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Mamy Metro !!!
Otwarcie stacji Słodowiec

Niewątpliwie dzień 23 kwietnia 2008 r. przejdzie do historii Bielan. Tego dnia ok. godz. 10.30 na Słodowiec – pierwszą 
stację metra bielańskiego odcinka – wjechał pierwszy pociąg z pasażerami, wśród których znajdowała się Pani Prezy-
dent m. st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na peronie na Pasażera nr 1 oczekiwały władze Dzielnicy Bielany: 
Zarząd Dzielnicy na czele z burmistrzem Zbigniewem Dubielem oraz radni z Przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Michałem Sikorskim. Obecny był także proboszcz parafii św. Zygmunta, ks. Krzysztof Kosk, który poświęcił peron 
stacji Słodowiec (więcej na str. 4).

Tuż tuż...
Bielańskie Dni Kultury 2008 

ładze samorządowe Dzielnicy Bielany zapraszają mieszkańców na 
organizowane rokrocznie Bielańskie Dni Kultury. Od połowy maja 
do końca czerwca  na świeżym powietrzu, w bibliotekach, ośrodkach 

kultury, szkołach oraz dziesiątkach innych  miejsc na terenie naszej dzielnicy będą 
realizowane  projekty artystyczno-kulturalne, edukacyjne i sportowo rekreacyjne. 

Chcemy pokazać dorobek 
twórczy naszej dzielnicy 
a także zachęcić jak naj-
szerszy krąg mieszkań-
ców Bielan do korzystania 
z oferty kulturalnej.

Na str. 9 przedstawia-
my część oferty, którą dla  
Państwa przygotowujemy 
(całość ukaże się w formie 
szczegółowego kalenda-
rium w następnym  wyda-
niu „Naszych Bielan”). 

szyscy wiedzą, 
że czegoś nie 
da się zrobić, 

i przychodzi taki jeden, 
który nie wie, że się nie da, 
i on właśnie to robi — te 
słowa Alberta Einsteina 
były mottem I Bielań-
skiej Konferencji „Praca 
z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyj-
nych”, odbytej w dniach 
2–3 kwietnia z inicjatywy 
burmistrza dzielnicy Bie-
lany oraz wydziału oświa-
ty i wychowania. 

dokończenie na str. 8

Jak wspomóc najmłodszych 
w problemach z nauką

I Bielańska Konferencja

Następny numer  
„Naszych Bielan” ukaże się 

ok. 15 maja br.

Wiosna na Stawach Brustmana

Fo
t. 

M
. D

.
Fo

t. 
T.

 O
le

ch
ow

sk
i

Fo
t. 

A
rc

h.
 R

ed
ak

cj
i

W W



Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 12 marca do 22 kwietnia 2008 r. Zarząd Dzielnicy 

odbył 8 posiedzeń, w trakcie których omówił 123 sprawy, w tym podjął 
66 uchwał. 

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

URZĄD DZIELNICY2 Nasze Bielany nr 4/2008

a początku miesiąca, tj. 3 kwietnia br. odbyła się 
XIX sesja Rady Dzielnicy. Obrady, które pro-
wadził Przewodniczący Rady Dzielnicy Michał 

Sikorski, rozpoczęły się od prezentacji stanowiska gru-
py radnych Rady Dzielnicy Bielany w sprawie koncepcji 
architektonicznej centrum piłki nożnej oraz rehabilitacji 
przy ul. Marymonckiej 42. Propozycje w imieniu grupy 
radnych przedstawił Jan Zaniewski (PiS).

Po tym punkcie obrad radni wysłuchali, a następ-
nie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. 
Warszawy, które zaprezentowała Wiesława Puciłowska, 
dyrektor tego ośrodka. 

Dwie kolejne decyzje radnych z zakresu spraw 
społecznych dotyczyły podjęcia przez nich (także jed-
nogłośnie) uchwał w sprawie uchwalenia Lokalnego 
Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy oraz Lokalnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy. Zarówno jeden, jak i drugi program 
przedstawiła Alicja Tyc, naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia.

XIX Sesja Rady Dzielnicy
Ostatnią uchwałą dotyczącą spraw społecznych 

było zaopiniowanie przez radnych sprawozdania 
z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej za 
rok 2007, które przedstawiła dyrektor poradni, Jadwiga 
Goransson.

W następnym punkcie obrad Rada Dzielnicy 
przyjęła uchwałę w sprawie zmiany w załączniku 
dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na rok 
2008. Charakteryzując treść uchwały Główna Księ-
gowa Grażyna Pulkowska powiedziała, że powodem 
tych zmian jest potrzeba uwzględnienia w planie 
finansowym rachunku dochodów własnych środ-
ków pieniężnych pozostałych z ubiegłorocznego 
budżetu.

Kolejną uchwałę, którą podjęli radni dotyczyła wy-
rażenia opinii o wykazie miejsc, na których dopuszcza 
się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy. Wcześniej treść uchwały omó-
wił członek Zarządu Dzielnicy Ryszard Modzelewski, 
a także odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych 
dotyczących tej sprawy.

Tadeusz Olechowski

N

Kto w Urzędzie pracuje 2 maja 2008 r. 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1518/2008 Prezydenta m.st. Warszawy, 

w dniu 2 maja 2008 r. (piątek) w godzinach 8.00–16.00 na mieszkańców 
Bielan czekają pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców, delegatury Biur 
Administracji i Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego. 

W tym dniu czynne będą również  kasy Urzędu (ul. Przybyszewskiego 
70/72 w godz. 8.30 – 15.00, ul. Lipińska 2 i ul. Podczaszyńskiego w godz. 
8.00 – 16.00). Pozostałe komórki organizacyjne Urzędu w tym dniu mają 
wolne.

ielańskie uroczystości 3 Maja w Kościele Zesłania Ducha świętego przy ul Broniewskiego 44 rozpoczną 
się 4 maja Mszą Świętą za Ojczyznę o godz. 11.30. Po Mszy  ks. proboszcz Sławomir Nowakowski oraz 
Burmistrz Dzielnicy Bielany i Wydział Kultury Dzielnicy Bielany serdecznie zapraszają na happening 

historyczno-plastyczny „Konstytucja 3-Maja według Jana Matejki”, który odbędzie się przed Kościołem. 
Happening historyczno-plastyczny pt. „Konstytucja 3-Maja  według Jana Matejki”
Jest to akcja, w której bierze udział kustosz muzealny z Zamku Królewskiego w Warszawie i  aktorzy. Z prezento-

wanej widzom powiększonej 
reprodukcji obrazu Jana Ma-
tejki „Konstytucja trzeciego 
maja” usunięte są komputero-
wo pewne kluczowe postacie, 
co skutkuje tym, że widzowie 
muszą długo zastanawiać 
się, z jakim dziełem Matejki 
mają do czynienia. Postacie 
usunięte z obrazu, podczas 
prowadzonej przez kustosza 
gawędy o jego powstaniu i tle 
historycznym, są uzupełniane 
przez aktorów tak, by na koń-
cu otrzymać pełny obraz ze 
wszystkimi postaciami wystę-
pującymi na płótnie mistrza 
Jana. Gawęda prelegenta jest 
usiana anegdotami na temat 
powstawania obrazu, stosun-
ku Matejki do uchwalenia 
„Konstytucji” oraz do postaci 
przezeń namalowanych. 

Maria Reif – Teatr Atlantis 

„Konstytucja 3 Maja według Jana Matejki”
Zaproszenie na bielańskie uroczystości

Urząd Dzielnicy pracuje 
dłużej w poniedziałki

W związku z Zarządzeniem Nr 1490/2008 Prezydent m.st. Warszawy 
z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu 
miasta stołecznego Warszawy informujemy, iż ulegają zmianie godziny 
otwarcia Urzędu Dzielnicy Bielany. 

Od 21 kwietnia 2008 r. (poniedziałek) Urząd  Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy pracuje w następujących godzinach: Poniedziałek – piątek  w go-
dzinach 8.00 - 16.00. 

Dodatkowo w poniedziałki wydłużono czas pracy do godziny 18.00. 
W godzinach 16.00 – 18.00 pracują komórki organizacyjne urzędu, które 
zapewnią mieszkańcom Bielan możliwość załatwienia swoich spraw w Urzę-
dzie. I tak wydłużony czas pracy mają: Wydział Obsługi Mieszkańców, 
stanowiska kasowe w Wydziale Budżetowo-Księgowym, delegatura Biura 
Administracji i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego. 

Wydział Obsługi Mieszkańców ul. Przybyszewskiego 70/72
    ul. Lipińska 2
    ul. Podczaszyńskiego  12
Delegatura Biura Administracji ul. Lipińska 2
i Spraw Obywatelskich  ul. Podczaszyńskiego 12
Kasa    ul. Przybyszewskiego 70/72
         (w godz. 8.30 – 17.00)
    ul. Lipińska 2
    ul. Podczaszyńskiego 12
Urząd Stanu Cywilnego   ul. Lipińska 2

UWAGA RODZICE!!!
WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH!!!

Szanowni Rodzice Sześciolatków!
Wydział Oświaty i Wychowania uprzejmie informuje, że są jeszcze wolne 

miejsca dla dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych w następujących 
Szkołach Podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 53 ul. Rudzka 6 tel: (0-22) 833 – 65- 65
2. Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Samogłoski 9 tel: (0-22) 834- 09- 92
3. Szkoła Podstawowa nr 79 ul. Arkuszowa 202 tel: (0-22) 835 – 00 - 75
4. Szkoła Podstawowa nr 80 ul. Aspekt 48 tel: (0-22) 669 – 79- 37
5. Szkoła Podstawowa nr 187 ul. Staffa 21 tel: (0-22) 834 – 03 - 87
6. Szkoła Podstawowa nr 214 ul. Fontany 1 tel: (0-22) 834 – 65 – 68 
7. Szkoła Podstawowa nr 247 ul. Wrzeciono 9 tel: (0-22) 834 – 12 - 49
8. Szkoła Podstawowa nr 273 ul. Balcerzaka 1 tel: (0-22) 834 – 64 - 74
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem wybranej szkoły.

Rodzicu! Nie zapomnij!
Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

Ognisko TKKF „Piaski” wspólnie z Wydziałem Sportu i Rekreacji Dziel-
nicy Bielany organizuje XXVII Rodzinny Festyn Sportowo Rekreacyjny 
z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się w dniu 31.05.2008 (sobota) od 
godz. 10.00 do 14.00 na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej 
293 przy ul. Kochanowskiego 8. Obiekty te swego czasu zmodernizowała 
Dzielnica Bielany.

Dzieci, młodzież, a także dorośli będą mogli wziąć udział w konku-
rencjach sportowych, takich jak np. wędka szczęścia, kącik siłacza, turniej 
szóstkowy piłki nożnej, jazda konna wierzchem, zamek dmuchany, konkurs 
rysunkowy kredą, malowanie twarzy, biegi po kopercie i wokół szkoły, sza-
chy, różne rzuty i wiele innych konkurencji. Przewidziano niespodzianki, 
a wszystko to odbędzie się przy muzyce.

Bogusław Nader

B

4 maja Kościół św. S. Kostki godz. 19.00 
Koncert w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 

Maja – występ Chóru i Orkiestry Zespołu Mazowsze
5 maja  - Trio Andrzeja Jagodzińskiego 

„Chopin”
Andrzej Jagodziński – pianista o ugruntowanej 

pozycji na rynku jazzowym. Zapraszany do współ-
pracy przez muzyków grywa w bardzo różnorodnych 
stylistycznie formacjach, m.in. z Old Timers, Kwar-
tetem Janusza Muniaka, Zbigniewa Namysłowskiego,  
J. Ptaszyna Wróblewskiego, Tomasza Szukalskiego, 
grupą Polish Old Stars. Chętnie towarzyszy wokalistom 
(m.in. seria koncertów z Ewą Bem). Wielkim sukcesem 
okazał się autorski pomysł jazzowych interpretacji 
utworów F. Chopina  (album „Chopin” zdobył  nagrodę 
„Fryderyka” 94).  

6 maja – Urszula Dudziak 
Urszula Dudziak na poważnie zaczęła śpiewać 

w 1958 r. zaproszona przez Krzysztofa Komedę do 
współpracy z jego zespołem. W 1964 r. nawiązała 

Koncerty jazzowe na dziedzińcu Fortu Sokolnickiego, 
ul. Czarnieckiego  51, godz. 19.00

współpracę z Michałem Urbaniakiem, stając się jedną 
z najpopularniejszych postaci polskiego  jazzu. Pod 
koniec lat 60-tych zaczęli wyjeżdżać na zagraniczne 
koncerty, w 1971 r. zrezygnowała z konwencjonalnego 
śpiewu. Mimo iż natura obdarzyła ją pięciooktawową 
skalą głosu, śpiewaczka używa różnego rodzaju urządzeń 
elektronicznych, które zwiększają jeszcze jej możliwości 
operowania głosem. Z zespołem M. Urbaniaka wystą-
piła wielokrotnie na festiwalu Jazz Jamboree. W 1973 r. 
zamieszkała z mężem w Nowym Jorku. Od 1981 r. 
współpracuje z międzynarodową grupą Vocal Summit 
i wieloma  światowej sławy muzykami. Wielki comeback 
polskiej wokalistki miał miejsce w 1985 r. kiedy wystą-
piła na Jazz Jamboree wspólnie z Bobbym Mc Ferrinem. 
Mimo swojego wyjątkowego talentu jest stosunkowo 
mało znana szerszej publiczności, przede wszystkim ze 
względu na wybór oryginalnej i fascynującej, ale wyma-
gającej skupienia podczas słuchania stylistyki.

Podczas koncertu w Forcie wystąpi solo z zestawem 
elektronicznych syntetyzatorów. W programie m.in. 
jazzowe interpretacje polskiej muzyki ludowej.



Uważny pilot
Rozmowa z Kacprem Pietrusińskim, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bielany
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Panie Burmistrzu, odpowiada 
Pan w Zarządzie Dzielnicy m.in. 
za sprawy promocji i komunikacji 
społecznej. Na początku kadencji 
mówił Pan, że w tym zakresie jest 
szczególnie dużo do zrobienia. 

To prawda. Promocję dzielnicy 
budujemy praktycznie od zera. Za-
częliśmy od przywrócenia do użytku 
logo dawnej gminy Bielany. Teraz 
jest ono obecne na wszystkich mate-
riałach informacyjnych i gadżetach 
dzielnicowych. To bardzo ważne. 
Pokazuje ono naszą odrębność...

Ale przecież Dzielnica Bielany 
jest częścią Warszawy!

Oczywiście,  ale tu nie ma 
sprzeczności. Każdy przecież widzi, 
że Bielany różnią się od Śródmieścia 
czy Wilanowa, choć to wszystko 
dzielnice Warszawy. Podkreślanie 
tych różnic jest korzystne zarówno 
dla dzielnic, budujących swoją 
tożsamość, jak i dla miasta pokazu-
jącego w ten sposób swoje bogactwo 
wynikające z tej różnorodności. 

Jakie cechy wyróżniają Bielany 
spośród innych dzielnic?

Bielany w wyjątkowy sposób 
łączą elementy typowo wielkomiej-
skie z enklawami nienaruszonej 
przyrody. Oczywiście są dzielnice 
bardziej wielkomiejskie, jak choćby 
Śródmieście, czy mające porów-
nywalną ilość terenów zielonych. 
Żadna jednak nie łączy tych cech 
tak jak Bielany. To stanowi o naszej 
wyjątkowości.  

Czy jednak planowane budowy 
nowych osiedli nie zmienią tej uni-
kalnej charakterystyki Bielan?

Jestem przekonany, że nie. Dzię-
ki staraniom Zarządu i Rady Dziel-

nicy powstaje obecnie miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla centralnej części dzielnicy. 
Trwają też prace nad planem obej-
mującym okolice Huty. Ich uchwa-
lenie zapewni harmonijny rozwój 
dzielnicy, bez ryzyka utraty przez 
nią obecnego charakteru. 

Wracając do spraw związanych 
z promocją dzielnicy - czy coś jesz-
cze, poza przywróceniem używania 
logo, udało się już zrobić?

We wrześniu uruchomiliśmy 
zupełnie nową stronę interneto-

wą urzędu. Po raz 
pierwszy do jej stwo-
rzenia zatrudniona 
została profesjonal-
na firma, mająca 
duże doświadczenie 
w przygotowaniu in-
ternetowych serwi-
sów miast. Chcieli-
śmy, aby strona była 
funkcjonalna, przej-
rzysta, zapewnia-
ła łatwy dostęp do 
informacji nie tylko 
o pracy urzędu, ale 
także o życiu dziel-
nicy. Dbamy o to, by 
była jak najczęściej 
aktualizowana. 

Zmiany zaszły 
też w „Naszych Bie-
lanach”.

Tak. Na począt-
ku znacząco zwięk-
szyliśmy ilość zdjęć 
w tekstach. Jedna 
dobra fotografia 
mówi więcej o wy-
darzeniu, niż tysiąc 
słów. Z początkiem 
2008 roku wygląd 
gazety został zdecy-
dowanie odświeżo-

ny. Nowa makieta jest przyjaźniejsza 
dla czytelnika. Jednocześnie pilnuje-
my, aby „Nasze Bielany” nie straciły 
charakteru lokalnego informatora.

Czy nowa strona internetowa 
i odświeżenie gazety to koniec 
zaplanowanych działań promo-
cyjnych?

Ależ skąd! To dopiero począ-
tek. Wykonaliśmy podstawowe, 
najpilniejsze zadania. Teraz czeka 
nas żmudna praca nad budową wi-
zerunku dzielnicy, zarówno wśród 
jej mieszkańców, jak i reszty war-
szawiaków oraz osób spoza War-
szawy. Chcemy też „podglądać” tych 

w Polsce, których działania pro-
mocyjne uznawane są za najlepsze 
i najefektywniejsze, np. samorząd 
Szczecina.   

Odpowiada Pan także za ochro-
nę środowiska. W kręgach eko-
logicznych, z uwagi na sporną 
kwestię ul. Dewajtis i dojazdu do 
UKSW, jest Pan trochę „na cenzu-
rowanym”...

To bardzo trudna sprawa. Kie-
dyś ta ulica prowadziła do para-
fii i niewielkiego liceum. Później 
w nieprzemyślany sposób pozwo-
lono na bardzo intensywną zabu-
dowę na niewielkim terenie, oto-

czonym przez rezerwat. Dziś jednak 
nie wystarczy narzekać na błędy 
z przeszłości, tylko trzeba znaleźć 
rozsądne wyjście. Studenci, w tym 
wielu niepełnosprawnych, muszą 
mieć dostęp do uczelni. Podobnie 
uczniowie działającego na tym tere-
nie gimnazjum i liceum oraz wierni 
tłumnie uczestniczący w mszach 
odprawianych przez ks. Drozdowi-
cza. Często powtarzane hasło „po 
prostu zamknijcie ul. Dewajtis” nie 
jest żadnym rozwiązaniem.

Jak jest więc propozycja dziel-
nicy?

Od wielu lat władze dzielnicy 
zabiegały o budowę dojazdu od stro-
ny tzw. estakad bielańskich. Ulica 
Dewajtis w części biegnącej przez 
Las Bielański stałaby się wtedy tylko 
drogą awaryjną, dostępną np. dla 
Straży Pożarnej czy pogotowia.

Wiele osób twierdzi, że za-
projektowane dojazdy są zbyt 
szerokie. 

Jeżeli mamy poważanie mówić 
o zamknięciu dla ruchu odcinka ul. 
Dewajtis biegnącego przez rezerwat, 
to nowe dojazdy muszą być w pełni 
funkcjonalne. Projekt został zresztą 
uzgodniony przez Ministra Środo-
wiska, który zezwolił na wycięcie 
z terenu rezerwatu maksymalnie 37 
drzew. Szkoda oczywiście każdego 
drzewa, ale trzydzieści siedem to 
moim zdaniem cena, którą warto 
zapłacić za likwidację intensywnego 
ruchu przez rezerwat. 

