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świata juniorów
w Taekwondo

Emilia Dąbrowska o swoim życio-
wym sukcesie...
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A kcja „Lato w mieście 
2008” na terenie Dzielni-
cy Bielany będzie prowa-

dzona od dnia 23 czerwca do 29 
sierpnia 2008 r. w 14 punktach 
dziennego pobytu oraz w 4 pla-
cówkach z zajęciami specjali-
stycznymi (MDK „Bielany”, MDK 
im. Marii Gwizdak, OPP, Zespół 
Szkół nr 18). Zajęcia pod kierun-
kiem wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej będą odbywały 
się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 16.30. We 
wszystkich punktach dziennego 
pobytu uczestnicy będą mogli 
skorzystać z nieodpłatnych posił-
ków. Całodniowy pobyt dziecka 
w placówce oraz wszystkie wy-
cieczki, bilety wstępu i przejazdu 
będą bezpłatne.

Podczas akcji organizowane 
będą wycieczki, konkursy pla-
styczne, literackie, przyrodnicze, 
turnieje wiedzy, nauka tańca, bale 
i dyskoteki. 

Ponadto Centrum Rekreacyj-
no-Sportowe w Dzielnicy Bielany 
(tel. 022 633 86 80) zaprasza dzieci 
i młodzież na pływalnie przy ul. 
Conrada 6 w dniach od 23 do 
27 czerwca oraz od 14 lipca do 
29 sierpnia w godz. 9.00-13.00. 
Wstęp bezpłatny za okazaniem 
legitymacji – pierwszeństwo mają 
grupy zorganizowane.

Szczegółowy program akcji na 
str. 16, a także dostępny jest w pla-
cówkach organizujących akcję „Lato 
w mieście 2008” oraz na stronie in-
ternetowej www.um.warszawa.pl.

Robert Tkaczyk

STR. 4

Wystawa zewnętrzna

Bielany w dawnej fotografii
28 maja została otwarta wystawa 

„Bielany w dawnej fotografii”, która 
zainaugurowała działalność ze-
wnętrznej (outdoorowej) GALERII, 
powstałej z inicjatywy Zarządu Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, a będącą 
pod opieką Biblioteki Publicznej im. 
Stanisława Staszica. Dwa razy do 
roku u zbiegu ulic Żeromskiego i al. 
Zjednoczenia (na parkanie Zespołu 
Szkół nr 35, ul. Żeromskiego 22/28) 
będziemy prezentować ekspozycje 
mówiące o historii dzielnicy oraz 
takie, które pokazują aktualne wyda-
rzenia kulturalne Bielan.

Serdecznie zapraszamy.
Grzegorz Pietruczuk, 

członek Zarządu Dzielnicy 

STR. 7

Nareszcie
wakacje

Na naszych oczach tworzy się historia Bielan. Kilka tygodni temu mieszkańcy Bielan powitali metro, a dziś stoją 
już mury nowego ratusza. To jest jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu – mówił podczas uroczystości 
zawieszenia wiechy uradowany burmistrz Zbigniew Dubiel – więcej na str. 4.

Tworzy się historia Bielan
Ratusz ma wiechę!!!

Przemawia burmistrz Zbigniew Dubiel

Nudno nie będzie
 Akcja „Lato w mieście 2008”

Bielańskie Dni Kultury już za nami. Cieszyły się one niemałym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców naszej dzielnicy. O najciekawszych imprezach 
piszemy na str. 3.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami znajdą Państwo również na stronie 
dzielnicy Bielany www.bielany.waw.pl 

Bielańskie Dni Kultury 2008

Występ zespołu Rex



Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 14 maja do 20 czerwca 2008 r. Zarząd Dzielnicy 

odbył 8 posiedzeń, w trakcie których omówił 115 spraw, w tym 
podjął 67 uchwał. 

Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dziel-
nicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).
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Zbigniew Dubiel, Teresa Banasiak, Wojciech Borkowski i ppłk Józef Listopadzki

W

Pod koniec miesiąca, tj. 29 kwietnia br. odbyła 
się XX sesja Rady Dzielnicy zwołana na wniosek 
grupy radnych (PiS), którą prowadził Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Michał Sikorski. Z trzech przygoto-
wanych propozycji uchwał, Rada Dzielnicy podjęła 
jedną, tj. po dyskusji i zmianach, przyjęła stanowisko 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres 01.01. 
– 31.12.2007 r.

*   *   *
Już po raz 21. zebrała się Rada Dzielnicy Bielany 

— tym razem we wtorek 20 maja. Posiedzenie było 
wyjątkowo krótkie z powodu przełożenia na przyszłość 
ośmiu punktów z porządku obrad. Nie zmienia to 
jednak faktu, że mimo tej zmiany obrady potoczyły 
się owocnie.

Radni dzielnicy pozytywnie zaopiniowali dzielnico-
wy załącznik do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy 
w sprawie zmian w budżecie warszawskim na rok 2008. 
W efekcie podjęcia tej uchwały zwiększono środki 
pieniężne, które zostaną wydatkowane na bezpłatne 
dożywianie uczniów, a tym samym większa liczba dzieci 
zostanie objęta pomocą społeczną. 

Ponadto Rada zwiększyła wydatki na zadania 
bieżące i inwestycyjne, związane m.in. z zakupem i od-
płatnym przekazaniem parasoli do handlu obwoźnego, 
gospodarką mieszkaniową, administracją publiczną, 
kulturą i ochroną mienia narodowego. Uchwalono też 
przesunięcia środków finansowych, dzięki któremu
zostanie m.in. dokonana modernizacja boiska na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21 lub
ocieplenie ścian budynku Przedszkola nr 105 przy ul. 
Kochanowskiego 105. 

*   *   *
Bez większych niespodzianek przebiegła XXII 

sesja Rady Dzielnicy Bielany. Na posiedzeniu, w dniu 

XX, XXI i XXII sesja Rady Dzielnicy Bielany
6 czerwca, uwaga radnych wpierw skupiła się na 
zatwierdzeniu ważności oraz podaniu do publicznej 
wiadomości wyników wyborów do Rady Samorządu 
Mieszkańców „Ruda”. Na wniosek Komisji Samorzą-
dowej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zarzą-
dzono także wybory Rady Samorządu Mieszkańców 
„Wólka Węglowa” oraz „Olszyna”. Wybory odbędą się 
po wakacjach. 

Po raz pierwszy także w tej kadencji, po burzliwej 
dyskusji, Rada wyraziła pozytywną opinię o projekcie 
wykazu lokali użytkowych do sprzedaży w trybie bez-
przetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 
Podobną opinię wyraziła Rada w kwestii zbycia następ-
nej partii lokali mieszkalnych. 

Ważnym aspektem obrad była sprawa zaopi-
niowania dzielnicowego załącznika do projektu 
uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie m.st. 
Warszawy na rok 2008 z tytułu zwiększonych 
dochodów Dzielnicy. Najważniejszą zmianą była 
powiększenie kwoty pieniężnej w dziale transport 
i łączność o kwotę ponad 1,8 mln zł, z przezna-
czeniem na przebudowę ulicy Lipińskiej i pl. 
Konfederacji. W ramach tego zadania wymieniona 
zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, zatok 
parkingowych i oświetlenia. Dzięki temu polepszy 
się bezpieczeństwo użytkowników drogi, a koszty 
eksploatacji nie będą już tak wysokie. 

Na koniec Zarząd Dzielnicy przedstawił Radzie 
informację na temat przebiegu trasy S-7 przez Bielany, 
zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Marymonckiej 42, m.in. pod kątem stwo-
rzenia bazy ćwiczeniowej dla piłkarzy na EURO 
2012, a także przebudowy Zakładu Unieszkodliwia-
nia Odpadów Komunalnych „RADIOWO” przy ul. 
Kampinoskiej 1.

Redakcja

Uchwała Nr 108/XXII/08
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa 
- Placówka.  

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 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 - § 20 i § 39 ust.2 
Statutu Samorządu Mieszkańców „Wólka Węglowa-Placówka, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr 757/XXXIV/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 20 września 2002 r. w spra-
wie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla Wólka Węglowa-Placówka oraz określenia 
statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 267 poz. 6891), Rada Dzielnicy uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka i w 

tym celu zwołuje Zebranie Mieszkańców na dzień 8 września 2008 r. w 
Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112a 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 Wólka Węglowa - Placówka w składzie:
1. Agnieszka Baranowska – Morek
2. Jacek Białobrzewski
3. Anastazja Godlewska
4. Grażyna Grądek
5. Paweł Kuliś

§ 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 Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka 
najpóźniej na 30 dni przed dniem 8 września 2008 r.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Michał Sikorski

Uchwała Nr 109/XXII/08
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców „Olszyna”.
  
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 ust.2,  § 19 ust. 1 - 2 statutu Samorządu Mieszkańców „Olszyna” - jednostki 
pomocniczej niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 702/XXIX/02 Rady Gminy 
Warszawa - Bielany z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla 
Olszyna oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Olszyna, Rada 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców „Olszyna” i w tym celu zwołuje 

się Ogólne Zebranie Mieszkańców na dzień 17 września 2008 r. w lokalu Gimnazjum nr 71 
im. K. K. Baczyńskiego, przy ul. Perzyńskiego 10 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 „Olszyna” w składzie:
1. Waldemar Kamiński.
2. Jan Rowiński.
3. Tadeusz Rudziński.
4. Czesław Sidzina.
5. Władysław Żuchowski.

§ 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 Mieszkańców „Olszyna”, najpóźniej na 30 
dni przed dniem 17 września 2008 r.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Michał Sikorski

Odznaczenia w Klubie Kombatanta
środę 18 czerwca 2008 r. w Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza 19 
odbyło się kolejne spotkanie Bielańskiego Klubu Kombatanta, połą-
czone tym razem, z uroczystym wręczeniem odznaczeń „Zasłużony 

dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. 
Odznaczenia te zostały przyznane bielańskim radnym: Teresie Renacie 

Banasiak, prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Osobom Starszej Generacji „Vis 
Major” oraz lekarzowi Wojciechowi Borkowskiemu, przewodniczącemu Komi-
sji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Dzielnicy. Spotkanie prowadził przewod-
niczący Bielańskiego Klubu Kombatanta – Stanisław Kramarz, a odznaczenia 
wręczali: Burmistrz Zbigniew Dubiel oraz ppłk Józef Listopadzki.

Tadeusz Ender

6. Maria Niedak
7. Joanna Radziejewska
8. Halina Szerszeń
9. Waldemar Wasiewicz
10. Robert Wróbel
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Od połowy maja do końca 
czerwca odbyło się na Bielanach 
kilkadziesiąt imprez: festynów, 
koncertów, przeglądów teatralnych, 
wystaw oraz imprez sportowo-
-rekreacyjnych. Poniżej prezentu-
jemy krótkie relacje o kilku z nich. 
Osobne miejsce w naszej gazecie 
poświęciliśmy galerii zewnętrznej 
zlokalizowanej vis à vis przyszłego 
ratusza.

Dzień Dziecka
Największą imprezą plenerową 

organizowaną w ramach tego-
rocznych Bielańskich Dni Kultury 
był Rodzinny Festyn Rekreacyjny 
„Dzień Dziecka na Chomiczówce” 
odbywający się 1 czerwca na tere-
nach rekreacyjnych osiedla przy ul. 
Pabla Nerudy 1. Odwiedziło go po-
nad 1000 osób! Na scenie wystąpiły 
zespoły taneczne i wokalno-instru-
mentalne. Zaprezentowali się m.in. 
laureaci XIV Bielańskiego Przeglądu 
Zespołów Tanecznych „Taneczny 
Krąg”. Szczególny aplauz widzów 
zdobył zespół „Fox” pod kierun-
kiem Agnieszki Czubak i Stani-
sława Skibniewskiego – zdobywca 
Grand Prix Przeglądu – za miniatu-
rę taneczną „Niebiańsko-Piekielnie”. 
Obok popisów tanecznych, publicz-
ność miała również okazję wysłu-
chać laureatów konkursu wokalnego 
„Mikrofon dla każdego”.  

Przeboje muzyki popularnej 
i dyskotekowej rozbrzmiewały dzię-
ki zespołowi Chris Peter Band. Zaś 
standardy muzyki rozrywkowej 
zaprezentowała we własnym opra-
cowaniu grupa Wytrawni. Usłyszeli-
śmy m.in. przeboje Frediego Mercu-
rego, Chrisa Rea i Joe Cockera. 

30 czerwca na terenach przyle-
głych do MDK im. Marii Gwizdak 
odbył się Harcerski Dzień Dziec-
ka zorganizowany przez Szczep 
423 „Dąbrowa”. W prawdziwych 
obozowych namiotach były zaba-
wy i konkursy dla 
dzieci i rodziców. 
Dorośli z przyjem-
nością obejrzeli wy-
stawę fotogramów 
przygotowaną przez 
Muzeum Powsta-
nia Warszawskie-
go. Duże uznanie 
zdobyła Harcerska 
Służba Medyczna, 
która uczyła, jak 
udzielać pierwszej 
pomocy. 

Koncerty
Bielańskie Dni 

Kultury w Podzie-
miu Kamedulskim 

Bielańskie Dni Kultury 2008 za nami

to przede wszystkim cykl muzyki 
jazzowej oraz koncerty piosenki li-
terackiej. 15 maja wystąpił Zbigniew 
Wegehaupt Quartet. 

Wegehaupt należy do ścisłej 
czołówki polskich kontrabasistów. 
WEGE (tak utarło się go nazywać) to 
bogate doświadczenie, wirtuozeria, 
powściągliwość i swingujący bas. 
Jego ostatnio wydana płyta „ToTa” 
uznana została za jeden z najciekaw-
szych albumów jazzowych 2007 r. 
i nominowana do tegorocznego Fry-
deryka. Muzyka, którą usłyszeliśmy, 
była połączeniem wyrafinowanego
skandynawskiego chłodu z pol-
skim romantyzmem, momentami 
pobrzmiewały również cieplejsze 
latynoamerykańskie rytmy. Był to 
niewątpliwie jazz dla koneserów, 
wymagający od słuchaczy pełnego 
skupienia i koncentracji.

W cyklu „Piosenka literacka” 
w niedzielę 18 maja wysłuchaliśmy 
w Podziemiu Ewy Dałkowskiej 
z recitalem „Artystka z ręką w noc-
niku”. W programie koncertu  zna-
lazły się utwory m.in. A. Osieckiej, J. 
Przybory i J. Wasowskiego, J. Derfla,
W. Komedy, M. Hemara oraz Z. 
Herberta. Dałkowska zaprezento-
wała także satyryczne teksty kaba-
retowe. Dzięki ciekawej interpretacji 
aktorskiej i znakomitej oprawie 
muzycznej koncert bardzo podobał 
się publiczności. Były brawa i owacje 
na stojąco, i oczywiście bisy.

Ostatniego dnia maja sala wi-
dowiskowa BOK-u zapełniła się 
po brzegi miłośnikami Lwowa 
– jego folkloru czy też tzw. bałaku 
– specyficznego dialogowania i ję-
zyka. Wykonawcami koncertu byli 
laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Lwowskiej w Krakowie 
z r. 2007. Śpiewającym towarzyszył 
zespół „Chawira” pracujący na co 
dzień w Krakowie. Był to wieczór 
wspomnień, sentymentalnego po-
wrotu do Lwowa –  najpiękniejszego 
z miast...

Również niezwykle wzrusza-
jącym spotkaniem okazał się 3 
czerwca koncert chóru Wiwat pt. 
„Warszawa wczoraj i dziś”, dedy-
kowany Marii Gwizdak – patronce 
MDK-u przy ul. Andersena. Zespół 
pod kierunkiem Alicji Mossa-
kowskiej zaprezentował piosenki 
o Warszawie – od przedwojennych 
do współczesnych. Barwnym do-
pełnieniem koncertu był występ 
dwóch par tanecznych w strojach 
z lat 40-tych, prezentujących tańce 
starej Warszawy – szemrane tanga, 
sztajerki i in.

8 czerwca w Podziemiu Kame-
dulskim w ramach cyklu „Piosenka 
Literacka” wystąpili Marian i Bar-
tosz Opania z towarzyszeniem 
muzycznym Aldony Krasuckiej. 
Koncert nosił tytuł: „Fascynacje” 
– znalazły się tam nie tylko zabawne 
i komiczne teksty m.in. A. Słonim-
skiego czy W. Młynarskiego, ale 
również refleksyjne i wzruszające
utwory W. Wysockiego, B. Okudża-
wy i J. Brela. Fantastyczne wykona-
nie aktorskie oraz niezwykle ciepły 
kontakt z publicznością sprawiły, że 
nie obyło się bez kilku bisów.

Spotkania teatralne
II Bielański Festiwal Teatralny 

„Twarzą w twarz”, organizowany 
przez Bielański Ośrodek Kultury 
przy znacznym wsparciu Fundacji 
Kultury, odbył się w dn. 11-18 maja. 
Na scenie wystąpiły profesjonalne 
teatry z całej Polski. Przy wyborze 
przedstawień kierowano się atrak-
cyjnością inscenizacji oraz tematyką 
interesującą współczesnego widza. 

Dwa tygodnie przed rozpoczę-
ciem Festiwalu rozpoczęła się batalia 
widzów o zaproszenia i wejściówki. 
Wszystkie spektakle zachwyciły 
publiczność, która ledwie mieściła 
się w niewielkiej sali widowiskowej 
BOK-u. Młodej widowni najbar-
dziej podobały się propozycje Teatru 
Konsekwentnego z Warszawy. Starsi 
bawili się na „Gridze”, dekadenckim 
spektaklu Teatru im. Żeromskiego 
z Kielc i Teatru Nowego z Krakowa. 
Wzruszające i zabawne przedsta-
wienia „W drodze” i „Zapiski oficera
Armii Czerwonej” przywiozła na 
Festiwal Grupa Teatralna „Dzie-
więćsił” z Łodzi. Teatr Nowy z Łodzi 
zaprezentował „Mój boski rozwód” 
grany brawurowo przez Małgorzatę 
Skoczylas.

Ważnym wydarzeniem teatral-
nym był również w BOK-u Przegląd 
Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Teatralnych „Teatralia 2008”. 
Do Przeglądu zakwalifikowało się 14
zespołów wybranych z ponad dwu-
dziestu zgłoszeń z całej Warszawy. 
Grand Prix w kategorii zespołów 
dziecięcych otrzymał Teatrzyk Ty-
grysek za spektakl „Kłopot krasno-
ludków” w reż. Zofii Wróblewskiej
i Mirosławy Latoski-Iwaszczuk. 
Grand Prix w kategorii zespołów 
młodzieżowych przyznano Teatrowi 
GLAN ze Studia Teatralnego Julii 
Kotarskiej-Rekosz za widowisko 
pt. „Kiedy zamykam oczy”. Poziom 
tegorocznej imprezy był bardzo 
wysoki – przyznano wiele nagród 
i wyróżnień. Organizację Przeglądu 
wsparły: Urząd Dzielnicy Bielany, 
Stowarzyszenie „Akademia Łucz-
nica” oraz warszawskie teatry: Teatr 
Lalka, Teatr Lalek „Guliwer” i Teatr 
Polski. Bardzo cieszy fakt, że w tego-
rocznym Przeglądzie wzięły udział 
nie tylko teatry z Bielan, ale także 
z innych ośrodków w Warszawie. 

