizyki czy
biologii, a nawet robotyki, wykorzy-
stując do tego najnowsze osiągnięcia 
techniki. Przewidujemy tam 25 
stanowisk multimedialnych, które 
będą służyły temu celowi.

Skąd pomysł na utworzenie 
takiego miejsca?

To proste! Chcę, aby Bielany 
były prekursorem wielu tego typu 
rozwiązań. Mediateka na Biela-
nach będzie pierwszym tego typu 

obiektem w Warszawie i trzecim 
w Polsce. W dodatku ten projekt to 
nie już jakiś plan, ale konkretny har-
monogram prac, na który zostało 
już zarezerwowanych 6 mln złotych 
w budżecie dzielnicowym oraz 1 
mln zł na jej wyposażenie. 

Oczywiście kultura to nie 
wszystko. Nie ukrywam, że słabo 
wygląda obecnie kwestia oferty 
sportowej dla mieszkańców?

W pewnym sensie jest w tym 
racja. Wynika ona ze słabości infra-
strukturalnej dzielnicy. Staramy się 
temu zaradzić, wykorzystując w spo-
sób maksymalny to, co posiadamy. 
Wiele wskazuje na to, że będzie mo-
dernizowany ośrodek sportowy przy 
ul. Marymonckiej 42, na terenie któ-
rego powstanie nowoczesne Centrum 
Sportu Piłki Nożnej i Rehabilitacji 
— w ramach przygotowań do Euro 
2012. Mają tam działać m.in. 3 profe-
sjonalne boiska piłkarskie, na których 
ma ćwiczyć kadra narodowa, trybuny 
dla wielu setek widzów, hotel... Plano-
wana jest tam też szkółka piłkarska 
dla aż 1000 dzieci. To kolejny ważny 
zamiar, dzięki realizacji którego 
mieszkańcy zyskają następny ważny 
obiekt. Udało się nam wywalczyć 
również 500 tys. zł na rozpoczęcie 
prac projektowych w związku z bu-
dową zespołu basenów na Akademii 
Wychowania Fizycznego. Staramy 
też o kolejne środki na budowę na-
stępnych tego typu obiektów tak, aby 
bielańczycy mogli spędzać swój wolny 
czas na miejscu, a nie jeździć po całej 
Warszawie.

Plany planami, a czy może 
Pan wymienić kilka konkretnych 
osiągnięć?

Jak już mówiłem, naszą barierą 
jest brak infrastruktury. Nie zmienia 
to jednak faktu, że po raz pierwszy 
w najnowszej historii Bielan przezna-
czamy tak dużo pieniędzy na sport. 
Samorząd finansuje blisko 360 godzin
pozalekcyjnych zajęć sportowych 
tygodniowo dla młodzieży szkolnej. 
Wprowadziliśmy wiele nowych pro-
gramów, jak np. Sportowy Talent. 
Z mniejszymi lub większymi proble-
mami zaczęło działać lodowisko przy 
Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. 
Broniewskiego 99. Powołaliśmy także 
do życia Centrum Rekreacji i Sportu 
(CRS), które zajmie się przygotowa-
niem strategii rozwoju oraz realizacją 
polityki sportowej na Bielanach. 

Z czego wynika tak wielka licz-
ba planowanych działań? 

Z tego, że obecny budżet jest 
pierwszym budżetem uwzględnia-
jącym nowe potrzeby w dziedzinach 
kultury i sportu. Przedtem wszelkie 
tego typu przedsięwzięcia były reali-
zowane przeważnie z oszczędności. 
Co ciekawe, właśnie w obszarze 
kultury mamy największy budżet 
w historii naszej dzielnicy. Jesteśmy 
pierwszym zarządem, któremu ta 
sztuka się udała. Jest to niewątpliwe 
zasługa obecnej bielańskiej koalicji 
samorządowej PO-LiD. Stąd też tyle 
planów, które są powoli realizowa-
ne. W dodatku nasze zamierzenia 
zostały wpisane w wieloletnie plany 
inwestycyjne. Mam zatem pewność, 
że niebawem będziemy oglądać 
konkretny wynik naszych starań. 
Wiadomo przeczcież, że takich in-
westycji nie wykonuje się od ręki. 

Dziękuję za rozmowę. 
md
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Końcówka prac 
na Słodowcu

Budowa metra 

ak jak to podawaliśmy w ubiegłym 
miesiącu, natura, która pokazała 
nam swoją siłę, uspokoiła się. 
Woda podziemna, która powo-

dowała ruchy tunelu, przestała oddziaływać 
na konstrukcję i można było przystąpić do 

końcowych prac przy układaniu torów. Zbli-
żamy się więc do upragnionego otwarcia stacji 
Słodowiec. Wszystko jest na najlepszej drodze, 
aby już 1 kwietnia przekazać ją do odbiorów 
technicznych służbom państwowym i, jeśli te 
przebiegną sprawnie – w kwietniu włączyć 
do ruchu kolejny odcinek. Ale to nie koniec 
dobrych wiadomości. 

Po intensywnych rozmowach udało się 
doprowadzić do zminimalizowania uciąż-
liwości dla pasażerów stacji Marymont na 
czas przyłączenia Słodowca do urządzeń 
linii metra. I tak stacja Marymont będzie 
zamknięta na znacznie krócej niż deklaro-
wali wykonawcy. Najpierw, od 25 lutego, 
stacja będzie zamykana wcześniej niż inne, 

już o 22. Od 10 marca na 10 dni zostanie 
ona całkowicie wyłączona z ruchu. W tym 
czasie w tunelu między stacjami Słodowiec 
i Marymont będą odbywać się prace przyłą-
czeniowe, a potem testowe jazdy pociągów. 
Sporym utrudnieniem, ale za to krótkim 
będzie za to zamknięcie stacji Plac Wilsona 
na dwa dni: 15 i 16 marca 2008 roku (sobota 
i niedziela). Ta przerwa jest konieczna, aby 
zlikwidować ruch wahadłowy pomiędzy tą 
stacją a Marymontem. Dzięki temu od 20 
marca stacja Marymont będzie obsługiwała 
ruch pasażerski w obu kierunkach już bez 
połączenia wahadłowego. 

Także na pozostałych odcinkach toczą się 
intensywne prace. Trwa wykonywanie połą-
czeń w miejscach, w których tunele dochodzą 
do stacji, w rejonie Wawrzyszewa i Starych 
Bielan. W budynkach stacji Wawrzyszew 
wykonano niemal 90% zadań przy instalacjach 
wodnych i elektrycznych. Ułożono posadzkę 
kamienną na peronach, zakończono malowa-
nie i układanie posadzek w pomieszczeniach. 
Zamontowano drzwi wejściowe do pomiesz-
czeń, położono glazurę i terakotę na podło-
gach. Rozpoczęła się już instalacja urządzeń 
do sterowania ruchem pociągów. Zaczęła się 
również instalacja ruchomych schodów.

Jak zwykle dużo starań wymaga prze-
budowa instalacji miejskich (gazowych, 
elektrycznych, centralnego ogrzewania). Nie 
zawsze jednak udaje się całkowicie wyeli-
minować uciążliwości i czasowe wyłączenia 
wody czy prądu. Zasypane zostały bryły tuneli 
między stacjami Stare Bielany i Wawrzyszew, 
co pozwala na przystąpienie do stopniowego 
porządkowania tego terenu, odtwarzanie 
skrzyżowań i przejść pieszych. 

Przy okazji w wielu miejscach zostaną 
położone nowe chodniki, zbudowane ścieżki 
rowerowe, zorganizowane od nowa tereny 
zielone. Część tych prac musi jednak pocze-
kać na zdecydowane odejście zimy – nawet 
tak łagodnej jak tegoroczna. Bowiem istnieje 
wciąż ryzyko nadejścia mrozów i śniegu, a co 
za tym idzie solenie jezdni i chodników, które 
spowodowałoby niszczenie nowo budowa-
nych jezdni czy terenów przeznaczonych 
pod zieleń.

Zgodnie z planem
Raport z budowy ratusza

Grzegorz Żurawski

T
Zgodnie z zapowiedziami, zima 
nie utrudnia budowy bielańskiego 
Ratusza. Pomimo, że przed nami 
jeszcze kilka tygodni, które mogą 
zaskoczyć, to wszystko wskazuje 

na to, że plany na bieżący kwartał wykonane 
zostaną terminowo, a nawet ze znacznym 
przyspieszeniem. 

Do 15 lutego wykonano wszystkie 
szalunki na poziomie ‘+2’, jak również 
izolację cieplną oraz zabezpieczającą przed 

P
Maciej Dobrowolski

Końcowe prace w tunelu

... a tak wgląda budynek ratusza pod koniec lutego 2008 r.

wodą poziomu podziemnego. Istnieje duża 
szansa, że już w miesiącach wiosennych 
bryła Ratusza zaprezentuje nam się w peł-
nej krasie.

Tak wyglądał początek budowy pod koniec października 2007 r...
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Panie Naczelniku, bardzo wiele 
osób nie rozgranicza funkcji Straży 
Miejskiej od działań policyjnych. 
Czym zatem, prócz oczywiście 
mundurów, różni się Straż Miejska 
od Policji?

Po pierwsze, Straż Miejska jest 
formacją samorządową. Po dru-
gie, ustawa o strażach gminnych 
(w tym i miejskich) nakłada na nas 
zadania o charakterze porządko-
wym. Naszym głównym zadaniem 
jest ochrona spokoju i porządku 
w miejscach publicznych,  zapo-
bieganie i reakcja na wykroczenia 
i przestępstwa. W kwestii zwal-
czania przestępczości oczywiście 
współpracujemy z Policją, jednakże 
spełniamy w tym względzie rolę 
tylko uzupełniającą i pomocniczą. 
W sensie prawnym nasze działania 
opieramy przede wszystkim na 
kodeksie wykroczeń. 

Mimo że mamy już przełom 
lutego i marca, chciałbym Pana za-
pytać, czy miniony rok był dla bie-
lańsko-żoliborskiej Straży Miejskiej 
rokiem dobrym, czy też złym?

Nie rozpatrywałbym tego w tych 
kategoriach. Jednakże był to rok na-
prawdę pracowity. Liczba zgłoszeń 
od mieszkańców wzrosła aż o 25%. 
To sporo. Jednakże ten wzrost 
oznacza też, że mieszkańcy nam po 
prostu ufają. Z jednej strony wzrost 
liczby wykroczeń nie jest powodem 
do dumy, ale z drugiej strony trze-
ba podkreślić, że  większość tych 
wykroczeń jest spowodowana nie-
dostosowaniem infrastrukturalnym 
do bardzo szybkiego rozwoju miasta 
i społeczności.

Co to oznacza?
Największą ilość zdarzeń gene-

rują wpływające do  Straży Miej-
skiej  zgłoszenia związane  z par-
kowaniem pojazdów  w sposób 
naruszający przepisy prawa o ruchu 
drogowym. Jest to spowodowane 
tym, że liczba pojazdów w mieście 
wzrasta w tempie nieporównywal-
nie szybszym, aniżeli liczba miejsc 
przeznaczonych do ich  parkowania.  
Wielu kierowców podchodzi do 
tego problemu w sposób taki, że 
skoro nie ma miejsca do parkowania 
zgodnie z przepisami, to zaparkują  
pojazd gdzie się tylko da. Tymcza-
sem takie podejście stwarza wiele 
poważnych zagrożeń nie tylko dla 
innych uczestników ruchu, ale też 
i dla samych kierujących.

Rozumiem jednak, że kwestie 
nieprawidłowego parkowania nie 
są jedynym przedmiotem zaintere-
sowania podległej Panu formacji?

Oczywiście, że nie. Ten rodzaj 
wykroczeń jest jednak najbardziej 
powszechny. Nie oznacza to, że nie 
wpływają do Straży Miejskiej inne-
go rodzaju zgłoszenia. Mieszkańcy 
skarżą się również w dużej mierze na 
osoby spożywające alkohol w miej-
scach publicznych, które zachowują 
się arogancko, okupują place zabaw 
i ogólnodostępne ławki oraz w okre-
sie jesienno-zimowym gromadzą 

Służymy pomocą
Rozmowa z Romualdem Modzelewskim, Naczelnikiem V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej

się na klatkach schodowych, często 
zaśmiecając je  i dewastując. 

Jak skuteczne  działania podej-
mują strażnicy w tym zakresie?

Działania dotyczące zakłócania 
porządku w miejscach publicznych 
przynoszą pożądany skutek, jed-
nakże trzeba podkreślić, że dla wła-
ściwego realizowania zadań w tym 
zakresie potrzebna jest współpraca 
z mieszkańcami, którzy powinni  
nas informować o wszelkich przy-
padkach łamania prawa i co jest 
bardzo ważne, nie tylko anonimo-
wo. Szczególnie chodzi tu o zakłó-
cenia ciszy nocnej. Taka postawa 
mieszkańców umożliwiłaby szybką 
reakcję naszych patroli w przypad-
ku wystąpienia nieprawidłowości. 
Nie mając właściwej wiedzy o wy-
stępujących zagrożeniach trudno 
jest nam wyznaczać odpowiednie 
zadania dla naszych strażników. 
Myślę, że w społeczności lokalnej 
całej Warszawy nadal niewielki 
odsetek mieszkańców zna bezpłatny 
numer telefonu alarmowego Straży 
Miejskiej 986.  

Jednakże ludzie boją się ujaw-
nienia chuliganom własnego ad-
resu...

To nie tak wygląda. Nigdy nie 
ujawniamy w trakcie interwencji 
informacji o osobie zgłaszającej. 
Interweniujący patrol otrzymuje 
jedynie informację od Stanowiska 
Dowodzenia Straży Miejskiej, że 
taka osoba jest, więc jeżeli nawet 
strażnicy byliby proszeni o  ujaw-
nienie  danych osoby zgłaszającej, 
to nie mają takiej możliwości. 
Zdarzają się wprawdzie przypadki, 
gdy osoba zgłaszająca prosi o kon-
takt z patrolem, ale to są sytuacje 
szczególne. Niestety, mają miejsce  
przypadki, których nie można 
wykluczyć, że sprawa kończy się 
w sądzie grodzkim, przed którym 
dochodzi do konfrontacji dwóch 
stron. Trzeba sobie jednak uświa-
domić, że bez właściwej postawy 

mieszkańców nasze działania mogą 
okazać się bezskuteczne, a sprawcy 
zaczną czuć się bezkarni. Powin-
niśmy wspólnymi działaniami 
z mieszkańcami doprowadzić do 
sytuacji, gdy chuligan będzie się 
obawiał mieszkańców i strażników 
– to my jesteśmy gospodarzami 
we własnej dzielnicy, we własnym 
bloku.

W czym jeszcze specjalizuje się 
Straż Miejska?

Pomagamy różnym grupom 
społecznym. Obecnie do końca 
okresu zimowego prowadzimy 
działania mające na celu niesienie 
pomocy osobom bezdomnym. Są to 
przede wszystkim działania prewen-
cyjne polegające na monitorowaniu 
miejsc przebywania takich osób, 
dostarczanie im ciepłych posiłków, 
a także przewożenie do noclegowni, 
z którymi nawiązano  współpracę. 
Staramy się, aby na naszym terenie 
żadna z takich osób nie zamarzła 
i żywię nadzieję, że łagodna aura po-
godowa połączona z naszymi dzia-
łaniami sprawi, że ta zima zakończy 
się bez żadnej tragedii.   Oprócz tego 
wykonujemy różne bieżące zadania 
dla  władz samorządowych. 

Co uważa Pan za swoje naj-
większe osiągnięcie na stanowisku 
naczelnika oddziału Straży Miej-
skiej?

Nie ulega wątpliwości, że udało 
mi się przełamać pewną barierę. 
Strażnicy Miejscy przestali być 
traktowani tylko jako egzekutorzy 
przepisów prawa, a zaczęli być po-
strzegani jako niezbędna pomoc dla 
mieszkańców. Niemałym sukcesem 
są też podziękowania od samych 
mieszkańców za naszą pracę. To 
chyba najprzyjemniejsza część na-
szych obowiązków. Dziękują nam 
przedstawiciele samorządu, związki 
kombatanckie, szkoły za codzienną 
ochronę uczniów. Zwłaszcza to 
ostatnie oznacza, że naszych 14 
posterunków szkolnych wykonuje 

dobrze swoje obowiązki. Nie wol-
no też zapominać, że do naszych 
zadań należy także profilaktyka.
Prowadzimy wiele zajęć w szko-
łach i przedszkolach poświęconych 
bezpieczeństwu, a najważniejszym 
efektem tych działań jest nie tylko 
pozytywny odbiór naszych ostrze-
żeń, ale przede wszystkim brak 
większej liczby poważniejszych 
zdarzeń wśród najmłodszych miesz-
kańców Bielan. 

O co chciałby Pan prosić bie-
lańczyków?

O jeszcze większą współpracę. 
Bez niej zwiększenie bezpieczeństwa 
nie będzie w pełni możliwe. To wła-
śnie współpraca z mieszkańcami jest 
podstawą naszych sukcesów. Bez 
niej nasze działania nigdy nie będą 
wystarczające.

Dziękuję za rozmowę. 
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Szanowni Państwo!
Zarząd Koła Bielany Platformy Obywatelskiej RP zaprasza do nowej 

siedziby Koła przy al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera) od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 18-20 na spotkania z naszymi rad-
nymi i władzami Zarządu Koła. Czekamy na Państwa uwagi i postulaty.

Plan dyżurów w Kole PO Bielany – godz. 18.00 - 19.00
Tydzień miesiąca:  
pierwszy:  
poniedziałek J. Fabisiak Z. Karbowniak
wtorek P. Mazurek R. Wróbel
środa  E. Neska  W. Borkowski
czwartek M. Poreba M. Goleń
drugi:  
poniedziałek I. Soja  M. Sikorski
wtorek M. Wiro-Kiro L. Kujawa
środa  P. Rudzki J. Radziejewska
czwartek R. Banasiak J. Wnuk 
trzeci:  
poniedziałek J. Fabisiak Z. Karbowniak
wtorek P. Mazurek R. Wróbel
środa  E. Neska  W. Borkowski
czwartek M. Poreba M. Goleń
czwarty:  
poniedziałek I. Soja  M. Sikorski
wtorek M. Wiro-Kiro L. Kujawa
środa  P. Rudzki J. Kropacz
czwartek P. Slaski  J. Kropacz
Zapraszamy także na spotkania tematyczne, które będą odbywały 

się w poniedziałki w naszej siedzibie:
 10 marca, godz. 18.00 – „Co robić, żeby żyć długo i cieszyć się 

życiem”, dr Robert Knorr
 31 marca, godz. 18.00 – „Żywność genetycznie modyfikowana

– szansa czy zagrożenie?”, doc dr inż.  Iwona Traczyk
           W imieniu Zarządu Koła 

Przewodnicząca Joanna Fabisiak
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ak szyjki macicy jest chorobą, 
która może się ujawnić w każ-
dym wieku. Na jej rozwój 

wpływa wiele czynników. Istnieje 
wyraźny związek między aktywno-
ścią seksualną kobiety a ryzykiem 
powstania stanu przedrakowego 
lub raka szyki macicy. Wcześnie 
rozpoczęte współżycie seksualne 
i zmiany partnerów ułatwiają infek-
cję wirusem brodawczaka ludzkiego, 
tzw. wirusem HPV. Wirus ten należy 
do grupy najbardziej rozpowszech-
nionych wirusów. Najczęściej to on 
jest odpowiedzialny za raka szyjki 
macicy. Wczesnym zmianom nowo-
tworowym z reguły nie towarzyszą 
żadne dolegliwości. Kobieta, która 
nie wykonuje regularnie cytologii, 
a jest zainfekowana wirusem HPV, 
zwykle nie zdaje sobie z tego sprawy. 
Od momentu zakażenia do rozwoju 
wczesnej postaci raka, tzw. raka 
przedinwazyjnego, mija od 5 do 10 
lat. W Polsce 60 proc. przypadków 
raka szyjki macicy rozpoznaje się 
w drugim i trzecim stopniu za-
awansowania, kiedy leczenie jest 
mniej skuteczne. Gdy już pojawią się 
krwawienia, upławy i ból, bywa z re-

Rak szyjki macicy
Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

nywać raz w roku. Potem, jeśli trzy 
kolejne badania dały wynik prawi-
dłowy, cytologię można wykonywać 
co trzy lata. Bezpłatną cytologię 
w ramach programu NFZ może wy-
konać każda kobieta w wieku od 25 
do 59 lat, która nie skorzystała z tych 
badań przez ostatnie trzy lata.

