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Raport z budowy ratusza

STR. 4

Hanna Gronkiewicz-Waltz na Oddziale Pediatrycznym

Bielański Rajd Rowerowy

STR. 16

Sinfonia Varsovia i Marc Minkowski 
Niezapomniany koncert w kościele św. Zygmunta

infonia Varsovia, uznawana za najlepszą 
polską orkiestrę  już po raz trzeci gościła 
na Bielanach, sprawiając swym występem 
olbrzymią radość słuchaczom. Zespół  

prowadzony przez sławę światowej dyrygentury 
Marca Minkowskiego, 18 kwietnia br. w koście-
le św. Zygmunta, zaprezentował dwie symfonie 
Felixa Mendelssohna-Bartholdiego – V Symfo-
nię (Reformacyjną) i III Symfonię (Szkocką).

Zespół oraz maestro Minkowskiego ser-
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2 maja

 
 

Dzień Flagi

Święto Wiosny

STR. 11

decznie przywitał i podziękował za wspaniały 
muzyczny prezent dla mieszkańców Bielan  
burmistrz dzielnicy – Zbigniew Dubiel.

W ten sobotni wieczór królowała wspaniała 
muzyka romantyczna – ilustracyjna, o szerokiej 
frazie, wyrazista i pełna nawiązań do folkloru 
(symfonia szkocka) jak też i tradycji barokowej fugi 
(symfonia reformacyjna). Na podkreślenie zasługu-
je znakomita współpraca dyrygenta i orkiestry oraz 
rozmach i radość grania wszystkich muzyków.

Na bis orkiestra pod batutą Minkowskiego 
zagrała słynnego Marsza Weselnego. Utwór 
zaprezentowano w nieco żartobliwej, promena-
dowej  konwencji w bardzo szybkim tempie – 
allegro vivace. Długim aplauzom bardzo licznie 
zgromadzonej publiczności nie było końca. Po 
koncercie maestro Minkowski otoczony przez 
rzesze melomanów rozdawał autografy. To był 
naprawdę wyjątkowy wieczór.

Wydział Kultury

amy swoisty Dzień Dziecka, Dzień Dziecka na 
Bielanach – tymi słowami Dorota Gałczyńska-
Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego otworzyła 
zmodernizowany i rozbudowany Oddział Pe-

diatryczny w Szpitalu Bielańskim. Uroczystość odbyła się 
15 kwietnia br. z udziałem prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz, parlamentarzystów, przedstawicieli służby zdrowia. 
Świeżo wyremontowany oddział pediatryczny, gdzie malunki 
autorstwa artysty Jacka Zbroji pomogą maluchom wrócić 
do zdrowia, poświęcił bp Piotr Jarecki. Dzielnicę Bielany 
reprezentował burmistrz Zbigniew Dubiel, który z entuzja-
zmem przyjął słowa wojewódzkiego konsultanta ds. pediatrii 
– prof. Andrzeja Radzikowskiego. Mamy najpiękniejszy, 
najnowocześniejszy oddział pediatryczny w najpiękniejszej 
dzielnicy Warszawy – mówił prof. Radzikowski.

Dzięki ponad 5 mln zł dotacji ratusza, mali pacjenci 
mogą korzystać z 31 miejsc w 5 salach jednoosobowych, 
7 dwuosobowych i 4 trzyosobowych. Każda z nich ma 
własną łazienkę, a rodzice mają możliwość całodobowego 

Dzień Dziecka 15 kwietnia?
Otwarcie Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim

przebywania z pociechami również dzięki pomieszczeniu, 
gdzie mogą przygotować posiłki i napoje.

Dzięki gruntownej modernizacji i rozbudowie, a także 
budowie nowego skrzydła (395 m2) podwojono powierzchnię 
całego oddziału przy nieznacznym zwiększeniu ilości łóżek. 
Teraz oddział składa się z 3 oddzielnych części: obserwa-
cyjno-ratunkowej, dla dzieci młodszych i dzieci starszych. 
Oddział wyposażony jest w nowy sprzęt do obsługi unikalnej 
pracowni polisomnografii (diagnostyki zaburzeń snu i bez-
dechu sennego) oraz pracowni USG  i echokardiografii.

O zdrowie pacjentów dba 20 lekarzy, a malunki postaci 
z bajek: Bob Budowniczy, Kubuś Puchatek, Bolek i Lolek i 
wielu innych ulubieńców dzieci, pozwalają zapomnieć o stre-
sie związanym z nieprzyjemnymi zabiegami.

Poza specjalistyczną opieką medyczną maluchy mogą 
uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych 
prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 93 miesz-
czącego się w budynku szpitala. 

Maciej Podczaski
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 24 marca do 21 kwietnia br. Zarząd Dzielnicy 

odbył 6 posiedzeń, w trakcie których omówił 133 sprawy, 
w tym podjął 46 uchwał. 

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

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy
a kwietniowej sesji bielańscy radni tym razem skupili 
się przede wszystkim na zmianach w budżecie Dziel-
nicy. Problematyka ta zabrała aż 5 punktów obrad. 

Proponowane zmiany dotyczyły sfinansowania budowy 
kompleksu dwóch boisk sportowych na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 6 przy ul. Rudzkiej. Przegłosowano też skiero-
wanie środków na budowę zaplecza socjalno-magazynowego 
w kompleksie sportowym Syrenka w Parku Olszyna. Dzięki 
temu niebawem powstanie pawilon, w którym znajdą się 

N m.in. pomieszczenia dla ochrony, instruktorów i użytkow-
ników, jak również sanitariaty dla zawodników. 

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie 
z działalności bielańskiej Specjalistycznej Poradni Rodzin-
nej za rok 2008 oraz uchwalili Lokalny Program Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie. Rada zadecydowała też o 
utworzeniu Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej na 
ul. Szegedyńskiej 9a. Zadaniem centrum, powstałego na 
bazie zlikwidowanego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, będzie 
promocja rozwoju kultury wśród młodzieży, w postaci 
kursów warsztatów artystycznych, wystaw, pokazów, kon-
kursów itp. 

Na sesji dokonano także zmian personalnych w składzie 
Prezydium Rady. W głosowaniu tajnym zdecydowano o od-
wołaniu z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Rady 
radnego Michała Sikorskiego stosunkiem głosów 15 za przy 
8 głosach sprzeciwu. Wybory nowego Przewodniczącego 
Rady odbędą się prawdopodobnie na kolejnej sesji w maju. 
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omisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Prze-
strzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany  zebrała się 
10 marca br., by przedyskutować, czy  należy umożliwić 

budowanie osiedli mieszkaniowych na terenie Huty oraz w jej 
najbliższym sąsiedztwie. 

Budową takich osiedli zainteresowani są deweloperzy z 
firmy PIRELLI. Real Estate. Chcą przekonać władze miasta 
i dzielnicy Bielany, że na terenach Huty i sąsiadujących z nią 
trzeba dopuścić funkcję mieszkaniową. Dotychczas cały obszar  
Huty był  przeznaczony tylko na działalność przemysłową i 
usługową. 

Na wniosek deweloperów w październiku 2008 r. Rada 
Miasta Warszawy zadecydowała, że trzeba wrócić do prac nad 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m.st. Warszawy”. Decyzja ta została podjęta m.in. 
po to, aby przeanalizować możliwość budowania budynków 
mieszkalnych na terenach Huty.

Plany Pirelli RE przewidują zbudowanie kompleksu obiektów 
biurowych i usługowych na działkach bezpośrednio sąsiadujących 
z Hutą wzdłuż ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” i Nocznickie-
go. Ponadto planowana jest budowa osiedli mieszkaniowych na 
działce, która w 2002 roku została sprzedana  przez ówczesną Hutę 
Lucchini Warszawa. Znajduje się ona w samym środku Huty, na 
tyłach Stalowni. Nabywca  zamierzał wówczas  zbudować w tym 
miejscu centrum targowo-wystawiennicze. Takie przeznaczanie 
terenu nie kolidowałoby z działalnością przemysłową Huty.

W posiedzeniu  Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospo-
darki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany wzięły 
udział osoby zaproszone oficjalnie przez przewodniczącą Komi-
sji Ilonę Soja-Kozłowską oraz goście zainteresowani omawia-
nym tematem. Byli wśród nich m.in.: prezes huty ArcelorMittal 
Warszawa Henryk Hulin, prezes firmy Pirelli RE Ryszard 
Danielewicz, projektant wstępnej koncepcji zagospodarowania 
terenu Stefan Kuryłowicz, radni Bielan i rady Warszawy oraz  
kilkudziesięciu hutników i byłych  pracowników, obecnie zrze-
szonych  w Stowarzyszeniu Przyjaciół Huty Warszawa. 

Prezes Henryk Hulin zaczął swoje wystąpienie od rozwia-

-  To nasza działalność jest w interesie społecznym, a nie 
działalność deweloperów, którzy chcą sprzedać warszawiakom 
mieszkania z widokiem na Stalownię – argumentowali obecni 
na sali hutnicy. - Jeżeli miasto i dzielnica Bielany wyrażą na to 
zgodę, wywołają wieloletni konflikt społeczny. 

- My na pewno będziemy bronić naszych miejsc pracy – 
deklarowali związkowcy - Nie pozwolimy, by budowa mieszkań 
zablokowała rozwój zakładu i uniemożliwiła działalność prze-
mysłową. Wszyscy wiemy, że przyszli mieszkańcy takich osiedli 
będą nieustannie protestować – głównie ze względu na hałas. 

Za pozostawieniem obecnego przeznaczenia terenu opo-
wiedział się ekonomista Marek Goleń.  Radny Waldemar 
Maciejewski ostrzegał, że powstanie zabudowy mieszkalnej 
w środku zakładu  przemysłowego spowodowałoby wieloletni 
konflikt społeczny.

Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki, Go-
spodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany Ilona 
Soja-Kozłowska stwierdziła, że Rada Dzielnicy powinna zająć 
w tej sprawie stanowisko, które będzie reprezentować dobro 
mieszkańców Bielan. 

Przedstawiciele SARP podkreślali, że nie ma powodu do 
sporu między stronami, bowiem można znaleźć kompro-
mis miedzy planami rozwojowymi Huty a zamierzeniami 
deweloperów.  Burmistrz Zbigniew Dubiel zaproponował 
spotkanie w celu przedyskutowania możliwości takiego 
kompromisu. 

Przedstawiciele Pirelli RE argumentowali, że osiedla odda-
lone od hali Stalowni o 100 metrów będą zbudowane w oparciu 
o nowe technologie, które spowodują, że tak mała odległość 
między zakładem przemysłowym a budynkami mieszkalnymi 
nie będzie stanowiła problemu. Uznali oni jednak, że nie są 
dostatecznie przygotowani, by przedstawić przekonujące ar-
gumenty i poprosili o kolejne zebranie Komisji  Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Dzielnicy 
Bielany.  Odbędzie się ono 12 maja br. o godzinie 18 w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy przy ulicy Przybyszewskiego 70/72. 

Ewa Karpińska

nia niejasności na temat stanu posiadania Huty ArcelorMittal 
Warszawa. – Pragnę podkreślić, że całość terenu leżącego 
w granicach ogrodzenia Huty należy do spółki ArcelorMittal 
Warszawa. Nie zamierzamy żadnych jego części sprzedawać 
deweloperom. Chcemy na tym terenie rozwijać działalność 
przemysłową. Nie rozumiemy, dlaczego władze miasta zasta-
nawiają się nad umożliwieniem budowania mieszkań na tych 
działkach  – powiedział prezes Henryk Hulin. 

Pokazał on następnie prezentację ilustrującą niestosowność 
budowania  osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiego 
zakładu przemysłowego, jakim jest Huta. 

- Deweloperzy z firmy Pirelli RE złożyli w Urzędzie m.st. 
Warszawy wnioski do zmian Studium, w których twierdzą, 
że  Huta ogranicza działalność. Fakty mówią co innego. Ar-
celorMittal Warszawa rozwija produkcję. W 2005 r. zakład 
wyprodukował  270 tys. ton stali, a w 2008 r. 496 tys. ton – czyli  
ponad 40% więcej – argumentował prezes Hulin. 

- Kolejnym fałszywym  założeniem przedstawionym we 
wnioskach Pirelli RE jest twierdzenie,  że  „naturalna ewolucja 
doprowadzi do zaniku działalności przemysłowej”  na naszym 
terenie. Nie wiem, na jakiej podstawie tak uważają przedsta-
wiciele  deweloperów. Na pewno nie na podstawie faktów. Te 
pokazują, że ArcelorMittal Warszawa nie tylko nie planuje 
rezygnować z działalności przemysłowej, ale ją rozwija. Re-
alizujemy ogromne inwestycje. Otwarta w 2008 r. walcownia 
kosztowała 84 miliony euro. Planujemy kolejne inwestycje. 
Nikt o zdrowych zmysłach nie wydaje takich kwot po to, by 
rezygnować z produkcji.  

We wniosku złożonym przez Pirelli RE  do władz miasta 
napisano, że jest  on zgodny z potrzebami społecznymi miesz-
kańców Warszawy. 

- Mamy na ten temat zupełnie inne zdanie – stwierdził  Ja-
cek Gąsiorowski – przewodniczący NSZZ Solidarność AMW 
- Huta to największy pracodawca na Bielanach. Zatrudnia 650 
pracowników etatowych i drugie tyle podwykonawców – to w 
sumie ponad 1300 miejsc pracy. Od 1993 suma odprowadzo-
nych przez zakład podatków  sięga 590 milionów złotych.

Pokój z widokiem na stalownię?
Dyskusja na temat budowy osiedli mieszkaniowych na terenie Huty oraz w jej najbliższym sąsiedztwie

Panu Donaldowi Tuskowi

Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składa

Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej

Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składają

Zarząd i Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Radny Jan Zaniewski podczas głosowania
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elegatura Biura Geodezji i Katastru w 
Dzielnicy Bielany mieści się w budynku 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82 - tel. 

(022) 834 00 61 do 64 w. 518, 519, 522. 
Delegatura jest strukturą organizacyjną BGiK 

z siedzibą przy ul Marszałkowskiej 77/79, którego 
Dyrektorem jest Tomasz Myśliński pełniący jed-
nocześnie funkcję Geodety m.st. Warszawy.

W Delegaturze jest zatrudnionych 10 osób. 
Aktualnie są prowadzone prace nad przenie-
sieniem Delegatury do siedziby Biura Geodezji 
i Katastru na ul. Marszałkowskiej 77/79 róg 
ul. Wilczej.

Do podstawowych zadań Delegatury 
Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Bielany 
należy:

● prowadzenie ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

Urząd Dzielnicy Bielany prezentuje...
Delegatura Biura Geodezji i Katastru (BGiK)

D

Rozmowa z p.o. naczelnika BGiK Pawłem Piechną

● prowadzenie numeracji porządkowej 
nieruchomości położonych na terenie Dziel-
nicy Bielany. 

Powyższe zadania Delegatura Biura Geo-
dezji i Katastru w Dzielnicy Bielany realizuje 
w zakresie:

1) aktualizacji operatu ewidencyjnego 
obejmującego dane dla gruntów, budynków i 
lokali; aktualizacja  treści numerycznej mapy 
ewidencyjnej jest prowadzona w ośrodku do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy 
Al. Jerozolimskich 28,

2) zawiadamiania o dokonanych zmianach 
w danych ewidencyjnych,

3) udzielania informacji o gruntach, 
budynkach i lokalach zawartych w operacie 
ewidencyjnym,

4) wydawania i uwierzytelniania wydru-

ków, wypisów i wyrysów z operatu ewiden-
cyjnego,

5) rozpatrywania wniosków o wprowa-
dzenie zmian do operatu ewidencji gruntów 
i budynków, 

6) współdziałania z innymi wewnętrznymi 
komórkami organizacyjnymi Biura Geodezji i 
Katastru w zakresie wykonywanych zadań,

7) współpracy z innymi biurami Urzędu i 
instytucjami w zakresie prowadzenia, udostęp-
niania oraz aktualizacji Zasobu,

8) prowadzenia spraw związanych z nume-
racją porządkową nieruchomości,

9) przygotowywania sprawozdań, zesta-
wień i analiz związanych z realizacją zadań 
Delegatury,

10) naliczania stosownych opłat urzędo-
wych.

Szczegółowy regulamin działalności Biura 
Geodezji i Katastru znajduje się w Załączniku 
do zarządzenia nr 965/2007 Prezydenta m. st. 
Warszawy z dnia 14 listopada 2007r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 2774/2009  
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 marca 
2009r. wprowadzającym zmiany do wewnętrz-
nego regulaminu działalności Biura Geodezji i 
Katastru Urzędu m.st. Warszawy, w I połowie 
maja 2009r. ma nastąpić likwidacja Delegatury 
Biura Geodezji i Katastru w Urzędzie Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy i przeniesienie komór-
ki w strukturę Biura z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Marszałkowskiej 77/79. 

Osobą pełniącą obowiązki Naczelnika De-
legatury Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy 
Bielany jest Paweł Piechna. 

Oprac. Tadeusz Olechowski

Z jakimi jednostkami współpracuje Pana 
komórka, zarówno tymi wewnątrz Urzędu, 
jak i poza nim?

Delegatura Biura Geodezji i Katastru w 
Dzielnicy Bielany współpracuje zarówno z 
komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. 
Warszawy oraz z jednostkami administracji 
państwowej i samorządowej w zakresie udo-
stępniania informacji o gruntach, budynkach i 
lokalach oraz wydawania wypisów i wyrysów z 
operatu ewidencyjnego niezbędnych do reali-
zacji zadań prowadzonych przez te organy. 

Delegatura Biura Geodezji i Katastru w 
Dzielnicy Bielany współpracuje również z 
Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa 
prowadzącym księgi wieczyste dla nieru-
chomości położonych na terenie Dzielnicy 
Bielany w zakresie wymiany danych.

Z jakimi najczęściej problemami zwraca-
ją się do Państwa mieszkańcy Bielan?

Interesanci najczęściej zwracają się do 
Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy 
Bielany w sprawach uzyskania:

- wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 
i budynków,

- informacji o gruntach, budynkach i 
lokalach oraz ich właścicielach,

- informacji o numerach ksiąg wieczy-
stych prowadzonych dla nieruchomości.

Interesanci  zgłaszają również zmiany 
danych objętych ewidencją gruntów i bu-
dynków.

Natomiast pracownicy Delegatury Biura 
Geodezji i Katastru udzielają szczegółowych 
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Pracownice BGiK

wyjaśnień w przypadku wystąpienia rozbież-
ności pomiędzy aktualnym stanem prawnym 
nieruchomości wykazanym w ewidencji a 
stanem wynikającym z archiwalnych doku-
mentów, a w szczególności w sprawach różnicy 
powierzchni nieruchomości oraz ich numera-
cji porządkowej.

Jakich praktycznych rad mógłby Pan 
udzielić osobom, które w najbliższym czasie 
wybierają się do geodezji i katastru?