Ostatnie pytanie, tym razem 
natury osobistej. Prywatnie od 
wielu lat jest Pan cenionym pilotem 
rajdowym. Znajduje Pan czas na 
swoje hobby?

W zeszłym roku czasu starczy-
ło na udział w zaledwie czterech 
rajdach, w tym zapewne będzie po-
dobnie. Cieszę się jednak, że udaje 
mi się utrzymać kontakt z moim 
ukochanym sportem. Nawet tylko 
cztery starty rocznie pozwalają ode-
rwać się od bieżących problemów 
i nabierać sił do dalszej pracy. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał M.D.

Wielkanoc w Urzędzie

Kolejne święta wielkanocne, 
zatem czas na „urzędowe ja-

jeczko”. 19 marca Zarząd Dziel-
nicy Bielany, wraz z radnymi 

spotkali się przy stole wielka-
nocnym z pracownikami.

Na zdjęciu Przewodniczący 
Rady Michał Sikorski, dzieląc 
się tradycyjnym świątecznym 

jajkiem, składa życzenie 
wszelkiej pomyślności 
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Zastępca Burmistrza Kacper Pietrusiński z Prezy-
dentem Szczecina Piotrem Krzyskiem (z prawej) 

i radnym Szczecina Arkadiuszem Pawlakiem
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adowolenie i radość towarzyszyły 
wszystkim obecnym w tym dniu 
na oficjalnym otwarciu Stacji Sło-
dowiec. Radość jest tym większa, 

iż według zapowiedzi prezesa Metra War-
szawskiego Jerzego Lejka na przełomie III 
i IV kwartału tego roku pociągi z pasażerami 

dojadą już na Młociny. „Metro na Bielanach to 
prawdziwy przełom cywilizacyjny dla miesz-
kańców naszej dzielnicy – uważa burmistrz 
Zbigniew Dubiel. Bielany zawsze były blisko 
Warszawy, ale teraz to Warszawa zdecydowa-
nie przybliżyła się do Bielan”.

Do zakończenia odcinka bielańskiego 

Niedługo wiecha
Raport z budowy ratusza

Z

race na budowie przebiegają 
planowo. Żadne nieprzewidziane 
wydarzenia nie zakłócają prze-
biegu realizacji kolejnych etapów. 

Możliwe jest więc, że całość prac zakończy 
się jeszcze przed terminem (już nawet w I 
kwartale 2009 roku). W połowie maja bu-
dynek będzie w stanie surowym, wtedy też 
nastąpi uroczyste zawieszenie wiechy.

Dość zaawansowane są już prace mu-
rarskie. Zostały zakończone na poziomie 
„-1”, a na parterze nastąpi to w nadcho-
dzącym tygodniu. Natomiast najdalej za 
dwa tygodnie możemy spodziewać się ich 
rozpoczęcia na poziomie „+1”. 

Praktycznie wyłożono już wełnianą 
izolację na stropie garażu, rozpoczę-
to także tynkowanie ścian i stropów. 
W pierwszej połowie kwietnia ruszą też 
wszelkie roboty instalacyjne i dekarskie, 
a na maj planowane jest rozpoczęcie prac 
nad elewacjami. 

Jak widać, nawet niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne – na początku kwietnia 
silne podmuchy wiatru zakłócały prace 
betoniarskie – nie przeszkadzają w pla-
nowym wykonywaniu kolejnych etapów 
inwestycji.  

W II kwartale 2008 roku przedstawiają 
się one następująco:

– zakończenie robót murowych;
– wykonanie szlicht cementowych;
– rozpoczęcie wykonywania ścian 

gipsowych i zabudów z płyt gipsowo-kar-
tonowych; 

– kontynuacja robót elewacyjnych, 
instalacyjnych i dekarskich.

P
Karolina Dobies

Pamiątkowe zdjęcie na stacji Słodowiec

Mamy Metro
Otwarcie stacji Słodowiec

pozostały jeszcze tylko trzy stacje, na których 
również szybko postępują prace. Na stronie 
internetowej metra (www.metro.waw.pl) 
znajdują się stale uzupełniane zdjęcia z placu 
budowy, na których widać, jak wielką pracę 
wykonano w ostatnich miesiącach. Jeszcze 
więcej niż na powierzchni, dzieje się pod 
ziemią: zasypywane są stropy przyszłej stacji 
Młociny, pojawił się łącznik między stacją 

a powstającym węzłem komunikacyjnym, 
w tunelach montowane są torowiska. 

Odcinek bielański finiszuje, a tymcza-
sem trwają już intensywnie przygotowania 
do budowy centralnego odcinka II linii od 
Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskie-
go. Zamierzenia są takie, żeby do 2012 roku 
mieszkańcy Bielan mogli otrzymać znakomite 
połączenie do Dworca Wileńskiego i Stadionu 
Narodowego. Przesiadka odbywać się będzie 
na stacji Świętokrzyska, skąd będzie można 
udać się zarówno na Pragę, jak i do Ronda 
Daszyńskiego. A w kilka lat później Metro ma 
dotrzeć na Gocław i Bródno. Ale to już na-
stępny etap w historii warszawskiego metra.

Tadeusz Olechowski, Krzysztof Malawko
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Tak wyglądał budynek ratusza w kwietniu br.
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Prezydent m. st. Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
poseł Joanna Fabisiak, Michał Sikorski i Zbigniew Dubiel
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Kronika policyjna
Kilka przykładów skutecznych działań bielańskiej policji

Międzynarodowa akcja 
przeciwko pedofilom 

wciąż trwa 
Centralny Zespół dw. z Han-

dlem Ludźmi KGP otrzymał infor-
macje od policjantów z Hiszpanii. 
Funkcjonariusze ze specjalnej 
grupy walczącej z rozpowszech-
nianiem pornografii dziecięcej 
w Internecie, ustalili dane użyt-
kowników, którzy dopuszczali 
się tego czynu. W ten sposób 
hiszpańscy policjanci ustalili dane 
podejrzanych z całego świata. 
Na wniosek strony hiszpańskiej 
działania organów ścigania ob-
jęte były koordynacją procesową 
Eurojustu. 

Z ustaleń policjantów wynika-
ło, że w ten przestępczy proceder 
zamieszane są też osoby z Polski. 
Do pracy przystąpili funkcjona-
riusze z Centralnego Zespołu dw. 
z Handlem Ludźmi KGP. Na pod-
stawie bazy danych adresowych 
IP Wydział Zaawansowanych 
Technologii BK KGP ustalił dane 
osób dokonujących połączeń, 

zamieszczających i pobierających 
pliki (filmy i zdjęcia) ze stron pre-
zentujących pornografię dziecięcą. 
Kiedy policjanci wiedzieli już, kto 
ściąga z Internetu niedozwolone 
treści, przystąpili do działania. 
Międzynarodową akcję przeciwko 
pedofilom opatrzono kryptoni-
mem „SANTIAGO”. 

Policjanci z Gdańska, Łodzi, 
Radomia, Rzeszowa, Kielc, Pozna-
nia, Warszawy, Krakowa, Katowic, 
Szczecina, Gorzowa, Wrocławia 
i Opola przeszukali domy i miesz-
kania wytypowanych użytkow-
ników komputerów. Rezultatem 
przeszukiwań było zabezpieczenie 
35 komputerów i 3 laptopów, 11 
twardych dysków, blisko 2600 
płyt CD/DVD ze zdjęciami nagich 
dzieci oraz 5 telefonów komórko-
wych. Namierzono 27 osób, które 
ściągały i rozpowszechniały por-
nografię dziecięcą. Pięć z nich od 
razu przyznało się do zarzucanych 
im czynów. Teraz zabezpieczony 
sprzęt trafi do badań. Biegli sądowi 
z zakresu informatyki stwierdzą, 
czy nośniki te zawierają treści pe-

dofilskie. Od wyników tych badań 
zależeć będą zarzuty, jakie usłyszą 
zatrzymane osoby. 

Swój udział w tej akcji mają 
również policjanci z Bielan. 16 
kwietnia kryminalni zatrzymali 
32-letniego Piotra M. W miesz-
kaniu mężczyzny znaleźli i zabez-
pieczyli kilkaset płyt CD i kaset 
VHS. Zabezpieczyli również 
komputer i twardy dysk, na któ-
rym znajdują się prawdopodob-
nie filmy o treści pornograficznej. 
Zastosowany został wobec niego 
środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru.

Tego dnia późnym wieczorem 
bielańscy kryminalni zatrzymali 
drugiego mężczyznę podejrzewa-
nego o posiadanie i rozpowszech-
nianie materiałów pornograficz-
nych z udziałem dzieci. 17-letni 
Rafał T. został zatrzymany w swo-
im mieszkaniu. Policjanci zabez-
pieczyli komputer, który również 
trafi w ręce biegłych. Mężczyzna 
noc spędził w policyjnym areszcie. 
Dzisiaj zostanie oddany w ręce 
Prokuratora.

Rzucał kamieniami do 
figurki Matki Boskiej

31 marca policjanci z Bielan 
zatrzymali 48-letniego Andrzeja S., 
który rzucając kamieniami w przy-
drożną kapliczkę, uszkodził gipsową 
figurę Matki Boskiej. Pijany męż-
czyzna trafił do izby wytrzeźwień. 
Mężczyzna odpowie za zniszczenie 
mienia i znieważenie publiczne 
przedmiotu czci religijnej. 

Zdemolował zaplecze, 
bo go nie obsłużono 

4 kwietnia bielańscy policjanci 
zatrzymali pijanego 19-latka, który 
w jednym ze sklepów zdemolował 
pomieszczenie socjalne i groził 
pozbawieniem życia pracownikom 
sklepu. Właściciel wycenił szkody 
na około 500 złotych. Artur O. noc 
spędził w izbie wytrzeźwień. Teraz 

Burmistrz Zbigniew Dubiel sprawdza defibrylator

Z astępca dyrektora Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu m. 

st. Warszawy Marek Kujawa prze-

Na wszelki wypadek serca
Mamy defibrylator na Przybyszewskiego

kazał na ręce burmistrza dzielnicy 
Bielany Zbigniewa Dubiela defi-
brylator – urządzenie medyczne 
całkowicie zautomatyzowane, słu-
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żące do defibrylacji serca w czasie 
reanimacji. Jego działanie polega 
na zastosowaniu impulsu elek-
trycznego poprzez powierzchnię 
klatki piersiowej w celu wygaszenia 
zaburzeń rytmu serca – migotania 
komór oraz częstoskurczu komo-
rowego. Defibrylator użyty przed 
przybyciem lekarza może uratować 
choremu życie.

Obsługa defibrylatora jest całko-
wicie zautomatyzowana. Urządzenie 
samo wydaje polecenia ratowniko-
wi, instruując krok po kroku, jakie 
czynności należy wykonać. Może 
się nim posłużyć każdy bez obawy 
zaszkodzenia choremu. Defibrylator 
przypomina też o konieczności we-
zwania karetki pogotowia. Pomimo 
iż jego obsługa i działanie jest proste, 
kilka osób z naszego urzędu odbyło 
szkolenie z obsługi defibrylatora, 
który stał się ważnym elementem 
wyposażenia bielańskiego Wydziału 
Obsługi Mieszkańców. 

Tadeusz Olechowski

odpowie przed sądem za zniszcze-
nie mienia i groźby karalne. 

Za znęcanie się trafił 
do aresztu 

8 kwietnia, na dwa miesiące do 
aresztu trafił 53-latek, za znęcanie się 
psychiczne i fizyczne nad domownicz-
ką. Mężczyzna został zatrzymany przez 
policjantów z Bielan tuż po awanturze 
domowej, którą urządził wieczorem. 
O zajściu policjantów powiadomiła 
była żona, Iwona P. Mężczyzna kolejny 
raz był agresywny i przykładając do 
skroni przedmiot przypominający 
broń groził jej pozbawieniem życia. 
Napastliwy domownik wiele razy był 
już karany za znęcanie się nad żoną. 

eb

Wymień dowód!
go d nie  z  us t aw ą 
z dnia 7 września 
2007 r. o czasowym 

posługiwaniu się dowodami 
osobistymi wydanymi przed 
dniem 1 stycznia 2001 r. po 
upływie terminu 31 marca 
2008 r. stały się nieważne. 
Nie możemy się więc już 
posługiwać książkowymi 
dowodami w celu poświad-
czenia tożsamości i obywa-
telstwa polskiego.

W Dzielnicy Bielany obowiązku 
wymiany dowodów osobistych nie 
dopełniło ok. 2 500 osób. Osoby, 
które nie złożyły jeszcze wniosku 
o wymianę dowodu osobistego 
powinny zrobić to jak najszybciej. 
Proces wymiany dowodów osobi-
stych trwa nadal.

Mieszkańców Bielan, którzy 
nie wymienili dowodów osobistych 
zapraszamy do Urzędu Dzielnicy 
Bielany przy ul. Lipińskiej 2 w War-
szawie w celu złożenia wniosku na 
nowy dowód osobisty. Wnioski 
składamy w Dziale Ewidencji Lud-
ności i Dowodów Osobistych - na 
I piętrze w po. 102 i 105.

Urząd czynny jest: 
- w poniedziałki od godz. 10.00 

do godz. 18.00, 
- od wtorku do piątku od godz. 

8.00 do godz.16.00.
Ponadto należy pamiętać, że 

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
1974 r. o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych obywatel polski 
zamieszkały w Polsce jest zobowią-
zany posiadać dowód osobisty od 
ukończenia 18 roku życia.

Za uchylanie się od posiadania 
lub wymiany dowodu osobistego 
podlega karze ograniczenia wol-
ności do jednego miesiąca lub 
grzywnie. 

Zdzisław Chmieliński

Naczelnik Delegatury BAiSO Bielany

W dniu 2 kwietnia 2008 r.
przeszedł stąd do wieczności

Ś.  P.

Marian Jasionek
żołnierz AK, prawy człowiek, patriota,

Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek
Najgłębsze wyrazy współczucia

Najbliższym

składa 
Rodzina Rupniewskich

Panu
kpt. dr. Zdzisławowi Kamińskiemu

 i Jego najbliższej Rodzinie

składamy wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia z powodu śmierci

Żony
Pani Teresy Kamińskiej

Kombatanci i Przyjaciele z Bielan

Zakład pogrzebowy 

„Bielany” 
w Warszawie przy ul. 

Renesansowej 4.
Kompleksowa 

obsługa pogrzebów.

Telefon całodobowy 
022 425 72 77.

Pani Marii Mossakowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają

Jednostki Samorządowe
Dzielnicy Bielany

Drogiej Koleżance
Marii Mossakowskiej

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają

Koleżanki i koledzy radni
z Koła LiD Rady Dzielnicy Bielany

oraz członkowie bielańskiego SLD

Z
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Zaszczep się przed urlopem
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

Lek. med. Wojciech Borkowski

Wakacje to czas relaksu i za-
służonego odpoczynku. 
Część z nas wybierze da-

lekie egzotyczne podróże. Planując 
wyjazd pomyślmy zatem o naszym 
zdrowiu. Wyjeżdżając do krajów 
tropikalnych, powinniśmy pamiętać 
o szczepieniach obowiązkowych oraz 
zalecanych, które zwiększą nasze 
bezpieczeństwo podczas wakacji. 

Żółta gorączka (inaczej żółta 
febra) jest chorobą wirusową, prze-
noszoną przez ukąszenie komara. 
Objawia się gorączką, dreszczami, 
bólami mięśni i głowy oraz żółtaczką. 
Z powodu powikłań umiera około 
20% chorych. Podróżni powinni 
strzec się ukąszeń, nosząc koszule 
z długimi rękawami i długie spodnie 
oraz stosować moskitiery i środki 
odstraszające owady. Pojedyncza 
dawka szczepionki chroni przed 
zachorowaniem przez co najmniej 
10 lat, skuteczna jest po 10 dniach 
od pierwszego szczepienia. 

Według międzynarodowych 
przepisów sanitarnych jedynie szcze-
pienie przeciwko żółtej gorączce jest 
uznawane za obowiązkowe, tym nie-
mniej w niektórych krajach można 
spotkać się z żądaniem przedstawie-
nia świadectwa przeciwko innym 
chorobom (cholera, meningokokowe 
zapalenie mózgu). Fakt poddania się 
szczepieniu obowiązkowemu musi 
być zapisany w międzynarodowym 
świadectwie szczepień („żółta ksią-
żeczka”), podpisany i uwierzytelnio-
ny przez uprawnionego lekarza. Brak 
świadectwa szczepień może narazić 
nas na kłopoty przy wjeździe do 
niektórych krajów.

Malaria – to najczęściej wystę-
pująca choroba zakaźna. Co roku 
choruje na nią ponad 220 mln osób, 
a umiera ok. 1,5mln, głównie dzieci 
poniżej 5. roku życia. Przebieg cho-
roby charakteryzuje się narastającą 
gorączką, z nasilającymi się dresz-
czami. Po paru godzinach następuje 
gwałtowny spadek temperatury, 
z potami i osłabieniem. Kolejne na-
pady prowadzą do niedokrwistości, 
osłabienia, powiększenia śledziony.

Jak dotąd nie udało się stworzyć 
skutecznej i bezpiecznej szczepionki 
przeciwko malarii dlatego stosuje się 
profilaktykę lekami przeciwmala-
rycznymi. Leki należy zacząć przyj-
mować na tydzień przed podróżą 
i kontynuować kurację po powrocie 
z tropików. W przypadku wystąpie-
nia po powrocie do kraju objawów 
grypopodobnych należy natychmiast 
udać się do lekarza.

Błonica jest ostrą chorobą za-
kaźną. Początkowe objawy obejmują 
umiarkowaną gorączkę, złe samopo-
czucie i ból gardła. Na migdałkach 
pojawiają się błoniaste naloty, począt-
kowo białe - później brudnoszare. 
Naloty mogą występować również 
na krtani oraz w jamie nosowo-

-gardłowej. Do charakterystycznych 
objawów choroby należy również 
powiększenie węzłów chłonnych 
szyjnych. Śmiertelność w tej chorobie 
jest nadal wysoka — umiera 1 na 10 
chorych. Do zakażenia dochodzi 
przez kontakt z osobą chorą lub tzw. 
nosicielem - osobą zdrową, która nosi 
zarazki błonicy.

Dur brzuszny jest gorączkową 
chorobą zakaźną rozpowszechnioną 
we wszystkich krajach klimatu gorą-
cego. Zachorowaniu ulega około 1 na 
25 tys. podróżujących do tropików. 
Choroba objawia się gorączką, bó-
lami brzucha, wysypką, w ciężkich 
przypadkach prowadzi do śmierci. 
Przenosi się za pośrednictwem ska-
żonej wody i żywności. Podróżni po-
winni pamiętać, aby pić wodę tylko 
butelkowaną, unikać lodu, obranych 
owoców, niedogotowanego mięsa, 
skorupiaków, sałatek. Ryzyko zakaże-
nia jest niewielkie, jeżeli przestrzega 
się wyżej wymienionych zaleceń.  

Wściekliznę wywołuje wirus 
przenoszony na człowieka po ugry-
zieniu przez chore zwierzę, najczę-
ściej psa, lisa, wiewiórkę i nietope-
rza. Szczepienie profilaktyczne jest
wskazane u osób narażonych na 
kontakt ze zwierzętami zawodowo 
lub u osób mieszkających dłuższy 
czas w tych rejonach. Szczególnie 
narażone na niebezpieczeństwo są 
dzieci, które zazwyczaj częściej bawią 
się ze zwierzętami. 