Nie wiemy, ile osób w Polsce jest 
nosicielami wirusa HPV. Szacuje się, 
że prawie połowa aktywnych sek-
sualnie kobiet i mężczyzn w jakimś 
momencie swojego życia zostaje 
nim zainfekowana. Najczęściej do 
zakażenia dochodzi u ludzi bardzo 
młodych w wieku 18-28 lat. Zakaże-
nie wirusem HPV może zmniejszyć 
szansę zajścia w ciążę, jak i jej do-
noszenia. Przypuszcza się, że wirus 
ten może być przyczyną poronień 
zwłaszcza w bardzo wczesnej fazie 
ciąży. Dlatego najlepiej szczepić 
młode dziewczęta przed inicjacją 
seksualną, zanim organizm zetknie 
się z tym wirusem. W Polsce do-
stępne są dwie szczepionki przeciw 
HPV, które są dobrze tolerowane 
przez organizm. Żeby osiągnąć pełną 
ochronę przed wirusem, trzeba przy-
jąć trzy dawki szczepionki w ciągu 
pół roku. Szczepionka nie ma dzia-
łania leczniczego, dlatego należy 
wykonywać badania cytologiczne 
także po szczepieniu, gdyż wcześniej 
mógł wystąpić kontakt z wirusem. 
Zaszczepiona osoba, nawet jeśli jest 

nosicielem wirusa HPV, nie będzie 
zakażać partnera seksualnego.

Komisja Europejska zaleca szcze-
pienie dziewcząt i chłopców w wieku 
od 9 do 15 lat oraz kobiet w wieku od 
16 do 26 roku życia. Dzięki szcze-
pionce w ich organizmie powstaną 
przeciwciała, które unieszkodliwią 
wirusa HPV. Towarzystwa medyczne 
szacują, że szczepienia nastolatek 
i młodych kobiet przeciwko wiru-
sowi brodawczaka ludzkiego spo-
wodują zmniejszenie ogólnej liczby 
zachorowań na raka szyjki macicy 
od 76 do 96 proc. w ciągu 15-20 lat 
od rozpoczęcia szczepień. Podkreśla 
się wysoką skuteczność szczepionek. 
W ciągu pięciu lat dotychczasowych 
obserwacji w badaniach klinicznych 
wyniosła 100 proc. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) podkreśla 
w swoich rekomendacjach fakt, że 
szczepionki przeciw HPV są rewo-
lucją w podejściu do profilaktyki
raka szyjki macicy. W krajowych 
programach profilaktycznych ko-
nieczne będzie uwzględnienie tych 
szczepień. Wśród krajów, które 
zdecydowały o częściowej refun-
dacji szczepionki, ze szczególnym 
uwzględnieniem nastolatek, są m.in. 
Niemcy, Włochy, Francja i Belgia. 
W USA koszty szczepień pokrywane 
są w ramach ubezpieczenia zdro-
wotnego. W Polsce Ministerstwo 
Zdrowia oraz NFZ wypowiadają się 

przychylnie na temat możliwości 
uruchomienia programu szczepień 
przeciw HPV obejmującego jeden 
lub kilka roczników nastolatek. Rów-
nież niektóre samorządy zdecydowa-
ły się wesprzeć szczepienia przeciw 
HPV. Pierwszymi samorządami, 
które podjęły decyzję o refundacji 
szczepień grupy nastolatek, były Po-
lkowice, Kleszczów i Puchaczów. 

W bieżącym roku Gdynia na 
niespotykaną dotychczas w Polsce 
skalę, wprowadza program szczepień 
przeciw HPV. Na początek zostaną 
nim objęte dziewczęta urodzone 
w 1994 r. i będzie on kontynuowany 
w następnych latach. Szczepienia są 
dobrowolne , zawsze za zgodą rodzi-
ców i po konsultacji z lekarzem. 

Rada Dzielnicy Bielany, na wnio-
sek Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, w trosce o zdrowie swo-
ich mieszkańców również podjęła 
uchwałę w sprawie ustanowienia 
refundacji szczepień przeciwko 
wirusowi HPV wykonywanych na 
terenie m.st. Warszawy. Wniosku-
jąc o ustanowieniu refundacji tych 
szczepień jesteśmy przekonani, że 
szczepienie to najnowocześniejsze 
narzędzie w profilaktyce raka szyj-
ki macicy. Gwarantuje skuteczną 
ochronę przed zachorowaniem. 
Oznacza to również przyjęcie od-
powiedzialności za zdrowie i życie 
mieszkańców Warszawy.

guły za późno na leczenie. Rak szyjki 
macicy nie jest chorobą dotyczącą 
tylko starszych kobiet. Pojedyncze 
przypadki tej choroby zdarzają się 
wśród nastolatek (15-19 lat). Każda 
kobieta może zachorować na raka 
szyjki macicy ale żadna nie powinna 
z tego powodu umierać, ponieważ 
rak przedinwazyjny w 100 proc. jest 
wyleczalny.

Po raku sutka i płuc w skali całe-
go świata ten rodzaj nowotworu jest 
trzecim co do ilości powodowanych 
zgonów u kobiet oraz drugim co do 
częstości występowania u kobiet po-
niżej 45. roku życia. W Polsce choru-
je z tego powodu 15 kobiet na 100 tys. 
i jest to jeden z najwyższych wskaź-
ników w Europie. Połowa kobiet, 
u których każdego roku wykrywa 
się raka szyjki macicy umiera, bo za 
późno zgłosiła się do lekarza. Osoby 
te, najczęściej nie były świadome, że 
tę walkę można było wygrać w inny 
sposób. Co trzecia z kobiet nie wie, 
jakie są przyczyny powstawania raka 
szyjki macicy. Na przestrzeni ostat-
nich 20 lat nie zmniejszyła się liczba 
zgonów spowodowanych rakiem 
szyjki macicy. Wyższa umieralność 
jest tylko w Rumunii i na Litwie.

Rakowi szyjki macicy przy obec-
nym stanie wiedzy medycznej łatwo 
jest zapobiec. Wystarczy regularnie 
wykonywać cytologię. Do 30. roku 
życia badanie powinno się wyko-

Adopcja czyli przysposobienie
Porady Bielańskiego Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa  „Nasz Dom”  (2)

akie warunki powinni spełniać 
rodzice adopcyjni?
  powinni dać rękojmię 

należytego wykonywania zadań 
rodziny adopcyjnej,
 powinni tworzyć harmonijną 

rodzinę, posiadać wysokie walory mo-
ralne, sprzyjające wychowaniu dziecka 
na wartościowego człowieka,
 powinni mieć co najmniej 3-

-letni staż małżeński,
 ich stan zdrowia psychicznego 

i fizycznego musi być dobry,
 ich wiek musi być odpowied-

ni, żeby pozwalał przypuszczać, iż 
będą w stanie wychować dziecko do 
pełnoletności,
  prawidłową rodzinę adop-

cyjną stanowi małżeństwo, a więc 
rodzina pełna,
 w wyjątkowych wypadkach po-

wierza się dzieci osobom samotnym, 
jeżeli posiadają do tego odpowiednie 
warunki (m.in. zapewnioną pomoc 
rodziny, przygotowanie zawodowe 
i wychowawcze, wystarczające wa-
runki materialne i np. wcześniej na-
wiązały głębokie więzi emocjonalne 
z zapoznanym dzieckiem),
 nie karani sądownie, ani nie 

ograniczeni lub pozbawieni praw 
rodzicielskich,

Andrzej Kalisz  stałe miejsce zameldowania,
  stałe, wystarczające źródło 

dochodu,
 dobre warunki mieszkaniowe
 obywatelstwo polskie
 pozytywne ukończenie szko-

lenia przygotowawczego,
 pozytywne orzeczenie komisji 

kwalifikacyjnej ośrodka adopcyjno-
-opiekuńczego po przebiegu procedu-
ry psychologiczno-pedagogicznej.

Procedura psychologiczno-peda-
gogiczna dotyczy między innymi:
 sytuacji rodzinnej,
 moralności i motywacji,
 gotowości i tolerancji wobec 

pochodzenia dziecka oraz stwier-
dzonych niedoborów w zakresie jego 
rozwoju psychofizycznego,
 skutków osierocenia dziecka,
  stosunku rodziny i znajo-

mych do planów adopcyjnych 
kandydatów,
 trybu funkcjonowania rodziny 

i planów związanych ze sprawowaniem 
opieki i wychowywania dziecka,
  doświadczeń w kontaktach 

z dziećmi, świadomości problemów 
i trudności wychowawczych,
 współpracy ze specjalistami, 
Badania psychologiczno-pedago-

giczne są zawsze zależne od potrzeb 
diagnostycznych, a zatem jeżeli za-
chodzi konieczność, są pogłębiane 
nawet o specjalistów spoza ośrodka. 

Po decyzji Komisji Kwalifikacyjnej
ośrodka następuje okres oczekiwa-
nia na dziecko. Zawsze dziecko jest 
na pierwszym miejscu – dobiera się 
rodzinę do dziecka, a nie odwrotnie, 
aczkolwiek uwzględnia się oczywiście 
oczekiwania przyszłych rodziców. 

Pierwsze kontakty kandydatów 
na rodziców adopcyjnych z dziec-
kiem wyzwalają zawsze wielkie 
emocje u obu stron. Nawet kilku-
miesięczne niemowlę, które się nigdy 
nie uśmiechało, wzięte na ręce przez 
przyszłych rodziców adopcyjnych, 
uśmiecha się całą buzią, jakby wie-
działo, że ci ludzie zapewnią mu 
prawdziwą miłość.

Kiedy już dochodzi do pierw-
szych kontaktów z dzieckiem, nawią-
zują się więzi i wzajemne pragnienie 
bycia ze sobą, ośrodek przygotowuje 
stosowny wniosek do sądu wraz 
z wymaganą dokumentacją, opinią 
psychologiczno-pedagogiczną i wy-
wiadem środowiskowym.

Adopcja stanowi wielkie wy-
zwanie i wielki trud. Każde rodzi-
cielstwo wymaga miłości i odwagi, 
lecz rodzicielstwo zastępcze potrze-
buje szczególnej odwagi, dojrzałości 
i umiejętności, które – jak się czasem 
okazuje – nie każdy posiada. Życzę 
zatem zainteresowanym powodze-
nia na drodze ku wielkiemu wy-
zwaniu!

inęło już 5 miesięcy od za-
rejestrowania Bielańskiego 
Stowarzyszenia. Obecnie 

zrzesza ono około 40 członkiń, kobiet 
po mastektomii, czyli po amputacji 
piersi z powodu raka. Operacja 
taka polega na usunięciu gruczołu 
piersiowego oraz węzłów i naczyń 
chłonnych dołu pachowego. Bezpo-
średnio po zabiegu prowadzona jest 
rehabilitacja w Centrum Onkologii, 
która likwiduje lub zmniejsza nieko-
rzystne następstwa leczenia w obrębie 
kończyny i pasa barkowego, a także 
odstającej łopatki. Kontynuacja 
rehabilitacji zalecana jest do końca 
życia i najlepiej, jeśli jest prowadzona 
w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Otrzymałyśmy dotację z urzędu 
m. st. Warszawy na prowadzenie 
Warszawskiego Ośrodka Wsparcia 
Amazonek, który będzie czynny 5–6 
razy w tygodniu. Otwarcie planuje-
my na początku marca br. Obecnie 
czekamy na decyzję Zarządu Dziel-
nicy Bielany dot. przyznania lokalu 
użytkowego. Ośrodek zorganizuje 
rehabilitację grupową, niezbędną 
w okresie pooperacyjnym, masaże 
limfatyczne, zajęcia usprawniające 
na basenie, terapię tańcem, wyjazdy 
na turnusy rehabilitacyjne - tym sa-

Wyzwanie Amazonek
Profilaktyka raka piersi

mym pomoże na nowo odkryć sens 
życia. Dzięki uprzejmości niektórych 
warszawskich teatrów korzystamy 
z zakupu biletów po promocyj-
nych cenach na wybrane spektakle. 
W opinii naszych członkiń, teatr jest 
czynnikiem integrującym i swoistym 
rodzajem psychoterapii, cennym dla 
nas w okresie pooperacyjnym.

Stowarzyszenie Amazonek za-
prasza na spotkania klubowe, któ-
re odbywają się w ostatni wtorek 
miesiąca o godz. 17.30. Na spotka-
niu styczniowym przedstawicielki 
Pofam-Poznań przedstawiły ofertę 
silikonowych protez oraz gorsetów 
protetycznych oraz gościłyśmy ak-
torkę Krystynę Wolańską-Wierz-
biańską.

W każdy wtorek w godz.18.00–
–19.30 dyżurujemy przy Telefonie 
Zaufania 022 834-11-34 w Bielańskim 
Ośrodku Kultury ul. Goldoniego 1.

. Czujesz się zagubiona, samotna?

. Nie wiesz, jak wrócić do nor-
malnego życia?

. Szukasz odpowiedzi na nurtu-
jące pytania?

 PRZYJDŹ! ZADZWOŃ! Wysłu-
chamy, poradzimy, pomożemy

Romana Nawara 
Prezes Stowarzyszenia
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pojrzałem na plan Warszawy: 
jakieś linie, podziały, granice 
dzielnic. W teren ruszyłem, 
by sprawdzić kto naszej pil-
nuje. A tu, proszę: żadnych 

rogatek, pól zaoranych, zasieków, 
budek strażniczych, nic. Europa!    

Zawsze ciekawy byłem, jak 
rzeczywiście wyglądają bielańskie 
rubieże. Co prawda w Internecie 
z pomocą „Google Earth” można 
spojrzeć satelitarnym okiem, lecz 
wrodzony empiryzm zwyciężył. 
„Parę” mam w nogach solidną, więc 
obszedłem obrzeża dzielnicy, do 
garnków sąsiadom zaglądając. Zeszło 
się trochę, a może i dłużej, o czym 
za chwilę. Uparciuch jestem; żadna 
przeszkoda mi nie straszna. Czy pa-
miętacie, gdy tropiąc Potok Bielański 
(„NB” X 2006) przez krzaki obfite się
przedzierałem? A, że przy okazji por-
tki podarłem na płocie jakimś, tym 
cenniejszy materiał powstał...

Wykorzystując pogodę raczej wio-
senną, w buty traperskie błotoodporne 
chyżo wskoczyłem. Do tego plecak: 
suchy prowiant, notes, mapa, lornetka 
plus nóż myśliwski, jakby co. Na kra-
niec dzielnicy (i miasta) za pomocą 
autobusu 110 dotarłem. Gwiżdżąc 
radośnie słynny turystyczno – kolo-
nijny hit: ...jesteśmy jagódki czerwone, 
mieszkamy w lesie zielonym... bystro 
spenetrowałem cały teren. 

Prężnym krokiem podążyłem 
w stronę królującej nad okolicą byłej 
góry śmieci. Niegdyś, jak żuczki, 
samochody MPO z charakterystycz-
nym owalnym odwłokiem na jej 
szczyt mozolnie wjeżdżały. Okolicę 
spowijał duszący, słodko–kwaśny 
odór dymu z nieustannie tlącej się 
podskórnej materii. Gdy porządnie 
zawiało od strony Radiowa, całe 
Bielany chodziły oczadziałe. Ileż 
walk gminno-plemiennych stoczo-
no o likwidację tegoż śmierdziela. 
Do czasu. Dziś, wzgórze porośnięte 
lekko, po sensownej adaptacji na 
punkt widokowy, motocrossową 
trasę, a może i skocznię narciarską 
się nadaje. Sam nie wiem. Tak, na 
głos myślę... U jej podstawy, prze-
cięte nitką torów kolejowych pole, 
gdzie Zakład Utylizacji Odpadów od 
lat stoi. Chyba podziwiałem go zbyt 

Spacerkiem po granicy
Nasze małe Schengen

Leszek Rudnicki

długo (zagrożenie terrorystyczne?), 
bo nagle „strażnik” jakiś wyskoczył 
lingwistycznie – te, sp....j stąd! Ha, 
odszedłem cokolwiek majestatycz-
nie, plecy mu pokazując i całą resztę, 
mniejsza z tym.          

Sobie tylko znanym skrótem 
wszedłem w początkowo smętnie 
rachityczny las, a dalej już duktem 
równoległym do lotniska. Miejscami 
szlak wyboisty bywa, rowerowym 
wyczynom bardziej adekwatny. 
Wiosną i latem (przy odrobinie 
szczęścia) oczko wodne z kijankami 
oraz rześki strumyk wypatrzyć moż-
na, kwieciem żółtym usłany. Część 
lasu pracownicze działki „połknęły”, 
aż do cywilizacyjnego asfaltu na ul. 
Księżycowej. Obok, willowe osiedle 
„kłuje w oko” niejednego zazdrośni-
ka. Mnie to akurat „rybka”; happy 
jestem, gdy komuś krzywa rośnie 
w życiu. Vis-à-vis, Lotnicze Pogo-
towie Ratunkowe oraz Aeroklub 
Warszawski swe siedziby posiada. 
Awionetki i szybowce, romantycznie 
do późnej jesieni po niebie harcują. 
Czasem dwupłatowy „Antek” spado-
chronowych skoczków zrzuci, balon 
znad horyzontu cichutko przypłynie, 
czy sterowiec na linach odpocznie 
zacumowany. Niektórzy już zapo-
mnieli: jeszcze w latach ‘80 wieku 
ubiegłego, wojsko tu niepodzielnie 
rządziło. Helikoptery, odrzutowce, 
a wcześniej transportowe olbrzymy 
ze znajomą, bratnią czerwoną gwiaz-
dą lądowały. Żołnierze z „Kałasza-
mi” wartę odwalali, pilnując lekko 

dziurawego płotu, przez który na 
lewiznę zmykali. Hi! Nomen omen, 
miasto wchłonęło część terenu, no 
i skończyła się militarna zabawa 
przy osiedlu. Końcówkę Księżycowej 
zdobią trzy domki „na krzyż”, a także 
stareńkie „kocie łby”. Mało kto wie, 
że są to zabytkowe przedwojenne 
resztki ulicy... Powązkowskiej!             