Pragnę poinformować naszych intere-
santów, że na stronie internetowej http:/
um.warszawa.pl/bgik dostępny jest wgląd do 
interaktywnej mapy Warszawy, co pozwala 
na bezpośrednie odszukanie położenia nieru-
chomości na ortofotomapie Warszawy (mapa 
w formie fotografii) i uzyskanie informacji 
o oznaczeniu ewidencyjnym nieruchomości 
(numer ewidencyjny działki i obrębu), co 
ułatwi wypełnienie wniosku i przyspieszy 
uzyskanie żądanych informacji o gruntach, 
budynkach i lokalach oraz o numerach ksiąg 
wieczystych.

 Ponadto na stronie internetowej Urzędu 
m.st. Warszawy http:/um.warszawa.pl  w 
zakładce eWOM w Poradniku interesanta, 
po wybraniu zakładki Geodezja i Kataster, 
znajdują się wszelkie druki wniosków (o 
wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji 
gruntów i budynków, zgłoszenie zmiany w 
ewidencji gruntów, o oznaczenie numerem 
porządkowym nieruchomości i o wydanie 
zaświadczenia o numerze porządkowym). 
Druki są również udostępniane interesantom 

w Wydziale Obsługi Mieszkańców w każdym 
Urzędzie Dzielnicy.

Wnioski można składać osobiście w Wy-
dziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy lub przesłać na adres 
Urzędu.

W przypadku konieczności uzyskania 
informacji lub wyjaśnień o dawnych nie-
ruchomościach opisanych w dokumentach 
archiwalnych, takich jak: mapy hipoteczne, 
plany parcelacyjne, akty notarialne, należy 
załączyć kopie tych dokumentów do wniosku 
lub zabrać ze sobą do Urzędu.

Natomiast w celu uzyskania wglądu do 
księgi wieczystej lub uzyskania odpisu z 
księgi wieczystej, po uzyskaniu aktualnego 
numeru księgi w Delegaturze Biura Geodezji 
i Katastru w Dzielnicy Bielany, należy się 
zwrócić osobiście do Sądu Rejonowego dla 
Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych z siedzibą w Warszawie przy Al. 
Solidarności 58. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż  infor-
macje o gruntach, budynkach i lokalach oraz 
o właścicielach i władających są udzielane 
interesantom odpłatnie na podstawie ope-
ratu ewidencji gruntów i budynków zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 
z późn. zm.). Dane ewidencyjne są jawne 
z zastrzeżeniem danych osobowych, które 
podlegają ochronie przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Wysokość opłaty urzędowej jest naliczana i 
pobierana zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. 
w sprawie wysokości opłat za czynności 
geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie 
informacji, a także na wykonywanie wyrysów 
i wypisów z operatu ewidencyjnego  (Dz. U. 
z 2004r. Nr 37, poz. 333). 

Natomiast dane z rejestru numeracji po-
rządkowej nieruchomości udostępniane są w 
trybie i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 6 września 2001r. o dostępie do infor-
macji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 
1198 z późn. zm.).

Dziękuję za rozmowę.
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Rozpoczął się etap odbiorów
Raport z budowy ratusza

race w nowym Ratuszu przycichły, 
nie słychać już nawet wiertarki. 
To jednak nie oznacza, że nic się 
nie dzieje. Ta cisza na budowie nie 

jest niepokojąca, oznacza ona bowiem etap 
odbiorów i sprawdzania czy wszystko zastało 
wykonane właściwie. Z naszego punktu wi-
dzenia nowy budynek wygląda imponująco 
i wspaniale.  Jednakże pod względem tech-
nicznym, jakościowym oceny muszą dokonać 
specjaliści. Stąd generalny wykonawca firma 
Mitex Eiffage zgłosiła budynek do odbioru 
końcowego. Odbioru dokonuje Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta – inwestor z 
ramienia Miasta Stołecznego Warszawy. 
Następnie SZRM  wystąpi do Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 
dopuszczenie obiektu do użytkowania. Z 
niecierpliwością oczekujemy szybkiego za-
kończenia procedury. 

Po pozytywnym odbiorze będzie moż-
na przystąpić do wyposażania budynku w 
potrzebny sprzęt, meblowania, instalowania 
infrastruktury informatycznej czyli przygoto-
wania obiektu do przyjęcia interesantów.

Maciej Podczaski

P

Widok od strony ul. Staffa – kwiecień 2009 r.
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Komitety wyborcze 
mogą dokonywać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych dla Dzielnicy Bielany w Wydziale Organizacyjnym, ul. Przybyszew-
skiego 70/72, pok. 207A, II piętro, najpóźniej do 8 maja 2009 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu.

Informacje dla wyborców
W przypadku zgłoszenia przez komitety do obwodowych komisji  wybor-

czych mniejszej niż wymagana liczby kandydatów, następuje jej uzupełnienie do 
minimalnego składu spośród wyborców, czyli osób ujętych w stałym rejestrze 
m.st. Warszawy,

Zainteresowani wyborcy proszeni są o zgłaszanie się do Wydziału 
Organizacyjnego, ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 207A, II piętro do  
8 maja 2009 roku.

GŁOSOWANIE  W  LOKALACH 
DOSTOSOWANYCH  DO  POTRZEB 

OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, mogą 
głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość przyjęcia przez urzędnika w domu osoby niepełnosprawnej wniosku 
o dopisanie do spisu w obwodzie, którego siedziba jest przystosowana do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych. W celu umówienia się należy dzwonić pod numer 022 669 01 92.

Wykaz obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
1. Obwód Nr 771 ul. Gwiaździsta 35, 2. Obwód Nr 775 ul. Kolektorska 9/11
3. Obwód Nr 783 ul. Przybyszewskiego 80/82, 4. Obwód Nr 784 ul. Staffa 3/5
5. Obwód Nr 794 ul. Kochanowskiego 9A 6. Obwód Nr 805 ul. Conrada 6
7. Obwód Nr 808 ul. Conrada 6, 8. Obwód Nr 819 ul. Dorycka 1
9. Obwód Nr 825 ul. Andersena 4
Termin złożenia wniosku w Dziale Ewidencji Ludności Delegatury Biura Administracji i 

Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Lipińskiej 
2, o dopisanie do spisu wyborców dla wybranego obwodu głosowania posiadającego lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 28 maja 2009 roku. 

Podstawa prawna: art.  18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  – Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 46, poz. 
499 ze zm.)

UWAGA! w dniu głosowania – 7 czerwca br. w godz. 10- 20 Urząd Dzielnicy Bielany 
zapewni bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do obwodu głosowania.

Zastępca Urzędnika Wyborczego
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Iwona Stolarczyk

Głos Samorządu Studentów UKSW
Budowa chodnika przy ul. Dewajtis

Od kilku tygodni toczy się dyskusja na temat budowy chodnika wzdłuż ulicy Dewajtis. 
Poniżej publikujemy stanowisko w tej sprawie Samorządu Studentów Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego.

Redakcja
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ydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
Dzielnicy Bielany zaprasza miesz-
kanki Bielan, które doznały przemo-

cy z rąk swoich bliskich lub które chcą więcej 
wiedzieć o tym problemie, do skorzystania z 
bezpłatnych warsztatów, wykładów i poradnic-
twa oferowanych na terenie Dzielnicy Bielany 
w ramach kampanii „AVON kontra przemoc” 
przez Fundację „Centrum Praw Kobiet”. 

WARSZTATY SAMOOBRONY 
I ASERTYWNOŚCI (WENDO)

WenDo (Droga kobiet) jest sztuką samo-
obrony fizycznej i psychicznej. Dzięki warszta-
towi poznasz własne granice, nauczysz się jak 
ich bronić, jak skuteczne komunikować się i 
wyrażać własne potrzeby, emocje i opinie. Na-
uczysz się, jak nie stać się ofiarą napaści, a kiedy 
do niej dojdzie, jak sobie pomóc wykorzystując 
wiedzę, pomysłowość i doświadczenie. Aby 
wziąć udział w WenDo nie potrzebujesz siły, 
ani nadzwyczajnej sprawności. Uczestnicz-
ką warsztatów może być zarówno 7-letnia 
dziewczynka jak i starsza, niepełnosprawna 
kobieta.

Warsztaty odbędą się w dniach 18-21 
maja 2009 r. w godzinach od 17.00 do 20.00 
w siedzibie XXII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jose Marti przy ul. L. Staffa 111 w Warsza-
wie. Zapisy na udział w warsztatach pod nr. 
tel. 022/652-01-17 lub 022/834-30-56. Liczba 
miejsc ograniczona. 

POZNAJ SWOJE PRAWA
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o przysługują-

cych Ci prawach, zastanawiasz się, co możesz 
zrobić w sytuacji, w jakiej się znalazłaś, jak się 
uwolnić z krzywdzącego związku i najlepiej 
zabezpieczyć interesy swoje i swoich dzieci, 
lub uzyskać odpowiedź na inne nurtujące Cię 
pytania, przyjdź na spotkanie otwarte z cyklu 
„Poznaj swoje Prawa”. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 maja 
2009 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Środo-
wiskowego Ogniska Wychowawczego TPD 
„Bielany” przy ul. Pabla Nerudy 1 w Warszawie. 
Wstęp wolny.

POMOC W SĄDACH 
I W INNYCH INSTYTUCJACH

Kobiety, które doświadczyły przemocy ze 
strony bliskiej osoby, często czują się osamot-
nione, niezrozumiane i bezradne w kontaktach 
z policją i instytucjami wymiaru sprawiedliwo-
ści. Wiele z nich nie stać na usługi adwokata, 
wiele obawia się sprawcy przemocy i nacisków 
z jego strony lub po prostu chce porozmawiać 
z kimś, kto je zrozumie.

Jeśli jesteś jedną z tych kobiet, zgłoś się 
do Centrum Praw Kobiet! Centrum zapewni 
wsparcie przeszkolonej przez Fundację rzecz-
niczki praw kobiet, która może towarzyszyć w 
sądzie, podczas przesłuchania na policji i w 
prokuraturze. 

Współpracę z Centrum rozpoczyna zapro-
szenie na indywidualną konsultację, podczas 
której zostanie ustalone, jaka forma pomocy 
jest najlepsza dla konkretnej osoby. 

PORADY PRAWNE 
Poradę prawną można uzyskać przez tele-

fon w każdy czwartek w godzinach od 10 do 
16, dzwoniąc pod numer 22 621 35 37. Można 
także napisać do specjalistów z Centrum pod 
adres: porady.prawne@cpk.org.pl lub zapisać 
się na indywidualne konsultacje pod numerem 
022/652-01-17. 

PORADY  
I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Dzwoniąc pod numer 022/621-35-37 

można uzyskać poradę psychologiczną lub 
porozmawiać z życzliwą i rozumiejącą osobą. 
Można także napisać do specjalistów Fundacji 

Stop przemocy wobec kobiet! 
Bezpłatne warsztaty w siedzibie XXII LO im. José Marti przy ul. L. Staffa 111

pod adres: porady.psychologiczne@cpk.org.pl 
lub zapisać się na indywidualne konsultacje 
pod numerem 022/652-01-17. 

PORADNIKI
W Centrum Praw Kobiet można otrzymać 

bezpłatne poradniki:
● psychologiczne z serii „Poznaj siebie i 

swój związek”: „Jak uwolnić się z krzywdzące-
go związku”, „Jak dogadać się we dwoje”, „Jak 
wprowadzić równość w rodzinie”. 

● prawne z serii „Poznaj swoje prawa”: 
„Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej”, „Jeśli 
jesteś ofiarą gwałtu”, „Jeśli chcesz się rozwieść”, 
oraz „Wszystko o alimentach”, „Rodzice i dzie-
ci” i wiele innych.  

Centrum Praw Kobiet udziela wszelkich 
informacji i prowadzi zapisy pod numerem 
022/ 622-25-17, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, komunikatora Gadu Gadu, 
osobiście w siedzibie PIK lub telefonicznie 
022/864-73-05 w godz. 8.30 – 16.00. 

Serdecznie zapraszamy!

W ramach prowadzonej od jesieni 2008 
roku kampanii AVON kontra przemoc, firma 
Avon Cosmetics Polska nawiązała współpracę 
z Centrum Praw Kobiet, z którym tworzy lo-
kalne koalicje do walki z przemocą domową. 
Program jest finansowany ze sprzedaży bran-
soletki „Powiedz STOP przemocy”, na której 
widnieje symbol nieskończoności odwołujący 
się do jedności kobiet na całym świecie. Cał-
kowity dochód z jej sprzedaży trafia na konto 

kampanii. Produkt w cenie 10 złotych jest do 
kupienia u każdej Konsultantki Avonu.

Przyłącz się do nas, nie bądź obojętna - 
pokaż światu bransoletkę!

Więcej informacji na: www.AVONkon-
traprzemoc.pl

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

OGŁOSZENIE
ZMIANA MIEJSCA SPOTKAŃ GRUPY 
DLA OSÓB Z PROBLEMEM ZŁOŚCI  
I AGRESJI WOBEC NAJBLIŻSZYCH

Od dnia 2 kwietnia 2009 r. z dotychcza-
sowego miejsca w „Domu Nauki” przy ul. 
Schroegera 82, spotkania i konsultacje indywi-
dualne przeniesiono do siedziby Bielańskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich przy ul. 
Żeromskiego 55 m. 67 w Warszawie. 

Zmianie nie uległy dni ani godziny spo-
tkań. Bezpłatne konsultacje udzielane są w 
każdy wtorek w godz. 16.00-17.00. Porady 
udzielane są osobom mającym problemy z wła-
sną agresją lub z agresją osób najbliższych. 

Zajęcia grupy odbywają się również we 
wtorki w godz. 17.00-20.00.  Przyjęcie do 
grupy poprzedza rozmowa z terapeutą, udział 
w grupie jest możliwy dla wszystkich zainte-
resowanych, niezależnie od posiadania lub nie 
problemów z alkoholem. 

Udział w grupie jest bezpłatny. Grupa 
przeznaczona jest dla osób mających trudności 
w relacjach z bliskimi, czyli:

● agresywnych wobec swojego partnera lub 
dzieci,

● nie radzących sobie w opanowaniu wła-
snych emocji, gniewu, złości,

● tracących kontrolę nad własnym zacho-
waniem,

● obawiających się o przyszłość swojej rodziny,
● chcących zrozumieć co się dzieje w ich życiu.

Spotkania grupy dają szansę porozmawia-
nia i podzielenia się swoimi przeżyciami z in-
nymi osobami mającymi podobne problemy. 

Informacje telefoniczne: Punkt Informa-
cyjno-Konsultacyjny 022/835-43-42, Stowa-
rzyszenie Rodzin Abstynenckich 022/639-
81-92, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany 022/639-87-72  w. 112, 124

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz po-
stał w 1996 r. w wyniku reorganizacji systemu 
służby zdrowia. W 1998 r. uzyskał całkowitą 
samodzielność. Zatrudnia prawie 600 osób, w 
tym ok. 200 lekarzy. 

25 marca 2009 roku odbyła się uroczystość 
z okazji dziesięciolecia samodzielności SPZ-
ZLO Warszawa-Żoliborz. oraz wręczenia ho-
norowych odznaczeń pracownikom zakładu. 
Na galę  przybyli liczni goście, m.in. poseł na 
Sejm RP Ryszard Kalisz, zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy Jarosław Kochaniak, bur-
mistrz Dzielnicy Żoliborz Janusz Warakom-
ski, zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany:                     
Kacper Pietrusiński i Grzegorz Pietruczuk 
oraz przewodniczący Komisji Zdrowia i Po-
mocy Społecznej Dzielnicy Bielany Wojciech 
Borkowski. Obecni byli także przedstawiciele 
wydziałów zdrowia, polityki społecznej, m.in. 
dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Krzysztof 
Marcin Zakrzewski.

Głównym punktem uroczystości było od-
znaczenie najlepszych pracowników zespołu: 
lekarzy, pielęgniarek oraz przedstawicieli śred-

Dziesięciolecie samodzielności 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz

niego personelu medycznego. Minister Zdro-
wia w dowód uznania dla osiągnięć SPZZLO 
Warszawa-Żoliborz wyróżniła 40 pracowni-
ków honorowymi odznaczeniami „Zasłużony 
dla Ochrony Zdrowia”, które zostały wręczone 
przez zastępcę prezydenta m.st. Warszawy 
Jarosława Kochaniaka.  Jest to dowód zaanga-
żowania w pracę oraz gwarancja dla pacjentów, 
że są to ludzie, dla których ochrona ludzkiego 
życia jest najwyższą wartością. 

W obecności gości organizator konkursu 
Perły Medycyny oraz Mazowiecka Firma 
Roku wręczył zdobyte przez SPZZLO nagro-
dy: statuetkę Złotej Perły Eskulapa 2008 oraz 
Brązowego Orła Mazowieckiego Biznesu 2008.  
Zakład otrzymał również Certyfikat Dobrych 
Praktyk Obsługi i Usług EuroCertyfikat 2008.                              
Dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska 
podziękowała wszystkim pracownikom za ich 
wkład w rozwój placówki. Zdobyte nagrody to 
przede wszystkim ich zasługa. Poinformowała  
również o planowanym  otwarciu przychodni 
przy ul. Sieciechowskiej oraz Ośrodka dla osób 
starszych przy ul. Elbląskiej.

Nina Fronczak

Odznaczeni najlepsi pracownicy zespołu
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Lek. med. Wojciech Borkowski

T

Choroby tarczycy
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

arczyca jest nieparzystym 
gruczołem wydzielania we-
wnętrznego.

Położona jest w dolnej 
części szyi symetrycznie względem 
tchawicy, składa się z dwóch płatów 
połączonych w środkowej części tzw. 
cieśnią. Gruczoł ten wydziela do 
krwi hormony: tyroksynę (T4) oraz 
trójjodotyroninę (T3). Produkcja 
hormonów  jest bardzo ściśle kontro-
lowana przez organizm, gdyż zabu-
rzenia czynności wydzielniczej tego 
gruczołu mogą mieć dla organizmu 
niekorzystne skutki.

Ilość wydzielanych i krążących we 
krwi hormonów jest sterowana przez 
centralny układ nerwowy tj. pod-
wzgórze i przysadkę mózgową. Oba 
te organy produkują neurohormony 
stymulujące pracę tarczycy. Hormon 
przysadki mózgowej - tyreotropina 
(TSH) pobudza wchłanianie jodu z 
przewodu pokarmowego, produkcję 
hormonów tarczycy oraz uwalnianie 
ich do krwioobiegu.

Hormony gruczołu tarczowego 
mają duże znaczenie dla organizmu 
ponieważ regulują tzw. podstawową 
przemianę materii, transport wody 
i różnych pierwiastków, przemianę 
cholesterolu, wapnia, fosforu, białka i 
innych związków chemicznych. Regu-
lują wytwarzanie energii w organizmie 
oraz dojrzewanie płciowe, wpływają w 
znaczący sposób na układ nerwo-
wy, kostny oraz mięśniowy. Mają 
wpływ na syntezę białek, przemianę 
węglowodanów (hamują tworzenie 
glukozy) oraz zwiększają wrażliwość 
serca na działanie innych hormonów, 
pobudzają  wzrost i rozwój płodu. 

