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URZĄD
XLII Sesja Rady Dzielnicy

20 marca 2014 r. odbyła się XLII Sesja Rady Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, na której zostały 
podjęte:

● dwie uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załącz-
niku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 
2014 r., 

● dwie uchwały w sprawie:
– wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. 

Warszawy dotyczącej  założenia Przedszkola Nr ... w War-
szawie, ul. Cegłowska 13a,

– wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. 
Warszawy dotyczącej  założenia Przedszkola Nr ... w War-
szawie, ul. Brązownicza 17,

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy 
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● uchwała w sprawie stwierdzenia ważności wyborów 
do Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna  oraz podania 
ich wyników do publicznej wiadomości (treść Obwieszcze-
nia na str. 13),

● uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady 
Samorządu Mieszkańców Piaski (treść Uchwały na str. 13).

Ponadto Rada rozpatrzyła skargę  Pani I. K-M na dzia-
łania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Dy-
rektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uznając ją za bezza-
sadną. 

Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności za 2013 r.: 
● Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.   
● Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy.              
Rada przyjęła również plan pracy na 2014 r.:
● Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
● Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Szybki PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany 
Danuta Lesiak oraz burmistrz dzielnicy Bielany 
Rafał Miastowski zapraszają wszystkich podatni-

ków, którzy są zainteresowani możliwością składania zeznań 
podatkowych drogą elektroniczną, w każdą środę do Urzę-
du Dzielnicy Bielany, przy ul. Żeromskiego 29. 

W ratuszu dyżurują pracownicy Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Bielany, którzy udzielają informacji w ramach 
akcji „Szybki PIT” oraz pomagają w wypełnianiu i składa-
niu zeznań podatkowych za pośrednictwem platformy 
e-Deklaracje. 

Aby złożyć zeznanie podatkowe za pośrednictwem 
platformy e-Deklaracje należy przynieść ze sobą informację 
o osiągniętych dochodach tj. PIT-8C, PIT-11, PIT-40A oraz 
informację na temat przychodu z 2012 r.

Zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Bielany w środy, w 
godz 8.00-16.00. Akcja trwa do 30 kwietnia 2014 r.  

Redakcja
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) w związku z 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wnio-

sek inwestora – Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” Wojciech Byśkinie-
wicz, złożony w dniu 09.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i wydania pozwolenia na „rozbudowę 
kompleksowego zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z 
decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy” zlokalizowanego 
na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 248 w Warsza-
wie (dz. nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10).

Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się 
z aktami sprawy oraz wnoszenia w formie ustnej do protokołu, 
w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej, uwag i wnio-
sków w ww. sprawie w terminie 21 dni od dnia zapoznania się 
z niniejszym zawiadomieniem, w Wydziale Architektury i 
Budownictwa dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, 
ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel.: (22) 
37-33-205, w poniedziałki i czwartki w godz. 8.30-15.30 lub 
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) informuje się, że 
rozpatrzenie sprawy w terminach przewidzianych w ustawie 
jest niemożliwe z uwagi na szczególnie skomplikowany 
charakter sprawy oraz konieczność zamieszczania zawiado-
mień o kolejnych etapach postępowania w drodze obwiesz-
czeń w urzędzie, na stronach internetowych urzędu i w prasie 
lokalnej. Z uwagi na powyższe informuję, że nowy termin 
zakończenia przedmiotowego postępowania można obecnie 
określić do dnia 11.05.2014 r. W przypadku nie dotrzymania 
tego terminu, zgodnie z art. 36 Kpa strony zostaną powiado-
mione o przyczynach zwłoki wraz z określeniem nowego 
terminu załatwienia sprawy.

17marca minister edukacji narodowej Joanna Klu-
zik-Rostkowska wzięła udział w uroczystym 
otwarciu Tygodnia Kultury Młodzieżowej. Orga-

nizatorem imprezy są XLI Liceum oraz Gimnazjum im. 
Lelewela. Przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor 
Izabela Muszyńska. W uroczystości wziął też udział bur-
mistrz dzielnicy Bielany Rafał Miastowski oraz przedsta-
wiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Tydzień Kultury Młodzieżowej to 25-letnia tradycja 
warsztatów aktorskich, artystycznych, szkoleń i występów. 
W tym roku dwa dni warsztatowe zostały podzielone na 
dzień dla ciała i dzień dla ducha. Minister życzyła młodzie-
ży dobrze spędzonego czasu w myśl zasady, że edukacja to 
nie tylko przyswajanie książkowej wiedzy.

ZS Nr 118

Inauguracja Tygodnia Kultury 
Młodzieżowej w Lelewelu

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy zaprasza miesz-
kańców Bielan na fl orystyczno-plastyczne warsz-
taty wielkanocne. Zajęcia odbędą się w klubie 

WSBM „Chomiczówka” przy ul. Nerudy 1, w czwartek 
3.04.2014 r. w godz. 15.00-19.00 oraz w klubie „Piaski” 
przy ul. Broniewskiego 71 w piątek 11.04.2014 r. w godz. 
15.00-19.00. Będzie to wyjątkowa okazja do wykonania 
autorskich wiosennych stroików, które ozdobią świąteczne 
stoły. Warsztaty poprowadzą mistrzynie fl orystyki i pla-
styczki. Zapraszamy parami – dzieci i rodziców, dziadków 
i wnuków – przygotowane będą dwuosobowe stanowiska. 
Wszelkie narzędzia oraz materiały zapewnia organizator. 

Rodzinne wiosenne warsztaty � orystyczne
Warsztaty są bezpłatne, ale ilość miejsc jest ograniczo-

na!!! Decyduje kolejność zapisów. Każda para zabierze do 
domu własnoręcznie wykonaną pracę; część zaś dodatkowo 
wykonanych prac zostanie wyeksponowana w Urzędzie 
Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 w okresie przed-
świątecznym.

Zapisy osobiście lub telefonicznie w Klubie „Piaski”, 
tel. 22 633 80 65 (pon.-pt., po godz. 14.00) oraz w klubie 
WSBM „Chomiczówka” tel. 22 834 76 98, 22 669 66 41 
(pon.-pt., po godz. 14.00).

PSJ, WOŚ

Joanna Kluzik-Rostkowska
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Od 27 lutego 2014 r. do 25 marca 2014 r. Zarząd 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbył 4 posie-
dzenia, w trakcie których omówił łącznie 166 spraw, 

w tym podjął 150 uchwał.
Wśród zagadnień, będących przedmiotem dyskusji 

Zarządu Dzielnicy Bielany, należy wymienić te z zakresu:
● gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami 

użytkowymi znajdującymi się w zasobie m.st. Warszawy 
na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.:

– najmu lokali mieszkalnych,  
– realizacji wyroków sądowych nakazujących opróżnie-

nie lokali mieszkalnych,
– wydzielenia z zasobu lokali mieszkalnych m.st. War-

szawy lokali spełniających kryteria lokali socjalnych,
– najmu bądź rozwiązania umów najmu lokali użytko-

wych, w tym garaży,
– wyrażenia zgody na sprzedaż części wspólnej – strychu 

w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kaspro-
wicza 34,

– podania do publicznej wiadomości wykazów nieru-
chomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie 
konkursu ofert oraz w drodze negocjacji cen.

● spraw społecznych, w tym m.in.:
– przyjęcia do realizacji harmonogramu zadań z zakre-

su spraw społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2014 r.

Uchwałą Nr 3069/2014 r. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy w dniu 4 marca 2014 r. przyjął do realizacji har-
monogram zadań z zakresu spraw społecznych realizowa-
nych na  rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy w 2014 r., na który przeznaczył 150 tys. zł.

– przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań 
lokalnych w zakresie Profi laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2014 r.

Realizacja w/w programu będzie fi nansowana z opłat 
rocznych z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz środków własnych podmiotów współ-
pracujących z m.st. Warszawa Dzielnicą Bielany w zakresie 
jego realizacji.

● oświaty i wychowania, w tym m.in.:
– inicjatywy uchwałodawczej w sprawie utworzenia 

Moje podróże z Janem Pawłem II, BOK 2 kwietnia, godz. 18.00

– ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
w 2014 r.

● gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy, 
położonymi na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.: 

– wycinki drzew (tzw. zgoda właścicielska). W tym 
miejscu ponownie wyjaśnię, że wyrażenie zgody właści-
cielskiej jest początkiem postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska dla 
Dzielnicy Bielany o wydanie decyzji administracyjnej do-
tyczącej zgody lub odmowy usunięcia drzew. Wobec po-
wyższego, należy mieć na uwadze, że wydawana przez 
Zarząd Dzielnicy zgoda właścicielska nie przesądza w spo-
sób ostateczny o dokonaniu wycinki,

– wniosków o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej za 2013 r.,

– wniosków o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytu-
łu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 
2014 r.,

– ustalenia, innego niż ustawowy, terminu płatności 
opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu,

– udostępnienie nieruchomości m.st. Warszawy pod 
inwestycje liniowe;

● infrastruktury, w tym m.in.:
– nieodpłatnego przejęcia od Spółki Akcyjnej Echo In-

vestment z siedzibą w Kielcach przy ul. Solidarności 36 na 
majątek m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany wybudowanych 
przez Spółkę z własnych środków fi nansowych dróg i ciągu 
pieszego, oznaczonych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Młociny IV, uchwalonym przez Radę 
m.st. Warszawy uchwałą Nr LXIII/1874/2005 z 8 grudnia 
2005 r., symbolami 11KDD, 3KDD, 10KDD, 9KDD oraz 
1KP wraz z oświetleniem i odwodnieniem, zgodnie z umo-
wą podpisaną 30.07.2009 r. z m.st. Warszawą,

– nieodpłatnego udostępnienie RWE Stoen Operator Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46 nierucho-
mości stanowiącej własność m.st. Warszawy w celu wyko-
nania robót energetycznych,

● realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu 
m.st. Warszawy, a także zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013–2042 dla Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy.

Teksty uchwał Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz 
w formie papierowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym 
dla Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29, III piętro, pok. 
313, tel. 22 373 33 13). 

Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany
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Grzegorz Pietruczuk,
Zastępca Burmistrza

Piotr Rudzki,
Zastępca Burmistrza

Marek Lipiński,
Zastępca Burmistrza

z dniem 1 września 2014 r.  przedszkola publicznego przy 
ul. Cegłowskiej 13a,,

– inicjatywy uchwałodawczej w sprawie utworzenia z 
dniem 1 września 2014 r.  przedszkola przy ul. Brązowniczej 
17; (uchwała nr 3120/2014 z dnia 12 marca 2014 r.).

W ślad za zapewnieniami Zarządu Dzielnicy, że wypo-
wiedzenie porozumień oraz towarzyszących im umów w 
sprawie prowadzenia Niepublicznego Przedszkola „Dębowy 
Raj” oraz Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” 
nie oznacza likwidacji placówek przedszkolnych, podjęto 
inicjatywę o utworzenie dwóch przedszkoli publicznych.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro przedszko-
laków, z dniem 1 września 2014 r., planuje się utworzenie 
dwóch publicznych placówek, które z jednej strony przyjmą 
dzieci dotychczas uczęszczające do w/w przedszkoli niepu-
blicznych poprzez tzw. potwierdzenie woli kontynuacji 
wychowania przedszkolnego, a z drugiej strony umożliwią 
realizację zapisów ustawowych dotyczących realizacji 
obowiązku  przedszkolnego dla wszystkich dzieci w wieku 
4 i 5 lat oraz prawa do edukacji przedszkolnej dla wszystkich 
dzieci w wieku 3 lat.

W nowotworzonych placówkach publicznych, planuje 
się również zatrudnienie obecnej kadry zatrudnionej w w/w 
placówkach niepublicznych (warunki zatrudnienia zostaną 
określone zgodnie ze standardami i wskaźnikami obowią-
zującymi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
m.st. Warszawę).

Koszty związane z utworzeniem dwóch w/w przedszko-
li publicznych, w okresie wrzesień – grudzień br., szacuje 
się na kwotę łączną ok. 777 400 zł.

● wspierania i upowszechniania kultury fi zycznej, 
w tym m.in.:
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Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

URZĄD

Zorganizowane 12 marca br. w bielańskim ratuszu, 
pierwsze tego typu spotkanie mieszkańców z bur-
mistrzem dzielnicy, przedstawicielami bielańskiej 

Policji i Straży Miejskiej, cieszyło się dużym zaintereso-
waniem. Mieszkańcy mogli w jednym miejscu porozma-
wiać z  burmistrzem Rafałem Miastowskim, komendantem 
rejonowym Policji Warszawa V mł. inspektorem Lechem 
Bielakiem oraz naczelnikiem V Oddziału Terenowego 
Straży Miejskiej – Romualdem Modzelewskim.

Porozmawiajmy o Bielanach
Spotkanie burmistrza z mieszkańcami

Wśród zgłaszanych tematów dominowały sprawy zwią-
zane z brakiem miejsc do parkowania, ochroną środowiska 
i uciążliwością całodobowych sklepów sprzedających al-
kohol. Na większość pytań mieszkańcy otrzymywali odpo-
wiedź na miejscu, inne zagadnienia będą wyjaśnione 
wkrótce, o czym zainteresowane osoby zostaną poinformo-
wane. 

Miał miejsce także przypadek, który wymagał spotkania 
w terenie. Tak też się stało. W późniejszym terminie przy 

ul. Magiera, na uporządkowanym już tere-
nie wokół bloków mieszkalnych z miesz-
kańcami spotkali się burmistrz, Rafał Mia-
stowski, dyrektor ZGN – Arkadiusz Przy-
bylski i jego zastępca – Piotr Frydrycki 
oraz pracownicy ZGN. Na zakończenie 
spotkania dla odpowiednich służb porząd-
kowych określono zadania i obowiązki na 
przyszłość.

Wracając do informacji ze spotkania 
w Urzędzie należy podkreślić, że te ze 
wszech miar pożyteczne rozmowy miesz-
kańców z burmistrzem zaowocowały po-
mysłem na następne spotkanie, które za-
planowano na 16 kwietnia br. Jego tematem 
będzie środowisko naturalne (relacja ze 
spotkania na Wawrzyszewie na str. 10).

Tadeusz Olechowski

Więcej zadań inwestycyjnych 
na Bielanach

Zarząd Dzielnicy Bielany informuje, że 6 marca br., ze 
środków m.st. Warszawy został zwiększony plan zadań 
inwestycyjnych o kwotę 550 tys. zł (bez zwiększenia do-
chodu dzielnicy). Środki te zostaną przeznaczone na budo-
wę placów zabaw: w Przedszkolu Nr 268 przy ul. Przytyk 
5a oraz w Przedszkolu Nr 307 przy ul. Księgarzy 9.

RedakcjaMieszkańcy Bielan przedstawiają swoje sprawy
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EDUKACJA
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7marca nastąpiło otwarcie pierwszego 
na Bielanach, a drugiego w Warszawie, 
mieszkania chronionego współfi nan-

sowanego przez Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych m.st. Warszawy. Spotkanie 
zgromadziło wielu gości spośród władz 
miasta, przedstawicieli placówek medycz-
nych i pomocy społecznej oraz organizacji 
pozarządowych wspierających osoby cho-
rujące psychicznie.