Tym sposobem, mijając kolejne 
działki, dotarłem do ul. Powstańców 
Śląskich. 18 lat temu ul. Kochanow-
skiego wytyczała granicę dzielnicy, 
lecz osiedle przy Zgrupowania Żmii 
przepchnęło ją o 200 metrów w stro-
nę Bemowa. Czyli, przybyło nam 
terytorium! Ukończenie wygodnej 
trasy gen. Maczka, definitywnie
usankcjonowało stan prawny. Więc 
pruję wzdłuż niej, za ekranami 
dźwiękoszczelnymi skryty. Obok, 
ścieżka rowerowa z czerwonej kostki 
Bauma prowadząca do centrum. Po 
drodze oglądam mało atrakcyjne 
zaplecze „Centrum Handlowego 
Budownictwa”, przez mieszkańców 
„Małą Bartycką” zwane. Po prze-
cięciu ul. Rudnickiego (jak miło!), 
dosyć komfortowe budynki osiedla 
Piaski „E” podziwiać można w roz-
kwicie. Tu staję wobec industrialnej 
przeszkody, a raczej prawdy nieubła-
ganej: Trasy AK, oddzielającej nas 
(pozornie) od Żoliborza.

By azymut właściwy utrzymać, 
kurs w lewo na Wisłę biorę. Przy 
okazji głęboko współczuję mieszkań-
com ulic Literackiej, a także Ogólnej, 
którym non stop smrodzą pod 
nosem tiry, ciężarówki, autobusy, 
samochody, itp. Horror, zasługujący 
na odrębny artykuł. Póki co, kłusuję 
szerokim przejściem ulicy Broniew-
skiego, żeby na zielonych światłach 
się wyrobić. Chyba jakiś umysłowy 
lekkoatleta synchronizację świateł 
tutaj ustawiał! Pełną kondycję od-
zyskuję dopiero za Parkiem Olszyna. 
Mijam znaną nie tylko żeglarskiej 
braci tawernę, ale też zdrowotny klub 
pewnego słynnego sportowca. Stąd, 
dosłownie rzut beretem do nieist-
niejącego Dworca PKS Marymont, 
gdzie stacja metra „Słodowiec” swą 
infrastrukturę posiada. Za Mary-
moncką w krzaki Parku Kaskada 
zdecydowanie się wbijam, idąc do 
mostu Grota-Roweckiego, na ile to 

możliwe. Czasem graniczna 
linia prosta nie wchodzi 
w grę, trzeba nadłożyć drogi, 
czego przykładem jest ul. 
Rudzka. Z jednej strony, 
jakże znajomy gmach STO-
EN-u, a z drugiej, przy trasie, 
stacja dla zmotoryzowanego 
narodu. Ruchem konika sza-
chowego wieżowce osiedla 
Ruda omijam, do ul. Gwiaź-
dzistej zmierzając. Dosłow-
nie za chwilę, malownicza 
jak zawsze Kępa Potocka swe 
podwoje otwiera.               

Trochę nielegalnie na 
drugą stronę Wybrzeża 
Gdyńskiego przemykam. 
Jakby tego było mało, gra-
nica dzielnicy (wg mapy) 
przebiega środkiem Wisły. 

Wpław nie będę płynął! Ta opcja 
wymaga kompromisu. Wędruję 
częściowo przez chaszcze przybrzeż-
ne, w których oprócz śmieci nic 
ciekawego się nie dzieje. Teren od 
wielu, wielu lat czeka na sensowne 
zagospodarowanie. Śmiały, wizjo-
nerski projekt z pewnością zyskałby 
wsparcie unijnej kasy. Tymczasem, 
miasto wciąż tyłem do rzeki obra-
żone stoi. Zniechęcony lekko zasta-
nym widokiem, na trakt zawracam 
obok Lasu Bielańskiego, znanemu 
każdemu mieszkańcowi stolicy. 
Za chwil kilka przy Wiśle jestem, 
gdzieś w okolicach Uniwersytetu im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na 
horyzoncie samotny rybak w lekkiej 
mgle stoi, kij mocząc z miłości ich-
tiologicznej. Cicho podchodzę, by 
wodnego trofeum nie spłoszyć. Pro-
szę się nie czaić – mówi ten ktoś, nie 
odwracając głowy – ma wziąć, 
to weźmie. I tkwimy w ciszy, 
czasem tylko rybitwa piśnie, 
wreszcie zagadał – a pan ze 
straży przyrody, że po krza-
kach łazi? Zwiedzam nasze 
dzielnicowe granice – odpo-
wiadam prawdziwie. Chyba 
nie wierzy, spogląda, jakbym 
„nierówno pod sufitem miał”.
Peta międli zgasłego, czapkę 
poprawia, po czym stwierdza 
– nie moja sprawa, pytam, bo 
mi szczęka zmarzła. Hmm, 
ciekawe podejście... Człapię 
dalej; poniżej drzewa, zarośla, 
kępy rozmaite, gdzie gniazda 
ptasie na wietrze się kiwają. 
Tam łódką dotrzeć można, 
ewentualnie wodolotem.                                                          

Chwilowy powrót do 
cywilizacji – nie ukrywam 
– pewnym szokiem jest. Oko-
lice uliczek Farysa i Prozy 
głębokiej metamorfozie ule-
gły, za sprawą kilku extra 
rezydencji godnych Wilanowa 
czy Konstancina. Zakątek 
wyraźnie porządnieje, a jesz-
cze niedawno bida z nędzą tu 
tańcowały. Fakt, teren urokli-
wy jest nad wyraz, szczególnie 
wiosną, gdy ogrody liczne 
kwitną. Konsekwentnie brnę 
przez Park Młociński, aby 
jak najbliżej Wisły pójść. Nie 
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zawsze to możliwe, ale czuję (jak pies 
myśliwski) pobliski zapach wody, 
czyli trop dobry. Przyroda miejscami 
nader archaiczna, jakby czas stanął 
w miejscu. Nie dziwota, że właśnie 
tu Jerzy Hoffman kręcił fragmenty
filmu „Ogniem i mieczem” z urodzi-
wą „dziewczyną Bonda” – Izabellą 
Skorupco. Tak zadumany, Łomianki 
witam, gdzie ulica Pułkowa w Ko-
lejową przechodzi. To już słynna 
wylotowa „7”, która przez Modlin, 
Mławę, Ostródę oraz Elbląg do 
Gdańska prowadzi.  

W barze jakimś kiełbasę zaja-
dam ze smakiem, sił nabierając. To 
już właściwie ostatni etap wizytacji 
granic naszych. Skręcam do ulicy 
Estrady, która wije się, że końca nie 
widać. Kampinoski Park Narodowy 
tuż, tuż, niemal w zasięgu ręki. Raz 
gęściej, raz rzadziej chałupy, domki 
oraz wille przeróżne stoją, a każda 
z innej „parafii”. I dobrze, pejzaż
bardziej rozmaity, mniej nudny. Niby 
skraj miasta, a jakby wieś jeszcze była, 
ciekawy melanż. Kury leniwie łażą ro-
baka szukając, jakaś koza miotłę wci-
na, czasem ostry pies zaszczeka. Lubię 
takie swojskie klimaty. Skrajem drogi 
idę, niemal ocierając się o pobliskie 
knieje. Przy okazji dobra wiadomość 
dla turysty miastowego: kto szuka 
oznakowanego szlaku dla pieszych 
lub rowerzystów, ten znajdzie. Lub 
drogę do Rezerwatu Łuże czy Opaleń, 
w którym fajnie jest o każdej porze 
roku: wiem co mówię, bo bywałem 
tam wielokrotnie. Jeszcze chwila 
i już Stację Energetyczną „Mościska” 
mijam, swoisty kwadrat zamykając 
przy Szkole Podstawowej nr 79 na ul. 
Estrady róg Arkuszowej. Ha! Niezły 
kawał dzielnicy obszedłem, zaliczając 
grubo ponad 20 km. Warto było.    

Tu, konkluzja mnie naszła słuszna 
i jakże aktualna. Prawdziwe granice 
nie na mapie istnieją, lecz w głowach 
naszych. Właśnie te przekraczać śmia-
ło trzeba, by obszary nowe poznać 
i stereotypom tanim nie ulegać.  

S

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

twojapralnia@gmail.com      www.twoja-pralnia.com 

PIERZEMY
I CZY�CIMY

W S Z Y S T K O

ODBIÓR I DOSTAWA 
DO KLIENTA 

Zapraszamy pon.-pt. 8-20    sob. 8-14 
Parking, podjazd dla niepe�nosprawnych 

Podziękowanie

Dla całego oddziału 
neurochirurgii Szpitala 

Bielańskiego, 
a w szczególności 

dla dr n med. 
Mariusza 

Głowackiego 
za przeprowadzenie 

ciężkiej operacji 
neurochirurgicznej

składa

Roman Mews

Zakład pogrzebowy 
„Bielany” 

w Warszawie przy 
ul. Renesansowej 4.

Kompleksowa 
obsługa pogrzebów.

Telefon całodobowy 
022 425 72 77.
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ego wyraziste, jasne oczy patrzyły 
uważnie, ale też życzliwie. Budził 
podziw i szacunek, zjednywał 

sympatię. Szarmancki, pełen prostoty 
i wrodzonej kultury osobistej. Młody 
duchem, 93-letni mgr inż. Józef Teliga, 
pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz 
podziemnego Związku Walki Zbrojnej 
i Armii Krajowej. Jego zasługi dla Polski 
są i pozostaną nie do przecenienia.

W latach II wojny światowej le-
gendarny Szef Wywiadu Wojskowego 
AK na Okręg Świętokrzyski Ziemi Ra-
domsko-Kieleckiej. W wielu niepraw-
dopodobnych akcjach i operacjach 
(odnotowanych w piśmiennictwie 

Odszedł na zawsze Wielki Człowiek...
Śp. Pułkownik Józef Teliga

wojskowym) igrał ze śmiercią, oddając 
także przysługi wywiadom państw 
sprzymierzonych. Po wojnie, żołnierz 
podziemia niepodległościowego, wie-
lokrotnie aresztowany i więziony, naj-
starszy wiekiem więzień komunizmu. 

Dla nas, bielańskich seniorów, 
był przez długie lata, aż do końca dni 
swoich, wielkim autorytetem, Kocha-
nym Panem Pułkownikiem, doradcą, 
nauczycielem, przyjacielem. Szkoda, 
że tak późno mieliśmy zaszczyt Go 
poznać. Ale w tych ostatnich 8 latach 
był wciąż z nami. Towarzyszył nam na 
kilku płaszczyznach naszego społecz-
nego działania: w comiesięcznych, 

historyczno-patriotycznych wieczo-
rach pod hasłem” „A w sobotę coś dla 
ducha”,  organizowanych przez Zespół 
Animatorów Kultury. Był wśród 
kombatantów Armii Krajowej „Gru-
py Kampinos”, a także w Komitecie 
Upamiętnienia Ofiar Niemieckiego 
Obozu Zagłady KL Warschau.

Skąd Pan Pułkownik czerpał tę 
zadziwiającą, młodzieńczą energię 
w późnej jesieni swego życia?

Kto Go znał – odpowie po prostu, 
że czerpał tę energię z serca polskiego 
żołnierza, wiernego Bogu i Ojczyź-
nie, uparcie wierzącego w nadejście 
lepszego jutra dla Polski.

We wspomnieniach widzimy 
Jego szczupłą sylwetkę, sprężysty 
krok, gdy spotykaliśmy się na rocz-
nicowych apelach w Puszczy Kam-
pinoskiej, w Jaktorowie, Wierszach, 
Budach Zosinych, przy ognisku na 
Polanie Opaleń. Pamiętamy, jak 
na Wrzecionie, w czasie sobotnich 
spotkań, z wielkim zaintereso-
waniem uczestniczyliśmy w Jego 
„lekcjach historii”, którą w imię 
prawdy „odkłamywał”, wsłuchani 
w wojenne opowieści, pełne niezna-
nych nam faktów i wydarzeń. Był 
nam także wiernym towarzyszem 
w ziemskich pożegnaniach naszych 
kolegów, m.in. pułkownika Stani-
sława Znajewskiego, Zygmunta 
Błażejewskiego. Był z nami na 
mszach za Ojczyznę na Żoliborzu, 
na zebraniach Komitetu Katyńskie-
go. Wszędzie, wszędzie, gdzie była 
i gdzie jest Polska. Będzie nam Go 
bardzo brakowało. Bardzo.

29 stycznia br., w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego w Warszawie, 
w gronie przyjaciół, powierzyliśmy 
Panu Bogu duszę Śp. Pułkownika 
Józefa Teligi, wiernego żołnierza 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Cześć Jego Pamięci!
Zespół Animatorów Kultury

Rady Programowej Seniorów 
Bielańskich

Środowisko „Grupa Kampinos” 
Armii Krajowej

Wiesława 
Żywiecka 

Galeria postaci 
niezwykłych

Urodzona na Polesiu, cór-
ka oficera WP, żona Sybiraka 
z Kazachstanu, synowa teścia 
zamordowanego w Twerze. Przy-
pomnijmy, że wiosną 1940 r. 
NKWD, mające siedzibę w Twe-
rze wymordowało tam ponad 
6200 polskich policjantów i in-
nych więźniów z obozu w Ostasz-
kowie.

Wojna zastała rodzinę pani 
Wiesławy na Kresach. Na szczę-
ście zdołali uciec przed bol-
szewikami i przedostali się do 
krewnych w Warszawie.

Od wielu lat działa aktywnie 
w Związku Sybiraków. Tu oka-
zała się być osobą o niespożytej 
energii i pełną inicjatyw. Została 
sekretarzem w Zarządzie Koła na 
Żoliborzu, a od kwietnia 1994 r. 
pełni równocześnie funkcję se-
kretarza w Zarządzie Oddziału 
Warszawskiego Związku Sybira-
ków. W 2002 r. została prezesem 
Żoliborsko-Bielańskiego Koła 
Sybiraków. Jest nim do dziś. 

Warto jeszcze dodać, że pani 
Wiesława Żywiecka jest też 
korespondentem kwartalnika 
„Sybirak”.

Niezwykle pracochłonnym 
był dla pani Wiesławy i całego 
zarządu Koła, a zwłaszcza dla 
Danuty Rekuć, rok 2004, kiedy 
to Sejm ustanowił Krzyż Zesłań-
ców Sybiru i trzeba było zebrać 
od członków Koła dodatkowe 
dane personalne. Uporali się 
z tym – wszyscy zweryfikowani 
Sybiracy otrzymali te krzyże 
wraz z legitymacjami. Uroczy-
stości z tym związane wszyscy 
przeżywali z ogromnym wzru-
szeniem.

Wiesława Żywiecka cieszy 
się zasłużonym autorytetem 
Sybiraków. Określana jest przez 
nich mianem - filar Zarządu Koła. 
Gratulujemy!

Mieczysław Pierzchała

ierwsze tegoroczne spotkanie 
członków Bielańskiego Klubu 
Kombatanta odbyło się 16 

stycznia (tradycyjnie w trzecią środę 
miesiąca).w Bibliotece Publicznej 
im. St. Staszica przy ul. Duracza 
19 w Warszawie. Dominowały na 
nim dwa tematy: przedstawienie 
uczestnikom propozycji tematycz-
nych poszczególnych spotkań do 
końca 2008 r. oraz zapoznanie 
kombatantów z planem uroczystości 
patriotycznych, jakie odbędą się na 
terenie Dzielnicy Bielany. Obydwa 
dokumenty zostały opracowane 
i przedstawione na zebraniu przez 
Stefanię Dąbrowską z Wydziału 
Kultury.

- Na zebraniu 20 lutego oprócz 
spraw organizacyjnych przewidziano 
prelekcję historyczną, którą wygłosił 
niżej podpisany (streszczenie tego 
referatu zamieścimy w marcowym 
numerze „NB”).

- 19 marca odbędzie się uroczyste 
spotkanie środowisk kombatancjich 
z okazji Świąt Wielkanocnych.

- 16 kwietnia omówienie uro-
czystości z okazji Dnia Zwycięstwa 
oraz krótka relacja historyczna na 
ten temat, a także sprawy organi-
zacyjne.

Uroczyście i patriotycznie
Spotkania kombatantów 

- 21 maja odbędzie się spotkanie 
środowisk kombatanckich w siedzi-
bie Grupy Kampinos AK przy ul. 
Wrzeciono 5A.

- 18 czerwca poza sprawami 
organizacyjnymi zostaną omó-
wione uroczystości patriotyczne, 
jakie odbędą się z okazji rocznicy 
Powstania Warszawskiego, a także 
prelekcja na temat walk o lotnisko 
bielańskie.

- 16 lipca omówienie planowa-
nych rocznicowych uroczystości 
patriotycznych wraz z krótkimi rela-
cjami uczestników tych wydarzeń.

- 20 sierpnia podsumowanie 
organizacji imprez, jakie odbyły się 
z okazji rocznicy Powstania War-
szawskiego.

- 24 września omówienie orga-
nizacji spotkań z okazji rocznicy 
napaści Sowietów na Polskę oraz 
sprawy organizacyjne.

- 15 października uroczystości 
z okazji 90 rocznicy odzyskania 
niepodległości Polski. Relację histo-
ryczną na ten temat wygłosi niżej 
podpisany.

- 19 listopada podsumowanie 
wszystkich odbytych uroczystości 
patriotycznych na terenie Dzielnicy 
Bielany oraz sprawy organizacyjne.

- 17 grudnia spotkanie środo-
wisk kombatanckich z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Wykaz planowanych na 2008 
rok uroczystości na terenie Dziel-
nicy Bielany:

- W czwartek 8 maja o godz. 
12.00 spotkamy się na Mszy św. 
w kościele pw. Marii Magdaleny, 
po czym przejdziemy na Cmentarz 
Wawrzyszewski, gdzie odbędzie 
się uroczystość patriotyczna przy 
pomniku 30 Pułku Strzelców Ka-
niowskich.

- W piątek 1 sierpnia w Miejscach 
Pamięci Narodowej na Bielanach 
młodzież szkolna z udziałem komba-
tantów złoży kwiaty i zapali znicze.

- W niedzielę 3 sierpnia po Mszy św. 
o godz. 12.00 w kościele parafialnym na 
Młocinach odbędzie się uroczystość pa-
triotyczna przy głazie pamiątkowym na 
ul. Michaliny 10 dla uczczenia rocznicy 
Powstania Warszawskiego.