Każde powiększenie tarczycy na-
zywamy wolem. Wole nie wykazujące 
zaburzenia czynności oraz nie wywo-
łane guzem złośliwym lub zapaleniem 
gruczołu określamy wolem obojętnym. 
Jest to najczęściej spotykana choroba 
tarczycy. Przyjmuje się, że na nią choru-
je na świecie ok. 300 mln. ludzi, kobiety 
4-krotnie częściej niż mężczyźni. 

Zasadniczą przyczyną tej choroby 
jest niedobór jodu w pożywieniu i 
skłonność osobnicza do powiększania 
się tarczycy.

Gruczoł tarczowy może być 
powiększony równomiernie (wole 
proste lub miąższowe), czasem w 
jego miąższu występują guzki (wole 
guzkowe). Guzki tarczycy najczęściej 
bywają łagodnymi gruczolakami lub 
torbielami, niekiedy mogą być nowo-
tworami złośliwymi. Różnicowanie 
tych guzków następuje przy pomocy 
specjalistycznych badań: poziomu 
hormonów, USG, scyntygrafii, biopsji 
cienkoigłowej, ewentualnie badania 
tomografii komputerowej. 

Nadczynność tarczycy to nadmiar 
krążących we krwi hormonów tarczy-
cy i obecność patologicznych skutków 
nadmiaru tych hormonów. Najczęst-
szymi przyczynami nadczynności jest 
pobudzenie tarczycy przez grupę wła-
snych przeciwciał (autoprzeciwciał) 
wytwarzanych patologicznie (choroba 
Graves-Basedowa) lub obecność 
gruczolaka, który wydziela hormony 
tarczycy niezależnie od wydzielanego 
przez przysadkę mózgową hormonu 
tyreotropowego (TSH). Rzadziej 
nadczynność tarczycy bywa skutkiem 
przedawkowania hormonów w lecze-
niu wola prostego lub miąższowego. 
Nadczynność występuje również we 
wstępnej fazie zapaleń tarczycy: wiru-
sowego lub autoimmunologicznego.                        

Objawy nadczynności tarczycy:
● Stałe uczucie gorąca 
● Nadmierna potliwość
● Chudnięcie, przy zwiększonym 

apetycie (osoby starsze mogą przybie-
rać na wadze) 

● Przyspieszenie tętna, kołatanie 
serca 

● Powiększenie obwodu szyi, czyli 
tzw. wole – wskutek powiększenia 
tarczycy 

● Trudności w połykaniu, uczucie 
przeszkody w gardle (przy dużym 
wolu) 

● Pobudzenie ruchowe, niepokój 
● Osłabienie mięśniowe, szybkie 

męczenie się, a także:
● Drżenie rąk, bezsenność, wypa-

danie włosów, obrzęki kończyn dol-
nych, zaburzenia miesiączkowania, 
uporczywa biegunka.

U ludzi starszych często rozwija się 
zespół tarczycowo-sercowy pod po-
stacią bólów wieńcowych, migotania 
przedsionków i niewydolności serca.

Choroba  
Graves-Basedowa

Schorzenie to odpowia-
da za około 75% przypad-
ków nadczynności tarczycy. 
Częściej chorują kobiety 
między 20 a 40 rokiem życia. 
W chorobie tej stwierdza 
się zwykle równomierne 
powiększenie tarczycy. U 
większości pacjentów wy-
stępują wcześniej opisane 
objawy nadczynności. Do-
datkowo charakterystyczne 
są objawy oczne: wytrzeszcz 
gałek ocznych spowodowany 
obrzękiem i naciekami zapal-
nymi tkanek oczodołu oraz 
zaburzenia czynności mięśni 
poruszających gałką oczną, 
polegające na podrażnieniu 
oczu, dwojeniu się obrazu, 

bólach gałek ocznych, a nawet znacz-
nym upośledzeniu wzroku.

Jak rozpoznać nadczynność 
tarczycy?

Pierwszym elementem podejrze-
nia tej choroby jest wystąpienie kilku 
z podanych wcześniej objawów. Jeśli 
dostrzeżemy niektóre z nich, należy 
zwrócić się do swojego lekarza po 
poradę. Nie należy być zaskoczonym 
osłuchiwaniem gruczołu tarczowego 
przez lekarza stetoskopem, gdyż w 
nadczynności tarczycy występuje 
zwiększony przepływ krwi przez gru-
czoł, co można wysłuchać jako szmer 
nad tarczycą. Kolejnym elementem 
rozpoznania są badania dodatkowe. 
Lekarz rodzinny, w ramach swoich 
uprawnień, może zlecić jedynie ozna-
czenie neurohormonu przysadki - 
TSH, który w większości przypadków 
potwierdzi lub wykluczy zaburzenia 
wydzielania hormonów przez tarczy-
cę. Pozostałe badania dodatkowe są w 
kompetencjach  lekarza  endokryno-
loga. Oznaczamy wówczas tyroksynę 
- T4 i trójjodotyroninę - T3 oraz 
przeciwciała przeciwko elementom 
tarczycy. W niektórych przypadkach 
pomocna jest scyntygrafia tarczycy, 
która określa aktywność poszczegól-
nych części narządu poprzez wychwyt 
pierwiastków promieniotwórczych. 
Innym przydatnym badaniem jest 
badanie RTG klatki piersiowej, które 
może uwidocznić rozrost tarczycy 
do wnętrza klatki piersiowej. W 
chwili obecnej rutynowym bada-
niem gruczołu tarczowego jest USG. 
Jego zaletą jest bezpieczeństwo dla 
pacjenta, niski koszt badania i dość 
dobra dostępność. Częstym następ-
stwem, po stwierdzeniu w badaniu 
USG zmian w tarczycy jest biopsja 
narządu. Ma ona na celu określenie 
charakteru procesu chorobowego oraz 
wykluczenie najgroźniejszej jednostki 
chorobowej - raka tarczycy.

Zapalenie tarczycy
Zapalenie tarczycy obejmuje 

wszystkie stany zapalne gruczołu bez 
rozróżnienia przyczyny. Stan zapalny 
tarczycy prowadzi do uwolnienia do 
krwi zwiększonej ilości hormonów. W 
tym momencie rozwijają się objawy 
nadczynności, które po zlikwido-
waniu procesu zapalnego ustępują, 
przechodząc z reguły w niedoczyn-
ność tarczycy. Charakterystyczne 

dla zapalenia tarczycy są zwykle 
jednostronne objawy bólowe dolnej 
części szyi, promieniujące do klatki 
piersiowej. Przy dotyku gruczoł tar-
czowy jest nieregularny i nieznacznie 
powiększony, często po jednej stronie, 
a dotyk nasila ból.

Przewlekłe zapalenie tarczycy 
rozwija się najczęściej na tle zaburzeń 
immunologicznych, niekiedy również 
na skutek infekcji bakteryjnej. Tera-
pia zapalenia tarczycy wywołanego 
przez bakterie polega na stosowaniu 
antybiotyków.

Zaburzenia immunologiczne 
prowadzące do zapalenia tego gru-
czołu polegają na tzw. autoagresji, 
wskutek której może nastąpić powol-
ne niszczenie przez własny organizm 
niektórych jego narządów. Tę postać 
przewlekłego zapalenia tarczycy okre-
śla się jako chorobę Hashimoto (od 
nazwiska lekarza, który ją opisał). W 
tym schorzeniu układ odpornościowy 
chorego reaguje na komórki tarczycy 
jak na obce białko. Może to prowadzić 
do powolnego uszkodzenia, a nawet 
zniszczenia tarczycy. Leczenie jej 
polega na przewlekłym podawaniu 
preparatu tyroksyny.

W leczeniu nadczynności tarczycy 
mamy do wyboru trzy metody:

● leczenie farmakologiczne pre-
paratami przeciwtarczycowymi, które 
zaburzają wykorzystanie jodu do 
produkcji hormonów oraz procesy 
nasilenia działania hormonów w 
tkankach,

● radioterapia, poprzez podanie 
promieniotwórczego jodu niszczące-
go komórki najaktywniej produkujące 
hormony, ponieważ to one magazynu-
ją najwięcej jodu, 

● leczenie operacyjne, szczególnie 
przy dużym powiększeniu tarczycy, 
objawach ucisku na tchawicę lub u 
młodych chorych.

Wybór metody leczenia zależy od 
wielu czynników, w głównej mierze od 
decyzji lekarza, aby wybrana metoda 
terapii zapewniła odpowiednią jakość 
życia i zadowolenie pacjenta.

Pacjenci, u których objawy nad-
czynności tarczycy są dyskretne i nie 
utrudniają życia codziennego, również 
wymagają leczenia. W przypadkach 
jawnej nadczynności leczenie  zawsze 
jest konieczne, gdyż pozwala  uniknąć 
późniejszych powikłań ze strony ukła-
du sercowo-naczyniowego, kostnego 

lub zaburzeń psychicznych. Dodat-
kowo bardzo groźnym dla zdrowia 
powikłaniem nadczynności gruczołu 
jest przełom tarczycowy, który stano-
wi stan zagrożenia życia. Polega on 
na nagłym wyrzucie do krwi dużej 
ilości hormonów tarczycy, które są 
przyczyną objawów podobnych jak 
w zwykłej nadczynności, ale o dużo 
większym nasileniu. Przełom tarczy-
cowy charakteryzuje się szybką czyn-
nością serca- powyżej 140 uderzeń na 
minutę, migotaniem przedsionków, 
niewydolnością serca, gorączką do 
41 stopni, biegunką, odwodnieniem, 
pobudzeniem lub śpiączką. Stan ten  
zawsze wymaga pilnej hospitalizacji 
i interwencji lekarskiej.

Niedoczynność tarczycy
Jest ogólnoustrojową chorobą 

wynikającą z niedostatecznego wy-
dzielania hormonów przez tarczycę. 
Przyczyną jest przeważnie stan za-
palny gruczołu oraz jej uszkodzenie 
przez leczenie radiojodem lub przez 
operację. Niedoczynność spowodo-
waną uszkodzeniem tego gruczołu 
określana jest jako niedoczynność 
pierwotna. Czasami przyczyną nie-
doboru wydzielania hormonów przez 
tarczycę jest choroba przysadki, która 
wydziela za mało TSH, tj. hormonu 
pobudzającego czynność tarczycy. 
W tych przypadkach schorzenie 
nazywamy niedoczynnością tarczycy 
wtórną. Jest najczęściej spowodowana 
niedoborem jodu w organizmie. Ma 
implikacje kliniczne zależne od wieku 
pacjenta. Wrodzona niedoczynność 
tarczycy prowadzi do ciężkich zabu-
rzeń rozwoju organizmu, w tym do 
niedorozwoju centralnego układu 
nerwowego. Profilaktyka wola nie-
doczynnego polega na spożywaniu 
jodowanej soli. W Polsce jest to ważny 
problem, ponieważ istnieją obszary 
tzw. wola endemicznego w tych re-
gionach, gdzie gleba i woda są ubogie 
w zawartość jodu (szczególnie Polska 
południowa - Podkarpacie i Dolny 
Śląsk). Badania przeprowadzone w 
Polsce w 1996 r. pod auspicjami WHO 
wykazały częstość wola u dorosłych 
sięgającą 22%, u ciężarnych 35-60% i u 
dzieci – 35%. Powyższe dane stały się 
asumptem do wprowadzenia profilak-
tyki jodowej regulowanej Zarządze-
niem Ministra Zdrowia. Obowiązuje 
ono od 1997 r. i stanowi o zakazie 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
soli przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie zawiera jodku potasu, 
Jest to  związek  nietrwały i z tego 
powodu sól należy przechowywać 
w zamkniętym pojemniku. Efektem 
tych działań jest obecnie prawidłowa 
podaż jodu w Polsce. 

Niedoczynność w późniejszym 
wieku objawia się przyrostem masy 
ciała (wskutek spowolnienia przemia-
ny materii), nagromadzeniem substan-
cji śluzowatych w tkance podskórnej 
(tzw. obrzęk śluzowaty) z charakte-
rystycznym wyrazem twarzy (twarz 
„nalana”), wypadaniem włosów. 

Pacjenci z niedoczynnością tar-
czycy skarżą się na stałe uczucie 
chłodu, zaparcia, senność, suchość 
i szorstkość skóry. Mają obniżoną 
temperaturę ciała. 

Leczenie niedoczynności tarczycy, 
niezależnie od jej przyczyny, polega na 
doustnym podawaniu hormonów 
tarczycowych.
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NBP = Nasze Bielańskie Pasje
Wiosna przyszła. W sam raz, kiedy trzeba. Odżył bielański naród. Do porządków się rzucił. Nie tylko z 
powodu świąt wielkanocnych. Ale też potrzeby zmian rozmaitych. Okna umyte. Dywany wytrzepane. 
Wczesna nać zasadzona. Szafy i pawlacze przewietrzone...

Leszek Rudnicki
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le, ale... Zalecana jest głę-
boka ostrożność! Jak z jaj-
kiem. Albo kryształem. 

Lub niewypałem. Amok latania z 
odkurzaczem i mopem bywa smętny. 
Niektórzy wyrzucają rzeczy pozornie 
niepotrzebne. Bywa, że o kolek-
cjonerskiej wartości. Na szczęście 
nie wszyscy bielańczycy popełniają 
wspomniany błąd. Do czego zmie-
rzam? Już mówię.                   

Było tak. Znajomych odwie-
dziłem towarzysko. Dopiero co. 
Niedaleko mieszkają. Trzy rzuty 
beretem od hipermarketu naszego 
największego. Gadu, gadu, kawka 
i inne „obowiązkowe” konformi-
styczne rytuały. Patrzę, a pod ścianą 
rząd smakowitych winyli oko cie-
szy. Przemyślana kolekcja, ułożona 
„według klucza”. Profesjonalne po-
dejście. Ach te Bitle, Stonsy, Henie, 
Krimsony, Cepy, Jurajki rozmaite. 
Klasyka rocka lat 60 i 70. Rozkosz 
dla duszy i ucha. Zasiedziałem się. 
Zdecydowanie zbyt długo.        

Podobnej ekscytacji doznałem 
dwa dni później u kolejnych bielań-
czyków. Gdzie regały wręcz uginały 
się od ksiąg. Nowych, starych, a także 
woluminów oprawionych w skórę 
ze złotymi tłoczeniami. Kocham ten 
cały sznyt, zapach stronic, pięknie 
cyzelowane litery. Mole książkowe 
jesteście! - rzekłem zaskoczony. A oni 
śmiali się serdecznie, chyba dumnie 
nawet. Po czym mnie chcica na gwał-
towne czytanie naszła. Taki wpływ!

Jakby tego było mało, kolega 
wieloletni, wreszcie ujawnił swą 
niezwykłą kolekcję. Błysk po oczach 
poszedł od monet dawniejszych. Pie-
czołowicie w specjalnych klaserach z 
foliowymi kieszonkami spoczywały. 
Tu królowa jakaś wszechpotężna, 
tam cesarz czy inny imperator za-
morskich podbojów dumny profil 
pokazuje. Kawał historii świata. 

I pomyślałem sobie - tyle dobra 

(czyt. piękna) po domach się kryje. 
Jak to jest? Z naszymi dzielnicowymi 
pasjami? Czas na retrospekcję chwi-
lową, a konieczną. Lat temu naście, 
szczyt mody i elegancji reprezen-
towała obowiązkowa słomka „zdo-
biąca” ścianę. Na niej przyczepione 
pocztówki, plakat plus pudełka po 
zagranicznych papierosach (substy-
tut zachodu). Niżej, koniecznie (!) 
gitara. Żeby artyzm całości podkre-
ślić & nasze uduchowienie głębokie. 
Takie często bywały niewinne zbie-
rania początki. Co dalej?

Gdy osiągniemy wła-
ściwy poziom osobistego 
hobby, szybko rozszy-
frujemy nazwy różnych 
pasji. Z rękawa „sypię”: 
akwarystyka, filatelisty-
ka, filumenistyka, biro-
filistyka, numizmatyka, 
fonografika, bibliofilstwo, 
audiofilstwo etc. Spójrz-
my jeszcze w słownik. 
Żeby mądrym być do 
końca. Kolekcjoner < fr. 
collectionneur > osoba 
kolekcjonująca coś; zbie-
racz. Kolekcjonerstwo < 
od rzecz. kolekcjoner > 
gromadzenie przedmio-
tów jednego rodzaju (np. 
dzieł sztuki, pamiątek 
historycznych, książek, 
okazów przyrody); zami-
łowanie do kolekcjono-
wania czegoś, zbieractwo. 
Wszystko jasne.     

Nie ukrywam, wciągnął mnie 
niniejszy temat. Bardzo. Raz-dwa, 
zajrzałem do antykwariatu przy 
ulicy Conrada, saloniku sztuki na 
Schroegera, odwiedziłem również 
„Wolumen” i pobliskie „Koło”. Oj, 
piękne rzeczy oko cieszą. Wystarczy 
patrzeć, węszyć, szperać. Powiem tak: 
za naprawdę „psie pieniądze” można 
posiąść śliczności niebywałe, będące 
zaczątkiem kolekcji. Dzbanek, fla-
konik, świecznik, moździerz, lampę 
naftową, ramę do obrazu, rycinę... 
Chyba, że posiadamy coś rodowego 
na podorędziu w spadku po szla-
chetnych protoplastach. Wówczas 
nie musimy się dowartościowywać, 
niczym inż. Karwowski z „40 - latka”, 
który w salonie Desy portret „wła-
snego” przodka kupował!  

Nie ulega wątpliwości; kolekcjo-
nować można praktycznie wszystko. 
Stare mapy, pocztówki, breloczki, 
słonie, długopisy, proporczyki, karty 
telefoniczne, autografy sław, metki 
z herbacianych saszetek, nalepki od 
bananów, kapsle, guziki (widziałem 
angielską encyklopedię takowych!), 
żelaźniaki, modele samolotów, okrę-
tów i czołgów, egzotyczne motyle, 
wypchane trofea myśliwskie, dawne 
aparaty fotograficzne, zegary, płyty, 
radia lampowe itd. Wspomniane 
rzeczy mogą posiadać (przy okazji) 
wartość antykwaryczną. Choć nie 
jest to conditio sine qua non. Naj-
ważniejsze, aby posiadały to „coś”. 
Duszę.  

Konkretem się podeprę. Oto 

pocztówka. Sprzed 100 lat. Foto 1. 
Sama w sobie intrygująca. Niczym 
mapę można ją „czytać”. Odkryć 
symboliczne treści. Niesłychaną pra-
cochłonność wykonania. Szlachetną 
i niestety, rzadko już stosowaną 
technikę druku: litografię. W tym 
przypadku barwną, czyli chromo-
litografię. Poznać zamysł twórcy 
dzieła patriotycznego (czas zaborów). 
Prześledzić genezę godła. Wreszcie, 
pochodzenie obrazka. Galicia, Seria 
9., Wydawnictwo Salonu Malarzy 
Polskich w Krakowie. Edition du sa-
lon des peintres polonais à Cracovie. 
Długo można wymieniać. Gdy przy-
gotujemy stosowną oprawę, wtedy 
pocztówka nabierze zupełnie nowego 
kontekstu. Jak ją najlepiej wyekspo-
nować? Dodać gustowne passe-par-
tout z eleganckiego kartonu, włożyć 
w antyramę i - myk na ścianę. Efekt? 
Absolutnie murowany!  