Nawet najbardziej komfortowe 
warunki podróży i zachowanie za-
sad higieny nie gwarantują bezpie-
czeństwa. Badania wykazały, że na 
ryzyko zakażenia wirusem żółtaczki 
pokarmowej (typu A) narażeni są 
podróżni nawet zatrzymujący się 
w luksusowych kurortach. Wystarczy 
umyć ręce w zakażonej wodzie lub 
mieć przypadkowy kontakt z osobą 
w bezobjawowym stadium choroby. 
Szczepienia przeciwko tym choro-
bom powinny być priorytetem dla 
wszystkich wyjeżdżających za granicę 
oraz podróżujących po Polsce. Osoby 
wymagające jednoczesnej ochrony 
przeciwko WZW typu B, ze względu 
na częste współwystępowanie tych 
chorób, mogą otrzymać szczepionkę 
skojarzoną, która dzięki jednemu 
wstrzyknięciu zabezpiecza przeciwko 
obu chorobom. Odporność nabyta 
dzięki szczepionce procentować 
będzie podczas następnych wojaży 
przez wiele lat.

PAMIĘTAJMY, że szczepienia 
trwają długo, ponieważ musimy 
wziąć np. dwie dawki w odstępie mie-
siąca oraz że szczepimy się wyłącznie 
będąc zdrowymi. Szczepieniami 
przeciwko chorobom występującym 
w krajach tropikalnych zajmują 
się w Polsce Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne. Tam 
uzyskać możemy informacje o tym, 
jakie szczepienia są wymagane przy 
wyjazdach do poszczególnych krajów 
oraz ustalić odpowiedni harmo-
nogram szczepień. Warto znaleźć 
czas na szczepienie nawet na dwa-
-trzy miesiące przed planowanym 
wyjazdem.

adchodzi przewrót w euro-
pejskim rolnictwie. Brukse-
la legalizuje uprawy roślin 

modyfikowanych genetycznie. Czy
zatem po tradycyjną żywność już 
niedługo trzeba będzie jeździć do 
skansenu?

Od początku swego istnienia 
człowiek modyfikował przyrodę,
a ponieważ zapotrzebowanie na 
żywność rosło, uprawiano coraz 
plenniejsze rośliny, czy hodowano 
krowy dające więcej mleka. Nowe 
i lepsze gatunki uzyskiwano dzięki 
krzyżowaniu i selekcji. Dlatego do 
wyboru mamy dziś wiele odmian 
jednego gatunku, np. kalafior, kapu-
sta głowiasta, brukselka czy brokuły. 
Wszystkie te warzywa pochodzą od 
tej samej kapusty polnej.

Obecnie, dzięki rozwojowi genety-
ki, opracowane zostały wyrafinowane
techniki pozwalające na zmiany w ge-
nach badanych organizmów. Metody 
te nazwano inżynierią genetyczną. 
Zatem wystarczy zamiana jedynie 
małych fragmentów DNA, by warzywa 
były ładniejsze i smaczniejsze.

Udało już się wyhodować sałatę 
– szczepionkę przeciwko żółtaczce, 
większe i smaczniejsze ogórki, ziem-
niaki odporne na stonkę, a także 
jabłka, których nie tkną szkodniki. 
Żonglując genami, szkoccy uczeni 
stworzyli super ziemniaka, który 
świeci, gdy jest mu za sucho. Powstała 
też odmiana ryżu, który zawiera jeden 
z genów żonkila. Ludzki gen wzrostu 
wszczepiano łososiom i karpiom, 
by ryby były dwa razy większe. Do 
bawełny wszczepiono toksyczny gen 
z pewnej bakterii po to, by truł gąsie-

Schabowy z probówki?
Podrasowana żywność

i europejskich konsumentów, inży-
nieria genetyczna jest wkraczaniem 
w obszar zarezerwowany dla matki 
natury. Sceptycy obawiają się, że or-
ganizmy powołane do życia przez na-
ukowców, wymkną się spod kontroli 
i zniszczą świat swojego stwórcy.

W krajach Unii Europejskiej obo-
wiązuje nakaz znakowania żywności 
zawierającej składniki uzyskane z ro-
ślin transgenicznych. Tymczasem 
polski konsument zdany jest ciągle 
na „uczciwość” producenta. Minęło 
już 7 lat od zarządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, żeby żywność 
modyfikowana genetycznie miała
odpowiednią informację na ety-
kiecie. Jednak polskie prawo wciąż 
jeszcze nie określa dokładnie progu 
zawartości takiego składnika.

Zaproszona na wykład i dyskusję 
do klubu PO przy al. Zjednoczenia 
11, zastępczyni dyrektora ds. nauko-
wych Instytutu Żywności i Żywienia, 
dr Iwona Traczyk jest optymistką 
co do dalszego losu żywności GM 
i uważa – jak większość naukowców 
– że więcej czerpiemy korzyści niż 
istnieje zagrożeń. W tym sporze 
ważne jest, by każdy z nas miał wy-
bór i mógł świadomie zdecydować, 
czy kupić ulepszonego dużego i za-
chowującego dłużej świeżość pomi-
dora, czy może nie tak ładne i duże, 
za to naturalne – warzywa.

Renata Banasiak

ZALECANE SZCZEPIENIE
Afryka Północna: Dur brzuszny, poliomyelitis, wścieklizna, 

WZW A i B
Afryka na południe od Sahary: Cholera, dur brzuszny, po-

liomyelitis, wścieklizna, żółta gorączka, WZW A i B
Afryka Południowa: Dur brzuszny, WZW A i B, polio-

myelitis
Ameryka Północna: Wścieklizna
Ameryka Środkowa (kontynentalna): Cholera, dur brzusz-

ny, wścieklizna, WZW A i B
Ameryka Południowa (strefa tropikalna): Cholera, me-

ningokokowe zapalenie mózgu (Brazylia), wirusowe 
zapalenie mózgu, żółta gorączka, WZW A i B

Ameryka Południowa (strefa umiarkowana): Cholera, dur 
brzuszny

Azja Wschodnia: Cholera, meningokokowe zapalenie mózgu 
(Mongolia), WZW A i B, japońskie zapalenie mózgu

Azja Południowo-Wschodnia: Cholera, dur brzuszny, 
japońskie zapalenie mózgu, poliomyelitis, wścieklizna, 
WZW A i B

Azja Południowo-Środkowa: Cholera, dur brzuszny, japoń-
skie zapalenie mózgu, meningokokowe zapalenie mózgu 
(Indie, Nepal), wścieklizna, WZW A i B, poliomyelitis

Azja Południowo-Zachodnia: Dur brzuszny, poliomyelitis 
(głównie Jemen), wścieklizna, WZW A i B

Europa Północna: Błonica (Rosja, Białoruś, Ukraina), odra 
Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa), odkleszczowe zapalenie 
mózgu, wścieklizna, WZW A i B, dur brzuszny

Europa Południowa: Dur brzuszny, odkleszczowe zapalenie 
mózgu, poliomyelitis (głównie Albania, Czeczenia, Gre-
cja, kraje byłej Jugosławii), wścieklizna, WZW A i B.

nice żywiące się kwiatami tej rośliny. 
Na wielką skalę produkuje się soję 
transgeniczną, czyli zawierającą geny 
innych organizmów. Są to geny bak-
terii, wirusa kalafiorowego i petunii.
Razem sprawiają, że soja jest odporna 
na środki owadobójcze.

Już te przykłady pokazują ogrom 
stojących przez nami możliwości, 
pozostaje jednak pytanie, czym i ile 
ryzykujemy?

Świat podzielił się na 2 obozy. 
W jednym (głównie w USA) już 
od dawna rutynowo uprawia się 
rośliny modyfikowane genetycznie,
co więcej wróży się im złotą przy-
szłość. Większość naukowców jest 
„za” i twierdzi, że już w niedalekiej 
przyszłości rośliny będą mogły taniej 
wytwarzać enzymy, czy szczepionki, 
które obecnie są produkowane w la-
boratoriach chemicznych.

Drugi obóz (europejscy konsu-
menci) opiera się  tym nowinkom 
ze wszystkich sił. Ostro zareagowały 
europejskie organizacje ekologiczne. 
Ostrzegają, że organizmy GM mogą 
zaszkodzić naszemu zdrowiu i znisz-
czyć środowisko naturalne, wypiera-
jąc z otoczenia inne gatunki.

A co myślą Polacy?
Nie przekonują ich argumenty 

uczonych, że odmiany transgeniczne 
są tak uzależnione od pola upraw-
nego, że poza nim praktycznie się 
ich nie spotyka. Większość naszych 
rodaków wierzy bardziej ekologom 
niż naukowcom. Z badań przepro-
wadzonych przez OBOP wynika, że 
aż 70% z nich nie zamierza kupować 
artykułów GM. 

W oczach polskich, ale także 

Fo
t. 
©

 D
RE

A
M

ST
IM

E

Fo
t. 
©

 D
RE

A
M

ST
IM

EN



Urząd Pracy, Urząd Dzielnicy Bielany, Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy

Uprzejmie informują, że: z dniem 15.IV.2008 r. 
KLUB PRACY - BIELANY  ulega likwidacji.

Heniek zwija majdan
W obronie kultowego Wolumenu

Leszek Rudnicki

FELIETON 7Nasze Bielany nr 4/2008

O bywatele płci obojga! 
Emeryci i renciści! 
Ludu pracujący! 
Młodzieży! 

Na naszych oczach „Wolumen” do-
gorywa powoli, a Wy nic?! 

Trzeba ocalić od zapomnienia 
kultowy bielański fenomen. Bazar. 
„Perski Jarmark”. „Pchli targ”. „Gieł-
da elektroniczna”. A może wszystko 
razem wzięte? 

Wreszcie – ostatni „zieleniak” 
z prawdziwego zdarzenia w War-
szawie! Tworzący miejsce pracy 
kilkuset, jeśli nie więcej osób. Co 
i raz tajemne siły złowrogie plotki 
rozsiewają o jego likwidacji. Jako 
przeciętny obywatel, nie wnikam 
głębiej w tzw. uwarunkowania — od 
tego są tęższe głowy. Wiem jedno: 
taka prowizorka nie może trwać 
wiecznie, potrzebne są pozytywne 
zmiany. Co zrobić? 

Na chłopski rozum – ucywi-
lizować wspomniany teren. Czyli 
unowocześnić miejsca parkingowe, 
wymienić ogrodzenie, stoiska, za-
plecze higieniczne (obecne woła 
o pomstę do nieba), wyrównać plac, 
uporządkować stan prawny, tak, żeby 
„wilk był syty i owca cała”. Tylko (lub 
aż) tyle. Kto podejmie odważną de-
cyzję w powyższej sprawie? 

Kto podniesie rękę do góry, 
mówiąc: ja?! 

Ratujmy wspólnie „Wolumen” 
póki nie jest za późno. Bo dziś źle 
się dzieje. Bardzo źle. Idźcie, zo-
baczcie na własne oczy jak umiera 
legenda...

— Ja tu od zawsze byłem, panie 
redaktorze. Ile to już będzie? Ze trzy 
dychy kalendarza, jak nic, kawał cza-

su. Tyle twarzy się przewinęło przez 
lata, stara gwardia się sypie. Znam 
każdy kąt, każdego jednego nygusa 
z towarem. Dobre miejsca są obsta-
wione od zawsze. Z całej Polski han-
dlarze ściągają, ale mniej jak kiedyś. 
Generalnie są w porządku, żadnej 
wajchy nie zrobią, bo klienta stracą. 
Lepiej obsłużą jak w supermarkecie. 
Jakby reklamacja jakaś, nie ma spra-
wy, od razu sorry, pieniądz oddadzą. 
Muszą się starać, bo sami splajtują 
— mówi jeden ze sprzedawców.

We wtorki oraz piątki wszelkie 
witaminy, czyli warzywa i owoce 
przybywają z okolic Warszawy. 
Niegdyś złachane konie mozolnie 
ciągnęły góry kapusty, marchewki, 
ziemniaki, cebulę itp. Dziś też, ale 
„mechaniczne”, czyli zabytkowe 
„Żuki” pamiętające lata 80. Komu, 
komu, bo zaraz wracam do domu? 
Ziemniaczki prima sort: irga, irys, 
kalina, na fryteczki, sałateczki... Do 
schaboszczaka z bigosem – mniam, 
mniam. Ludzie, zwariowałem, nabiał 
za pół darmo oddawałem! No i jaja 
wsiowe. Obowiązkowo z kodem 
„zera” lub „jedynki”, a nie wielkose-

ryjna, fermowa „trójka” z hipermar-
ketu. Samo zdrowie. Przeto ciągnie 
okoliczny naród, jak pszczoły do 
miodu. Po mięsko od pani Ziuty, 
czy prawdziwą śmietanę i ser od 
Helenki. Paluszki lizać! 

— Dawniej gołębie hodowałem, 
o tam, na działkach koło huty. Go-
łębniczek śliczny zbudowałem, że 
oko kumplom bielało. Siadałem sobie 
kulturalnie w sobotę, biała koszulka, 
kobieta coś na ząb szykowała, ja szkło 
zabezpieczałem i szło żyć. Małżonka 
drobiazg w ziemi zasiała, oj, ładnie 
było, kolorowo. Okoliczna ferajna 
szacunek miała. Gwizdnąłem, szmatą 
machnąłem i już moje kochane stado 
fruwało w szyku paradnym. A jakie 
figury robiły, kręgi, wygibasy, aż serce
rosło z dumy. A teraz? Koniec balu 
panno lalu. Szkoda słów. — lamen-
tuje kolejny kupiec.

W soboty i niedziele elektronika 
króluje we wszystkich możliwych 
odmianach. Kable, wtyczki, anteny, 
piloty, baterie, zasilacze, komórki, 
płyty, analogowy sprzęt grający, 

odtwarzacze DVD, telewizory itd. 
Jednym słowem: wszystko, co tylko 
szeroko rozumianej kulturze służyć 
może. Chętnych przeważnie nie 
brakuje, gdyż ceny są naprawdę przy-
stępne. Targowanie (zwyczajowo) 
mile widziane. Piractwo z ościen-
nych krajów należy już do głębokiej 
przeszłości. Teraz poczciwe winyle 
znów do łask wróciły, bo moda 
nastała krajowa, e tam, co ja mówię: 
ogólnoświatowa! Bywa, że dzikim 
fuksem trafia się poszukiwany przez
lata rarytas, za naprawdę śmieszne 
pieniądze. Dlatego prawdziwi waria-
ci – pasjonaci przychodzą, szukając 
niepowtarzalnej okazji. A także 
zwyczajnie po ludzku – pogadać, po-
patrzeć na resztki dawnej świetności. 
Taka prawda.

Jest tego wszystkiego od groma 
jasnego. Wieże z bajerami, kolumny, 

stare, nowe, do wyboru – do koloru. 
Z instrukcją obsługi lub nowiutkie 
na gwarancji, zależy co komu pasuje. 
Ja ogólnie klasyczną muzykę lubię, 
walce Straussa na przykład. O, i sta-
ry jazz mi podchodzi. Lepiej wtedy 
na duszy. Takie swingowe kawałki 
najbardziej. Louis Armstrong jak 
śpiewa Ramonę, zaraz mi łzy same 
do oczu lecą. Wrażliwy jestem, a co, 
nie mogę? Mówią, że prawdziwy 
chłop nie beczy. A mnie się zdaje, że 
tylko ten, co to serducha pod kataną 
nie ma. Swoje wiem, bo życie dało mi 
w kość. Rozumiesz pan? — prawie 
krzyczy stały bywalec Wolumenu. 

Ostatnią kategorie „handlarzy” 
tworzą przeróżni biedacy, menele, 
nurkowie oraz ci, których życie 
wyrzuciło na aut. W tygodniu rozkła-
dają swoje „skarby” na zewnątrz ba-

zaru, w niedziele rezydują w dwóch 
alejkach przy wejściu od strony Huty. 
Serce się kroi na ogrom ludzkiego 
nieszczęścia. Rzeczy powyciągane 
właściwie nie wiadomo skąd. Z po-
zoru, śmieci, niedbale porozrzucane 
na resztkach tektury. Lecz wystarczy 
dobrze powęszyć, popatrzeć. Wów-
czas poczciwy „Kubuś Puchatek” się 
trafi w starym wydaniu z rycinami
Sheparda, „Cesarz” – Kapuścińskie-
go lub „Zły” – Tyrmanda. 2 złote za 
sztukę (!), po ostrym targowaniu, 
oczywiście. Więc zaglądają tam 
bibliofile, by złapać poszukiwaną
książkę, drobiazg czy płytę z gazety za 
taką samą „astronomiczną” cenę.

Niedziela. Łażę leniwie alejkami, 
gdzie człowiecze losy w supeł splą-
tane, wydają się nie do rozwiązania. 
I przypomniałem sobie połowę lat 
70, gdy bazar tętnił gwarem i kwitło 
światowe życie. Bo drobne starocie 
były na każdą kieszeń, jak również 
zabytkowy cymes dla bogatego 
konesera. Często przybiegałem wy-
mieniać się płytami: The Beatles, Led
Zeppelin, Cream, Bob Dylan, King 
Crimson, The Doors itd. Klasyka
rocka, której nie sposób było kupić 
w państwowych sklepach. Chyba, że 
komuś wystarczały tańsze licencyjne 
wydania „Dum Dum”, „Suprapho-
nu” czy „Amigi”. Oaza, muzyczna 
oaza na kulturalnej pustyni „jedy-
nie słusznego” ustroju. Przypadek 
sprawił, że w kwietniu 1978 roku 
(30 lat!), wziąłem aparat i „skrę-
ciłem” kilka rolek filmu, by złapać
niepowtarzalny klimat „Perskiego 
jarmarku”. Spójrzcie sami. Czasami 
zdjęcia mówią więcej niż słowa. 

— Co będzie z Wolumenem? 
Jasnowidzem nie jestem, ale na dziś 
cienko to widzę. Od lat nic nie robione, 
nogi można połamać, budy jak na azja-
tyckim bazarze jakimś. Obciach. Gdzie 
ta forsa poszła za placowe, za bilety dla 
zwiedzających przez tyle lat? Wiesz 
pan? Bo ja nie. Metro dociągnęli, niby 
coś się dzieje, a, tam za figurką, nowe
bloki kończą. Jak się taki koncern roz-
pędzi, to i na Wolumen raz dwa wlezie, 
no nie? Bo to łakomy kąsek jest do wy-
rwania. Pół życia tu spędziłem, więcej 
staroci sprzedałem, jak w salonie Desy. 
Teraz, jak widać; bryndza i tyle. Będę 
się zwijał, panie redaktorze. Nic tu po 
mnie. Wolumen zdycha.

I smutno mi się zrobiło. Poczu-
łem, jakby ktoś, po kawałku, odbierał 
część mojej tożsamości. Że oto, na 
naszych oczach, stopniowo kończy 
się pewna barwna legenda, od lat 
wpisana w bielański pejzaż. A może 
się mylę? Może jeszcze nie wszystko 
stracone? Czy ktoś zna odpowiedź 
na to pytanie?

Koncerty z cyklu Jazz 
w Podziemiach Kamedulskich
 15 maja, czwartek, godz. 19.00

ZBIGNIEW WEGEHAUPT 
QUARTET

 12 czerwca, czwartek, godz. 19.00
JORGOS SKOLIAS / BRONISŁAW 

DUŻY DUETT
Podziemia Kamedulskie, 

ul. Dewajtis 3, Lasek Bielański
 zaproszenia do odebrania:

Wydział Kultury dz. Bielany, 
ul. Lipińska 2, tel. 22 669 01 78

arszawskie Stowarzysze-
nie Diabetyków PUSZEK 
ma zaszczyt zawiadomić 

swoich członków i sympatyków, iż 
w dniu 21.03.08 r. uzyskało numer 
rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, jako odrębne stowarzy-
szenie. W związku z tym ma nadzieję 
na zintensyfikowanie swojej działal-
ności oraz na owocną współpracę 
zarówno z resortem Zdrowia, jak i z 
gminą Bielany. 