- W poniedziałek 1 września z oka-
zji rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej odprawiona będzie Msza św. 
w kościele pw. Marii Magdaleny, po 
czym przejdziemy na Cmentarz Waw-
rzyszewski, gdzie o godz. 13.00 przy po-
mniku 30 Pułku Strzelców Kaniowskich 
odbędzie się uroczystość patriotyczna, 
a następnie o godz. 14.30 w Klubie 
WSBM „Chomiczówka” będziemy okla-
skiwać wykonawców koncertu.

- W niedzielę 14 września o godz. 
12.00 odbędzie się Msza św. w kościele 
pw. św. Zygmunta, a o godz. 13.00 

zaplanowano uroczystość patriotycz-
ną przy głazie pamiątkowym ku czci 
poległych i pomordowanych żołnierzy 
77 Pułku Armii Krajowej Okręgu No-
wogródzkiego i mieszkańców Ziemi 
Lidzkiej. Z pewnością zaśpiewa też, 
jak co roku, „Chór Armii Krajowej”.

- W środę 17 września w rocz-
nicę napaści Sowietów na Polskę 
odbędzie się w kościele pw. Zesłania 
Ducha św. przy ul. Broniewskiego 44 
uroczysta Msza św., którą zakończy 
złożenie kwiatów pod pamiątkową 
tablicą. Organizatorem uroczystości 
jest Zarząd Koła nr 5 Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów.

- W piątek 19 września o godz. 
12.00 Bielański Klub Kombatanta za-
prasza pod pomnik przy ul. Kasprowi-
cza (przy hucie Alcelor) na uroczystość 
patriotyczną w rocznicę historycznej 
bitwy „Warszawskie Termopile”.

- We wtorek 11 listopada o godz. 
12.00 przy pomniku Marszałka Józefa 
Pilsudskiego na terenie AWF, ul. 
Marymoncka 34 uczcimy 90 rocznicę 
odzyskania niepodległości Polski.

Ponadto w środę 19 marca w Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Duracza 
uczestnicy środowisk kombatanckich 
podzielą się jajeczkiem z okazji Świąt 
Wielkanocnych, a w środę 17 grudnia 
będą łamać Bożenarodzeniowy opłatek 
w sali Bielańskiego Ośrodka Kultury.

Do zobaczenia.

Mieczysław Pierzchała
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Na pierwszym planie Józef Teliga
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A to Polska, właśnie...
Podkoziołek w Osięcinach

słoneczną niedzielę, 10 
lutego radni Bielan wraz 
z burmistrzem Zbignie-

wem Dubielem, gościli ostatnio 
w gminie Osięciny, w powiecie Ra-
dziejowskim. 

Gmina ta ma długą i bogatą 
historię. Na powierzchni 123 km 
kw. mieszka tu około 10 tys. osób. 
Pierwsze wzmianki o osadzie pocho-
dzą z 1295 r., gdy jej właścicielem był 
Przecław z Osięcin, a w roku 1841 
panem na Osięcinach i przyległych 

ziemiach został Józef hrabia Skar-
bek, który znany był z doskonałej 
organizacji pracy na swoim terenie. 

Dziś gmina słynie z dobrych gleb, 
stąd dominująca rola rolnictwa. Wójt 
Jerzy Izydorski zaprosił naszych 
radnych na tradycyjny Podkoziołek, 
połączony z występem folklorystycz-
nego zespołu „Kujawy-Bachorne”. 
Jego założycielce i kierowniczce od 
1994 r., niezmordowanej pani Tere-
sie Wyrzykowskiej inscenizowanie 
dawnych obrzędów przychodzi jak 

z płatka. Usiądzie, pomyśli i już ma 
gotowy scenariusz. Następnie rozda 
role i po kilku próbach – przedsta-
wienie gotowe. 

Ujrzeliśmy zatem w Gminnym 
Ośrodku Kultury piękną inscenizację 
pod nazwą „Karczma Żydowska”, połą-
czoną z kujawskimi tańcami i zwycza-
jami ludowymi. Mieliśmy także okazję 
obejrzeć znany w Wielkopolsce, na 
Pomorzu i na Kujawach Podkoziołek 
kończący karnawał (ostatkową zabawę 
przed Popielcem). Słynne Podkoziołki 

(zwyczaj chodzenia z kozą) urządzano 
w karczmach, a muzykantów opła-
cano z dobrowolnych składek, które 
wkładano „pod koziołka”, figurkę
stojącą na talerzu nakrytym serwetą. 
Muzykanci śpiewali: „pod koziołka 
trzeba dać, jeśli chcecie tańcować” 
i ten bajecznie kolorowy 25 osobowy 
zespół seniorów, także z udziałem 
młodzieży, przekazał nam nie tylko 
prastare zwyczaje i scenki z życia, ale 
również przyśpiewki kujawskie. 

Po występach głos zabrał wójt 
gminy Jerzy Izydorski, który za-
poznał radnych Bielan z historią 
i osiągnięciami Osięcin. Przemówie-
nie burmistrza Zbigniewa Dubiela 
zakończyło część oficjalną spotkania
radnych Warszawy z przedstawicie-
lami gminy Osięciny. 

— W gminie naszej przy pielę-
gnowaniu tradycji i zwyczajów staro-
polskich najlepiej słychać bijące serce 
Kujaw — powiedział na zakończenie 
wójt Izydorski. Odjeżdżającego bur-
mistrza i radnych żegnał tańczący 
zespół folklorystyczny.

Myślę, że tego typu spotkania są 
bardzo potrzebne w celu nawiązania 
kontaktów między ludźmi, pocho-
dzącymi z różnych miejsc Polski. 
Służą także wymianie doświadczeń 
i powinny być kontynuowane. Warto 
dodać, że zespół „Kujawy-Bachorne” 
został już po raz drugi zaproszony 
przez Stowarzyszenie Pomocy Star-
szej Generacji Vis Major do Warsza-
wy na wspólne śniadanie wielkanoc-
ne 15 marca do Szkoły Podstawowej 
nr 53 przy ul. Rudzka 6. 

Teresa Renata Banasiak 
radna Bielan

Dzień, jak 
co dzień

Zbudzona słoneczkiem prze-
świtującym przez story, czym 
prędzej podbiegłam do okna. 
Rzeczywiście! – po jesiennych 
szarugach w środku zimy wstawał 
piękny, bezchmurny dzień. Nagle 
w polu mojego widzenia pojawił 
się sąsiad z parteru, uzbrojony 
w szczotkę i śmietniczkę. - Będzie 
wymiatał z samochodu! – pomy-
ślałam i poszłam zaparzyć szybko 
kawę, żeby nie przegapić momentu 
wyrzucania śmieci. Sąsiad samo-
chód ma dostawczy, a że prowadzi 
firmę konserwacji wnętrz, wozi
nim wszystko, czego takiej firmie
potrzeba lub nie: od farb i desek 
do gruzu.

Zdążyłam. Właśnie przygo-
tował dwa pękate worki, sądząc 
po wysiłku, z jakim je dźwignął 
– nielekkie. I – łatwo to było prze-
widzieć! – rzuciwszy okiem na po-
bliskie okna, chyłkiem przemknął 
przez uliczkę pod balkonem, ku 
„wietnamskiemu” śmietnikowi. 
Śmietnik był zamknięty na kłód-
kę, więc zostawił wory pod nim 
i spokojnie wrócił na śniadanie. Jak 
się mieszka w jednej klatce przez 
trzydzieści lat, to – chcąc nie chcąc 
– zna się przywary lokatorów. Po 
dniach pluchy śmieci uzbierało 
się za dużo, by je, jak to miewał we 
zwyczaju, wmieść pod opla dokto-
ra S. z czwartego piętra.

Zanim wzięłam prysznic, ubra-
łam się, zjadłam, pozmywałam 
– zrobiła się dziesiąta, o której zwy-
kle wychodzę z domu. O tej porze 
otwierają wietnamski bar, który 
mieści się przy ul. Żeromskiego, 
naprzeciwko naszego bloku. Dwaj 
chłopcy stali przy żelaznej skrzyni, 
która pełni tam rolę śmietnika, i o 
czymś ze wzburzeniem gardłowali. 
Po czym chwycili za wory i po-
ciągnęli do śmietnika blokowego. 
Stoi za blokiem, blok jest długi, do 
Wietnamczyków dużo bliżej – nie 
pierwszy raz ludzie tu podrzucają 
różne odpady. Kiedyś podobno 
podrzucili zlewozmywak razem 
z obudową i potem opowiadano, 
że bar – mający przecież legalną 
koncesję na działalność i związaną 
z nią opiekę - zażądał od policji 
sprawdzenia, który z lokatorów 
robił ostatnio remont kuchni. Ja 
się im nie dziwię. Swoich śmieci 
mają przecież od metra, a wywóz 
kosztuje: im więcej do wywiezie-
nia, tym drożej.

Popatrzyłam, jak ciągną te 
wory i poszłam na przystanek 
autobusowy. Obok wiaty stoją dwa 
kamienne kosze. Były pełne rekla-
mówek ze śmieciami, a co się nie 
zmieściło, stało oparte o kosze. 

Dwaj bezdomni beztrosko 
grzebali w reklamówkach, wygrze-
bując puszki po piwie, a przy okazji 
rozrzucając dookoła opakowania, 
resztki jadła – wszystko, co czło-
wiek zwykł był wyrzucać, gdzie 
popadnie.

Zachodzisz w głowę: dlaczego 
nie wyrzuca do śmietnika, który 
zbudowano mu na osiedlu?

Powiem Ci: bo jest człowie-
kiem bez kultury.

Irma

ejzaż polski” to niezwykle 
barwna, indywidualna wysta-
wa malarska dra Włodzimie-

rza Cerańskiego, z którą mieliśmy 
okazję zapoznać się w sobotę 2 lutego 
w Sali akademickiej kościoła św. 
Zygmunta na Bielanach.

Około 50 prac zgromadzonych na 
wernisażu świadczy przede wszyst-
kim o tym, że ich autor bynajmniej 
nie jest amatorem. Myślę także, że na 
swej wystawie dr Cerański, lekarz chi-
rurg, odpowiedział jasno na stawiane 
przez krytykę pytanie, czy po modnej 
ostatnio sztuce korzystającej z takich 
wynalazków, jak wideo, instalacje, 
performance czy fotografie, umie-
jętność posługiwania się pędzlem 
i farbami może się jeszcze przydać? 

Jak każdą wystawę tak i tę wła-
śnie oglądać można na kilka sposo-
bów — śledząc rozwój stylu doktora 
Cerańskiego od początków do chwili 
obecnej.

Dla mnie jednak najważniejszy 
wydaje się – i przy nim się zatrzy-
mam – swojski sposób przedsta-
wienia piękna naszego krajobrazu. 
Wszak wierzba i brzoza to najbar-
dziej „polskie drzewa” ukochane 
przez malarzy, szczególnie kojarzone 
przez miłośników muzyki związane 
nie tylko z Chopinem i Żelazową 
Wolą. W komercyjnym i stechni-
cyzowanym świecie piękno przy-
rody pozwala nam oderwac się od 
problemów dnia codziennego. Nie 

Krajobrazy polskie oczami chirurga
Wystawa malarska dra Włodzimierza Cerańskiego 

można przejść obojętnie obok takich 
obrazów Włodzimierza Cerańskie-
go, jak: „Brzozy w Rabie”, „Kaczy 
Staw”, „Skuta Narew”, „Grabarka” 
czy przepiękna, wisząca na brzozie 
kapliczka. Obrazy te powstały w cza-
sie wyjazdów plenerowych. 

Malujący od 30 lat techniką olej-
ną a ostatnio akrylową, niewątpliwie 
utalentowany lekarz chirurg uczęsz-

czał do pracowni Jacka Bukowskiego. 
Od roku 2000 jest głównym anima-
torem ruchu plastycznego w samo-
rządzie lekarskim i organizatorem 
corocznych plenerów malarskich 
pod egidą Naczelnej Rady Lekar-
skiej i Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Warszawie. Mieliśmy już okazję 
obejrzeć w kościele św. Zygmunta 
bardzo ciekawe prace malujących 

lekarzy, a w tym roku na przełomie 
czerwca i lipca Okręgowa Izba 
lekarska w Szczecinie organizuje 
plener malarski nad jeziorem Dębie. 
Czekamy zatem na kolejną okazję 
by móc pochylić się nad tajemnicą 
przyrody, widzianą oczyma utalen-
towanych lekarzy.

 Teresa Renata Banasiak 
radna Bielan

Cykl rozmów o książkach
Na mapie kulturalnej warszaw-

skich Bielan pojawiło się miejsce, 
gdzie miłośnicy książek mogą spo-
tkać się i porozmawiać z pisarzami. 
9 lutego Księgarnia „Przy Ago-
rze” zainaugurowała cykl rozmów 
o książkach, na które zapraszani 
będą kolejni autorzy.

Pierwszym gościem Czytel-
ników i Księgarni był Konrad T. 
Lewandowski, autor opowiadań 
i powieści fantastycznych oraz 
sensacyjnych a także esejów filozo-
ficznych. Jego najbardziej znanymi
książkami są „Noteka 2015” (za 
którą otrzymał w 1995 r. Nagrodę 
im. Zajdla), saga o kotołaku Ksinie, 
cykl „warszawskich” kryminałów 
„Magnetyzer”, „Bogini z Labradoru” 
i „Elektryczne perły”. Prezentowany 
był także najnowszy tomik esejów 
filozoficznych „Pochwała herezji”.

Zapowiedzi kulturalne na Bielanach w marcu
Spotkanie było na tyle zajmujące, 

że trwało 5 godzin. Poprowadziła je 
w sposób niezwykle sprawny i pro-
fesjonalny znana krytyczka literacka 
i dziennikarka Agnieszka Papieska.

Waldemar Różycki

„Muzyka na Wrzecionie”
W niedzielę 2 marca 2008 r. 

godz. 19.00 w kościele Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny przy ul. Przy Agorze 9, odbę-
dzie się Koncert na Wielki Post – B. 
A. C. H.  Trio w składzie: Joanna 
Brych – skrzypce, Maria Krystyniak 
– altówka, Marzena Białobrzeska-
-Korzycka - wiolonczela.

W programie: J. S. Bach, A. Co-
relli, G. P. Telemann.

Organizatorzy:  Wydział Kultury 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
Parafia Niepokalanego Poczęcia
NMP, CELLO Studio Artystyczne. 

Spotkanie młodzieży 
Archidiecezji 
Warszawskiej

W Niedzielę Palmową,  16 mar-
ca 2008 r. w kościele Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
przy ul. Przy Agorze 9 odbędzie się 
spotkanie warszawskiej młodzie-
ży – duchowe przygotowanie do 
XXIII Światowych Dni Młodzieży 
- Sydney 2008 organizowane przez 
Archidiecezję Warszawską. 

Koncert muzyki gospel oraz 
oprawa muzyczna  uroczystej mszy 
św. o godz. 17.00 w wykonaniu So-
und’n’Grace www.sng.art.pl.

Organizatorzy:  Wydział Kultu-
ry Dzielnicy Bielany m. st. Warsza-
wy, Parafia Niepokalanego Poczęcia
NMP, CELLO Studio Artystyczne.
Wstęp na dwa koncerty wolny.

Jarosław Bobin

Fo
t. 

A
rc

h.
 R

ad
y 

Pr
og

ra
m

ow
ej

Burmistrz Zbigniew Dubiel w gościnie w gminie Osięciny

W

P



EDUKACJA10 Nasze Bielany nr 2/2008

Oddziały  przedszkolne  dla dzieci sześcioletnich  
zorganizowane  w przedszkolach w roku szkolnym 2008/2009

L.p.  Nazwa przedszkola     Adres                           Planowana liczba  
                                                                                        oddziałów „zerowych”
1. Przedszkole nr 39  „Pod Topolami”   ul. Dorycka 1 tel: 835-08-09  1
2. Przedszkole nr 49  „Pluszowy Miś”  ul. Skalbmierska 12 tel: 834-00-12 1
3. Przedszkole nr 97  „ Leśna Polanka”  ul. Twardowska 23 tel: 834-13-41  1
4. Przedszkole nr 105  „Wesoła Stopiątka” ul. J. Kochanowskiego 10 tel: 633-01-19 1
5. Przedszkole nr 181 „Wesołe Nutki”  ul. K. Pruszyńskiego 5 tel: 834-16-30 1
6. Przedszkole nr 182  „ Tajemniczy Ogród” ul. Z. Nałkowskiej 3 tel: 669-66-85 1
7. Przedszkole nr 236  „ Mali Odkrywcy” ul. J. Fontany 2 tel: 834-65-85  1
8. Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”  ul. Marymoncka 34 tel: 834-04-31 w. 357 1
9. Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących
 nr 245 „Sowy Mądrej Głowy” ul. K. Pruszyńskiego 1teL; 834-06-89 1
10. Przedszkole nr 268  „Słoneczny Promyk”  ul. Przytyk 5a tel:834-35-97  1
11. Przedszkole nr 271  „Wróbelka Elemelka” ul. W. Broniewskiego 93 tel:633-38-77 1
12. Przedszkole nr 287  „Piotrusia Pana” ul. W. Broniewskiego 81 tel: 633-64-18 1
13. Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat”  ul. L. Staffa 7b tel: 835-38-73  1
14. Przedszkole nr 306  ul. Szegedyńska 13 tel: 834-82-13  1
15. Przedszkole nr 307 „Wesołe Ekoludki”  ul. Księgarzy 9 tel: 834-79-43  1
16. Przedszkole nr 309 „Baśniowa Kraina”  ul. J. Ch. Andersena 7 tel: 663-12-91 1
17. Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” ul. J. Kochanowskiego 9a tel: 633-00-95 1
18. Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina”  ul. J. Conrada 10a tel: 669-72-42  1
19. Przedszkole nr 328 „Akademia pod Czereśnią”  ul. M. Dąbrowskiej 5a tel: 669-78-13 1
20. Przedszkole nr 334 im. „Jasia i Małgosi”  ul. Przy Agorze 12 tel: 834-71-57  1
21. Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka”  ul. W. Bogusławskiego 8a tel: 663-66-28 1
22. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341
 „Kota Filemona” ul. Wergiliusza 7 tel: 663-60-69  1
23. Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem” ul. Klaudyny 8 tel: 833-15-85  1
24. Przedszkole nr 364 „Pod Tęczą”  ul. Gwiaździsta 27 tel: 833-03-91  1

Oddziały  przedszkolne dla dzieci sześcioletnich zorganizowane  
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2008/2009

L.p.              Nazwa szkoły podstawowej   Adres                          Planowana liczba  
                                            oddziałów „zerowych”
1. Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego ul. Rudzka 6 tel: 833-65-65  1
2. Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk ul. Samogłoski 9 tel: 834-09-92  2
3. Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego  ul. Arkuszowa 202 tel: 835-00-75  1
4. Szkoła Podstawowa nr 80 im. M. Kownackiej ul. Aspekt 48 tel: 669-79-37  2
5. Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza ul. Staffa 21 tel: 834-03-87  1
6. Szkoła Podstawowa nr 209 im. H. Ordonówny ul. Reymonta 25 tel: 663-55-69  1
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
 nr 214 w Zespole Szkół
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 56 ul. Fontany 1 tel: 834-65-68  1
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
 nr 223  im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej ul. Kasprowicza 107 tel: 834-26-78 1
9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
 nr 247 im. K. Lisieckiego “Dziadka” ul. Wrzeciono 9 tel: 834-12-49  2
10. Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr A. Landy ul. Balcerzaka 1 tel: 834-64-74  2
11. Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza ul. Broniewskiego 99a tel: 663-73-39 1
12. Szkoła Podstawowa nr 293 im. J. Kochanowskiego ul. Kochanowskiego 8 tel: 633-13-77 1

ozpoczyna się okres zapisu dzieci do 
warszawskich przedszkoli. Tegoroczne 
przyjęcia do przedszkoli usprawni elek-

troniczny system ewidencji podań i wspomagania 
zapisu. Na stronie internetowej Biura Edukacji  
www.edukacja.warszawa.pl  w pliku „Droga trzy-
latków do przedszkola” znajdą  Państwo  informa-
cje, które pokazują krok po kroku całą tegoroczną 
procedurę zapisu dziecka do przedszkola.