Kolejny rarytas. W adekwatnej 
kopercie płyta 78 obr./min. Lata 20 
XX w. Foto 2. Delikatna, szelakowa. 
Spadnie na podłogę, rozleci się w 
drobny mak. I koniec zabawy. Aby 
zabrzmiały arie, mazurki czy walce, 
konieczny jest gramofon z mecha-
nizmem na korbkę... Spójrzmy na 
najsłynniejszy label świata (miał 
także inne wersje kolorystyczne: 
czarne czy zielone). Prawdziwa 
kopalnia wiedzy! Znakomita gra-
fika zdziwionego psa, słuchającego 
dźwięków z tuby wczesnego gramo-
fonu Berlinera. Niżej, opis. Sonata 
in F Minor, Op. 57, „Appassionata” 
Beethovena. Tu, końcowa część: 3rd 
Movement, Allegro ma non troppo 
= niezbyt szybkie tempo. Harold 
Bauer - pianoforte solo. Wyborny in-
terpretator dzieł Beethovena. Uwaga, 
są polonica. Mało kto wie, iż studio-
wał u samego mistrza Ignacego Jana 
Paderewskiego! No, proszę, jak nam 
się ładnie historia układa. 

Zatem dalej drążę kwestię. Swego 
czasu bardzo popularne i niedrogie 
zbieractwo. Filumenistyka. Zdoby-

A

wane różnymi sposobami. 1. Kupno 
zapałek w okolicznym kiosku „Ru-
chu”. Po zużyciu, należało namoczyć 
pudełko. I etykieta nasza. 2. Wizyta w 
sklepie filatelistycznym, przeważnie 
na ulicy Słowackiego. 3. Wymiana 
(giełdy, wystawy, kontakty osobiste 
kolekcjonerów). Tematyka etykiet 
jest właściwie nieograniczona. Jak w 
znaczkach pocztowych. Flora, fauna, 
geografia, propaganda, polityka, 
historia, ważne rocznice, wydarze-
nia itd. Wiele z nich to prawdziwe 
„perełki” grafiki użytkowej o nieba-
nalnych rozwiązaniach. Wystarczy 
zerknąć na rodzimą „słoneczną” 
etykietę. Którą długo można podzi-
wiać. Pozornie prosty, lecz trafiający 
w sedno sprawy projekt: pełna in-
tegracja kompozycji z kolorystyką. 
Właściwie to... mini plakat! Czyż 
nie tak?

Na koniec, coś bardziej osobistego. 
W przenośni i dosłownie. Autografy 
twórców, których wszyscy znamy. 
Foto 3. Tadeusz Łomnicki; wielki, 
wielki aktor teatru i filmu. Któż z nas 
nie oglądał Pana Wołodyjowskiego? 
Ręka do góry. Nie widzę. Ok. Egzamin 
historyczno-kulturalny zdany. Kolejna 
postać. Poetycka, wręcz zjawiskowa. 
Ks. Jan Twardowski. Skromny do 
granic możliwości. Czuły na wers. Na-
strój. Skrót myślowy. Puentę. A strofy 
Jego, jak pejzaże - słowem malowane - 
po których delikatnie stąpamy... I ktoś 
jeszcze; pozornie z „innej planety”. 
Leszek Możdżer. Jazzman. Pianista. 
Liryk. Czarodziej dźwięków, fraz 
połamanych, zaskakujących pasaży 
i biegników. Chopin na swingowo? 
Czemu nie? Totalny artysta... To 
niezwykłe pamiątki, gdy spotkały się 
ścieżki naszych życiorysów. Ocalony 
od zapomnienia ślad w labiryncie 
codzienności. 

Trochę patriotycznie - roman-
tycznie wyszło, a nawet zestaw w/w 
przykładów podobnie się ustawił. I 
dobrze, bo za miesiąc właśnie w tę 
nutę uderzę. Póki co, sza. 

Reasumując; apel mocno gorący. 
Obywatele! Nie ma co się „czaić” 
z pasjami - zbiorami po kątach. 
Wyciągnijcie je na światło dzienne, 
pochwalcie się! Porozmawiajcie z 
szefostwem BOK czy Biblioteki na 
Duracza, z pewnością użyczą swe 
sale. Od razu bym pognał zobaczyć 
cudności rozmaite. Myślę, że inni 
bielańczycy też. A więc? 

Foto 1. Pocztówka galicyjska

Foto 3. Autografy twórców Foto 2. Płyta hmv
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marca w gimnazjum na Conrada 
odbyły się pierwsze Bielańskie Targi 
Edukacyjne organizowane przez 

Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bie-
lany oraz Gimnazjum nr 73. Ich zadaniem była 
promocja kształcenia i osiągnięć edukacyjnych 

Dobre wykształcenie, mądry wybór... 
Pierwsze targi edukacyjne na  Bielanach

miały okazję zapoznać się grupy zorganizo-
wane - gimnazja bielańskie, a od godz.14 do 
18 - goście indywidualni.

Gimnazjalistów kuszono pomysłowo 
przygotowanymi stoiskami zachęcającymi 
do zainteresowania się szkołami. Jednym z 
najciekawszych i najbardziej przykuwających 
uwagę było to zaprojektowane i przygotowane 
przez uczennice klasy maturalnej Zespołu 
Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz ”Kasi” z ul. 
Żeromskiego. Jak wynika z krótkiego sondażu 
przeprowadzonego wśród odwiedzających 
targi, hasło promujące szkołę na Żeromskie-
go: „Szkoła z sercem”, a także wszechobecne 
na stanowisku czerwone serduszka okazały 
się strzałem w dziesiątkę, gdyż gimnazjaliści 
zwracali na nie szczególną uwagę. Ciekawe, 
skąd to zainteresowanie???

Z całą pewnością targi potrzebne są tym, 
którzy mają problem z podjęciem decyzji o 
tak ważnym wyborze, jak wybór szkoły. Za-
opatrzeni w ulotki informacyjne gimnazjaliści, 
w zaciszu domowym wraz z rodzicami będą 
mogli bardziej świadomie podjąć ważne dla 
siebie decyzje. 

Magdalena Magdalińska, klasa IIIf G73

Festiwal Muzyki 
Kameralnej na 

Bielanach
17 maja o godz. 19 w kościele pw. Matki 

Bożej Wspomożycielki Wiernych (ul. Con-
rada 17) odbędzie się koncert kończący 
sezon artystyczny – ostatni przed przerwą 
wakacyjną. Publiczność będzie miała okazję 
wysłuchać  utworu pt. „Cztery Pory Roku” 
kompozytora tanga argentyńskiego, wybit-
nego bandoneonisty, niezwykle lubianego i  
oryginalnego - Astora Piazzoli. Wykonaw-
cami koncertu będzie Kwartet Camerata. 
Zapraszamy i życzymy niezapomnianych 
wrażeń artystycznych. Wstęp wolny.

Wydział Kultury

Jazz w Podziemiach 
Kamedulskich

21 maja o godz. 19 w Podziemiach 
Kamedulskich wystąpi zespół Kazimierz 
Jonkisz Energy. Lider zespołu uważany jest 
za jednego z najwybitniejszych europejskich 
perkusistów jazzowych. W wieku 18 lat 
został laureatem festiwalu Jazz nad Odrą 
67. Studia muzyczne ukończył w 1971 r., w 
którym otrzymał również stypendium im. 
Krzysztofa Komedy. Współpracował m.in. 
ze Zbigniewem Namysłowskim, Tomaszem 
Stańko, J. P. Wróblewskim, Michałem 
Urbaniakiem, czy Adamem Makowiczem. 
Występował również z muzykami o między-
narodowej sławie, takimi jak: Al Cohn, Roy 
Hargrove, Larry Coryell, Amina Claudine 
Myers, Monty Waters, Eddie Henderson, W 
1978r. rozpoczął koncerty jako pierwszy w 
Polsce lider za perkusją. Przez jego zespoły 
przewinęło się wielu młodych muzyków, 
którzy obecnie tworzą czołówkę polskiego 
jazzu.

Podczas koncertu zespół przedstawi 
kompozycje własne oraz takich mistrzów  
jak Thelonious Monk czy John Coltraine, 
pochodzące z najnowszej płyty KAZIMIERZ 
JONKISZ ENERGY. Muzyka utrzymana jest 
w stylistyce klasyki jazzu.

Zapraszamy bardzo serdecznie (wejście 
za zaproszeniami, do odbioru w Wydziale 
Kultury, ul. Lipińska 2 tel. 669-01-78).

Wydział Kultury

dobrem przychodzi serce choćby naj-
mniejsze. Słowa księdza Jana Twardow-
skiego stanowiły motto dla drugiej już 

konferencji zorganizowanej na Bielanach w 
dniach 25-26 marca i poświęconej pracy z 
dzieckiem o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych w wieku 9-12-lat.

W dniu 25 marca placówki bielańskie 
prezentowały zajęcia o charakterze warsztato-
wym, ukierunkowane na pracę o charakterze 
kompensacyjnym z jednej strony, z drugiej zaś 
na rozwijanie mocnych stron naszych wycho-
wanków. Niezwykle bogata oferta dowodzi, iż 
nauczyciele i specjaliści pracujący na Bielanach 
to ludzie kreatywni, poszukujący optymalnych 
metod i form pracy z dziećmi i dla dzieci.

Dzień drugi konferencji, a zarazem jej 
część merytoryczna odbyła się w Szkole Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 

Z dobrem przychodzi serce choćby najmniejsze
Konferencja poświęcona pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 9-12 lat

223, mieszczącej się na ul. Kasprowicza 107. 
Placówka od kilkunastu lat kształci dzieci ze 
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
Stąd niezwykła bliskość tematyki konferencji 
wszystkim  jej pracownikom.

Słuszną wydaje się być refleksja, iż wy-
stąpienia zaproszonych gości obrazowały 
wielonurtowość działań ukierunkowanych 
na pomoc dziecku. Ale też pamiętać należy, 
iż podwaliny dla wszelkich działań stanowią 
uwarunkowania natury etycznej, kulturowej 
i prawnej.

W gronie prelegentów znaleźli się przedsta-
wiciele uczelni wyższych (dr D. Al- Khamisy, 
Uniwersytet Warszawski, katedra Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka), instytucji 
służących dziecku i rodzinie (mgr D. Żyro, 
wicedyrektor Centrum Metodycznego Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej), bielańskich 

poradni psychologiczno-pedagogicznych (mgr 
E. Kuczyńska, dyrektor Poradni Nr 10, mgr 
A. Iwańska, dyrektor Niepublicznej Poradni 
,,Edukacja”). Głos w dyskusji zabrali także 
praktycy, a mianowicie mgr E. Darka, dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go Nr 9 przy ul. Paska oraz dyrektor Przedszko-
la STO mgr A. Florek. Status quo współczesnej 
edukacji otwiera drogę dla każdego dziecka, 
a tym samym wymaga stworzenia strategii 
gotowych na przyjęcie każdej ,,inności”.

Wyrażamy nadzieję iż kolejna inicjatywa 
skierowana do środowisk związanych z tematy-
ką konferencji, przyczyniła się do wzbogacenia 
doświadczeń uczestników, a także stała się in-
spiracją do dalszych twórczych poszukiwań.

Marta Żółtowska, pedagog szkolny
Szkoła Podstawowa  z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 223

bielańskich szkół ponadgimnazjalnych wśród 
uczniów bielańskich gimnazjów.

Na targach zaprezentowało się 14 szkół. 
Okazało się, że szkoły ponadgimnazjalne nie 
tylko z Bielan zainteresowały się tą formą pro-
mocji. Od  godz. 9 do 14 z ofertą wystawców 

marcu, jak co roku, nadszedł czas 
pożegnania zimy, a wraz z nim 
czas powitania wiosny. W naszym 

przedszkolu dzieci przygotowywały się do tego 
święta przez dłuższy czas. Podczas wspólnych 
spacerów i wyjść do ogrodu, z uwagą wypatry-
wały i szukały oznak zbliżającej się wiosny. A 
każdy zielony pąk i kiełkujący kwiatek wywoły-
wał w nich radość i ciekawość – z wielką uwagą 
oglądały je na rozmaite sposoby i zadawały 
przy tym niezliczoną ilość pytań. W trakcie 
zajęć dydaktycznych nasi podopieczni uczyli 
się wierszyków i piosenek związanych ze zbli-
żającą się wiosną. Uczyli się także okrzyków i 
krótkich rymowanek żegnających zimę. Wyko-
nywali prace plastyczne przedstawiające żywe i 
wesołe wiosenne sytuacje oraz krajobrazy.

Zwieńczenie tych przygotowań miało miej-
sce w pierwszym dniu wiosny. Tego dnia nasze 
przedszkolaki wyszły na spacer, aby wspólnie z 
mieszkańcami osiedla powitać wiosnę. Na jej 
spotkanie grupa „starszaków” przygotowała 
powitalne transparenty, z którymi dumnie 
kroczyła osiedlowymi alejkami. Młodsze 
dzieci natomiast witały wiosnę przystrojone 

Kiedy przyjdzie do nas wiosna, roześmiana i zielona...
Obserwowanie przyrody w Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek”

w wiosenne kwiatki. Dziewczynki włożyły na 
głowę kolorowe wianki, a chłopcy nieśli w rę-
kach kwiaty forsycji i jabłoni, którymi machali, 
pozdrawiając mieszkańców osiedla.

Głośnym śpiewem i jeszcze głośniejszymi 
okrzykami dzieci żegnały zimę i witały wio-
snę, a napotkanym przechodniom wręczały 

kolorowe kwiatki przygotowane wspólnie na 
zajęciach. W zamian dostawały słowa podzię-
kowania i przepiękne uśmiechy obdarowanych 
osób.

Agnieszka Borys, Magdalena Ciesielska
Nauczycielki Przedszkola nr 318 „Zielony 

Zakątek”

 

Gimnazjum nr 73

im. J. H. Wagnera

ul. Conrada 6 

zaprasza uczniów klas szóstych 
wraz z rodzicami na 

DZIEŃ  
OTWARTYCH DRZWI

- spotkanie informacyjne

dla kandydatów do gimnazjum

w dniu 11.05.2009 r.

(poniedziałek), godz. 18.00  
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Kronika policyjna
Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji

Koledzy przerobili  
legitymację szkolną

Aby móc wchodzić na dysko-
teki i do klubów, 16-letni Maciej T. 
wkleił swoje zdjęcie do legitymacji 
szkolnej 18-letniego Karola B. Star-
szy kolega nie miał nic przeciwko 
temu, a wręcz pomagał młodszemu 
przerobić dokument. Fałszerstwo 
wyszło na jaw podczas legitymowa-
nia. 18-latek odpowie za fałszowanie 
dokumentu, a sprawa nieletniego 
trafi do sądu rodzinnego.

 Wszystko wydarzyło się w sobo-
tę wieczorem na jednej z bielańskich 
ulic. Tam patrol policji zauważył 
dwóch mężczyzn, nerwowo cho-
dzących po parkingu. Wywiadowcy 
postanowili więc wylegitymować 
młodych ludzi. Podczas kontroli 
osobistej, u 18-letniego Karola B., 
wywiadowcy znaleźli legitymację 
szkolną wystawioną na jego dane, 
na której zostało naklejone zdjęcie 
Macieja T.

Obaj koledzy zostali zatrzymani. 

Podczas przesłuchania 16-latek 
przyznał się, że chciał wraz ze star-
szym kolegą wejść do klubu. Obaj 
wpadli więc na pomysł, aby prze-
robić legitymację szkolną 18-latka. 
Do dokumentu wystawionego na 
dane Karola B. wkleili więc zdjęcie 
Macieja T. Monetą zanurzoną w 
atramencie próbowali zrobić pie-
czątkę na zdjęciu. Mimo tak wielu 
starań ochrona w klubie nie wpuści-
ła mężczyzn do środka.

Gdy koledzy postanowili rozejść 
się do domów, zostali zatrzymani 
przez wywiadowców. Karol T. został 
osadzony w policyjnym areszcie, 
zaś Maciej T. trafił do izby dziec-
ka. Sprawa 16-latka trafi do sądu 
rodzinnego, zaś 18-latkowi został 
przedstawiony zarzut fałszowania 
dokumentu. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

(eb) 

iesiąc marzec 
przywitał miesz-
kańców Warsza-

wy wspaniałą, słoneczną 
aurą. Powiew wiosennej 
świeżości nie stanowił jed-
nak przeszkody dla osób 
popełniających wykrocze-
nia, dzięki czemu strażnicy 
mieli pełne ręce roboty.

Czyżby chęć zaczerpnięcia wio-
sennego oddechu miała tak ogromny 
wpływ na osoby samowolnie opusz-
czające ośrodki dla nieletnich? Być 
może to wpływ wiosny, a nie inne 
niecne zamiary i pomysły kierowały 
młodymi osobami, które decydowały 
się na to ryzyko. 

I tak, w dniu 23 marca strażnik 
z patrolu z policjantem w rejonie 
ulicy Szegedyńskiej dokonali ujęcia 
nieletniej uciekinierki z domu, po-
szukiwanej przez Policję. Prawna 
opiekunka dziewczyny odmówiła 
przyjęcia jej do domu, w związku 
z czym nieletnią przewieziono do 
Pogotowia Opiekuńczego. 

W dniu 26 marca  na ulicy Wrze-
ciono 1 strażnik z patrolu z policjan-
tem ujęli nieletniego, tym razem 
chłopca, który samowolnie opuścił 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 
Patrol przekazał siedemnastolatka w 
ręce Pani Dyrektor ośrodka. 

Wychowanek Ośrodka Opie-
kuńczego z ul. Bonifacego ujęty 
został w dniu 17 marca na terenie 
dzielnicy Bielany. Nieletni powrócił 
do ośrodka. 

Kolejne zdarzenie nie dotyczyło 
wychowanków żadnego ośrodka 
opiekuńczego, ale w roli głównej 
występowały osoby nieletnie. W dniu  
24 marca w rejonie bazaru Wolu-
men dwóch nastoletnich chłopców 
dokonało rozboju na 74 letnim męż-
czyźnie. Jeden z chłopców najpierw 
próbował wzbudzić litość u  męż-
czyzny prosząc go  o 50 gr. Gdy ten 
wyjął portfel, piętnastolatek chwycił 
go w ręce i zaczął uciekać. Dołączył 
do kolegi i sprytnie ukryli portfel w 
pobliskim lasku. Strażnicy rozpoczęli 
kontrolę otoczenia dysponując ryso-
pisem nastolatków. Upór funkcjona-
riuszy w działaniu oraz współpraca z 
poszkodowanym pozwoliły na ujęcie 

Z notatnika Miejskiego Strażnika
sprawców  rozboju po 
pościgu na ul. Wrzeciono 
4. Mężczyzna  oszacował 
stratę na kwotę 500 zł. 
Dalsze czynności prze-
jęła Policja.

A teraz trochę o doro-
słych, nie zawsze prezen-
tujących postawę godną 
naśladowania.

Interwencja patrolu mieszanego 
strażnika z policjantem w stosunku 
do trzech osób zakłócających porzą-
dek publiczny w dniu 26 marca w 
rejonie ul. Wrzeciono 30, zakończyła 
się ujęciem osoby poszukiwanej przez 
Policję z nakazem doprowadzenia do 
najbliższego Aresztu Śledczego. 