Projekt jest realizowany przez Fundację 
Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowi-
skowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego 

Otwarte mieszkanie chronione 
dla osób chorujących psychicznie

Wbielańskim ratuszu, 26 marca 
odbył się dzielnicowy etapu XXI 
edycji samorządowego konkursu 

nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podczas 
którego z rąk  Joanny Fabisiak, posłanki 
na Sejm RP, Rafała Miastowskiego, bur-
mistrza dzielnicy Bielany oraz jego zastęp-
ców, nagrody odebrali wyróżnieni wolonta-

„Bądź odważny w czynieniu dobra”
Finał dzielnicowego etapu XXI edycji 

samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Szkoła Mistrzostwa Sportowego to 
placówka pozwalająca łączyć pasję 
sportową z nauką. Nie rezygnuj ze 

sportu! Nie rezygnuj z nauki! Szkoła Mi-
strzostwa Sportowego rozwiąże Twój dyle-
mat. Przyjdź i sprawdź. Dzień Otwarty 12 
kwietnia 2014 r. Startujemy o godz. 11.

Sport i nauka? To możliwe!
Dzień Otwarty w Szkole Mistrzostwa Sportowego nr 50

Licealistom proponujemy naukę w 4 
klasach z następującymi rozszerzeniami:

● Klasa Ia – język polski, historia, język 
angielski/język rosyjski (interdyscyplinar-
na),

● Klasa Ib – geografi a, wos, język an-
gielski, język niemiecki (pływanie, pięciobój 

nowoczesny, interdyscypli-
narna),

● Klasa Ic – biologia, 
geografia, język angielski 
(piłka nożna chłopców, pił-
ka siatkowa dziewcząt),

● Klasa Id – biologia, 
geografia, język angielski 
(piłka siatkowa chłopców, 
interdyscyplinarna).

Na przyszłorocznych 
gimnazjalistów i licealistów 
czekają wykwalifi kowani i 
uśmiechnięci nauczyciele i 
trenerzy, którzy odpowiedzą 
na nurtujące pytania, a także 
zadowoleni uczniowie, któ-
rzy oprowadzą szkolnymi 
korytarzami i pokażą obiek-
ty sportowe. Ponadto Dy-
rekcja ZSS nr 50 przewidu-
je słodki poczęstunek i inne 
atrakcje dla odwiedzających 
szkołę. Bądźcie z nami 12 
kwietnia 2014 od godziny 
11! Zapraszamy!

ZSS Nr 50 im. Janusza 
Kusocińskiego w Warszawie, 
ul. Lindego 20, tel. 22 834 21 
57, www.kusy.edu.pl.

Dorota Zduńczyk

Rycerzem być – to brzmiało niegdyś 
dumnie. W czasach zamierzchłych 
przynależność do tej kasty nie była 

jednak taka prosta. Zarówno kiedyś, jak i 
obecnie nie jest to zajęcie tanie, jednakże 
zyskuje rosnącą z roku na rok rzeszę aktyw-
nych zwolenników, przyoblekłszy się 
w ramy sportowe XXI w. Zmagania w takim 
właśnie zakresie było dane nam oglądać 15 
marca w Hali Gier bielańskiej AWF. Tego 
dnia miał bowiem miejsce Finał Polskiej 
Ligi Walk Rycerskich sezonu 2013/2014. 
Dopisała również publiczność – zmaganiom 
w sumie  przyglądało się 3,5 tys. widzów, w 
tym wiele rodzin z dziećmi.

W turnieju wzięło udział aż 138 zawod-
ników, łącznie z pięciu krajów, reprezentu-
jących 9 stowarzyszeń szermierczych, po-
śród których całkiem sporą grupę zajęły 
kobiety. Niegdyś to rzemiosło było im obce. 
Obecnie stanęły, jak równy z równym, w 
szranki. 

Turniej, oprócz rywalizacji, posiadał 
również walor poznawczy i widowiskowy. 
Uczestnicy, zaopatrzeni we współczesne 
kopie historycznych zbroi, dali pokaz nie 
tylko kunsztu szermierczego, 
ale też całkiem niezłą lekcję 
historii. Za pomocą bądź co 
bądź sportowych zmagań, za-
prezentowali i unaocznili licz-
nym zgromadzonym, że w prze-
szłości walka na miecze posia-
dała nie tylko aspekty piękna 
lub honoru, ale była również 
całkiem poważnym starciem, 
traktowanym w kategoriach 
śmierć-życie. Obecnie żaden 
trup na szczęście nie padł, po-
nieważ  wszyscy zawodnicy 

Finał rycerskich zmagań
byli należycie zabezpieczeni. Przedmiotem 
walki nie były też szczytne cele państwowe, 
lecz nie mniej wartościowy w czasach współ-
czesnych honor zwycięzcy. Tym samym 
oskarżyć o udawanie ich jednak nie sposób. 

Pojedynki indywidualne to walka czysto 
techniczna. Jakie są ich zasady? Uderzenia 
musi być nie tylko widać, ale i słychać… 
Walki zazwyczaj rozgrywane są na czas. 
Dany rycerz ma dokładnie 1,5 minuty, aby 
odnieść zwycięstwo nad przeciwnikiem. 
Inaczej jest w przypadku zmagań drużyno-
wych. Tam liczy się, która drużyna... najdłu-
żej utrzyma się na nogach.

W sezonie 2013/2014 ex aequo pierwsze 
miejsca na podium zajęli zawodnicy z „KS 
Rycerz Sieradz” i „Dies Irae Warszawa”. 
Trzecie miejsce przypadło drużynie „Sierot-
ki”. Póki co na Bielanach nie wyrosła bie-
lańska drużyna rycerska. Czy powstanie? 
Czas pokaże, jednakże działacze z Polskiej 
Ligi Walk Rycerskich, jak również z innych 
zrzeszonych w niej organizacji, zapraszają 
i deklarują wszelką pomoc. Któż bowiem 
nie zechciałby zostać rycerzem?
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Joanna Fabisiak i Marek Lipiński, zastępca burmistrza

Grzegorz Michalak – zastępca dyrektora Szpitala 
Bielańskiego, prof. Maria Załuska i Rafał Miastowski 

Barwne zbroje podziwiało wiele osób
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riusze, rodzice, opiekunowie, dyrektorzy 
oraz Szkolne Kluby „Ośmiu”.

Uroczystość, która na stałe zagościła w 
bielańskim kalendarzu imprez, jest szcze-
gólna i naprawdę wyjątkowa. Dziś bowiem 
spotykali się ludzie, którzy we współcze-
snym, wiecznie zabieganym świecie znaj-
dują czas, by pochylić się nad drugim czło-

wiekiem. Warto podkreślić, 
że jest to całkowicie (o co 
w dzisiejszych czasach chy-
ba najtrudniej) bezintere-
sowne. 

Wolontariusze, pytani o 
powód i korzyści płynące z 
ich działalności, prawie jed-
nym głosem mówią, że naj-
ważniejsze jest dla nich nie-
sienie pomocy potrzebują-
cym, największą zaś nagrodą 
uśmiech podopiecznego, 
któremu udało się pomóc. 
A tego nie da się przecież 
kupić za żadne pieniądze. 

WOW

we współpracy z Zespołem Lecze-
nia Środowiskowego Szpitala Bie-
lańskiego.

Mieszkanie chronione na Biela-
nach jest miejscem, gdzie osoby 
chorujące psychicznie o dobrych 
rokowaniach mogą zacząć nowe 
życie. Mieszkanie przeznaczone jest 
dla młodych (21-40 lat) mieszkań-
ców Warszawy i ma charakter rota-
cyjny. Planowo przyjmie po pięcio-
ro beneficjentów w latach 2014 
i 2015.

8 marca wprowadziła się pierwsza grupa 
mieszkańców. Objęta zostanie dziesięcio-
miesięcznym programem terapeutyczno-
rehabilitacyjnym, na który składają się tre-
ningi: psychoedukacyjny, higieniczny, po-
rządkowy, kulinarny, budżetowy, kompeten-
cji społecznych, zarządzania czasem i akty-
wizacji zawodowej.

Zespół prowadzący mieszkanie rozpo-
czął już nabór na rok 2015. Kandydatury 
można zgłaszać na adres: mieszkaniechro-
nionenabielanach@gmail.com.

Agnieszka Laskowska
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Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany
Przedstawiamy jednostki organizacyjne dzielnicy

16.00 do 20.00 oraz w weekendy w godz. 
10.00 – 20.00 nieodpłatnie udostępnia obiekt 
mieszkańcom oraz stowarzyszeniom działa-
jącym w sferze kultury fi zycznej i sportu 
(głównie uczniowskim klubom sportowym). 
Obiekt otwarty jest sezonowo, średnio od 
marca do listopada (o ile na to pozwalają 
warunki atmosferyczne). W godzinach po-
obiednich i w weekendy na Orliku jest in-
struktor sportu / animator, który nadzoruje 
obiekt oraz prowadzi zajęcia. Na obiekcie 
odbywają się imprezy sportowe, rozgrywki 
piłkarskie oraz mecze sparingowe. 

Oba kompleksy boisk tj. SYRENKA i 
ORLIK cieszą się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców. Ogromną ich zaletą 
jest także to, że korzystanie z nich jest bez-
płatne. 

Kompleks Sportowy
Wiele dodatkowych możliwości aktyw-

nego spędzania czasu przez mieszkańców 
Bielan pojawiło się w marcu 2011 r. po 
otwarciu nowego Kompleksu Sportowego 
mieszczącego się przy ul. Lindego 20, tuż 
przy stacji metra Wawrzyszew. Na około 
4000 m2 znajdują się wielofunkcyjna hala 
sportowa, pływalnia sportowa, sala fi tness, 
siłownia oraz salka bokserska. Tak rozwi-
nięta infrastruktura sportowa daje możli-
wość wyboru spośród wielu dyscyplin spor-
towych i stanowi atrakcyjną ofertę dla dzie-
ci, młodzieży, a także osób starszych. 

Dużym zainteresowaniem klientów CRS 
Bielany cieszy się pływalnia sportowa, na 
której w godzinach porannych uczą się 
pływać drugoklasiści, trenują dzieci z 
uczniowskich klubów sportowych i bielań-
skich szkół. Popołudniami zainteresowani 
wodnymi sportami mogą skorzystać z zajęć 
aqua-aerobiku lub nauki pływania dla doro-
słych i dzieci. Klienci mogą korzystać z 
pływalni na podstawie jednorazowych bile-
tów wstępu, a także karnetów basenowych. 
Na pływalni honorowane są także Karta 
Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka 
upoważniające do zniżek oraz atrakcyjne 
weekendowe oferty cenowe dla rodzin z 
dziećmi. Na obiektach CRS honorowane są 
także karty Benefi t (Multisport) i FitProfi t. 

Amatorów kulturystyki i profesjonal-
nych ćwiczeń do Kompleksu Sportowego 

przyciąga siłownia wyposażona w profesjo-
nalny sprzęt do treningów aerobowych i 
siłowych. Do dyspozycji są bieżnie, rower-
ki, wiosła, ławki, sztangi i wiele innych 
przyrządów do profesjonalnych ćwiczeń 
poszczególnych grup mięśni. Klienci i 
klientki trenują pod okiem obecnych na sali 
instruktorów, którzy nie tylko dbają o ich 
bezpieczeństwo w trakcie sesji, ale zawsze 
służą radą i pomocą w zakresie sposobu i 
rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Z myślą 
o rozpoczynających przygodę z siłownią, a 
także zainteresowanych profesjonalną roz-
budową tkanki mięśniowej wprowadzono 
dodatkową usługę: trening personalny z 
instruktorem, który przez 60 min towarzyszy 
przy wykonywanych ćwiczeniach.

Na terenie Kompleksu Sportowego od-
bywają się zajęcia bokserskie, które prowa-
dzi utytułowany zawodnik Henryk Zatyka. 
Dodatkowym atutem zajęć jest sama sala 
wyposażona w profesjonalny sprzęt oraz 
mały ring. Dzięki naszym staraniom o po-
pularyzację tego sportu odwiedziło nas 
wielu wspaniałych polskich pięściarzy: 
Diablo Włodarczyk, Dariusz Michalczew-
ski i Przemysław Saleta. 

Ruch w rytm muzyki
Ruch w rytm muzyki to jedna z najpo-

pularniejszych w ostatnim czasie form ak-
tywnego spędzania czasu w szczególności 
dla kobiet, ale nie tylko. Zaletą zajęć fi tness 
jest ich różnorodność, co daje możliwość 
wybrania odpowiednich zajęć w zależności 

od wieku i sprawności fi zycznej. Dla osób 
które chcą upiększyć swoją sylwetkę, 
ukształtować mięśnie, zrzucić kilka zbęd-
nych kilogramów, poprawić sprawność czy 
po prostu poruszać się w rytm muzyki CRS 
proponuje zajęcia TBC, ABT, Płaski brzuch, 
Zgrabne pośladki, Zdrowy Kręgosłup, Pila-
tes, Fatburning, Interwał i Zumba. Ta róż-
norodność, a także wspaniała grupa instruk-
torek spowodowały, iż chętnych nie brakuje 
i z dnia na dzień przybywa.

Hala Sportowa, jaka powstała na terenie 
Kompleksu Sportowego daje wiele możli-
wości wszechstronnego jej wykorzystania, 
nieliczne warszawskie dzielnice mogą po-
chwalić się tak dużą, mierzącą ponad 
1200 m2 halą sportową z widownią dla 200 
osób. Dzięki możliwości podziału hali na 
trzy sektory, tworzące trzy oddzielne boiska, 
może z niej jednocześnie korzystać kilka 
drużyn uprawiających różne dziedziny spor-
tu. Hala przystosowana jest do gry w piłkę 
siatkową, koszykówkę, piłkę ręczną, bad-
mintona, halową piłkę nożną. Na terenie 
hali odbywają się liczne zawody sportowe. 
Dzięki okazałości i nowoczesności obiektu 
spełnia on również funkcje hali wystawien-
niczej, kilka razy w roku odbywają się tu 
m.in. Targi Medycyny Naturalnej, Wystawa 
Kota Rasowego, Międzynarodowa Konwen-
cja Fitness, które przyciągają szeroką pu-
bliczność z całej Warszawy. Hala to miejsce 
również dla amatorów muzyki i tańca, co-
rocznie dla kilkuset słuchaczy organizowa-
ne tu są Koncerty Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego. Hala 
CRS Bielany gościła także Zespół pieśni 
i tańca Mazowsze.

Choć początki były skromne, w ciągu 
blisko 7 lat funkcjonowania CRS Bielany 
znacząco wzbogacił swoją bazę. Duży wkład 
w rozwój naszego ośrodka mają władze 
dzielnicy, którym bardzo zależy na rozwoju 
sportu i stworzeniu warunków do rekreacji 
mieszkańcom Bielan. Nasze 4 obiekty na 
stałe wpisały się w mapę sportowych miejsc 
Warszawy chętnie odwiedzanych przez 
mieszkańców stolicy. Średnio w roku odno-
towujemy ponad 400 tys. osobo-wejść na 
nasze obiekty i ta liczba z każdym rokiem 
się zwiększa. To dla nas wielki powód do 
radości i satysfakcji, że nasze obiekty cieszą 
się pozytywną opinią wśród mieszkańców, 
którzy do nas chętnie wracają – dodaje z 
uśmiechem pani dyrektor. 