Najważniejsze terminy rozpoczęcia 
i przebiegu rekrutacji:
 System elektronicznej ewidencji podań 

dotyczy dzieci urodzonych w latach 2004 
i 2005, zamieszkałych w Warszawie, które 
w bieżącym roku szkolnym nie chodziły do 
przedszkola publicznego. 
  Rodzice dzieci już uczęszczających do 

przedszkola zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęsz-
czania dziecka do placówki w kolejnym roku i nie 
uczestniczą w zapisie elektronicznym. 
 Od 3 marca 2008 r. rodzic będzie mógł 

na stronie internetowej Biura Edukacji zało-
żyć konto użytkownika i wypełnić formularz 
wniosku o przyjęcie dziecka do wybranego 
przedszkola, we wniosku należy podać rów-
nież zgodnie z preferencjami listę wybranych 
dodatkowo przedszkoli publicznych. 
  Do 30 marca 2008 r. wydrukowany 

wniosek należy złożyć do pierwszego wybra-
nego przez siebie przedszkola - przedszkola 
pierwszego wyboru. 
 Rodzice, którzy nie mają dostępu do in-

ternetu, zgłaszają się do dyrektora przedszkola 
pierwszego wyboru. 

Zapisy dzieci do przedszkoli
 11 kwietnia 2008 r. o godz. 13 w przedszko-

lach ogłoszone będą listy dzieci zakwalifikowa-
nych do przyjęcia, 
 Do 16 kwietnia 2008 r. rodzice są zobo-

wiązani potwierdzić uczęszczanie dziecka do 
przedszkola do którego zostało wcześniej za-
kwalifikowane
 21 kwietnia 2008 r. o godz. 13 w przedszko-

lach zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych. 
 25 kwietnia 2008 roku na stronie Biura 

Edukacji opublikowany zostanie wykaz wolnych 
miejsc w warszawskich przedszkolach we wszyst-
kich grupach wiekowych. 
 Od 25 kwietnia do 9 września 2008 r. rodzi-

ce będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do 
przedszkola dysponującego wolnymi miejscami. 
 Wykaz wolnych miejsc jest uaktualniany 

do 10. każdego miesiąca i znajduje się na stronie  
internetowej Biura Edukacji www.edukacja.war-
szawa.pl oraz jest dostępny w Wydziale Oświaty 
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany ul. Lipińska 
2 pokój 206 lub pod numerem telefonu: 022 
669-01-77.

Rodzice dzieci sześcioletnich muszą dokonać 
wyboru szkoły podstawowej lub przedszkola, 
w których ich dziecko będzie realizowało obowią-
zek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Na terenie Dzielnicy Bielany  oddziały dla 
dzieci 6-letnich będą funkcjonować w 24 przed-
szkolach i 12 szkołach podstawowych.

Dodatkowych informacji udzielają dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy Wydziału  
Oświaty i Wychowania.

Wydział Oświaty i Wychowania 

dzie nowe i to zarówno w podejściu do 
planowania edukacji młodzieży, jak i w 
kierunkach kształcenia nowych rocz-

ników wchodzących na rynek pracy. Zespół 
Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica przeprowa-
dził szczegółową analizę potrzeb zawodowych 
i pod tym kątem zaproponował przyszłościowe 
kierunki edukacji na terenie Bielan. 

Plany szkoły znalazły uznanie i poparcie 
u burmistrza Bielan Zbigniewa Dubiela i Ra-
dy Dzielnicy. Burmistrz Dubiel, od początku 
swojej kadencji sprzyjający bielańskiej oświa-
cie, w tym roku objął honorowy patronat nad 
konkursem „Rozrywki matematyczne”, orga-
nizowanym i przeprowadzanym w „Staszicu” 
dla szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów 
klas III gimnazjów bielańskich.

Do konkursu przystąpiło ok. 800 uczniów 
z samych tylko 14 szkół ponadgimnazjalnych, 
zachęconych atrakcyjną formą, łączącą zaba-
wę z nauką. Turniej ten jest doskonałą okazją 
do zaistnienia ważnego ośrodka kształcenia 
zawodowego na Bielanach. Przedsięwzięcie to 
ma wielkie szanse powodzenia dzięki znaczą-
cemu wsparciu władz oświatowych dzielnicy 
i ogromnemu zaangażowaniu wszystkich 
pracowników szkoły.

W opinii urzędów pracy największą przy-
szłość mają zawody z branży turystycznej, 
informatycznej, handlowej i socjalnej, które 
to kierunki kształcenia proponuje właśnie 
od nowego roku szkolnego 2008/2009 Zespół 
Szkół im. Staszica. Znalazły one również po-
parcie w Radzie Zatrudnienia m. st. Warsza-

Z duchem postępu
Nowe kierunki w bielańskiej oświacie

wy, której przewodniczy zastępca Prezydenta 
Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Szkoła proponuje kształcenie w zawodzie 
technika obsługi turystycznej z umiejętnością 
organizowania imprez turystycznych, sporto-
wo-turystycznych i znajomością rynku tury-
stycznego. Pierwsi absolwenci tego kierunku 
opuszczą mury szkolne na rok przed mistrzo-
stwami Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Kolejnym proponowanym zawodem 
jest technik informatyk z umiejętnością 
projektowania i programowania baz danych, 
tworzenia algorytmów oraz programowania 
w językach wysokiego poziomu. 

Wykształcony w Staszicu technik han-
dlowiec będzie posiadał umiejętność prowa-
dzenia własnej firmy, bądź pracy w promocji,
marketingu i informatyzacji handlu.

Z kolei pracownik socjalny to nie tylko 
osoba potrafiąca pracować z ludźmi po-
trzebującymi opieki, ale także potrafiąca
aktywnie organizować pracę w ogniskach 
młodzieżowych i domach opieki dla ludzi 
starszych i pomocy społecznej.

Wszystkie kierunki proponowane przez 
tę szkołę dają możliwość dalszego podno-
szenia własnych kwalifikacji w wybranych
kierunkach na wyższych uczelniach.

Zapraszamy spotkanie na Targach Edu-
kacyjnych w dniach 6–8 marca 2008, Hala 
EXPO przy ul. Prądzyńskiego 21 lub w naszej 
szkole na dniach otwartych 2, 16 i 23 kwietnia 
2008 roku od godziny 17:30.

Zespół ds. promocji szkoły

DOBRE PRZEDSZKOLE - TO SIĘ OPŁACA !
 - ZAINWESTUJ W SWOJE DZIECKO!

Jeśli masz dziecko w wieku 3–5 lat, zapraszamy do naszej placówki
  OFERUJEMY:

 MIEJSCE W GRUPIE WIEKOWEJ   DOSKONAŁĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ 
 ZASPOKAJANIE WSZELKICH POTRZEB DZIECKA  INTERESUJĄCE I TWÓRCZE 
ZAJĘCIA   SZEROKĄ GAMĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH  PARTNERSKIE TRAKTO-

WANIE RODZICÓW I DZIECI   SMACZNE I ZDROWE POSIŁKI
 Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej placówki na DZIEŃ OTWARTY 

- 5.03.2008 O GODZ. 14.30
ZADZWOŃ - PRZYJDŹ - ZOBACZ !!!!

 ADRES: PRZEDSZKOLE NR 271 WARSZAWA, UL. BRONIEWSKIEGO 93
Informacje dodatkowe - telefon 022 633 38 77

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 341
„KOTA FILEMONA” ul. Wergiliusza 7

serdecznie zaprasza przyszłe „maluszki” wraz z Rodzicami
na cykl sobotnich spotkań adaptacyjnych w godzinach 10.00 – 10.45

PROPONUJEMY ZAJĘCIA:
 muzyczno – ruchowe – 28. II  teatralno-ruchowe – 01.III 
 plastyczne – 08. III  ruchowe wg W. Sherborne – 15. III

Zapewniamy dzieciom słodki poczęstunek i napoje,  a Rodziców prosimy o dobry 
humor i wygodny strój.

Czekamy na Was!
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atolicka czyli jaka? – chciałoby się 
zapytać. Ano normalna, rodzinna, 
dobra szkoła, oparta na wartościach 

ewangelicznych. Taką wyobrazili ją sobie 
rodzice 10 lat temu, gdy wynajęli kilka sal 
w szkole nr 273 przy ul. Balcerzaka. 

Teraz przy ul. Wóycickiego na Młoci-
nach mają już gromadę zadowolonych ab-
solwentów i szczęśliwe rodziny, które dobrze 
wspominają pobyt ich dzieci w szkole. 

Uroczyste obchody święta tej niepublicz-
nej placówki odbyły się w sobotę 2 lutego 
2008 r. Liczni goście, na czele z księdzem 
biskupem Tadeuszem Pikusem, głównym 
celebransem Eucharystii w intencji środo-
wiska szkolnego uświetnili to niecodzienne 
wydarzenie. 

Msza na początek – bo większość wy-
darzeń w tej szkole poprzedza modlitwa. 

Dobra szkoła
10 lat Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 109 na Młocinach

Nawet radę pedagogiczną, czy spotkanie 
z rodzicami. Ale nie chodzą do tej szkoły 
sami święci i nie spaceruje się tu z aureolą, 
czy ze złożonymi rękami. Nie klęczy się na 
grochu i nie dostaje jedynek za nieobecność 
na niedzielnej Mszy. To taka normalna szko-
ła – do której chętnie chodzą dzieciaki.

Organem prowadzącym szkołę jest od 
dwóch lat Fundacja na Rzecz Rodziny. To 
właśnie rodzina i wartości z nią związane 
stanowią podstawę pracy wychowawczej. 
W siedmiu oddziałach (kl. 0-VI) uczy się 
obecnie 70 dzieci dojeżdżających z całej 
Warszawy i okolic. Mało liczne klasy (10-12 
uczniów) zapewniają indywidualne podejście 
w procesie kształcenia, oparte na osobowym 
traktowaniu każdego dziecka oraz na dosto-
sowaniu wymagań do konkretnych zdolności 
i możliwości każdego wychowanka.

Niezwykle ciekawe i różnorodne zajęcia 
pozalekcyjne dają możliwość rozwijania 
zainteresowań, a także wpływają na wybór 
dalszej drogi edukacyjnej. Absolwenci szkoły 
w większości decydują się kontynuować 
katolicki nurt kształcenia, a takich szkół 
w Polsce przybywa. 

O dobrym przygotowaniu do nauki 
w szkołach wyższych świadczą znakomite od 
lat wyniki sprawdzianu po kl. VI. Rokrocznie 
średnia z tego testu jest wyższa od średniej 
dzielnicy i powiatu. Obecność absolwentów 
z wszystkich roczników na uroczystości dzie-
sięciolecia istnienia szkoły świadczy o przy-
wiązaniu do tego miejsca, a przede wszystkim 
o wspaniałej atmosferze wspólnoty, jaką two-
rzy cała społeczność szkolna. Więcej o szkole 
na stronie www.ksp109.waw.pl 

Cezary Urzyczyn

Jak powstawały Bielany
Wspomnienia Starego 

Bielańczyka
„Poczęta w trosce o dobro powszechne, niech 

ta uczelnia będzie ostoją zdrowia i tężyzny Narodu” 
— tak brzmiał akt erekcyjny, wmurowany 2 grud-
nia 1928 r., w ścianie nowo wznoszonego gmachu 
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, na 
peryferyjnych Polach Bielańskich. Treść jego zawie-
ra cały sens powołania do życia tej ze wszech miar 
pożytecznej i zasłużonej dla społeczeństwa uczelni 
sportowej.

Akt erekcyjny podpisał Prezydent Rzeczpospo-
litej Polskiej Ignacy Mościcki, Premier Kazimierz 
Bartel oraz najważniejsza postać — Marszałek Polski 
Józef Piłsudski, który był prawdziwym jej twórcą.

Marszałkowi zawsze była bliska idea podnosze-
nia sprawności fizycznej młodzieży, a w pierwszym
okresie po zakończeniu I wojny światowej kondycja 
fizyczna młodego pokolenia była alarmująco słaba.

Powstająca uczelnia to „umiłowane dziecko” 
Piłsudskiego, który niemal od podstaw ją stworzył 
i ukierunkował w początkowym okresie jej rozwoju. 
W jednym ze swych wystąpień, na posiedzeniu Rady 
Naukowej Wychowania Fizycznego w roku 1929, 
Józef Piłsudski wypowiedział pełne troski słowa: 
„Jestem przerażony i nie wierzę swym oczom, gdy 
chłopak 21-23 letni, mający wygląd jak 16 letni.” Już 
w listopadzie 1929 r. w CiWF-ie rozpoczęto zajęcia 
dydaktyczne w ramach pierwszego roku studiów. 

Powstająca nowoczesna uczelnia sportowa 
w znacznym stopniu przeobraziła piaszczyste, puste 
dotąd tereny poza miastem, zwane potocznie Polami 
Bielańskimi. Przede wszystkim dość znacznie prze-
sunęła się na północ granica Warszawy, obejmując 
swym zasięgiem rozległy teren CIWF-u i część Lasu 
Bielańskiego, mniej więcej do ulicy Kamedułów.

Powstała, jak większość nowych ulic bielańskich, 
przelotowa Aleja Konstytucji (biegnąca po linii 
wschód-zachód), która dzieliła wieś Wawrzyszew 
od przyłączonych do Warszawy nowych połaci Pól 
Bielańskich.

Wzdłuż ul. Marymonckiej w szybkim tempie za-
częły powstawać bloki mieszkalne, a w nich również 
sklepy, kwiaciarnie i różne punkty usługowe. Podob-
ne wielofunkcyjne budowle zaczęto wznosić w Alei 
Zjednoczenia, ciągnącej się od ul. Marymonckiej (na 
wysokości bramy głównej bielańskiej uczelni), aż do 
ul. Żeromskiego.

Rozpoczynały działalność liczne spółdzielnie 
budowlano-mieszkaniowe, a wśród nich najbardziej 
znana o nazwie „Zdobycz Robotnicza”, która zbudo-
wała domki na ul. Kleczewskiej i Chełmżyńskiej.

W roku 1932, na wydzielonym terenie w pobli-
żu przelotowej ul. Marymonckiej otwarto wystawę 
„Tanich Domów”, które szybko znalazły nabywców. 
W pobliżu bramy CIWF–u powstała pętla tram-
wajowa. Linie 15 i 17 połączyły Bielany z centrum 
Warszawy.

Do czasu otwarcia pod koniec 1937 r. nowocze-
snego wiaduktu nad torami kolejowymi przy Dworcu 
Gdańskim, Bielany i Żoliborz były połączone ze śród-
mieściem ul. Krajewskiego wąskim wiaduktem.

Na ul. Marymonckiej naprzeciwko wejścia do 
CIWF–u powstał przystanek linii kolejowej łączącej 
Dworzec Gdański z Palmirami (składnica wojskowa) 
i dalej w kierunku Modlina.

Według planów z lat trzydziestych ubiegłego 
wieku, o których głośno się mówiło, tory kolejo-
we z ulicy Marymonckiej miały być przesunięte 
i ułożone wzdłuż ulicy Kasprowicza, dalej wprost 
przez Młociny, Dąbrowę, Kiełpin do planowanego 
w przyszłości mostu na Wiśle. Miała tamtędy jeź-
dzić zelektryfikowana szybka kolej, łącząca z jednej
strony Modlin, z położonym na wschód od Wisły 
Legionowem.

Podobnie jak powstanie przed około osiem-
dziesięciu laty dzisiejszej Akademii Wychowania 
Fizycznego było wielką zasługą Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, tak też „narodziny” współczesnych Bielan, 
a zwłaszcza ich dynamiczny rozwój w początkowym 
okresie należy przypisać również Jemu.

Jerzy Głosik

I miejsce w kategorii solistów do lat 12 
dla Gabrysi Biesiakirskiej z Bielan!

Wielkim sukcesem zakończył się 
udział 7-letniej solistki z zespołu wokal-
nego M*A*T (Młodzi Adepci Twórczości) 
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. 
Szegedyńskiej 9a na Festiwalu w Toruniu.   
GRATULUJEMY !!!  

Na zakończenie Festiwalu  odbył się 
Koncert Charytatywny na rzecz Hospi-
cjum w Toruniu, na który zaproszenie do 
udziału otrzymała  m. in. Gabrysia.

Mariola Strukowska 
Opiekun Artystyczny Zespołu M*A*T 

I miejsce Gabrysi Biesiakirskiej na Festiwalu w Toruniu!
XI Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej

naszej dzielnicy organizowanych 
jest wiele imprez artystycznych, 
konkursów i przeglądów. Do 

takich imprez cyklicznych należy odbywa-
jący się po raz siódmy, konkurs wokalny 
„Kolędujmy Wszyscy Wraz”. Jego celem jest 
pielęgnowanie tradycji narodowych i chrze-
ścijańskich wśród dzieci i młodzieży oraz 
prezentacja umiejętności wokalnych. 

W obecnej edycji konkursu udział wzię-
ło 37 placówek oświatowych działających na 
terenie Bielan. Impreza zgromadziła łącznie 
aż 618 uczestników, w tym 32 solistów z 34 

zespołów. Artyści zostali przygotowani przez 
64 nauczycieli i instruktorów. 

Przesłuchania eliminacyjne odbywały 
się w dniach 11–14 grudnia zeszłego roku na 
terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Trzy-
osobowe jury konkursu oceniło prezentacje 
i zakwalifikowało do Koncertu Finałowego
35 podmiotów wykonawczych. 

Dzięki uprzejmości proboszcza ks. 
Krzysztofa Koska Koncert Finałowy odbył 
się 31 stycznia na scenie w dolnym kościele 
pw. św. Zygmunta na placu Konfederacji. 

Recital podzielony był na dwie części 

— przedszkolną i szkolną. Nagrody zwycięz-
com wręczyła naczelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bielany Zofia
Gajewicz. Nagrodzeni soliści i zespoły otrzy-
mali statuetki oraz płyty z nagraniami, zareje-
strowanymi podczas eliminacji. Podobne na-
grody dostały wszystkie placówki biorące udział 
w konkursie, nauczyciele i instruktorzy. 