W dniu 26 marca w rejonie 
Cmentarza Północnego strażnicy 
podejmowali interwencję wobec 
kobiety, która wtargnęła na jezdnię 
zmuszając kierowcę do gwałtownego 
hamowania. Młoda, roztrzęsiona 
kobieta, próbowała doprowadzić 
do tragedii. Podczas rozmowy ze 
strażnikami wielokrotnie powta-
rzała, że nic nie ma sensu i że nie 
chce dalej żyć.  W oczekiwaniu na 
karetkę pogotowia funkcjonariusze 
podtrzymywali rozmowę,  w wyniku 
której kobieta wyciszyła się i przestała 
płakać. 

W miesiącu marcu funkcjonariu-
sze V Oddziału Terenowego konty-
nuowali współpracę z przedstawicie-
lami  Zarządu Oczyszczania Miasta w 
celu zdyscyplinowania  prywatnych 
właścicieli nieruchomości oraz spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych 
do wywozu nieczystości i segregacji 
odpadów, z pracownikami Wydziału 
Działalności Gospodarczej  i Zezwo-
leń w celu kontroli legalności handlu 
na terenie dzielnicy, z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w celu wspól-
nego niesienia pomocy osobom 
bezdomnym. Na uwagę zasługuje 
wszczęcie kompleksowej kontroli na 
terenie dzielnicy wszystkich placów 
zabaw pod kątem stanu technicznego 
urządzeń oraz ich stanu sanitarnego. 
Nieprawidłowości powstałe w wy-
niku kontroli przekazano odpowie-
dzialnym osobom i instytucjom. 

Nina Pesta, V Oddział Terenowy 
Straży Miejskiej

M

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA V
organizuje staż dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Warszawy - na 

stanowisku technika do spraw administracyjno-biurowych
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez 

wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w przypadku Warszawy - Prezydenta) z pra-

codawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj 
uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane przez Urząd Pracy stypendium  w wysokości:
● od dnia 01.01.2009 do 31.05.2009 - 773 zł 
● od dnia 01.06.2009 do 31.12.2009 - 791 zł 
● od 01.01.2010 - 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ W CELU ODBYCIA STAŻU:
– osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Warszawie:
● do 25. roku życia; 
● oraz osoby, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyły 27. roku życia.
Osoby zainteresowane podjęciem stażu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V proszone są o złożenie 

n/wym. dokumentów w Zespole Kontroli, Kadr i Szkolenia KRP Warszawa V (pok. 212, tel. 022-603-15-48):
● podanie do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V o odbycie stażu;
● kopia dowodu osobistego.

Serdeczne
podziękowania

dla Pani dr Marzeny Lubań-
skiej oraz Siostry Damiany 
i Brata Daniela, a także dla 
całego Zespołu Hospicjum 

przy Kościele św. Zygmunta 
w Warszawie z księdzem 

Władysławem na czele, za 
ogromną pomoc i opiekę  
w ostatniej drodze życia 
naszego syna, śp. Leszka 
Pierzchały (zm. 29 marca 

2009 roku), składają

                                                                    
Barbara i Mieczysław

Naszemu koledze

Mieczysławowi Pierzchale
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Syna
składa 

Burmistrz Zbigniew Dubiel  
i redakcja miesięcznika „Nasze Bielany”

Redaktorowi Mieczysławowi Pierzchale
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Syna
składa

Rada Programowa Seniorów Bielańskich 
i Bielański Klub Kombatanta

Ze smutkiem i żalem żegnamy

ŚP.
Krzysztofa Mastalarczyka

Szczere wyrazy współczucia  
rodzinie i przyjaciołom zmarłego

składa

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pani
ZOFII GAJEWICZ

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY

Składają dyrektor i pracownicy  
Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”
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Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego, z zakresu oświaty i wychowania  w roku 2009 
polegającego na organizacji różnych form wyjazdowych wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich wspierania wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, 
które m.st. Warszawa ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania (wg 
klasyfikacji budżetowej: dział 854  rozdział 85412).  

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać 

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

2. Na dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko z jednego biura 
Urzędu m.st. Warszawy lub dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku stwierdzenia 
otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub 
jego część, oferta nie będzie rozpatrywana. 

3. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki 

inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, 
działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną. 

5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze 
złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości 
przyznanego dofinansowania. 

III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane  w okresie ferii letnich w roku szkolnym 

2008/2009
 
IV. Warunki realizacji zadania
1. Działania , których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania 

(pkt II 4 oferty):
- opracowanie programu wychowawczo-edukacyjnego placówki wypo-

czynku,
- rejestracja placówki wypoczynku w Kuratorium Oświaty,
- ewaluacja programu,
- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania. 
2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej 

niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku 
wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.

3. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera 
(pkt V.1 oferty). W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie 
do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu 
poświadczającego udział partnera w realizacji zadania.

Pouczenie:
Partnerem może być organizacja pozarządowa, podmiot, o którym mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ 
administracji publicznej lub nieprowadząca działalności gospodarczej osoba 
fizyczna, która współuczestniczy w realizacji zadania będącego przedmiotem 
oferty nie wykorzystując przy tym środków przekazanych w drodze dotacji. 
Współpraca ta może obejmować m.in. aktywną wymianę umiejętności, do-
świadczeń i wiedzy, na każdym etapie realizacji zadania. Udział partnera może 
dotyczyć także nieodpłatnego wsparcia rzeczowego (użyczenie, potrzebnych do 
realizacji zadania, zasobów rzeczowych) lub osobowego (udział wolontariuszy 
innej organizacji). W umowie partnerskiej lub oświadczeniu partnera należy 
wskazać rodzaj i zakres wsparcia w realizacji zadania. 

Partner nie może być podwykonawcą. 
4. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane 

zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach 
zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamo-
wych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosow-
nie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę 
lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania 
realizacji zadania przez m.st. Warszawa, w następującym brzmieniu: „Zadanie/ 
nazwa zadania zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu/do-
finansowaniu ze środków m.st. Warszawy”; „Publikacja została wydana dzięki 
finansowaniu/dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy”.

5. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i 
doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: 

- kadrę:
- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
- przeszkolonych wolontariuszy. 
- bazę lokalową 
- Doświadczenie w realizacji podobnych wyjazdów zimowych i letnich.
6. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że 

podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku 
publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.

Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o ww. 
kryteria. 

Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i powinna być ujęta 
w pkt. IV. 3 oferty – wycena pracy wolontariuszy może stanowić finansowy 
wkład własny organizacji, w wysokości nie większej niż 40 % całości wkładu 
własnego.

7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów 
prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Załącznik
do Uchwały Nr 1454
Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy
z dnia 7 kwietnia 2009 r. OGŁOSZENIE

V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa za-

łącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty 
wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.
pl/ngo.

2. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 
Wydziale Oświaty i Wychowania ul. Lipińska 2 pok. 204 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7 maja 2009 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do kance-
larii) lub przesyłać na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany: 
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa (decyduje data wpływu do kancelarii).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą kon-
kursową.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym 
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu 
podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie. 

Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i po-

numerowane.
2. Wszystkie załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) 

i ponumerowane.
3. Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie 

wpisać wszystkie załączniki. 
4. Po terminie, podanym w dziale V pkt 2, Oferty złożone nie podlegają 

uzupełnieniu ani korekcie.
4. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania  dla 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy mogą udzielać stosownych wyjaśnień, na 
pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych 
(ul. Lipińska 2, nr telefonu 022 669-01-77, 022 669-00-58  od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00).

VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważ-

nione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny 
podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Pouczenie:
1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu. 
2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które 

nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. 
3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie 

wskazanymi rubrykami. 
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego 

wyboru. 
5. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 

lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie 
osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia.

3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem dzia-
łalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres 
od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 
i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku 
zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 

Pouczenie:
1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie się zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe za ostatni rok obrotowy. 
2. Dopuszcza się możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do 

właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdza-
jący, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o 
rachunkowości. 

Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego, 
informacji finansowej w następujących przypadkach:

- organizacje, które ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w 
związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, nie mają możliwości dołą-
czenia sprawozdania finansowego, składają informację finansową za ostatni rok 
obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

- podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nieposiadające statusu or-
ganizacji pożytku publicznego) składają oświadczenie na druku stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych 
nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego).

6. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania 
we wniosku partnera.

7.  Oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. 

Pouczenie: 
Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną 

skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką 
oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie 
o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:
1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty 

muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania 
dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą 
być dołączone do oferty.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis 
musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem 
pełnionej funkcji.

4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, 
musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

5. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii doku-
mentów następuje poprzez odpowiednie skreślenie/usunięcie niepotrzebnego 
sformułowania w pkt. 8 Oświadczenia oferenta.

6. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, 
każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów 
podstawowych (dział VI pkt. 2. –7.).

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych 
i podpisanych, załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn 
formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji 
lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od 

pracownika wydziału, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne 
dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

- oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące 

załączniki do umowy; 
- potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, nie-

zbędnych do przygotowania umowy.
Pouczenie:
1. załączniki powinny być: 
a. sporządzone na przygotowanych przez Wydział Oświaty i Wychowania  

drukach, 
b. wypełnione prawidłowo i zgodne ze złożoną ofertą; 
c. zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,
2. aktualizacja nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniej-

szenia.

VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej 

złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego 
ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników upoważnio-
nych przez Burmistrza Dzielnicy.

2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpa-
trywane.

3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego 
ogłoszenia, dokona Zespół ds. opiniowania ofert. 

4. Po analizie złożonych ofert Zespół ds. opiniowania ofert przedłoży reko-
mendacje co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.

5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w 
drodze zarządzenia.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicz-
nej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy 
Bielany  oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo).

7. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, 
których oferty będą wyłonione w drodze ww. konkursu. Możliwe jest dofinan-
sowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinan-
sowywanie żadnej z ofert.

8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje 
się trybu odwoławczego.

9. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstawą do zawarcia pisem-
nej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana. 

10. Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postę-
powaniu konkursowym, wymaga formy pisemnej.

Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnię-
cia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na 

podstawie  art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V pkt 2 ogłosze-

nia,
3) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale 

VI ogłoszenia.
2. Kryteria merytoryczne: 
1) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w 

niniejszym ogłoszeniu. 
2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Warszawy 
3) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym 

ogłoszeniu, tj. czy: 
- planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym 

niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu 

(zakresu rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany został udział finansowych środków własnych;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają 

właściwe kwalifikacje; 
- podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym; 
- przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania 
4) pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu, która została 

dokonana na podstawie złożonych dokumentów i wcześniejszej współpracy z 
m.st. Warszawa, w tym realizacji zleconych dotychczas zadań (z uwzględnie-
niem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten 
cel środków). 

5) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych 
zadań będących przedmiotem oferty.

IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Prezydenta m. 
st. Warszawy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim 
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Środki finansowe przeznaczone przez Dzielnicę Bielany na realizację po-
dobnych zadań w roku 2008 i I kwartale 2009
Lp. ORGANIZACJE          KWOTA         KWOTA
 POZARZĄDOWE DOTACJI w 2008 r. DOTACJI w 2009 r.
1. FUNDACJE
 Dz. 854, Rozdz. 85412, §  2810 
 Dz. 854, Rozdz. 85412, §    
2. STOWARZYSZENIA
 Dz. 854, Rozdz.85412, §  2820    21 500,00 zł 
3. POZOSTAŁE
 Dz. 854 , Rozdz. 85412, § 2830    54 000,00 zł    14 070,00 zł
 RAZEM    75 500,00 zł    14 070,00 zł

Formularz oferty, wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu, 
dostępny jest na stronie internetowej m.st. Warszawy  www.um.warszawa.pl/ngo

Lp. Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji Wysokość 
środków

1. Zadanie z obszaru organizacji różnych form wypo-
czynku dzieci i młodzieży w tym: 71 430,00 zł

Organizacja   różnych form wyjazdowych wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży

● zadanie musi być zrealizowane w okresie ferii 
letnich w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub w uzasadnionych przypadkach  – w 
krajach sąsiadujących z Polską lub krajach należących 
do Unii Europejskiej

● dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy pla-
cówka wypoczynku zostanie zarejestrowana we właściwym 
dla miejsca placówki wypoczynku Kuratorium Oświaty.
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Wiosenna randka w ciemno
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Msięża Marianie osiedlili się w 1915 
roku w Lesie Bielańskim nad Wisłą, 
na dawnym terenie pokamedulskim. 

Początkowo utworzyli schronisko dla bez-
domnych dzieci, którym zarządzały Siostry 
Najświętszego Imienia Jezus. Sierociniec ten 
przetrwał do 1922 roku.

W roku 1916 uruchomiono Seminarium, 
a w latach szkolnych 1918/19. po uzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, utworzyli Księża 
Marianie ośmioklasowe Gimnazjum Męskie 
o kierunku filologicznym. W latach 1923-
24, dla potrzeb tego gimnazjum wzniesiono 
trójkondygnacyjny gmach w stylu neoklasy-
cystycznym, według projektu architekta Józefa 
Holewińskiego.

W okresie międzywojennym Gimnazjum 
Księży Marianów zyskało wielką renomę, ze 
względu na wysoki poziom nauczania, jak 
również kultywowanie narodowych tradycji i 
wychowywanie w duchu patriotycznym.

Działające przed wojną przy tym Gimna-
zjum Koło Polonistyczne, pod patronatem prof. 
Wiktora Godziszewskiego, wydawało pismo 
popularnonaukowe „Bielańczyk” - miesięcznik 
pod redakcją Kazimierza Rogowskiego.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności zacho-
wał się w moim rodzinnym archiwum egzem-
plarz tego pisma z grudnia 1937 r. Zawiera on 
szereg interesujących artykułów napisanych 
przez dawnych absolwentów i uczniów słyn-
nego gimnazjum.

Na wstępie zamieszczono patriotyczny 
wiersz „Polska” pióra znanego publicysty Ed-
munda Osmańczyka. Mnie, jako archeologa 
najbardziej zainteresował artykuł „O Auguście” 
(cesarzu Imperium Rzymskiego sprzed dwóch 
tysięcy lat), żywo napisany przez Zbigniewa 
Kraszewskiego, późniejszego księdza biskupa, 
przyjaciela i duchowego opiekuna Środowiska 
Orląt przy Światowym Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, skupiających byłych orlaków z 

Gimnazjum Księży Marianów
WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Warszawy, innych miast Polski i z zagranicy. W 
okresie okupacji niemieckiej jednym z elemen-
tów walki o przetrwanie było zakonspirowane 
szkolnictwo. Nauczanie młodzieży w duchu 
patriotycznym, na różnych tajnych kursach i 
kompletach było niemal powszechne.

Władze okupacyjne zezwalały na ucze-
nie się jedynie na poziomie podstawowym. 
Wprawdzie można się było dalej uczyć, lecz 
tylko w szkołach zawodowych o wybranych 
kierunkach, na przykład budownictwo, dro-
gownictwo, ogrodnictwo, elektryka itp. Nato-
miast szkoły ogólnokształcące maturalne były 
całkowicie zabronione.

W 1941 powstała Miejska Szkoła Drogowa, 
pod której przykrywką zaczęło działać słynne 
Gimnazjum Księży Marianów. Podobnie, za-
miast Gimnazjum im. Aleksandry Piłsudskiej 
na Żoliborzu powstała Szkoła Ogrodnicza.

Wspaniali byli patriotyczni pedagodzy w 
Gimnazjum Księży Marianów, którym przewo-
dził w pełni sił i twórczej energii dyrektor dr 
inż. Bronisław Załuski wykładający biologię. 
Historii uczył Gustaw Markowski. Dyrektor 
Załuski znany był z zamiłowania do porannych 
przejażdżek konnych.

Wśród młodszego pokolenia mieszkań-
ców Bielan krążył wierszyk związany z osobą 
dyrektora szkoły:

„Ja nie kozak.
ani nie Skrzetuski
Tylko Hrabia Dr inż. Bronisław Załuski”.
Harcerstwem w szkole u Marianów zajmował 

się harcmistrz Zbigniew Kolas ps. Jur. Wiele 
cennych informacji na temat słynnej szkoły bie-
lańskiej pozyskałem od Tymoteusza Duchow-
skiego, mego komendanta z Szarych Szeregów, 
który w młodości mieszkał na Marymoncie oraz 
Andrzeja Sternińskiego. długoletniego miesz-
kańca Bielan. Obaj są absolwentami Gimnazjum 
Księży Marianów na Bielanach.

Jerzy Głosik

istrz, Opoka, Magnetyzer, Sokole 
Oko, Kosa – to kategorie, w których 
uczniowie Gimnazjum nr 73 im J. 

H. Wagnera już czwarty raz wybierali swoich 
nauczycieli w ogólnoszkolnym głosowaniu. 
Ogłoszenie nominowanych i zwycięzców oraz 
wręczenie statuetek wybranym pedagogom 
odbywa się  zawsze w czasie  obchodów święta 
szkoły - wagneraliów, które w tym roku miały 
miejsce 20 marca.   

Święto szkoły jest pretekstem do utrwalenia 
wiedzy o patronie G73 - J. Hubercie Wagnerze 
- niezwykle utalento-
wanym, wytrwałym i 
utytułowanym sportow-
cu, trenerze polskich 
reprezentacji siatkar-
skich. Od niego gimna-
zjaliści powinni nauczyć 
się uporu w dążeniu 
do osiągnięcia wysoko 
stawianych życiowych 
wyzwań. W tym roku 
uczniowie mieli możli-
wość sprawdzenia wie-
dzy o patronie, biorąc 
udział w konkursie.

Wagneralia zbie-
gają się z obchodami 

Mistrz, Opoka, Magnetyzer...
Wagneralia na Conrada

pierwszego dnia wiosny, dlatego po części 
bardziej oficjalnej zwykle przychodzi czas na 
tę  rozrywkową, dającą uczniom możliwość 
prezentacji, często dowcipnej,  swojej klasy.

Ten czas jest również dobrym pretekstem 
do pokazania możliwości wokalnych i tanecz-
nych utalentowanych wagnerczyków. W przy-
szły roku wagneralia będą wyjątkowe, bo od-
będą się w piątą rocznicę nadania Gimnazjum 
nr 73 imienia J. H. Wagnera oraz w dziesiątą 
powstania gimnazjum. Jest na co czekać.

M.C.

d kilku lat pojawiają się plotki o likwi-
dacji LXXIV Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Kazimierza Pułaskiego 

w Warszawie. 
Pragniemy zdementować te nieprawdziwe 

informacje. Istniejemy i mamy się dobrze, cze-
go dowodem jest pięćdziesiąte siódme miejsce 
na liście rankingowej „Perspektyw” (edukacyj-
nego portalu maturzystów) na ponad dwieście 
szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie. Nasi 
uczniowie zdają maturę w 99%, w 50% dostają 
się na studia na państwowych uczelniach.