9 maja zaś scena BOK-u gościła 
niezwykłych artystów – na zapro-
szenie ambasady Indonezji zorga-
nizowano występ folklorystycznego 
zespołu „Sangrina Bunda” z Dża-
karty. Impreza odbywała się w ra-
mach Pierwszego Indonezyjskiego 

EXPO w Warszawie, promującego 
gospodarkę oraz kulturę Indonezji. 
Zespół w oryginalnych strojach 
narodowych zaprezentował barwny 
program wokalno-taneczny, który 
spotkał się z aplauzem publicz-
ności.

Dni Otwarte w bielańskich 
placówkach oświatowych 

i kulturalnych 
Bielańskie Dni Kultury to zwy-

kle także możliwość odwiedzenia 
i podpatrzenia, jak pracują placówki 
kulturalno-oświatowe w naszej 
dzielnicy. Dom Kultury im. Marii 
Gwizdak przy ul. Andersena 4 w dn. 
2-5 czerwca zaprosił dzieci i mło-
dzież do uczestnictwa w Dniach 
Otwartych. Prezentowano taniec 
nowoczesny i Break Dance, a także 
teatr kukiełkowy. Chętni mogli 
podpatrzeć naukę gry na instrumen-
tach klawiszowych i na gitarze oraz 
uczestniczyć w zajęciach plastycz-
nych. Wcześniej, 17 maja, podobnie 
bogaty program zaproponował 
w ramach Dnia Otwartego MDK 
„Bielany” przy ul. Cegłowskiej 39. 
Z kolei Biblioteka Publiczna im. 
St. Staszica w dniach 9-13 czerwca 
umożliwiła wszystkim chętnym 
bezpłatne korzystanie z kawiarenki 
internetowej.

*  *  *
Jak co roku olbrzymia większość 

imprez odbywających się w ramach 
BDK była finansowana lub współfi-
nansowana przez Wydziały: Kultury 
oraz Sportu i Rekreacji Urzędu 
Dzielnicy Bielany oraz samorządo-
we instytucje kultury – Bibliotekę 
Publiczną im. St. Staszica i Bielański 
Ośrodek Kultury. Należy jednak 
podkreślić, że przy realizacji wielu 
projektów artystyczno-kulturalnych 
otrzymaliśmy pomoc od organi-
zacji pozarządowych, związków 
twórczych, bielańskich spółdzielni 
mieszkaniowych, a także firm ko-
mercyjnych. Korzystając z oka-
zji serdecznie im za to dziękuję, 
a mieszkańców Bielan już serdecz-
nie zapraszam na przyszłoroczne 
imprezy.

Grzegorz Pietruczuk, 
członek Zarządu Dzielnicy

Zbigniew Wegehaupt Quartet
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Tworzy się historia Bielan
Ratusz ma wiechę!!!

T

dokończenie ze str. 1
To prawda, 4 czerwca 2008 r., to kolejny 

ważny dzień w historii Bielan. W tym dniu 
został oficjalnie zakończony kolejny etap
budowy bielańskiego ratusza — na szczycie 
budowli pojawiła się wiecha, a to oznacza, że 
zostały ukończone roboty murarskie.

To radosne wydarzenie zgromadziło, w su-
rowych jeszcze murach ratusza, wiele osób, 
które od samego początku wykazują wielkie 
zaangażowanie i troskę, aby ta inwestycja, 
realizowana w iście ekspresowym tempie, była 
jak najszybciej oddana do użytku mieszkań-
com naszej dzielnicy. 

Zadowolenia i satysfakcji z postępów 
tej budowy nie krył także Kryspin Jarosz, 
prezes Zarządu Eiffage Budownictwo Mitex
S.A., generalnego wykonawcy inwestycji. Po 
oficjalnych przemówieniach proboszcz parafii
św. Zygmunta ks. Krzysztof Kosk poświęcił 
piękny pęk zieleni, wieniec, który za pomocą 
dźwigu został umieszczony na dachu budyn-
ku. Zgromadzeni goście, a więc przedsta-
wiciele parlamentu, władz samorządowych, 
a także radni i Zarząd Dzielnicy Bielany, mogli 
podziwiać efekty pracy budowlańców.

Na podstawie zapewnień ze strony 
wykonawcy i Stołecznego Zarządu Rozbu-
dowy Miasta burmistrz Zbigniew Dubiel 
ma nadzieję, że pod koniec 2009 r. zakoń-
czymy przeprowadzkę do nowego ratusza. 
– Nareszcie wszystkie sprawy będzie można 
załatwić w jednym miejscu, na parterze, 
w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Teraz in-
teresanci muszą krążyć między 9 miejscami 
rozsianymi po całych Bielanach – zakończył 
burmistrz.

Tadeusz Olechowski

Następne stacje metra
Dziennie ze Słodowca korzysta ponad 12 tys. ludzi
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Tak wyglądał budynek ratusza od strony ul. Staffa na początku czerwca br.
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radycyjnie, jak co roku Metro War-
szawskie wzięło udział w dorocz-
nym pikniku Polskiego Radia na 
Podzamczu. Zgromadził on wielkie 

rzesze  odwiedzających. Od samego rana istne 
oblężenie przeżywało również stoisko Metra 
Warszawskiego, na którym prezentowaliśmy 
plany rozbudowy i dotychczasowe osiągnię-
cia oraz informowaliśmy o zamierzeniach na 
bliską i dalszą przyszłość. Bardzo wiele pytań 

dotyczyło tego, kiedy zakończona zostanie 
pierwsza linia, jak będzie wyglądać węzeł ko-
munikacyjny na Młocinach, czy w przyszłości 
będzie możliwość przedłużenia tej linii na 
północ. Zaprezentowaliśmy najnowsze zdjęcia 
z terenu budowy ostatnich trzech stacji metra 
na Bielanach. Odwiedzający stoisko metra mo-
gli przekonać się, jak szybko postępują prace 
wykończeniowe zmierzające do zakończenia 
inwestycji i oddania jej do użytku pasażerów. 

Najbardziej zaawansowane roboty trwają 
na stacji Stare Bielany. Trwa tam układanie 
ostatnich instalacji, porządkowanie i zagospo-
darowywanie terenu. Prace te nie przyciągają 
już tyle uwagi co wtedy, gdy wyłaniała się 
stopniowo konstrukcja, ale są niezwykle waż-
ne i zarazem czasochłonne. 

Zmierzamy do przywrócenia ruchu na 
zamkniętych od dawna skrzyżowaniach oraz 
odtworzenia zieleni wokół stacji. A właściwie 

nie odtworzenia, a tworzenia. Udało się ura-
tować więcej drzew niż początkowo zakłada-
liśmy, a dosadziliśmy ich już więcej niż rosło 
przed rozpoczęciem budowy (koło stacji Stare 
Bielany będzie to 66 nowych drzew w miejsce 
usuniętych 45). Wśród nowych będą między 
innymi dęby czerwone, robinie. Pojawi się tam 
też wiele nowych krzewów (3740 zamiast 150). 
Wrócą więc „zielone Bielany”...

Efektownie prezentuje się budowa Węzła 
Komunikacyjnego Młociny. Pojawiają się ko-
lejne budynki, rozrasta się stacja przesiadkowa, 
rozpoczęto montaż szklanego zadaszenia, za-
kończyliśmy też budowę konstrukcji budynku 
przesiadkowego. I co najważniejsze - położono 
już nawierzchnię pod przyszłą pętlę tramwajo-
wą. Likwidacja starej pętli, rozpoczynająca się 
przebudowa całego układu komunikacyjnego 
w tym miejscu, to niestety czasowe kłopoty, 
na jakie będą narażeni mieszkańcy. Ale za to 
na przełomie sierpnia i września planujemy 
zakończyć te prace. I wtedy podróż do centrum 
będzie znacznie prostsza i szybsza. 

Jak bardzo potrzebny jest ten odcinek, 
wskazuje nie tylko zainteresowanie na pikni-
ku, ale i fakt, że niedawno oddana stacja Sło-
dowiec z dnia na dzień staje się coraz bardziej 
popularna. Dziennie korzysta z niej ponad 12 
tys. ludzi, czyli tyle, ile na kilku innych stacjach 
„starego” odcinka. I co najważniejsze, są to 
nasi nowi pasażerowie. Każdego dnia powsze-
dniego przez nasze stacje przewija się ponad 
430 tys. osób, a po otwarciu pozostałych 
trzech stacji przybędą kolejni pasażerowie. 
Dla rozwiania obaw o tłok warto wspomnieć, 
że już niedługo rozpoczną się dostawy nowych 
pociągów, które zasilą pierwszą linię właśnie 
wtedy, kiedy przybędą nowe stacje.

Niedawno przeprowadziliśmy badanie 
zadowolenia pasażerów metra. I ponownie 
dostaliśmy bardzo wysokie oceny: ponad 90% 
oceniało nas bardzo dobrze, przy czym najlepszą 
opinię mamy wśród osób stale korzystających 
z naszych usług. Dobrze oceniono punktual-
ność, czystość i bezpieczeństwo. Dziękujemy za 
te oceny i będziemy się starali być coraz lepsi.

Krzysztof Malawko

Peron na stacji Słodowiec



BEZPIECZEŃSTWO 5Nasze Bielany nr 6/2008

Fo
t. 

A
rc

h.
 R

ed
ak

cj
i

Kronika policyjna
Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji

Bielańska policja 
przyłącza się do akcji 

„Pilnuj drinka” 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia-

łania Narkomanii od ubiegłego roku 
prowadzi kampanię informacyjną pod 
hasłem „Pilnuj drinka”, która ma za-
chęcać młodych ludzi do bezpiecznej 
zabawy w klubach i na dyskotekach. 
Policjanci oraz autorzy kampanii 
ostrzegają i informują młodych ludzi 
o groźnej substancji o potocznej na-
zwie „pigułka gwałtu i rozboju”, a tak-
że wskazują sposoby przeciwdziałania 
temu niebezpieczeństwu. 

Do akcji włączyła się również 
bielańska policja. Jedną z głównych 
form tej kampanii będzie umiesz-
czenie plakatów ostrzegających 
przed niebezpiecznymi tabletkami 
w widocznych miejscach w loka-
lach, gdzie organizowane są imprezy 
muzyczne z udziałem młodzieży 
tj. w klubach studenckich, akade-
mikach, uczelniach, dyskotekach, 
pubach, klubach nocnych, drink 
barach oraz w szkołach i w placów-
kach oświatowych. 

Na stronie www.pilnujdrinka.
pl zamieszczono kompleksową in-
formację o groźnych substancjach, 
ich działaniu i o tym, jak ich unikać 
i co robić, gdy padnie się ofiarą 
przestępstwa. 

W klubach i dyskotekach po-
jawiają się substancje stosowane 
w celach przestępczych, potocznie 
zwane “pigułkami gwałtu i rozbo-
ju”. Są one bardzo niebezpieczne. 
Wykorzystuje się je do oszołomienia 
z góry upatrzonej osoby w celu do-
konania gwałtu, kradzieży albo pod-
stępnego uzyskania numeru konta 
bankowego czy PIN karty bankowej. 
Substancje te są bardzo niebezpiecz-
ne — łatwo je nieświadomie zażyć, 
a znikają z organizmu człowieka już 

po kilkunastu godzinach, zaś ofiara 
nic nie pamięta.

Najczęściej ofiarami bywają ko-
biety, ale nie tylko. Obezwładniający 
środek najłatwiej dodać do drinka 
na dużej imprezie, w dyskotece, czy 
klubie, jednak może być dodany 
do napoju również w każdym in-
nym miejscu: w szkole, w pociągu, 
w pubie. Należy więc mieć się na 
baczności — i to nie tylko podczas 
hucznych imprez, lecz także w czasie 
podróży pociągiem czy w trakcie 
spotkania biznesowego.

Działanie „pigułki gwałtu i roz-
boju”

Substancja podana w małych 
ilościach działa podobnie jak alkohol, 
dając uczucie rozluźnienia, osłabiając 
czujność i potęgując uległość. Przy 
większych dawkach powoduje uczu-
cie oszołomienia, zawroty głowy, 
zaburzenia równowagi, problemy 
z logicznym i wyraźnym mówieniem 
oraz senność. Może także powodować 
stan nieświadomości, zanik pamięci, 
jednak bez utraty przytomności. 
Osoba pod wpływem takiej substancji 
sprawia wrażenie mocno zamroczonej 
alkoholem, dlatego łatwo wyprowa-
dzić ją z lokalu pod pozorem udziele-
nia pomocy. Przedawkowanie objawia 
się mdłościami, torsjami, oczopląsem 
i utratą równowagi, a nawet śpiączką. 
Po zażyciu jest się całkowicie bezrad-
nym. Przy dużych dawkach i podat-
ności organizmu środek ten może być 
niebezpieczny dla życia.

Jak się ustrzec?
— bądź świadomy istnienia 

takiej substancji,
— wiedząc i pamiętając o za-

grożeniu, łatwiej go unikniesz lub 
w porę zareagujesz,

— na imprezy nie wybieraj się 
samotnie, a tylko w towarzystwie 
zaufanych przyjaciół,

— jeśli to możliwe własnoręcz-
nie otwieraj puszki i butelki,

— obserwuj jak napój jest przy-
rządzany,

— nie przyjmuj napojów od 
nieznajomych, nawet jeśli budzą 
zaufanie i sympatię,

— nie zostawiaj napoju bez 
opieki, nawet jeśli odchodzisz tylko 
na chwilę,

— kiedy poczujesz dziwne oszo-
łomienie, natychmiast powiadom 
kogoś zaufanego i poproś o opiekę.

Co zrobić, jeśli staniemy się 
ofiarą? 

— natychmiast zgłoś zdarzenie Po-
licji, aby umożliwić wykrycie sprawcy 
- być może nie jesteś jedyną ofiarą,

— jak najszybciej zgłoś się do 
szpitala na badanie krwi i moczu, 
by zdążyć wykryć narkotyk,

— jeśli padłaś ofiarą gwałtu, mu-
sisz brać pod uwagę niechcianą ciążę 
i zakażenia - poproś o środki zmniej-
szające ryzyko zakażenia HIV,

— nie zamykaj się przed świa-
tem — porozmawiaj z bliskimi lub 
zgłoś się do psychologa.

Kradł w szpitalu 
Policjanci z Bielan zatrzymali 

Marka S., który okradł w szpitalu in-
nego pacjenta. 46-latek przebywający 
w szpitalnej sali wykorzystał mo-
ment, gdy chory mężczyzna zasnął i z 
kieszeni jego koszuli wziął 75 zł. Na 

n a j b l i ż s z y c h  d n i a c h 
w miejscach najbardziej 
uczęszczanych przez war-

szawiaków i mieszkańców okolicznych 
powiatów pojawią się plakaty zachę-
cające młodych ludzi do wstąpienia 
do służby w Komendzie Stołecznej 
Policji. Na każdą osobę, która zdecy-
duje się zostać policjantem, czekają 
wolne miejsca w oddziale prewencji 
Policji, ruchu drogowym, wydziale 
konwojowym, a także w komendach 
rejonowych i powiatowych, np. na 
Pradze Południe, czy Wołominie. 

Na wszystkich zainteresowanych 
służbą w Policji czekają pracownicy 
sekcji ds. doboru. Kandydaci do służby 
w Policji przechodzą najpierw postępo-
wanie kwalifikacyjne, obejmujące m.in. 
testy sprawnościowe, badania psycho-
logiczne, badania zdrowia i sprawdze-
nie niekaralności. Następnie kierowani 
są na przeszkolenie podstawowe. Po 
jego pozytywnym ukończeniu trafiają 
do wydziałów, komend i komisariatów 
garnizonu stołecznego.

Zamień mundurek na mundur
Zachęta dla młodych ludzi, by wstępowali do Policji

Komenda Stołeczna Policji ofe-
ruje przyszłym policjantom stabilne 
warunki zatrudnienia. Na początek 
funkcjonariusz otrzymuje blisko 
1.500 złotych do ręki, po ukończeniu 
szkolenia podstawowego może liczyć 
na 2.000 netto i jego pensja wzrasta 
z chwilą obejmowania kolejnych 
stanowisk oraz w momencie otrzy-
mania wyższych stopni służbowych. 

Każdy policjant ma precyzyjnie 
określoną ścieżkę rozwoju zawodo-
wego. W trakcie służby kierowany 
jest na szkolenia specjalistyczne.

Służbę może podjąć w pobliżu 
miejsca zamieszkania. Kandydaci 
w podaniu o przyjęcie do Policji 
wskazują jednostkę (komendę rejo-
nową lub powiatową), w której chcą 
pracować. Mogą również wybrać 

jeden z komisariatów specjalistycz-
nych: metra warszawskiego, kolejo-
wy, portu lotniczego Okęcie, rzeczny 
lub służbę w warszawskiej drogówce. 
W zależności od liczby wolnych 
miejsc, istnieje możliwość zakwate-
rowania w hotelu policyjnym.

Policjantowi w służbie stałej 
przysługuje prawo do lokalu miesz-
kalnego. Raz w roku funkcjonariusz 
otrzymuje równoważnik za umun-
durowanie w wysokości około 2.000 
złotych oraz nagrodę roczną w wyso-
kości otrzymywanej pensji tzw. „trzy-
nastkę”. Policjantowi przysługują też 
dodatkowe świadczenia pieniężne: 
jednorazowy zasiłek na zagospo-
darowanie (przy mianowaniu poli-
cjanta w służbie stałej) w wysokości 
uposażenia oraz nagrody i zapomogi. 

Funkcjonariusz może też skorzystać 
z urlopu dodatkowego z tytułu wy-
sługi lub wieku. Prawa emerytalne 
nabywa już po 15 latach służby.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do sekcji ds. doboru KSP, 
Warszawa, Al. Solidarności 126, tel. 22 
603-65-68, 603-75-38. Na przyszłych 
policjantów czekają wolne miejsca 
w oddziale prewencji Policji, ruchu 
drogowym, wydziale konwojowym, 
a także w komendach rejonowych 
i powiatowych, np. w na Pradze Po-
łudnie i Wołominie. Mile widziane 
są osoby z wyższym wykształceniem 
i znajomością języków obcych.

Każdy, kto postanowi zostać 
policjantem, powiększy tym samym 
grupę ponad 8.700 funkcjonariuszy 
pracujących w Komendzie Stołecz-
nej Policji. Coraz częściej do służby 
w garnizonie stołecznym przyjmo-
wani są młodzi ludzie z wyższym 
wykształceniem i znajomością języ-
ków obcych, głównie angielskiego, 
niemieckiego, czy francuskiego.
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Koleżance
Małgorzacie Pająk

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Organizacyjnego
i Administracyjno- Gospodarczego Urzędu Dzielnicy Bielany

Drogiej Pani Dyrektor
Zofii Klusek

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

pracownicy Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty – Bielany

szczęście całą sytuację widział inny 
pacjent. Zaalarmował on pokrzyw-
dzonego i ochronę szpitala, która 
ujęła złodzieja. Mężczyzna za swój 
czyn poniesie odpowiedzialność. 
Wkrótce trafi przed oblicze sądu.  