Zaproszenie
Ze względu na duże zainteresowanie 

obiektami sportowymi dobrze jest przed 
przyjściem na wybrane zajęcia upewnić się, 
czy są miejsca wolne. Osoby zainteresowa-
ne szczegółową ofertą, cennikami i grafi ka-
mi proponowanych przez CRS Bielany zajęć 
mogą uzyskać informacje na stronie inter-
netowej: www.crs-bielany.waw.pl. Wszelkie 
informacje można uzyskać także telefonicz-
nie pod numerem 22 835 00 09 wew. 110 
(recepcja Kompleksu Sportowego przy ul. 
Lindego 20) lub 22 633 86 80 wew. 101 
(recepcja pływalni przy ul. Conrada 6).

Tadeusz OlechowskiHala przy ul. Lindego 20

Anna Szymczak-Gałkowska
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Liczące ponad 132 tys. mieszkańców 
Bielany dość długo nie miały własne-
go ośrodka sportu i rekreacji. Z za-

zdrością spoglądały na inne dzielnice, mogą 
poszczycić się pięknymi obiektami sporto-
wymi. W końcu postanowiono utworzyć taki 
ośrodek. Centrum Rekreacyjno-Sportowe 
Bielany (CRS Bielany) działalność rozpo-
częło 1 listopada 2007 r. Jego bazą został 
obiekt przy Gimnazjum nr 73, przy ul. Con-
rada 6.

Początki 
– Początki były skromne, ale obecnie 

możemy się pochwalić różnorodną bazą 
sportową. Obecnie CRS Bielany administru-
je czterema kompleksami sportowymi i bu-
dżetem ponad 5 mln zł – mówi dyrektor 
Anna Szymczak-Gałkowska, która od 
początku zarządza Centrum Rekreacyjno-
Sportowym na Bielanach. – Na początku 
główna część naszej działalności związana 
była z pływalnią przy ul. Conrada 6. Sze-
ściotorowy basen o długości 25 m i głębo-
kości od 1,20 – 1,80 m oraz jacuzzi są eks-
ploatowane od wczesnych godzin porannych 
do późnego wieczora. W obiekcie znajdują 
się ponadto dwie sauny: damska i męska. 
Do godz. 16 z obiektu korzystają głównie 
dzieci z bielańskich szkół. Dzięki środkom 
fi nansowym Dzielnicy Bielany na pływalni 
przy ul. Conrada 6 TKKF Chomiczówka 
prowadzi program „Senior starszy – spraw-
niejszy”. W godzinach poobiednich ze-
wnętrzne fi rmy organizują zajęcia aqua ae-
robiku oraz zajęcia z nauki i doskonalenia 
pływania. 

Syrenka i Orlik
– W krótkim czasie do pływalni dołączył 

fantastyczny kompleks boisk zewnętrznych 
czyli warszawska SYRENKA przy Parku 
Olszyna u zbiegu ulic Duracza i Gąbińskiej. 
Otwarta w grudniu 2008 r. SYRENKA była 
pierwszym takim obiektem w Warszawie – 
dodaje pani dyrektor.

W jej skład wchodzą: boisko wielofunk-
cyjne o wymiarach 56 x 30 m, na którym 
można grać w piłkę nożną, boisko do koszy-
kówki o wymiarach 28 x 17 m, boisko do 
siatkówki o wymiarach 13 x 22 m, plac z 
trzymetrową ścianką wspinaczkową oraz 
siłownia na wolnym powietrzu o wymiarach 
17 x 10 m. 

Kompleks boisk wielofunkcyjnych SY-
RENKA w parku Olszyna od początku cie-
szy się ogromną popularnością wśród miesz-
kańców dzielnicy. W dni powszednie do 
godz. 16 SYRENKA udostępniana jest szko-
łom na zajęcia lekcyjne, po godz. 16 oraz w 
weekendy korzystają z niej mieszkańcy i 
bielańskie kluby sportowe. Jest to miejsce 
gdzie odbyły się różnego typu turnieje (m.
in. street basketa, Puchar Mieszkańców 
Bielan w piłkę nożną, turniej warszawskich 
domów dziecka i ośrodków wychowaw-
czych, różne festyny i imprezy sportowo-
rekreacyjne dla mieszkańców). 

Wiosną 2010 r. baza CRS Bielany wzbo-
gaciła się o kolejny kompleks sportowy. 
Wtedy oddano do użytku „Moje boisko: 
ORLIK 2012” przy ul. Rudziej 6 (koło Szko-
ły Podstawowej Nr 53). W dni powszednie 
od godz. 8.00 do 16.00 obiekt wykorzystuje 
szkoła w ramach zajęć dydaktycznych. Na-
tomiast CRS w dni powszednie od godz. 
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Postawmy sprawę jasno: trudno sobie 
wyobrazić Święta Wielkanocne bez 
jajek. To jak Boże Narodzenie bez 

choinki. Taka prawda.
Zanim jednak dane jajko trafi  do bielań-

skiego koszyczka ze święconką czy na stół 
wielkanocny, odbywa żmudną drogę za po-
mocą kury, zresztą. Tu występuje nieustający, 
aczkolwiek jak najbardziej uzasadniony dy-
lemat: co było pierwsze – jajko czy kura? 
Dyskusja trwa od dawna, ba, nawet za tzw. 
głębokiej komuny, satyryk – Jan Tadeusz 
Stanisławski wałkował tę kwestię w „Kate-
drze mniemanologii stosowanej” na antenie 
radiowej „Trójki”. I... do dziś problem pozo-
stał nierozwiązany. W zaistniałej sytuacji, nie 
pozostaje nic innego, jak pochylić się głębo-
ko i troskliwie nad bielańskiem jajem, w 
aspekcie nadchodzących Świąt, które to wy-
magają jego zastosowania, nie tylko na sym-
boliczno – kulinarnej niwie.

Dlaczego o tym wzmiankuję? Gdyż dzi-
siejszy poradnik przeznaczony jest dla Bie-
lańczyków, których ustawicznie nurtuje owal-
ne zagadnienie. W sposób szczególny niech 
słucha młodzież, jak kiedyś bywało. Dowiecie 
się jakie „jaja” z jajami były. Nie wierzycie? 
Przypuszczam, że wątpię, gdyż sam Bareja 
by tego nie wymyślił. Referuję.

Zacznijmy od podstaw. Otóż, zachodzi 
mianowicie początkowe pytanie: dlaczego 
jajko pojawia się obok innych atrybutów w 
święconce i na bielańskim stole? Co sobą 
oznacza, co symbolizuje? Dzieje się tak dla-
tego, że posiada od wieków istotne znaczenie 
religijne, kulturowe, etnografi czne. Jest per-
sonifi kacją żywotności, zmartwychwstania, 
nadzieją, odradzaniem się życia oraz począt-
kiem nowego... Rolę palemki czy baranka 
chwilowo ominiemy, gdyż mniemam, iż jest 
to taka ewidentna oczywistość, że każdy wie. 
Skupiamy się więc dalej na jajku.

Okres poprzedzający Wielkanoc, to także 
czas wzajemnego wysyłanie pocztówek z 
akcentem na temat. Tu, cofniemy się kilka-
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„Brat naszego Boga”
Koncert z okazji 9. rocznicy śmierci Jana Pawła II

Obok kanonizacji Jana Pawła II bę-
dziemy obchodzić w tym roku rów-
nież 9. rocznicę śmierci naszego 

Wielkiego Polaka. W związku z tym, w 
sobotę 5 kwietnia w Podziemiach Kamedul-
skich odbędzie się koncert pt.: „Brat nasze-
go Boga”, będący hołdem dla zmarłego 
przed dziewięcioma laty papieża. 

Program poświęcony sylwetce Jana 
Pawła II przedstawi „Pracownia Przezna-
czeń” – autorski projekt muzyczny oparty 
na dramacie Karola Wojtyły pt. „Brat na-
szego Boga”. Będzie to oratorium wykony-
wane przez orkiestrę złożoną z uczniów 
warszawskich szkół muzycznych, chóru 

oraz solistów (sopran, tenor), pod batutą 
Jakuba Kaczmarka. Poszczególnym utwo-
rom muzycznym towarzyszyć będą recytacje 
fragmentów dramatu „Brat naszego Boga”, 
w wykonaniu Romana Holca – aktora Te-
atru Lalka w Warszawie. 

Oratoryjny charakter projektu pozwoli 
oderwać się od zabieganej codzienności i 
zanurzyć na chwilę w innej rzeczywistości 
– głębokich tekstach Karola Wojtyły, wzbo-
gaconych projekcjami fi lmowymi oraz mu-
zyką na żywo.

Początek koncertu o godz. 18.00, Pod-
ziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3. 

ZK

Drugiego dnia Wielkanocy, tradycyj-
nie już, wokół kościoła pokamedul-
skiego przy ul. Dewajtis 3 odbędzie 

się Poniedziałek Mazurkowy – otwarta 
impreza organizowana przez fundację 
Wszystkie Mazurki Świata.   

Podczas Mszy o godz. 11.00 usłyszymy 
pieśni wielkanocne w wykonaniu Mazurko-
wej Grupy Śpiewaczej. Po Mszy natomiast, 
na placu przed kościołem, jak przystało na 
radosne święto, będzie dużo muzyki i tańca. 
Mieszkańcy będą mieli okazję zatańczyć 
mazurka, polkę czy kujawiaka – do tańca 
zagra Janusz Prusinowski Trio. Nie zabrak-
nie też poczęstunku – mazurkowych wypie-
ków przygotowanych przez ochotników.

O godz. 13.00 w podziemiach kościoła, 
do wspólnego śpiewania zaproszą Kaja 
i Janusz Prusinowscy. 

Janusz Prusinowski Trio to uczniowie i 

Poniedziałek Mazurkowy na Bielanach
kontynuatorzy muzyków 
wiejskich, a zarazem 
awangardowa formacja 
o charakterystycznym 
brzmieniu i własnym ję-
zyku improwizacji. Mu-
zykę łączą z tańcem, 
archaiczność – z nowo-
czesnością. Rozpozna-
walny styl trio stanowi 
próbę nowego odczyta-
nia najważniejszych ele-
mentów wiejskiej muzy-
ki z centralnej Polski. 
Mazurki – śpiewane, 
grane, sprawdzone setki 
razy w tańcu oraz improwizowane na 
żywo.

Zapowiada się wyjątkowa zabawa, na 
którą serdecznie zapraszamy wszystkich 

chętnych do wspólnego świętowania. Roz-
poczęcie o godz. 11.00 w Kościele Pokame-
dulskim, ul. Dewajtis 3. 

ZK

Wostatni dzień Karnawału, 
wtorek 4 marca, w ramach 
koncertu otwierającego 

tegoroczny cykl „Jazz w Podzie-
miach Kamedulskich na Bielanach” 
wystąpił zespół „The Warsaw Dixie-
landers”. 

Publiczność powitał gospodarz 
miejsca ks. proboszcz Wojciech 
Drozdowicz oraz zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany Piotr Rudzki. 

Do Podziemi przybyły tłumy. Ci, 
dla których nie starczyło miejsc sie-
dzących, tańczyli w rytm jazzowych 
szlagierów. 

Zespół wystąpił w składzie: Je-
rzy Kuszakiewicz (trąbka/śpiew), 
Mariusz Wnuk (puzon), Michał 
Pijewski (klarnet), Jerzy Więckow-
ski (perkusja), Ireneusz Kozłowski 
(kontrabas), Marek Słomiński 
(banjo).

Następny koncert z cyklu już 29 
kwietnia! Wystąpi Anna Serafi ńska 
z zespołem „Groove Machine”.

ZK

9marca w kościele pokamedulskim przy 
ul. Dewajtis 3 oprawę muzyczną Mszy 
św. przygotował zespół śpiewaczy 

Bornus Consort. Liturgia będzie sprawowa-
na w sposób szczególny przez wszystkie 
niedziele Wielkiego Postu, czyli do 13 
kwietnia, o godz. 11.00.

Bornus Consort to pierwszy zespół wo-
kalny w Polsce, który 
podjął się przed laty 
próby rekonstrukcji 
dawnego brzmienia 
w możliwie histo-
rycznie wiernym 
kształcie i przy uży-
ciu dawnych technik 
śpiewu. Zespół dał 
setki koncertów i 
spektakli na całym 
świecie, zrealizował 
wiele nagrań. Specja-
lizuje się w tradycyj-
nym śpiewie jedno-
głosowym, w tym 
głównie w chorale 
gregoriańskim.  

Łacińskie Msze Wielkopostne
Dzielnica Bielany od lat wspiera reali-

zację projektu przez cały Wielki Post, aż 
do Niedzieli Palmowej włącznie. To rzad-
ka szansa zanurzenia się w stylistyce mu-
zycznej sprzed kilkuset lat, która jest du-
chowym bogactwem naszej europejskiej 
tradycji.

ZK

Jazzowe ostatki za nami!
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Mazurki w poprzednich latach szybko znikały ze stołów

Bornus Consort w kościele pokamedulskim
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The Warsaw Dixielanders
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przypadkiem w necie. Kontynuując 
zaś dalej...

Będąc młodym chłopczykiem, 
uczniem podstawówki 209 przy Staf-
fa 111, wręcz nienawidziłem matmy. 
Z powodu jajek! Pamiętam jak dziś; 
pani S., straszna „piła”, w kółko wy-
myślała nabiałowe zadania: Jasio ku-
pił na targu tuzin jaj, 3 mu się stłukły, 
a teraz Leszek nam odpowie – ile jaj 
mu zostało? Stoję w ławce jak kołek, 
myślę, myślę i mówię: dwa! Klasa 
pęka ze śmiechu, a ona do mnie: sia-
daj, pała! Śmiech. Nauczycielka zła, 
ja też, a wszystkim wesoło. W końcu 
nauczyłem się tych jaj i Wam też radzę 
zapamiętać, jakby co. Tuzin = 12, 
mendel = 15, kopa = 60, gros = 144.

Z nowszych dziejów również wy-
stępowały „chwilowe, przejściowe 
trudności” na odcinku jaj. W stanie 
wojennym pojawiła się amerykańska 
broń strategiczna najnowszej genera-
cji. Otóż prezydent Reagan w ramach 
retorsji ekonomicznych, zrobił „reżi-
mowi „koło pióra”, nie żeby zaraz 
uskutecznił gwiezdne wojny, ale... 
Wstrzymał dostawy pasz i innej ku-
kurydzy dla fermowych polskich kur 
i pojawił się jajeczny kryzys. Na 
okrzyk: „jaja rzucili”, tabun ludzi pę-
dził jak szalony do najbliższego skle-
pu. Dziś brzmi to może wesoło i wręcz 
surrealistycznie, ale wówczas nikomu 
nie było do śmiechu. Kto przeżył w 
tym okresie czasu, ten wie.

Na szczęście to już przeszłość i 
rzecz cała stała się prehistorią. Wra-
cając do jaj. W obecnej dobie jest ich 
od groma: do wyboru, do koloru. Nie 
tylko przed Wielkanocą. Malusie – 
przepiórcze? Proszę bardzo. Wielkie 
– strusie? Nie ma problemu. A kurze, 
to już zupełny obłęd. Od tego nadmia-
ru już nam się w głowach poprzewra-
cało! Wielu chce teraz 2 in 1 = po-
dwójne żółtko w jaju! Nie wierzycie? 
Proszę, oto dowód: FOTO 3. Co to się 
porobiło w tej przyrodzie jednej.