Po koncercie, w przykościelnej kawiaren-
ce podano słodki poczęstunek dla wszystkich 
laureatów oraz widzów. 

Mariola Strukowska 
Komisarz Konkursu

VII edycja konkursu wokalnego „Kolędujmy Wszyscy Wraz - 2008”
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Uczniowie i nauczyciele katolickiej szkoły
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I po karnawale
Krótki był, ale roztańczony i nie-

zwykłego pełen kolorytu, dzięki 
pomysłowości organizatorów se-
niorskich zabaw. Pod koniec stycznia 
tańczyliśmy „U Renaty”, czyli na balu 
„Vis Major”, którego to stowarzysze-
nia duszą jest nasza radna – Renata 
Banasiak. 

Już pierwszy rzut oka po sali 
dawał wyobrażenie, ile napracowały 
się dziewczyny z Vis Major, aby stwo-
rzyć tak karnawałowy klimat.

Wielki hol w szkole nr 53, nor-
malnie służący jako wybieg dla dzia-
twy, przeistoczono w istną resursę, 
i wszystko tam było w dobrym tonie: 
dekoracje, stoliki, świece na nich, 
szwedzki stół pełen sałatek, wę-
dlin, grzybków, ciast etc., i „muszla” 
dla orkiestry pod batutą Ryszarda 
Świerszcza, i kierownik klubu Se-
niora w osiedlu „Przedwiośnie”, aktor 
Czarek Szczygielski w muszce i smo-
kingu, grający rolę maître wieczoru. 
Wcześniej zapowiedziano, że im wię-
cej indywidualizmu w strojach, tym 
lepiej, dodawały więc malowniczości 
imprezie falbaniaste spódnice, kape-
lusze z girlandami kwiatów, czapeczki 
usiane cekinami, puszyste barwne 
boa... Przybyli na bal państwo Han-
na i Zbigniew Dubielowie, a pan 
burmistrz, zapytany o wrażenia, 
odpowiedział: – Jest wspaniale!

Wydział Kultury Urzędu Dziel-
nicy i Warszawska Spółdzielnia 
Budowlano-Mieszkaniowa „Chomi-
czówka” zorganizowali bielańskim 
seniorom dwie imprezy: bal (29 
stycznia) i koncert z poczęstunkiem 
(5 lutego). Na posiedzeniu Rady Pro-
gramowej Seniorów Bielańskich roz-
dano zaproszenia dla przedstawicieli 
wszystkich bielańskich środowisk 
i w obu imprezach uczestniczyło po 
ok. 150 osób. Na balu bawiono się 
świetnie, w rytm melodii zespołu 
muzycznego pod batutą Ryszarda 
Świerszcza. Mimo przewagi pań, 
nikt nie siał pietruszki, niewątpli-
wie dzięki orkiestrze, bo większość 
utworów nadawała się do hasania 
w kółku. Podkreślamy to, bo senior-
skie zabawy taneczne mają służyć 
aktywizacji uczestników, a wydane 
na nie pieniądze i starania organi-
zatorów idą na marne, jeśli orkiestra 
uważa, że starszym ludziom należy 
grać tanga. Do tanga trzeba dwojga, 
o co w tym wieku już niełatwo, a nie 
każda seniorka skora jest do tańcze-
nia z koleżanką.

Koncert był prawdziwym prze-
życiem, bo Feliks Gałecki, solista 
Teatru Wielkiego w Warszawie, 
śpiewał najpiękniejsze arie i pieśni 
świata, przypominając nam wiele 
słynnych kreacji wokalnych Kiepury. 
Akompaniował Andrzej Seroczyń-
ski, a gdy niezmordowany baryton 
musiał jednak zaczerpnąć oddechu, 

Zabawa trwała
Czas się kręcił, a my z nim

zadziwiała nas wiedzą o muzykach 
i muzyce Teresa Siewierska.

Nie dotarliśmy na bal „U Halin-
ki”, czyli w Bielańskim Ośrodku Kul-
tury, dla członków wielkiego Klubu 
Seniora przy BOK, którym kieruje 
Halina Kondas. Prosiła nas, żeby 
serdecznie podziękować dyrekcji 
BOK – dyr. Wandzie Ścieżyńskiej za 
zainteresowanie sprawami seniorów 
– i ich rozrywkami też! Powiedziała 
nam, że karnawałowa impreza udała 
się wspaniale. 

Bawiło się ok. 150 osób, na balu 
kostiumowym i nawet w masecz-
kach, a zaczęli bal mazurem!

Senior – starszy,
sprawniejszy

To program Urzędu m.st. War-
szawy, zaproponowany organiza-
cjom pozarządowym prowadzącym 
usprawniające zajęcia rekreacyjno-
-sportowe dla osób starszych. Zało-
żono, że uczestnikami zajęć mają być 
przede wszystkim emeryci i renciści 
w wieku „50+”, czyli osoby mające 
ukończone co najmniej pięćdziesiąt 
lat. Chodzi o podniesienie spraw-
ności psychofizycznej warszawskich 
seniorów, zdolności do samodziel-
nego funkcjonowania, o wdrożenie 
nawyków aktywności ruchowej i w 

ogóle – zdrowego stylu życia, z po-
zytywnym nastawieniem do życia 
włącznie. Także o przeciwdziałanie 
monotonii codziennych dni i częste-
mu osamotnieniu starszych ludzi.

Ratusz określił warunki, jakie 
musi spełnić organizacja ubiegająca 
się o zakwalifikowanie do realizacji 
programu i dofinansowanie go. Po-
winna ona dysponować odpowied-
nią bazą (hale sportowe, pływalnie), 
kadrą doświadczoną w prowadzeniu 
takich zajęć dla seniorów, zorgani-
zować zajęcia dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb i możliwości 
uczestników, zapewnić im opiekę 

i pomoc, stworzyć grupy ćwiczebne 
minimum po 15 osób, trenujące: dwa 
razy w tygodniu po godzinie w sali 
i dwa razy w tygodniu po godzinie 
na pływalni – każda grupa.

Z ogromną satysfakcją informu-
jemy, że konkurs na realizację pro-
gramu na terenie całej Dzielnicy Bie-
lany wygrało Ognisko TKKF „Cho-
miczówka” i – w ścisłej współpracy 
z Klubem Mieszkańców WSBM 
„Chomiczówka” – stworzono już 
na Bielanach 24 seniorskie grupy, 
po 20 osób w każdej, z zapałem 
uczestniczących w tych zajęciach od 
stycznia br.

Zatem – prawie 500 bielańskich 
seniorów nabiera tężyzny ciała 
i ducha pod kierunkiem wykwali-
fikowanych instruktorów, podczas 
bezpłatnych dla wszystkich uczest-
ników zajęć: w Gimnazjum nr 72 
(ul. Przybyszewskiego 45), w Szkole 
Podstawowej nr 53 (ul. Rudzka 6), 
w TKKF „Chomiczówka” (ul. Pabla 
Nerudy 1), w Klubie „Domino” (ul. 
Bogusławskiego 6a), w Klubie WSM 
„Piaski” (ul. Broniewskiego 71), 
w Szkole Podstawowej nr 133 (ul. 
Fontany 3), w Szkole Podstawowej nr 
209 (ul. Reymonta 25), na pływalni 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
m.st. Warszawy w dzielnicy Bielany 
(ul. Conrada 6) i na pływalni OSiR 
Żoliborz (ul. Potocka 1).

Program „Senior – starszy, 
sprawniejszy” realizowany będzie do 
końca bieżącego roku. Lista uczest-
ników jest otwarta. Bielańskie sale 
i hale sportowe, baseny, instruktorzy 
– czekają na Ciebie. Chcesz dołączyć 
do aktywnych seniorów? Przyjdź lub 
zadzwoń do Klubu Mieszkańców 
„Chomiczówka”, na ul. Pabla Nerudy 
1, tel. (022) 834 76 98.

Irma Wieczorkowska-
Bednarek
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naszym przedszkolu nr 
341 „Kota Fi lemona” 
szczególną uwagę zwra-

camy na przekazywanie dzieciom 
uniwersalnych wartości, takich jak 
szacunek, uczciwość, odpowiedzial-
ność. Staramy się, aby dzieci wie-
działy, czym jest szczęście i miłość. 
Okazją do ich rozwijania było Święto 
Babci i Dziadka. Oprócz tradycyj-
nych uroczystości zorganizowanych 
w naszym przedszkolu postanowi-
łyśmy odwiedzić z programem ar-
tystycznym podopiecznych „Klubu 
Seniora” przy ul. Wrzeciono 5a. 

Dzieci zaprezentowały Jasełka 
Bożonarodzeniowe oraz krótki pro-
gram słowno-muzyczny poświęcony 
babciom i dziadkom. Występy często 
były przerywane gromkimi oklaska-
mi, a na twarzach seniorów można 
było zobaczyć uśmiech, wzruszenie, 

Dzieci pamiętają
Przedszkolaki w Klubie Seniora

a nawet łzy w oczach. Dzieci przy-
gotowały także drobne upominki, 
a seniorzy docenili małych artystów 
obdarowując ich pięknymi, własno-
ręcznie wykonanymi gipsowymi 
figurkami.

Po części oficjalnej przyszedł 
moment na podzielenie się przeży-
ciami z tych wspólnie spędzonych 
chwil. Był to czas ciepłych, sponta-
nicznych rozmów dzieci z seniora-
mi. Zadowolenie naszych artystów 
wskazywało, że czuły się docenione 
i bardzo dumne. Jeszcze długo po 
powrocie do przedszkola opowiadały 
o swoich przeżyciach.

W tak naturalny i niewyszuka-
ny sposób dzieci miały możliwość 
okazać szacunek osobom starszym 
i czerpać radość ze wspólnie spę-
dzonych chwil.

Anna Frączek, Halina Grużewska

„Nie bądź sam w jesieni życia
– dołącz do nas”

Jeżeli jesteś mieszkańcem Bielan – Seniorem, czujesz się samotnie, 
potrzebujesz wsparcia, chcesz poprawić swoją kondycję fizyczną, pro-
wadzić aktywne życie, rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć 
w życiu społeczno – kulturalnym, zapraszamy do Ośrodka Wsparcia 
dla Seniorów Nr 2, przy ul. Wrzeciono 5A. W ramach Ośrodka działa 
Oddział Dzienny. W godzinach 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku, 
uczestnikom oferujemy:
 gorące posiłki (śniadanie i dwudaniowy obiad),
 terapię zajęciową (np. zajęcia plastyczne, krawieckie, komputerowe, 

turystyczne, teatralno-artystyczne, fryzjersko-kosmetyczne, ręko-
dzieło, muzykoterapię, taniec, gry i zabawy świetlicowe, trening 
kulinarny, pomiar ciśnienia, biblioterapię, prasówkę),

 imprezy okolicznościowe (np. spotkania z okazji imienin i urodzin 
uczestników,  bale karnawałowe, uroczyste obchody Świąt np. Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Seniora, Dnia Babci i dziadka, 
Dnia Kobiet, Walentynki, Andrzejki, Mikołajki),

 zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne (na sali klubowej oraz na świeżym 
powietrzu),

 zajęcia na basenie w SP Nr 106, przy ul. Conrada 6,
 zajęcia gimnastyczne w SP Nr 133 przy ul. Fontany 3 oraz w SP Nr 

247 przy ul. Wrzeciono 9,
 zajęcia komputerowe w SP Nr 247 przy ul. Wrzeciono 9,
 zajęcia Nordic Walking,
 wycieczki (piesze i autokarowe),
 prelekcje i pogadanki tematyczne,
 imprezy kulturalne (wyjścia do kin, teatrów, galerii, na wystawy 

do kawiarni),
 spotkania integracyjne seniorów z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną,
 możliwość skorzystania z konsultacji u lekarza geriatry.
W ramach Oddziału Dziennego  OWdS nr 2 dla osób zainteresowa-

nych wyłącznie posiłkami istnieje możliwość skorzystania tylko z dwu-
daniowych obiadów.

OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW NR 2
ul. Wrzeciono 5A, tel. 022 865 – 77 – 25, Fax. 022 835 46 14

e-mail: owds2@opsbielany.waw.pl
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Przedszkolaki z „Kota Filemona” w gościnie u seniorów
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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. Ocza-
powskiego, ul. Kasprowicza,  ul. Lindego, 
ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem 
Gdyńskim, do rzeki Wisły – granica z Dziel-
nicą 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. 17.00 – 19.00.
– 6, 13 marca.

2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; czło-
nek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel.  864-08-76, ul. Mary-
moncka 35, godz. 16.00 – 18.00.
– 3, 10, 17, 31 marca.

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.
– 11, 25 marca.

4. Ryszard Podczaski – PiS
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. 17.00 – 18.00.
– 3, 17 marca.

5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek  
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej 
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16, godz. 17.30 – 19.00.
– 25 marca.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72,  godz. 17.30 – 19.00.
– 11 marca.

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 Po-
rządku Publicznego; członek Komisji Skarbu i Działal-
ności Gospodarczej; członek Komisji ds.Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00 – 18.00.
– 10 marca.

2. Maria Mossakowska – Koło Radnych LiD 
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca 
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Po-
rządku 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
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72godz. 17.30-18.30.
– 3, 17 marca.

4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; czło-
nek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds. Rodziny
Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Żerom-
skiego 13, godz. 13.00 – 14.00.
– 4, 25 marca.

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. 16.30 – 17.30.
– 4 marca.

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżo-
wania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokra-
tesa granica biegnie ul. Wólczyńską, ul. 
Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla 
Anonima, ul. Kochanowksiego, 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.
– 3 marca.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00-18.00.
– 10 marca.

2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodar-
ki Komunalnej; członek Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00-18.00.
– 25 marca.

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. 17.00 
– 18.30.
– 6 marca.

4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu 
i Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00-18.00.
– 27 marca.

5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek 
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; 
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka” ul. 
Pabla Nerudy 1 pok. 11godz. 18.00-19.00.
– 17 marca.

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
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00-18.00.
– 26 marca.

2. Anna Czarnecka – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Po-
mocy Społecznej; członek Komisji Oświaty, 

Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji 
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Siedziba SdPl, ul. Cegłowska 19, godz. 17.30-
-18.30.
– 27 marca.
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, 
godz. 16.00 – 17.00.
– 5 marca.

3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 16, godz. 17.30 
– 19.00
– 11 marca.
Szk. Podst. Nr 77 ul. Samogłoski 9, godz. 17.30 
– 19.00.
– 18 marca.

4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek 
Komisji Mieszkaniowej
Przychodnia ZdrowiaSPZZLO Warszawa, ul. 
Wrzeciono 10c, godz. 16.00 – 18.00.
– 5 marca.

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.

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka 
Węglowa, Placówka (granica biegnie od 
granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany 
do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul. 
Dziekanowską, między osiedlem Młociny 
o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklo-
pedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy 
Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapow-
skiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, 

ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. 
Wólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po 
granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, 
po granicy Stare Babice i dalej po granicy 
Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

1. Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; czło-
nek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00-18.00.
– 3 marca.

2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca 
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu 
i Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00 
– 17.30.
– 10 marca.

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. 18.00 - 19.00.
– 3 marca.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, 
godz. 19.15- 20.00.
– 10, 17, 31 marca.

4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny; 
członek Komisji Mieszkaniowej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 10.00 – 11.00.
– 4, 18 marca.

5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekolo-
gii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej 
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 18.00 – 19.00.
– 3 marca.
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DAM PRACĘ
• Panią do sprzątania raz w tygodniu. Tel. 022 669 04 23.
• Panią z terenu Żoliborza i Bielan sprzątanie biur w godz. 18.00 – 22.00, 
600zł/netto. Tel. 0506 933 491.

• Ekspedientka do Pralni. Tel. 022/834-10-29
• Do sprzątanie biur w godz. nocnych 22.00 – 5.00 (w systemie 4 brygado-
wym), 900 zł/netto. Tel. 0506 933 491.

• Zatrudnię pomoc biurowo-techniczną na 4 godziny dziennie. Tel. 022 
864 34 78 lub 0 515 235 472. 

• Zatrudnimy osobę do obsługi baru. Klub Forest (teren AWF) ul.Marymonc-
ka 34 tel: 022-864-20-69, mail: recepcja@forest-fitness.pl

• Zatrudnimy osobę do sprzątania. Klub Forest (teren AWF) ul.Marymoncka 
34 tel: 022-864-20-69,mail: recepcja@forest-fitness.pl

SZUKAM PRACY
• Telepracy, mam internet, znam zasady księgowości. Tel. 0 604 289 854.
• 40-latka zadbana, komunikatywna z długoletnim doświadczeniem 
zaopiekuje się starszą osobą. Tel. 0 507 981 162.

• Zadbana 40-latka, dyspozycyjna, prasowanie koszul, sprzątanie. Tel. 
0 507 981 162,

• Ukrainka lat 40, poszukuje pracy w nocnych godzinach i weekendy. 
Bez ofert towarzyskich. Opieka nad starszą osobą lub dzieckiem. Tel. 
0605 967 166

• Fotoamator z długoletnim doświadczeniem, własny sprzęt foto i wideo 
cyfra, poszukuje pracy. Tel. 022 834 52 27.

SPRZEDAM
• Ford Fokus 1,8 TD Ci wersja luksusowa GHIA bardzo bogato wyposażony, 
100% bezwypadkowy,

• 157 tys. km, ekonomiczny silnik 115 KM (4l/100 km w trasie), 2 kpl opon, 
2002 r. Kombi- 12800 zł. Tel. 0604 405 155.

• Karakuły, czarne, kurtka rozm. 40, za 150 zł. tel. 0 604 289 854.
• Koła zimowe „Stomil” do fiata Uno 135/70RB. Tel. 022 663 56 61, 0698

587 527.
• Siedlisko 15 550 m2 Podlasie okolice Łosic, 6 zł/m2. Tel. 609 073 772.
• Deski podłogowe-jesion 16 m2 za 500 zł. Tel. 609 073 772.
• Kurtkę jasne lisy rozm. 46. Tel. 609 073 772.
• 5 m2 wełny Lamela 50 do izolacji C.O., samoprzylepna. Tel. 022 722 64 48.
• Samochód Polonez Caro+, 1600 ccm, benzyna + gaz, 1998 r. prod., 
wspomaganie kierownicy, wtrysk paliwa, kolor srebrny, cena 3500 zł. 
Tel. 0 501 961 885.

KUPIĘ
• Garaż w okolicy ulic Przytyk/Antyczna na Wrzecionie. Tel. 604 405 155, 
022 835 32 81.

• Samochód marki Opel Astra lub Skoda, chętnie od 1-go właściciela. 
Tel. 0 506 871 924.

• Fiata lub Daewoo z ok. 2000 r. Tel. 0 885 769 183.
• Kupię książki. Tel. 0 502 322 705.
• Kupię Siedlisko 70-80 km od Warszawy kierunek Nowy Dwór. Tel. 022 
864 04 77.