Poszukiwany przez 17 lat 
Kryminalni z Bielan od swoich 

informatorów otrzymali informację, 
że w najbliższych dniach, w Polsce, 
ma pojawić się 35-letni Jacek S. 
Mężczyzna od 17 lat poszukiwany 
był listem gończym wydanym przez 
sąd w Warszawie. Policjanci ustalili, 
że mężczyzna niedługo pojawi się 
w urzędzie miasta, aby załatwić 
formalności. Przez ostatnich kilka 
dni kryminalni obserwowali urząd 
przy ulicy Lipińskiej. Ich wielogo-
dzinna praca przyniosła oczekiwane 
efekty. Tuż po godzinie 10.00 w ręce 
policjantów z Bielan wpadł Jacek S. 

Mężczyzna poszukiwany był za 

rozbój, który miał miejsce właśnie 17 
lat temu. Zaraz po ogłoszeniu wyroku 
uciekł do Francji i tam przebywał 
aż do dnia, gdy zatrzymali go kry-
minalni. Sytuacja rodzinna zmusiła 
mężczyznę do powrotu do Polski. Nie 
przewidział on, że jego powrót będzie 
miał tak fatalny dla niego koniec.

Zatrzymany mężczyzna naj-
bliższe miesiące spędzi w areszcie 
śledczym lub zakładzie karnym.

eb

P r z e p r a s z a m y
My niżej wymienieni: Andrzej Przygoda, Piotr Przygoda i Tadeusz Brzózka, 

wyrażamy ubolewanie z powodu zdarzenia jakie miało miejsce 11.06.2002 r. 
przy ul. Akcent 17 w Warszawie z udziałem Pana Janusza Kucharka. Przyzna-
jemy, że takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca i za nie przepraszamy.

W

Zakład pogrzebowy 

„Bielany” 
w Warszawie przy ul. 

Renesansowej 4.
Kompleksowa 

obsługa pogrzebów.

Telefon całodobowy 
022 425 72 77.
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kładnikiem życia w rodzinie 
bywają również konflikty.
Część rodzin radzi sobie z ni-

mi bez wzajemnego nękania i nisz-
czenia członków rodziny w trakcie 
trwania czy rozwiązywania tych 
konfliktów. W ich życie nie ingerują
instytucje lub służby publiczne (po-
licja, prokuratura, sądy). 

Niestety zdarza się, że niektóre 
rodziny lub poszczególni ich człon-
kowie nie radzą sobie z trudnymi 
sytuacjami występującymi wewnątrz 
rodziny. W ich życiu pojawia się 
złość, gniew, agresja – która zaczyna 
przekraczać społecznie akceptowalne 
formy i natężenie – wtedy rodzi się 
przemoc. Członkowie tych rodzin 
zapętlają się w konflikcie coraz
bardziej, aż w końcu bez ingerencji 
z zewnątrz (rozumianej jako pomoc 
interwencyjna różnych instytucji) 
nie są w stanie sami sobie pomóc. 
Co więcej, konflikt eskaluje i niejed-
nokrotnie przybiera postać przemocy 
domowej. Ma to miejsce gdy zacho-
wanie jednego z członków rodziny 
zaczyna wyczerpywać znamiona 
przestępstwa. Najczęściej mamy 
wtedy do czynienia z przestępstwa-
mi z art. 207 k.k., lub/i art. 191 k.k.  
lub/i art. 197 k.k. lub/i art. 209 k.k. 

Rzecz o przeciwdziałaniu przemocy 

Pomoc rodzinie w sytuacji konfliktu

Kiedy konflikt ewaluuje w stronę
przemocy, powstaje bardzo trudna 
sytuacja dla rodziny przynajmniej 
na dwóch poziomach.

Po pierwsze, wewnątrz rodziny 
zaczynają działać różne psycho-
logiczno-kulturowe mechanizmy, 
które powodują, że osoba, wobec 
której stosowana jest przemoc, nie 
postrzega swoich doświadczeń, jako 
doznawania przemocy. Natomiast 
osoba, która stosuje przemoc, nie 
postrzega swoich zachowań jako sto-
sowanie przemocy wobec partnera, 
rodziców, dzieci.

Po drugie, osoba doświadczająca 

przemocy — ponieważ nie postrzega 
tego, co się dzieje w kategoriach 
przemocy, nie przeciwdziała temu, 
czego doświadcza (biciu, wyzwi-
skom, poniżaniu, itp.), pozostaje 
bierna. Sprawca natomiast nie po-
strzegając tego, co robi, jako stoso-
wanie przemocy, nie widzi powodu, 
żeby cokolwiek w swoim zachowaniu 
zmienić. 

W ten sposób powstaje błędne 
koło, nasilającej się doświadczanej 
krzywdy ze strony ofiary i braku goto-
wości do zmiany ze strony sprawcy. 

Chcąc wyjść naprzeciw tej, wy-
dawałoby się, nierozwiązywalnej 

sytuacji, w kwietniu 2007 r. w efekcie 
przeprowadzonych analiz i konsul-
tacji, powstała koncepcja budowy 
programu pracy ze sprawcami prze-
mocy domowej na terenie dzielnicy 
Bielany. W założeniu program ten 
jest elementem większej całości, jaką 
stanowi Lokalny Program Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie na 
terenie dzielnicy Bielany.

W ramach programu od września 
uruchomiono spotkania grupy dla 
osób stosujących przemoc wobec osób 
najbliższych. Grupa realizuje program 
korekcyjno – edukacyjny ukierunko-
wany na zmianę zachowań osób sto-

sujących przemoc. Praca nad zmianą 
zachowań polega na rozpoznawaniu 
przyczyn i skutków swoich działań, 
modyfikowaniu sposobów radzenia
sobie z frustracją i agresją, a w konse-
kwencji uczy nowych, nieagresywnych 
zachowań wobec członków rodziny. 
Grupa pozwala również na spotkanie 
osób mających podobne trudności, na 
dzielenie się doświadczeniami, a także 
szukanie wspólnych rozwiązań.

Uczestnikami grupy są osoby kie-
rowane przez instytucje współpracu-
jące w ramach lokalnej współpracy 
na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, a także osoby, które 
same zgłosiły się do uczestniczenia 
w spotkaniach grupy. Udział w spo-
tkaniach jest bezpłatny. Aktualnie 
grupa ma charakter otwarty. Nabór 
do grupy odbywa się po uprzednim 
spotkaniu z prowadzącym terapeutą 
(w czasie konsultacji). 

Spotkania grupy odbywają się 
w każdy wtorek w godz. 17.00 – 20.00 
w siedzibie Biblioteki Publicznej im. 
St. Staszica przy ul. Duracza 19 (wej-
ście od ul. Staffa), sala konferencyjna,
piętro I. W tym miejscu można 
również skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji lub zgłosić się do udziału 
w grupie, w każdy wtorek w godz. 
16.00 – 17.00. 

In f o r m a c j e  t e l e f o n i c z n e :  
022/835-43-42, 669-15-72, 639-87-
-72 w. 112 lub 124.  

Krzysztof Stańczyk
Pracownia Inicjatyw Społecznych

apewne wiele osób spotkało 
się z pojęciem „mediacje” 
oraz pojęciem „mediator”. 

Jednakże niewiele osób wie, co te po-
jęcia konkretnie oznaczają. Co więcej, 
często zdarza się, że mediacje bywają 
błędnie utożsamiane z negocjacjami. 

W Polsce mediacja wciąż nie 
jest popularną formą rozwiązywania 
sporów, w przeciwieństwie do kra-
jów Europy Zachodniej. Dzieje się 
tak dlatego, że większość społeczeń-
stwa nie do końca jest świadoma, 
czym jest mediacja oraz jakie daje 
korzyści.

Jest wiele obowiązujących defi-
nicji mediacji. Jedna z nich wskazuje 
krótko, że mediacje to rozwiązy-
wanie sporów z udziałem strony 
trzeciej, inna z kolei wskazuje, że 
mediacje to określone podejście do 
rozwiązywania konfliktów, którego
celem jest osiągniecie wzajemnie sa-
tysfakcjonującej ugody, przynajmniej 
w kwestiach zaistniałego sporu. 

Mówiąc potocznie, mediacje to 
pewien sposób rozwiązania kon-
fliktu lub jego załagodzenie, wsku-
tek dyskusji stron, przy udziale 
bezstronnej i obiektywnej osoby 
mediatora. Formalnym celem me-
diacji jest sporządzenie ugody, która 
określa wszystkie postanowienia 
stron i przedstawienie jej sądowi do 
zatwierdzenia.

Mediacje, należą do szerszego 
działu zwanego ADR (z ang. Alter-
native Dispute Resolution), czyli 
działu dotyczącego alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów. Jest 
to alternatywa dla sporów sądo-

Sąd to ostateczność
Mediacja jako alternatywa wobec rozprawy sądowej

wych, ponieważ mediacje odbywają 
się poza salą sądową. W trybie 
mediacyjnym nie uczestniczy także 
sędzia, a jedynie mediator, który nie 
rozstrzyga sprawy, a tylko pomaga 
stronom dojść do porozumienia.  
Mediacje mogą być prowadzone 
zarówno w sprawach rodzinnych, 
jak również w sprawach karnych, 
nieletnich oraz gospodarczych.

Postępowaniem mediacyjnym 
rządzą pewne zasady. Są to: dobro-
wolność, równość stron, bezstron-
ność i neutralność oraz poufność. 

Dobrowolność mediacji polega 
na tym, że już na samym początku 
procesu mediacyjnego, mediator 
odbiera od stron dobrowolną zgo-
dę na mediację. Wyrażenie zgody 
należy do wyłącznych kompetencji 
każdej ze stron.

Kolejnym przejawem zasady do-
browolności jest możliwość stron do 
wycofania się z mediacji na każdym 
jej etapie i w każdym momencie. 
Oznacza to, że strony pozostają 
świadome, że rozpoczęty tryb me-
diacyjny wcale nie musi koniecznie 
zakończyć się podpisaniem ugody.

W trakcie postępowania media-
cyjnego każda ze stron jest trakto-
wana na równi. Żadna ze stron nie 
powinna uzyskać więcej uprawnień 
względem drugiej strony. Często 
jednak zasada ta ulega zachwia-
niu, w szczególności w przypadku 
mediacji w sprawach rodzinnych, 
w których stronami są małżonkowie 
– sprawca i ofiara. W takich przy-
padkach istnieje obawa, że jedna ze 
stron – sprawca, będzie chciała uzy-

skać przewagę w sesji mediacyjnej, 
a tym samym zdominować drugą 
stronę. Jednakże w takich przypad-
kach zadaniem mediatora powinno 
być wspomaganie słabszej strony, 
tak aby nie czuła się gorsza w trakcie 
postępowania mediacyjnego.

Bezstronność i neutralność od-
nosi się przede wszystkim do osoby 
mediatora. Chodzi o to, aby mediator 
pozostawał obiektywny przez całość 
procesu mediacyjnego. W szczegól-
ności mediator nie może brać udziału 
w mediacji z udziałem jego rodziny 
lub osób bliskich, gdyż mogłoby to 
powodować jego stronniczość.

Całe postępowanie mediacyjne 
jest poufne. Oznacza, że wszelkie 
sprawy i uzyskane informacje, które 
zostały poruszone podczas sesji 
mediacyjnej, mają charakter tajny. 
W szczególności mediator nie może 
takich informacji upowszechniać. Co 
więcej – wszelkie informacje uzyska-
ne w ten sposób nie mogą zostać, bez 
zgody stron, przekazane sądowi.

Nasuwa się pytanie, dlaczego 
warto skorzystać z trybu mediacyj-
nego? Jest to, po pierwsze, bardzo 
szybka metoda rozstrzygnięcia 
sporu. Konflikt zostaje zażegnany,
a strony podpisują ugodę przed 
mediatorem. Po drugie, taki tryb jest 
o wiele tańszy od trybu sądowego.

Dlatego też w przypadku sporu, 
warto skorzystać z pomocy mediato-
ra, gdyż bardzo często takie spotka-
nie może stać się dobrą płaszczyzną 
porozumienia pomiędzy skłóconymi 
stronami. 

M.S. i A.M.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dziel-
nicy Bielany informuje, że od dnia 1 lipca 2008 r. 
przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń ro-
dzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się 
będą w nowym lokalu przy ul. Kasprowicza 52, tel. 
022 833 18 07 lub 022 833 18 83.
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Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
ul. Kasprowicza 2, 01-871 Warszawa
tel. (022) 833 18 07, (022) 833 18 83



Zatrzymane w kadrze (II)
Fotohistoria

Leszek Rudnicki
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Gdy zaczynałem fotogra-
ficzną przygodę, intuicyj-
nie czułem, że chwytam 
w dłonie ulotne chwile. 

Każda następna rolka, kolejna klatka 
negatywu, utwierdzały mnie w tym 
przekonaniu. Rok 1974. Wrzesień. Sto-
ję nieopodal (dawnego) dworca PKS 
„Marymont” na styku ulic Marymonc-
kiej i Żeromskiego. „Łapię” teleobiek-
tywem 200 mm nerwowy tłum. Wiem, 
że postacie, twarze, chodzące ludzkie 
życiorysy, są tu tylko przez moment, 
w niepowtarzalnej konfiguracji. Oto
robotnik w berecie z antenką, taszczy 
cudem kupiony zlewozmywak. A może 
„zwinął” go z budowy? No nie wiem, 
nie wiem... Za nim kobiecina siwiut-
ka jak gołąbek na ławce przysiadła, 
parówki wystane z dumą oglądając. 
Pewnie dla wnusia. Jakaś dziewczyna 
ją mija, a właściwie „płynie” zwiewnie 
ulicą niczym łabędź, delikatnie włosy 
odgarniając. Ileż naturalności w tym 
bezwiednym geście się kryje! Ja, jak 
złodziej, kradnę sekundy czyjegoś 
życia. Ale też utrwalam sytuacje, które 
już nigdy nie powrócą. Walor pamiąt-
kowy? Dokumentalny? Socjologiczny? 
Może wszystko razem? 

Później, w ciemni, wywołane 
zdjęcia nabrały nowego kontekstu. 
Za sprawą wczesnojesiennego światła, 
cieni, kompozycji obrazu, licznych 
niuansów walorowych. Jak również 
techniki, gdyż długa ogniskowa skraca 
perspektywę, zagęszcza ją, a głębia 
ostrości jest naprawdę bardzo mała. 
I... nie ma już tłumu, zgiełku, tylko 
tworzący dramaturgię detal, motyw 
tematyczny. Odpowiedzialność za 
każde naciśnięcie spustu migawki? 
Jak najbardziej.

Nie biegałem na kółka fotograficz-
ne w dzielnicowych domach kultury. 
Dlaczego? Sam robiłem pełną obróbkę 
negatyw/pozytyw. 

Szkoła do której z dumą chodzi-
łem, artystyczną była w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Gdzie przez lata, 
oprócz malarstwa, grafiki, rzeźby,
kompozycji czy historii sztuki, foto-
grafikę również wykładano. W teorii
i praktyce. Ostro, bez taryfy ulgowej. 
Przydało się. Choćby po to, by nega-
tywy porządnie archiwizować. Pociąć, 
dokładnie opisać: co, gdzie, kiedy? 

Stąd pamięć do dat & miejsc. 
OK, dość prologu, czas na kolejną 
bielańską wędrówkę. Ready? To za-
czynamy.

Maj 1975. Siedziałem z przyja-
cielem na balkonie. Za balustradą 
spory kawałek ulicy Żeromskiego było 
widać. Paląc obficie, dyskutowaliśmy
nad niedoskonałością tego świata. 

— Widzisz tą dziurę na środku 
jezdni? — pyta. 

— No widzę i co? — odpowia-
dam. 

— Mój stary tam resory zostawił 
— rzekł. 

— Eee, to niezła jazda była! — 
stwierdziłem beztrosko. Po czym 
dodałem — ...pewnie niedługo ją 
naprawią. 

Spojrzał na mnie baaardzo scep-
tycznie. Dalej było niczym w ko-
mediach Barei. Nazajutrz, jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
nadjechali fachowcy od tych spraw 
poziomych. Deszcz rzęsisty padał, 
stanęli na środku ulicy, zaczynając 
remont od... drugiego (czyt. długiego) 
śniadania w kabinie kierowcy. Biorę 
aparat, parasol i lecę im zdjęcia robić. 
Czujni byli, nie powiem. Jeden zaraz 
wysiadł i krzywo na mnie łypiąc, 
ustawił barierkę ze znakiem drogo-
wym. Że niby „tu się pracuje”. Drugi, 
szczerym, marynarskim krokiem 
przyżeglował — A szanowny pan 
z prasy bynajmniej? Więc lecę w tym 
tonie - ano, z prasy, służba nie drużba. 
Gdy to usłyszał, zawołał - Romek, od-
palaj zapalniczkę, bierzem się, fotograf 
z „Trybuny Ludu” nas zdejmie. Szybko 
sprostowałem tą złośliwość - Jestem 
z „Na przełaj”, tamtej nie czytam. Od-
wracając się rzucił przez ramię - Też 
mi gazeta, na przełaj to ja po flaszkę
do monopolu śmigam! Po czym stanęli 
z miotaczem ognia i asfalt topiąc, wy-
rwę łatali. Co też szybko uwieczniłem, 
bo bez przerwy lało - foto 1.

Grudzień 1976. Wieczorem wy-
szedłem, by ze statywu zdjęcia na 
czas (wężyk!) zrobić. Efekt dopiero 
w ciemni można ujrzeć: smugi rozma-
zanych świateł pojazdów dają nieocze-
kiwany efekt. Wracając, za „Serkiem 
Bielańskim” do pawilonu handlowego 
zajrzałem. Lampki w witrynach weso-
ło błyskały, gdyż święta tuż, tuż. Może 
„rzucą” holenderskie kakao Van Ho-
utena, banany Chiquita lub hinduską 
herbatę Assam, a nie jakieś zmiotki 
spod szczotki? Prawdziwe specjały 
z reguły pojawiały się przed Bożym 
Narodzeniem, Wielkanocą oraz 1 
maja, czy innym 22 lipca. 

Nawiasem mówiąc. 19.00 minęła, 
SAM zamknięty, więc nie sprawdziłem. 
Zaraz, zaraz, obok w drogerii jakiś 
ruch panuje. Towar przywieźli o tej 
porze? Coś takiego! Sprzedawczyni 
za ladą się krząta, faktury rozrzucone 
leżą obok kilku kartonów. Dawno 
takiego bogactwa na półkach nie 
widziałem. No proszę, jest mydło 
„For You”, perfumy „Pani Walewska”, 
a nawet słynna „Przemysławka”. Że nie 
wspomnę o dezodorantach „Fa” oraz 
„Bac”- Made in Hungary, zresztą. Więc; 
pstryk, ten niecodzienny widok. Kiedyś 
dzieciom fotkę pokażę: patrzcie i zapa-
miętajcie jak wygląda normalny sklep, 
bo nieprędko zobaczycie - pomyślałem. 