W zalewie – że tak powiem – jaj, 
trudno się połapać o co chodzi z tymi 
napisami na nich. Tajemnicze cyferki, 
literki, a na nich szyfr jak z Matrixa! 
Cóż on znaczy? Zasadniczo bardzo 
chętnie wyjaśnię, docelowo absolut-
nie. Kod ma 11 znaków i kolejno za-
wiera: rodzaj chowu, kraj pochodze-
nia, kod województwa, kod powiatu, 
kod zakresu działalności oraz kod 
fermy. Najbardziej interesują nas dane 
początkowe: rodzaj chowu kury (co 
ma znaczący wpływ na jakość jajka) 
i kraj pochodzenia. Mówiąc krótko: 
jajko prawdę nam powie!

WĘDRUJĄC PO BIELANACH

Tutaj piktogram:  Można sobie 
wyciąć, będzie na zaś, jak znalazł. 0 – 
chów ekologiczny, kury chodzą po wol-
nym wybiegu, jedzą naturalnie znale-
zione pożywienie, ew. ekologiczną 
karmę. 1 – chów na wolnym wybiegu, 
kury mogą opuszczać kurnik i zjadać 
np. dżdżownice. 2 – chów ściółkowy, 
kury karmione paszą, cały czas spędza-
ją w kurniku, ale spacerują po ściółce 
słomianej. 3 – chów klatkowy, kury są 
wyłącznie w klatkach i karmione paszą 
z automatycznego podajnika. Blisko 
90% jaj sprzedawanych w sklepach, 
pochodzi z takiej seryjnej produkcji. 
I jeszcze jedno. Wielkości jaj to: XL – 
bardzo duże, L – duże, M – średnie oraz 
S – małe. Były to podstawowe informa-
cje, które każdy świadomy bielański 
konsument znać powinien. I nie tylko 
on. Dochodzą do mnie sygnały, że Sza-
nownych Czytelników oraz wielbicieli 
„NB” mamy mnóstwo, choćby za po-
mocą internetu: od Fb, po stronę www 
Dzielnicy. Tak trzymać obywatele!

Po tej normalizacyjnej części, nasz 
poradnik zmierza do fi nału. Prześledź-
my więc ciekawe i różne zastosowanie 
jaj na okazję Wielkanocy. O pisankach 
oraz kraszankach wspominam tylko ku 
pamięci, gdyż muszą być, a tradycyjne 
trzaskanie się nimi, daje wiele radości. 
A teraz inne elementy około jajeczne. 
Plastikowa kurka nioska: należy pod-
nieść skrzydełko, „załadować” od góry 
kuleczki – jajka, nacisnąć kurkę, aż z 
tylnego otworka radośnie wylecą, to-
cząc się po stole. Na śmigus dyngus, 
poleca się oczywiście plastikowy po-
jemniczek – jajko do psikania wodą 
innych współdomowników. Z jajowych 
dodatków dekoracyjno-użytkowych, 
warto wymienić: czekoladowe jajo z 
niespodzianką, prześliczne kurczaczki 
z jajeczkami w gniazdeczkach, jajko 
Fabergé (oczywiście imitacja, bo cena, 
cena!) czy wreszcie nastrojowe świece 
w formie jajka, pstryknąłem dopiero co 
na bielańskich bazarach: FOTO 4 i 5.

Kończąc, rad kilka. Osobom, które 
nieco „nadużyją” i najdzie ich nagła 
chęć zostania Caruso czy też Kiepurą, 
zaleca się przed śpiewem wypicie su-
rowego jajka. To stary, sprawdzony 
sposób mistrzów. Powodzenie przy 
stole murowane, a i faux pas jakby 
mniejsze, prawda?

Przed świąteczną okolicznością, 
należy z taktem i wielkim umiarem 
„robić sobie jaja” z innych, a już szcze-
gólnie w Prima aprilis! Chociaż jak 
znam życie i tak „jaja będą jak berety”. 
Dziękuję za uwagę!

Leszek Rudnicki

dziesiąt lat do czasów minionej epoki, bo to 
ciekawy socjologiczny obrazek, więc warto 
go wspomnieć. Generalnie było tak: w kiosku 
przyparafi alnym drewnianego kościółka św. 
Zygmunta przy ul. Daniłowskiego, można 
było nabyć pocztówki z Jezusem Zmartwych-
wstającym czy barankiem, posypane koloro-
wym brokatem i napisem Alleluja! Natomiast 
w dzielnicowych kioskach Ruch-u, występo-
wało „bezpieczniejsze” wzornictwo w posta-
ci grafi k czy zdjęć kurczaczków, bazi i oczy-
wiście jajek. Od zawsze miałem zwyczaj 
zbierania kartek świątecznych, więc odnala-
złem jedną, żeby okazać: FOTO 1.

No dobrze, ktoś powie, a jak to dawniej 
przed Wielkanocą w temacie frontu jaj było? 
Czy występowały w sklepach? I jakie? Już 
odpowiadam. Za PRL w państwowych skle-
pach bywały 3 typy jaj: świeże (kilku – kil-
kunastodniowe), chłodnicze (składowane w 
chłodniach powyżej 30 dni) i wapienne 
(zabezpieczone roztworem wapiennym oraz 
soli i przechowywane nawet do 8 miesięcy). 
Jaja miały pieczątki: okrągłe i trójkątne w 
kolorach czerwonym, zielonym i granato-
wym. Dodatkowo, na parapecie w sklepie 
stały metalowe podświetlarki z dziurami do 
układania jajek i żarówką w środku: co by 
se sianowny klyjent podziwiał zakupioną 
świeżość jaj i był bynajmniej nie awanturu-
jący się!

Odrębną odnogą zaopatrzenia w latach 
60. byli rolnicy, dostarczający świeże jaja do 
nielicznych prywatnych sklepików spożyw-
czo-warzywniczych. Takich jak w suterenie 
przy ul. Lisowskiej czy budkach przy ul. 
Swarzewskiej oraz Staffa. Dodatkowo, poja-
wiała się słynna „dochodząca baba” z nabia-
łem ze wsi Wawrzyszew. Pchała ona rower 
„Goplana” obwieszony bańkami z mlekiem, 
śmietaną oraz pełnym koszem tego, co znio-
sły kury. Bielańskie gospodynie musowo 
kupowały u niej jaja, a szczególnie przed 
Wielkanocą. Bo jak to tak? Ze zbukiem? 
ciasto piec albo (nie daj Boże!) ze święconką 
iść? Nie da rady.

Jednak prawdziwym jajowym zagłębiem 
był bazar przy Wolumenie. Pod płotem odpo-
czywały konie z workami na łbach, międląc 
obrok, a obok wozy odpięte z dobrem rozma-
itym. Stosy jaj się piętrzyły, a nawet żywe 
kury gdakały, co je można było od razu na 
miejscu w łeb, z pierza oberwać i miguniem 
do domu, do gara. W poszukiwaniu tamtego 
klimatu udałem się zatem tam i napotkałem 
prawdziwego chłopa z nabiałem. Więc pytam 
– czy mogę zrobić zdjęcie do gazety? On – a 
jakiej? Odpowiadam – „Nasze Bielany”. On 
– A proszę bardzo. Chwycił za foremkę – 
patrz pan jakie piękne, szczere jaja! Faktycz-
nie: FOTO 2. Tak było. Prawie jak dawniej. 
To se ne vrati, pane Havranek!

Tu mi się coś przypomniało, à propos 
powyższego. Wspomnienie wakacji na wsi, 
Mazury, połowa lat 60. Jadę z wujkiem fur-
manką do skupu GS sprzedać jajka. Tam ko-
lejka, każdy z każdym się zna, pytluje, rejwach 
jak na targu. Z nudów zacząłem czytać różne 
ogłoszenia i tabliczki na ścianach: „Po skoń-
czonej pracy zgaś światło” itp. Lecz jedna 
wprawiła mnie w zdumienie, brzmiała dokład-
nie tak: „Rolniku! Nie myj jaj przed skupem”. 
Szkoda, że nie miałem aparatu. Ale gdzieś 
uchował się ślad, bo nawet słynny fotografi k 
– Chris Niedenthal ją widział i też wspomi-
nał. Zresztą czas jakiś temu, trafi łem na nią 

Poradnik Bielańskiego Jajcarza
Czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o jajku wielkanocnym 

(i nie tylko), a wstydzicie się zapytać.

7„Brat naszego Boga”, 5 kwietnia, godz. 18.00 - ul. Dewajtis 3
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BEZPIECZEŃSTWO

Bliskość Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, a także położony na terenie 
Bielan Las Młociński oraz Rezerwat 

„Lasek Bielański” sprzyjają migracjom dziko 
żyjących w nich zwierząt. Przyzwyczailiśmy 
się już do widoku łosi, dzików, czy lisów, 
które szczególnie w okresie zimy odwiedzają 
przestrzeń publiczną w poszukiwaniu poży-
wienia. Nie stanowi to problemu, o ile space-
ry tych zwierząt nie odbywają się po ruchli-
wych arteriach komunikacyjnych Warszawy. 
Sytuacje te nie tylko stanowią zagrożenie dla 
nich, ale przede wszystkim dla  kierujących 
pojazdami. W takich przypadkach nasi straż-
nicy muszą interweniować, prosząc o pomoc 
łowczego Lasów Miejskich. Tylko od począt-
ku 2014 r. na terenie Bielan podjęto 17 inter-
wencji dotyczących dziko żyjących zwierząt, 
a w 2013 r. było ich aż 226. Jedna z ciekaw-
szych dotyczyła dwóch łosi, które w czasie 
srogich mrozów wyszły z terenu Puszczy 
Kampinoskiej i na ul. Trenów zlizywały sól, 
którą drogowcy posypali jezdnie. W ten spo-
sób zwierzęta uzupełniały niedobory minera-
łów niezbędnych do życia.

Niestety są też interwencje tragiczne w 
skutkach, wynikające z nieodpowiedzialności 
właścicieli psów, którzy nie potrafi ą sprawo-
wać nad swoimi pupilami właściwej kontroli. 
Z taką sytuacją spotkaliśmy się na początku 
lutego w rejonie Lasu Młocińskiego, kiedy to 
agresywny pies zagryzł sarnę, wcześniej za-
ganiając ją na zamarznięte rozlewisko Wisły. 
Finał tej sprawy będzie miał miejsce w sądzie, 
gdzie został skierowany wniosek o ukaranie 
właściciela psa. 

Między innymi ta sytuacja spowodowała 
podjęcie decyzji o przeprowadzeniu działań 
ukierunkowanych na egzekwowanie obowiąz-
ków właścicieli zwierząt domowych, mających 
na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciąż-
liwościami dla ludzi. Dlatego przypominamy, 
że na terenach przeznaczonych do wspólnego 

użytku psy powinny być wyprowadzane na 
smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące 
stanowić zagrożenie dla otoczenia również w 
kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które 
zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli. 
Wprawdzie przepisy prawa dopuszczają zwol-
nienie psa ze smyczy w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi, to jednak pod 
warunkiem zapewnienia pełnej kontroli zacho-
wania psa (od początku roku strażnicy na 
Bielanach podjęli 47 interwencji wobec osób, 
które nie wywiązały się z tych obowiązków). 
Należy nadmienić, że powyższe nie dotyczy 
terenów leśnych, gdzie w ogóle nie wolno 
puszczać psa luzem (między innymi w Lesie 
Młocińskim). Stanowi to wykroczenie zagro-
żone karą nagany, a nawet grzywny do 5000 
zł.  Działania, które prowadzimy ukierunko-
waliśmy również na ochronę przed zanieczysz-
czeniami terenów przeznaczonych do wspól-
nego użytku. Wśród opiekunów psów zauwa-
żalna jest coraz większa świadomość obowiąz-
ku bezzwłocznego usuwania odchodów zwie-
rząt domowych, to jednak nie w każdym 
przypadku ma to miejsce. Tylko przez pierwsze 
dwa miesiące 2014 r. podjęliśmy 39 interwen-
cji w tym zakresie.   

Dużymi krokami zbliża się wiosna, dlatego 
chcemy przypomnieć właścicielom nierucho-
mości, na których gromadzone są odpady zie-
lone, w tym liście, że Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta stołecz-
nego Warszawy nie przewiduje możliwości 
pozbywania się tych odpadów przez ich spala-
nie. Podlegają one segregacji i odbiorowi na 
takich samych zasadach jak inne odpady komu-
nalne. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest 
możliwość ich gromadzenia w celu poddania 
procesowi kompostowania w kompostownikach 
przydomowych, pod warunkiem, że proces ten 
nie będzie uciążliwy dla otoczenia. 

Maciej Świątek 
Z-ca Naczelnika Oddziału

Z notatnika 
Miejskiego Strażnika

Huta od podszewki

● Ul. Lektykarska – asp. Michał Roszkiewicz, 
tel. (22) 603-22-68, tel. kom. 600-997-402.

● Ul. Lelum-Polelum –  st. sierż. Cezary Ple-
skacz, tel. (22) 603-22-71, tel. kom. 600-
997-390.

● Ul. Lesznowolska  1-11, 2-10 – st. sierż. 
Tomasz Szelągowski, tel. (22) 603-22-65, 
tel. kom.600-997-396.

● Ul. Leśmiana – mł.asp. Stanisław Treter, tel. 
(22) 603-22-12, tel. kom. 600-997-282.

● Ul. Libawska – mł. asp. Artur Bieniek, tel.  
(22) 603-22-67, tel. kom. 600-997-792.

● Ul. Lindego  10-18 – st. asp. Jarosław Ja-
skłowski, tel. (22) 603-22-72, tel. kom. 
600-997-401.

● Ul. Lindego bez numerów – st. sierż. Tomasz 
Szelągowski, tel. (22) 603-22-65, tel. kom. 
600-997-396.

● Ul. Lindego  13a, 20-26 – st. asp. Artur Ku-

liberda, tel. (22) 603-22-80, tel. kom. 600-
997-398.

● Ul. Linotypowa – st. sierż. Cezary Pleskacz, 
tel.  (22) 603-22-71, tel. kom. 600-997-390

● Ul. Lipińska   1-11, 2-8 – asp. Piotr Andrzejczak, 
tel. (22) 603-22-74, tel. kom. 600-997-392.

● Ul. Lisowska 18-23 – mł. asp. Przemysław 
Grudek, tel. (22) 603-22-67, tel. kom. 600-
997-308.

● Ul. Lisowska 27-71, 20-72 – st. sierż. Janusz 
Huza, tel. (22) 603-22-68, tel. kom. 600-997-
268.

● Ul. Literacka – mł. asp. Artur Bieniek, tel.  
(22) 603-22-67, tel. kom. 600-997-792.

● Ul. Loteryjki – st. sierż. Cezary Pleskacz, tel.  
(22) 603-22-71, tel. kom. 600-997-390.

● Ul. Lubomelska – mł.asp. Stanisław Treter,  
tel. (22) 603-22-12, tel. kom. 600-997-282.

Redakcja

Skontaktuj się 
ze swoim dzielnicowym!

Poniżej prezentujemy kolejną cześć listy dzielnicowych, którzy są przyporządkowani do danego 
adresu na Bielanach, z wykazem numerów ich telefonów. Kontakty uporządkowane są wg alfabe-
tycznego wykazu ulic. W następnych numerach „Naszych Bielan” pojawi się dalsza część wykazu.  
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dzo udane: najpierw projekcja fi lmu, który 
zapoznał je z procesem produkcyjnym i 
obiektami huty, potem dogodny dojazd au-
tokarem do walcowni i zwiedzanie tego 
wydziału.