LOKALE
• Sprzedam siedlisko 15 550 m2 Podlasie okolice Łosic, 6 zł/m2. Tel. 609 

073 772.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia na Woli kawalerki, czynsz 
700-800 zł. Tel.0 692 293 744.

Ogłoszenia drobne
• Zamienię mieszkanie własnościowe 35 m2 na Żoliborzu, p. 4/4, balkon, 
po remoncie, bardzo wysoki standard na większe za dopłatą, 50-70 m2 
w dowolnej dzielnicy. Tel. 0 506 933 491.

• Sprzedam segment 134 m2, garaż 18.40 m2, media, zabudowa jednorodzin-
na, cisza, ładna okolica, Dziekanów Polski. Tel. 0608 477 588.

• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia kawalerki w okolicach Warszawa 
lub w dowolnej dzielnicy w cenie 600-900 zł/m-nie. Tel. 0696 219 475 po 
godz. 20.00.

• Zamienię Żoliborz kwaterunek, 60m2, p. 1/4 po generalnym remoncie, 
bardzo wysoki standard na 2 kawalerki, kwaterunek może być z dopłatą 
w dowolnym miejscu. Tel. 0 506 933 491.

• Działkę o pow. 1 ha w Małej wsi przy Drodze gmina Leoncin. Tel. 022 
864 58 84

• Kupię Siedlisko 70-80 km od Warszawy kierunek Nowy Dwór. Tel. 022 
864 04 77.

• Sprzedam działkę o pow. 1 ha w Małej wsi przy Drodze gmina Leoncin. 
Tel. 022 864 58 84.

• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia mieszkania 2 pokoje w dowolnej 
dzielnicy Warszawy lub okolicy w cenie 600,00 – 900,00 zł lub 900,00 
– 1200,00 zł. m-nie. Tel. 0 696 219 475 po 20.00.

USŁUGI
• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek, 
chłodnic- Dariusz Kupiec. Tel. 0501 160 500, 022 833 20 14.

• Naprawy okien – gwarancyjne i pogwarancyjne. Tel. 022 865 18 42.
• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz. 8-20, sob.8-14. Twoja Pralnia ul. 
Estrady 9

• Przeprowadzki, transport, solidnie, bez stresowo. Tel. 022 833 65 19, 0 
601 753 845.

• ORKIESTRA wesela, bale itp. bardzo wysoki poziom wokalny, piosenkarka, 
wodzirej, duże doświadczenie, bezalkoholowi, gramy 50/60 minut, stroje, 
prezencja, przystępne ceny. Prezentacja nagrań wideo z wesel nagranych 
na żywo z naszym udziałem. Tel. 0604 405 155.

• WESELA 90 zł /osoba przy bardzo bogatym pełnym menu, atrakcyjne sale, 
orkiestra, kamerzysta. Możliwość obejrzenia reportaży z naszych wesel. 
Wysoki poziom usług. Tel. 0604 405 155, 022 835 32 81.

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość 
w pełnym zakresie. Tel. 0 605 369 988

• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz.8-20, sob.8-14. Twoja Pralnia 
ul. Estrady 9

• Naprawa telewizorów w domu klienta. Tel. 0 505 924 334.
• Remonty mieszkań. Tel. 0 509 153 198, (022) 254 50 03.

NAUKA
• Chemia - wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowanie do 
klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 695 612 825.

• Matematyka - wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowanie do 
klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 695 612 825.

Chemia - korepetycje. Tel. 022 864 21 04
Matematyka - korepetycje. Tel. 022 864 21 04
Angielski – dzieci i młodzież, nowa matura oraz FCE, możliwość dojazdu. 
Tel. 022 864 02 31.

Rosyjski-nauka i konwersacja na każdym poziomie, tłumaczenie przysięgłe 
i zwykłe, język prawniczy i techniczny, umowy. Tel. 0 609 440 681.

Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05
Korepetycje z języka niemieckiego, przygotowanie do matury, dojazd do 
ucznia. Tel. 0 604 191 055.

Korepetycje z fizyki. Tel. 022 864 62 74



IMPREZY
Koncert  „Z dedykacją dla Pań” – 5.03. (śro-
da), godz. 18.00.  Wstęp wolny

Wystawa malarstwa  Marii Anioł i Kingi 
Skocińskiej – 7.03. (piątek), godz. 18.00.  
Wstęp wolny

„Kaziuki  Wileńskie”  w Warszawie – 8-9.03.   
Kiermasz palm, tradycyjnych produktów 
litewskich, wyrobów sztuki ludowej – 8.03. 
sobota, godz. 11.00-15.00
Koncert zespołu „Cicha Nowinka” z Ciecha-
nowiszek pod Wilnem – godz. 16.00-17.00
9.03. niedziela  
Kiermasz – godz. 11.00-15.00
Opowiadania  wileńskie - spotkanie autor-
skie  z Romualdem Mieczkowskim – godz. 
12.00-13.00 
Warsztaty palmiarskie - pokaz – godz. 
13.00-14.00 
Koncert pieśni kompozytorów kresowych 
w wykonaniu Janiny Narkuniene – godz. 
16.00-17.00
Jubileuszowy Ogólnopolski Salon Karyka-
tury i Satyry – otwarcie wystawy rysunków 
satyrycznych Andrzeja Graniaka – 12.03. 
(środa), godz.18.00.  Wstęp wolny

Z cyklu „Historia kołem się toczy” – pro-
jekcja filmu „Mikrus – czyli niespełnione
marzenie” oraz spotkanie z reżyserem 
Jackiem Sawickim – 14. 03. (piątek), godz. 
18.00.  Wstęp wolny

„W oczekiwaniu na Wielkanoc” – przed-
świąteczna akcja plastycznaoraz spektakl 
teatralny dla dzieci – 15.03. (sobota)godz. 
12.30. .  Wstęp wolny. Koncert Wielkopost-
ny  – godz. 17.00.  Wstęp wolny

Spotkanie w Klubie  Kobiet Aktywnych 
„Womanspace” –„Wielkanocne przysma-
ki” – 26.03. (środa), godz. 18.00.  Wstęp za 
zaproszeniami

„Edward Rydz-Śmigły – tajemnica życia 
i śmierci” – prelekcja multimedialna dr. 
Dariusza Marka Srzednickiego – 28.03. 
(piątek), godz. 18.00.  Wstęp wolny

„A tu jest  Warszawa” – premiera programu 
estradowego w wykonaniu zespołu „Biela-
ny” pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza 
– 29. 03. (sobota), godz. 17.00.  Wstęp za 
zaproszeniami

„Powitanie wiosny” – z cyklu „Dwie godzi-
ny dla rodziny” – 30.03. (niedziela), godz. 
12.30.  Wstęp 10 zł.  „Bielański Podwieczo-
rek” – godz. 16.00 – 20.00.  Wstęp 10 zł

WYSTAWY
Wystawa malarstwa Bartosza Dybowskiego 
– do 3. 03.
Wystawa „Fraktale” Czesława Skiby – do 9. 03.
Wystawa fotograficzna Mazowieckiego Okręgu
Związku Polskich Fotografów Przyrody – do 
31.03. 
Wystawa malarstwa  Marii Anioł i Kingi Skociń-
skiej – do  7.04. 
Wystawa rysunków satyrycznych – do  7.04.

SPOTKANIA KLUBOWE
Spotkania Klubu Seniora BOK – 
3,10.03.(poniedziałek), godz. 12.30-15.00.  
Wstęp dla członków Klubu

„Jajeczko” – Wielkanocne spotkanie 
w Klubie Seniora BOK – 31.03. godz. 12.30. 
Wstęp za zaproszeniami tylko dla członków 
Klubu

Spotkanie Związku Polskich Fotografów 
Przyrody – Oddział Mazowiecki – 18. 03. 
(wtorek), godz. 18.30.  Wstęp wolny

Klub Gier Towarzyskich – 6,13,27.03. 
(czwartek), godz. 16.00-20.00.  Wstęp wolny 
Spotkanie Klubu Bielańskiego Stowarzy-
szenia Amazonek – 25. 03.(wtorek), godz. 

17.30 -19.00. Wstęp dla członków. Telefon 
zaufania 022/834-65-47 wew.104, czynny 
w każdy wtorek w godz. 18.00 – 19.30   

EDUKACJA KULTURALNA
Warsztaty arteterapii  II  st.  dla nauczycieli 
i animatorów kultury. Prowadzi Grażyna 
Jezierska – 1-2.03. (sobota-niedziela). Koszt  
90 zł

„Muzyczne metropolie – pocztówki 
z wielkich miast” -  koncert umuzykal-
niający dla uczniów bielańskich szkół 
podstawowych w wykonaniu artystów 
Filharmonii Narodowej grupy zorga-
nizowane w uzgodnieniu z BOK – 5.03. 
(środa), godz. 8.30 i 9.30
Otwarte spotkanie warsztatowe nauczy-
cieli muzyki z bielańskich szkół – 6.03. 
(środa), godz. 14.00.  Wstęp wolny

Warsztaty recytatorskie dla uczestników 
Konkursu „Warszawska Syrenka” i OKR 
grupy zorganizowane w uzgodnieniu 
z BOK – 12-13.03 (środa, czwartek), godz. 
10.00-14.00
Warsztaty psychologiczne „POKOCHAĆ 
SIEBIE”.  Prowadzi Małgorzata Zachare-
wicz – 29-30.03. (sobota-niedziela), godz. 
10.00-16.00. Koszt 65 zł dla członkiń klubu 
Womanspace, 75 zł dla pozostałych

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem 
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiań-
skiego – poniedziałek i piątek 15.30 – 17.30.
Teatr Orchestra pod kierunkiem Jacka Be-
reżańskiego – poniedziałek i piątek 19.00 
– 21.00.
Kabaret „Pół – serio” pod kierunkiem Wandy 
Stańczak – poniedziałek  i środa 20.00 – 21.30.

Teatr „Colombina” pod kierunkiem Anny Dzie-
dzic – poniedziałek i środa 18.00 - 21.00.

ZAJĘCIA STAŁE 
– MUZKA, TANIEC, ŚPIEW
Teatr Tańca (taniec współczesny) pod kierun-
kiem Lidii Pracownik – wtorek, godz. 15.15-
-16.45 (grupa starsza)  i 17.00-18.00 (grupa 
młodsza) czwartek, godz. 15.15-16.45 (grupa 
starsza) i 17.00-18.00 (grupa młodsza).

Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem 
Kamili Sadowskiej – wtorek i czwartek, godz. 
17.00 – 18.30.

Zespół Estradowy „Bielany” pod kierunkiem 
Benedykta Rupiewicza – poniedziałek, godz. 
17.00 – 20.00  i środa 14.30 – 17.00.

Tańce etniczne w kręgu pod kierunkiem 
Barbary Żuchowskiej – czwartek , godz. 19.00 
– 20.30.

Studio Piosenki - zajęcia dla młodzieży 
powyżej lat 15 pod kierunkiem Hanny Rek 
i Benedykta Rupiewicza – środa i piątek, godz. 
18.00 -20.00.

Grupa tańca średniowiecznego – piątki, godz. 
18.30 – 20.00. 

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
Rysunek i malarstwo zajęcia dla dorosłych 
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej 
– poniedziałek, godz. 16.00 – 17.30 i czwartek 
18.00 – 19.30.

Tkackie Koło Seniorek pod kierunkiem Anny 
Kozłowskiej – wtorek, godz. 16.00 – 19.00.

Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dla dzieci 
(3 - 5 lat) pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej 
– środa, godz. 16.00 – 17.00.

Zajęcia plastyczne – „Malowane fantazją” dla 
dzieci (6-9 lat) pod kierunkiem Urszuli Gaw-
rońskiej – środa, godz. 17.15 – 18.45. 

Zajęcia plastyczne – „Papieroplastyka” dla 
dzieci z klas 1- 3, pod kierunkiem Elżbiety 

Szmydt (zajęcia organizowane na zamówienie 
szkoły) – środa, godz. 10.00 – 11.30.

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA
Gimnastyka rekreacyjna (dla osób w wieku 
średnim) pod kierunkiem Hanny Klaude – Ler 
– wtorek i czwartek, godz. 17.30 -18.30.

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod 
kierunkiem Hanny Klaude - Ler – wtorek 
i czwartek, godz. 16.30 – 17.30.

Gimnastyka Body Condition pod kierunkiem 
Kamili Sadowskiej – wtorek i czwartek, godz. 
19.30 - 20.30.

Gimnastyka rekreacyjna pod kierunkiem 
Edyty Doniek – wtorek i czwartek, godz. 18.30 
– 19.30, 19.30 – 20.30, 20.30 – 21.30.

„Rodzinne spotkania ze sztuką“ – „Wiosna 
tuż tuż“. Zajęcia plastyczne  i spektakl 
w wykonaniu teatru „Złoty Dukat“ – 1.03. 
(sobota), godz.13.00 – 15.00.  Wstęp wolny

„Zimowa wykapka“ – zajęcia Nordic Wal-
king – spracer z instruktorem po Puszczy 
Kampinowskiej. Trasa ok. 6 km – 8.03.(so-
bota),godz. 10.00-12.30
„Spirituals“ -  koncert muzyki gospel 
w wykonaniu „Grape Family Gospel Choir“ 
– 18.03. (wtorek), godz. 19.00.  Wstęp wolny

„Wiosna w błękitnej sukience“ -  przywita-
nie wiosny – program dla przedszkolaków 
– 19.03. (środa), godz. 10.00-11.30.  Wstęp 
wolny

„Pejzaże” – wernisaż prac malarskich Marii 
Rogińskiej – 27.03. (czwartek), godz. 18.00.  
Wstęp wolny

„Łańcuchy rwać“   – wycieczka rowerowa 
po Puszczy Kampinoskiej. Trasa: Filia BOK 
– Opaleń-Palmiry-Opaleń. W programie 
ognisko na polanie Opaleń. Prowiant 
we własnym zakresie uczestnika – 29.03 
(sobota)  godz. 11.00-13.00. Udział nieod-
płatny 

„Muzyka jest dobra na wszystko” Zajęcia 
umuzykalniające dla dzieci – zapoznanie 
z różnymi stylami muzyki – 29.03. 
(sobota), godz. 10.00-13.00.  Wstęp 
wolny

SPOTKANIA KLUBOWE
Klub Aktywnego Piechura – zajęcia 
Nordic Walking – 8.03. (sobota), 
godz. 10.00-12.30

WYSTAWY
„Pejzaże” - wystawa  malarstwa 
Marii Rogińskiej – do  20 . 04.

EDUKACJA KULTURALNA
„Muzyczne metropolie – pocz-
tówki z wielkich miast” -  koncert 
umuzykalniający dla uczniów 
bielańskich szkół podstawowych 
w wykonaniu artystów Filharmonii 
Narodowej – 5.03. (środa), godz. 
8.30 i 9.30. Grupy zorganizowane 
w uzgodnieniu z BOK

„Zaczarowany świat gliny”- warsz-
taty plastyczne dla przedszko-
laków – 28.03. (sobota), godz. 
10.00-13.00

Qi-Gong - chińska gimnastyka relaksująca pod kie-
runkiem Joanny Madej – środa, godz. 19.00 – 20.00.

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
Kurs obsługi komputera prowadzi Elżbieta 
Makulska – poniedziałek, wtorek, czwartek 
18.00-21.00 (koszt 200 zł).

ZAJĘCIA STAŁE – INNE
Klub Miłośników Matematyki prowadzi Zbi-
gniew Policiewicz – piątek, godz. 15.30 – 18.30.

Warsztaty z Tygryskiem – prowadzi Dorota 
Klee - Adamowicz – wtorek, godz. 9.30 (dzieci 
do 2 lat); wtorek, godz.10.45 (dzieci powyżej 
2 lat do 3).

ZAJĘCIA DLA DZIECI
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem 
Kamili Sadowskiej – środa, godz. 15.00 – 17.00 
i piątek 16.00 – 18.00.

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny 
Gałązki – sobota, godz. 11.00 - 14.00.

Zespół muzyczny Filii pod kierunkiem 
Andrzeja Perkmana (nauka gry na instrumen-
tach, aranżacja tekstów) – wtorek i czwartek, 
godz. 17.30 - 19.00.

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego pod kierunkiem 
Marzeny Kustry – czwartek, godz. 10.30 - 14.00.

Gimnastyka rekreacyjna dla dorosłych pod 
kierunkiem Diany Dudziak – wtorek, godz. 
9.30-10.30 i czwartek 10.00 – 11.00.

Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych czyn-
ny w godzinach pracy Filii BOK.

Zapisy do sekcji i zespołów prowadzone są 
w sekretariacie

Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112.

Informacje o działalności można uzyskać na 
stronie www.bok-filia.eu.

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

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

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, 
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa

Redakcja: ul. Przybyszewskiego 70/72, p. 210, 
tel./fax (022) 639 85 18, e-mail: gazeta@poczta. bielany.waw.pl
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Mamy Skate Park!!!
Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi samorząd pomógł w realizacji deskorolkowego marzenia

MŁODZIEŻ 15Nasze Bielany nr 2/2008

uż jest! Na początku lutego na terenie 
Gimnazjum nr 75 im. Aleksandra Fredry 
został otwarty pierwszy na Bielanach 

Skate Park.
Paweł Kruk oraz Michał Zawistowski, 

którzy wyczynowo jeżdżą na rolkach, byli 
zmartwieni tym, że w ich dzielnicy brakuje 
obiektów, gdzie mogliby razem z innymi roz-
wijać swoje umiejętności. To zmobilizowało 
ich do działania. 

— Wszystko zaczęło się rok temu. Postanowi-
liśmy znaleźć jakiś mały teren, na którym mógłby 
stanąć niewielki murek oraz rurka – mówi Paweł.

Jak szybko pomysł się pojawił, tak szybko 
znikł – ale nie na długo. Nowy bieg sprawie 
nadał Adam Markuszewski z Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono. Wspólnie 
z pracownikami CIL-u pomógł Pawłowi i Mi-
chałowi w napisaniu pierwszego oficjalnego
pisma. Inicjatywa uzyskała wsparcie Zarządu 
Dzielnicy.

Pojawił się pierwszy problem – lokalizacja 
skate parku. Przez cztery miesiące przewijało 
się mnóstwo propozycji dotyczących miejsca 
powstania skate parku. Sytuacja była stresująca 
i osobiście muszę przyznać, że czasem miałem 

już po prostu dosyć. Ciągłe chodzenie po 
urzędach, nieustający problem z umiejscowie-
niem, z dnia na dzień irytowało mnie to coraz 
bardziej, ale mimo kryzysu nie poddałem się, 
podobnie jak Michał – wspomina Paweł.

Po czterech burzliwych miesiącach, Paweł 
i Michał zaczęli tworzyć projekt skate parku, 
a władze dzielnicy zaproponowały lokalizację 
na terenie Gimnazjum nr 75. To spowodowało 
protesty mieszkańców bloków sąsiadujących 
z tą placówką oświatową. Paweł wspólnie 
z CIL-em Wrzeciono i Młodzieżową Radą 
Bielan rozpoczęli akcje zbierania podpisów 

popierających budowę skate parku na terenie 
Gimnazjum. Zebrano ich ponad 500! 