Nie przypuszczałem, że rzeczywistość 
przerośnie nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Co nie przeszkadza przypomnieć, 
jak ongiś bywało.

Luty 1977. Stare przysłowie mówi: 
szewc bez butów chodzi. Od kilku dni 
sypało, że ho, a ja właściwie nie miałem 
porządnej zimy sfotografowanej. Nie 
w tym rzecz, by trochę śniegu pstryk-
nąć, to żadna sztuczka. Zachciało mi 
się niecodziennego klimatu, w którym 
niemal słychać jak płatki wolno spada-
ją. I doczekałem się, nawet w nadmia-
rze. Autobusy z rzadka jeździły przez 
zaśnieżone ulice. Samochody były 
bez szans. Pół metra puchu napadało, 
może więcej? Sprzęt zabezpieczy-
łem, by szlag go nie trafił. Z trudem
z klatki wyszedłem, drzwiami śnieg 
odgarniając. Brnę po chodniku, czy 
już ulicy? Tylko po budynkach wiem, 
gdzie jestem. Cierpliwie szukałem wła-
ściwego motywu. Chciałem pokazać 
na zdjęciu... zimową ciszę. Jej piękno, 
majestat. Trudno w mieście znaleźć coś 
takiego, plener byłby lepszy. Akurat 
skręciłem z ul. Fontany w Schroegera 
i... zastygłem z wrażenia. Oczom wła-
snym nie wierzę. Śnieżny dukt. Bajka, 
bajka, bajka!.

Kwiecień 1978. Huta „Warszawa”. 
Jak zwykle do biurowca „A” wsze-
dłem, kartę zegarową podbijając 
o czasie, czyli 6.45. Dziwny ruch 
panował wokół. Sprzątaczki na błysk 
wszystko pucują: posadzki, okna, 
drzwi, parapety. Na zewnątrz ludzie 
działu administracyjno-gospodarcze-
go z miotłami latają i krawężniki na 
biało malują! Co się dzieje? Do radio-
węzła zajrzałem, by spytać. W środku 
panika na całego - studio gotowe?, 
międzynarodówka na taśmie?, rezer-
wowa na płycie?, mikrofony chodzą?, 
idź stąd Leszek, nie zawracaj głowy, 
zaraz „pierwszy” przyjedzie. Jaki 
znowu pierwszy? Sekretarz! A po 
co? Idź stąd do cholery! I wyleciałem 
z hukiem za drzwi. Do własnego szefa 
mówię - panie Zbyszku, to ja sobie 
skoczę pstryknąć kilka ujęć, dobrze? 
Stuknął się w czoło - naiwny, akurat 
cię dopuszczą. Główka pracuje! Od 
zakładowych fotografów aparat po-
życzyłem, a także kask przyozdobiłem 
dużym napisem: FOTO. Na placu 
przed główną bramą, „spontaniczny” 
szpaler: przedszkolaki, młodzież, 
adepci ze szkoły pożarniczej. Do 

tego dyrekcja i jacyś smutni, a ner-
wowi panowie łażący w te i nazad. 
Kto może być najbliżej tow. Edwarda? 
Wiadomo, ci co kwiaty wręczą! Obok, 
harcerki z goździkami stoją - daj, to ci 
potrzymam bukiet - mówię do jednej. 
Nie mogę proszę pana... - urywa, bo 
kolumna aut wjeżdża, harcerki pod-
chodzą, ja za nimi i bez problemu 
robię zdjęcie.

Lipiec 1979. Pora zdecydowanie 
wakacyjna. Chwilowo w mieście tkwi-
łem, nie marnując czasu na siedzenie 
w domu. Znajomi z Dziekanowa od 
dłuższego czasu mnie męczyli, bym 
wpadł z wizytą. Czemu nie? Pogoda 
cudna, pedały w rowerze nie odpadły 
jeszcze, to w drogę! Aparat oczywiście 
zabrałem; nóż - widelec, trafię coś
ciekawego? W każdym razie, warto 
go mieć pod ręką. Dłuższą trasę wy-
brałem, przez Kępę Potocką i Lasek 
Bielański. Malowniczy mostek utrwa-
liłem, drzewo powalone starością, 
krętą ścieżkę słońcem wypaloną itd. 
Minąłem kościół i klasztor pokame-
dulski, gdzie za chaszczami Wisła ciut 
zakręca, a i jakby bardziej szeroka. Upał 
mocno we znaki się dawał, więc krótki 
postój w cieniu zrobiłem. Wodę z bu-
telki popijam, rower leży, rzeka płynie, 
ptasie śpiewają. Czyli, natura w pełnej 
krasie. Zabrałem rzeczy, jadę dalej; 100, 
może 200 metrów? Co widzę? Śliczny 
koń przy brzegu się pasie, a właściciel 
- chłopina w okolicznych krzakach 
smacznie drzemie. Już widziałem ocza-
mi wyobraźni to zdjęcie. Ominąłem 
„obiekt”, by kontrowe światło mieć 
w obiektywie. Lubię trudniejsze ujęcia. 
Zaczekałem chwilę. Słońce mi się uło-
żyło, tak jak chciałem, bliki na wodzie 
też były, a koń? Mądry: sam wiedział 
jak się ustawić. Malowniczo, sielsko, po 
staropolsku! Któż by przypuszczał, że 
na Bielanach takie cudności bywają?

Dlatego, by nastrój zadumy pod-
trzymać, kończę, zapraszając na 
kolejną część, w której... Ale o tym 
- sza. Sięgnijcie po wakacyjny numer 
„Naszych Bielan”. Pstryk.

Foto 1: Remont ul. Żeromskiego – maj 1975 r.

BIELANY NA... BIELANACH
Otwarcie galerii outdoorowej na Bielanach

iemożliwe? A jednak!  Oto 
tzw. przestrzeń publiczna 
w prawdziwą galerię się za-

mieniła. I bardzo dobrze. Wreszcie 
jakaś inna, niebanalna propozycja. 
Wychodząca naprzeciw (nie tylko) 
bielańczykom, którym z wielu powo-
dów nie po drodze do sali wystawowej. 
Góra przyszła do Mahometa? Takie 
czasy. Pod koniec maja, ogrodzenie 
wzdłuż zespołu szkół przy ul. Żerom-
skiego 22/28 (vis-à-vis nowego ratu-
sza), nagle ożyło. Za sprawą niezwy-
kłych zdjęć, wywieszonych pomiędzy 
ul. Fontany i Aleją Zjednoczenia. Tytuł 
wystawy właściwie wszystko wyjaśnia: 
„Bielany w dawnej fotografii”.

Na blisko 20 wielkoformatowych 
czarno-białych fotogramach, historia 
dzielnicy (w pigułce) się kryje. To 
krótki, ale treściwy szkic, gdyż pre-
zentowane zdjęcia obejmują okres 
od wczesnych lat 30., po 70. XX 
wieku. Niepowtarzalny klimat Bielan 
zatrzymany w czasie. Serdeczna łza 
się w oku kręci... Można podziwiać 
kultowy statek do Młocin, pl. Kon-
federacji, stragany z obwarzankami 

w Lesie Bielańskim (sic!), budowę 
osiedla „Słodowiec”, ostatnie chałupy 
Wawrzyszewa czy drewniany kościół 
Św. Zygmunta na ul. Daniłowskiego. 
Jeśli ktoś miał dotąd wątpliwości, 
skąd jesteśmy, znajdzie odpowiedź. 
Bowiem obraz mówi więcej niż sło-
wa. I... każdy znajdzie tam cząstkę 
swej tożsamości.   

Organizatorami outdoorowej 
akcji są: Urząd Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy oraz Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Staszica 
z ul. Duracza 19. Ekspozycja czynna 
jest non stop: od bladego świtu do 
późnego wieczora. Można też przyjść 
(bez latarki), urządzając sobie własną 
i kameralną „Noc muzeów”. Bowiem 
każda plansza posiada halogenowe 
oświetlenie. Oglądanie oczywiście 
bezpłatne. Kosztuje dosłownie tyle, 
co chwil kilka, by pochylić się nad 
naszą „małą Ojczyzną”. Chciałoby 
się krzyknąć: brawo autor! I prosić 
o jeszcze. Przewidziano ten wariant: 
organizatorzy już zapowiadają ciąg 
dalszy wystawy. Tak trzymać!      

Mr. Zoom
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czerwca 2008 r. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Dzielnicy 
Bielany odbyło się spotkanie, 

w którym na zaproszenie Zbigniewa 
Dubiela – burmistrza Dzielnicy wzięło 
udział 19 najlepszych absolwentów 
bielańskich szkół podstawowych i gim-
nazjów wraz z dyrektorami i opiekuna-
mi. Zaproszeni uzyskali maksymalną 
liczbę 40 punktów ze sprawdzianu po 
szóstej klasie szkoły podstawowej lub 
od 98 do 100 na 100 możliwych do 
zdobycia punktów z egzaminu gimna-
zjalnego. Burmistrz Zbigniew Dubiel 
pogratulował wszystkim sukcesów i ży-
czył powodzenia na dalszych etapach 
edukacji. Wyraził też ogromną radość 
z tak dobrych wyników, podkreślając, 
jednocześnie, że choć jest to głównie 
zasługą samych uczniów, ich zdolności 
i pracowitości, to jednak warto zwró-
cić uwagę na wkład pracy nauczycieli 
i rodziców. Każdy z uczniów otrzymał 
list gratulacyjny i pamiątkową nagrodę 
książkową.

Najlepsi absolwenci szkół pod-
stawowych:
 Jan Miśkiewicz
ze Szkoły Podstawowej nr 293,

 Bielańskie Orły
19 najlepszych absolwentów bielańskich szkół podstawowych i gimnazjów 

u burmistrza Zbigniewa Dubiela

 Julia Szczepańska
ze Szkoły Podstawowej nr 289,
 Joanna Kaptur
ze Szkoły Podstawowej nr 214, 
 Kamila Gniady
ze Szkoły Podstawowej nr 223.
 Magdalena Nazaruk
ze Szkoły Podstawowej nr 80,
Dominika Sarek
ze Szkoły Podstawowej nr 80,
 Dominika Kureczko
ze Szkoły Podstawowej nr 80.

Najlepsi absolwenci gimnazjów:
 Marcin Andrzejewski
z Gimnazjum nr 71,
 Joanna Janczewska
z Gimnazjum nr 71,
 Adrian Więch
z Gimnazjum nr 72,
 Jakub Zawadzki
z Gimnazjum nr 76,
 Paweł Tomaszewski
z Gimnazjum nr 76,
 Katarzyna Wiśniewska 
z Gimnazjum nr 77,
 Natalia Alberska
z Gimnazjum nr 77,
 Wojciech Rządkowski
z Gimnazjum nr 77,
Anna Kotrys
z Gimnazjum nr 77,
 Karolina Bartczak
z Gimnazjum nr 77,
 Grzegorz Żarnecki
z Gimnazjum nr 77,
 Maria Suwińska
z Gimnazjum nr 77

Aleksandra ZiachPamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania
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a podsumowanie wyników, 
jednego z najbardziej presti-
żowych konkursów w dzie-

dzinie nauk ścisłych, Konkursu 
Matematycznego MERIDIAN MMC 
2008 Pitagorasek dla szkół podsta-
wowych przybyło 34 zaproszonych 
laureatów wraz ze ze swoimi rodzi-
cami i nauczycielami matematyki. 
Wśród nich był Damian Czarnecki, 
uczeń klasy piątej Szkoły Podstawo-
wej nr 289 na Bielanach. 

Przybyli na galę wręczenia na-
gród uczniowie nie znali swoich 
wyników. Każdy czekał w napięciu 
na ich ogłoszenie. Ogromną niespo-
dzianką okazał się wynik Damiana 
Czarneckiego, który z niedowie-
rzaniem przyjął tak wysokie wyróż-
nienie. Tym samym zdobył główną 
nagrodę — komputer.

To ogromny sukces ucznia tej 
szkoły, choć nie jedyny. Sam Damian 
tak wspomina chwile swojego sukce-
su: — Idąc na tę uroczystość ze swo-
imi rodzicami i panią nauczycielką 
Małgorzatą Rybak nie spodziewałem 
się, że mogę zdobyć tak wysoką loka-
tę. Czekałem na ogłoszenie wyników 
z lekkim zdenerwowaniem. Te chwile 
napięcia rosły, gdy zorientowałem się, 
że na scenę proszeni są uczniowie 
od najniższego uzyskanego wyniku. 
Gdy rozdano nagrody pozostało 
tylko ogłoszenie głównego zwycięz-
cy. Czułem uścisk w gardle, serce 
mocniej biło, wtedy usłyszałem jak 
organizatorzy wyczytują moje imię 
i nazwisko. Zostałem zaproszony na 
scenę, ukradkiem zobaczyłem radość 
i dumę na twarzach moich rodziców 
i nauczycielki. Wręczono mi dyplom 

Wielki sukces młodego bielańczyka
Piątoklasista ze SP nr 289 zwycięzcą konkursu matematycznego Meridian

i główną nagrodę. Byłem przeszczę-
śliwy. Czułem wielką radość. Nie 
zapomnę tego dnia, zawsze będę 
myślał o nim jako dniu, w którym 
spełniło się moje marzenie.

Jednak to nie jedyne osiągnięcie 
matematyczne, które przypisuje się 
temu chłopcu. Kilka dni później Da-
mian zajął I miejsce w VIII Bielańskim 
Konkursie Matematycznym dla klas 
VI. Jest również laureatem w konkur-
sach matematycznych Alfik i Kangur.

Owiany takimi sukcesami, Da-
mian pozostaje nadal zwykłym 
chłopcem, kolegą, przyjacielem. Ma-
tematykę traktuje jako zabawę z za-
gadkami. Chętnie wykonuje zadania 
o różnym stopniu trudności, śmieje 

rzeraża Cię tempo zachodzą-
cych wokół zmian? Obawiasz 
się, czy Twoje dziecko będzie 

w stanie odnaleźć się w nowej, tak 
dla wielu z nas obcej rzeczywistości 
rozwiniętej gospodarki rynkowej? 
Czy poradzi sobie z konkurencją na 
niewyobrażalną do niedawna skalę? 
Czy będzie potrafiło dokonywać wła-
ściwych wyborów życiowych? 

Niepotrzebnie. Zwłaszcza, jeżeli 
jesteś mieszkańcem Bielan, a Twoja 
pociecha uczęszcza do Gimnazjum 
nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego.

Nasza placówka, jako jedno z 2 
warszawskich gimnazjów, otrzy-
mała Certyfikat Jakości „Szkoła
Przedsiębiorczości”, stanowiący po-
twierdzenie spełniania przez szkołę 
najwyższych standardów w zakresie 
przygotowywania uczniów do ak-
tywnego funkcjonowania na rynku 
pracy, kształtowania umiejętności 
racjonalnego gospodarowania fi-
nansami i postaw przedsiębiorczości. 
Sukces jest tym większy, że szkoła jest 
jedną z 12 placówek w województwie 
mazowieckim i jedną z 29 w skali 
kraju, które najaktywniej pracowały 
nad wszechstronnym przygotowa-
niem uczniów do funkcjonowania 
w dorosłym życiu. 

Uzyskanie Certyfikatu jest
zwieńczeniem sześcioletniego ol-
brzymiego wysiłku organizacyjnego 
i edukacyjnego zespołu wyjątkowych 
nauczycieli szkoły. Czymże więc jest 
ten Certyfikat?

To świadectwo potwierdzające 
wysoką jakość kształcenia z zakresu 
szeroko rozumianej przedsiębiorczo-

Szkoła wysokiej jakości
Edukacyjne ISO „Szkoła Przedsiębiorczości” 

dla Gimnazjum Nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego
ści. W ramach realizowanego pro-
jektu szkoła organizowała warsztaty 
przygotowujące uczniów do plano-
wania ścieżki edukacyjnej, w trakcie 
których uczniowie tworzyli i prowa-
dzili dokumentację (teczki) plano-
wania kariery zawodowej. W ramach 
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości 
organizowane były przedsięwzięcia 
przygotowujące do wymogów rynku 
pracy. To oczywiście tylko wybrane 
działania, które zostały zrealizowane 
w ubiegłym i obecnym roku szkol-
nym. Ich efektywność m.in. z uwagi 
na interdyscyplinarność projektu, 
uzależniona jest od dobrej współ-
pracy z pozostałymi nauczycielami, 
nie tylko przedmiotów ścisłych. 
Ogromną rolę w realizacji projektu 
odegrali wychowawcy klas oraz 
rodzice uczniów. 

Aktualnie zajęcia z przedsię-
biorczości w Gimnazjum nr 72 
prowadzone są już w sześciu klasach 
pod kierunkiem Lucyny Klimczak 
(matematyka), Katarzyny Chojnac-
kiej i Doroty Dygulskiej (historia 
i wiedza o społeczeństwie) oraz 
psychologa Krystyny Pilich. 

Niezależnie od uzyskanych cer-
tyfikatów, najlepszą rekomendację
dla zająć organizowanych w ramach 
tego przedmiotu stanowią pochlebne 
opinie absolwentów gimnazjum oraz 
olbrzymie zainteresowanie młodzie-
ży tymi lekcjami, a także dostrze-
galna zarówno dla pedagogów, jak 
i uczniów oraz ich rodziców, skutecz-
ność procesu dydaktycznego.

Anna Mizak
nauczycielka języka polskiego

się, że odziedziczył te zdolności po 
rodzicach, którzy zawsze go wspie-
rają, szczególnie tata, wskazując 
właściwe rozwiązania w zadaniach 
matematycznych. 

Dwunastolatek nie ma jeszcze 
sprecyzowanych planów na przy-
szłość, nie wie, czy będą one właśnie 
związane z naukami ścisłymi. Czas 
pokaże. Kto wie, może to on właśnie 
rozsławi nasze miasto i dzielnicę Bie-
lany, z którą tak bardzo jest związany. 
Zapewne jeszcze nie raz usłyszymy 
o sukcesach Damiana, jednak już 
dziś wszyscy uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej nr 289 są bar-
dzo dumni z jego zwycięstwa.

Violetta Bukowska

kwietnia w Gimnazjum nr 
74 odbyła się uroczystość 
nadania imienia Wojcie-

cha Górskiego, połączona z Dniem 
Patrona, obchodzonym od 20 lat 
w LX LO. 

W czasie konkursu, przeprowa-
dzonego tydzień wcześniej, ucznio-
wie Gimnazjum zdali egzamin 
z wiedzy o Wojciechu Górskim i jego 
reformach w szkolnictwie (zwycięży-
ła klasa 1 c).