– Choć mieszkam w odległości jednego 
przystanku od huty, nie miałam pojęcia o 
tym, co się dzieje za ogrodzeniem. To, co 
zobaczyłam, bardzo mi się podobało. Szli-
śmy wytyczonym szlakiem, wszędzie pano-
wał porządek, było czysto. Największe 
wrażenie zrobiły na mnie poruszające się 
suwnice – mówiła jedna z pań. Drugą panią 
zafascynował ciąg walcowniczy w ruchu; 
najlepiej zapamiętała przesuwające się roz-
żarzone pręty.

Uczestnicy wycieczki mówili, że choć 
byli blisko pracujących urządzeń, czuli się 
bezpiecznie w kaskach i kamizelkach, pod 
opieką pracowników działu BHP. Dobrze 
wspominają informacje i wyjaśnienia, udzie-
lane przez Jana Nowickiego, choć w wielu 
miejscach hałas zagłuszał jego słowa. 

Wszyscy dziękują prezesowi zarządu 
ArcelorMittal Warszawa Markowi Kempie 
za umożliwienie poznania Huty z bliska. 
Z nadzieją czekają na możliwość zwiedzenia 
serca Huty – Stalowni. Chętnych jest coraz 
więcej.

Zo� a Kochan 

Wystartowała VII edycja ogólnopol-
skiego konkursu „Policjant, który 
mi pomógł”. Organizatorem 

przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Pogoto-
wie dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie „Nie-

Konkurs 
„Policjant, który mi pomógł 2014”

bieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. 
Konkurs odbywa się pod patronatem Ko-
mendanta Głównego Policji.

Ideą konkursu jest wyróżnienie policjan-
tów, którzy w szczególny sposób działają na 
rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. 
Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyj-
mowane będą do 31 maja i można je nadsy-
łać za pomocą elektronicznego formularza 
znajdującego się na stronie www.policjant.
niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tra-
dycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Ko-
rotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: 
dane kontaktowe zgłaszającego, dane poli-
cjanta, którego chcielibyście Państwo wyróż-
nić oraz uzasadnienie tego wyboru (można 
skorzystać z załączonego formularza zgło-
szeniowego do druku). Kandydatury nade-
słane po 31 maja 2014 r. zostaną uwzględ-
nione w następnej edycji konkursu.

eb

Kombatanci i seniorzy zwiedzają walcownię

7marca Hutę ArcelorMittal Warszawa 
odwiedzili członkowie Bielańskiego 
Klubu Kombatanta wraz z przewodni-

czącym Józefem Kassykiem, byłym pra-
cownikiem Huty Warszawa. Klub zrzesza 
organizacje kombatanckie z Bielan i Żoli-
borza. Do wycieczki dołączyły członkinie 
Bielańskiego Klubu Seniora i wolontariusz-
ki bielańskiego PKPS. W sumie stawiło się 
prawie 40 osób. 

Gospodarzem był Jan Nowicki – czło-
nek zarządu, a zarazem dyrektor wsparcia i 
ciągłego doskonalenia. Hutę zna od pod-
szewki, przepracował w niej ponad 40 lat. 
Chętnie odpowiadał na pytania o aktualną 
działalność zakładu. – Huta ArcelorMittal 
Warszawa jest obecnie bardzo nowocze-
snym przedsiębiorstwem. Dzięki ogromnym 
inwestycjom mamy jedną z najlepszych 
stalowni i walcowni w Europie. Kontynu-
ujemy tradycję Huty Warszawa: naszą spe-
cjalnością jest produkcja stali specjalnych, 
których wytwarzanie wymaga nie tylko 
odpowiedniego wyposażenia technicznego, 
lecz także wysokich kwalifi kacji i doświad-
czenia pracowników – mówił dyrektor. 

 Po obejrzeniu fi lmu instruktażowego, 
informującego o zasadach bezpieczeństwa, 
których należy przestrzegać na terenie huty, 
goście zwiedzili nowoczesną walcownię 
P20. Mogli obejrzeć na wła-
sne oczy, jak wygląda pro-
dukcja prętów ze stali jako-
ściowej. 

– Jesteśmy pod wraże-
niem ogromu tej hali. Jest 
tak wielka, że jeżdżą we-
wnątrz niej pociągi i samo-
chody ciężarowe. Widok 
rozgrzanych do czerwoności 
walcowanych prętów robi 
także wielkie wrażenie – 
mówili kombatanci. 

Wolontariuszki zgodnie 
oceniły spotkanie jako bar-
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13marca 2014 r. na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
gościł Prezes Polskiej Akademii 

Nauk, prof. Michał Kleiber. Spotkał się on 
z Rektorem UKSW, ks. dr. hab. Stanisła-
wem Dziekońskim oraz członkami Rady 
Rektorskiej. Panu Prezesowi towarzyszył 

Wizyta prezesa Polskiej 
Akademii Nauk na UKSW

kanclerz PAN, Zdzisław Hensel oraz dyrek-
tor gabinetu Prezesa PAN, Barbara Szołtyk. 
Spotkanie było okazją do zaprezentowania 
zarówno Uniwersytetu, jego potencjału 
naukowego i infrastrukturalnego, jak też 
ukazania specyfi ki funkcjonowania Polskiej 
Akademii Nauk. Owocem prowadzonych 

rozmów ma być 
wypracowanie mo-
delu współpracy 
naukowej i dydak-
tycznej pomiędzy 
UKSW a PAN tak, 
aby umożliwić po-
dejmowanie wspól-
nych inicjatyw, ko-
rzystanie ze wspól-
nego dorobku oraz 
działanie na rzecz 
rozwoju obu insty-
tucji przy pełnym 
zaangażowaniu ich 
pracowników.

UKSW

20marca 2014 r. w auli im. Jana 
Pawła II na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, 

podczas uroczystego posiedzenia senatu 
uczelni wręczono dyplom doktora honoris 
causa ks. prof. dr. hab. Kazimierzowi 
Popielskiemu.

Rozpoczynając uroczystość Jego Magni-
fi cencja Rektor ks. dr hab. Stanisław Dzie-
koński, prof. UKSW, po przywitaniu wszyst-
kich dostojnych Gości, w słowie wprowa-
dzającym powiedział: „Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
wywodzący się z tradycji chrześcijańskiej  
i związany z Kościołem katolickim, jest w 
szczególny sposób zobligowany do obdarza-
nia tą godnością ludzi zasłużonych dla nauki 
i Kościoła... Nadając Księdzu Profesorowi 
Kazimierzowi Popielskiemu  zaszczytny 
tytuł doktora honoris causa Senat Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Tytuł doktora honoris causa UKSW 
dla ks. prof. Kazimierza Popielskiego

Warszawie włącza Go do swojej społeczno-
ści akademickiej, a zarazem wyraża uznanie 
dla Jego niezaprzeczalnego wkładu w pro-
blematykę psychologicznej analizy poczucia 
sensu życia i preferencji wartości”.

Doktor honoris causa UKSW, ks. prof. 
Popielski jest badaczem i promotorem psy-

chologii personalnej opartej na fundamen-
tach antropologii chrześcijańskiej. Między-
narodowe badania nad wolą i sensem istnie-
nia człowieka oraz stosunku do życia i 
śmierci przyczyniły się do ogłoszenia go 
ojcem polskiej psychologii duchowości.

Do grona doktorów honorowych Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie należą m.in.: papież Jan Pa-
weł II, kard. Józef Glemp, kard. Angelo 
Sodano, Ryszard Kaczorowski, Hanna 
Suchocka, prof. Jerzy Buzek, prof. Václav 
Klaus.

Agnieszka Pawlak

Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
dołączyła do akcji BiegamBoLubię. 

Zapraszamy na treningi pod hasłem Bie-
gamBoLubię absolutnie wszystkich fanów 
biegania. Treningi odbywają się przez 8 
miesięcy w każdą sobotę na Stadionie Lek-
koatletycznym AWF Warszawa, ul. Mary-
moncka 34. Pierwszy trening odbył się 22 
marca o godz. 9.30.

Zajęcia prowadzi trener II klasy lekko-

AWF i akcja BiegamBoLubię

atletyki Karol Galicz, który jest absolwen-
tem AWF Warszawa oraz czołowym zawod-
nikiem w biegu na orientację w Polsce. Na 
swoim koncie ma ukończonych 5 marato-
nów oraz setki biegów na innych dystansach. 
Serdecznie zapraszamy na treningi!

Dodatkowych informacji udziela Ewa 
Bujalska, Specjalista ds. Promocji i Marke-
tingu, e-mail: ewa.bujalska@awf.edu.pl, tel. 
+48 604 544 694.

Ewa Bujalska

*              *              *
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Ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski i ks. dr hab. Stanisław Dziekoński
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HISTORIA
Na warcie pamięci

Znów pochylą się sztandary
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Kombatanci w gali orderowej będą 
składać wieńce. Przy grobie Niezna-
nego Żołnierza zabrzmi hymn naro-

dowy. Syreny przypomną Godzinę „W”. 
Będzie to szczególny czas pamięci – 75. 
rocznica Września i 70. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Harmonogram 
tegorocznych uroczystości patriotycznych 
na Bielanach omawiano na lutowym posie-
dzeniu Bielańskiego Klubu Kombatanta, 
który serdecznie zaprasza mieszkańców 
dzielnicy do licznego w nich udziału. 

8 maja, w rocznicę Dnia Zwycięstwa, o 
godz. 12:00 odbędzie się Msza św. w ko-
ściele pw. Marii Magdaleny na Wawrzysze-
wie, a potem wyprowadzenie sztandarów 
pod pomnik 30. Pułku Piechoty Strzelców 
Kaniowskich na cmentarzu wawrzyszew-
skim.

1 sierpnia, o godz. 11:00, w 70. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego, prze-
widziane są uroczystości składania wieńców 
i zapalania zniczy w bielańskich miejscach 
pamięci: przy krzyżu na ul. Powązkowskiej 
93, gdzie hitlerowcy rozstrzelali 21 osób; 
przy krzyżu na ul. Gdańskiej 12, gdzie roz-
strzelano 10 Polaków; przy tablicy na ścianie 
Domu Dziecka im. Maryny Falskiej (al. 
Zjednoczenia 34), gdzie mieścił się szpital 
powstańczy; przy tablicy na ul. Wólczyń-

skiej 64, upamiętniającej śmierć partyzan-
tów w czasie Powstania; na cmentarzu waw-
rzyszewskim przy kwaterze żołnierzy Po-
wstania; na skrzyżowaniu ul. Wólczyńskiej 
i ul. Wolumen, gdzie zamordowano miesz-
kańców Wawrzyszewa i żołnierzy AK. Ho-
norowe posterunki pełnić będą środowiska 
kombatanckie i młodzież z punktów „Lata 
w mieście”.

3 sierpnia o godz.12:00 w kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Pokoju w Młocinach 
(ul. Dzierżoniowska 7) zostanie odprawiona 
Msza św. w rocznicę walk o lotnisko bielań-
skie, a potem nastąpi wprowadzanie sztan-
darów na dalszą część uroczystości – pod 
pomnik przy ul. Michaliny. 1 września, w 
75. rocznicę wybuchu wojny, przewidziano 
Mszę w wawrzyszewskim kościele i uroczy-
stość przy pomniku na wawrzyszewskim 
cmentarzu. 7 września uczcimy pamięć 
żołnierzy 77. Pułku Piechoty Armii Krajo-
wej Okręgu Nowogródzkiego oraz miesz-
kańców Ziemi Lidzkiej – udziałem we Mszy 
św. w kościele pw. św. Zygmunta (pl. Kon-
federacji 55) i składaniem wieńców, apelem 
poległych, salwą honorową przy głazie na 
placu. 

17 września, w 75. rocznicę wkroczenia 
do Polski wojsk radzieckich, o godz. 12:00 
odbędzie się Msza w kościele pw. Zesłania 
Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego 44. 
Uroczystość w 75. rocznicę bitwy „War-
szawskie Termopile” zorganizowana zosta-
nie 22 września o godz. 12:00 na Skwerze 
30. Pułku Piechoty Strzelców Kaniow-
skich.

96. rocznicę odzyskania niepodległości 
obchodzić będziemy 11 listopada o godz. 
12:00 na AWF przy pomniku marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

*  *  *
Podczas posiedzenia Bielańskiego Klubu 

Kombatanta uczczono minutą ciszy pamięć 
mjr dr nauk med. Zdzisława Kamińskie-
go (wspomnienie ukazało się w numerze 
lutowym „Naszych Bielan”) oraz por. Wła-
dysława Orła. Znów dwaj koledzy odeszli 
w smugę cienia… 

Irma Wieczorkowska-Bednarek

W ramach cyklu „Porozmawiajmy 
o Bielanach”, na zaproszenie 
przewodniczącego jednostki sa-

morządowej Wawrzyszew, Zygmunta Mo-
rawskiego, 17 marca br. na terenie Wawrzy-
szewa odbyło się spotkanie burmistrza Ra-
fała Miastowskiego z przedstawicielami 
samorządu osiedla. W spotkaniu uczestni-
czyli pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany 
i przedstawiciele Straży Miejskiej. Dokona-
no wizji lokalnej osiedla Wawrzyszew, zwra-
cając szczególną uwagę na organizację ru-
chu samochodowego, usytuowanie znaków 
drogowych, parkowanie samochodów. 

Przy szkole i przedszkolu przy ul. Toł-
stoja na wniosek dyrektora szkoły zabezpie-
czony zostanie dojazd do szkoły blokadami 

Porozmawiajmy o osiedlu Wawrzyszew komunikacyjnymi, dla bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży uczęszczającej do gimnazjum. 
Podczas rozmów z samorządem burmistrz 
stwierdził, że barierki na ul. Wolumen przed 
Przedszkolem Nr 309 „Baśniowa Kraina”, 
ze względu na bezpieczeństwo dzieci, są 
potrzebne. Podkreślił również konieczność 
znalezienia środków na oczyszczenie Sta-
wów Brustmana, remont pomostów i obrze-
ży oraz oczyszczenie Potoku Bielańskiego. 
Poparcie – w ramach obowiązującego prawa 
– dla starań samorządu Wawrzyszew wyra-
ził burmistrz także w temacie uporządkowa-
nia ruchu samochodowego na ul. Wolumen 
oraz zbudowania progów zwalniających i 
ustalenia przejść dla pieszych. 

W przyszłości planowane są kolejne 
spotkania mieszkańców Wawrzyszewa 
z pracownikami Urzędu Dzielnicy. 

Redakcja

A lbum Rodzinny, to książka o miłości, 
przyjaźni, walce. Dzieje się to za 
cara, za Niemca, za komuny. Opi-

sywane akcje bogato ilustrowane są tłem 
odpowiednim do czasu wydarzeń. Autor, 
Waldemar Pernach, mieszkaniec Bielan, 
odtwarza topografi ę i architekturę ulic, opi-
suje stroje, rozrywki, nawyki i zachowania, 
które minęły, a warte są przypomnienia. 
W klimacie tingel tangli, okupacyjnych 
knajp, wśród dzielnic dla ubogich i boga-
tych, opisuje nie tylko miłostki, miłości 
i przyjaźnie, a przede wszystkim nieustającą 
walkę z caratem, z okupantem i komuni-
zmem. W każdej z opisywanych epok boha-
terowie posługują się odpowiednim dla 
czasu językiem. Na tle opowieści rodzinnej 
śledzimy losy zamachowców z okresu za-
borów, partyzantów leśnych i miejskich 
z okresu okupacji, odwiedzimy lokale, w 
których się knuło za komuny.