Jednocześnie zachęcamy osoby 
chore na cukrzycę, mające w rodzinie 
chorego na cukrzycę, lub zagrożone 
tą podstępną chorobą do współdzia-
łania i nawiązania z nami kontaktu. 
Zapraszamy do brania udziału w bez-
płatnych wykładach lekarzy specjali-
stów, w degustacjach dietetycznych. 
Informujemy też o możliwości otrzy-
mania materiałów edukacyjnych 
i sprawdzenia prawidłowości działa-
nia swojego glukometru. Serdecznie 
witamy każdego w miejscach naszej 
działalności, zapraszamy na stronę 
internetową www.puszek.waw.pl

Jest KRS!!!
Ważna informacja dla diabetyków

Ostatnio odbył się wykład dr 
Beaty Mrozikiewicz-Rakowskiej, pt. 
„Prewencja zespołu stopy cukrzyco-
wej w kontekście prawidłowej kon-
troli metabolicznej w cukrzycy”.

Obecni z uwagą wysłuchali inte-
resującej i ciekawie przygotowanej, 
ilustrowanej przezroczami prelekcji, 
zadając po jej zakończeniu liczne 
pytania. Po wykładzie przemiła Pani 
Doktor została wręcz oblężona przez 
chętnych do otrzymania indywidu-
alnej porady – co się też wszystkim 
udało. Panie pielęgniarki, życzliwe 
i fachowe, dokonywały bezpłatnych 
pomiarów hemoglobiny glikowanej 
u wszystkich chętnych.

Warszawskie Stowarzyszenie 
Diabetyków PUSZEK zaprasza:

ul. Wrzeciono 10 c pokój 67
Poniedziałki godz. 9.30–12.00
ul. Conrada 15 pokój 29
Poniedziałki godz. 12.30–14.30
ul. Kleczewska 56 pokój 9
Wtorki godz. 9.30–12.00
ul. Ogólna 1 pokój 21
Czwartki godz. 15.30–18.00

Stefan, daj mnie pestkę

Kupić ci kochanie dzbanuszek

W
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I. Rodzaj zadania i wysokość środków 
publicznych, które Miasto ma zamiar prze-
znaczyć na ich realizację, według klasyfika-
cji budżetowej: dział 854 rozdział 85412.

PRIORYTET Organizacja różnych 
form wypoczynku letniego dla dzieci i mło-
dzieży. Wysokość środków publicznych 
(63 950 zł)

ZADANIA 1. Organizacja różnych 
form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży 
w okresie ferii letnich.  

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać 

się będzie zgodnie z zasadami określo-
nymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późń. zm.).

2. Dotację może uzyskać tylko bez-
pośredni organizator formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży.

3. Jeden podmiot może złożyć tylko 
jedną ofertę.

4. Dofinansowanie nie może przekra-
czać 80% całkowitych kosztów zadania.

5. Wysokość dofinansowania wynosi:
a. 30 zł dziennie na jednego uczest-

nika,
b. w przypadku osób niepełnosprawnych 

– 35 zł dziennie na jednego uczestnika,
c. na koszty zakwaterowania i wyży-

wienia opiekuna – wolontariusza do 80% 
kosztów całkowitych, ale nie więcej niż 300 
zł na wyjazd,

d. w przypadku wypoczynku dzieci 
niepełnosprawnych dodatkowo do 80% 
kosztów wynagrodzeń specjalistów nie-
zbędnych do opieki i terapii, ale nie więcej 
niż 800 zł na jednego specjalistę.

6. Środki pochodzące z dotacji mogą 
być przeznaczone wyłącznie na pokrycie 
kosztów wynikających bezpośrednio z re-
alizacji zadania:

a. wyżywienia oraz zakwaterowania 
uczestników 

b. zakupu materiałów na zajęcia dla 
uczestników,

c. transportu uczestników,
d. zakwaterowanie i wyżywienie opie-

kunów-wolontariuszy – pod warunkiem, 
że posiadają pełne, wymagane prawem 
kwalifikacje.

7. Środki pochodzące z dotacji nie 
mogą być przeznaczone na finansowanie
wynagrodzeń kadry – z wyjątkiem form 
wypoczynku dla dzieci niepełnospraw-
nych, gdzie możliwe jest dofinansowanie
wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do 
opieki i terapii.

8. Środki pochodzące z dotacji nie 
mogą być wykorzystane na wydatki in-
westycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej 
kwoty 3 500 zł), zakup gruntów, działalność 
gospodarczą, koszty utrzymania biura 
organizacji oraz działalność polityczną 
i religijną. 

9. W przypadku, gdy suma dofinanso-
wania złożonych ofert przekracza wysokość 
środków przeznaczonych na realizację 
zadania, organizator konkursu zastrzega 
sobie możliwość zmniejszenia wielkości 
dofinansowania – czyli objęcia dofinanso-
waniem mniejszej liczby uczestników niż 
wnioskowana w ofercie. 

10. Dofinansowanie można wyko-
rzystać tylko, gdy placówka wypoczynku 
zostanie zgłoszona do właściwego Kuratora 
Oświaty.

IV. Termin i warunki realizacji za-
dania 

1. Zadanie musi być realizowane 
w okresie ferii letnich w roku szkolnym 
2007/2008 na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

2. Środki z dotacji można wykorzystać 
na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży
szkolnej zamieszkałej wyłącznie na terenie 
Warszawy (od 6-go roku życia do ukończe-
nia szkoły ponadgimnazjalnej /z wyjątkiem 
szkół policealnych/, a w przypadku osób 
niepełnosprawnych do 24 roku życia).

Dofinansowaniem nie mogą być objęte
dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach 
rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych 
obozach sportowych.

V. Termin i warunki składania ofert
1. Rozpatrywane będą wyłącznie 

oferty złożone na drukach zgodnych z roz-
porządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 

OGŁOSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania w roku 2008 polegających 
na organizacji różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi 
w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofert 
dostępny jest na stronie internetowej Biura 
Edukacji Urzędu m. st. Warszawy www.
edukacja.warszawa.pl .

2. Organizacje pozarządowe o zasięgu 
lokalnym oraz parafie (obejmujące swoją
działalnością obszar dzielnicy Bielany) 
zgodnie z adresem siedziby organizacji, 
parafii, składają oferty w Urzędzie Dzielnicy
Bielany w Wydziale Oświaty i Wychowania 
ul. Lipińska 2 pok. 204. 

3. Przed złożeniem oferty, pracownik 
Wydziału Oświaty i Wychowania dla 
Dzielnicy Bielany może udzielać stosow-
nych wyjaśnień na pytania oferenta dot. 
wymogów formalnych (ul. Lipińska 2 pok. 
204), również pod następującym numerem 
telefonu: (0-22) 669-01-77.

Oferty należy składać lub przesyłać na 
powyższy adres w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 29 maja 2008 r. do godz. 15°°.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, 
nie będzie objęta procedurą konkursową 
(dotyczy to również ofert przesłanych 
pocztą). 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej 
kopercie, na której powinny być zamiesz-
czone: 

a. nazwa i adres podmiotu 
b. forma wypoczynku 
c. adnotacja „Oferta na otwarty konkurs 

ofert dotyczący organizacji różnych form 
wypoczynku letniego 2008”.

VI. Wymagana dokumentacja 
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo i kompletnie wypełnio-

ny formularz oferty podpisany przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń 
woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Pouczenie:
Oferta oraz załączniki powinny być 

złożone w jednym egzemplarzu; wszystkie 
pola oferty muszą zostać czytelnie wypeł-
nione (w miejsca, które nie odnoszą się 
do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”); 
w dokumencie nie wolno dokonywać skre-
śleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi 
rubrykami; w przypadku opcji „niepotrzeb-
ne skreślić” należy dokonać właściwego 
wyboru; we wskazanych miejscach należy 
umieścić pieczęć podmiotu.

2. Aktualny odpis z rejestru właściwego 
rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewi-
dencji lub inne dokumenty potwierdzające 
status prawny podmiotu składającego ofertę 
i umocowanie osób go reprezentujących, 
ważny 3 miesiące od daty wystawienia.

3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia-
łalności za rok 2007 /dotyczy również 
kościelnych osób prawnych/

§ w przypadku krótszej działalności 
– za okres od dnia rejestracji do dnia zło-
żenia oferty.

4. Sprawozdanie finansowe składane
do wewnętrznych organów nadzorujących 
za rok obrachunkowy 2007 

§ kościelne osoby prawne (parafie,
zgromadzenia) lub organizacje krócej 
działające /za okres od dnia rejestracji do 
dnia złożenia oferty/ – składają informację 
finansową (według wzoru dostępnego na
stronie internetowej Biura Edukacji).

5. Statut organizacji.
6. Oświadczenie podmiotu składa-

jącego ofertę (według wzoru dostępnego 
na stronie internetowej Biura Edukacji 
Urzędu m. st. Warszawy www.edukacja.
warszawa.pl).

Załączniki dodatkowe:
Do oferty mogą być załączone reko-

mendacje lub opinie.
Pouczenie:
§ Wszystkie strony oferty wraz za-

łącznikami winny być ze sobą połączone 
(np. zszyte) i ponumerowane. Do złożonej 
dokumentacji należy dołączyć zestawienie 
załączników wraz  z ogólną liczbą stron. 
Oferty złożone nie podlegają uzupełnieniu 
ani korekcie.

§ Wszystkie kopie dokumentów za-
łączonych do oferty mogą poświadczać 
odpowiednie osoby, uprawnione do repre-
zentowania danego podmiotu i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione 
w odpowiednim rejestrze Krajowego Reje-
stru Sądowego. 

§ W przypadku, określenia upoważ-
nień do reprezentacji, winny być one 
dołączone do oferty.

§ Załączone kopie dokumentów, na za-
sadach ogólnych (art. 96 pkt 2 i art. 98 usta-
wy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie), 
mogą również poświadczać notariusze.

VII. Terminy i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena 

pod względem formalnym nastąpi w ciągu 
5 dni po upływie terminu składania ofert 
w obecności co najmniej dwóch pracow-
ników upoważnionych przez Burmistrza 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

2. Oceny formalnej i merytorycznej 
złożonych ofert dokona Zespół Doradczy 
ds. Opiniowania Ofert na Realizację Zadań 
Publicznych powołany przez Prezydenta 
m.st. Warszawy.

3. Po analizie złożonych ofert Zespół 
ds. Opiniowania Ofert przedłoży rekomen-
dacje, co do wyboru ofert, Prezydentowi m. 
st. Warszawy nie później niż w ciągu 10 dni, 
licząc od ostatniego dnia składania ofert. 

4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert do-
kona Prezydent m.st. Warszawy w formie 
zarządzenia.

5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wy-
boru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje 
się trybu odwoławczego. Zarządzenie 
Prezydenta jest podstawą do zawarcia 
pisemnej umowy z podmiotem, którego 
oferta została wybrana. 

6. Zarządzenie zawierające rozstrzy-
gnięcie konkursu ofert zostanie zamiesz-
czone na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. 
Warszawy w siedzibie Urzędu Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy, ul. Przybyszewskie-
go 70/72 i na stronie internetowej Urzędu 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Prezydent m. st. Warszawy zastrzega 
sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia 
konkursu ofert bez podania przyczyny.

VIII. Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria formalne:
a. podmiot składający ofertę spełnia 

wymogi formalne określone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b. jego cele statutowe muszą być 
zbieżne z zadaniami z zakresu oświaty 
i wychowania,

c. przedłożono kompletny i prawidłowo 
wypełniony formularz oferty (wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi załącznikami), podpisany 
przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli, w terminie określonym 
w ogłoszeniu.

2. Kryteria merytoryczne:
a. adresatami zadania są dzieci i mło-

dzież z terenu Warszawy,
b. podmiot składający ofertę jest bez-

pośrednim organizatorem i realizatorem 
zadania,

c. realizacja zadania opiera się na 
zasobach kadrowych z odpowiednimi 
kwalifikacjami - preferowane będą progra-
my, których organizacja oparta jest przede 
wszystkim na pracy wykwalifikowanych
wolontariuszy,

d. podmiot składający ofertę posiada 
doświadczenie w realizacji zadań będących 
przedmiotem konkursu /ocena Zespołu 
oparta będzie na danych zawartych zarówno 
w ofercie, jak i w dołączonych rekomenda-
cjach i opiniach uzyskanych przez organiza-
cję lub osobę bezpośrednio odpowiedzialną 
za organizację i wykonanie zadania/, 

e. podmiot jest wiarygodny pod wzglę-
dem finansowym (na podstawie analizy
sprawozdania finansowego dołączonego do
oferty oraz – jeżeli organizacja realizowała 
tego typu zadanie – pozytywnej oceny /
Biura Edukacji lub innej jednostki organiza-
cyjnej Miasta/ realizacji podobnego zadania 
w latach 2003-2007 uwzględniającej sposób 
rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie 
dotacji od m. st. Warszawy).

IX. Dotacje przekazane na realizację 
różnych form wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży organizowanych w okresie ferii 
letnich w 2006 i 2007 roku

Lp. ORGANIZACJE    KWOTA DOTACJI    KWOTA DOTACJI
        POZARZĄDOWE          w 2006 r.                 w 2007 r.
1. FUNDACJE  
2. STOWARZYSZENIA 24 200 zł  21 000 zł
3. POZOSTAŁE   48 483 zł  52 762 zł
 RAZEM   72 683 zł  73 762 zł

dokończenie ze str. 1
Problem jest poważny. Obecnie 

coraz częściej wykrywa się wśród naj-
młodszych choroby utrudniające pro-
ces edukacyjny. Brak właściwej reakcji, 
a przede wszystkim szybkiej diagnozy 
m.in. ADHD, autyzmu czy różnych 
wariantów dysleksji, w przyszłości 
może skutkować poważnymi kłopotami 
w życiu codziennym, a co najważniejsze 
znacznie utrudniać prawidłowe funk-
cjonowanie w społeczeństwie. 

Pierwszego dnia konferencji w 9 
placówkach oświatowych, które współ-
organizowały konferencję, tj. w Przed-
szkolu z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 309, Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 341, Przedszkolu 
Specjalnym nr 245, Społecznym 
Przedszkolu Integracyjnym, Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 223, Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 247, 
Szkole Podstawowej nr 293, Zespole 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 56, Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej nr 10, odbyły się pokazowe 
zajęcia w których uczestniczyło 175 
bielańskich nauczycieli i specjalistów. 
Uczestnicy mieli możliwość pogłę-
bienia swojej wiedzy na temat metod, 
które przynoszą najlepsze rezultaty 
w pracy z dziećmi. Nauczyciele wy-
mieniali swoje uwagi i spostrzeżenia, 
dzielili się doświadczeniem i dobrą 
praktyką. Każdy z nauczycieli otrzy-
mał scenariusze zajęć do wykorzysta-
nia w swojej pracy.

Drugi dzień konferencji odbył się 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi  nr 247 im. K. Lisiec-
kiego „Dziadka”  przy ul. Wrzeciono 
9. Towarzyszyła jej  wystawa zdjęć 

Jak wspomóc najmłodszych 
w problemach z nauką

Chrisa Niedenthala pt. „Listy do 
Syna”, opatrzona tekstem Wioletty 
Mikusek - mamy jednego z dzieci 
szczególnych, bardziej kochanych 
oraz prezentacja przez Nową Szkołę 
i Księgarnię Seventhsea książek i po-
mocy przydatnych w pracy z ucznia-
mi dotkniętymi dysfunkcjami. Kon-
ferencję otworzył burmistrz Bielan 
Zbigniew Dubiel, który w swoim 
wystąpieniu podkreślił, że władze 
samorządowe dokładają wszelkich 
starań, aby z oferty edukacyjnej mógł 
skorzystać każdy uczeń – zarówno ten 
bardzo zdolny, jak i ten z trudnościa-
mi. Ewa Krawczyk – zastępca Dyrek-
tora Biura Edukacji m. st. Warszawy 
wyraziła zadowolenie, że tematyka 
naszej  konferencji doskonale  wpi-
sała się w  politykę edukacyjną m.st. 
Warszawy na lata 2008-2012. 

O wsparciu psychologiczno-pe-
dagogicznym dla małego dziecka 
w środowisku rodzinnym mówiła 
kierowniczka Pracowni Wspomaga-
nia Rozwoju i Integracji w Centrum 
Metodycznym Pomocy Psycho-
logiczno-Pedagogicznej Dorota 
Żyro, a ocenę rozwoju i profilaktykę
zdrowotną małego dziecka zapre-
zentowała dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-
-Żoliborz Małgorzata Zaława-Dą-
browska. Obie prelegentki w swoich 
wystąpieniach zwracały uwagę na 
konieczność współpracy i współ-
działania między placówkami służby 
zdrowia a szkołami i przedszkolami, 
w celu znalezienia najwłaściwszej 
drogi pomocy dziecku i rodzinie. 
Następnie Elżbieta Mańczuk, wraz 
z pracownikami Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej nr 10 przy 
ul. Grębałowskiej 14 przedstawiła 
metody pracy i efekty wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka.

Z wielką uwagą i wzruszeniem 
zostało przyjęte przez uczestników 
konferencji wystąpienie rodziców 
dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, którzy przedstawiali 
drogę do znalezienia właściwej po-
mocy dla swojego dziecka.

Przewodnicząca Komisji ds. Ro-
dziny Rady Dzielnicy Bielany, radna 
Irena Komorek oraz wiceprzewodni-
czący Komisji radny Waldemar Wa-
siewicz zwrócili uwagę na koniecz-
ność ścisłej współpracy pedagogów 
z rodziną dziecka, bowiem bez do-
brej, życzliwej współpracy nie będzie 
oczekiwanych efektów terapii. 

Na zakończenie konferencji 
odbyła się dyskusja, której moderato-
rem była Anna Florek — długoletni 
dyrektor Społecznego Przedszkola 
Integracyjnego STO przy ul. Wo-
lumen 3. W dyskusji wskazywano 
działania, które mogłyby przyczynić 
się do zwiększenia efektywności 
pomocy. Zastanawiano się także, 
jak rozszerzyć współpracę między 
różnymi instytucjami działającymi 
na rzecz pomocy dzieciom.

Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania Zofia Gajewicz, 
dziękując wszystkim za udział poin-
formowała, że wypracowane wnioski 
z konferencji, wraz z kompletem sce-
nariuszy z wszystkich zajęć warszta-
towych, zostaną przekazane do szkół 
i przedszkoli oraz będą dostępne 
w Wydziale Oświaty i Wychowania 
dla Dzielnicy Bielany. 

Wydział Oświaty i Wychowania
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dokończenie ze str. 1
Inauguracja – Odpust na 

Zielone Świątki
Tradycyjnie Bielańskie Dni Kul-

tury  rozpoczniemy, zgodnie z trady-
cją sięgającą królów Władysława IV 
i Jana Kazimierza w Zielone Świątki 
– odpustem w kościele Pokamedul-
skim, który poprzedzi uroczysta 
Msza święta 11 maja o  godz. 11.00. 
W tym dniu wokół kościoła jak 
zwykle będzie miał miejsce kiermasz 
rękodzieła i program kulturalny-ar-
tystyczny. Uczestnikom festynu umi-
lać pobyt będzie m.in występ zespołu 
muzyki ludowej Zabużanie.
Bielańskie Przeglądy Ruchu 

Amatorskiego
Charakterystycznym  rysem 

działalności kulturalnej na Bielanach 
jest masowy ruch amatorski. Każ-
dego roku wiosną na terenie naszej 
dzielnicy odbywają się przeglądy 
mające  charakter konkursów, ukazu-
jące dorobek amatorskich zespołów 
muzycznych, teatralnych i innych.  
Bielany znane są  szczególnie z dzia-
łalności  wielu młodzieżowych ze-
społów tanecznych. Po raz czternasty 
zostanie zorganizowany  Bielański 
Przegląd Zespołów Tanecznych „ Ta-
neczny Krąg” W  poprzednich latach 
impreza ta stała się  prawdziwym 
festiwalem tańca  za sprawą przeszło 
30-tu zespołów z bielańskich pla-
cówek oświaty i kultury, od przed-
szkoli począwszy do renomowanych 
prywatnych szkół tańca włącznie.  
Tegoroczna edycja konkursu odbę-
dzie się 10 maja w Zespole  Szkół 
Ogólnokształcących ul. Tołstoja 2, 
zaś laureaci wystąpią dla szerokiej 
publiczności w dniu 1 czerwca, 
podczas imprezy plenerowej Dzień 
Dziecka na Chomiczówce.