Po miesiącu Pawła i Michała zaproszono 
na spotkanie do wydziału infrastruktury. Oka-
zało się, że władze dzielnicy bardzo poważnie 
podeszły do pomysłu wybudowania skate-
parku na Bielanach i zatrudniły profesjonalną 
firmę „Techramps” do opracowania projektu,
a później do wybudowania skate parku. Projekt 
zatwierdzono i zaczęto budowę.

Luty 2008 – skate park tętni życiem. Już 
kilka dni po jego otwarciu na placu były tłumy 
młodych ludzi, dla których wyczynowa jazda 
na rolkach czy deskorolce jest czymś bardzo 
ważnym. Wieść o nowym skate parku rozeszła 
się po całej Warszawie. 

– To jest naprawdę jeden z najlepszych tego 
typu obiektów w Warszawie – cieszy się Ma-
riusz, który od dwóch lat jeździ wyczynowo na 
deskorolce. Na bielański skate park przyjechał 
specjalnie z Ursusa. Nie żałuje.

Paweł Kruk, obecnie przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Bielan, cieszy się z suk-
cesu, jakim niewątpliwie jest powstanie skate 
parku. Mam nadzieje, że to jeszcze nie koniec! 
– zapewnia Paweł.

Pod koniec 2007 r., posłanka na Sejm RP 
– Joanna Fabisiak zaproponowała realizację 
kolejnego zadania. Obecnie MRB chce do-
prowadzić do powstania toru do wyczynowej 
jazdy na rowerach typu BMX. Jest już znana 
lokalizacja – tor powstanie na terenie AWF. 
Trwają prace nad projektem toru. 

Warto wspomnieć, że wyczynowa jazda na 
rowerach typu BMX, już w tym roku stanie się 
dyscypliną olimpijską.

Bartłomiej Frymus

ak napisać newsa? Jak przygotować 
okładkę gazety, żeby zachęcić czytelnika 
do przeczytania? Jak zadawać pytania 

osobie, z którą przeprowadzamy wywiad? To 
tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas 
warsztatów dziennikarskich dla Radnych Mło-
dzieżowej Rady Bielan. 

Gościem specjalnym warsztatów był 
dziennikarz Wojciech Bałkowski – absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szko-
ły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 
W mediach pracuje od siedmiu lat. Pierwsze 
kroki, jako reporter-wydawca stawiał w dawnej 
rozgłośni harcerskiej Radiostacja, która została 
przejęta przez Eurozet – właściciela Radia ZET. 
Jako reporter newsowy pracował dla pierwsze-
go programu Polskiego Radia, Informacyjnej 
Agencji Radiowej i Radia Bis. Obecnie tworzy 
własną redakcję multimedialnej agencji infor-
macyjnej newsON.pl. Jako dziennikarz-repor-
ter współpracuje z telewizją Superstacja.

W połowie stycznia Młodzieżowy Dom 
Kultury zamienił się w miejsce pracy trzech re-
dakcji prasowych, które stworzyli członkowie 
MRB. Wspólnie z dziennikarzem Wojciechem 
Bałkowskim, przyszli dziennikarze zastana-
wiali się, jak przygotować gazetę, aby była ona 
ciekawa dla czytelnika. W pierwszej redakcji 
pracowano nad gazetą tabloidową, w drugiej 
redakcji powstawało pismo o tematyce poli-
tyczno-społecznej, trzecia redakcja zajęła się 
redagowaniem gazety codziennej.

Jak na porządną redakcję przystało, wy-
brano redaktora naczelnego, jego zastępców, 
szefów działów oraz grafików. Na kolegium

AAAby dziennikarzem zostać…
Własne media podstawą sukcesu

redakcyjnym każdy z redaktorów naczelnych 
przydzielił swoim dziennikarzom tematy i… 
prawie wszyscy wyruszyli w teren, aby przy-
gotować swój materiał. Prawie wszyscy… bo 
zostali graficy, by przygotować szatę graficzną
gazety i redaktorzy naczelni, którzy byli w sta-
łym kontakcie ze swoimi dziennikarzami. 

—  Chciałem im pokazać, że dziennikar-
stwo trzeba traktować poważnie, że dziennika-
rzem jest się 24 godziny na dobę. Dziennikarz 
to człowiek ciekawy świata i ludzi —  powie-
dział Wojciech Bałkowski. 

O 14.00 wszyscy dziennikarze byli już 
w redakcjach. Kolejne, ostatnie już kolegium 
redakcyjne. Zaczęło się pisanie artykułów. Gra-
ficy zajęli się obróbką zdjęć. O 15.00 wszystkie
gazety były już gotowe. 15 minut później trafiły
do druku. 

— Jeśli  chodzi o warsztaty dla Młodzie-
żowej Rady Bielan, to muszę powiedzieć, że 
byłem bardzo miło i pozytywnie zaskoczony 
zaangażowaniem uczestników. Wielu z nich 
już z dziennikarstwem miało do czynienia: 
gazetki szkolne, czy nawet artykuły do gazet 
większego formatu. Mimo to wszyscy warsz-
taty potraktowali poważnie. To był jeden 
dzień z życia redakcji, w której od początku 
do końca wszyscy brali udział i tworzyli swój 
tytuł dziennika. — podsumowuje Wojciech 
Bałkowski.

Młodzieżowa Rada Bielan planuje wy-
dawać własną gazetę. Pierwszy numer ukaże 
się na przełomie lutego i marca. Będzie ona 
dostępna w bielańskich szkołach.

Bartłomiej Frymus

dniu 19 stycznia 2008 r. odbyła się 
w LX LO im. Wojciecha Górskiego 
studniówka. Tradycyjnie od 23 lat 

organizowana ona jest w budynku szkoły - już 
od 5 lat przy ul. Tołstoja 2. 

Na każdą studniówkę dekoracje własno-
ręcznie przygotowuje młodzież klas trzecich 
pod nadzorem prof. Barbary Rybak. W tym 
roku motywem przewodnim był świat bajek. 
Nauczyciele zostali pokazani jako bohaterowie 
bajek np. pan Dyrektor – Neptun, pani Dy-
rektor – Arielka, ksiądz – słonik Bambi itp., 
których wizerunki ozdobiły ściany korytarza 
i salę balową. Na błękitnym nieboskłonie lśniły 

Przed maturą
Studniówka w LX LO im. Wojciecha Górskiego

srebrne gwiazdki i fruwające ptaszki. W holu 
głównym stała kareta Kopciuszka, zespawana 
przez konserwatora pana Zbyszka, pięknie 
ozdobiona przez młodzież i ciągniona przez 
cztery rącze rumaki. Równie wdzięcznym do 
fotografowania obiektem była porcelanowa 
filiżanka, która przeniosła nas w świat bajki
„Piękna i Bestia” oraz lustro i szafa z „Alicji 
w krainie czarów”.

Podziękowaniom dla nauczycieli oraz 
pracowników szkoły i zabawie do białego rana 
przy świetnej muzyce i doskonałym cateringu 
nie było końca. Będzie co wspominać.

przyg. Bogdan Mackiel
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idok młodych ludzi mkną-
cych na łyżworolkach lub 
nartorolkach już chyba nie 

dziwi stałych bywalców Lasku Bie-
lańskiego i okolic, lecz informacja, 
że tak trenują biathloniści z Bielan 
z pewnością byłaby zaskakująca dla 
niejednego przechodnia. 

Okazuje się, że biathlon moż-
na z powodzeniem trenować na 
nizinach. Przeszkodą nie jest brak 
śniegu. Miłośnicy tego sportu radzą 
sobie inaczej, a w góry wyjeżdżają 
tylko na zgrupowania. Taką właśnie 
możliwość mają uczniowie ZS nr 52 
z ul. Szegedyńskiej 11. Od kilku już 
lat startują oni w barwach Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „G-8 Bie-
lany” w zawodach biathlonowych, 
oczywiście najczęściej rozgrywanych 
w górach.

Biathloniści 
na Bielanach

Oryginalna dyscyplina sportowa nie stanowi dla 
nas żadnej przeszkody

W dniach 4-10 lutego startowali 
oni z powodzeniem na XIV Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Sportach Zimowych, odbywającej 
się w Kirach koło Zakopanego. 

Z powodzeniem, bo 7 miejsce 
Marcina Sucheckiego w biegu 
indywidualnym na 12,5 km LSLS 
(dla niewtajemniczonych – LSLS to 
„leżąc-stojąc-leżąc-stojąc”) można 
śmiało nazwać sukcesem. Marcin 
Suchecki bardzo dobrze spisał się 
także zajmując 9 lokatę w biegu 
sprinterskim na 7,5 km LS oraz 9 
lokatę w biegu pościgowym na 10 
km LLSS. Bardzo dobre 7 miejsce 
zajęła także sztafeta 3 x 7,5 km LS 
w składzie Beritno Francesco, 
Bartłomiej Karczmarz, Marcin 
Suchecki. 

Sylwia Czerwonka

nia 30 stycznia w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji na ulicy 
Polnej odbyła się po raz 

kolejny z rzędu Gala Sportu War-
szawskiego. Podczas tej uroczystości 
dokonano podsumowania osiągnięć 
sportowych zawodników i zawod-
niczek warszawskich klubów, na 
które to osiągnięcia pracowali oni 
w minionym roku.

Podsumowanie to dotyczyło kla-
syfikacji w Ogólnopolskim Systemie
Sportu Młodzieżowego (klasyfikacja
ta obejmuje młodzików, juniorów 
młodszych, juniorów i młodzie-
żowców), jak również klasyfikacji
w systemie Warszawskiej Olimpia-
dy Młodzieży (obejmuje juniorów 
młodszych i młodzików). 

Kolejne sukcesy
Gala Sportu Warszawskiego

Spośród wszystkich klubów 
sportowych, działających na Biela-
nach, najwyżej w Ogólnopolskim 
Systemie Sportu Młodzieżowego 
w klasyfikacji klubów warszawskich
uplasował się AZS-AWF Warszawa 
(1 miejsce). Uczniowski Klub Spor-
towy „G-8 Bielany”, działający przy 
ZS Nr 52, zajął w tej klasyfikacji 5
miejsce. Był to jednocześnie najlep-
szy klub spośród UKS-ów w Polsce.

W ogromnej mierze zasługą tych 
dwóch klubów było sklasyfikowanie
dzielnicy Bielany na drugim miejscu - 
tuż za Śródmieściem - pośród wszyst-
kich dzielnic Warszawy w SSM. 

Natomiast w systemie WOM 
w generalnej klasyfikacji klubów
najwyższą lokatę (3 miejsce) zajął 

UKS „G-8 Bielany”. Wyprzedziły go 
tylko tak duże kluby warszawskie 
jak CWKS Legia oraz MKS Polonia. 
W klasyfikacji dzielnic w WOM
Bielany zajęły drugie miejsce, a w 
czołówce klubów pracujących na 
tak wysoką lokatę, znalazły się: UKS 
„G-8 Bielany” z 1 127,00 punktami, 
AZS-AWF Warszawa z 449,55 punk-
tami oraz UKS „Kusy Warszawa” 
z 255,00 punktami (suma punktów 
zdobytych przez wszystkie kluby 
bielańskie - 2 524,05). 

Ciesząc się z sukcesów minio-
nego roku zawodnicy trenujący na 
Bielanach już pracują na poczet 
nowo rozpoczętego 2008 r.

Dariusz Czerwonka 
Prezes UKS „G-8 Bielany”

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY  W ZESPOLE SZKÓŁ NR 52
8.03.2008 r. sobota  w godz. 11.00 – 14.00  

SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 263: zebranie informacyjne:   kl. I – III godz. 11.00
zebranie informacyjne:   kl. IV – VI godz. 12.00
GIMNAZJUM NR 78: zebranie informacyjne:   godz. 13.00
ZS NR 52 SŁYNIE Z OSIAGNIĘĆ SPORTOWYCH SWOICH UCZNIÓW. JUŻ OD POZIOMU I KLASY SP 

FUNKCJONUJĄ KLASY SPORTOWE O PROFILU: PŁYWANIE, PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, BIATHLON, 
STRZELECTWO, TAEKWONDO OLIMPIJSKIE A TAKŻE - OD ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 - KOSZY-
KÓWKA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ.

Zapraszamy dzieci i m�odzie� na otwarte zaj�cia sportowe
Udzia� w zaj�ciach jest nieodp�atny.

Uczniowie proszeni s� o zabranie ze sob� legitymacji szkolnej. 

Otwarte Obiekty Sportowe 

Wiod�ca dyscyplina 
sportowa adres i nr szko�y okres realizacji dni prowadzenia zaj��

sportowych

godziny
prowadzenia zaj��

sportowych

Imi� i nazwisko 
instruktora/trenera

telefon
informacyjno/

kontaktowy

poniedzia�ek 15.00-18.30
wtorek 15.00-18.30
�roda 15.00-18.30
czwartek 15.00-18.30
Pi�tek 15.00-18.30

1 PI�KA KOSZYKOWA 

Szko�a Podstawowa Nr 263 
 im. Powsta�ców Wielkopolskich 

przy Zespole Szkó� nr 52,
ul. Szegedy�ska 11, 01- 957 

Warszawa

14.01. - 
14.06.2008r.

Sobota 11.00-13.30

Pawe� Gawryjo�ek
(022) 834-54-23 

 lub
(022) 835-24-60 

poniedzia�ek 15.30-18.30
wtorek 15.30-18.30
�roda 15.30-18.30
czwartek 15.30-18.30

2 LEKKA ATLETYKA 
Gimnazjum Nr 78  

przy Zespole Szkó� nr 52,
ul. Szegedy�ska 11, 01- 957 

Warszawa

14.01. - 
14.06.2008r.

pi�tek 15.30-18.30

Witold Szadkowski, 
 Izabela Czos

(022) 834-54-23
lub

(022) 835-24-60 

poniedzia�ek 15.30-18.30
wtorek 15.00-18.00
�roda 15.30-18.30
czwartek 15.00-18.00
pi�tek 15.30-19.30

3 PI�KA SIATKOWA
Zespó� Szkó� Nr 55 
 im. Gen. S. Maczka,

ul. Gwia�dzista 35, 01-651 
Warszawa

14.01. - 
14.06.2008r.

sobota   8.00-12.00 

Karina Adamska,
Ma�gorzata Zdzieszy�ska,

Urszula Gruszczy�ska
(022) 833-02-58 

wtorek 15.00-17.00
�roda 15.00-17.00
czwartek 15.00-19.00
pi�tek 15.00-17.00

4 PI�KA SIATKOWA 
Gimnazjum Nr 73 
 im. J.H.Wagnera,  

ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa

14.01. - 
14.06.2008r.

sobota 10.00-15.00

El�bieta Lizi�czyk,
Micha� Lizi�czyk,
Maciej Lizi�czyk,

 Arkadiusz Ruci�ski

(022) 669-75-81 

poniedzia�ek 16.00-19.00
wtorek 16.00-19.00
�roda 16.00-19.00
pi�tek 16.00-19.00

5 PI�KA KOSZYKOWA 
Gimnazjum Nr 72 

 im. A.B.Dobrowolskiego,
ul. Przybyszewskiego 45,  

01-849 Warszawa 

14.01. - 
14.06.2008r.

sobota   9.30-12.30 

Micha� Wójcik 
(022) 834-06-73 

 lub
(022) 663-49-99 

Powrót małego rycerza
dokończenie ze str. 1

Po liturgii arcybiskup zaape-
lował do zgromadzonych, aby pa-
miętali o słowach Ewangelii.  Mimo 
podniosłej atmosfery, także i tym 
razem nie zabrakło jednak swoistego 
humoru, jakim zwykł obdarowywać 
swoich wiernych proboszcz parafii
ks. Wojciech Drozdowicz.

W uroczystości wzięło udział 
wiele ważnych osobistości, m.in. 
poseł Joanna Fabisiak, burmistrz 
naszej dzielnicy Zbigniew Dubiel, 
były jej burmistrz Cezary Poma-
rański, wieloletnia naczelnik Wy-
działu Kultury Wanda Górska oraz 
wiele osób, które przyczyniły się do 
sfinalizowania tego wspaniałego
zamierzenia.

Po mszy wierni udali się na nie-
wielki przykościelny dziedziniec, aby 
uczestniczyć w „powrocie Michała 
Wołodyjowskiego najsłynniejszego 
kamedulskiego zakonnika”. Podczas, 
gdy arcybiskup wraz z burmistrzem 
„wdrapywali” się na 11-metrową 
wieżę kościoła, aby uświetnić moment 
prezentacji, my w napięciu z zadartymi 
głowami oczekiwaliśmy na otwarcie 
starych, drewnianych okiennic. Gdy 
z głośników popłynął radosny hymn 
Memento mori, naszym oczom uka-
zała się figurka przedstawiająca postać
mnicha-małego rycerza (autorstwa Ro-
berta Czerwińskiego), odziana w biały 
habit. Entuzjastyczne oklaski i okrzyki 
zachwytu były kulminacyjnym mo-
mentem prezentacji. Stanowiły one naj-
cieplejszą formę podziękowania zebra-
nych dla realizatorów przedsięwzięcia. 
Wpadającą w ucho muzykę do hymnu 

napisał, obecny na uroczystości, znany 
kompozytor muzyki filmowej Michał 
Lorenc. Jego nagranie sfinansowała
dzielnica Bielany, a wykonał zespół 
Des Orient z harfistką Anną Sikorzak 
i barytonem Arturem Rucińskim. 
Hymn będzie rozbrzmiewał w każdą 
niedzielę i święta o godz. 12.00, a kiedy 
zostaną zakupione komputery sterujące 
nagłośnieniem, również w pozostałe 
dni tygodnia. 

Po wielkich emocjach gospodarz 
parafii ks. Wojciech Drozdowicz zapro-
sił wszystkich na zupę kamedulską.

Bardzo dziękujemy ks. Wojcie-
chowi za kolejny udany i z sukcesem 
zrealizowany pomysł, który z pew-
nością przyciągnie na Górę Polkową 
nowe rzesze wiernych.

Joanna Radziejewska 
Komisja Oświaty,  Kultury i Kultury 

Fizycznej

Wyniki zawodników UKS „G-8 Bielany” startujących w XIV OOM w Sportach 
Zimowych Śląsk 2008 (4-10.02.2008 Kiry-Kościelisko):    

Bieg sprinterski 7,5 km  LS:  9 m - Suchecki Marcin, 15 m - Karczmarz 
Bartłomiej, 40 m - Bertino Francesco;

Bieg pościgowy 10 km LLSS: 9 m - Suchecki Marcin, 18 m - Karczmarz 
Bartłomiej 

Bieg indywidualny 12,5 km  LSLS: 7m - Suchecki Marcin, 12 m - Karczmarz 
Bartłomiej, 31 m - Bertino Francesco;

Sztafeta 3x 7,5 km LS w składzie: Beritno Francesco, Karczmarz Bartłomiej, 
Marcin Suchecki – 7 m.
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