Album Rodzinny, to powieść wielowąt-
kowa pisana językiem odpowiednim do 
czasu zdarzeń. Opisywane są w niej czyny 
bohaterskie; jak zamachy na zaborców i 
okupantów, forsowanie zbrojne murów 
getta, likwidacja konfi dentów, szmalcowni-
ków, donosicieli i kapusiów oraz lizusostwo 
i współpraca z przeciwnikiem.

Dramatyczne są opisy losów podziemia 
antyniemieckiego po wejściu armii sowiec-

Album Rodzinny

kiej do Polski. Interesujący jest zabieg po-
kazania czasu konspiracji peerelowskiej 
poprzez zapamiętane przez narratora adresy 
konspiracyjne, szyldy i nazwy fi rm z tamte-
go okresu. Właściwie w całej książce opisa-
ne są wydarzenia mało znane, a nawet te 
znane opowiedziane są z innej strony.

Warto przeczytać, żeby mieć przyjem-
ność i żeby czegoś się dowiedzieć.

Redakcja

„Baśnie, Bajki, 
Bajeczki”

Zapraszamy dzieci z rodzicami do Młodzie-
żowego Domu Kultury „Bielany” na wspaniałą 
wystawę prac laureatów III Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego pt. „Baśnie, Bajki, 
Bajeczki”. Konkurs  zorganizował Urząd Miasta 
Chełm i Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie. 
Wystawa gościnnie zawitała na Bielany, w ra-
mach nawiązanej ostatnio współpracy między 
obiema placówkami. Piękne, kolorowe prace 
można podziwiać do 20 kwietnia br. Młodzieżo-
wy Dom Kultury Bielany, ul. Cegłowska 39.

Poczty sztandarowe 
w kościele pw. Marii Magdaleny
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Inicjatorem spotkania samorządu Wawrzyszew z burmistrzem był Zygmunt Morawski
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8marca 2014 r. w Hali Sportowej Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 
Lindego 20, odbył się „Bielański Spor-

towy Dzień Kobiet dla Seniorów – Zdrowo, 
Aktywnie, Sportowo”.

Imprezę uroczyście otworzył zastępca 
burmistrza dzielnicy Grzegorz Pietruczuk 
w towarzystwie dyrektor Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego Anny Szymczak-Gał-
kowskiej oraz prezesa Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” 
Jacka Bączkowskiego.

Uczestniczki realizowanego przez Dziel-
nicę Bielany programu „Senior starszy 
sprawniejszy” przedstawiły pokazy zajęć 
sportowo-rekreacyjnych z udziałem różnych 
przyborów. Następnie instruktorzy rekreacji 
TKKF „Chomiczówka” prowadzili warsz-
taty taneczne, gimnastyki i aqua fi tness na 
pływalni, ćwicząc razem z Seniorami. 

Dużo osób skorzystało z  pomiaru ciśnie-

nia tętniczego. Seniorzy znakomicie bawili 
się w tanecznych korowodach prowadzo-
nych przez Jaguara oraz uczestniczyli w 
konkursach z nagrodami. Każdy z uczestni-
ków otrzymał wodę, wafelka, czekoladę 
oraz  koszulkę programu Fit For Life i opa-
skę, które  przekazało Biuro Sportu i Rekre-
acji Urzędu m.st. Warszawy.  Na zakończe-
nie imprezy Rafał Miastowski, burmistrz 
dzielnicy Bielany złożył Paniom życzenia 
oraz wręczył tulipany. 

Organizatorami udanej imprezy byli: 
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. War-
szawy w Dzielnicy Bielany i Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomi-
czówka”.  

J.B.

Spotykają się w Klubie Mieszkańców 
WSBM „Chomiczówka” w każdy po-
niedziałek, już od 10 lat. Zaczęło się 

od tego, że w ramach aktywizacji bielań-
skich seniorów Krystyna Żebrowska za-
inicjowała program „Dodać życia do lat”. 
Na zajęcia plastyczne przychodzi ok. 30 pań. 
Łączy je pasja twórcza. „Są  zgrane, zinte-
growane, pomagają sobie” – tak relacje w 
grupie ocenia dziennikarka lokalnej prasy. 

W tajniki malarstwa i innych sztuk pla-
stycznych wprowadza grupę Kinga Berłow-
ska, artysta plastyk. Prowadzi wykłady, 
służy radą i pomocą, inspiruje do działań 
twórczych. „Słowo pani Kingi  jest święte” 
– mówi z uśmiechem jedna z uczestniczek 
zajęć. Panie uprawiają malarstwo akware-
lowe, malowały także na szkle, malowały 
tkaniny orientalne na bawełnie. Wspólnie 
chodzą na plenery, jeżdżą na wycieczki te-
matyczne, poszukują tematów także w albu-
mach. Potem malowały na przykład drogi i 
bezdroża. 

Na otwartej 28 lutego zbiorowej wysta-
wie „Zamki i krajobrazy polskie” można 
zobaczyć m.in. zamki w: Będzinie, Ciecha-
nowie, Drzewicy, Kozłówce, Krasiczynie, 
Malborku, Nidzicy. 

Seniorki zaprezentowały także swo-
je dzieła, wykonane inną techniką paverpol 
– fi gurki, m.in.: dziewczynki z zapałkami, 

Seniorki z pasją
kwiaciarki, damy z XVII w., kominiarza. Tu 
praca zaczyna się od konstrukcji z drutu; 
zgniecionym papierem  nadaje się kształt, 
wypełnia folią aluminiową, kilkakrotnie 
okręca fizeliną, smaruje mazidłem; bu-
zię kształtuje się z plasteliny; włosy są z weł-
ny, ubiór z bawełny. Część pracy panie 
wykonywały w domu, część na zajęciach 
w Klubie.

Na wernisażu 28 lutego gości powitał 
kierownik Klubu Ja-
cek Bączkowski. Na 
jubileuszowym tor-
cie zapłonęły świecz-
ki. Panie dzieliły się 
wrażeniami i marze-
niami, na przykład o 
zamknię tym po-
mieszczeniu, w któ-
rym  mogłyby prze-
chowywać prace od 
pierwszego etapu do 
wykończenia. Jedno 
z marzeń ma szansę 
się ziścić: kierownik 
Klubu  zapowiedział 
wspólny wyjazd ple-
nerowy. Panie chcą 

kontynuować  nie tyl-
ko pracę twórczą, ale także spotkania towa-
rzyskie, np. wspólne  świętowanie imienin. 
Na pytanie, czym dla nich jest udział w tej 
grupie, odpowiadają: „przyjemnością”, „re-
laksem”. Czego im brakuje? „Czasu”. Jaki 
będzie następny temat prac malarskich? 
„Drzewa”.

W Klubie Mieszkańców  WSBM „Cho-
miczówka” przy ul. Pabla Nerudy 1, oprócz 
warsztatów plastycznych dla seniorów, w 
poniedziałki odbywają się warsztaty kaba-
retowe; we wtorki są warsztaty taneczne; w 
czwartki są wykłady i spotkania integracyj-
ne. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Uczestnicy sami kupują potrzebne materia-
ły. Spółdzielnia użycza lokalu, imprezy fi -
nansowane są ze środków Urzędu Dzielnicy 
Bielany. Szczegółowe informacje na www.
wsbm-chomiczowka.pl, telefon do Klubu 
Mieszkańców nr 22 834 76 96.                   

Zo� a Kochan

Warszawska ulica 8 marca nie na-
brała świątecznego charakteru, 
choć tu i tam widać było panie 

obdarowane tulipanem. Dzień Kobiet w 
Polsce  uważany za relikt PRL–u, obcho-
dzony jest  trochę wstydliwie. Do tego jesz-
cze Walentynki odebrały mu wiele splendo-
ru i uroku. Tymczasem Święto Kobiet, usta-
nowione w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku w Stanach Zjednoczonych, zbliża się 
do swego złotego jubileuszu i może warto o 
tym pamiętać, nadając mu nową treść: wy-
rażenie uznania, a przede wszystkim podzię-
kowania za talent, z jakim panie godzą 
wielość ról społecznych, od rodzinnych 
poczynając na zawodowych kończąc. Pano-
wie w tym dniu i nie tylko, powinni ciepło 
myśleć o nas, kobietach. A kwiatek zawsze 
sprawi nam przyjemność, bo takie już jeste-
śmy: trochę romantyczne, trochę sentymen-
talne i zawsze twardo chodzące po ziemi. 

Jaką jest kobieta? Na to pytanie jest 
tylko jedna odpowiedź: każda inną. Współ-
czesna Ewa jest świadoma swej kobiecości 
i swoich pragnień. Nierzadko samodzielna, 
ambitna, aktywna zawodowo i społecznie. 
W różnych momentach życia zmuszana  do 
brania na siebie nieplanowanych zobowią-
zań. To sprawia, że życie zmienia każdą z 
nas nie tylko pod względem fi zycznym, ale 
przede wszystkim psychicznym.  Naturalny 
pragmatyzm, niemal fi zjologiczny powodu-
je, że podejmujemy nadmiar obowiązków i 
w poczuciu odpowiedzialności staramy się 
wywiązać z nich jak najlepiej, kosztem  
marzeń i  planów. Wspaniale przedstawiony 
jest ten stan ducha współczesnej Ewy w 
piosence „Być kobietą” . 

„Być kobietą, być kobietą – marzę ciągle 
będąc dzieckiem 

Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś 
porzucać bezpowrotnie,

Łamać serca twardym panom, pewną 
siebie być okropnie…

Ach kobietą być nareszcie, a najczęściej 
o tym marzę,

Kiedy piorę ci koszulę, albo…. naleśni-
ki smażę”

Życie stawia nam wymagania sprzeczne 
ze sobą z defi nicji. Powinnyśmy być, wedle 

Re� eksja po Dniu Kobiet
reklamowej projekcji 
świata, zawsze młode 
no i wiotkie, eleganc-
kie, a do tego tryskać inteligencją i humo-
rem, nigdy zmęczone i niezadowolone. 
Mężczyźni nie poddają się tym reklamowym 
wymogom, ale chętnie stawiają je płci pięk-
nej. Uskarżają się też czasami, że nie rozu-
mieją swoich dziewczyn, narzeczonych i 
żon, które nie zabiegają o to, by posiąść 
wszystkie te atrybuty doskonałej kobiety. 

Jeśli już mowa o doskonałej kobiecie, to 
polecam fi lm „Ona” Spike Jonze opowiada-
jący o powierniczce z komputera. Bohater 
fi lmu Theodore postanawia, zachęcony re-
klamą, wypróbować nowinkę czyli zapro-
gramować komputerowy system operacyjny 
i stworzyć swoją idealną przyjaciółkę, ba w 
pewnym sensie także kochankę. Samantha, 
tak zostaje nazwana ta sztuczna inteligencja, 
zgodnie z reklamą przewiduje potrzeby 
Theodora. Jest gotowa do rozmowy o każdej 
porze dnia i nocy, ma wspaniałe poczucie 
humoru, wzrusza się i złości. Doskonale 
moduluje swój głos, aby wyrażać uczucia. 
Ta opowieść o wirtualnej kobiecie pokazuje 
straszliwą samotność i tęsknotę bohatera  za 
głęboką, intymną  relacją z osobą, której nie 
potrafi ł stworzyć w realnym życiu. Uciecz-
ka w świat fi kcji to ucieczka przed człowie-
kiem prawdziwym, który daje radość, tkli-
wość i miłość, ale czasami sprawia ból lub 
zaskakuje nieprzewidywalnością. Tu więc 
chce się zacytować słowa starej, a ciągle 
aktualnej w wymowie, piosenki satyrycznej 
śpiewanej w latach 30-tych przez Eugeniu-
sza Bodo.

Kochane baby, ach te baby, człek by je 
łyżkami jadł.. Tęgi chłop, co lekko w ręku 
łamie sztaby. Względem baby, jest jak dziec-
ko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym 
by bez nich był ten świat.

Co tu więcej mówić. 
Przecież wiemy dobrze, 
co jesteśmy warte i że nie 
zastąpi nas żadna wirtual-
na piękność, ale nie chwa-
limy się tym, bo po co.

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Co tu więcej mówić. 
Przecież wiemy dobrze, 
co jesteśmy warte i że nie 
zastąpi nas żadna wirtual-
na piękność, ale nie chwa-

kie, a do tego tryskać inteligencją i humo-

Re� eksja po Dniu Kobiet
reklamowej projekcji 

Re� eksja po Dniu Kobiet
reklamowej projekcji 

Dzień Kobiet na sportowo
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Seniorki przedstawiły swoje dzieła...

Bielański Sportowy Dzień Kobiet dla SeniorówBielański Sportowy Dzień Kobiet dla Seniorów
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GŁOS SENIORA
Choroba Alzheimera

Współczesna medycyna nie 
potrafi  wyleczyć choroby Altzhe-
imera, ale umie hamować jej roz-
wój lub bardzo łagodzić przebieg. 
Im wcześniej trafi my do lekarza, 
tym skuteczniejsze jest leczenie. 
Należy też zdać sobie sprawę i z 
tego, że kłopoty z pamięcią mogą 

być spowodowane różnymi przy-
czynami, nie tylko chorobą Alzhe-
imera, więc tym bardziej potrzebna 
jest diagnoza psychiatry lub neu-
rologa. 

Częścią badania jest wywiad 
lekarski. Dr med. Richard Mahl-
berg w książce: „Alzheimer. Co 
zrobić, gdy pojawi się choroba” 
(polskie wydanie Ofi cyna Wydaw-
nicze „ABA”) publikuje listę py-
tań, które specjalista zadaje pacjen-
towi. „Czy występują u Pani/Pana 
zaburzenia pamięci? Czy występu-
ją zaburzenia orientacji w czasie i 
w przestrzeni? Czy występują za-
burzenia mowy – np. trudności ze 
znalezieniem odpowiednich słów? 

Czy występują zaburzenia spraw-
ności myślowej? Czy te trudności 
wpływają na funkcjonowanie w 
życiu codziennym – np. na prowa-
dzenie domu, gotowanie, sprząta-
nie, robienie zakupów, kontakty 
międzyludzkie? Od jakiego czasu 
trwają te dolegliwości? Czy ich 
natężenie  jest zawsze takie samo, 
czy powoli przybierają na sile, czy 
też ich przebieg jest zmienny? Czy 
dolegliwości pojawiły się gwał-
townie w ciągu jednego dnia, czy 
raczej początkowo pojawiły się 
powoli? Czy ograniczenia w funk-
cjonowaniu zauważył/a Pan/Pani 
jako pierwszy/a. Czy może najbliż-
si zwrócili na to uwagę?”

12

Osoby potrzebujące pomocy 
zaprasza bielański Ośrodek Wspar-
cia dla Seniorów Nr 1, al. Zjedno-
czenia 13, tel. 22 864 27 55, przy 
którym istnieje Grupa Wsparcia dla 
Opiekunów i Osób chorych na Cho-
robę Alzheimera. Jej członkowie 
mają spotkanie w każdy drugi po-
niedziałek miesiąca w godz. 16:00-
18:30. Prowadzi grupę mgr psycho-
logii Katarzyna Mazuruk. Warto 
dodać, że pani Kasia zapraszana jest 
przez TV2 do udziału w rozmowach 
o tej nasilającej 
się epidemii pro-
wadzonych w 
„Pytaniu na śnia-
danie”. 