„Aby istnieć, trzeba uczestniczyć” – słowa 
A. de Saint-Exupery’ego od wielu lat są mot-
tem uczniów naszego liceum.

Nieprzypadkowo na patrona wybraliśmy 
Kazimierza Pułaskiego – uczestnika ważnych 
zdarzeń historycznych, bohatera narodu pol-
skiego i amerykańskiego. Czcimy jego pamięć, 
przyrzekając przestrzegać wartości istotnych 
dla polskiej tradycji narodowej i dla społeczno-
ści szkolnej. Okazją jest coroczne ślubowanie 
uczniów klas pierwszych przed pomnikiem 
Kazimierza Pułaskiego w Warce – rodowej 
siedzibie naszego patrona.

Walorem liceum jest jego kameralność – 
dwustu sześćdziesięciu pięciu uczniów, jedena-
ście klas. Realizujemy rozszerzone nauczanie 
następujących przedmiotów:

- biologia, chemia, język angielski
- historia, WOS, język angielski
- matematyka, geografia, język angielski
- język angielski, drugi język obcy
- matematyka, biologia, chemia
- historia, WOS
Lekcje języka angielskiego odbywają się w 

wymiarze pięciu godzin tygodniowo, a więc w 
wymiarze rozszerzonym dla wszystkich klas, 
w grupach międzyklasowych na czterech po-
ziomach zaawansowania. O przynależności do 
danej grupy decyduje wynik wstępnego testu 
kwalifikacyjnego.

Drugi język obcy w naszym liceum to fran-
cuski, niemiecki i rosyjski, a od nowego roku 
szkolnego 2009/2010 również hiszpański.

„Pogłoski o naszej śmierci 
były mocno przesadzone”

Dementi LXXIV LO im. Kazimierza Pułaskiego
Nauczanie języków obcych prowadzone 

jest przez wykwalifikowaną, stałą kadrę, a tzw. 
drugi język nie jest przypisany do danej klasy, 
jego wybór zależy od ucznia. Zajęcia odbywają 
się w grupach wydzielonych z różnych klas, 
przy wykorzystaniu trzech stale dostępnych 
pracowni komputerowych, co znacząco pod-
nosi efektywność nauczania.

Szkoła oferuje udział w dodatkowych, nie-
obowiązkowych zajęciach z matematyki, biologii 
i tzw. zajęcia giełdowe. Sprawnie funkcjonuje 
koło informatyczne, organizowane są liczne 
konkursy przedmiotowe, warsztaty historyczne, 
turnieje sportowe. Prężnie działa zespół arty-
styczny. Młodzi aktorzy-amatorzy uczestniczą w 
przedstawieniach i konkursach recytatorskich, 
zdobywając nagrody w skali Warszawy i kraju.

Ważnym atutem szkoły jest wyjątkowa 
dbałość o bezpieczeństwo młodzieży, a także 
efektywna praca z uczniami borykającymi się z 
dysleksją. Zapewnia to bardzo dobrze przygo-
towana i życzliwa kadra nauczycielska.

Minusem naszego liceum było do tej pory 
jego położenie przy ul. Wóycickiego i co za tym 
idzie – uciążliwy dojazd. Od 1 września 2009 r. 
to się zmieni. Decyzją Rady Miasta Warszawy 
powstaje Zespół Szkół Nr 110 przy ulicy Wrze-
ciono. W ładnym wyremontowanym budynku 
zajmowanym przez Gimnazjum Nr 75, nasze 
liceum znajdzie swoją nową siedzibę. Dojazd 
jest znakomity – budynek dzieli od stacji metra 
kilka minut drogi.

Zapraszamy absolwentów gimnazjum do 
naszej nowej siedziby. Zapewniamy bezpie-
czeństwo, wykwalifikowaną, stałą i życzliwą 
kadrę nauczycielską, możliwość rozwijania 
zdolności i zainteresowań, uczestnictwo w ży-
ciu kulturalnym Warszawy, wycieczki krajowe 
i zagraniczne.

Życzymy Wam świetnych wyników testów 
kwalifikacyjnych i mądrego wyboru liceum, 
które sprosta Waszym oczekiwaniom i zapewni 
dalszy rozwój.

Powodzenia!
Beata Wysokińska

dniu 10 maja 2009 CZE-NE-KA  
Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, 
zaprasza wszystkie dzieci niepeł-

nosprawne do wzięcia udziału w tradycyjnym 
szesnastym już „Święcie Wiosny”. Impreza o 
charakterze  sportowo-rekreacyjnym, a zarazem 
integracyjnym odbędzie się w Lesie  Młociny przy 
ul. Papirusów. Rozpoczynamy o godzinie 10, a 
planowany czas zakończenia  – ok. godz. 15.

Gwarantujemy dzień pełen niezapomnia-
nych  wrażeń oraz  wspaniałą zabawę dla 
wszystkich dzieci i ich opiekunów. Szczególnie 

„Święto Wiosny” 2009
Majowa impreza w Lesie Bielańskim dla niepełnosprawnych dzieci

miło nam będzie gościć osoby niewidome, nie-
pełnosprawne, dla których przygotowaliśmy 
wiele atrakcji.  Dzieci w bezpieczny sposób, 
pod opieką naszych wolontariuszy będą mogły 
zapoznać się z różnymi rasami psów i wziąć 
czynny udział w różnych zabawach i konkur-
sach z udziałem czworonożnych Przyjaciół.  
Zapraszamy też gorąco wszystkich właścicieli 
psów (Alaskan Malamute i Samoyede) po-
chodzących z hodowli „Z Indiańskiej Wioski” 
– będzie okazja by poznać się, porozmawiać i 
zaprezentować swoje psiaki. Równie gorąco 
zachęcamy do udziału w naszej imprezie 
wszystkich miłośników i sympatyków psów!

Proponujemy:
Zabawę z wyszkolonymi, bardzo łagodny-

mi „psimi terapeutami” .
Miniwyścigi psich zaprzęgów (konkuren-

cja „Biegaj razem z psem”).  
Gry i zabawy z udziałem psów i dzieci, pro-

wadzone przez uczestników kursu dogoterapii 
i wolontariuszy Fundacji CZE-NE-KA.

Obiecujemy wspaniałą, bezpieczną zabawę 
w towarzystwie psów i wolontariuszy,  dla 
wszystkich dzieci. Prosimy opiekunów o wcze-
śniejsze zgłaszanie chętnych, bo chcielibyśmy, 
aby dla żadnego z uczestników pikniku nie za-
brakło poczęstunku i nagrody. Wstęp wolny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Fun-
dacją tel. 0 22  864-71-53 lub 603 406-158.

Maria Czerwińska, 
Kawaler Orderu Uśmiechu, Prezes Fundacji 

Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KABiegaj razem z psem
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Alleluja u seniorów
Spotkania Wielkanocne

Irma Wieczorkowska-
Bednarek

GŁOS SENIORA12 Nasze Bielany nr 4/2009

U roczyste były seniorskie spo-
tkania wielkanocne i pełne 
radosnego skupienia, jak 

nakazuje liturgia tych świąt: Hallelu-
Jah! – więc chwaliliśmy Pana.

W ośrodku Wsparcia dla Senio-
rów Nr 1 odbyły się aż trzy jajeczka: 
dla pensjonariuszy Oddziału Dzien-
nego na 60. osób, Klubu Seniora (40 
osób) i Grupy wsparcia dla chorych 
na chorobę Alzheimera i ich rodzin 
(15 gości). Na największe z tych 
spotkań użyczył sali Dom Nauki, 
a panie z ośrodka podczas zajęć 
plastycznych wyczarowały piękne 
dekoracje. Fruwały więc motylki, 
biegały biedronki, rosły kwiatki, zaś 
przy nakryciach czekały na gości 
artystyczne wręcz pisanki, oklejone 
wstążkami, pasmanterią, koralikami, 
a przygotowano ich całe stosy na 
prezenty dla uczestników wszyst-
kich grup. Imprezy okolicznościowe 
zawsze poprzedzają długie miesiące 
prac zajmujących umysły i uspraw-
niających manualnie, a ich efektem 
są takie właśnie rękodzieła. 

Ks. Krzysztof z parafii św. Zyg-
munta poświęcił wyśmienite jadło, a 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Ewa Flaszyńska i przewodniczą-
cy Komisji Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej Wojciech Borkowski złożyli 
seniorom serdeczne życzenia.

Ośrodek Wsparcia Nr 2 zorgani-
zował dwa spotkania: dla Oddziału 
Dziennego i Klubu Seniora, a – 
oprócz równie wspaniałych dekoracji 
– obejrzeliśmy sztukę o zmartwych-
wstaniu. Scenariusz napisała pracow-
nica ośrodka Ania Suda, złożony z 
tekstów krótkich, łatwych do zapa-
miętania, bo przecież nikt z aktorów 
nie chciałby wystąpić z kartką w ręku, 
co to, to nie! Był więc narrator, trzy 
anioły z imponującymi skrzydłami, 
dwaj żołnierze pilnowali grobu. Tu 
przedwielkanocny czas wypełniały 
próby i szycie kostiumów. Muzykę 
skomponował Mariusz Krakowski, a 
i potem grał i śpiewał biesiadnikom 
pieśni – oratoria i piosenki własne. 

Miał poświęcić jadło ksiądz pro-
boszcz z parafii wawrzyszewskiej, 

ale niegroźnie zachorował. Przybył 
więc ks. Czesław z Kościoła pw. św. 
Stanisława Kostki, przy okazji zapra-
szając na uroczystą mszę w imieniny 
ks. Jerzego Popiełuszki i na zwie-
dzanie wystawy Jego męczeństwa. 
W pobliżu siedzieli dyrektor Ewa 
Flaszyńska i Wojciech Borkowski, 
i nagle wytworzył się klimat szcze-
gólny, a nawet z domieszką mistyki. 
Bo gdy zaczęliśmy  wspominać ks. 
Jerzego, pani Flaszyńska powie-
działa, że pochodzi z Włocławka, 
jej ojciec pracuje na Tej Tamie, a 
ona dobrze pamięta Tamten Dzień! 
Pomyślcie tylko. Gdyby zamiast ks. 
Czesława był z nami wawrzyszewski 
proboszcz, pewnie nie doszłoby do 
tej rozmowy...

Jajeczko w Klubie Mieszkańców 
WSBM „Chomiczówka” przebiegało 
z kolei pod znakiem wspomnień o 
Janie Pawle II, z racji kwietniowej 
rocznicy śmierci naszego papieża. 
Było to centralne spotkanie wielka-
nocne dla środowisk bielańskich, na 
które zapraszali: burmistrz Dzielnicy 
Bielany, prezes WSBM „Chomiczów-
ka” i Rada Programowa Seniorów 
Bielańskich. Przy suto zastawionych 
stołach zasiadło ponad 200 osób, 
wśród nich goście honorowi – przed-
stawiciele władz Dzielnicy i WSBM, 
radni. Po życzeniach, poświęceniu  i 
spożyciu Bożych darów zamieniliśmy 
się w słuch, pojawiło się bowiem na 
estradzie dwoje nie lada jakich arty-
stów: Teresa Siewierska – świetna 
narratorka i równie świetny, znany 
seniorom z wielu dla nich występów, 
wokalista – Jakub Oczkowski. Ona 
recytowała wiersze Jana Pawła II, 
cytaty z Jego przemyśleń i pism oraz 

anegdoty o naszym papieżu 
i Jego pełne humoru riposty, 
bez których każde o Nim 
wspomnienie dalekie byłoby 
od prawdy o tym wspania-
łym człowieku. A on śpiewał 
najpiękniejsze pieśni z bo-
gatego obszaru wokalistyki 
sakralnej, z „Barką” i „Czarną 
Madonną” włącznie. Oczywi-
ście nuciliśmy je i my.

Na jajeczko w Vis Major 
przybyło jak zwykle mnó-
stwo osób, ale miejsca dla 
wszystkich starczyło, bo sali 
użyczyła zaprzyjaźniona 
szkoła. Była wśród nas Jo-
anna Fabisiak – posłanka 
na sejm RP, przedstawiciele 
władz Dzielnicy, radni z 
Bielan i z Urzędu Miasta. 

Program uroczystości był bogaty. 
Na początek, jak zwykle w Vis 
Major, zaśpiewaliśmy „Barkę”. Pro-
wadząca spotkanie Anna Nej (pod 
nieobecność Renaty Banasiak, 
która wracała właśnie z zagranicy 
i dotarła z lotniska pod koniec 
części artystycznej) przygotowała 
cały scenariusz, przeplatany poezją, 
gawędami o zwyczajach i obrzędach 
okołowielkanocnych oraz występami 
chóru „Surma” pod dyrekcją prof. 
Lucjana Mazurka, który tradycyjnie 
już uświetnia imprezy w Vis Major. 
Tym razem znów nas zadziwił, 
zarówno warsztatem, jak i repertu-
arem. I trudne oratoria, i wiązanka 
walców Straussa i węgierski czardasz 
Brahmsa – pomyślcie tylko - w wy-
konaniu licznego chóru!

Syci wrażeń przenieśliśmy się 

do sali konsumpcyjnej, gdzie po 
poświęceniu potraw jedliśmy aż 
nam się uszy trzęsły, bo jadło było 
niewymownie pyszne. Też jak zawsze 
w Vis Major.

Do klubu mieszkańców „Do-
mino” przy ul. Bogusławskiego 
przyszło na jajeczko ponad 60 osób, 
czyli więcej niż liczy Klub Seniora, bo 
dopisali też sympatycy. Słuchaliśmy 
koncertu w wykonaniu wybitnej 
wokalistki Barbary Abramowicz, a 
Paweł Lipnicki barwnie opowiadał o 
wielkanocnym stole w staropolskich 
dworach i pałacach, który musiał 
uginać się pod pysznościami, bo 
apetyty olbrzymiały w czasie postu; 
choć, jak zapewniał, i w poście jadano 
wybornie. Co prawda mięsiwo było 
zakazane, lecz kasze, ryby, grzyby 
dozwolone. A wyobraźcie sobie 

faszerowanego szczupaka lub lina w 
szarym sosie w  wykonaniu dwor-
skiego kucharza!

Ale i nasz stół w „Domino” kusił 
przysmakami, więc zajadaliśmy 
barszcz, schab ze śliwką, szynkę w ga-
larecie, sałatki, owoce, słodkości...

U Zbyszka Doleckiego czyli w 
restauracji „Pod podłogą z jadłem” 
(w piwnicy willi pani Krystyny 
Sienkiewicz) odbyły się dwa jajecz-
ka: dla członków Klubu Seniora, 
któremu patronuje Żoliborski Ze-
spół Społeczno-Charytatywny i w 
niedzielę wielkanocną – dla osób 
samotnych.

Tradycyjnie już w okresach oko-
łoświątecznych Zbyszek urządza 
takie spotkania, a pani Krystyna 
przychodzi złożyć gościom życzenia. 
Tym razem też do nas zeszła, jadło 
poświęcił ksiądz Longin z parafii św. 
Józefata – seniorski kapelan, po czym 
zaczęło się smakowanie: pysznego 
barszczu, szynki, sałatek, po nich 
podano zraziki z kapustą. Każdy 
dostał na wynos po kawale makowca 
i po pomarańczy. 

Seniorskie biesiady u Zbyszka 
możliwe są dzięki restauracyjnym go-
ściom i sponsorom. Goście wrzucają 
składki do skarbonki – tym razem 
uzbierało się 570 zł. 

I im, i sponsorom serdecznie dzię-
kujemy: WSS „Społem”–Żoliborz, 
Cukierni „Bon-Bon”, cukierni „Józef 
i Syn Ziółek” z ul. Potockiej, sklepowi 
warzywnemu „U Mirka”, sklepowi 
spożywczemu „Trio” i sklepowi 
„Hetman”.

Nie dotarliśmy na spotkanie 
Klubu Seniora w filii Bielańskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 
i Klubu Seniora w osiedlu „Przed-
wiośnie” przy ul. Ogólnej. Przepra-
szamy!
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Wielkanoc w Klubie„Domino”

środę 8 kwietnia br. bie-
lańscy kombatanci spotkali 
się w Klubie Mieszkańców 

Spółdzielni Budowlano-Mieszka-
niowej „Chomiczówka” przy ul. 
Pablo Nerudy 1, gdzie z inicjatywy 
władz Dzielnicy oraz Bielańskiego 
Klubu Kombatanta  zorganizowano 
tradycyjne „wielkanocne jajeczko”. 
Zazwyczaj tego typu uroczystości 
są znakomitą okazją do wręczania 
odznaczeń, do poczęstunków oraz 
umilania spotkań występami arty-
stycznymi.  Tak było i tym razem.

Po oficjalnym otwarciu spotkania 
przez naczelnika Wydziału Kultury 
Jarosława Bobina oraz po powitaniu 

Kombatancka Wielkanoc
kombatantów i gości przez prze-
wodniczącego Bielańskiego Klubu 
Kombatanta Stanisława Kramarza, 
uhonorowano dwoje uczestników 
medalami „Za Zasługi dla  Związ-
ku Kombatantów Rzeczpospolitej 
i Byłych Więźniów Politycznych”. 
Pułkownik Listopadzki przypiął te 
odznaczenia Tatianie Jaroszyńskiej 
i prezesowi Spółdzielni Edwardowi 
Młynarczykowi, po czym przystą-
piono do realizacji części artystycz-
nej spotkania.

Tradycyjnie już prowadzenie 
występów artystycznych w Klubie 
na Chomiczówce stało się domeną 
Krystyny Siewierskiej, znakomitej 

konferansjerki i wykonawczyni. 
Wiedza i elokwencja to tylko niektó-
re atrybuty pani Krystyny. W części 
artystycznej realizowanej wspólnie 
z tenorem Jakubem Oczkowskim 
przy akompaniamencie Marty Klu-
czyńskiej, znalazły się takie utwory 
jak „Abba, ojcze”, „Barka”, „Madon-
na, czarna Madonna”, „Po nocnej 
rosie”. Wspaniały występ, kwitowany 
burzliwymi oklaskami i na zakończe-
nie kwiatami dla artystów.

*   *   *
Tydzień później, 14 kwietnia 

2009 r.,  w Klubie na Chomiczówce 
zorganizowano kolejną uroczystość 

wielkanocną, na-
zwaną przez orga-
nizatorów „Impre-
zą integracyjną dla 
osób w podeszłym 
wieku”. Tym razem 
Teresie Siewier-
skiej towarzyszył 
Mariusz Krakow-
ski, solista wokalny 
i muzyk w jednej 
osobie. Publiczność 
z wielkim aplauzem 
przyjęła występ.

Impreza ta za-
kończyła cykl tego-
rocznych spotkań 
wielkanocnych.

Mieczysław 
Pierzchała
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Wielkanoc w Klubie„Chomiczówka”

Gemini 
  Wspomaganie zdrowia

Tel. 0 606 872 530 

ZAPRASZA 
 

  Na masa  odchudzaj cy i limfatyczny        
na urz dzeniach masuj cych Rolletic i 

Rollmasa  
 

Jak to dzia a: 
- rozbija tkank  t uszczow  

- kszta tuje sylwetk  
- likwiduje cellulitis i rozst py 

- uj drnia skór  

 PIERWSZA WIZYTA  GRATIS! 
Na kolejne super oferta! 