Na uwagę zasługuje  również  Prze-
gląd Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Teatralnych „Teatralia 2008”,  
którego ideą jest prezentacja spektakli 
teatralnych zrealizowanych przez ze-
społy amatorskie działające przy szko-
łach  domach kultury. Finał imprezy 
planowany jest na 14 maja o godz. 10.00 
w Bielańskim Ośrodku Kultury. 

19 maja planowany jest koncert 
galowy organizowanego już po raz 
siódmy przez Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej  konkursu wokalnego „Mikro-
fon dla Każdego”. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że w roku ubiegłym 
w eliminacjach wzięło udział 688 
uczestników reprezentujących 41 
placówek oświaty i kultury działa-
jących na terenie naszej dzielnicy. 
Organizatorzy liczą na nie mniejsze 
zainteresowanie obecnie. 

W maju i czerwcu trwać będzie 
także przygotowany przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej IV Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny pt. „Tu, gdzie 
mieszkam”  
Festyny i imprezy plenerowe

Tego typu imprezy cieszą się 
szczególnym uznaniem wśród  
mieszkańców  Bielan. Dlatego też 
oferta w ramach Bielanskich Dni 
Kultury jest szczególnie atrakcyjna.  
O niektórych z przygotowywanych 
festynów warto wspomnieć. I tak 
31 maja o godz. 11.00 na terenie 
wokół klubu „Domino” ul. Bogu-

Bielańskie Dni Kultury 2008 tuż tuż...

sławskiego 6a  rozpocznie się festyn 
dla najmłodszych w przededniu 
ich święta. W tym samym dniu dla 
nieco starszej młodzieży propozycje 
miłego spędzenia czasu przygotuje 
Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Marii Gwizdak z ulicy Andersena 4. 
W godzinach 10.00-14.00 odbędzie 
się na terenach wokół tej placówki 
„Harcerski Dzień Dziecka”. Dzień 
później tj. 1 czerwca na osiedlu Cho-
miczówka (okolice Pabla Nerudy 1)  
odbędzie się rodzinny organizowany 
od wielu już lat  festyn „Dzień Dziec-
ka na Chomiczówce”.  W programie  
znajdą się m.in. występy estradowe 
na scenie plenerowej laureatów 
wspomnianego już XIV Bielańskie-
go Przeglądu Zespołów  „Taneczny 
Krąg” i konkursu wokalnego „Mi-
krofon dla każdego”. Organizatorzy  
przygotowują cały szereg konku-
rencji sportowo-rekreacyjnych za-
równo dla dzieci i młodzieży, jak 
i dorosłych.

W programie festynu znajdą się 
również elementy promujące zdrowy 
tryb życia: pomiary ciśnienia tętni-
czego, próby wydolnościowe, pokazy 
udzielania pierwszej pomocy. 

Po raz pierwszy festyn rodzinny, 
przygotowywany głównie z myślą 
o najmłodszych będzie organizował 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Impreza ta odbędzie się 8 
czerwca na terenie campusu uczelni.

15 czerwca o godz. 12.00 na „Bie-
lański Festyn Rodzinny”  zaprasza 
Bielański Ośrodek Kultury. W oko-
licach stawów Brustmana  będzie 
można zobaczyć występy zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych, wy-
stawę plenerową lub wziąć udział 
w grach i zabawach  o charakterze 
rekreacyjno-sportowym. Przewidy-
wane są także prezentacje artystów 
profesjonalnych.

W momencie gdy piszę te słowa 
w trakcie przygotowań i ustaleń 
organizacyjno-programowych są 
imprezy parafialne na terenach w lub
wokół kościoła pw. Św. Zygmunta 
oraz kościoła pw. Zesłania Ducha 
Świętego. Swoje imprezy plenerowe 
przygotowują również WSM „Piaski 
oraz Ognisko TKKF „Piaski”.

Dni otwarte w bielańskich 
placówkach oświatowych

Jak co roku, w ramach Bielań-
skich Dni Kultury placówki oświato-
we w naszej dzielnicy organizują dni 
otwarte. Ideą tych działań jest po-

większenie grona dzieci i młodzieży 
uczestników  różnorakich warsztatów  
organizowanych przez te placówki. 
Dni te stanowią okazję do zaprezen-
towania  rocznych osiągnięć  dzieci 
i młodzieży  – uczestników zajęć

W dniu 17 maja na dzień otwar-
ty zaprasza Młodzieżowy Dom 
Kultury „Bielany” (ul. Cegłowska  
39). W parku na terenie ośrodka 
zostaną zaprezentowane osiągnięcia 
zespołów teatralnych, tanecznych, 
muzycznych, artystycznych działa-
jących w MDK „Bielany”.

Z kolei na początku czerwca 
w okresie od  2-ego do 5 -ego tego 
typu impreza odbędzie się w Mło-
dzieżowym Domu Kultury im. Marii 
Gwizdak. W programie  organiza-
torzy przygotowali : m.in. zajęcia 
otwarte tańca nowoczesnego i Break 
Dance, gry na instrumentach klawi-
szowych i gitarze czy też  przedsta-
wienia teatru kukiełkowego

Koncerty 
Jak co miesiąc zarówno w maju 

jak i czerwcu, będę realizowane 
koncerty w ramach pięciu bielań-
skich cykli muzycznych „Wieczory 
muzyczne” „Festiwal Muzyki Ka-
meralnej na Bielanach”  „Muzyka 
na Wrzecionie” „Jazz w Podziemiach 
Kamedulskich” i „Piosenka Literac-

ka w Podziemiach Kamedulskich”. 
W ramach tych cykli na Bielanach 
będzie my gościć  m.in.  Mariana 
Opanię,  Ewę Dałkowską czy Zbi-
gniewa Wegehaupta. 

Wystawy
W ramach BDK Biblioteka na 

Bielanach organizuje kolejną wysta-
wę związaną z naszą dzielnicą. Tym 
razem pragniemy przedstawić ulice 
Bielan. Wystawa opierać się będzie 
na archiwalnych zdjęciach przy-
bliżających mieszkańcom wygląd 
przedwojennych Bielan oraz rozwój 
dzielnicy po wojnie. Ciekawostką 
będzie sposób prezentacji wystawy. 
Aby umożliwić jak najszerszemu 
gronu osób poznanie miejsca, w któ-
rym mieszkają, część wystawy będzie 
eksponowana poza budynkiem Bi-
blioteki – na parkanach otaczających 
nową siedzibę Urzędu Dzielnicy Bie-
lany (wystawa outdoorowa na zbiegu 
ulic: Żeromskiego i Jarzębskiego). 

Prace nad wystawą trwają i w 
związku z tym Biblioteka zwraca się 
z prośbą do mieszkańców o pomoc 
w odszukiwaniu materiałów doku-
mentujących historię naszej dzielni-
cy. Poszukujemy przede wszystkim 
archiwalnych zdjęć. Osoby chcące 
udostępnić swoje zbiory proszone są 
o kontakt pod numerem tel. 835 43 

55 lub adresem mailowym: k.potapo-
wicz@bibliotekabielany.waw.pl 

Otwarcie wystawy zaplanowano 
na drugi tydzień czerwca.

Imprezy sportowe
Wiosenna aura służy  realizacji  

różnorakich projektów sportowych. 
Spośród kilkunastu organizowanych 
imprez wymieńmy chociaż trzy. 
10 maja w przeddzień oficjalnych
inauguracji Bielańskich Dni Kultury 
odbędzie się IX Bielański Rajd Ro-
werowy. Start: na AWF-ie, meta: na 
Polanie Prymasowskiej przy Dyrekcji 
Kampinoskiego Parku Narodowego.

28 maja  na terenie bielańskiej 
uczelni odbędzie się Sportowy Turniej 
Miast i Gmin. Z kolei 10 czerwca im-
preza dla naszych milusińskich – IX 
Bieg Przedszkolaków, miejsce: Przed-
szkole nr 240 (ul. Marymoncka 34).

Informacja o Bielańskich 
Dniach Kultury

Organizatorzy BDK pragną dotrzeć 
z informacją o planowanych projektach 
artystyczno-kulturalnych i sportowo-
-rekreacyjnych do jak największego 
kręgu odbiorców – głownie mieszkań-
ców naszej dzielnicy. W następnym nu-
merze „Naszych Bielan”, który ukaże się  
na przełomie I i II dekady maja zostanie 
przedstawione pełne kalendarium 
Bielańskich Dni Kultury. Będzie ono 
dostępne także na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. War-
szawy www.bielany.waw.pl. Ponadto 
planujemy wydanie okolicznościowego 
folderu zawierającego wspomniane  
szczegółowe kalendarium. Chcemy, by 
był on szeroko dystrybuowany – do-
stępny w dzielnicowych placówkach 
oświatowych i kulturalnych, w budyn-
kach naszego urzędu (m.in. w Wydziale 
Obsługi Mieszkańców i Wydziale 
Kultury). Planujemy także  rozdawać 
folder bezpośrednio mieszkańcom 
w najbardziej uczęszczanych punktach 
naszej dzielnicy.

Kończąc, zachęcam do lektury 
informacji o BDK, które będą się 
ukazywać i rzecz jasna – do uczest-
nictwa w imprezach.

Jarosław Bobin

a północy Danii, na cyplu 
wokół którego spotykają się 
morza, mieszkał mężczyzna, 

do którego nie przychodziły od ja-
kiegoś czasu żadne baśnie... — tak 
rozpoczął się występ artystów ze 
Stowarzyszenia Opowiadaczy Grupa 
Studnia „O”, w ramach Międzynaro-
dowego Dnia Książki dla Dzieci, or-
ganizowanego już po raz trzeci przez 
Bibliotekę Publiczną im. Staszica. 
Tym razem wydarzenia rozpoczęły 
się w wypożyczalni przy bielańskiej 
al. Zjednoczenia 19. „Paronat” nad 
imprezą objął m.in. znany duński baj-
kopisarz Hans Christian Andersen.

Dla dzieci z przedszkoli, szkół, 
a nawet gimnazjów, to kolejna okazja 
do kontaktu ze sztuką. Tym bardziej, 
że zainteresowanie książką stale ro-
śnie, zwłaszcza wśród najmłodszych. 
W akcję promocji książek dla dzieci 
włączyły się także władze samo-
rządowe najwyższego szczebla. Na 

Z baśnią wśród dzieci
Międzynarodowy Dzień Książki w bielańskich czytelniach

otwarciu obecny był m.in. członek 
Zarządu Dzielnicy Bielany Grzegorz 
Pietruczuk (na zdjęciu), który tuż 
przed występem grupy opowiadaczy, 
odczytał najmłodszym ciekawy wstęp 
do biografii Andersena. W dalszej
części nie obyło się bez pokazów ma-
gicznych, występów teatrzyków dzie-
cięcych, czy prezentacji japońskiej 
sztuki układania papieru origami.

Cykliczność imprezy gwarantuje 
nie tylko coraz wyższy poziom, ale 
także zwiększającą się popular-
ność wśród dzieci. Niebawem, po 
dokonaniu dalszych modernizacji 
i usprawnień bielańskich ośrodków 
kultury, można się także spodziewać 
zwiększenia możliwości i ilości tego 
typu imprez.
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Lidia Sacewicz 
Galeria postaci niezwykłych

Lidia Sacewicz, 
niegdyś zawo-
dowo związa-
na z dziedziną 
geofizyki (eme-
rytowany pra-
cownik Insty-
tutu Geofizyki 
Polskiej Aka-
demii  Nauk) 
przez  długie 
lata działała na 
niwie  chrze-
ścijańskiej, jako poetka, autorka artyku-
łów, solistka-śpiewaczka. Trwałym śladem 
jej twórczości są zbiorki poezji: wydany 
w 1978 r. w USA tomik „Patrząc w niebo” 
oraz tegoroczna publikacja - „Lidia Sacewicz, 
wiersze”, wydana staraniem warszawskiej 
społeczności protestanckiej.

Wiersze Lidii Sacewicz powstawały 
w latach 1958 -1980 i są, cytując przedmowę 
do drugiego wydania: „zapisanym w poezji 
życiem wewnętrznym osoby wierzącej, świa-
dectwem poszukiwania Bożej Prawdy, odwo-
ływania się do niej nieustannie we własnym 
życiu. Wyrazem głębokiej potrzeby rozmowy 
z bliźnimi, podziwu dla Piękna Stworzenia 
i przeżycia Sensu Krzyża. Pewności Zbawienia 
poprzez wiarę i znajdowania Bożej Miłości 
w spojrzeniu drugiego człowieka.”

Lidia Sacewicz urodziła się jeszcze 
w przedwojennej Warszawie. Jej rodzice, 
Eleonora i Bolesław Wojtanowie, mieszkali 
w Śródmieściu, przy Mazowieckiej. W albu-
mach rodzinnych zachowały się zdjęcia ze 
spacerów po Ogrodzie Saskim, Krakowskim 
Przedmieściu, Starówce. Działania wojenne 
szybko odebrały rodzinie dach nad głową, 
przyszła bieda i głód.

Lata powojenne to mieszkanko na Gro-
chowie, w którym żyła już pięcioosobowa 
rodzina Wojtanów i przydomowy ogródek, 
gdzie wśród zieleni, niewidziana przez nikogo, 
mała Lidia z marzeń i książek tworzyła swój 
własny świat.

Jako młoda dziewczyna - wysoka, bardzo 
szczupła, o szlachetnej, delikatnej urodzie 
i takim wnętrzu, ujawniła artystyczne talenty 
pisząc poezję i prozę, malując, śpiewając. Po-
mimo swojej inności miała serdeczne kontak-
ty z rówieśniczkami i grono zainteresowanych 
nią młodych gentlemanów.

Zarówno poezja, jak i śpiew skupiały się 
wokół tematyki religijnej. Tak jak jej rodzice 
była aktywną uczestniczką spotkań spo-
łeczności ewangelicznej. Na jednym z nich 
poznała przyszłego męża - Jerzego.

Od wczesnych lat młodości jej życie było za-
wsze bardzo pracowite, dzieliła czas pomiędzy 
pracą zawodową z długimi, wczesnoporannymi 
dojazdami przez całą Warszawę, a intensywną 
działalnością społeczną na niwie kościelnej.

W 1982 roku z córką Grażyną odbyła to-
urnée koncertowe po Kanadzie, gdzie razem 
śpiewały z dużym sukcesem (między innymi 
przed dwutysięczną publicznością).

Pierwsze wydanie zbioru poezji Lidii Sace-
wicz zawędrowało wraz z pielgrzymką do sa-
mego Papieża. Jan Paweł II, wysoko oceniwszy 
poezję bogatą w chrześcijańską treść, umieścił 
tomik wierszy w Bibliotece Papieskiej.

Lidia Sacewicz, od wielu lat mieszkanka 
Bielan, jest żoną Jerzego Sacewicza, geofizyka, 
polarnika, społecznika działającego na Biela-
nach, członka Rady Osiedla Wawrzyszew.

Córka Grażyna jest zawodową śpiewacz-
ką, a piętnastoletnia, ukochana wnuczka An-
na-Magdalena, aktorka amatorskiego ruchu 
teatralnego, podziela twórcze, artystyczne 
pasje rodzinne.

Mieczysław Pierzchała

 Dział I Rodzaj zadania i wysokość środków pu-
blicznych przeznaczonych na jego realizację zadanie 
– organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych 
i sportowo-rekreacyjnych 23.500 zł. 

Dział II Zasady przyznawania dotacji 
1. Postępowanie konkursowe odbywać się bę-

dzie przy uwzględnieniu zasad określonych w usta-
wie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 873 z późn. zm.). 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przy-
znaniem dotacji. 

3. Zadanie, o którego realizację ubiega się ofe-
rent, powinno być przedmiotem jego działalności 
statutowej. 

4. Zgodnie z zapisami statutu, terenem działania 
oferenta powinno być m.st. Warszawa. 

5. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach 
kwota dofinansowania przekroczy wysokość środ-
ków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega 
się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowa-
nego dofinansowania, stosownie do posiadanych 
środków, W przypadku konieczności zmniejszenia 
kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. 
W takim przypadku oferent może negocjować 
zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wy-
cofać swoją ofertę. 

6. Prezydent m.st. Warszawy może odmówić 
podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania 
dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, 
gdy okaże się, że:  rzeczywisty zakres zadania zna-
cząco odbiega od opisanego w ofercie;  podmiot lub 
jego reprezentanci utracili zdolność do czynności 
prawnych;  zostały ujawnione, nieznane wcześniej, 
okoliczności podważające wiarygodność i rzetelność 
oferenta. 

7. Oferent może wydatkować środki przyznane 
mu w trybie dotacji, po dacie podpisania umowy 
z m.st. Warszawą. Wydatki poniesione przed tą datą 
nie będą mogły być rozliczone. 

8. Dofinansowanie nie może przekroczyć 
80 % całkowitych kosztów zadania. 9. Prezydent 
m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania 
przyczyny. 

Dział III Termin i warunki realizacji zadania 
1. Realizacja zadań, o których mowa w dziale I, 

następuje w terminie: 15.06. – 31.10.2008 r. i obej-
muje okres po dacie podpisania umowy. 

2. Podmiot składający ofertę na realizację 
zadania, o którym mowa w dziale I, powinien 
mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego 
typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe 
w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do 
takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. 

3. Oferenci, którzy nie mają możliwości samo-
dzielnej realizacji zadania, powinni podać w ofercie 
informację na ten temat i załączyć do oferty doku-
menty potwierdzające możliwość wykonania tego 
zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie 
podmiotem (osobą fizyczną lub prawną - np. umowa 
przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie okre-
ślonej części zadania). 

4. Szczegółowy termin i warunki realizacji 
zadania zostaną określone w umowie. 

Dział IV Miejsce i termin składania ofert, wy-
magane dokumenty 

1. Oferty należy składać, na formularzu zgod-
nym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania 
publicznego i ramowego wzoru umowy o wyko-
nanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 
2207), w Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy – Warszawa, ul. Lipińska 2, 
pok. 211, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od 
daty ogłoszenia konkursu. Termin składania ofert 
upływa 19 maja 2008 r. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, 
opisanej następująco: nazwa i adres podmiotu 
– w przypadku zaś składania przez jeden podmiot 
kilku ofert, załączniki w postaci: 

§ aktualnego odpisu z rejestru; 
§ sprawozdania merytorycznego z działalności; 
§ sprawozdania finansowego; 
§ oświadczenia oferenta; 
§ kopii statutu organizacji; należy złożyć 

w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie 
opisanej następująco: załączniki do ofert i dalej 
nazwa podmiotu. 

2. Formularz oferty i oświadczenie oferenta 
(załącznik do oferty) można otrzymać w Wydzia-

OGŁOSZENIE 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, kierowanych do mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy – zasięg dzielnicowy, przedmiotem którego jest następujące zadanie: organizowanie imprez sportowych, re-
kreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, obejmujące: wsparcie organizacji imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy 
Bielany, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, głownie emerytów i rencistów po 55 roku życia.

le Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy lub pobrać ze strony internetowej http://
www.um.warszawa.pl/ngo - aktualnie trwające 
konkursy. 

3. Oferta niezłożona we wskazanym terminie 
lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie 
będzie objętą procedurą konkursową. 

4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, 
o którym mowa w ust. 1 tego działu podpisanego 
przez osoby upoważnione do składania oświad-
czeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, należy 
dołączyć: 

§ aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub od-
powiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowa-
nie osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od 
daty wystawienia 

§ sprawozdanie merytoryczne z działalności 
(zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 
4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) za 2007 rok lub, w przypadku krótszej 
działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia 
złożenia oferty; 

§ sprawozdanie finansowe składane do we-
wnętrznych organów nadzorujących, za rok obra-
chunkowy 2007. Sprawozdanie finansowe musi być 
sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694 z późn. zm) – musi składać się z trzech 
elementów: bilans, rachunek wyników lub rachunek 
zysków i strat, informacja dodatkowa. 