Dyrektor Zespołu Szkół nr 49, 
Bogdan Mackiel, otrzymał z rąk 
Zbigniewa Dubiela – Burmistrza 
Dzielnicy Bielany oraz Jolanty 
Lipszyc – Dyrektora Biura Eduka-
cji Urzędu m.st. Warszawy, tablicę 
z nową nazwą szkoły. Uczniowie 
liceum na uroczystej gali prowadzo-

Gimnazjum nr 74 ma Patrona
nej przez Mateusza Rybarczyka (kl. 
II B) wręczyli swoim nauczycielom 
tegoroczne „Wojciechy” Statuetkę 
„Super Wojciecha” za całokształt 
pracy dydaktyczno-wychowawczej 
otrzymała Ewa Iwona Płusa – na-
uczycielka biologii.

Po części oficjalnej, goście
uczestniczyli w licznych atrakcjach, 
przygotowanych przez społeczność 
szkolną. Głównymi sponsorami lo-
terii byli: Radio ESKA, CAMPINA, 
dr IRENA ERIS, CITROEN, PEU-
GEOT. Uzyskany dochód z imprezy 
przeznaczony jest na rzecz Warszaw-
skiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. 
Agatowej, z którym współpracujemy 
od 8 lat.

Agnieszka Karczmarczyk 
i Hanna Szczepaniak
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czerwca br. już po raz dzie-
wiąty odbył się na stadionie 
AWF Bielański Bieg Przed-

szkolaków. Zawody otworzył rektor 
AWF prof. dr hab. Henryk Sozański, 
który życzył dzieciom dobrej zabawy. 
W zawodach organizowanych przez 
Przedszkole nr 240 im. Polskich 

Dzieciaki na start
IX Bielański Bieg Przedszkolaków

Olimpijczyków wzięły udział 24 re-
prezentacje przedszkoli — łącznie 192 
dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Wszystkie przedszkolaki starały 
się jak najszybciej dobiec do mety. 
Przy wspaniałym dopingu rodzi-
ców i nauczycieli, biegły jak mogły 
najszybciej. Jak zwykle największe 

emocje wzbudziły biegi starszaków 
na dystansie 100 m. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali nagrody pocieszenia, 
a zwycięzcy zostali udekorowani 
medalami, które wręczali Burmistrz 
Dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel, 
naczelnik Wydziału Oświaty i Wy-
chowania Dzielnicy Bielany Zofia
Gajewicz, naczelnik Wydziału Sportu 
i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Elż-
bieta Iglewska-Romanowska oraz 
przedstawiciel Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Marian Sypniewski.

Dla chętnych rodziców i nauczy-
cieli zorganizowano konkurencję do-
datkową o tytuł „Zwinnej ręki”. Było 
dużo śmiechu, kiedy kółka zamiast 
na floret spadały w publiczność lub
leciały do tyłu. Na zakończenie im-
prezy Burmistrz Dubiel podziękował 
dzieciom za ich wolę walki, a na-
uczycielom za przygotowanie przed-
szkolaków do zawodów oraz wręczył 
pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Ewa Skwarka

czerwca br. Przedszkole 
nr 240 im. Polskich Olim-
pijczyków zorganizowało 

wspaniałą niespodziankę dla lau-
reatów Warszawskiego Konkursu 
Plastycznego „Olimpiada 2008”, 
na który wpłynęło 131 prac z 47 
przedszkoli.

Autorzy nagrodzonych i wyróż-
nionych prac zostali zaproszeni do 
Centrum Olimpijskiego w Warsza-
wie na wystawę swoich prac oraz 
na spotkanie z olimpijczykiem. 
Marian Sypniewki — szermierz, 
dwukrotny medalista olimpijski 
we florecie, mistrz świata i mistrz
Polski, przywitał dzieci i podzięko-
wał im za wykonanie prac, które 
w twórczy sposób przedstawiają 
różne dyscypliny sportowe. Dzieci 
otrzymały pamiątki z Polskiego 

...Konkurs Plastyczny „Olimpiada 2008”

Komitetu Olimpijskiego, a następnie 
oglądały filmy z serii „Bolek i Lolek
na olimpiadzie”. Najwięcej radości 

sprawiły dzieciom zabawy ruchowe 
w klubie fitnes.

 Ewa Skwarka 

listopadzie ubiegłego roku 
Przedszkole Nr 306, przy 
ul. Szegedyńskiej 13 przy-

stąpiło do ogólnopolskiego progra-
mu „Optymistyczne Przedszkole” 
autorstwa Ireny Dzierzgowskiej 
i Mireli Nawrot, którego celem jest 
wychowanie optymistów, dzieci 
zaradnych i pełnych wiary w siebie. 

Wyjątkowy pomysł
Optymistyczny Sejm Przedszkolaków

Zgodnie z założeniami programu, 
nauczycielki preferują w swoich 
działaniach różnorodne formy zajęć, 
dzięki którym w sposób aktywny 
włączają swoich podopiecznych 
w organizację życia przedszkola. 

15 kwietnia w naszym przed-
szkolu odbyły się obrady Optymi-
stycznego Sejmu Dziecięcego. Dzieci 

z najstarszych grup wcieliły się w rolę 
posłów, spośród których wybrany 
został Marszałek Sejmu (Bartek 
Grabek z gr. V). Posłowie i posłanki 
otrzymali mandaty poselskie. Przed 
rozpoczęciem debaty sejmowej za-
brzmiał hymn narodowy, który dodał 
powagi całej sytuacji. Marszałek 
Sejmu czuwał nad porządkiem obrad 
oraz kierował debatą nad uchwa-
leniem „Ustawy o zachowaniu się 
dzieci w przedszkolu”. Posłowie pro-
ponowali treść zapisów poszczegól-
nych artykułów, wypowiadali swoje 
opinie dotyczące jak dzieci powinny 
zachowywać się w przedszkolu, co 
wolno a czego nie wolno robić. 

Na zakończenie prac Dziecięcego 
Sejmu marszałek odczytał projekt 
ustawy, po czym nastąpiło głoso-
wanie nad jej przyjęciem. Wszyscy 
posłowie głosowali “za”. Ustawa 
weszła w życie z dniem podpisa-
nia i obowiązuje wszystkie dzieci 
w Przedszkolu Nr 306.

Justyna Leszczyk
Ewa Janyst

mpreza odbyła się na placu za-
baw przy ulicy Kochanowskiego 
22, w niedzielę 8 czerwca 2008 r. 

Organizatorami byli: Urząd m. st. 
Warszawy dla Dzielnicy Bielany (Wy-
dział Kultury oraz Sportu i Rekreacji), 
WSM Osiedle PIASKI i Rada Osiedla, 
Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat”. 

Na scenie pojawiło się wiele grup 
artystycznych działających w Klu-
bie Mieszkańców 
PIASKI i na tere-
nie Bielan. Naj-
więcej oklasków 
zebrały tańczące 
dzieci z zespo-
łu „Trend” oraz 
„Viva la Musica”, 
pięknie też śpie-
wał chór senio-
rów „Piaskowe 
Babeczki” oraz 
„Młode Brad-El-
li”. Po raz pierw-

Ale była impreza
Dzień Dziecka na Piaskach

szy zaprezentowali się uczestnicy 
warsztatów kabaretowych, które 
odbywają się w Klubie Mieszkańców 
PIASKI. Przedstawili się jako kabaret 
„Piaskowe Klimaty”. Prowadzi ich 
znany satyryk i autor form kabareto-
wych – Stanisław Klawe. Warsztaty 
te są finansowane przez WSM PIASKI
oraz Wydział Kultury dz. Bielany. 

Magdalena Żuk

egoroczny Dzień Dziecka 
trwał wyjątkowo długo. Tra-
dycyjnie, najmłodsi obcho-

dzili swoje święto 1 czerwca, ale na 
koncercie Majki Jeżowskiej mogli 
poszaleć dopiero tydzień później. 
Imprezę zorganizował Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
przy współpracy m.in. Urzędu Dziel-
nicy Bielany, Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa V, Straży Miejskiej 
oraz Fundacji Pedagogium.

Jedną z bielańskich inicjatywy na 
rzecz dzieci było założenie w 2000 r. 
Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin 
Wielodzietnych. To niezwykłe w ska-
li kraju zrzeszenie powołały władze 
dzielnicy, ówczesna zastępczyni 
Burmistrza Bielan Jolanta Wójci-
kiewicz i Radna Krystyna Jurewicz. 
Obecnie stowarzyszenie skupia 140 
rodzin z 730 dziećmi. Prezesem jest 
Waldemar Wasiewicz, radny Bielan, 
ojciec ośmiorga dzieci. 

Istnieje wiele negatywnych ste-
reotypów na temat wielodzietności. 
Krzywdząco mówi się, że to patolo-
gia. Tymczasem badania wskazują, 
że rodziny wielodzietne najczęściej 
(92%) są pełne, to znaczy wychowują 
je matka i ojciec. Dzieci z rodzin wie-

Prorodzinne Bielany
Dzień Dziecka na UKSW

lodzietnych po maturze w większości 
idą na studia. Niestety, bywają biedne, 
bo utrzymanie licznego potomstwa 
jest drogie. Wychowanie czwórki 
dzieci do 25 roku życia, kosztuje oko-
ło 672 tysiące złotych. A jest realne 
zagrożenie, że będzie jeszcze droższe. 
Nakazem Komisji Europejskiej, poda-
tek VAT na artykuły dziecięce może 
zostać podwyższony z 7 do 22%. 
Według statystyk GUS-u z 2002 r., 1/3 
urodzonych wtedy dzieci pochodziła 
z rodzin wielodzietnych (3+).  

Państwo nie powinno jednak 
rozbudowywać pomocy socjalnej, 
bo jest mało efektywna. „Chcemy 
żyć z pracy własnych rąk i w pokoju 
jeść własny chleb” – mówi Waldemar 
Wasiewicz, prezes BSRW. Elementem 
dobrej polityki pro-rodzinnej, byłaby 
rozsądna polityka podatkowa.

Rodziny wielodzietne dają wie-
le całemu społeczeństwu – swoje 
dzieci. To one będą w przyszłości 
budować Polskę. Ma znaczenie, 
jakie będzie ich dzieciństwo. Dla 
„wielodzietnych” pieniądze często 
nie są najważniejsze. Dlaczego mogą 
być szczęśliwi? Bo ich największym 
skarbem są oni sami.

Paweł Hermanowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składa 
podziękowania za współpracę i zaangażowanie podczas Bielańskiego 
Dnia Dziecka dla:

Burmistrza Dzielnicy Bielany Zbigniewa Dubiela oraz władz 
Dzielnicy Bielany i Urzędu  Dzielnicy Bielany,

Komendanta Rejonowego Policji Andrzeja Miksy z Komendy Re-
jonowej Policji V oraz podległych mu policjantów, Komendanta  Straży 
Miejskiej m. st. Warszawy Zbigniewa Leszczyńskiego oraz podległych 
mu pracowników, Fundacji Pedagogium i Straży Pożarnej. 
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isano później, że wyreżyserował swoją 
śmierć, bo jego ostatni tomik to „Epi-
log burzy”, a gdy umierał nad ranem, 

szalała akurat nad Warszawą. Z piorunami, 
grzmotami, wielkimi skokami ciśnienia...” 
– wspomina Joanna Siedlecka w książce 
o Zbigniewie Herbercie pt. „Pan od poezji”. 
Ale – „jeżeli już coś wyreżyserował, to datę 
śmierci, zmarł bowiem 28 lipca, pochowa-
ny został 31., na Starych Powązkach, obok 
Wojskowych – rzędów brzozowych krzyży, 
grobów Krzysztofa Baczyńskiego, Tadeusza 
Gajcego i setek jego rówieśników z pokolenia 
Kolumbów...”.

W Klubie Kultury Seniora „Barka” (ul. 
Rudzka 18a) zawsze dzieje się coś ciekawego. 
Tym razem Stowarzyszenie pomocy Starszej 
Generacji Vis Major zafundowało miesz-
kańcom osiedla „Ruda” prawdziwy wieczór 

Pamięć o Panu Cogito
O Zbigniewie Herbercie w Klubie Kultury Seniora „Barka” 

wzruszeń, odbyło się tam bowiem spotkanie 
poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta, 
niezależnego, wielkiego poety czasu trudnego 
dla literatury. Niektórzy krytycy prognozują, 
że po nieuchronnej – ich zdaniem – selekcji 
współczesnych Herbertowi twórców, On na 
pewno w literaturze pozostanie. Ale potwier-
dzi to czas przyszły. Od odejścia poety minęło 
dopiero dziesięć lat.

Więc w to dziesięciolecie, 31 maja br., 
przyszli do „Barki” Jego czytelnicy, i mieszkań-
cy, którzy chcieli lepiej zrozumieć tę sylwetkę 
i to niezwykłe życie. O Herbercie opowiadała 
prezes Vis Major, bielańska radna Renata 
Banasiak. Jego wiersze recytowała aktorka 
Teatru Polskiego Barbara Dobrzyńska. Była 
świetna!

Podobnie, jak sceneria i klimat tego spo-
tkania. Rozważano, czy nie zorganizować go na 

korytarzu zaprzyjaźnionej szkoły. Ale korytarz 
nie jest miejscem do słuchania wierszy, zwłasz-
cza takich wierszy. W „Barce” słuchaliśmy ich 
przy świecach, w klimacie kameralnym, który 
zawsze potrafią tam stworzyć. Tym razem pan
Jerzy Zawadzki, członek Vis Major obdarzo-
ny pięknym głosem, wprowadził dodatkowy 
nastrój, śpiewając pieśni patriotyczne, przy 
wtórze uczestników spotkania.

Pochwalili wieczór obecni na nim bielańscy 
radni, z przewodniczącym Komisji Zdrowia 
i Opieki Społecznej lek. Wojciechem Borkow-
skim. Dziękowali organizatorom mieszkańcy, 
wdzięczni także za informacje o obchodach 
dziesięciolecia śmierci poety, na przykład 
o wystawie w Muzeum Historii Literatury na 
Starówce pt. „Podróże Pana Cogito”.

Dobry jest i potrzebny ten klub.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Kim był Zbigniew Herbert?
Był mistrzem paradoksu i ironii, moralistą, 

a przede wszystkim, ze względu na jego nieugię-
tość, zwano go księciem poetów. Dzięki temu jest 
najbardziej znany. Większość jego znajomych ze 
środowiska dbała o popularność i poprawność, 
szła na kompromisy, by mieć pozwolenie na 
drukowanie własnych dzieł. On nie potrafił się
sprzeniewierzyć własnym ideom, buntował się, 
mówił o świecie widzianym własnymi oczyma. 
Był wielkim patriotą. Pisywał listy, podpisywał 
protesty (m.in. Memoriał 59 przeciwko zmia-
nom w Konstytucji PRL dotyczącym wpisania 
do niej kierowniczej roli PZPR i wieczystego 
sojuszu z ZSRR), dlatego jego poezje nie były 
dopuszczane do oficjalnego druku. Jego bliski
przyjaciel Leopold Tyrmand mawiał o nim, że 
jest poetą bez ram, gdyż nigdy nie pozował na 
kogoś, ale cały czas chciał być sobą. 

Dlaczego jego poezje były tak cenione?
Ponieważ mówił, że trzeba iść zawsze 

naprzód i szukać prawdy. To są właśnie 
słowa-klucze, którymi mówił ustami Pana 
Cogito, uosabiającego cechy Polaka. Te słowa 
on sam realizował wprost. Pisał: „Idę naprzód 
wyprostowany, nigdy nie będę się pochylał”. 
„Żeby dojść do prawdy, trzeba iść pod prąd” 
- to słowa, które znalazły się także w Tryptyku 
rzymskim Jana Pawła II. 

To trudna droga, ale też głęboko prze-
myślana...

... i właśnie przez to nadaje jego poezji 
wydźwięk moralny. Powoduje, że poezja Her-
berta nie należy do łatwych. Jego słowa nie są 
przeznaczone dla szerokiej publiki, ale niejako 
dla osób wybranych. Jednakże to poezja bar-
dzo ciekawa, powodująca u czytelnika głód 
dalszego czytania.

Herbert znany był z tego, że dużo podró-
żował...

Praktycznie całe życie spędził na walizkach 
i to zarówno w Polsce, jak i w Europie. Mieszkał 
też przez jakiś czas w USA, jednakże, co ważne, 
zawsze wracał do Polski. Nigdy nie wyrzekł się 
polskiego obywatelstwa, mimo wielu przeszkód 
jakie spotykał w PRL-owskiej rzeczywistości. 
Nawet kiedy zdecydował się wyjechać na dłużej 
w 1986 r., wrócił po 6 latach, mając nadzieję, 
że w nowej Polsce spełnią się jego ideały. Rze-
czywistość zastana nie spełniła jednak jego 
oczekiwań. Był jednym z najbardziej znanych 
kontestatorów porozumień okrągłego stołu. 

Zbigniew Herbert – poeta myślących
Rok 2008 uchwałą Sejmu RP został rokiem Zbigniewa Herberta. 

O wielkim poecie rozmawiamy  z radną Teresą Renatą Banasiak

Taka postawa musiała budzić kontro-
wersje.

I budziła. Jednakże miał też wielkie grono 
zwolenników i miłośników twórczości. Był 
wspaniałym gawędziarzem, wręcz duszą to-
warzystwa. Jego znajomi zawsze twierdzili, że 
każde spotkanie z nim miało niepowtarzalny, 
wyjątkowy charakter. Był bardzo prostoli-
nijny i naturalny w sposobie postępowania, 
uczuciowy, ale też, co ciekawe, powściągliwy 
w wyrażaniu uczuć. 

Z czego najbardziej jest znany Zbigniew 
Herbert?

Zacznijmy od tego, że debiutował tomem 
wierszy Struna światła w 1956 r., później był 
słynny cykl esejów Barbarzyńca w ogrodzie. 
Interesował się kulturą antyczną i śród-
ziemnomorską. W jego twórczości Grecja 
i Włochy odgrywały bardzo dużą rolę, kraje 
te były ulubionymi miejscami jego podróży. 
W latach 70 i 80-tych powstały m.in. słynny 
tom wierszy Raport  z oblężonego miasta, no 

i oczywiście najbardziej znany cykl Pan Cogito. 
Jako dojrzały pisarz wydał też Elegię na odejście 
i przedśmiertny Epilog burzy. Bardzo ceniono 
go na świecie. Otrzymał m.in. dwie ważne 
austriackie nagrody literackie rangi między-
narodowej — Internationaler Nikolaus Lenau 
Preis (1965) i Nagrodę im. Herdera (1973), nie 
wspominając oczywiście o innych. Niestety, 
Nagrody Nobla nie doczekał. 

Jaka była poezja Herberta?
Pozwolę sobie zacytować fragment Pana 

Cogito, który chyba najbardziej trafnie określa 
całość charakteru jego poezji: 

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego 
kresu 

po złote runo nicości twoją ostatnią na-
grodę 

idź wyprostowany wśród tych co na ko-
lanach 

wśród odwróconych plecami i obalonych 
w proch 

ocalałeś nie po to aby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo...”
...i chyba te słowa najlepiej określają jego 

postawę, ale też i sposób życia. Za to właśnie 
był ceniony. Ta poezja ukształtowała wiele 
pokoleń Polaków. 

To bardzo uniwersalne słowa, jednak 
Herbert nie dawał się zawłaszczyć...