Irma 
Wieczorkowska-

Bednarek

Według danych Światowej 
Organizacji Zdrowia, co 
roku ponad milion star-

szych Europejczyków oraz 750 tys. 
Amerykanów i Kanadyjczyków do-
tyka upośledzenie pamięci i co naj-
mniej u połowy z nich, a niewyklu-
czone że aż u 80%, rozwinie się po 
kilku latach demencja: najpow-
szechniejsza postać choroby Alzhe-
imera. Statystyki uwzględniają tyl-
ko przypadki zdiagnozowane. 
W rzeczywistości może być takich 
chorych nawet kilkakrotnie więcej 
niż notuje medycyna. Procesy pro-
wadzące do zaniku tkanki mózgo-
wej rozpoczynają się wcześnie, 
niekiedy już po trzydziestce, pacjent 
nie zdaje sobie z nich sprawy i do-
piero po latach zgłasza się do leka-
rza – jeśli się w ogóle zgłasza.

Nasze Bielany nr 3/2014Porozmawiajmy o Bielanach w ratuszu, 16 kwietnia o godz. 16.00

Na zaproszenie poseł Joan-
ny Fabisiak 27 lutego br. 
w czwartek, grupa Senio-

rów Bielańskich wraz z wolonta-
riuszami zwiedziła Sejm. Była to 
prawdziwa lekcja historii i wielkie 
wydarzenie dla większości grupy, 
która pierwszy raz gościła w po-
mieszczeniach Sejmu. Zapoznano 
się z jego strukturą, pracach w ko-
misjach, systemem głosowań.

Dla przedstawicieli Klubu Kul-
tury „Barka” ze Stowarzyszenia 
Vis Major była to też lekcja porów-
nania z Parlamentem Europejskim 
w Brukseli, gdzie na zaproszenie 
poseł Jolanty Hibner przebywali 
kilka dni i mieli okazję zapoznania 
się z pracą europarlamentarzy-
stów.

W sali obrad Sejmu, zwaną Salą 
Macieja Rataja, zatrzymaliśmy się 
na dłużej. Przy wspaniałej kawie i 
ostatkowych pączkach serwowa-
nych obok popiersia znanego ludo-
wca, Marszałka Sejmu w okresie 
międzywojennym lat 20-tych, po-
seł Joanna Fabisiak przypomnia-
ła wszystkim dzieje Polskiego Sej-
mu począwszy od XV w. To naj-
wyższy organ władzy ustawodaw-

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu
Tłusty czwartek w Sejmie

czej w Polsce, którego nazwa wy-
wodzi się od staropolskiego SJEM, 
co dawniej oznaczało zjazd ludno-
ści. W okresie piastowskim orga-
nizowane były zjazdy rycerstwa, 
które zwoływał książę. Z czasem 
przekształciły się w zjazdy dzielni-
cowe, a od 1505 r. Sejm staje się 
jako zgromadzenie trójstanowe, 
ważną instytucją władzy. Składa się 
z trzech stanów: Króla – reprezen-
tującego prawa Korony Polskiej, 
Senatu – sprawy świeckie i ducho-
we i Izby Poselskiej – szlachty. 
Początkowo liczba Senatorów wy-
nosiła 87 osób, posłów 40, ale w 
miarę zwiększania się znaczenia 
szlachty w państwie pod koniec 
XVI w. wzrosła do 150 senatorów 
i 170 posłów. Zwołanie Sejmu na-
leżało do praw i obowiązków Kró-
la, a w okresie bezkrólewia  obo-
wiązek ten przejmował Prymas. 

Dyskusja, jaka się wywiązała, 
przekonała mnie, że znajomość 
historii Polski jest wśród seniorów 

imponująca. Podkreślano ważne 
momenty w dziejach naszej ojczy-
zny: Unię Lubelską znaną z obrazu 
Matejki, gdzie Korona i Wielkie 
Księstwo Litewskie łączą się w 
organizm państwowy – Rzeczpo-
spolitą Obojga Narodów. Zdaniem 
dyskutantów możemy pochwalić 
się także i tym, że w 1573 r. zrów-
nano w prawach różne religie i 

dlatego nie było w Polsce wojen 
religijnych. Do plusów należy też 
uporządkowanie w 1578 r. aktów 
prawnych przez powołanie Trybu-
nału w Piotrkowie Trybunalskim i 
Lublinie, także 4-letni Sejm, który 
w 1791 r. w obecności króla Sta-
nisława Poniatowskiego uchwalił 
Konstytucję 3 Maja. Była to pierw-
sza w Europie, a druga po Stanach 

Zjednoczonych ustawa regulują-
ca ustrój prawny państwa. Zwra-
cano także uwagę na fakt iż Sejm 
z 1831 r. dokonał detronizacji cara 
Mikołaja I, jako króla Polski. 
Z tak zwanych ciemnych stron 
obrad sejmowych wymieniano ak-
ceptację rozbiorów Polski przez 
Posłów, zgubne dla naszego kraju 
liberum veto i warcholstwo szlach-
ty, stopniowo ograniczające wła-
dzę królewską. 

Po bardzo żywej dyskusji nastą-
piło obowiązkowe zdjęcie pamiąt-
kowe grupy na korytarzu sejmo-
wym, zwiedzanie gabinetu Mar-
szałka i Wicemarszałka Sejmu. 
Okazało się także, że wybrany ter-
min wizyty był atrakcyjny ze 
względu na koniec karnawału, a 
więc korytarze były w miarę do-
stępne dla przechodzących. Oprócz 
grupki dyskutujących posłów oglą-
daliśmy nagrania dziennikarzy te-
lewizyjnych, a jedna z młodych 
dziennikarek wzięła Seniora z na-
szej grupy za Posła i chciała prze-
prowadzić z nim wywiad. Gdy 
okazało się, że to pomyłka, odeszła 
zawiedziona, a szkoda… ponieważ 
obecny wśród nas Andrzej Hibers-
berger jest  prawnukiem pierwsze-
go Prezesa NIK i mógłby wiele 
powiedzieć o pracy swojego przod-
ka, ponieważ NIK obchodzi w tym 
roku 95-lecie istnienia, co zostało 
udokumentowane w Sejmie. 

A nasuwający się wniosek? Se-
niorzy nie tylko potrafi ą dobrze się 
bawić, grać w spektaklach teatral-
nych, ale interesują 
się także historią i 
potrafi ą o niej cie-
kawie dyskuto-
wać.

T. Renata 
Banasiak, 

radna

Wzorem lat ubiegłych burmistrz dzielnicy 
Bielany Rafał Miastowski zaprasza Czcigod-
nych Jubilatów – mieszkańców Dzielnicy 
Bielany obchodzących w bieżącym roku pięć-
dziesiątą rocznicę ślubu, do udziału  w uroczy-

stości Jubileuszu Długoletniego Pożycia Mał-
żeńskiego „Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w uroczystości 

przyjmowane będą do 5 września 2014 r. w Wydzia-
le Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, 

ul. Żeromskiego 29, pok. 111-113 w godzinach pracy 
urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Przy zgłoszeniu należy okazać: dowody osobiste małżonków 
oraz dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału, pok. 111-113 

lub telefonicznie pod nr. 22 37 33 111-113.
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potrafi ą o niej cie-
kawie dyskuto-
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny 18a, g. 18.00-19.00 – 3 kwietnia oraz Urząd Dziel-
nicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 18.00-19.00 – 30 kwietnia.

2. Ewa Maniszewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.30-19.00 – 2 kwietnia.
3. Ryszard Podczaski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 8 kwietnia.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 14.00-17.00 

– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w  drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 17.00-18.00 – 10, 24 kwietnia.

Okręg nr II 
Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie ul. 
Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z 
Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią Trasy AK do 
granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. 
Kochanowskiego, ul. Galla Anonima,  ul. Bro-
niewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego 
– Wólczyńska)

1. Magdalena Lerczak – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  po wcześniejszym umówieniu w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 1 kwietnia.

2. Maria Mossakowska – SLD, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  
g. 15.30-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w  trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

3. Ilona Soja-Kozłowska – Przewodnicząca Klubu PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniej-
szym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 g. 16.30-17.30 – 3 kwietnia.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34,  g. 13.00-14.00 – 1 kwietnia.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 3 kwietnia oraz siedziba 

PiS, ul. Kasprowicza 15,  g. 18.00-19.00 – 24 kwietnia.

Okręg nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. 
Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie 
ul. Wólczyńską, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. 
Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, 
po granicy Dzielnicy Bemowo,  ul. Kwitnącą, ul. Conra-
da do ul. Wólczyńskiej)

1. Maciej Chmielewski – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretaria-
cie Rady, tel. 22 373 35 10

2. Waldemar Maciejewski – SLD, Klub Mieszkańców Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1, I p.,  g. 17.00-18.00 – 1 kwietnia.
3. Elżbieta Neska – PO, Zespół Szkół Nr 124, ul. Conrada 6,  g. 18.00-19.00 – 9 kwietnia.
4. Sławomir Umiński – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 7 kwietnia.
5. Jarosław Wąsik – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 17.10-18.10 – 30 kwietnia.

Okręg nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic Łomian-
ki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem 
rzeki Wisły po granicy Dzielnicy Białołęka do ul. 
Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, 
ul. Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. 
Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji 
i dalej między Osiedlem Młociny a granicą Huty do  
ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem le-
śnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą 
Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

1. Anna Czarnecka – SLD e-mail: ancho@wp.pl, Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, godz. 16.30-17.30 – 2 kwietnia.
2. Ilona Popławska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,  po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie 

Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.30-17.30 – 3 kwietnia.
3. Michał Sikorski, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  g. 16.30-18.00, po wcześniejszym umówieniu w 

Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 1 kwietnia.
4. Michał Świderski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15,  po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 

10, g. 15.40-16.20 – 2 kwietnia.
5. Maciej Więckowski – Przewodniczący Klubu  PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29,  g. 19.00-20.00 

– 14 kwietnia.

Okręg nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, 
Placówka (granica biegnie od granicy Gminy Izabe-
lin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem 
leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny 
a granicą Huty, ul. Improwizacji i Encyklopedyczną do 
ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, 
ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, 
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyń-
ską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy 
Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice i dalej 
po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

1. Robert Kropacz, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, 
tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 1, 15 kwietnia.

2. Joanna Radziejewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekre-
tariacie Rady, tel. 22 373 35 10

3. Halina Szerszeń – Przewodnicząca Klubu SLD, tel. 600 741 540, Klub Mieszkańców WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Neru-
dy 1,  I p., g. 17.00-18.00 – 1 kwietnia.

4. Łukasz Jan Świderski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-
18.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w  pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie 
Rady, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 16.00-16.45 – 2 kwietnia oraz Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 
112, g. 17.15-18.00 – 2 kwietnia.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29,  g. 16.00-17.00 – w ramach 
dyżuru Przewodniczącego Rady w  pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

DYŻURY  RADNYCH  W  KWIETNIU
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Okręg nr I 
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, 
krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żerom-
skiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, 
ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kaspro-
wicza,  ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. 
Wybrzeże Gdyńskie, do rzeki Wisły – granica z 
Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

13Spod tego Jawora, 4 maja, godz. 18.30 – kościół św. Zygmunta

„Senior - starszy, sprawniejszy” • gim-
nastyka  •  aqua fi tness  • Program aktywi-
zacji i terapii ruchowej dla osób III wieku 
po 55. roku życia pragnących podnieść 
sprawność psychofi zyczną.

Program aktywności ruchowej dla osób z 
nadwagą „Trzymaj formę” przeznaczony dla 
dorosłych  posiadających nadwagę spowodo-
waną niewłaściwym trybem życia.

Nordic Walking. Zajęcia dla osób doro-

słych pragnących  podnieść sprawność fi -
zyczną.  

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w sali i na 
pływalni dla osób posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności.

Informacje i zapisy w sekretariacie  Klu-
bu Mieszkańców „Chomiczówka”: ul. Pabla 
Nerudy 1 od poniedziałku do piątku w godz. 
15.00-19.00, tel. 22 834-76-98, tkkfchomi-
czowka@o2.pl, tkkfchomiczowka.waw.pl

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” 
zaprasza mieszkańców Bielan do uczestnictwa w zajęciach

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 
z późn. zm. ), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego 
załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 
Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 
r. w sprawie nadania statutów dzielnicom 
m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, 
poz. 453 i 454) oraz  §18 ust. 1  i §19 ust. 2  
Statutu Samorządu Mieszkańców Piaski - 
jednostki  niższego rzędu, stanowiącego za-
łącznik do uchwały Nr 209/XXIX/2013 Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 23 
kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu 
Samorządowi Mieszkańców Piaski – jedno-
stce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się wybory członków Rady 

Samorządu Mieszkańców Piaski w liczbie 
10-15 osób. Termin wyborów wyznacza się  
na dzień 12 czerwca 2014 r. w lokalu Szko-
ły Podstawowej Nr 293 przy ul. Kochanow-

Obwieszcza się, że w dniu 30 stycznia 
2014 r. przeprowadzono wybory do Rady 
Samorządu Mieszkańców Olszyna, w wy-
niku których wybrano 10 osób, spośród 10 
zgłoszonych kandydatów. 

Wydano karty do głosowania 26 wybor-
com.

Uprawnionych do głosowania było 13 
902 osób, z czego udział w głosowaniu 
wzięło 26 osób, co stanowi 0,19 % upraw-
nionych do głosowania.

skiego 8 w Warszawie, pierwszy termin 
18.00, drugi termin 18.15.

§ 2.
Powołuje się Komisję Wyborczą dla 

przeprowadzenia wyborów członków Rady 
Samorządu Mieszkańców  Piaski w składzie: 
Wanda Chacińska, Henryk Grajda, Iwona 
Juhre, Tadeusz Pałka, Henryka Rykiel, Ma-
ria Siwińska i Barbara Śliwińska.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prze-

wodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy.

§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie 

lokalnej, na tablicach Urzędu Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy, usytuowanych na terenie 
Samorządu Mieszkańców Piaski, najpóźniej 
na 30 dni przed dniem 12 czerwca 2014 r. 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel

UCHWAŁA Nr 265/XLII/2014
RADY DZIELNICY BIELANY m.st. WARSZAWY 

z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Piaski

OBWIESZCZENIE
Głosów ważnych oddano 26, tj. 100 % 

ogólnej liczby głosów oddanych. 
Głosów nieważnych - 0.
W wyniku przeprowadzonych wyborów 

zostali wybrani: Robert Banasiuk, Bartło-
miej Karcz, Szczepan Kutrowski,  Edmund 
Muszyński, Przemysław Popek, Krystyna 
Rasińska-Wiącek, Piotr Walas, Kamil Walas, 
Adam Wiącek, Paweł Wołkow.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel
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BOK – Kwiecień

2.04 (środa), godz.18.00
Z cyklu „Spotkanie z podróżni-
kiem” - Anna Kłossowska „Podróże 
z Ojcem Świętym”.
Wstęp wolny.

5.04 (sobota) godz. 20.00
Koncert Kuby Sienkiewicza w 
ramach cyklu „Huta ArcelorMittal 
Warszawa mieszkańcom Bielan”.
Bilety: 15 zł.  Przedsprzedaż od 31 marca.