§ umowę partnerską lub oświadczenie part-
nera (w przypadku wskazania w pkt V.1. oferty 
- partnera); 

§ kopię statutu organizacji; 
§ oświadczenie, na formularzu OŚWIADCZE-

NIE OFERENTA, podpisane przez osoby posiada-
jące prawo do składania oświadczeń woli; 

§ inne nieobowiązkowe, jak rekomendacje, 
opinie itp. 

5. Wszystkie kopie złożonych dokumentów 
powinny zostać poświadczone za zgodność z ory-
ginałem przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, a w 
przypadku udzielenia upoważnień do reprezentacji, 
powinny być dołączone do oferty. 

Dział V Termin, tryb i kryteria stosowane przy 
dokonywaniu wyboru oferty 

1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi 
w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

2. Oferty sporządzone prawidłowo pod wzglę-
dem formalnym zostaną przekazane do zaopinio-
wania do Zespołu Opiniującego, powołanego przez 
Prezydenta m.st. Warszawy. Za ofertę nieprawidłową 
pod względem formalnym uznaje się ofertę nie-
kompletną, tj. wypełnioną niezgodnie z zapisami 
formularza, bez wymaganych załączników, podpi-
sów osób uprawnionych, pieczęci lub sporządzoną 
na innym formularzu. 

3. Przy rozpatrywaniu ofert Zespół Opiniujący 
będzie kierował się w szczególności: 

§ zgodnością oferty z zadaniem określonym 
szczegółowo w konkursie; 

§ oceną możliwości realizacji zadania przez 
organizację, 

§ zadeklarowaną przez organizację jakością 
działania, w tym kwalifikacjami osób, przy udziale 
których zadanie ma być realizowane, 

§ kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym 
zadeklarowanym udziałem innych środków w re-
alizacji zadania, 

§ realizacją zadań zleconych podmiotowi 
w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność 
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych 
na ten cel środków (o ile podmiot realizował już 
zadania ze środków Miasta), 

§ wysokością dotacji przeznaczonej na realizację 
zadania, 

§ dzielnicowym charakterem przedsięwzięcia; 
§ doświadczenie w organizacji tego typu za-

dań, 
§ wiarygodnością finansową oferenta - m.in. 

brak zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu 
Skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni 
okres sprawozdawczy; 

4. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st. War-
szawy, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Opi-
niującego. 

5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie kon-
kursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany oraz 
na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy 
w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert. 

wiecień obfitował w ważne wydarzenia 
w szkole przy ul. Kolektorskiej. W dniu 
15 kwietnia 2008 odbyła się I finałowa 

edycja konkursu „Rozrywki Matematyczne dla 
Gimnazjalistów 2008”, skierowana do uczniów 
warszawskich Szkół Gimnazjalnych. 

Burmistrz Dzielnicy Bielany Zbigniew 
Dubiel osobiście zainaugurował I edycję 
konkursu matematycznego, nad którym jed-
nocześnie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty 
objął Honorowy Patronat. Konkurs składał się 
z dwóch etapów, najpierw szkolnego, w którym 
wzięło udział 276 uczniów, w tym ok. 100 
z gimnazjów bielańskich. Do drugiego etapu 
finałowego zakwalifikowało się 144 gimna-
zjalistów, w tym 56 z bielańskich gimnazjów. 

Burmistrz nagrodził laureatów
Konkursy w Zespole Szkół nr 10 im. St. Staszica

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczo-
we (których fundatorem był również burmistrz 
Bielan), a wszyscy uczestnicy dyplomy. 

12 kwietnia 2008 odbył się Finał konkursu 
polonistycznego „Ortografia na medal”, jego 
organizatorem było Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Polonistów SNAP oraz Zespół Szkół Nr 10 
im. Stanisława Staszica. Burmistrz Dubiel za-
szczycił swoją obecnością uroczystość wręcza-
nia nagród, jednocześnie fundując i wręczając 
4 nagrody dla uczniów szkół bielańskich.

Poziom obu konkursów był bardzo wy-
równany i dość wysoki, a o ich popularności 
i atrakcyjności świadczył fakt, że swym zasię-
giem objęły nie tylko teren Warszawy.

Dyrekcja szkoły
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owy kampus Uniwersytetu im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. 
Wóycickiego 1/3 na Bielanach zyskał 

najbardziej okazały obiekt. Uroczystość po-
błogosławienia budynku z aulami „Auditorium 
Maximum” oraz nadanie Auli Głównej imienia 
Roberta Schumana miała miejsce 17 marca. Od 
letniego semestru, czyli od lutego br., studenci 
mają wykłady już w nowych salach.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Ru-
mianek witając zebranych gości zaprezentował 
inwestycję. — Przeżywamy bowiem podniosłą 
uroczystość, która zamyka niejako pierwszy 
etap naszego wielkiego, długofalowego przed-
sięwzięcia, jakim jest budowa Centrum Edu-
kacji i Badań Interdyscyplinarnych na drugim 
kampusie naszego dynamicznie rozwijającego 
się Uniwersytetu — powiedział rektor. 

Wśród zebranych gości obecny był m.in. 
metropolita warszawski i Wielki Kanclerz 
UKSW ks. abp Kazimierz Nycz, rzecznik pra-
sowy Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Józef 
Kloch, dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce Róża Thun, rektorzy 
uczelni wyższych, a także burmistrz Dzielnicy 
Bielany Zbigniew Dubiel wraz z posłanką na 
Sejm RP Joanną Fabisiak.

Aktu pobłogosławienia nowego budynku 
dokonał abp Kazimierz Nycz, który zaznaczył, 
że symbolem szczególnym jest wybór na pa-
trona Auli Głównej Roberta Schumana. Był to 

Otwarcie z wielką pompą
Szybki rozwój UKSW 

bowiem wielki mąż stanu, wybitny chrześcijanin 
i katolik, który zasłużył na to miano swoją da-
lekowzrocznością. — Mamy więc wychowywać 
na tej uczelni ludzi, którzy potrafią myśleć da-
leko. Tej dalekowzroczności życzę wszystkim” 
— kontynuował arcybiskup.

Postać Schumana pojawiła się także w wy-
stąpieniu Róży Thun, która zachęcała spo-
łeczność UKSW, by poznawała bliżej patrona 
i uczyła się od niego – człowieka niezwykle 
skromnego, odważnego, który był politykiem 
o wielkiej wizji. — Ta jego wizja zrealizowała 
się dalej, niż planował – podkreśliła. 

Po oficjalnych wystąpieniach, władze
Uniwersytetu i Dzielnicy Bielany podpisały 

akt porozumienia, na mocy którego budynek 
z aulami ma służyć nie tylko studentom, ale 
także ma być miejscem integracji społeczności 
lokalnej. Dzielnica Bielany została zaproszona 
także do współpracy w ramach budowanego 
przez UKSW Centrum Edukacji i Badań In-
terdyscyplinarnych. 

W holu głównym arcybiskup Nycz i prof. 
Rumianek dokonali odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej Patrona Auli. Całość uroczystości 
uświetnił Chór UKSW pod dyrekcją ks. prof. 
Kazimierza Szymonika i koncert kameralny 
kwintetu instrumentów dętych Opery Naro-
dowej.

Tadeusz Olechowski

Trudne tematy – 
ciekawe tematy

Bielańskie Wykłady 
Otwarte

„Czy w Kościele są rozwody”, albo „Jak 
zostać milionerem na giełdzie” – to niektóre 
z tematów Bielańskich Wykładów Otwar-
tych. Prelekcje organizowane przez Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
skierowane są do młodzieży i mieszkańców 
Warszawy. Celem jest zaprezentowanie 
szerszemu audytorium dorobku naukowe-
go UKSW. Z ANNĄ MODRZEJEWSKĄ, 
specjalistą ds. kształtowania wizerunku 
uczelni rozmawia Paweł Hermanowski.

Jakie są Bielańskie Wykłady Otwarte? 
Czy są przystępne, ciekawe dla zwykłego 
człowieka, czego można się tam dowie-
dzieć?

Przygotowując program Bielańskich 
Wykładów Otwartych chcieliśmy, aby 
przybrały one zarówno kształt naukowej 
prezentacji, jak i formę otwartego spotkania 
z nauką. Nasi prelegenci przygotowując 
swoje tematy, szczególną uwagę zwracali 
na fakt „przydatności” informacji przeka-
zywanej podczas wykładu. Stąd narodziły 
się takie współczesne tematy jak „Quo vadis 
człowieku informatyczny — czyli o zagro-
żeniach współczesnego Internetu” czy też 
np. “Jak zostać milionerem na giełdzie?”  
Są to tematy bardzo aktualne . Staramy się, 
aby wizyta na BWO nie tylko zmuszała do 
intelektualnego wysiłku, ale przede wszyst-
kim pokazywała, jak nauka pomaga nam na 
co dzień. Nie zawsze zdajemy sobie z tego 
sprawę.

Kto prowadzi wykłady?
Najczęściej wykład wygłasza jedna 

osoba. Zdarza się jednak, że w niedziele 
uczestnicy BWO mają możliwość wysłu-
chania więcej niż jednej prelekcji. Program 
BWO został tak pomyślany, aby wykłady 
prowadzone były przez profesorów ze 
wszystkich dziedzin obecnych na UKSW. 
Są zatem prawnicy, teolodzy, socjolodzy, 
fizycy, matematycy, kanoniści, pedagodzy.

Jakie jest zainteresowanie BWO.? Ile 
osób przychodzi na wykłady?

Przyznam szczerze, że w pierwszej 
edycji mieliśmy problem z frekwencją, na 
co wpływ miały takie czynniki jak czas 
i miejsce — czwartek godz. 17.00. Mając 
na uwadze, że często nasi uczestnicy są 
osobami dość zajętymi, zaś i organizacja 
wykładów w tygodniu pracy okazała się nie 
do końca trafną, przenieśliśmy prelekcje na 
drugą niedzielę każdego miesiąca na godz. 
12.00. Posunięcie to polepszyło znacznie 
frekwencję, która kształtuje się obecnie 
w granicach 40–70 osób. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości liczba uczestników wyraźnie 
się podniesie, gdyż nadal się rozwijamy.

Czy istnieje możliwość dyskusji z wy-
kładowcami?

Wykłady bielańskie ze względu na cały 
charakter przedsięwzięcia mają otwartą 
formę. Wykładowcy UKSW na początku 
spotkania przedstawiają swoje poglądy 
na dany temat. Druga część jest otwartą 
dyskusją pomiędzy uczestnikami a pro-
wadzącym. Jeżeli nasi uczestnicy nie do 
końca wyczerpią swoją ciekawość, mają 
możliwość również późniejszego kontaktu 
drogą emailową z wykładowcami.

Ile wykładów odbędzie się w tej edy-
cji?

W II edycji BWO odbyło się już 6 wy-
kładów, do wakacji pozostało jeszcze 4. 

Dziękuję za rozmowę.

poniedziałek 21 kwietnia br. Zbi-
gniew Dubiel, burmistrz Dzielnicy 
Bielany przyjął w Urzędzie przy ul. 

Przybyszewskiego 70/72 laureatów bielańskiej 
edycji konkursu: „Katyń, Prawda i Pamięć”.

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Domeyki: Ewa Dobrowolska, Maciej Kost-
kowicz i Maciej Kowalówczany w obecności 
swojej nauczycielki Ewy Czyż i organizatora 
konkursu Haliny Kurpińskiej (Warszawska „So-
lidarność” Oświatowa) z rąk burmistrza odebrali 
Znicz Pamięci, który zabiorą na VII Pielgrzymkę 
Młodzieży Warszawskiej, aby zapalić go na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. 

Oprócz wspomnianej trójki uczniów 
w dniu wyjazdu dołączy do nich jeszcze Ja-
rosław Kalbarczyk  oraz Łukasz Karczemny. 
Fundatorem nagród dla młodych bielańczyków 
jest burmistrz Zbigniew Dubiel.

Tadeusz Olechowski

Bielański Znicz Pamięci zapłonie w Katyniu
Rozstrzygnięcie bielańskiej edycji konkursu:  „Katyń, Prawda i Pamięć”

Jest Patron Szkoły
Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 27 

września 2007 r. Gimnazjum nr 74, wchodzące 
w skład Zespołu Szkół nr 49, otrzymało imię 
Wojciecha Górskiego. Uroczystości związane 
z nadaniem imienia odbędą się na terenie szkoły 
w dniu 25 kwietnia 2008 r. i zostaną połączone 
z obchodzonym od lat przez LX LO im. Wojcie-
cha Górskiego Dniem Patrona szkoły.

Szczegółowe relacje z uroczystości przeka-
żemy w następnej korespondencji.

Zbiórka na rzecz szkoły w Laskach
Uczniowie klasy 2 B Gimnazjum nr 74, 

pod kierunkiem wychowawcy Barbary Rybak, 
wstrząśnięci tragedią niewidomych uczniów ze 
szkoły w Laskach (pożar budynku szkoły), zorga-
nizowali kawiarenkę, w której sprzedawali ciasta 
własnego wypieku, kawę, herbatę oraz różnego ro-
dzaju własnoręcznie wykonane ozdoby. Dochód 
ze sprzedaży w wysokości 1100 zł został przeka-
zany na konto odbudowy spalonej szkoły.

Dyrekcja Szkoły

Nadanie imienia Gimnazjum
Ważne wydarzenia w Zespole Szkół nr 49
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Burmistrz Zbigniew Dubiel wręcza młodzieży Znicz Pamięci

Zbigniew Dubiel, Jolanta Lipszyc - dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy, Róża Thun, ks. Ryszard Rumianek, poseł Joanna Fabisiak i abp Kazimierz Nycz  
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Nasze sprawy
Wielkanocnych spotkań czar

Irma Wieczorkowska-
Bednarek
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marca burmistrz Bielan 
Zbigniew Dubiel ze swo-
im zastępcą Kacprem 

Pietrusińskim zaprosili seniorów 
z Ośrodka Wsparcia Nr 1 na „ja-
jeczko” do dolnego kościoła pw. Św. 
Zygmunta. Zespół Ośrodka przy-
gotował spotkanie dla ok. 150 osób, 
z pięknymi dekoracjami, tworzony-
mi przez podopiecznych na zajęciach 
plastycznych już od stycznia. Uro-
czysty nastrój wprowadził koncert 
chóru „Musica Aeterna”. Piękny to 
był pomysł uświetnienia wielkanoc-
nego spotkania. A potem po poświę-
ceniu jadła przez księdza z parafii 
Św. Zygmunta, spożywaliśmy dary 
Boże, ciesząc się, że jesteśmy razem 
i słuchając pana Mariusza z Ośrodka 
Wsparcia Nr 2, który śpiewał nam 
okolicznościowe pieśni i piosenki 
własnego autorstwa. Tradycyjnie też 
nie zabrakło wierszowanych życzeń, 
które Ewa Mossakowska składa 
seniorom na wszystkich wspólnych 
spotkaniach. 

* * *
18 kwietnia kolejne „jajeczko”, 

w sali balowej AWF, dla podopiecz-
nych Ośrodka Wsparcia Nr 2: od-
działu dziennego, Klubu Seniora 
oraz dla – mających siedzibę w tym 
ośrodku – kombatantów i człon-
ków Zespołu Animatorów Kultury. 
W sumie spotkało się tu ok. 130 
osób, licznie też przybyli goście 
oficjalni, z Zarządu i Rady Dzielnicy 
oraz przedstawiciele władz uczelni 
– z Rektorem. Organizatorzy – wła-
dze Dzielnicy i Ośrodek Pomocy 
Społecznej – umożliwili przygoto-
wanie sutego „święconego”, a rolę 
gospodarzy pełnił zespół ośrodka, 
zapobiegliwie dbając, aby gościom 
niczego nie brakowało. I tu wystąpił 
chór „Musica Aeterna”, a potem grał 
nam i śpiewał pan Mariusz. Pan rek-

tor, składając seniorom życzenia, za-
powiedział zorganizowanie na AWF 
kolejnego lata w mieście. Dziękuje-
my Ci, Akademio, za przychylność 
dla bielańskich seniorów.

* * *
Do Klubu Mieszkańców „Cho-

miczówka” na spotkanie wielkanoc-
ne zaprosili seniorów Przewodni-
czący Rady Dzielnicy Michał Sikor-
ski i prezes WSBM Chomiczówka 
Edward Młynarczyk. Byli oficjalni 
goście z Dzielnicy i z WSBM, i dużo 
serdecznych życzeń; pyszne jedzenie 
dla ponad 150 osób – przedstawicieli 
wszystkich bielańskich klubów, kół 
i stowarzyszeń seniorskich – ele-
gancko podały członkinie miejsco-
wego Klubu Seniora (a potem, jak 
zwykle, wszystko po gościach po-
sprzątały i pozmywały). Poświęcenia 
dokonał ksiądz z parafii Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych. 

* * *
Nazajutrz, 19 marca, „jajeczko” 

w klubie „Barka” (Stowarzyszenia 
„Vis Major”), który to klub jest 
oczkiem w głowie naszej radnej 
– Renaty Banasiak. Odbyło się 
w pobliskiej klubowi szkole – a były 
tego dnia Józefinki i Święty Józef 
postu nie przyjmuje. Zjechał za-
tem na Renatowe „jajeczko” wielce 

zaprzyjaźniony z Bielanami zespół 
Kujawy Bachorne i taką wprowadził 
atmosferę, że nawet oficjalni goście 
puścili się w tany. Oczywiście, nie od 
razu, bo najpierw nastąpiły życzenia 
– składał je pan burmistrz, zastępcy 
burmistrza, przewodniczący Rady 
Dzielnicy, poseł Joanna Fabisiak 
i właściwie wszyscy goście, a przyby-
ło ich wielu, z Dzielnicy, OPS, szkoły, 
z przedstawicielami kombatantów 
włącznie. „Barka” słynie tym, że na 
wszystkich spotkaniach śpiewa się 
tam „Barkę”, więc ją zaśpiewaliśmy, 
ze wzruszeniem, bo była to ulubiona 
pieśń Jana Pawła II. Były wiersze, 
było słowo wiązane naszej Renaty, bo 
dyskretnie, ale prowadziła imprezę. 
Vis Major nie jest stowarzyszeniem 
seniorskim, lecz stowarzyszeniem 
pomocy seniorom, więc i na tym 
„jajeczku” było ich ponad 100.

Teresa Wyrzykowska, twórczyni 
i aranżerka zespołu Kujawy Bachor-
ne opowiadała ciekawie o tradycji 
zapustowej i wielkanocnej na Ku-
jawach, a tymczasem radny Leszek 
Kujawa z utęsknieniem czekał na 
pieśń „Kujawy, Kujawy – ziemio 
ma”. Na koniec tej części imprezy 
uformowało się wielkie koło, w które 
włączał się kto żyw. W ten sposób, 
śpiewając wspólnie ulubioną pieśń 
naszego radnego, znaleźliśmy się 
w sali bufetowej, gdzie czekało 
jedzenie pracowicie przygotowane 
przez dziewczyny z „Vis Major”: te 
sałatki! te śledziki! te wędlinki! Aż 
chciało się przywołać stare polskie 
porzekadło wielkanocne: „Nakroimy 
szyneczki, umoczymy w chrzanie 
– jakżeś dobrze uczynił, żeś zmar-
twychwstał, Panie!”

* * *
Dotarliśmy natomiast, w Wielką 

Niedzielę, do klubu „Pod podłogą 
z jadłem”, gdzie Zbyszek Dolecki 
urządził „śniadanio-obiad” dla 
seniorów samotnych. Przyszła Kry-
styna Sienkiewicz złożyć nam życze-
nia, w to – jak powiedziała – święto 
nadziei, a ksiądz Longin z parafii św. 
Jozafata, kapelan seniorów żolibor-
skich, mówił o wielkiej dziś potrze-
bie społecznej – pomocy drugiemu 
człowiekowi. Jedzenie było pyszne 
a obfite, dzięki sponsorom Żolibor-
skiego Zespołu Społeczno – Cha-
rytatywnego: cukierniom „Blikle” 

z Placu Wilsona, „Ziółek i Syn” z ul. 
Potockiej, „Bom Bom”, sklepom 
„Ziółek”, „Trio”, WSS Społem, firmie 
„Hetman” i barowi „Bonus”. Zespół 
z prezesem Zbyszkiem Doleckim 
składa wszystkim serdeczne podzię-
kowania.