Zgadza się, a w dodatku on sam doskonale 
zdawał sobie z tego sprawę i nie godził się na to. 
On po prostu wyznawał siebie i nigdy się nie 
wiązał z żadną opcją mimo nalegań ze strony 
np. środowisk kościelnych, liberalnych czy pra-
wicowych. On po prostu wierzył w człowieka, 
który nie wije się jak wąż, który szuka i wyznaje 
prawdę. Ponieważ przez całe życie był wrogiem 
fałszu, jego utwory skłaniają do głębokiej re-
fleksji ludzi, którzy chcą myśleć.

Dziękuję za rozmowę.
M. D.

Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie 29 października 1924 r. Był człowiekiem biegłym 
w wielu dziedzinach. To nie tylko pisarz i poeta, ale również malarz (stworzył ponad 250 tys. 
szkiców). Z powodu zakazu wydawania jego dzieł w PRL musiał imać się innych zajęć. Pracował 
m.in. fizycznie w sklepie jako sprzedawca, w spółdzielni pracy, Zakładach Przemysłu Torfowego
— mimo ukończenia aż czterech fakultetów: prawa, biochemii, filozofii i ekonomii. Nigdy się
tego nie wstydził. Pracował także w teatrze, publikował recenzje, potrafił jak mało kto pisać
o malarstwie i o różnych ciekawych miejscach np. o Neapolu. Można zatem powiedzieć, iż był 
niejako XX-wiecznym człowiekiem renesansu, polskim Leonardem Da Vinci. Mimo że często 
żył w nędzy, poznał głód, jednak nigdy nie narzekał, a do końca życia zachował wyjątkową 
witalność i pogodę ducha. Zmarł w Warszawie 28 lipca 1998 r.

Święto UKSW
Doktorat honoris causa 

dla abp. Roberta Zollitscha
niwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego obchodził swoje święto w rocz-
nicę śmierci Patrona Uczelni, 28 maja. 

Główne uroczystości odbyły się w Auli im. Jana 
Pawła II, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Ks. 
abp Robert Zollitsch, przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Niemiec otrzymał dyplom 
doktora honoris causa UKSW.

Ks. Rektor Ryszard Rumianek z Senatem 
i delegacją UKSW złożyli kwiaty pod pomni-
kiem kard. Wyszyńskiego przed kościołem 
Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu 
oraz odmówili modlitwę o beatyfikację Pryma-
sa Tysiąclecia. Akt ten powtórzono przy sarko-
fagu Sługi Bożego w bazylice archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście.

Pod przewodnictwem abpa Kazimierza 
Nycza, Metropolity Warszawskiego, Wielkiego 
Kanclerza UKSW, odprawiona została Msza św. 
w kościele pokamedulskim na Bielanach.

Zgodnie ze zwyczajem Laureat wygłosił 
wykład, w którym podziękował za wyróżnie-
nie: „Jest to dla mnie wielki honor. Wyróż-
nienie jest tym większe, że nadane zostało 
przez Uniwersytet, którego sława i znaczenie 
wykracza daleko poza granice Polski. Z tej 
też racji zaszczytny tytuł doktora „honoris 
causa” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego jest dla mnie nie tylko powodem 
do radości i wdzięczności, lecz jednocześnie 
zadaniem i zobowiązaniem, przede wszystkim 
do zachowania i pomnażania dziedzictwa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego 
dwudziestą siódmą rocznicę śmierci Uczelnia 
obchodzi w dzisiejszym uroczystym dniu. 
Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski 
konkretnie pokazał, jak budować pojednanie 
między katolikami i wszystkimi obywatelami 
Polski i Niemiec. 

Agnieszka Chodkowska
Rzecznik prasowy UKSW

Zdemontowana rzeźba przygotowana do 
oczyszczania – widok od frontu. Po obudowa-
niu formą kapliczki piaskowcowa figura Matki
Boskiej została dwukrotnie pomalowana farbą, 
najpierw na biało, później na „kolorowo”. War-
stwa malarska niekorzystnie zmieniła wygląd 
rzeźby oraz źle wpłynęła na stan zachowania 
kamienia.

Renowancja figury
Matki Bożej 

przy ul. Wólczyńskiej

P U
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Anna 
Kozłowska 
Galeria postaci 

niezwykłych

W pierwszych dniach czerwca 
otrzymałem, ku mojemu zasko-
czeniu, imienne zaproszenie do 
Bielańskiego Ośrodka Kultury na 
otwarcie wystawy gobelinów wy-
konanych przez członkinie Tkac-
kiego Koła Seniorek. Poszedłem 
i nie żałowałem, bowiem miałem 
zaszczyt być przedstawiony Annie 
Kozłowskiej, mistrzyni tkactwa 
artystycznego, a także działaczce 
samorządowej na Wrzecionie. Te-
raz zaprezentuję (z braku miejsca 
tylko w zarysie) panią Annę jako 
twórcę dzieł sztuki.

Urodziła się w Warszawie, 
gdzie spędziła większość życia. Tu, 
zaraz po wyzwoleniu Warszawy, 
uczęszczała do Liceum Plastycz-
nego. Pracę twórczą rozpoczęła 
w 1976 r. Początkowo malowała 
obrazy pastelami, później zafa-
scynowało ją tkactwo artystyczne 
i postanowiła poświęcić się tej 
dyscyplinie. Jej pierwszy gobelin 
był raczej słaby, ale następne prace 
były już lepsze. Dużo zawdzięczała 
swojemu mężowi, Władysławowi 
Kozłowskiemu, który był artystą 
malarzem i który nauczył ją kochać 
kolor. Bardzo ceniła jego trafne 
uwagi i kiedy go zabrakło, musiała 
sobie radzić sama z problemami. 
Przypomniała sobie, że kiedy była 
dzieckiem, mama kupiła jej książ-
kę z ruchomymi obrazkami. Gdy 
otwierała tę książkę, obrazki zwie-
rząt czy domku stawały, tworząc 
widok przestrzenny. Postanowiła 
stworzyć tkactwo trójwymiarowe.

Po wielu próbach utworzyła coś 
w rodzaju płaskorzeźby tkackiej. 
Ten rodzaj twórczości bardzo się 
ludziom podobał i radni bielańscy 
zaproponowali jej poprowadzenie 
kursu dla emerytek i rencistek. 
Nie spodziewała się takiego zapału 
i chęci twórczej ze strony tych pań. 
Kurs przekształcił się w Tkackie 
Koło Seniorek i trwa nieprze-
rwanie od 1991 r. Niezależnie od 
aktualnej wystawy w BOK, na stro-
nie internetowej można zobaczyć 
ich gobeliny. Było już dużo tych 
wystaw, a na każdej z nich prezen-
towano ponad 60 gobelinów. Były 
liczne nagrody i wyróżnienia.

Niezależnie od zajęć w Tkackim 
Kole Seniorek Anna Kozłowska 
nadal tka gobeliny. Jak mówi, fa-
scynacja tym rodzajem twórczości 
nigdy jej się nie znudzi i zachęca 
inne osoby, aby poszły w jej ślady.

Mieczysław Pierzchała

ako mały chłopiec chodziłem 
na spacery z wujkiem Witkiem 
i ciocią Marią. W tych wypra-

wach towarzyszył nam często pan 
Bolunio, kolega z pracy wujka Witka, 
który miał aparat fotograficzny.

W tamtych czasach posiadanie 
aparatu fotograficznego było pew-
nym luksusem i rzadkością, tym 
bardziej, że pan Bolunio potrafił we 
własnym zakresie wywoływać klisze 
i robić odbitki.

Wędrówkę rozpoczynaliśmy od 
naszego domku przy ul. Ogólnej na 
Starych Piaskach, potem chodziliśmy 
po okolicznych wydmach, w pogoni 
za motylami. Często wybieraliśmy 
się na pobliski Żoliborz, by spa-
cerować po uliczkach z ładnymi 
domkami wśród zieleni. Bywało, że 
nasze wyprawy żoliborskie kończyły 
się pójściem do cukierni.

Pan Bolunio, utalentowany fo-
tograf amator, chętnie robił zdjęcia 
z tych wędrówek, a następnie ku 
naszej radości przynosił je na ul. 
Ogólną, gdzie mieszkaliśmy. Chyba 
dlatego zawsze był przez wszystkich 
wyjątkowo goszczony i cieszył się 

Plaża ze zdjęcia
WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

wielkim uznaniem. Wiele tych sta-
rych zdjęć ocalało i są one nie tylko 
pewną dokumentacją, ale również 
źródłem wspomnień z tamtych lat.

Szczególnie bliskie jest mi zdję-
cie wykonane około 1933 r., przed-
stawiające mamę Janinę, ciocię 
Marię, wujka Witka oraz mnie 
„w negliżu”, na ówczesnej plaży 
nad Wisłą, na wysokości wylotu ul. 
Krasińskiego. 

Zdjęcie to ma nie tylko znacze-
nie sentymentalne. Publikuję je, by 
pokazać, jak w ciągu minionych lat 
zmieniło się nie do poznania środo-
wisko naturalne. Obszar owej plaży 
to przecież mniej więcej miejsce, 
gdzie dzisiaj wznosi się nowoczesny 
„szklany” gmach Centrum Olimpij-
skiego, mieszczącego między innymi 
Muzeum Sportu i Turystyki.

Kępa Potocka była wówczas 
wyspą na głównym nurcie Wisły, 
oddzieloną od brzegu głębokim 
pasmem wodnym, gdzie cumowały 
łodzie i barki rybackie. Wisła już 
wówczas została odepchnięta na 
wschód i zasłonięta drzewami.

Jerzy Głosik
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Plaża nad Wisłą na wysokości ul. Krasińskiego ok. 1933 r.
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ardzo nietypowe było majo-
we spotkanie kombatantów, 
którzy zebrali się tradycyjnie 

w trzecią środę miesiąca w Bibliotece 
Publicznej na ul. Duracza. Zamiast 
przemówień, referatów i dyskusji, 
uczestnicy zostali mile zaskoczeni 
prawie dwugodzinną prezentacją 
na rozstawionym ekranie pięknych 
kolorowych zdjęć, wykonanych 
przez członka Bielańskiego Klubu 
Kombatanta Jerzego Sacewicza 
na... Spitsbergenie w Hornsundzie 
nad Zatoką Białego Niedźwiedzia 
w Polskiej Stacji Polarnej.

Nie wszyscy, nawet znajomi, 
wiedzą, że Jerzy Sacewicz, z wy-
kształcenia geofizyk, z zamiłowania 
polarnik, brał udział w wyprawach 
naukowych, podczas których do-
konywał m.in. pomiarów natężenia 
magnetycznego Ziemi. Wyniki tych 

Wspomnienia z dalekiej wyprawy
Co nowego u kombatantów?

badań posłużyły wielu naukowcom 
do opracowań geofizycznych. A było 
to trzydzieści lat temu.

Dziś Jerzy Sacewicz prezentuje 
na różnych spotkaniach, zwłaszcza 
w szkołach, około stu zeskanowanych 
na CD fotografii, wzbudzających 
swą niecodzienną egzotyką duże 
zainteresowanie widzów. Tak też było 
i na spotkaniu 21 maja, które zostało 
skwitowane oklaskami uczestników 
i gratulacjami złożonymi przez prze-
wodniczącego Klubu, Stanisława 
Kramarza.

Warto jeszcze wspomnieć, że Pol-
ska Stacja Polarna przez dwa lata była 
pierwszą i jedyną na Spitsbergenie.

Dodajmy, że Jerzy Sacewicz jest 
nadal aktywny, m.in. jako członek 
Rady Osiedla na Wawrzyszewie.

Gratulujemy.
Mieczysław Pierzchała 

szczepie skrzat jest zadat-
kiem na wilczka, potem na 
zucha, aż w końcu dorasta 

do harcerza. W przedszkolu jest 
starszakiem lub średniakiem, bo 
gromada skrzatów to brzdące w wie-
ku 5–6 lat. Struktura ZHP rozrosła 
się o skrzaty stosunkowo niedawno 
i 305 Szczep Warszawskich Drużyn 
Harcerskich i Zuchowych „WIR”, 
działający przy Gimnazjum Nr 73 na 
Bielanach (ul. Conrada 6) prowadzi 
tę gromadę od ok. trzech lat.

Szczep istnieje już ponad 40 
lat, nosi imię obrońców Żoliborza 
„Żywiciel” i liczy dziś dziesięć dru-
żyn: gromadę 30 skrzatów – dzieci 
w wieku przedszkolnym, wilczków 
– dzieci z klas pierwszych, zuchów 
dziewczynek i zuchów chłopców 
– uczniów z klas drugich i trzecich, 
drużynę biszkoptów – z klas czwar-
tych, drużyny harcerskie żeńską 
i męską – z klas piątych i szóstych, 
drużyny starszoharcerskie żeńską 
i męską – uczniów z gimnazjum 
i drużynę wędrowniczą – uczniów 
z liceum. W sumie skupia ok. 350 
osób z Bielan i spoza Bielan, i jest 
dziś jednym z największych szcze-
pów w kraju.

Co w nim robią małe skrzaty? 
Komendant szczepu od ponad 

Jak zostać skrzatem
Harcerstwo jest w modzie

35 lat – Jerzy Wartenberg wyjaśnia, 
że noszą normalne harcerskie mun-
durki, tylko zamiast czapek i beretów 
mają czerwone bejsbolówki (cena 
mundurka – ok. 60 zł, chłopięcy ze 
spodniami, dziewczęcy ze spódnicz-
ką). Chętnie przychodzą na zbiórki, 
w każdy piątek w godz. 17.00–18.30, 
oczywiście pod opieka rodziców. 
Na zbiórkach maluchów panuje 
atmosfera zabawy, ale z elementami 
przygotowania do zadań zuchów, 
np. do przyszłej pracy w zastępach. 
Wszystko to pod opieką wykwalifi-
kowanych instruktorów. Raz w mie-
siącu skrzaty i wilczki wędrują do 
Kampinosu na pieszy rajd.

Pytam jak długa jest trasa rajdu 
przewidziana dla przedszkolaka 
i zaskoczona słyszę, że do pięciu kilo-
metrów. Per pedes! – Skrzat potrafi! 
– śmieje się komendant.

W szczepie panuje klimat zdro-
wego współzawodnictwa o punkty. 
Punkty przyznaje się za udany rajd, 
za makulaturę i puszki, za warty ho-
norowe podczas mszy, uroczystości 
patriotyczne itp. Skrzaty również 
starają się je zdobywać i nieraz się 
udaje. Plon zbioru makulatury to 
tona miesięcznie, zyski szczep prze-
znacza na potrzeby domów dziecka 
w Kozienicach i w Łodzi.

Kombatanci ufundowali harce-
rzom proporce – małe sztandary na 
miarę dziecięcych sił. W siedzibie 
szczepu przy ul. Conrada wiszą 
więc sztandary „Żniwiarza”, „Żbika”, 
Żubra”, „Żyrafy”, „Żmii”, „Żaglowca”, 
poczty sztandarowe tworzy mło-
dzież, ale bywa, że i dzieci. 

Szczep organizuje zimowiska, 
letnie kolonie zuchowe, obozy, obo-
zy wędrowne i zagraniczne. Razem 
z zuchami wyjeżdżają na kolonie 
skrzaty. W nadchodzące wakacje 
siedmioro dzieciaków pojedzie do 
Jedwabna. Od typowego obozu 
harcerskiego kolonię zuchową 
różni fakt, że uczestnicy będą 
spać w szkole i jeść w stołówce 
oraz że na każdych troje przed-
szkolaków przypadnie jeden 
opiekun. Ale będą poranne 
i wieczorne apele, ze śpiewa-
niem hymnu, oddawaniem 
honorów sztandarowi i wszyst-
kim, co harcerze na obozach 
czynić winni.

Naliczyliśmy – bagatelka 
– 32 pozycje na liście rzeczy, 
które skrzat powinien zabrać 
– od dwóch plecaków (dużego 
i małego), poprzez śpiwór, 
kurtki, buty etc., ale ma się 
odbywać wspólne pakowanie 

i plecaków, i ciężarówek. Jest też w in-
formatorze wskazówka, że najlepsze 
na taką kolonię są rzeczy, które dzieci 
znają, warto też wszystko podpisać, 
bo wtedy uniknie się zgub, do których 
nikt się nie przyznaje.

I podobno nie należy się obawiać, 
że dzieciaki będą płakać za rodzicami. 
W poprzednich sezonach nikt nie 
płakał.

*  *  * 
Warto podkreślić, że Gimnazjum 

Nr 73 wielce hołubi swój szczep. Jest 
tam aż sześć harcówek! Zainteresowa-
nych odsyłamy na stronę internetową 
szczepu www.szczep305.pl.

Irma Wieczorkowska-Bednarek
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Jerzy Sacewicz na Spitsbergenie w Hornsundzie 
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Dodawanie życia do lat
Zapisy na wczasy!

Irma Wieczorkowska-
Bednarek
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środek Wsparcia dla Senio-
rów Nr 1 przy Al. Zjedno-
czenia 13 to już osiemnasto-

latek! Powstał w 1990 r., jako Dom 
Dziennego Pobytu i pierwsza tego 
typu placówka w Dzielnicy Bielany 
(drugą jest obecnie Ośrodek Wspar-
cia przy ul. Wrzeciono 5A.) Lata 
istnienia umożliwiły wypracowanie 
form działalności na rzecz seniorów, 
owocujących dziś przebogatą ofertą 
form aktywizacji podopiecznych 
i stworzeniem klimatu przynależ-
ności do środowiska, wspólnoty, 
zaspokajania potrzeby kontaktu. Dla 
ludzi starszych, często samotnych, 
niezmiernie ważna jest świadomość, 
że jest takie miejsce, w którym mają 
oparcie społeczne.

Tradycyjnie już, comiesięczne 
spotkanie Rady Programowej Se-
niorów Bielańskich to odwiedziny 
kolejnych seniorskich placówek. 
Majowa sesja odbyła się w ośrodku 
przy al. Zjednoczenia, gdzie kierow-
niczka Grażyna Parkot opowiedzia-
ła o obecnej działalności. 

Aktualnie ośrodek skupia prawie 
300 osób. Rano schodzą się seniorzy 
korzystający z pobytu dziennego 
(z wyżywieniem). W porze obiado-
wej przychodzą seniorzy nie będący 
podopiecznymi ośrodka, ale korzy-

stający z obiadów. Popołudniami 
czynny jest Klub Seniora. Raz w ty-
godniu odbywają się spotkania grupy 
wsparcia dla chorych na chorobę 
Alzheimera i ich rodzin oraz – także 
co tydzień – zebrania Zarządu koła 
Dzielnicowego i członków Związku 
Kombatantów RP i BWP.