 

W



Dyżury Radnych Okręgu nr I 
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoli-
borz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, 
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. 
Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapow-
skiego, ul. Kasprowicza,  ul. Lindego, ul. Mary-
moncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, 
do rzeki Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka 
do Mostu Grota-Roweckiego
1. Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; 
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny 
18a, godz. 18.00 – 19.00
– 7 maja.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 14 maja.

2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek 
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel.  864-08-76, ul. Mary-
moncka 35, godz. 16.00 – 18.00.
– 4, 11, 18, 25 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.
– 12, 26 maja.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 12, 26 maja.
4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej;  członek Komisji Inwestycji i Gospo-
darki Komunalnej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 4, 18 maja.
5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek  
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 8, 22 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 Porządku Publicznego; członek Komisji Skarbu 
i Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds. 
Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przy-
byszewskiego 70/72  godz. 17.00 – 18.00.
– 11, 25 maja.
2. Maria Mossakowska – Koło Radnych LiD 
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca 
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przy-
byszewskiego 70/72,  godz. 16.30 – 18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej 
Rady w  czwarty poniedziałek miesiąca.
3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urba-
nistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; 
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00 – 20.00.
– 4 maja.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przy-
byszewskiego 70/72,  godz. 18.00 – 19.00.
– 18 maja.

4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; czło-
nek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds. Rodziny
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 5, 12 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. 16.00 – 17.00  
– 5 maja, godz. 15.00 – 16.00 – 20 maja
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście 
od ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 14 maja.

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzy-
żowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i 
Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską, 
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla 
Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnic-
kiego, po granicy Dzielnicy Bemowo,  ul. 
Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)
1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego, członek Komisji 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek 
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM  ”Chomiczówka”, ul. 
Pabla Nerudy 1 p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 4 maja.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 14 maja.
2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodar-
ki Komunalnej; członek Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Indywidualnie: kom. 505 811 303 i e-mail: 
mgolen@sgh.waw.pl.
3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych LiD
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności 
Gospodarczej; członek Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekolo-
gii; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.30 – 19.00.
– 7 maja.
4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu i 
Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 6 maja.
5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek 
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; 
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 18.30 
– 19.30.
– 14, 28 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, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-19.00.
– 6 maja.
2. Anna Czarnecka – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji 
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, 
godz. 16.00 – 17.00.
– 6 maja.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 19, 26 maja.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek 
Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 27 maja.
Przychodnia Zdrowia SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c, 
godz. 16.00 - 18.00.
– 6 maja.
5. Michał Sikorski – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej; 
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 11, 25 maja.

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. 16.30-17.30.
– 4 maja.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 11 maja.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca 
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i 
Działalności Gospodarczej
– 11 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. 17.00-17.45.
– 4 maja.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1, 
godz. 18.00- 19.00.
– 4 maja.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  godz. 17.00 
– 18.00.
– 6, 13, 20, 27 maja.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny; 
członek Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 15, godz. 16.00 
– 18.00
– 5, 19 maja.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przy-
byszewskiego 70/72, godz. 10.00-12.00
– 12 maja.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady 
112, godz. 10.00-12.00
– 26 maja.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektu-
ry, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej 
i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i 
Gospodarki Komunalnej; członek Komisji 
Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od 
ul. Schroegera),  godz. 18.00-20.00.
– 5, 19 maja.
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DAM PRACĘ
• Ekspedientka na etat lub 1/2 etatu do pralni na Bielanach. Tel. 
022/796-01-29

• Fryzjer potrzebny od zaraz, Bielany. Tel. 022 834 48 23.
• Redakcja miesięcznika zatrudni na pół etatu handlowca. Tel. (022) 
864 34 78

• Praca dla młodej dziewczyny do odbierania telefonów. Tel. 0 791 721 
594 po godz. 20.00.

• Od zaraz fryzjer, maniciure Bielany, budynek basenu, przy ul. Conrada 
6. Tel.: 0 503-159-068

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

• Mężczyzna, 40 lat, samochód, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w 
produkcji, podejmie pracę, tel. 609-237-087

• Malowanie, glazura, terakota, tynki suche, panele, sufity podwieszane. 
Tel: 0 503-91-08-84

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

• Upominki na każdą okazję, użytkownik aleRaj w serwisach www.
świstak.pl i www.allegro.pl Tel.: 0-513-940-848

• Sprzedam tanio sklejkę różne grubości, listwy od 1,3 m do 2,3 m i 
kantówkę. tel. 022,/ 834 97 49

• Aparat fotograficzny: Zenit E, Zenit 122, Zenit 12xp, ciśnieniomierz 
lekarski rtęciowy, lampa lecznicza SOLUX na podczerwień do 
nagrzewania stawów, opona letnia Fulda z felgą 175/65/14 i gont 
jodłowy wysezonowany na altanę lub inny dach wymiar 50x10 cm = 
1500 szt. Tel. 505-995-268

• Zegar podłogowy, stary niemiecki, sprawny. Tel. 505-995-268

KUPIĘ
• Samochód marki Opel, lub Skodę Fabię, tel. 0 515-840-487.
• Samochód Matiz, Seicento lub podobny mały, od pierwszego właści-
ciela. Tel. 0 506 636 758. 

• Toyotę Corollę lub Yaris od pierwszego właściciela. Tel. 0 506 871 924.

LOKALE                                      
• Wynajmę pokój mężczyźnie  pracującemu bez nałogu. Tel.: 22 
834-26-48

• Małżeństwo szuka mieszkania – kawalerki – niedrogo. Tel. 0 791 721 
594 po godz. 20.00.

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

• Pracujący, bez nałogów mężczyzna szuka kawalerki do wynajęcia. 
Tel. 0 791 721 594 po godz. 20.00

• Sprzedam bardzo ładną własnościową kawalerkę 25,97m2 , duży bal-

Ogłoszenia drobne
kon, widna kuchnia, I-sze piętro w budynku III-piętrowym na Bielanach, 
od stacji metra „Słodowiec” ok. 10 minut, gotowe do wprowadzenia 
cena 220.000 zł, tel. 696 93 84 84

• Pokój do wynajęcia dla uczciwej pani, ul. Kiełpińska przy Metrze 
Słodowiec. Tel. 506 930 248.

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

• Działkę o pow. 3200 m2 w gminie Załuski, powiat Płońsk, 40 km od 
Warszawy. Tel. 0 519-652-128.

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

• Działkę budowlaną 960 m2 (32x30) w Dziekanowie Leśnym gm. 
Łomianki z warunkami zabudowy na dom bliźniaczy 2-u segmentowy. 
Gaz, prąd. Tel.: 0608-477-588

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

• Wynajmę na biuro 140 m2, osobne wejście, Żoliborz Oficerski. Tel.: 
022 839-21-96, 0601-728-887

• Wynajmę dwa pokoje z kuchnią umeblowane przy stacji metro 
Wierzbno. Tel.: 0513-940-848

• Zamienię bardzo ładną własnościową kawalerkę 26m2 , duży balkon, 
widna kuchnia, I-sze piętro, niski budynek w dzielnicy Bielany/Żoliborz, 
gotowe do wprowadzenia - na większe własnościowe o powierzchni 
45 - 60m2. Tel. 0 692 094 141.

USŁUGI
• Naprawa telewizorów w domu klienta, tel.: 0-505 924 334
• Usługi księgowe – księgi handlowe i KPiR. Kadry, płace, ZUS. Licencja 
MF. Tel. 667-897-480

• TRANSMAST Transport, przeprowadzki solidnie i bez stresowo. Tel. 
22/8336519, 0601-75-38-45

• Klimatyzacja samochodowa, profesjonalnie, naprawa sprężarek, wymia-
na chłodnic; ul. Gdańska 23A. Tel.: 0 501-160-500 Dariusz Kupiec

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

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

• Matematyka, 8 lat doświadczenia, przystępny sposób tłumaczenia, 
dobre efekty, szkoła podstawowa i gimnazjum. Tel. 506 930 248.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05.
• Angielski tłumaczenia, pisanie prac, polski-angielski, angielski-polski 
solidnie, szybko, poziom zaawansowany, mgr z doświadczeniem, 
międzynarodowy certyfikat CAE uniwersytetu Cambridge, tel.: 022 
633 75 66, 0 609 979 485

INNE
• Fortepian i flet prosty – nauka od podstaw bez limitu wieku. Doświad-
czony pedagog. Tel. 0 507-969-802 lub 22 6631848
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IMPREZY
3.05 (niedziela), godz. 17.00  - Bielański Fajf. 
Wstęp 12 zł
5.05 (wtorek), godz. 19.00 - „Media – pierwsza 
władza”, prelekcja posła na Sejm RP Jarosława 
Sellina. Wstęp wolny
6.05 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Okno dla wraż-
liwych” spotkanie z Iwonną Buczkowską, promo-
cja tomiku wierszy „Stacja Ziemia”. Zaproszenia
10.05 (niedziela), godz. 17.00  - Bielański Fajf. 
Wstęp 12 zł
11.05 (poniedziałek), godz. 12.30 – Uroczyste 
spotkanie z okazji 20-lecia Klubu Seniora w BOK
13.05 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Kresy i 
bezkresy” pt.  „Przepadł w Brodach! O świet-
ności i upadku wolnego handlowego miasta 
Brody“. Zaproszenia
14.05 (czwartek), godz. 10.00 - Finał Bielań-
skiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych „TEATRALIA 2009”. Wstęp wolny
15.05 (piątek), godz. 19.00 – Koncert Barba-
ry Michałowskiej z towarzyszeniem zespołu  
Aragonit pt. „Śpiewanie o ziemi” (promocja  naj-
nowszej płyty artystki). Wstęp za zaproszeniami
16.05 (sobota), godz.17.00 - Bielański Fajf. 
Wstęp 12 zł
20.05 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Kawiarnia 
Bardów” koncert Grzegorza Marchowskiego z 
Sopotu. W programie poezje M. Pawlikowskiej 
- Jasnorzewskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, 
Grażyny Orlińskiej. Zaproszenia
22.05 (piątek), godz. 10.00 - Finał XXXII  Kon-
kursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” 
oraz 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. Wstęp wolny
22.05 (piątek), godz. 18.00 - Z cyklu „Z Muzą 
w tytule” spotkanie z Martą Obuch autorką 
książek „Precz z brunetami”, „Odrobina fałszer-
stwa” i „Diabelska Ewolucja”. Fragmenty czyta 
Ewa Gorzelak. Zaproszenia
23.05 (sobota), godz. 18.00 - „Przeżyjmy to 
jeszcze raz” – koncert z okazji 10-lecia Zespołu 
Estradowego „Bielany”. Zaproszenia
24.05 (niedziela), godz. 16.00 - Spotkanie Koła 
Bialczan pt. Wiosenne Nas-troje. Zaproszenia
27.05 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Ogólno-
polski Salon Karykatury i Satyry”. W programie 
wystąpi Tomasz Krzymiński i zespół „Trzy 
Cytrzystki”. Zaproszenia
29.05 (piątek), godz.18.00 - Otwarcie wystawy 
malarstwa Wojciecha Zabłockiego. Zaproszenia
31.05 (niedziela), godz. 12.30  - Dzień Dziecka 
w BOK Spektakl teatralny „Szarmanckie ma-
niery dzikich papug”, gry i zabawy plastyczne 
w plenerze - edycja specjalna. Zaproszenia
31.05 (niedziela), godz. 18.00  - Inauguracja 
Bielańskiego Festiwalu Teatralnego „Twarzą 
w twarz” – „Ja, Borowiecki”  spektakl Grupy 
Teatralnej „Dziewięćsił” na motywach „Ziemi 
obiecanej” W.S. Reymonta. Adaptacja teatralna 
i reżyseria: Andrzej Czerny, choreografia i ruch 
sceniczny: Magdalena Paszkiewicz, występują: 
Anna Jankiewicz, Magdalena Siek, Kinga Zajdel-
Karasińska, Marcin Wartalski, Adam Wrzesiński. 
Opracowanie multimedialne: Piotr Maszorek.
Zaproszenia można odbierać w sekretariacie 
BOK (informacja telefoniczna 022 834 65 47). 
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

WYSTAWY
Do 24 maja - Wystawa malarstwa Andrzeja 
Łapińskiego
Do 31 maja - Wystawa fotografii Zofii Kaczmarek
Do 30 czerwca - Wystawa malarstwa Wojcie-
cha Zabłockiego

EDUKACJA KULTURALNA
9 – 10.05 (sob – niedz.), godz. 9.00 – 6.00, godz. 
9.00 – 14.00 - Warsztaty papieroplastyki „Lato”. 
Prowadzenie Elżbieta Szmydt (koszt 80 zł)
23 – 24.05 (sob – niedz.), godz. 10.00 – 16.00 
- Warsztaty decoupage. Prowadzi Anna 
Michalak (koszt 200 zł, 180 zł dla członków 
WKKA Womanspace)

20. 05 (środa), godz. 8.30, godz. 9.30 - Koncert 
umuzykalniający „Śpiewnik polski. Z naszą 
pieśnią i piosenką” dla uczniów bielańskich 
szkół podstawowych w wykonaniu artystów 
Filharmonii Narodowej (2 koncerty)grupy 
zorganizowane w uzgodnieniu z BOK

ZAJęCIA STAŁE  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warsztaty z Tygryskiem – zajęcia dla dzieci 
2 – 3 lata. Prowadzi Dorota Klee – Adamowicz, 
wtorek, 9.45 i 10.45, czwartek 10.00 i 11.00
„Teatr Tańca”. Prowadzi Lidia Zych - grupa 
starsza - wtorek 15. 30 - 17.00, czwartek 18.00 
- 19.30, grupa młodsza - wtorek 17.15 - 18.15
„Alba Rubens” - Zespół tańca nowoczesnego. 
Prowadzi Kamila Sadowska, poniedziałek, 
środa 18.00 – 19.00
„Make 8 Movez” - zespół hip hop liderzy Klau-
dia Byś - Kiniewicz, Artur Gałkowski, sobota 
14.00 – 16.00
„BGGZ” – zespół tańca nowoczesnego, opieka 
merytoryczna - Kamila Sadowska, środa 16.00 
– 18.00, piątek 18.00 – 20.00
DELAY - Zespół wokalno-instrumentalny, 
wtorek 18.00-20.00
„Teatr na Goldoniego”. Prowadzą: Krystyna 
Wolańska i Krzysztof Wierzbiański, poniedzia-
łek i piątek 15.30 – 17.30
Studio Piosenki - zajęcia dla młodzieży powy-
żej lat 15. Prowadzą: Hanna Rek i Benedykt 
Rupiewicz, środa i piątek 18.00 - 20.00
Klub Miłośników Matematyki - zajęcia dla 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Prowadzi 
Zbigniew Policiewicz, piątek 15.30 – 18.30
WE WSPÓŁPRACY Z OGÓLNOPOLSKĄ FUNDA-
CJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia War-
szawa-Bielany w ramach programu YEPP (raz 
w miesiącu) – uczestniczą przedstawiciele 
klubów młodzieżowych
2. Realizacja programu „Moje działanie”

ZAJęCIA DLA DOROSŁYCH
Rysunek i malarstwo - zajęcia dla dorosłych. 
Prowadzi Renata Szymanowska, poniedziałek 
16.00 – 17.30 i czwartek 18.00 – 19.30
Tkackie Koło Seniorek. Prowadzi  Anna Ko-
złowska, wtorek  16.00 – 19.00
Zespół Estradowy „Bielany”. Prowadzi Bene-
dykt Rupiewicz, poniedziałek 18.00 – 20.00 i 
czwartki 18.00 – 20.00
„Chorea Antiqua” -  Zespół Tańca Historycznego. 
Prowadzi Zofia Czerwińska, sobota 15.00 – 18.00
Tańce etniczne w kręgu – zajęcia dla pań. Prowa-
dzi Barbara Żuchowska, czwartek 19.00 – 20.30
Kurs tańca towarzyskiego – prowadzi Iwona 
Monińska, piątki 20.00 – 21.30
Gimnastyka rekreacyjna  dla osób w wieku 
średnim. Prowadzi Hanna  Klaude – Ler, wto-
rek i czwartek 17.30 - 18.30
Gimnastyka dla pań po mastektomii. Prowadzi 
Hanna Klaude - Ler, wtorek i czwartek 16.30 – 17.30
Gimnastyka rekreacyjna. Prowadzi Edyta 
Doniek, wtorek i czwartek 18.30 – 19.30, 19.30 
– 20.30, 20.30 – 21.30
Qi-Gong - chińska gimnastyka relaksująca 
prowadzi Joanna Madej, poniedziałek  19.15 – 
20.15, czwartek 11.00 – 12.00
Kurs obsługi komputera. Prowadzi Elżbieta 
Makulska, poniedziałek, wtorek, czwartek 
18.00 – 21.00
Zajęcia ruchowe przy muzyce. Prowadzi Małgo-
rzata Bieńko, poniedziałek, środa 19.15 – 20.15

SPOTKANIA KLUBOWE
Spotkania Klubu Seniora BOK - poniedziałek  
12.30 – 15.00. Wstęp dla członków Klubu
Klub gier towarzyskich ( brydż, szachy) czwar-
tek, godz. 16.00 – 20.00
Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych Niskiego Wzrostu (drugi wtorek 
miesiąca) godz. 17.00      

Spotkanie Związku Polskich Fotografów 
Przyrody – Oddział Mazowiecki (trzeci wtorek 
miesiąca) godz. 18.30
Uniwersytet III Wieku w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury. 
Wykłady w każdą środę miesiąca o godz. 
11.00. Informacja szczegółowa o trybie orga-
nizacji zajęć dodatkowych na stronie www.
bok-bielany.eu oraz w sekretariacie Uniwersy-
tetu w miejscu, w każdą środę w godz. 10.00 
– 13.00

IMPREZY
15.05 (piątek), godz.11.00 - Spotkanie literac-
kie z pisarką Małgorzatą Strzałkowską z okazji 
majowych Dni Książki. W programie min.: 
robienie letnich kolaży. Wstęp wolny
16.05 (sobota), godz. 11.00 - Impreza z cyklu 
,,Rodzinne Spotkania ze Sztuką’’ dla dzieci. 
W programie spektakl teatralny pt. ,, Kukła z 
wiejskiego podwórza”  w wykonaniu artystów 
Teatru pod Orzełkiem, ,,malowanie buziek” 
(kolorowe stylizacje na pieski, kotki, żabki i                                                     
inne). Wstęp wolny                                                              
21. 05 (czwartek), godz.11.00 - Rozstrzygnię-
cie III Przeglądu Gobelinów. W programie 
m.in.: wręczenie dyplomów oraz nagród za 
wyróżnione prace, wystawa gobelinów.                                                                                                    
30.05 (sobota), godz.11.00 - ,, Hokus-Pokus, 
Abra-Kadabra ... „ - impreza z okazji Dnia 
Dziecka. W programie min. pokaz iluzjonisty, 
zajęcia plastyczne, wystawa prac plastycz-
nych. Wstęp wolny

EDUKACJA KULTURALNA
8.05 (piątek), godz. 10.00 - Zajęcia artystyczne 
(taniec i ceramika) dla dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym. Grupa zorganizowana
9.05 (sobota), godz. 11.00 - Warsztaty 
SCRAPB00KINGU. W programie; podstawy 
scrapb00kingu - kurs dla początkujących. 
Scrapb00king to przede wszystkim metoda 
ozdabiania stron albumów fotograficznych. 
Podstawowymi materiałami do ozdabiania są: 
kolorowy papier, nożyczki do wyci-
nania profilu, ćwieki, ozdobne nity, 
urządzenia do ich mocowania, klej. 
Bardziej wyrafinowane ozdabianie 
wymaga także: pieczątek dekora-
cyjnych, farbek i pisaków z efektem 
Pluster („puchnących”), szablonów, 
shape cutter, naklejek dziurkaczy 
wzorków, kolorowego proszku i 
podgrzewaczy do embossingu.W 
scrapb00kingu nie ma określonych 
reguł, zasady tworzenia są dowolne. 
Cześć osób preferuje, gdy zdjęcie 
znajduje się w centrum, dla innych 
zdjęcie jest tylko pretekstem do 
dobrej zabawy na kartach albumów. 
Im bardziej kreatywny twórca, tym 
ciekawszy efekt końcowy. Koszt 60 
zł/ os. - 4 godz.     
13.05 (środa), godz. 17.00 - ,,Słonecz-
ne fantazje” - warsztaty batiku. Koszt 
30 zł/ os. - 3 godz.
UWAGA!
Istnieje możliwość przeprowadzenia 
warsztatów artystycznych ( cerami-
ka, batik, malowanie na jedwabiu, 
filcowanie, scrapb00king ) dla grup 
zorganizowanych po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu.