* * *
Minęła Wielkanoc, a na Biela-

nach świąteczne spotkania senio-
rów jeszcze trwały. 26 marca Biuro 

Polityki Społecznej Urzędu Miasta, 
Ognisko TKKF „Chomiczówka” 
i WSBM „Chomiczówka” zaprosili 
miejscowych seniorów na „jajeczko” 
do Klubu Mieszkańców przy Pabla 
Nerudy. Niezwykła to była impre-
za. Wielką niespodzianką okazał 
się występ chóru tutejszego Klubu 
Seniora. Istnieje on od niedawna, 
a wielkanocne pieśni, niełatwe 
przecież w chóralnym wykonaniu, 
rozbrzmiewały zgodnie i czysto. 
Następnie koncertował znany zespół 
wokalny „Świerszcze”, grając naj-
piękniejsze melodie naszej religii. 

I ostatnie z okołowielkanocnych 
spotkań: wiosenny bal dla seniorów 
w Bielańskim Ośrodku Kultury - 6 
kwietnia. Bawili się na nim człon-
kowie wielkiego Klubu Seniora przy 
BOK, któremu przewodniczy Halina 
Kondas. Składając życzenia powie-
działa, że święto Zmartwychwstania 
i czas wiosenny budzą nadzieję, 
którą trzeba pielęgnować, bo dobrze 
jest żyć nadzieją.

Balowicze zajęli trzy sale w BOK! 
W dwóch rozstawiono stoliki z po-
częstunkiem dla ok. 150 osób. Były 
– oczywiście – jajeczka, a oprócz 
nich sałatki, wędliny, ciasto... Stoliki 
zostały na ten wieczór wyniesione 
z sali z estradą, aby było więcej 
miejsca do tańca. Bardzo się to 
podobało seniorom. Zobowiązali 
nas też do przekazania serdecznych 
podziękowań Dyrekcji BOK i pani 
dyrektor Wandzie Ścieżyńskiej za 
udaną imprezę.

godnie z planem tegoroczna  
„kombatancka trzecia środa” 
marca miała charakter bardzo 

uroczysty, bowiem z okazji Świąt 
Wielkanocnych  na tradycyjne „ja-
jeczko”  z kombatantami przybyło 
wielu gości. Organizatorzy spotkania 
– naczelnicy wydziałów  Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia (Alicja Tyc) oraz 
Kultury (Jarosław Bobin) zaprosili 
do sali bankietowej AWF   przedsta-
wicieli władz Dzielnicy Bielan i Żo-
liborza, radnych, Związku Inwalidów 
Wojennych, panią poseł Joannę Fa-
bisiak, rektora AWF prof. Henryka 
Sozańskiego, komendanta WKU, 
naczelnika Straży Miejskiej, człon-
ków zarządu Związku Sybiraków 
Wiesławę Żywiecką  i Teresę Skiba, 
grupę 25. osób z Bielańskiego Klubu 
Kombatanta, Grupę AK „Kampinos” 
(35 osób), przedstawicieli „Szarych 
Szeregów”, Narodowych Sił Zbroj-
nych – razem około stu sześćdziesię-
ciu osób. (Niech mi wybaczą te osoby, 
których nie wymieniłem, ale…).

Uroczystość rozpoczęła się od 
krótkiej modlitwy i pozdrowień 
wygłoszonych przez kapelana bielań-

Wielkanocne spotkanie kombatantów

skich kombatantów, księdza dziekana 
płk. Bogusława Pasternaka. Oklaski-
waliśmy też wręczenie burmistrzowi 
Zbigniewowi Dubielowi odznaki 
„Za zasługi dla ZKRPiBWP, za wy-
trwałość i skuteczność w społecznym 
działaniu na rzecz rozwoju ruchu 
kombatanckiego i krzewienie jego 
pięknych tradycji”. Uhonorowano 
też prezesa Bielańskiego Klubu Kom-
batanta por. Stanisława Kramarza 
dyplomem uznania nadanego przez 
ZKRPiBWP „w podzięce za czynioną 
z pobudek patriotycznych chwalebną 
działalność społeczną w dziedzinie 
utrwalania i upowszechniania histo-
rycznych dokonań polskiego oręża 
(…) a także za działalność w zakresie 
pogłębiania międzypokoleniowego 
solidaryzmu i pojednania kombatan-
tów i ofiar wojny”.

Po serii krótkich wystąpień z ży-
czeniami świątecznymi uczestnicy 
spotkania skoncentrowali się na kon-
sumpcji  smacznego wielkanocnego 
poczęstunku.

Organizatorzy „wielkanocnego 
jajeczka” zasługują na gratulacje.

Mieczysław Pierzchała

PODZIĘKOWANIE
Polski Związek Niewidomych Koło Żoliborz-Bielany-Łomianki składa 

serdeczne podziękowania za pomoc w organizowaniu imprez świątecznych:
Bielańskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, a zwłaszcza pani dyrektor 
Wiesławie Puciłowskiej i pani wicedyrektor Anicie Kucharskiej oraz 
Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Oddział Bielany, a zwłaszcza 
pani Prezes Jadwidze Przetackiej-Oksiętowicz i pani Wiceprezes Stefanii 
Dąbrowskiej.

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.
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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.
– 8 maja.

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.
– 5, 12, 19, 26 maja.

3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Działal-
ności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 10.00 – 11.00.
– 13, 27 maja.

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.
– 5, 19 maja.

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.
– 13, 27 maja.

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.
– 12, 26 maja.

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.
– 12, 26 maja.

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.
– 6, 27 maja.

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.
– 6 maja.

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

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.
– 15 maja.

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.
– 

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

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.
– 19, 26 maja.

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.
– 7, 21 maja.

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.
– 29 maja.
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, 
godz. 16.00 – 17.00.
– 7 maja.

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
– 13 maja.
Szk. Podst. Nr 77 ul. Samogłoski 9, godz. 17.30 
– 19.00.
– 20 maja.

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.
– 7 maja.

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.
– 5 maja.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 14 maja.

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

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.
– 5 maja.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, 
godz. 19.15- 20.00.
– 12, 19, 26 maja.

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.
– 6, 20 maja.

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.
– 5 maja.
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DAM PRACĘ
• Klub sportowy Forest zatrudni konserwatora, najlepiej emeryta ul. 
Marymoncka 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.

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
• Tanio! Sklejkę (nową) rozbieraną, różne grubości, listwy heblowane dł.80 
cm÷200 cm÷230 cmx10 cm i inne drewno. Tel. 022 834 97 49.

• Działkę budowlaną o pow. 960 m2, 32x33, pozwolenie na bliźniaczy dom, 
Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Bezpośrednio. Tel. 0608 477 588.

• Nexia,1996/wrzesień, 1- szy właściciel, garażowany, przebieg 115 tys. 
km, tel. 510 401 221.

• Sprzedam 3 działki po 1000 m2, dwie rolne, Mazury- jezioro Kiejtuty Stare, 
jedna budowlana Wólka Radzymińska. Tel. 0609 574472.

• Sprzedam działkę w gm. Leoncin lub zamienię na mieszkanie w W-wie 
najchętniej Bielany-Żoliborz. Tel. 022 864 58 84.

• Zegar podłogowy, stary Gustav Becker, cena 3000 zł,  aparaty fotogra-
ficzne: Zenit 12 xp – 100 zł, Zenit 122 – 80 zł, ciśnieniomierz rtęciowy
lekarski – 60 zł. Tel. 022 751 48 19.

• Biurko dębowe pod komputer i nie tylko (120 x 60 x 75) + podstawka pod 
monitor. Stan idealny. Cena 300 zł. Tel. 505 795 268.

• Aparat fotograficzny: Zenit 12 xp – 100 zł, Zenit 122 – 100 zł, Zenit E – 40
zł. Tel. 505 795 268.

• Ciśnieniomierz rtęciowy lekarski z etoskopem – 60 zł. Tel. 505 795 268.
• Opla Astrę 98 r., 172 tys. km, benzyna-gaz, biały, II właściciel, wymieniony 
rozrząd, udokumentowany przebieg. Cena 6.800 zł. Tel. 0501 928 007.

• Zegar podłogowy, stary Gustav Becker, cena 3000 zł. Tel. 022 751 48 19.
• Sprzedam bardzo smaczne białe ziemniaki 0,30 gr. za kg, wielką ilość, 
kilka ton. Tel. 083 357 10 66.

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

• Wynajmę lokal 90 m2 na hurtownię lub magazyn, W-wa Bielany, ul.Wól-
czyńska. Tel. 0696 434 247.

• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu bez nałogów. Tel. 022 834 
26 48.

• Kupię mieszkanie bezpośrednio na Bielanach, 40-50 m, 2-5 piętro, 2 
pokoje nieprzechodnie, kuchnia widna, zamknięta, balkon, cegła, nowe 
budownictwo. Tel. 0609 776 374.

• Bielany. Zamienię mieszkanie komunalne 24 m2 na większe. Może być 
zadłużone lub do remontu. Tel. 0 501 707 211.

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

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

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

USŁUGI
• Renowacja wanien, brodzików, zlewozmywaków bez demontażu. Gwa-
rancja. Tel. 0 663 042 647.

• Barek, posiłki na budowę, spotkania towarzyskie, ogniska, polskie jadło.
Tel.0602 825 409,022 751 98 87.

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

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

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

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

• Korepetycje z fizyki. Tel. 022 864 62 74.
• Matematyka- 7 lat doświadczenia, niedrogo, a skutecznie, eliminuję 
zaległości. Tel. 0506 930 248.

INNE
• Kurs na wózki widłowe. Szybko, tanio i solidnie. Specjalna oferta dla firm,
z gazetą 10% rabatu. Tel. 0506 662 989, 0505 247 081.



IMPREZY
Bielański Podwieczorek – 4.05 (niedziela), 
godz. 16.00. Wstęp 10 zł

Wieczór Klubu Kobiet Aktywnych Woman-
space – Kwitnące magnolie – 7.05. (środa), 
godz. 18.00. 
Z cyklu „Historia kołem się toczy” - projekcja 
filmu „Maluch – od dzieciństwa do późnej
starości” oraz spotkanie z reżyserem Jac-
kiem Sawickim – 9.05. (piątek), godz. 18.00
„Miłować umiała – siostra Jana Płaska, 
urszulanka”, spotkanie Zespołu Animato-
rów Kultury Rady Programowej Seniorów 
Bielańskich – 10.05. (sobota), godz. 15.00
Bielański Podwieczorek (wyjątkowo od-
będzie się w Filii BOK Estrady 112) – 10.05 
(sobota), godz. 16.00. Wstęp 10 zł

„Próby” B. Schaeffera w reżyserii Jacka
Bereżańskiego - premiera spektaklu 
grupy teatralnej „Teatr Orchestra” – 10.05. 
(sobota), godz. 19.00 - 
Bielański Podwieczorek ( wyjątkowo od-
będzie się w Filii BOK Estrady 112) – 17.05 
(sobota), godz. 16.00. Wstęp 10 zł

BIELAŃSKI FESTIWAL TEATRALNY 
„TWARZĄ W TWARZ”
„Zaliczenie. Lekcja” K. Zanussi, E. Ionesco. 
Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Konse-
kwentnego – 11.05. (niedziela), godz. 18.00
„Mój boski rozwód” Geraldine Aron. Reży-
seria Marka Pasiecznego. Spektakl w wy-
konaniu Małgorzaty Skoczylas – 12.05. 
(poniedziałek), godz. 18.00
„Pacjent” tekst i reżyseria Adam Sajnuk. 
Spektakl w wykonaniu Arkadiusza Wrze-
śnia z Teatru Konsekwentnego – 14.05. 
(środa), godz. 18.00
„W drodze” wg Marka Hłaski w reżyserii 
Andrzeja Czernego w wykonaniu Grupy 
Teatralnej „Dziewięćsił” z Łodzi – 16.05. 
(piątek), godz. 18.00 - 
„Zapiski oficera Armii Czerwonej” wg S.
Piaseckiego w reżyserii Andrzeja Czernego 
w wykonaniu Grupy Teatralnej „Dziewięć-
sił” z Łodzi – 17.05 (sobota), godz. 18.00
„Griga” wg Antoniego Czechowa. Reżyse-
ria Piotr Sieklucki. Spektakl w wykonaniu 
Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach we 
współpracy z Teatrem Nowym z Krakowa 
– 18.05. (niedziela), godz. 18.00
Bielański Podwieczorek – 25.05. (niedzie-
la), godz. 16.00. Wstęp 10 zł

Z cyklu „Ogólnopolski Salon Karykatury i Sa-
tyry”. W programie: występ Krystyny Sien-
kiewicz oraz otwarcie wystawy „Portretoka-
rykatury Teletygodnia” autorstwa Macieja 
Pietrzyka – 21.05. (środa), godz. 18.00
Na majową wycieczkę – koncert prowadzo-
ny przez Hannę Rek z gościem specjalnym 
– 28.05. (środa), godz. 18.00
Koncert laureatów Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Lwowskiej i „bałaku” 
lwowskiego z roku 2007. W programie 
wystąpią: Duet  „Szczepcio i Tońcio” z By-
tomia, Zespół instrumentalno-wokalny 
„Chawira” z Krakowa, Soliści Kinga Dobosz 
i Tomasz Kumięga z repertuarem piosenek 
lwowskich – 31.05. (sobota), godz. 18.00
Na wszystkie imprezy obowiązują zaprosze-
nia, które można odebrać w sekretariacie 
BOK (informacja telefoniczna  022 834 65 47). 
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

WYSTAWY
„Florografy” wystawa prac Albiny Róg – do 25. 05.
„Nasze Fascynacje” wystawa fotografii człon-
ków Związku Polskich Fotografów Przyrody, 
Okręg Mazowiecki – do końca czerwca

SPOTKANIA KLUBOWE
Spotkania Klubu Seniora BOK – 5,12,19, 
26.05. (poniedziałek), godz. 12.30-15.00. 
Wstęp dla członków Klubu

Spotkanie Związku Polskich Fotografów 
Przyrody – Oddział Mazowiecki – 20.05. 
(wtorek), godz. 18.30.  Wstęp wolny

Klub Gier Towarzyskich – 8,15, 29.05. 
(czwartek), godz. 16.00-20.00. Wstęp wolny 

Spotkanie Klubu Bielańskiego Stowarzy-
szenia Amazonek – 27.05 (wtorek), godz. 
17.30 -19.00. Wstęp dla członkiń

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

EDUKACJA KULTURALNA
Finał eliminacji dzielnicowych Konkursów 
Recytatorskich „Warszawska Syrenka” 
i „Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego” – 7.05. (środa), godz. 10.00
Finał Przeglądu Dziecięcych i Młodzie-
żowych Zespołów Teatralnych „Teatralia 
2008” – 14.05. (środa), godz. 10.00  
„Nowoczesność i tradycja - Opowiemy 
wam muzyką” – koncert umuzykalniający 
dla uczniów w wykonaniu artystów Filhar-
monii Narodowej – 28.05. (środa), godz. 
8.30, 9.30 (grupy zorganizowane w uzgod-
nieniu z BOK)

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem Krysty-
ny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego 
– poniedziałek i piątek 15.30 – 17.30.

Teatr Orchestra pod kierunkiem Jacka Bereżań-
skiego – poniedziałek i piątek 19.00 – 21.00.

Kabaret „Pół – serio” pod kierunkiem Wandy 
Stańczak – poniedziałek  i środa 20.00 – 21.30.

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

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

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

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

Tańce etniczne w kręgu pod kierunkiem Barba-
ry Żuchowskiej – czwartek, godz. 19.00 – 20.30.

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

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

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

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

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

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

Zajęcia plastyczne – „Papieroplastyka” dla 
dzieci z klas 1- 3, pod kierunkiem Elżbiety 
Szmydt (zajęcia organizowane na zamówienie 
szkoły) – środa, godz. 10.00 – 11.30.

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

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

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

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

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

„Obrazy włóczką tkane”, otwarcie wystawy go-
belinów grupy tkactwa artystycznego z Filii BOK 
– 8. 05 (czwartek), godz.18.00. Wstęp wolny

Bielański Podwieczorek – 10.05 (sobota), 
godz. 16.00. Wstęp 10 zł

Rajd rowerowy dla dzieci, W porozumieniu 
ze Szkołą Podstawową nr 79 z ul. Arkuszowej 
– 13.05 (wtorek), godz. 10.00   

Z cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką „Majo-
we szaleństwo“, spektakl teatralny „Kabaret 
Żaby Moniki” oraz gry i zabawy ruchowe 
– 17.05 (sobota), godz. 12.00. Wstęp wolny

Bielański Podwieczorek – 17.05 (sobota), 
godz. 16.00. Wstęp 10 zł

„Zielona okolica”, plener malarski dla dzieci i mło-
dzieży – 20.05 (wtorek), godz. 11.00.  Zgłoszenia 
udziału w plenerze w sekretariacie Filii BOK

„Pasja tworzenia” Finał Przeglądu Gobelinów 
oraz otwarcie wystawy prac konkursowych 
– 29.05 (czwartek), godz.18.00. Wstęp wolny

„Bawmy się wesoło” Festyn z okazji Dnia Dziec-
ka, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, zajęcia 
plastyczne w plenerze, spektakl teatralny 
– 31.05 (sobota), godz. 12.00. Wstęp wolny

WYSTAWY
Wystawa gobelinów grupy tkactwa arty-
stycznego z Filii BOK – do 27. 05
Wystawa pokonkursowa gobelinów – do 15.06

EDUKACJA 
KULTURALNA
„Nowoczesność i tradycja” - edu-
kacyjny koncert muzyki klasycznej 
w wykonaniu artystów Filharmonii 
Narodowej – 28. 05 (środa), godz. 
10.40. Grupy zorganizowane 
w uzgodnieniu z Filią BOK

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

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

Zespół muzyczny Filii pod kierunkiem 
Andrzeja Perkmana (nauka gry na in-
strumentach, aranżacja tekstów) – wto-
rek i czwartek, godz. 17.00 – 19.00.

ZAJĘCIA DLA 
DOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego pod 

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

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

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

kierunkiem Marzeny Kustry – czwartek, godz. 
10.30 – 14.00.

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

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

Zapisy do sekcji i zespołów prowadzone są 
w sekretariacie

Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112.

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

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

W połowie marca w Młodzie-
żowym Domu Kultury im. 
Marii Gwizdak, podczas roz-
strzygnięcia XV edycji Samo-

rządowego Konkursu „Ośmiu wspaniałych”, 
wyróżniono bielańską młodzież, działającą 

Wolontariuszem być…
Temat godny zainteresowania

jako wolontariusze. Wśród wyróżnionych zna-
leźli się członkowie Młodzieżowej Rady Bielan 
– Paweł Kruk, Joanna Kozanecka, Paulina 
Świerczyńska oraz Marta Łącka.

Joanna Kozanecka w swojej szkole (Gim-
nazjum nr 75) jest wiceprzewodniczącą Sa-
morządu Szkolnego. Asia często bierze udział 
w organizowaniu różnych zbiórek np. na rzecz 

Domu Dziecka w Szymanowie. Pomagała też 
w organizacji balu andrzejkowego. — Pomaga-
nie innym daje mi wielką satysfakcję. Uśmiech 
każdego malucha, którego odwiedzam w do-
mu dziecka, jest dla mnie nagrodą oraz daje 
mi siłę do pozytywnego oceniania własnych 
problemów – mówi Joanna Kazanecka z Mło-
dzieżowej Rady Bielan.