Placówka czynna jest od ponie-
działku do piątku włącznie, i jest to 
czas wypełniony zajęciami. Utrzymy-
waniu podopiecznych w optymalnej 
sprawności fizycznej służy poranna 
gimnastyka, zajęcia na basenie, 
gimnastyka rehabilitacyjna, modne 
dziś na świecie chodzenie z kijkami 
(nordic walking). Choreoterapia, 
muzykoterapia, biblioterapia to 
specyficzne „leki na starość” przez 
uaktywnianie i ciała, i ducha. Ważne 
miejsce w programie pracy z senio-
rami zajmuje turystyka (wycieczki) 
i taniec (tzw. tańce integracyjne oraz 
wieczorki taneczne). 

W maju odbyły się dwudzie-
stogodzinne warsztaty „Twórcze 
spotkania z tańcem”, jako zajęcia 
tematyczne dla osób zainteresowa-
nych. Oferta nie jest bowiem obo-
wiązkowa, podopieczni wybierają 
z niej co chcą, w zależności od stanu 
zdrowia, samopoczucia i możliwości. 
Rozbudzanie zainteresowań i kształ-
cenie umiejętności ma ogromne 
znaczenie w dodawaniu życia do 
lat, więc chodzi o to, aby seniorzy 
mieli co wybierać: zajęcia teatralne, 
kulturalne, plastyczne, komputero-
we, wokalno-taneczne, krawieckie, 

hafciarskie, kulinarne, prelekcje 
i pogadanki tematyczne... Wszystko 
to przewidziane jest w programie 
pracy i realizowane od wielu lat, przy 
współpracy odnośnych instytucji, or-
ganizacji, uczelni, a wielką pomocą 
zespołowi ośrodka służą wolonta-
riusze. Oczywiście, organizowane 
są też imprezy okolicznościowe 
i świąteczne, a ponadto – wielopo-
koleniowe spotkania integracyjne 
z dziećmi i młodzieżą szkolną. Zaś 
pracownicy ośrodka biorą udział 
w przygotowaniu i prowadzeniu 
wczasów dla bielańskich seniorów 
czy okolicznościowych imprez „cen-
tralnych”, np. Dni Seniora.

Grażyna Parkot z zespołem 
serdecznie zaprasza wszystkich 
chętnych do współpracy i udziału 
w zajęciach: do dolnego kościoła p.w. 
św. Zygmunta przy Pl. Konfederacji 
na tańce integracyjne oraz tańce 
w kręgu; do szkoły nr 133 przy ul. 
Fontany 3, gdzie tańce integracyjne 
dla seniorów odbywają się w każdy 
wtorek o godz. 15.00; a dla osób 
spragnionych zabawy towarzyskiej 
organizowane są w ośrodku wieczor-
ki taneczne i wokalne – we wtorki 
w godz. 15.00 – 19.00. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w ośrod-
ku w godz. 8.00–19.00, lub pod 
numerem tel. 022 864 27 55.

Zapisz się na wczasy!
Odbędą się na leśnych, zielonych 

terenach Akademii Wychowania Fi-
zycznego przy ul. Marymonckiej 34, 
w następujących terminach:

·I turnus 07.07 – 18.07.2008 r.
·II turnus 21.07 – 01.08.2008 r.
·III turnus 04.08 – 14.08.2008 r.
Dni wczasowe trwać będą od 

godz. 9.00 do 17.00, od poniedział-
ku do piątku włącznie. Odpłatność 
za pobyt na turnusie wynosi 100 
zł, w które wliczono dwudaniowy 
obiad, napoje i podwieczorek. Osoby 
w trudnej sytuacji materialnej mogą 
ubiegać się o pomoc u rejonowego 
pracownika socjalnego w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul. Przybyszew-
skiego 80/82, tel. 022 639-87-72. Na-
tomiast zgłoszenia i opłaty przyjmuje 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
ul. Kasprowicza 41, tel. 022 834-25-
-13, w poniedziałki, środy, czwartki 
i piątki w godz. 9.00 – 15.00.

Organizatorami akcji „Wczasy 
dla Seniorów” są: Urząd Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy, Akademia 
Wychowania Fizycznego - szczegól-
nie Instytut Turystyki i Rekreacji 
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Bielany m. st. Warszawy i Polski 
Komitet Pomocy Społecznej.

Włóczką malowane
W maju i czerwcu, w filii Bie-

lańskiego Ośrodka Kultury przy ul. 
Estrady, grały barwami, zadziwiały 
tematyką i kunsztem – gobeliny. Od 8 
maja można tam było podziwiać plon 
pracy miejscowej sekcji tkactwa arty-
stycznego. Sekcja istnieje piąty rok, 
zajęcia prowadzi Marzenna Kustra. 
Pod jej kierunkiem panie, które nigdy 
przedtem nie interesowały się tkac-
twem, spróbowały tego sposobu na 
zapełnienie wolnego czasu – i „ma-
lowanie włóczką” stało się z kolei ich 
pasją. Prace członkiń sekcji wystawia-
ne były już kilka razy, a tegoroczna 
ekspozycja nosiła nazwę „Przegląd 
pięciu sezonów”, zaprezentowano 
bowiem 52 gobeliny wykonane przez 
15 byłych i obecnych członkiń sekcji. 
– To był taki mały jubileusz – powie-

ZŁOTE GODY 2008
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 

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

Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do dnia 15 
września 2008 roku, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
dla Dzielnicy Bielany przy ul. Nałkowskiej 11 w godzinach pracy Urzędu 
tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Każda para małżeńska powinna okazać dowody osobiste oraz dokument 
poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod nume-
rem telefonu 022 834 30 56.

O

działa nam pani kierownik filii BOK 
– Krystyna Gzula.

Wygląda na to, że placówka przy 
Estrady chętnie patronuje kunsztowi 
tkania, bo tuż po zdjęciu ze ścian 
i sztalug prac naszych seniorek 
wyeksponowano tkaniny zgłoszone 
na zorganizowany przez filię BOK, 
II Przegląd Gobelinów pt. „Pasja 
tworzenia”. Do konkursu zgłoszone 
zostały 42 prace z sześciu warszaw-
skich i podwarszawskich ośrodków 
kultury. Powołano jury w składzie: 
przew. Katarzyna Bala – artysta 
gobeliniarz, członkowie – Jacek 
Barszcz – artysta malarz, nauczyciel 
akademicki, Renata Szymanowska 
– artysta rzeźbiarz, instruktor BOK, 
Krystyna Gzula – pedagog kultu-
roznawstwa, kierownik filii BOK. 
21 maja jury dokonało oceny prac, 
a 29 maja odbył się wernisaż dzieł 
nagrodzonych.

I nagrodę przyznano Urszuli 
Żebrowskiej z Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Chotomowie za 
pracę „Kobieta grająca w krykieta”. 
Dwie równorzędne II nagrody 
otrzymały prace „Cicha noc” Doroty 
Krupnik z DK Włochy i „Zima” Ma-
rianny Żybuli z DK Włochy. 

Dwie równorzędne III nagrody 
– prace „W drodze na targ” Leny 
Krzysztofowicz z DK Zacisze i „Je-
sienna rapsodia” Joanny Jagodziń-
skiej z pracowni tkactwa „Prze-
lot” Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lesznowoli. Przyznano również 
wyróżnienia: Urszuli Matuszewskiej 
z Pracowni Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu „AGIS” za „Drzewko 
szczęścia”, Marcie Żero z filii BOK za 
„Łąkę” oraz trzem autorkom z DK 
„Zacisze” – Halinie Pryzmont za 
„Dworek”, Helenie Góra za „Amorka” 
i Ewie Raczyńskiej za „Drzewa”.

W przyznawaniu nagród jury 
brało pod uwagę technikę wyko-
nawczą, wrażliwość kolorystyczną, 
kompozycję, efekty fakturalne, ory-
ginalność pomysłu i – oczywiście 
– indywidualną wrażliwość w ujęciu 
tematu. 

Konsultant:
Rada Programowa Seniorów 

Bielańskich

ani Helena Włodkowska 
jest pierwszą w tym roku 
100-latką, która zaprosiła 

władze dzielnicy Bielany na swój 
jubileusz. Z tej okazji przyjęła za-
stępcę burmistrza Marka Kellera 

100 lat Heleny Włodkowskiej
Chwalebna rocznica dostojnej jubilatki

  JEŻELI: 
· Bliska Ci Osoba pije lub zażywa narkotyki, powodując szkody w Twoim życiu
· Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi 
· W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
· Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
· Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
· Twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
· Masz poczucie, że stoją przed Tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz 

wybrać
· Masz kłopoty w szkole
· Czujesz się osamotniony

PRZYJDŹ DO NAS LUB NAPISZ. WIEMY JAK CI POMÓC
BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO –KONSULTACYJNY

UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. (22) 835 – 43 – 42

ZAPISY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE
W GODZINACH PRACY KONSULTANTÓW

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
         PORADY INTERNETOWE: pik@opsbielany.waw.pl

· Porady prawne: poniedziałki godz. 12.00–16.00, czwartki 16.30–20.00
· Porady z zakresu prawa rodzinnego: środy 16.00–20.00, piątki 10.00–14.00
· Porady dotyczące uzależnień – wtorki, czwartki 15.00 – 20.00
· Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów 

oraz spraw rodzinnych): wtorki, czwartki  10.00–14.00 
· Porady psychologiczne (dotyczące przemocy domowej): poniedziałki, 

piątki 10.00–14.00
· Porady psychologiczne (dotyczące kryzysów życiowych i dla rodzin 

z problemem narkotyków): środy 16.00–20.00
         WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE !

i inspektora Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Iwonę Drzaż-
dżyńską, którzy wręczyli jej piękny 
kosz kwiatów i list gratulacyjny od 
burmistrza dzielnicy Bielany Zbi-
gniewa Dubiela.

Pani Helena urodziła się 18 
czerwca 1908 r. niedaleko Ciechano-
wa. Miała 3 siostry i brata. Rodzice 
zajmowali się pracą w gospodarstwie 
rolnym. Dobrze pamięta zarówno 
pierwszą, jak i drugą wojnę świato-
wą. W wieku 17 lat wyszła za mąż 
za Bolesława, który też zajmował 
się pracą na roli. Miała jednego 
syna Teofila. Niemal przez całe życie 
pracowała w swoim gospodarstwie 
i zajmowała się wychowaniem syna, 
a później wnuczki. W 1968 r. cała 
rodzina Pani Heleny przeprowadziła 
się do Warszawy na Bielany. W 1993 
r. zmarł jej mąż. Dziś mieszka przy 
ul. Marymonckiej pod troskliwą 
opieką syna oraz jego małżonki 
Teresy.

Odkąd pani Teresa pamięta, 
Jubilatka nigdy poważnie nie choro-
wała, za to bardzo często narzekała, 
że coś ją boli, że się źle czuje. Jednak 
na tym narzekaniu kończyły się jej 
kłopoty ze zdrowiem, ponieważ nie 
chodziła do lekarzy, ani nie brała 
żadnych leków. Przez ten długi 
okres życia bardzo dużo pracowała, 
była pogodna, lubiła spacerować 
i rozmawiać. Miała spokojne życie, 
pozbawione większych wstrząsów 
i tragedii. Nigdy nie piła alkoholu, 
nie paliła papierosów, specjalnej die-
ty też nie stosowała. Dziś mimo 100 
lat życia swoim zwyczajem narzeka 
na brak sił i inne dolegliwości, ale 
chętnie z nami rozmawiała, dzięku-
jąc za pamięć, gratulacje i życzenia.

Tadeusz Olechowski

P
Helena Włodkowska i Marek Keller
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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.
– 3, 10 lipca i 7, 15 sierpnia.

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.
– 7, 14, 21, 28 lipca i 4, 11, 18, 25 sierpnia.

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.
– 8, 22 lipca i 12, 26 sierpnia.

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.
– 7, 21 lipca i 4, 18 sierpnia.

5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek  
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72,  godz. 17.30 – 19.00.
– 8, 22 lipca.

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.
– 14, 28 lipca i 11, 25 sierpnia.

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
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 14, 28 lipca i 11, 25 sierpnia.

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.
– 1, 22 lipca i 5, 26 sierpnia.

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.
– 1 lipca i 5 sierpnia.

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. Kochanowskiego, ul. Rudnic-
kiego, po granicy Dzielnicy Bemowo,  ul. 
Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)

1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego, członek Komisji 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek 
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM  ”Chomiczówka”, ul. 
Pabla Nerudy 1 p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 7 lipca i 4 sierpnia.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00-18.00.
– 14 lipca i 11 sierpnia.

2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodar-
ki Komunalnej; członek Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
e-mail: marek golen@poczta.bielany.waw.pl.

3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych LiD
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności 
Gospodarczej; członek Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekolo-
gii; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.00 
– 18.30.
– 7 lipca i 3 sierpnia. 

4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu 
i Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 2 lipca i 6 sierpnia.

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.
– 21, 28 lipca i 18, 25 sierpnia.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic 
Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bie-
lany środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielni-
cy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej 
ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. 
Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrow-
skiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji 
i dalej między Osiedlem Młociny a granicą 
Huty do  ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, 
dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż 
lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy: 
Łomianki, Białołęka i Bielany)

1. Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej; członek Komisji Skarbu, i Działal-
ności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 2, 16 lipca.

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.
– 31 lipca i 28 sierpnia.
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, 
godz. 16.00 – 17.00.
– 2 i 6 sierpnia.

3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72, godz. 17.30 – 19.00
– 8 lipca i 12 sierpnia.
Szk. Podst. Nr 77 ul. Samogłoski 9, godz. 17.30 
– 19.00.
– 15 lipca i 19 sierpnia.

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.
– 2 lipca i 6 sierpnia.

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.
– 7 lipca i 4 sierpnia.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 9 lipca i 13 sierpnia.

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.
– 14 lipca i 11 sierpnia.

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.
– 7 lipca i 4 sierpnia.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, 
godz. 19.15- 20.00.
– 14, 21, 28 lipca i 11, 18, 25 sierpnia.

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.
– 1, 15 lipca i 5, 19 sierpnia.

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.
– 7 lipca i 4 sierpnia.
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DAM PRACĘ
• Klub sportowy Forest zatrudni konserwatora, najlepiej emeryta ul. Mary-

moncka 34 Tel. 022 864 20 69.
• Zakład fryzjerski na terenie Bielan zatrudni (również w niepełnym wymiarze 

godzin), fryzjerkę również emerytkę lub rencistkę i uczennicę. Tel. 022 
835 27 21.

• Pracownik do pralni. Tel. 022 834-10-29.
• Agentów ochrony. Warszawa i  okolice. Stawki od 6 zł netto, umowa o pracę. 

Tel. 0 506 158 658, 022 663 33 55.
• Zatrudnimy osobę do sprzątania. Klub Forest (teren AWF) ul.Marymoncka 

34 tel: 022-864-20-69,mail: recepcja@forest-fitness.pl
• Dodatkowe sprzątanie 10 nocy w m-cu pani z Żoliborza, 600 zł. Tel. 0 

506 933 491.
• Firma z siedzibą na Bielanach poszukuje głównego księgowego ze 

znajomością programu Simple, CV prosimy przesyłać ma adres e-mail: 
kasia@dornwell.pl

• Kierowca-magazynier kat.B, Bielany tel. 022/834-31-06
• Pracownik fizyczny, Bielany. Tel. 022/834-10-29
• Zatrudnię mężczyznę do spraw gospodarczych: prace w ogrodzie, prace 

budowlane i ślusarskie. Tel. 602 228 615.

SZUKAM PRACY
• 40-letnia Ukrainka, wyższe wykształcenie zaopiekuje się osobą starszą lub 

dzieckiem w godz. 8.00-18.00. Tel. 0605 967 166.
• Opiekunka do dziecka, 10 lat doświadczenia, referencje, ewentualnie pomoc 

w lekcjach, odprowadzę, przyprowadzę ze szkoły. Tel. 0506 930 248.
• Fotoamator z długoletnim doświadczeniem, własny sprzęt foto i wideo cyfra, 

poszukuje pracy. Tel. 022 834 52 27.
• Zaopiekuję się starszą osobą – referencje. Tel. 0 693 656 191.

SPRZEDAM
• Sprzedam bardzo smaczne białe ziemniaki 0,30 gr. za kg, wielką ilość, kilka 

ton. Tel. 083 357 10 66.
• Przyczepę, samoróbka, dwuosiowa, boki drewno, spód blacha, dł. 2,70m x 

1,65 m. Cena 500,00 zł. Tel. 0 609 073 772.
• Zamrażarkę szufladową, stan bardzo dobry. Cena 300,00 zł. Tel. 0 609

073 772.
• Siedlisko na Podlasiu- Łosice 1,55 h, 6zł/m2, zabudowania, sad. Tel. 0 

609 073 772.
• Sprzedam prasowalnicę cena 50 zł. Tel. 504 712 726
• Sprzedam łóżko (194x97 cm) meblowe 1 osobowe bez materaca cena 50 

zł. Tel. 504 712 726.
• Segment 134 m2, garaż 18.40 m2, media, zabudowa jednorodzinna, cisza, 

ładna okolica, Dziekanów Polski. Tel. 0608 477 588.
• Pompę Abisynkę kulistą, małą wirówkę. Tel. 022 669 57 60.
• Damskie mokasyny złote, rozmiar 39, nowe, idealne na szeroką stopę, 

nowe w oryginalnym pudełku - do obejrzenia na Bielanach, cena 49 zł, 
tel. 508361405, 

• Damskie ciuszki rozmiar 42-44, letnie i wiosenne, bluzki, spódnice, garsonka, 
żakiety, rybaczki, (od 5 zł/szt.) stan b. dobry, do obejrzenia na Bielanach, 
tel. 508361405, 

• Wszystkie części  (7 tomów) Harry Potter w miękkiej oprawie - stan b. dobry, 
idealna lektura na lato, cena do uzgodnienia, tel. 508361405

• Fiata UNO 1.0 rok prod. 1993. Tel. 0 600 126 773

KUPIĘ
• 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.
• Samochód małolitrażowy z pierwszej ręki, cena 12 tys/zł. Tel. 0511 815 
796.

• Opla Astrę lub Skodę z rocznika 1999-2002. Tel. 0506 655 930

Ogłoszenia drobne
LOKALE

• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia, niedrogo, kawalerka.
Tel. 0696 219 475, po 20.00.

• Sprzedam bezpośrednio, mieszkanie własnościowe, 57 m2, 3pokoje, 1/10 
p, po remoncie, urządzone, Bielany. Tel. 0 692 330 618.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, przy Kochanowskiego, 3pokoje na trzecim 
piętrze w czteropiętrowym budynku, rozkładowe,  0505091408.

• Odstąpię pomieszczenie 5,5 m2 z wyposażeniem (półki, gabloty, xero) na 
działalność handlową w Domu Lekarza na Bielanach ul. Schroegera 82. 
Tel. 0502 342 287.

• Wynajmę 35m2 na pracownię, biuro-magazyn, ul. Lektykarska. Tel. 022 
833 72 13, 600 126 773

• Zamienię 2 kawalerki (26m2 i 27m2) na mieszkanie dwupokojowe na 
Bielanach. Tel. 0691 681 636.

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

• Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 68m2, przy Gwiaździstej-Bielany, 
3pokoje, 2/16, pełna infrastruktura, blisko Las Bielański i Kępa Potocka, 
doskonałe połączenie z centrum. Tel. 0607 138 844.

• Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie 55 m2, ul. Klaudyny, 12/15. 
Tel. 664 735 455.

• Dwie osoby pracujące wynajmą od zaraz małe mieszkanie-cena do 1200 
zł/m-nie. Tel. 0692 764 694.

• Odstąpię pomieszczenie 5,5 m2 z wyposażeniem (półki, gabloty, xero) na 
działalność handlową w Domu Lekarza na Bielanach ul. Schroegera 82. 
Tel. 0502 342 287.

USŁUGI
• Poprawki krawieckie, szycie firan i zasłon. Ul. Dantego 7 (w bloku przy

bazarze Wolumen). Tel. 022 835 92 76.
• Auto Serwis, Fiat i inne, wymiana klocków, oleju, przygotowanie do badań tech-

nicznych, załatwianie formalności, 22-letnie doświadczenie. Tel. 0600 126 773.
• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz.8-20, sob.8-14. Twoja Pralnia ul. 

Estrady 9
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość w pełnym 

zakresie. Tel. 0 605 369 988
• Naprawa telewizorów w domu klienta. Tel. 0 505 924 334.
• Remonty mieszkań. Tel. 0 509 153 198, (022) 254 50 03.
• Komputery serwis, składanie, naprawy, modernizacja, instalacja i konfiguracja

systemów operacyjnych, programów i sterowników. Tanio, uczciwie, FV. Tel. 
0 606 403 914, e-mail. pcdoktor@onet.eu.

• Leczenie otyłości. Tel. 0 600 202 229
• Klimatyzacje samochodowe, fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek, 

chłodnic-Dariusz Kupiec.Tel. 0501 160 500, 022 833 20 14.

NAUKA
• 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
• 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 języka niemieckiego, przygotowanie do matury, dojazd do 

ucznia. Tel. 0 604 191 055.
• Korepetycje z fizyki. Tel. 022 864 62 74.
• Matematyka- 7 lat doświadczenia, niedrogo, a skutecznie, eliminuję zale-

głości. Tel. 0506 930 248.
• Chemia przygotuję do poprawki. Tel. 0603 162 542.

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

z gazetą 10% rabatu. Tel. 0506 662 989, 0505 247 081.
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Gratuluję wielkiego sukcesu na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w Taekwondo.

Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.
Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o tych za-

wodach: kiedy się odbyły, kto brał w nich udział?
Mistrzostwa Świata Juniorów w Taekwon-

do Olimpijskim to najważniejsza impreza dla 
juniorów, która odbywa się co dwa lata. Mój 
tegoroczny srebrny medal jest drugim takim 
sukcesem w historii polskiego Taekwondo. 
Poprzedni to srebrny medal zdobyty w 2000 r. 
przez Aleksandrę Uścińską z Poznania.

W tym roku w maju do Turcji pojechałam 
wraz z koleżanką z Olsztyna Agnieszką Bene-
dict. Zawody trwały 5 dni. My rozpoczęłyśmy 
walki trzeciego dnia. W drodze do finału
pokonałam cztery przeciwniczki, kolejno z: 
Montenegro, Ukrainy, Chin i Cypru. W piątym 
pojedynku, w finale, po zaciętej walce przegra-
łam z zawodniczką Korei w stosunku 2:3.

Jak wyglądał finał? Czy była szansa na
wygraną?

Początek pojedynku należał do mnie, gdyż 
po dwóch rundach (są trzy rundy) prowadzi-
łam już 3:1. Niestety w końcówce zabrakło 
szczęścia i koncentracji. Otrzymałam punkty 
karne i ostatecznie ostatnią rundę oraz cały po-
jedynek przegrałam. Pomimo przegranego fi-
nału jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa.

Z tego co wiem, zdobycie wicemistrzostwa 
świata było Twoim życiowym sukcesem. Jaką 
drogę przeszłaś, aby stanąć na podium mi-
strzostw świata?

Jestem wielokrotną mistrzynią i meda-
listką Mistrzostw Polski, a także medalistką 
międzynarodowych turniejów. Uczestniczyłam 
w Mistrzostwach Świata Juniorów w Wietna-
mie w 2006 r. i Mistrzostwach Europy w Azer-
bejdżanie w 2007 r. Te wymienione sukcesy 
w dużej mierze zawdzięczam mojemu trene-
rowi Tomaszowi Pyciarzowi, który trenuje 
mnie od początku, tj. od 1998 r. oraz drugiemu 
trenerowi Tomaszowi Pielakowi.

Na czym polega ten sport, jak wyglądają 
twoje treningi?

Taekwondo jest koreańską sztuką walki, po-
legającą na zadawaniu ciosów nogą. Walka roz-
grywa się w systemie trzech rund trwających po 
dwie minuty, w których zawodnicy mają czas, 

Jestem bardzo szczęśliwa
Rozmowa z Emilią Dąbrowską, 

srebrną medalistką Mistrzostw Świata Juniorów w Taekwondo, Turcja 2008

aby zdobyć punkty kopnięciami na tułów i na 
głowę przeciwnika. Każdy zawodnik w czasie 
pojedynku posiada ochraniacz na tułów, na 
głowę oraz ochraniacze osobiste. O poszczegól-
nych punktach przyznawanych zawodnikom 
decyduje czterech sędziów oraz jeden sędzia 
maty, który prowadzi całą walkę i wyznacza 
kary za nieprzepisowe zachowanie. 

Jak już mówiłam, trenuję od 1998 r. w klu-
bie AZS AWF Warszawa pod okiem trenera 
Tomasza Pyciarza. Treningi odbywają się 
6 razy w tygodniu i trwają po dwie godziny. 
W przypadku wyjazdów na zgrupowania tre-
ningi mamy 4 razy dziennie.

Czy wyjazd na Mistrzostwa Świata to 
tylko treningi i zawody, czy miałaś 
z koleżanką czas na zwiedzanie 
miasta i zakupy?

Tak to już jest, że wyjazd na tak 
wielkie zawody to przede wszystkim 
treningi i zawody. Bez koncentracji, 
pracy i odpowiedniego podejścia do 
sportu nie osiągnęłabym tego, a także 
wcześniejszych sukcesów. W tym 
roku mimo sześciodniowego pobyty 
w Turcji w Izmirze zbyt dużo czasu na 
zwiedzanie miasta i zakupy pamiątek 
nie mieliśmy. Wystarczyło nam, że 
mieszkaliśmy nad pięknym morzem 
i w wolnych chwilach podziwialiśmy 
wspaniałe krajobrazy. 

Jak pomimo częstych wyjazdów 
na zawody i treningi dajesz sobie 
radę w szkole z lekcjami, czy masz 
czas na spotkania z przyjaciółmi?

Na co dzień uczęszczam do Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego przy 
ul. Zuga 16. Obecnie kończę pierwszą 
klasą i spodziewam się świadectwa 
z czerwonym paskiem. Interesuję się 
końmi, a w wolnych chwilach rze-
czywiście lubię spotykać się z przy-
jaciółmi. 

Czy taekwondo jest sportem bezpiecznym?
Uprawianie sportu i treningi pomagają 

w ogólnym rozwoju fizycznym. Oprócz tego
uprawianie sportu sprzyja częstym wyjazdom 
i poznawaniu wielu krajów, o których uczymy 
się na lekcjach w szkole. Zawodnicy kadry 
mają również możliwość wspólnych sparingów 
z zawodnikami innym państw. W ciągu 10 lat 
uprawiania tego sportu nigdy poważniejszej 
kontuzji się nie nabawiłam i mam nadzieję, że 
tak będzie do końca mojej kariery.  

Dziękuję za rozmowę i życzę, abyś w zdro-
wiu i spokoju przygotowywała się do Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Impreza na rozruch 
Z rowerem za pan brat

Społecznej Szkole Podstawowej In-
tegracyjnej nr 100 przy ul. Wolumen 
3, 12 maja 2008 r. odbył się festyn 

„Z rowerem za pan brat”. Współorganizatorem 
imprezy był Klub Rowerowy ”Trybik”. Duża 
różnorodność zaproponowanych konkurencji 
sprawiła, iż nikt się nie nudził. Panowała rado-
sna atmosfera, pełna dobrej zabawy. Dzieci nie 
tylko się dobrze bawiły, ale i dużo się nauczyły 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Uczestnicy mogli podziwiać tresurę psów 
policyjnych, jak również z bliska obejrzeć 
motocykle, na których policjanci ruchu 
drogowego czuwają nad bezpieczeństwem 
mieszkańców stolicy. Dużym powodzeniem 
wśród dzieci cieszył się tor przeszkód i slalom 
rowerowy, który jednak nie należał do najła-
twiejszych. Panowie z ratownictwa medycz-
nego zademonstrowali sposoby udzielania 
pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Całej
imprezie towarzyszyły konkursy i quizy z za-
kresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
gry i zabawy. Na zgłodniałych uczestników 
czekały grilowane kiełbaski i napoje. 

Na zakończenie imprezy podsumowano 
wyniki wszystkich konkursów i rozdano wiele 
nagród. Nikt nie wrócił do domu z pustymi 
rękami, za to z pełnym bagażem wrażeń i upo-
minków. Każdy uczestnik otrzymał kamizelkę 
i opaskę odblaskową, aby być lepiej widocznym 
na drodze. Wszystkim, którzy uświetnili swoją 
obecnością tę imprezę, serdecznie dziękujemy. 
Specjalne podziękowania należą się inicjatoro-
wi tego przedsięwzięcia, prezesowi „Trybika”, 
Pawłowi Paczkowi. 

Grażyna Walczak

Rowerem 
przez dzielnicę

IX Bielański Rajd Rowerowy 
maja z terenu Akademii Wychowania 
Fizycznego na trasy rajdu wyruszyło 
232 rowerzystów w różnym wieku. 

Na starcie wszyscy otrzymali szelki odblaskowe. 
Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a najstarszy 
ponad 80. Zakończenie rajdu nastąpiło w Iza-
belinie na Polanie Jakubów obok przy budynku 
dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Podczas ogniska z kiełbaskami nastąpiło 
losowanie nagród w postaci akcesoriów rowe-
rowych wśród wszystkich uczestników rajdu. 

Organizatorem rajdu był Urząd Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy, współorganizatorem 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, a realizatorem 
Ognisko TKKF „Chomiczówka”. 

Bardzo zadowoleni uczestnicy obiecywali 
sobie spotkanie za rok na rajdowych szlakach 
Puszczy Kampinoskiej.

J.B.
Więcej na stronie: www.tkkfchomiczowka.

waw.pl

Kamil Kołodziejczyk, Katarzyna Wieczorek (brązowi medaliści Mistrzostw Europy Juniorów 
Azerbejdżan 2007), trener Tomasz Pyciarz, Emilia Dąbrowska
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XIII Turniej szachowy 
dla dzieci i młodzieży

maja 2008 r. w Klubie Mieszkańców 
WSBM „Chomiczówka” w Warszawie 
przy ul. Pabla Nerudy 1 odbył się XIII 

Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży. 
Turniej został rozegrany w grupach wie-

kowych: 
– grupa I do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. 

w 1996 r. i młodsi.  
– grupa II do 18 lat chłopcy i dziewczęta 

ur. w 1990 r. i młodsi. 
W turnieju do 12 lat grają najlepsze w stoli-

cy dziewczynki i chłopcy, w tym roku gwiazdą 
była Ewa Harazińska aktualna mistrzyni Polski 
juniorek. Drugie miejsce zajął Michał Macią-
żek, a trzecie zajął Jakub Dziewulski. 

W grupie do 18 lat zwyciężyła Monika 
Głuszko, mistrzyni Europy juniorek, wyprze-
dzając o punkt Piotra Wojtaszewskiego i Agatę 
Kowalewską, zwycięzcy otrzymali cenne na-
grody rzeczowe.

JB.
Więcej na stronie: www.tkkfchomiczowka.

waw.pl
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Bartłomiej Frymus

maja 2008 r. w Sali Warszawskiej PKiN 
odbyła się uroczysta sesja Młodzieżo-
wych Rad Dzielnic, na której zapre-

zentowano dotychczasowe sukcesy działalności 
Rad, plany na przyszłość oraz przedstawiono naj-
ważniejsze problemy dzieci i młodzieży w War-
szawie. Młodzieżową Radę Bielan reprezentowali 
uczniowie: Marcin Majak, Kacper Chmielewski 
i Michał Kaiper. Do sukcesów, które osiągnęli 
przez ostatnie pół roku można zaliczyć:

· stworzenie Skateparku, znajdującego się 
przy ul. Wrzeciono 24, przy Gimnazjum Nr 75,

· otwarcie dziewczęcego klubu piłkar-
skiego,

· wydanie 3 numerów miesięcznika „Pro-
jekt Młodzież”, który jest rozprowadzany po 
bielańskich szkołach,

· rozpoczęcie organizowania konkursu fo-
tograficznego na stacji metra Słodowiec, gdzie
prace z najpiękniejszymi miejscami na Bielanach 
zostaną nagrodzone i wystawione w metrze.

Młodzieżowa Rada Bielan przedstawiła też 
najważniejsze problemy dzieci i młodzieży 
dzielnicy. Uznano, że istnieje potrzeba:

· tworzenia dobrze zorganizowanych, chro-
nionych obiektów rekreacyjno-sportowych, 
z koncentracją na dyscypliny ekstremalne, 
gdzie nastolatki mogłyby znaleźć alternatywne 
ujście dla swojego buntu i agresji,

· tworzenia ośrodków kulturalnych z ofertą do-

Młodzieżowa Rada Bielan
Młodzi radni debatują

stosowaną do potrzeb i zainteresowań młodzieży 
oraz zwiększenia nakładu i sposobów promowania, 
informowania o organizowanych imprezach,

· uświadamiania młodzieży o konsekwen-
cjach stosowania używek — prowadzenia multi-
medialnych prelekcji związanych z tą tematyką,

· monitoringu stoisk rowerowych w szkołach.
W odpowiedzi na niektóre problemy 

w najbliższej przyszłości Młodzieżowa Rada 
Bielan planuje przyczynić się do:

· stworzenia toru bmx-owego,
· organizacji imprez kulturalnych pod 

kątem zainteresowań młodzieży (m.in. chce 
przedstawić propozycję scenariusza festynu 
z okazji otwarcia linii metra Słodowiec),

· zorganizowania spotkań na temat nega-
tywnych skutków stosowania używek.

Obrady zakończyły się podsumowaniem 
problemów młodzieży wszystkich dzielnic, które 
można podzielić na dotyczące kultury, sportu, 
zdrowia, bezpieczeństwa i infrastruktury. Władze 
miasta, których reprezentantami byli Wiceprezy-
dent Włodzimierz Paszyński i Przewodnicząca 
Komisji Edukacji i Rodziny Małgorzata Żuber-
-Zielicz, wyrazili zadowolenie z aktywności mło-
dych ludzi i stwierdzili, że większość problemów 
można rozwiązać na poziomie lokalnym. Ważna 
jest pomysłowość i inicjatywa młodych. Władze 
są otwarte na współpracę.

Milena Kajetanowicz

maja odbył się Turniej Piłkarski o Pu-
char Burmistrza Dzielnicy Bielany. 
Organizatorem turnieju było Centrum 

Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy Dzielnicy 
Bielany. Zawody zorganizowano na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 289. W turnieju wzięły udział 
drużyny służb mundurowych (policja, straż miej-
ska oraz straż pożarna) z dzielnicy Bielany. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 Państwowej 
Straży Pożarnej. Drugie miejsce zajęła drużyna 

Za mundurem... piłka
Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych 

 „O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”

Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, 
a trzecie miejsce reprezentacja Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy Oddział Terenowy 5.

Najlepszym strzelcem turnieju został 
Dariusz Dobski z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 6 PSP, strzelając 8 bramek. Drużyny 
otrzymały puchary, dyplomy oraz upominki.

Grającym zawodnikom bardzo żywo kibi-
cowały koleżanki i koledzy z pracy oraz duża 
grupa mieszkańców Bielan.

CRS Bielany

maja na terenie całego kraju po raz 
14 odbył się Sportowy Turniej Miast 
i Gmin, którego organizatorem była 

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zle-
cenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem tej 
największej w Polsce i jednej z większych na świe-
cie imprezy sportu powszechnego jest aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby mieszkańców. 

Bielany znane są z organizacji wielu imprez 
sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży. 
Doceniły to władze polskiego sportu i w tym roku 
centralna inauguracja XIV Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin odbyła się na stadionie Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsud-
skiego. W uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni 
goście, m.in. Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Zbi-
gniew Pacelt, dyrektor 
Departamentu Sportu 
Powszechnego Wojciech 
Kudlik, sekretarz gene-
ralny Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego Adam 
Krzesiński, prezes Kra-
jowej Federacji Sportu 
dla Wszystkich Mieczysław Borowy. Obecni byli 
przedstawiciele władz Dzielnicy Bielany w oso-
bach Przewodniczącego Rady Michała Sikor-
skiego, Burmistrza Zbigniewa Dubiela i Członka 
Zarządu Grzegorza Pietruczuka. Uczestników 
i zgromadzonych gości powitała Rektor Elekt 
Akademii Wychowania Fizycznego prof. Alicja 
Przyłuska-Fiszer. Następnie rozpoczęła się 
uroczystość otwarcia IGRZYSK BIELAŃSKICH 
- Mistrzostw Dzielnicy Bielany szkół podstawo-
wych i gimnazjów w lekkiej atletyce. 

Impreza przygotowana została zgodnie 
z ceremoniałem olimpijskim. Odbyła się defi-
lada ekip poszczególnych szkół. Przed trybuną 
honorową przemaszerowali nie tylko uczestni-

Jedyna taka impreza w roku 
Igrzyska Bielańskie

cy igrzysk, ale też poczet z flagą olimpijską. Na-
leży podkreślić, iż była to autentyczna polska 
flaga z olimpiad w Atlancie, Sydney i w Ate-
nach, podpisana przez naszych olimpijczyków 
– specjalnie udostępniono ją organizatorom na 
tę okazję. Pochód natomiast otwierało dwóch 
uczniów niosących herb Bielan. Na stadion 
wbiegła sztafeta olimpijska, która dokonała 
uroczystego zapalenia znicza. Odbyło się 
również ślubowanie olimpijskie zawodników 
i sędziów. Uczestników imprezy powitał i za-
wody uroczyście otworzył burmistrz Dzielnicy 
Bielany Zbigniew Dubiel. 

Wydział Sportu i Rekreacji

*   *   *
W ramach XIV Sportowego Turnieju Miast 

i Gmin 2008  Dzielnica Bielany m. st. Warsza-
wy zajęcia 2 miejsca w grupie VI tj. w grupie 
miast i gmin powyżej 100 000 mieszkańców. 
W tym roku wyprzedziło nas miasto Łódź 
- Widzew. Za nami sklasyfikowały się kolejno
miasta Sosnowiec, Lublin, Szczecin. W naszej 
grupie rywalizowało 22 miasta. Organizatorem 
turnieju była Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich. 

Szczegółowe informacje o turniej na stro-
nie www.federacja.com.pl

Elżbieta Iglewska - Romanowska
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