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

SPOTKANIA KLUBOWE
9.05 (sobota), godz. 17.00 - Zabawa dla 
członków Klubu Seniora ,,Uśmiech”.  Wstęp za 
zaproszeniami
23.05 (sobota), godz. 17.00 - Zabawa dla 
członków Klubu Seniora ,,Uśmiech”. Wstęp za 
zaproszeniami

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

ZAJęCIA DLA DZIECI
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem 
Kamili Sadowskiej, wtorek 16.00 – 18.00 i 
czwartek 16.00 –18.00
Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny 
Gałązki, sobota 10.00 -13.00

ZAJęCIA DLA DOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego. Prowadzi 
Marzena Kustra, wtorek 11.00 – 13.00
Gimnastyka rekreacyjna dla dorosłych pod 
kierunkiem Kamili Sadowskiej, wtorek 17.00 – 
18.00 i czwartek 10.00 – 11.00
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych. 
Czynny w godzinach pracy Filii BOK

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

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

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

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

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

Ludzkie charaktery
Wystawa na stacji metra Marymont

a stacji metra Marymont pojawiła się 
wystawa „Makro przestrzeń” autorstwa 
Mateusza Lenarta. Praca została wyło-

niona w konkursie A19. 
Przestrzeń miejska to niezwykle inspirują-

ce miejsce, często będące przedmiotem działań 
artystów. Jest to również doskonała możliwość 
do prezentacji sztuki szerokiej publiczności. 

Przestrzeń publiczna dla sztuki na stacji 
metra Marymont, powstała już w fazie pro-
jektowania stacji – zaprojektowano specjalną 
przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej. 

Przestrzeń ta, to ściana o wymiarach 
35,87 m długości i 3,43 m wysokości. Jest to 
stale zmieniający się element wystroju wnę-
trza stacji. 

Projekt Przestrzeń publiczna dla sztuki 
działa na zasadach ogólnopolskiego konkursu, 
skierowanego do studentów i 
absolwentów uczelni artystycz-
nych, którzy nie ukończyli 35 
roku życia. Prace wybierane są 
przez Radę Programową, złożo-
ną z artystów i krytyków sztuki. 
Do tej pory prezentowano prace 
Karola Radziszewskiego, Pio-
tra Wachowskiego oraz Łuka-
sza Rudnickiego.

Mateusz Lenart jest stu-
dentem ASP w Krakowie. Autor 

o dużym sukcesie warsztatów „Bielany 
– odkrycia 2008”, Centrum Inicjatyw 
Lokalnych Wrzeciono postanowiło zorga-

nizować kolejne bezpłatne warsztaty, tym razem 
filmowe „Włącz kamerę na Bielanach”. Pierwsze 
zajęcia odbyły się w połowie marca.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają 
m.in.: sztukę scenopisarstwa, podstawy reżyserii 
i montażu. Młodzi filmowcy dowiedzą się rów-
nież jaka jest kompozycja obrazu i język filmu. 
W sumie 60 godzin zajęć. 

Wszystkie zdobyte umiejętności zostaną 
wykorzystane do stworzenia filmu. Program 
zakończy się we wrześniu pokazem filmowym, 
na którym młodzież zaprezentuje swoje prace.

Zajęcia prowadzi Małgorzata Klima - mon-
tażystka Telewizji Polskiej S.A., koordynatorka 
i polski partner międzynarodowego projektu 
Young European Film Forum for Cultural 
Diversity, certyfikowana trenerka medialna i 
wieloletnia prezeska Akademickiego Studia 
Filmowego KUL.

zaprezentował świat rzeczy zwykle niezau-
ważalnych. Metro, jak mówi autor, to miejsce 
w którym wyjątkowo silnie obecne jest na-
gromadzenie ludzkich charakterów. - Każda 
postać na obrazie ma swoją historię. Jeśli się 
dobrze przypatrzymy, możemy ją odnaleźć. 
Młodzieńcze rozterki miłosne, miłość, wstyd, 
dokonywanie wyborów moralnych, troska, 
opieka – powiedział Lenart.

Wielki format pracy służy oddziaływaniu na 
odbiorcę. Po pierwszym szoku widz wchłonie 
ten świat, który, jak mu się wydaje, dobrze zna. 
Autor zachęca nas do refleksji nad otaczającym 
nas światem.

Szczegółowe informacje o konkursie A19 
znaleźć można na stronach  ww  www.pociag-
dosztuki.eu. oraz www.19a.eu.

bf

Organizatorem warsztatów jest znane 
większości bielańczyków, Centrum Inicjatyw 
Lokalnych Wrzeciono. Projekt tworzony jest 
we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i 
Młodzieży w ramach programu Empower 
Media Network Warsaw, finansowanego przez 
Fundację Evens.

CIL Wrzeciono na Bielanach działa od 2006 
roku. Warsztaty to nie pierwsza taka inicjatywa 
wolontariuszy z CIL-u. W ubiegłym roku zor-
ganizowali warsztaty fotografii otworkowej dla 
najmłodszych mieszkańców Wrzeciona (efekty 
można zobaczyć na stronie www.cil.carbon-
made.com). W czasie wakacji zorganizowali 
cieszący się dużą popularnością cykl warsztatów 
artystyczno - edukacyjnych „Bielany Odkrycia 
2008”, podczas których młodzież wzięła udział 
w zajęciach graffiti, didżejskich, plastycznych, 
fotograficznych oraz tanecznych. Teledysk 
stworzony przez młodzież w ramach projektu 
można zobaczyć w serwisie MySpace.

bf
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ok 2008 został przez Komisję Europejska 
ogłoszony Europejskim Rokiem Dialo-
gu Międzykulturowego. Nauczyciele i 

uczniowie Gimnazjum Nr 75 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry przy 
ul. Wrzeciono 24 postanowili włączyć się do 
tego przedsięwzięcia i zorganizowali szkolny 
projekt „Jeden świat – wiele kultur”. 

27 lutego 2009 roku odbyła się w naszym 
gimnazjum impreza, podczas której mogliśmy 
oglądać tańce, przedstawienia i skecze z różnych 
stron świata. Pieczę nad projektem sprawowali 
przedstawiciele Samorządu Szkolnego wraz z opie-
kunami: Anną Grzybowską-Rysz i Krzysztofem 
Białeckim oraz opiekunką koła dziennikarskie-
go - Małgorzatą Smoleń. Projekt ten miał na 
celu ukazanie odmienności kulturowej narodów 
oraz krzewienie postaw zrozumienia dla różnych 
tradycji i światopoglądów. Chcieliśmy promować 
różnorodność kulturową oraz budowanie part-
nerskich relacji z innymi. Projektowi przyświecały 
hasła przeciwdziałania dyskryminacji.

- „Brak tolerancji bardzo często spowo-
dowany jest niewiedzą i wiarą w stereotypy. 
Taka postawa może prowadzić do niechęci 
wobec inności, nienawiści na tle rasowym 
lub religijnym, niezrozumienia przekonań i 
poglądów, a w konsekwencji do odrzucenia” – 
przypomniały wszystkim uczniom prowadzące 
szkolną imprezę pomysłodawczynie projektu 
Ania, Marzena i Magda. Poprzez projekt „Je-

„Jeden świat – wiele kultur”
Projekt nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 75

den świat - wiele kultur” chcieliśmy uwrażliwić 
wszystkich na poszanowanie dorobku kultural-
nego innych narodów.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na prezen-
tację kultury czeczeńskiej – do naszej szkoły 
uczęszczają bowiem uczniowie z Czeczenii. 

Młodzież bardzo zaangażowała się w akcję, 
o czym świadczyły m.in. wspaniałe występy, 
ukazujące charakterystyczne elementy kultury 
danego kraju oraz przepyszne potrawy przy-
gotowane przez uczniów.

Jury miało twardy orzech do zgryzienia przy 
ocenie poszczególnych kategorii. Bezkonkuren-
cyjne okazały się dziewczyny z Czeczenii, któ-
rych żywiołowy taniec spodobał się wszystkim 
- otrzymały nagrodę specjalną. Mamy nadzieję, 
że jeszcze nieraz będziemy mogli podziwiać 
wspaniałe pokazy naszych koleżanek.

Nagrodzeni zostali uczniowie z klasy 3d, 
którzy zaprezentowali nam magiczne Indie. 
Nie mniejsze emocje wywołał występ kole-
żanek i kolegów z klasy 3e oraz 2b. Pierwsza 
ukazała ojczyznę igrzysk olimpijskich, teatru, 
filozofii i demokracji - Grecję, a druga - kraj 
flamenco i torreadorów - piękną Hiszpanię.

- „Mamy nadzieję, że dzisiejszy projekt 
uzmysłowił wszystkim, że inne nie znaczy 
gorsze. A wręcz przeciwnie - nowe może być 
niezwykłe i fascynujące” – tymi słowami za-
kończono realizację szkolnego projektu.
Krzysztof Białecki i Anna Grzybowska - Rysz
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Bogdan Klich na Chomiczówce

radycyjnie zapraszamy wszystkich 
sympatyków jazdy na rowerach, oraz 
miłośników przyrody do odwiedzenia 

ścieżek rowerowych w Kampinoskim Parku 
Narodowym w dniu 16 maja br.

Jest już tradycją, że wydział Sportu i 
Rekreacji Urzędu Dzielnicy Bielany przy 
współudziale AWF oraz Ogniska  TKKF Cho-
miczówka jest organizatorem i sponsorem tej 
pięknej imprezy nie tylko dla mieszkańców 
Bielan, w której co roku uczestniczy 200 ro-
werzystów.

Tegoroczny rajd będzie powiązany histo-
rycznie z wydarzeniami, które miały miejsce 
na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 
70 i 65 lat temu. To przez jej leśne ostępy w 
kierunku Warszawy, przedzierały się oddziały 
armii „Poznań” i „Pomorze” po bitwie nad 
Bzurą we wrześniu 1939 r. W pięć lat po tych 
wydarzeniach na jej terenie podjęły walkę z 
okupantem w okresie Powstania Warszawskie-
go partyzanckie zgrupowanie Armii Krajowej 
grupy Kampinos. 

Tę lekcję historii poprowadzimy bezpo-
średnio w miejscach związanych z tymi wy-
darzeniami, co będzie miało wielkie znaczenie 
wychowawcze i poznawcze dla uczestników 
rajdu, wśród których 80% stanowi młodzież 
szkolna.

W miejscach związanych z tymi wydarze-

X Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej
16 maja br. spotkanie miłośników przyrody

niami na wyznaczonej trasie rajdu zatrzymamy 
się, złożymy kwiaty i zapalimy znicze pamięci – 
poprzedzimy tę uroczystość krótką informacją 
historyczną.

Wyruszymy na trasy tradycyjnie z terenu 
AWF przy ul. Marymonckiej 34 sprzed po-
mnika marszałka. W zależności od możliwo-
ści uczestnikom proponujemy trzy dystanse 
trasowe:

100 km – zapisy godz. 9:00, 70 km – zapisy 
9:30 i 30 km – zapisy10:00. Start każdej grupy w 
30 min. po zapisach. Każda grupa będzie pro-
wadzona przez przewodnika wyznaczonego 

przez organizatora od punktu startowego do 
mety na polanie Jakubów k. Dyrekcji Parku, 
gdzie nastąpi zakończenie imprezy. Na mecie w 
godz. 15:00 – 17:00 przewidziane jest ognisko, 
pieczenie kiełbasek, napoje oraz losowanie 
nagród wśród uczestników.

Z uwagi na warunki atmosferyczne (susza) 
mogą nastąpić zmiany w programie, o czym 
poinformujemy na starcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod telefonem Wydziału Sportu i Rekreacji 
022 834-60-95.

weteran rajdów – Adrian Gawerski

III BIELAŃSKI 
FESTIWAL TEATRALNY 
„TWARZĄ W TWARZ”  

Podobnie jak w latach ubiegłych w maju 
i w czerwcu zrobi się na Bielanach „teatral-
nie”. Bielański Ośrodek Kultury po raz trzeci 
zaprasza na Festiwal Teatralny „Twarzą w 
twarz”. Zaprezentujemy Państwu szereg 
spektakli teatrów profesjonalnych z Warsza-
wy, Krakowa i Łodzi. Kameralny charakter 
naszej sceny zdecydował o wyborze nazwy 
dla festiwalu. W tym roku zagości na Biela-
nach klasyka teatralna, piosenka aktorska, 
poezja i muzyka. Nie unikniemy też tematów 
związanych z problemami współczesności. 
Festiwal będzie realizowany dzięki wsparciu 
Urzędu m.st. Warszawy i Stowarzyszenia 
„Akademia Łucznica”.

Program: 
● 31 maja (niedziela), godz.18.00 – „Ja, 

Borowiecki!” 
Na motywach Ziemi obiecanej W. Rey-

monta, spektakl Teatru „9 sił” z Łodzi. 
Adaptacja teatralna i reżyseria - Andrzej 

Czerny, choreografia i ruch sceniczny - 
Magdalena Paszkiewicz. Udział biorą: Anna 
Jankiewicz, Magdalena Siek, Kinga Zajdel-
Karasińska, Marcin Wartalski, Adam Wrze-
siński. Opracowanie multimedialne - Piotr 
Maszorek.

● 1 czerwca (poniedziałek), godz.12.00 
– „I dlatego jest jak jest” 

Spektakl w aktorskim opracowaniu Sta-
nisława Zatłoki oparty na tekstach Cypriana 
Kamila Norwida. Spektakl dla młodzieży.

● godz.18.00 –Tomas Freyer „Amok – 
moja dziecinada” 

Spektakl Teatru Nowego z Krakowa. Re-
żyseria: Iwo Vedral, udział biorą: Katarzyna 
Maciąg, Dominik Nowak, Kuba Falkowski.

● 3 czerwca (środa), godz. 18.00 – 
„Oberża wędrujących dusz” 

Spektakl poetycko-muzyczny oparty na 
tekstach Roberta Burnsa w wykonaniu grupy 
teatralnej Scena Pretekst działającej przy 
Domu Kultury „Działdowska”

Reżyseria: Hubert Bielawski, muzyka: 
Paweł Ptaszkiewicz, Jerzy Raszkowski. Wy-
stępują: Zofia Borucińska, Anna Mika, Piotr 
Hrycyk, Iwo Pawłowski, Paweł Ptaszkiewicz, 
Jerzy Raszkowski, Piotr Świtalski, Artur 
Żebrowski. 

● 6 czerwca (sobota), godz. 18.00 – 
”Brell – raz jeszcze”

Koncert – spektakl w wykonaniu Janusza 
Zbiegiela. Opieka artystyczna -  Krystyna 
Janda.

● 7 czerwca (niedziela) godz 18.00 – 
Eugene Ionesco „Łysa Śpiewaczka”

Spektakl Teatru Konsekwentnego z War-
szawy. Występują: Aldona Machnowska-Gó-
ra, Antoni Barłowski, Jerzy Łazewski, Anna 
Stanisławska, Arkadiusz Wrzesień.

Karnety na festiwal – 35 zł
Bilety na spektakl – 10 zł. 

BOK
Minister obrony narodowej 
Bogdan Klich na Bielanach

d początku kwietnia do końca czerwca br. w całym 
kraju Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) 
przeprowadza tzw. kwalifikację wojskową. Działają-

ce przy niej specjalne komisje lekarskie określają zdolność 
kandydatów do czynnej służby. 

O tym fakcie poinformował minister obrony narodowej 
Bogdan Klich, który 2 kwietnia br. na bielańskiej Chomi-
czówce wizytował tymczasową siedzibę Powiatowej Komisji 
Lekarskiej nr 1 przy ul. Pabla Nerudy 1. Osoby, które komisja 
uzna za zdolne do służby, zostaną z urzędu przeniesione do 
rezerwy, a WKU wyda im książeczkę wojskową. 

Minister określił to wydarzenie jako swoistą amnestię dla 
osób z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej.

Maciej Podczaski

ładze samorządowe Dzielnicy Bie-
lany zapraszają mieszkańców na 
organizowane rokrocznie Bielańskie 

Dni Kultury. Od ostatnich dni 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 po-
kazać dorobek twórczy naszej dzielnicy, a także 
zachęcić jak najszerszy krąg mieszkańców Bielan 
do korzystania z oferty kulturalnej, która jest 
przygotowywana przez lokalne placówki oświa-
towe i kulturalne. Realizowana jest na przestrzeni 
całego roku poza przerwą wakacyjną.

Bielańskie Dni Kultury, będące nieformal-
nym świętem dzielnicy, rozpoczniemy - zgodnie 
z tradycją sięgającą królów Władysława IV i 
Jana Kazimierza - w Zielone Świątki, 31 maja, 
odpustem w kościele Pokamedulskim, W tym 
też dniu wokół kościoła jak zwykle będzie miał 
miejsce kiermasz rękodzieła. Uczestnikom fe-
stynu będzie umilać czas m.in. występ zespołu 
muzyki ludowej Zabużanie.

W następnym (majowym) wydaniu „Na-

Bielańskie Dni Kultury 2009

szych Bielan” przedstawimy szczegółowy 
kalendarz imprez Bielańskich Dni Kultury 
(festynów, koncertów, wystaw, przeglądów 
twórczości artystycznej). Planujemy także 
wydać okolicznościowy folder z programem, 

który będziemy szeroko dystrybuować wśród 
mieszkańców naszej dzielnicy. Nie zabraknie 
także stosownych informacji na stronie inter-
netowej naszego urzędu.

Wydział Kultury
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