Na Bielanach jest coraz więcej młodych 
wolontariuszy. Pomimo codziennych obowiąz-
ków znajdują czas na pomoc innym. — W skali 
Polski aż 6 mln ludzi poświęca swój czas pracy 
społecznej — mówi Adam Markuszewski 
z Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono.

Wszystko zaczęło się na początku lat 90. 
Wtedy zaczęły powstawać pierwsze organizacje 
pozarządowe. Niestety w Polsce wolontariat 
jest zjawiskiem mniej powszechnym niż w in-
nych krajach. Dlaczego tak się dzieje? 

Czy w prawie 40 mln kraju, 6 mln wolon-
tariuszy to mało? 

Wiele osób zastanawia się, jak zostać 
wolontariuszem. Na początek warto odpo-
wiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. 
Wpierw trzeba zastanowić się, czy znajdzie-
my czas na dodatkowe obowiązki. Następne 
ważne pytanie brzmi: w czym chcielibyśmy 
wesprzeć organizację pozarządową? Często 
chcemy wykorzystać swoje doświadczenie 
czy umiejętności nabyte w szkole. Warto też 

a początku kwietnia w Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Lelewela 
już po raz 17 odbył się Tydzień 
Kultury Młodzieżowej. Ta szkolna 

impreza co roku przyciąga tłumy młodzieży 
z całej Warszawy. Utalentowana młodzież 
prezentuje swoje umiejętności w dziedzinach 
muzyki, teatru i filmu.

W tym roku dla publiczności przygotowano 
przedstawienia teatralne: „Zielona Gęś”, „Moral-
ność Pani Dulskiej” oraz „Hamlet”. Dla miło-
śników muzyki przygotowano aż trzy koncerty: 
piosenki poetyckiej oraz zespołów „The Beatles”
i „The Tickets”. Tydzień Kultury Młodzieżowej
został połączony ze świętem patrona szkoły.

„Promieniowanie świętości” to tytuł ple-
nerowej wystawy fotografii autorstwa Arturo 
Mari i Adama Bujaka. Wystawę mógł obejrzeć 
każdy od 2 do 27 kwietnia na terenie Centrum 
Kultury „Dobre Miejsce” (ul. Dewajtis 3). To 
promieniowanie świętości odczuwalne było 
jeszcze, gdy był biskupem i kardynałem w Kra-
kowie. Gdy został Namiestnikiem Chrystusa, 
Karol Wojtyła - Jan Paweł II pokazał się całemu 
światu jako człowiek pod każdym względem 
niezwykły. Niezwykły kapłan, niezwykły or-
ganizator i niezwykły intelektualista – mówią 
organizatorzy wystawy. 

Arturo Mari to fotograf papieski, absol-
went rzymskiej szkoły fotograficznej i filmo-
wej. Fotografował pontyfikat Piusa XII, Jana
XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II 
i obecnie Benedykta XVI. 

Adam Bujak – światowej sławy artysta 
fotografik. Jest laureatem ponad 60 polskich
i międzynarodowych nagród. Jest autorem 
wielu albumów poświęconych osobie Jana 
Pawła II. Wystawę „Promienie świętości” zor-
ganizowano z okazji trzeciej rocznicy śmierci 
Jana Pawła II.

W połowie kwietnia w sali widowisko-
wej Bielańskiego Ośrodka Kultury odbył się 
Bielański Przegląd Kina OFF-owego. Projekt 
Bielańskiego Ośrodka Kultury jest kontynuacją 
działań zainicjowanych programem Design 
Your Life Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 
— Pomysł wziął się z chęci kontynuacji działań 

Wyjątkowy miesiąc
Kwietniowy kalendarz kulturalny Bielan pękał w szwach!

podjętych przez nieformalną grupę mło-
dzieżową, która w roku ubiegłym w ramach 
programu Design Your Life Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży realizowała projekt “Flyin-
butter młodzieży”. Projekt był banalny – kupić 
kamerę o nieco większych możliwościach 
technicznych niż zwykle używane i nakręcić 
film o tematyce młodzieżowej. Realizatorzy
projektu związani są z klubem filmowym
SAWA przy Mazowieckim Centrum Kultury 
i Sztuki na ul. Elektoralnej – mówi Justyna 
Gębska, kierownik Działu Programowego 
BOK. Podczas przeglądu wyświetlono filmy:
„Złoty cień”, „Złoty środek” reż. Michał Sas, 
Michał Pisz (Grupa Złoty Kłos); „Wieczorna 
Błyskawica”” reż. Michał Sas, Sławek Sza-
franiec (Flinbutter); Animacje w reżyserii 
Michała Mroza („Drzewo” i inne); „Just say 
hello” reżyseria i realizacja Michał i Paweł 
Tomaszewscy oraz „Ocalmy od zapomnienia 

krzyż” reportaż Pawła Tomaszewskiego i Ja-
kuba Zawadzkiego.

12 kwietnia Centrum Kultury „Dobre 
miejsce” odbyło się przedstawienie teatralne 
„Wyrzutek” – Unia Teatrów Niemożliwych 
z Warszawy. Główny bohater, Pędrek Wyrzutek 
stara się dociec prawdy o rzeczywistym sensie 
własnego istnienia. Pędrek chce znaleźć swoje 
miejsce w świecie. Nie jest to łatwe ponieważ 
w otaczającej go rzeczywistości czuje się jak 
wyrzutek.

Centrum Kultury „Dobre miejsce” nie 
zapomniało też o miłośnikach kina – 18 kwiet-
nia został wyświetlony film „Pora umierać”
w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. „Pora 
umierać” to historia starszej pani pełnej życia 
i o dużym poczuciu humoru. Aniela – główna 
bohaterka, musi się zmierzyć z teraźniejszo-
ścią i przeszłością. – Marzę o tym, by nie dali 
się Państwo zwieść temu tytułowi. Bo to jest 

zastanowić się nad tym, komu chcemy poma-
gać. Czy osobom starszym, dzieciom, a może 
niepełnosprawnym? 

Są też inne formy wolontariatu niż praca 
z ludźmi. Tomka, który od ponad roku jest wo-
lontariuszem, interesuje praca w biurze organi-
zacji pozarządowej. — Niedawno stworzyłem 
stronę internetową nowopowstałej fundacji. 
Zajmuję się też przygotowywaniem materiałów 
promocyjnych – mówi Tomek, który podobnie 
jak wielu innych wolontariuszy bardzo szybko 
znalazł pole dla swoich działań.

— Zrobiłam kiedyś bardzo długi spacer 
po okolicy w której mieszkam i znalazłam 
kilka miejsc, w których mogłabym zostać 
wolontariuszką. W Internecie znalazłam infor-
mację o tych miejscach i po dwóch tygodniach 
zostałam wolontariuszką w domu spokojnej 
starości. – mówi Magda. 

Często zdarza się, że wolontariusze w fun-
dacji czy stowarzyszeniu pomagają przy pra-
cach biurowych, koordynują różne projekty, 
udzielają specjalistycznych porad, tworzą 
kampanie społeczne, zbierają podpisy pod 
petycją, na organizacji festynów kończąc. Ktoś 
może sobie pomyśleć, że to jest wysługiwanie 
się ludźmi. — To bzdura! Jeżeli ktoś zostaje 
wolontariuszem, to znaczy, że chce nim być 
i nie przeszkadza mu, że dzisiaj rozdaje ulotki, 
jutro wysyła faksy, a pojutrze pomaga np. przy 
przygotowaniach do festynu – mówi Tomek.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez 
względu na wiek, zawód, wykształcenie czy 
doświadczenie… wystarczy chcieć!

[W Internecie pod adresem http://www.
bazy.ngo.pl znajduje się bazy fundacji i stowa-
rzyszeń w Polsce. Tam znajdziemy odpowiada-
jącą nam fundację czy stowarzyszenie.]

oczywiście film o życiu – zmaganiu się z nim,
ale też pasji i radości życia, która jest w zasię-
gu ręki każdego z nas, choć tylko niektórzy 
o tym wiedzą – mówi Dorota Kędzierzawska, 
reżyserka filmu.

„Poetyckie Gwiazdy Zbigniewa Herberta” 
to cykl koncertów w Podziemiu Kamedulskim. 
Podczas pierwszego koncertu „Słowo Herber-
ta” wystąpili: Krzysztof Kolberger i Janusz 
Strobel. Drugi koncert „Powrót Pana Cogito” 
to występ: Olgi Sawickiej, Zbigniewa Zapa-
siewicza oraz Katarzyny Nowakowskiej.

20 kwietnia przed Podziemiem Kame-
dulskim wystąpili znakomici aktorzy, którzy 
przedstawili scenę z V rozdziału „Pana Woło-
dyjowskiego”. Małego Rycerza, który został za-
konnikiem u kamedułów na Bielanach, Zagłoba 
próbował wydostać z klasztoru dla ratowania 
Rzeczpospolitej. W tej krótkiej scenie wystąpi-
li: Zbigniew Zamachowski (Wołodyjowski), 
Andrzej Grabowski (Zagłoba), Wojciech 
Malajkat (Ketling), Andrzej Mastalerz (bra-
ciszek), Daniel Olbrychski (Jan III Sobieski), 
Ewa Błaszczyk (narrator). Aktorów wspierali 
studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej Ma-
cieja Ślesickiego i Bogusława Lindy. Scenę 
wyreżyserowała Magdalena Łazarkiewicz. 

Później w Podziemiu Kamedulskim mo-
gliśmy z Jerzym Hoffmanem i Ernestem 
Bryllem obejrzeć krótki fragment filmu
„Pan Wołodyjowski”. Na koniec, tradycyjnie 
na wieży kościoła ujrzeliśmy figurkę Pana
Wołodyjowskiego w białym stroju zakonnym 
i usłyszeliśmy hejnał bielański „Memento 
Mori” (pamiętaj o śmierci).

Warto śledzić na bieżąco wydarzenia kultu-
ralne w Dzielnicy Bielany. Spis wszystkich wy-
darzeń dostępny jest na stronie Urzędu www.
bielany.waw.pl w dziale „kultura i rozrywka”.

Bartłomiej Frymus
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uż po raz czternasty młodzi 
klubowicze i ich rodzice 
spotkali się na mistrzostwach 
Bielańskiego Klubu Karate 

Kyokushin (BKKK), które w tym 
roku w ramach Mistrzostw Dzielnicy 
objął patronatem Burmistrz Bielan 
Zbigniew Dubiel, który zaszczycił 
nas swoją obecnością. Impreza 
odbyła się 6 kwietnia tradycyjnie 
w „różowym” pawilonie. 

Uczestnicy mogli zmierzyć się 
w konkurencjach kata i kumite w ka-
tegoriach wiekowych i wagowych. 
W tym roku gościnnie na zawo-
dach pojawił się redaktor Wojciech 
Zieliński, który wsparł nas swoim 
fachowym komentarzem.

Impreza rozpoczęła się uro-
czystym otwarciem, ceremonią 
kyokushin oraz wręczeniem pa-
miątkowych koszulek wszystkim 
zawodnikom. Następnie do akcji 
wkroczyli najmłodsi zawodnicy 
w konkurencji kumite. Sześcio- 
i siedmiolatkowie zmagali się, 
zabezpieczeni ochronnymi kaska-
mi i pod czujnym okiem składu 
sędziowskiego. Zgodnie z planem 
udało się przeprowadzić wszyst-
kie kategorie i nawet najmłodsze 

Zawody karateków
Mistrzostwa Dzielnicy w Karate Kyokushin

dziewczynki, które - choć nieliczne 
(było ich tylko trzy) - dały wspania-
ły pokaz i rozgrzały publiczność nie 
gorzej niż ich koledzy. 

Za bardzo optymistyczny można 
uznać fakt, że aż pięcioro zawodni-
ków zdobyło laury w konkurencji 
kata i w konkurencji kumite. Byli 
to: Paula Malikowska, Pawełek Bo-
rowski (w najmłodszych kategoriach 
wiekowych!), Damian Jóźwiak, 
Kuba Pyda i Franek Sakławski. 
Dowodzi to, że pojawiła się grupa 
dzieci wszechstronnie uzdolnionych 
i chętnych do rozwijania swoich 
umiejętności na treningach. 

Nie zawiedli faworyci: Martyna 

Mazur, Jasiek Przedpełski i Maciej 
Mazur po raz kolejny pokazali 
wysoki poziom umiejętności i goto-
wość do walki o laury wojewódzkie 
i ogólnopolskie. 

W zawodach udział wzięło nie-
mal osiemdziesiąt klubowiczek 
i klubowiczów i choć tylko niektórzy 
zakończyli zawody na medalowych 
pozycjach, to doświadczenie uzy-
skane przez nich podczas turnieju 
z pewnością zaprocentuje w przy-
szłości. Gratulujemy zwycięzcom 
i zachęcamy przegranych do dalszej 
pracy nad sobą, aby następne zawody 
zakończyły się sukcesem!

Edyta Predel

maja 2008 r., godz. 9.00 
z terenu Akademii Wy-
chowania Fizycznego przy 

ul. Marymonckiej 34 rozpocznie się 
IX Bielański Rajd Rowerowy. Meta 
rajdu znajdować się będzie w Izabe-
linie na Polanie Prymasowskiej obok 
dyrekcji Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. Zakończenie planowane 
jest w godzinach 15.00–16.00.

Trasy rajdu:
 Trasa I — 100 km, wyjazd godz. 

9.00 (zapisy od godz. 8.30). 
AWF — Dąbrowa Leśna — Mo-

gilny Mostek — Cmentarz Palmiry 
— Roztoka — Sosna Powstańców 
— Nart — Roztoka (odpoczynek) 
— Pociecha — Sieraków — Izabelin 
(Polana Prymasowska obok dyrekcji 
KPN) — zakończenie rajdu 

Trasa II — 70 km, wyjazd godz. 
10.00 (zapisy od godz. 9.30). 

AWF — Dąbrowa Leśna — Mo-
gilny Mostek — Palmiry — Zdrojo-
wa Góra — Wiersze Roztoka (odpo-
czynek) — Dębowa Góra — Zabo-
rów Leśny — Mogiła Powstańców 

IX Bielański Rajd Rowerowy...
...do Puszczy Kampinoskiej

— Krzyż Jerzyków — Pociecha 
— Sieraków — Izabelin (Polana 
Prymasowska obok dyrekcji KPN) 
— zakończenie rajdu. 

 Trasa III — 30 km, wyjazd godz. 
11.00 (zapisy od godz. 10.30). 

AWF — Dąbrowa Leśna — Sado-
wa — wieś Palmiry — Droga Palmir-
ska — Cmentarz Palmiry — Krzyż 
Jerzyków — Pociecha — Sieraków 
— Izabelin (Polana Prymasowska 
obok dyrekcji KPN) — zakończenie 
rajdu. 

Udział w imprezie jest bezpłatny, 
na własną odpowiedzialność. Dzieci 
poniżej 14 lat mogą uczestniczyć 
w rajdzie tylko pod opieką rodziców 
lub opiekunów. Organizator nie 
zapewnia serwisu rowerowego, wy-
żywienia i opieki medycznej podczas 
trwania rajdu.

Udział w rajdzie odbywa się na 
podstawie karty uczestnictwa, któ-
ra także upoważnia do losowania 
nagród.

Regulamin rajdu dostępny jest na 
stronie www.bielany.waw.pl

potykamy się na uroczystości 
już po zamknięciu I-ego kwar-
tału roku 2008. Dla zawodni-

ków, trenerów, zarządu klubu trwa 
bowiem bardzo pracowity, kolejny 
sezon sportowy i bardzo trudno 
jest znaleźć odpowiedni czas na to, 
by się zatrzymać i spojrzeć  wstecz 
– powiedział do zebranych prezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego  
„G-8 Bielany” Dariusz Czerwonka.

W tym dniu hala sportowa Ze-
społu Szkół Nr 52 przy ul. Szege-
dyńskiej  11, gdzie mieści się siedziba 
klubu, wypełniła się bohaterami 
wydarzenia – zawodnikami „G-8” 
oraz ich bardzo  szacownymi  go-
śćmi. Swoją obecnością zaszczycił 
wszystkich Pan Zbigniew Pacelt, 
Minister i Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej.  

Wśród szacownych gości był  
Zbigniew Dubiel burmistrz Dzielni-
cy Bielany i członek Zarządu Dziel-
nicy Grzegorz Pietruczuk.  W gro-
nie zaproszonych byli dyrektorzy 
bielańskich szkół, a w szczególności 
dyrekcja, grono pedagogiczne oraz 
trenerskie ZS Nr 52. 

Podsumowanie Sezonu Sportowego 2007

Podsumowanie stanowiło okazję 
do wyeksponowania dorobku najlep-
szych zawodników klubu. Dziekując  
wszystkim, którzy wspierają dzia-
łalność „G-8” Dariusz Czerwonka 
zwrócił się także do rodziców na-
gradzanych zawodników: „Pragnę 
podziękować rodzicom, bez których 
zainteresowania, akceptacji, wspar-
cia, nie byłoby tylu utalentowanych 
zawodników Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „G-8 Bielany”. 

Nagrodzeni zawodnicy: 
Biathlon: Jarosz Aleksandra, 

Paszkowska Aleksandra, Smo-
lec Zuzanna, Dobrowolski Emil, 
Karczmarz Bartłomiej. Wyróżnieni: 
Marcin Suchecki.

Pięciobój nowoczesny: Jankow-
ska Katarzyna, Różalska Martyna, 
Stolarek Justyna, Golis Remigiusz, 
Hoffmann Bartosz, Soliwoda Mate-
usz, Stefański Michał.

Na szczególne docenienie zasłu-
gują wyniki osiągnięte w minionym 
sezonie przez Remka Golisa oraz 
Michała Stefańskiego. 

Remigiusz Golis - brązowy me-
dalista Mistrzostw Polski Juniorów, 

VIII m-ce na Mistrzostwach Europy 
Juniorów w Kombinacji, IX m-ce 
na Mistrzostwach Świata Juniorów 
w Kombinacji. 

Michał Stefański - brązowy 
medalista Mistrzostw Juniorów, 
V m-ce na Mistrzostwach Świata 
Juniorów, III m-ce w drużynie na 
Mistrzostwach Świata Juniorów 
w Kombinacji.

Wyróżnieni: Dobrosielska Isme-
na, Jankowska Dominika, Kowal-
ska Julia, Poszytek Piotr.

Strzelectwo: Budzyńska Kata-
rzyna, Burdzy Małgorzata, Szula-
kiewicz Natalia, Hoffmann Filip, 
Jankowski Przemysław

Wyróżnieni: Anna Suwalska  
Szermierka:  Szczęśniak Piotr, 

Świderski Jacek, Ziółkowski Se-
bastian

Taekwondo: Barbaś Pamela, 
Dąbrowska Emilia, Dąbrowska Syl-
wia, Duda Beata, Grabska Małgo-
rzata, Łojek Agata, Łuczak Sylwia, 
Mizerska Katarzyna, Bernard Da-
niel, Butkiewicz Andrzej, Grabski 
Łukasz, Kamiński Filip, Kwieciński 
Jakub, Szymczak Mateusz

Triathlon: Cieślak Agnieszka, 
Dobrowolska Paulina, Mielnik 
Magdalena, Barwikowski Karol, 
Pierścieniak Rafał

Nagrodzeni  najmłodsi zawodni-
cy UKS „G-8 Bielany”:

1. Martyna Czerwonka 2. Mar-
tyna Szymaniak 3. Julia Matu-
szewska

1. Jakub Weitz 2. Daniel Koło-
dziejski 3. Bartłomiej Gniadek

1.Magdalena Wiertel 2. Klaudia 
Dybek 3. Dominka Piekut

1. Tomasz Wierzbicki 2. Adam 
Ziemski 3. Michał Brzozowski.

D. Cz.

Zapraszamy na pły-
walnię przy ul. Conrada 
6. Do Państwa dyspozy-
cji niecka o wymiarach 
12,5 m na 25 m, jaccuzzi 
oraz sauna.

Bliższe informacje 
o pływalni i ofercie na 
stronie www.crs-bielany.
waw.pl, lub pod nr tel. 
(0-22) 633 86 80  wew. 
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