9.04 (środa), godz.18.00
Z cyklu „Muzyczne podróże”. „Ar-
gentyna - w rytmie tanga” Koncert 
w wykonaniu zespołu Sentido del 
Tango.
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa fo-
togra� i pt. ” Emocje tanga” autorstwa Mo-
niki Pastuszak. Bilety: 25 zł/20 zł ulgowe. 
Przedsprzedaż od 3 kwietnia.

12.04 (sobota), godz.12.30
„Wielkanocne Dwie Godziny dla 
Rodziny”. Spektakl pt. „Teoś i Wiel-
kanoc” w wykonaniu Teatru Dobre-
go Serca oraz zajęcia plastyczne.
Dzieci: od 3 lat Bilety: 10 zł. od osoby. 
Przedsprzedaż od 7 kwietnia

12.04 (sobota), godz.15.00
Spotkanie z sybiraczką, panią 
Krystyną Lubieniecką-Baraniak, 
z okazji ukazania się jej kolejnej 
książki pt. „Zwyciężyć siebie”. 
Klubowe spotkanie zespołu Animatorów 

Kultury Rady Programowej Seniorów Bie-
lańskich. Wstęp wolny

23.04 (środa), godz.18.00
Koncert z cyklu  „Klasyka na Bie-
lanach… czyli trzy kwadranse z 
muzyką”.
Wstęp wolny.

25.04 (piątek), godz. 20.00
Spektakl muzyczny „Byłem w Ame-
ryce”. 
Bilety: 20 zł./15 zł. ulgowy. Przedsprzedaż 
od 14 kwietnia.

25.04 (piątek) i 26.04 (sobota), 
godz. 10.00
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Zespołów Teatralnych „Te-
atralia 2014”. 
Wstęp wolny.

27.04 (niedziela), godz. 18.00
Z cyklu „Wieczór międzynarodowy” – 
Muzyczna podróż przez trzy indone-
zyjskie wyspy – Bali, Jawę i Sumatrę. 
Bilety: 15 zł. Przedsprzedaż od 22 kwietnia. 
Impreza poprzedzona warsztatami trady-
cyjnej muzyki indonezyjskiej oraz warszta-
tami tanecznymi (wstęp wolny). Na warsz-
taty obowiązują wcześniejsze zapisy!

29.04 (wtorek), godz. 18.00
Koncert z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Tańca. 
Wstęp wolny.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
www.bok-� lia.eu, tel. (22) 835-54-44

1.04 (wtorek), godz. 18.30
Z cyklu „Strefa Sztuki – Starożytny 
Egipt” – prelekcja i pokaz slajdów.
Prowadzenie: Marta Rosiak. 
Wstęp wolny.

5.04 (sobota), godz. 16.00
Koncert Kuby Sienkiewicza w 
ramach cyklu „Huta ArcelorMittal 

Warszawa mieszkańcom Bielan”. 
Bilety: 15 zł. od osoby

12.04 (sobota), godz. 12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze 
Sztuką”.
W programie: spektakl pt. „Wyprawa dr 
Dolittle” w wykonaniu „Teatru Domowego 
Chmielna 6”. Bilety: 5 zł od osoby.

Pani Danucie Rozmus
Dyrektor Gimnazjum  nr 72 im. A.B. 

Dobrowolskiego

słowa wsparcia i wyrazy najgłęb-
szego współczucia

w trudnych chwilach po śmierci 
Mamy

przekazuje Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania 

dla Dzielnicy Bielany wraz z pra-
cownikami

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 
tel. 22 834 65 47, www.bok-bielany.eu

Kasa czynna: pon, śr, czw, pt 16.00-19.00, wt 10.00-13.00

Nieruchomości

Inne:

Dobre Miejsce
Wystawa „Katyń 1940/Smoleńsk 2010” 

czasie ekshumacji w la-
tach 1943/44 i 89/95.

Jacek Piętka-Rako-
czy urodzony 11.02. 
1976 r. pochodzi z Ole-
śnicy (Dolny Śląsk), ko-
lekcjoner pasjonat histo-
rii Polski i Europy publi-
kował na łamach „Od-
krywcy”, miesięcznika 
poszukiwaczy, prawnuk 
podofi cera Błękitnej Ar-
mii gen. Hallera Ludwi-
ka Rakoczego herbu 
Ślepowron, uczestnika 
I wojny światowej i woj-

ny w 1920 r.,  zesłany na Sybir, tam został 
rozstrzelany. Jacek Piętka-Rakoczy jest 
członkiem koła rodzin sybirackich oraz 
członkiem klubu historycznego IPN im. 
Stefana Grota-Roweckiego.

Wystawa będzie otwarta codziennie do 
1 czerwca włącznie (niedziela) 2014 w godz. 
8-20. Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. A 
Galeria Krużganek. Wstęp wolny.

M.K.

Z cyklu Niedzielne Bajeczki 6 kwietnia 
o godz. 13 w Dobrym Miejscu odbędzie się 
spektakl teatralny dla dzieci pt. „O Przebi-
śniegu, co spał w kominie”. Spektakl przed-
stawi Teatr Jumaja z Warszawy.

Opowieść o umiejętności rozpoznania 

*              *              *
Niedzielne Bajeczki

dobra i zła, prawdy i kłamstwa oraz praw-
dziwej miłości. Wszystkie przygody Króla 
Dobromiła oraz napotkane przez niego oso-
by zbliżają go do rozwiązania tajemnicy 
DOBRA, PRAWDY I MIŁOŚCI, a kluczem 
do ostatecznego sukcesu okazuje się pewien 

zagubiony PRZEBI-
ŚNIEG, na co dzień bę-
dący dworzaninem w 
pałacu Pani Wiosny.

Sala widowiskowa 
bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Bezpłatne wej-
ściówki dostępne od 
26.03.14r. (środa) w Do-
brym Miejscu  ul. De-
wajtis 3 WEJŚCIE A w 
godz. 8-20 7 dni w tygo-
dniu oraz w „Księgarni 
na Miodowej” ul. Mio-
dowa 17/19. Czas trwa-
nia przedstawienia – 40 
min. 

M.K.
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Wczasie tegorocznych ferii zimo-
wych Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 27 przy al. Zjednoczenia 

19 zamieniła się w doskonale funkcjonujące 
biuro podróży. Nasi mali turyści przez dzie-
sięć dni zwiedzali ciekawe zakątki Europy. 

Korzystając z wyobraźni i makiet prze-
mieszczali się samolotem, pociągiem i au-
tokarem do Niemiec, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, 

Podróż przez Europę
Czech oraz Rosji. W ten sposób podróżowa-
li także po Polsce. Wesołą wycieczką zajęły 
się profesjonalne pilotki – Beata Brewińska 
oraz Katarzyna Harasimiuk. Oprowadza-
ły turystów po pięknych miastach, opowia-
dały o zabytkach, muzyce, literaturze i zwy-
czajach.

Oczywiście zwiedzanie przeplatało się 
z rozrywkami – dwukrotnie rozegrany został 
mecz piłkarski, w Wenecji dzieci popłynęły 
gondolami, w Anglii o siedemnastej wypiły 
pyszną herbatę, a w polski tłusty czwartek 
skosztowały pysznych pączków. Tańczyły 
fl amenco, zorbę, krakowiaka i kazaczoka. 
W czeskiej Pradze podziwiały Krizikovą 
Fontannę i obejrzały spektakl „Światło i 
dźwięk”. 

Nie lada atrakcją były pamiątki z podró-
ży. Stanowiły je wykonane przez dzieci 
niemieckie krasnale ogrodowe, francuskie 
bransoletki, czapeczki z Wielkiej Brytanii, 
wachlarze z Hiszpanii, weneckie maski, 
polskie wianki i rosyjskie matrioszki. Z pew-
nością będą one przypominać czytelnikom 
o „zagranicznych wojażach”. 

Ostatniego dnia ferii, pełni miłych wra-
żeń, dzieci wróciły z podróży marzeń do 
Warszawy.

B.P.

czasie tegorocznych ferii zimo-
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Wernisaż w 74. i 4. 
rocznicę tragedii narodo-
wej odbędzie się 6 kwiet-
nia (niedziela) o godz. 
14:00  po Mszy św. w 
pobliskim kościele poka-
medulskim. 

O wystawie opowie 
autor kolekcjoner, histo-
ryk Jacek Piętka-Rako-
czy.

Na wystawie znajdo-
wać się będą m.in., co nie 
często się zdarza w jed-
nym miejscu, wszystkie 
z trzech pierwszych wy-
dań na temat zbrodni katyńskiej wydane 
przez Niemcy nazistowskie w 1943 r., spory 
zbiór oryginalnych czasopism z lat 1943/44  
ogłaszających światu odkrycie popełnionej 
przez Rosję Sowiecką zbrodni, zdjęcia, 
medal pamiątkowy, osobiste oryginalne 
wizytówki i zapiski pomordowanych pol-
skich oficerów, w gablotach pojawią się 
eksponaty z epoki identyczne z tymi, jakie 
zostały wydobyte z grobów katyńskich w 
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USŁUGI
• Malarz doświadczony wykona remonty małe i duże, gładź gip-
sowa, tapeta, wykładzina, Błyskawiczne terminy, umiarkowane 
ceny, wysoka jakość – osobiście. Tel. 502 255 424.

• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i dozór. Tel. 602 
362 911.

• Wizażystka wykona makijaż okolicznościowy: ślubny, karnawa-
łowy, studniówkowy, do sesji fotografi cznej. Dojazd do Klientki. 
Tel. 502 187 302.

• Pogotowie komputerowe. Masz problem z komputerem? 
Zadzwoń! Bezpłatny dojazd i diagnoza na terenie Warszawy. 
Wystawiam faktury Vat 23%, tel. 503-500-065.

• Profesjonalnie Dla Seniora – opiekunka, pielęgniarka, rehabili-
tant, dietetyk, psycholog, tel. 533 880 150.

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Zamienię – ładne rozkładowe 53 m hipoteka, 3 pokoje, widna 
kuchnia, I piętro w IV bloku, balkon, zieleń na mniejsze do 40 m 
w niskim bloku do II piętra, chętnie Bielany. Tel. 798 992 264.

• Sprzedam  mieszkanie 3 pokojowe, 56 m2, IV p., w niskiej 
zabudowie, blisko metra Słodowiec, duża widna kuchnia, na 
kondygnacji tylko 2 mieszkania.  Tel. 605 48 70 13

• Wynajmę pokój dla 2 lub 1 osoby. Cena 850 zł. Lokalizacja przy 
metrze Wawrzyszew. Tel. 883 295 440. 

• Wynajmę 2 pokoje z kuchnią, 38 m2, przy metrze Stare Bielany. 
Tel. 883 295 440.

• Sprzedam bezpośrednio działkę budowlano-rekreacyjną w 
Ślężanach w gm. Dąbrówka, 1348 m2, w kształcie prostokąta.  
Za pomoc w skutecznej sprzedaży zapłacę do 10% prowizji. 
Tel. 503 866 023.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, IV p., w niskiej 

zabudowie, blisko metra Słodowiec, duża widna kuchnia, na 
kondygnacji tylko 2 mieszkania. Tel. 605 48 70 13.

• Sprzedam mieszkanie na Bielanach przy metrze Słodowiec – 27 
m2, II piętro, tel. 601 203 363.

• Chomiczówka/Pabla Nerudy 57 m 3-pokoje rozkładowe do 
remontu tanio 602360494.

• Żeromskiego 49 m cegła 2p/4 śliczny rozkład balkon, ciche(bu-
dynek w drugim rzędzie), tel. 602 360 494.

• Kasprowicza 58,5 m 3 pokoje obok stacji Stare Bielany, tel. 
22 834 02 10.

• Do wynajęcia atrakcyjne mieszkanie 3pokojowe 65m na Biela-
nach ul. Starej Baśni (22) 834 02 10.

• Poszukujemy mieszkania na Starych Bielanach (22) 8340210.

SPRZEDAM
• Sprzedam samochód Volvo 440, 1,8 benzyna, przebieg 127 tys. 
km, drugi właściciel (starszy pan), wymienione tarcze, klocki, 
fi ltry, płyny, nowy akumulator, klimatyzacja, ABS, immobilizer,  
centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, radio, nie bity. 
Badania techniczne do 18.10.2014. Tel. 505 376 576.

• Sprzedam samochód Volvo V-70, 2,5 disel, automat, kombi, 
przebieg 252 tys. km, prod. 2000 r., bogate wyposażenie (kom-
puter , jasna skóra, hak, relingi, itp.) Stan b. dobry, granatowy 
metalik, nie bity. Tel. 505 376 576.

• Sprzedam materac wibracyjny i materac magnetyczny oraz 
części do samochodu Fiat 126p. Tel. 511 74 49 85.

INNE
• Dalmatyńczyki szczenięta rodowodowe, pięknie umaszczone 
sprzedam. Tel. 500 496 123.

• Zgubiono klucze od samochodu, tel. 784 691 606 – nagroda.

Ogłoszenia drobne

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17, e-mail: ga ze ta@poczta.bie la ny.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Maciej Podczaski i Magdalena Ulejczyk
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń i tekstów niezamówionych redakcja nie ponosi od po wie dzial no ści. 
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Biblioteka – Kwiecień

Biblioteka przy ul. Duracza 19, 
tel. 22 835 43 55

Do 10 maja 2014 r.
Wystawa fotogra� i „Ludzie tworzą 
wyspę”.
Na wystawie możemy obejrzeć zdjęcia 
pełnej uroku, leżącej na Morzu Adriatyc-
kim chorwackiej wyspy Cres.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 27, al. Zjednoczenia 19, 

tel. 22 834 01 81 

9 kwietnia (środa) 2014 r. o godz. 
17.00
Przedstawienie dla dzieci pt. „Wiel-
kanocne pisanki” w wykonaniu 
Teatru Wariacja.  

Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży 
nr 27, al. Zjednoczenia 19, 

tel. 22 834 01 81 

7 kwietnia oraz 28 kwietnia (ponie-
działek) 2014 r. o godz. 11.00
Zapraszamy dzieci na zajęcia pt. „W 
bibliotece nie jest nudno”. 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 43, ul. Perzyńskiego 3, 

tel. 22 835 18 43

W każdy wtorek o godz. 11.00
Zapraszamy dzieci na zajęcia „Bi-
blioteka na Ciebie czeka”.
 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 49, al. Reymonta 6, 

tel. 22 663 73 85

W każdy piątek w godz. 17.00- 18.00
Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat 
na zajęcia edukacyjno-plastyczne.

Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 65, ul. Peto� ego 3,

tel. 22 835 69 44, 

Do 11 kwietnia 2014 r. 
W ramach cyklu „Pasje naszych czy-
telników” wystawa obrazów Beaty 
Joanny Przedpełskiej pt. „Wiosen-
ne klimaty”.
Na wystawie będziemy mogli zobaczyć 
pełne ekspresji kolorystycznej, przepeł-
nione energetyczną czerwienią i witalno-
ścią obrazy przedstawiające kwiaty.

Mediateka Start-Meta, 
ul. Szegedyńska 13a, 

www.mediateka.waw.pl,
tel. 22 291 44 68

2 kwietnia godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki.
W kwietniu zachęcamy do lektury naj-
nowszej autobiogra� cznej powieści Romy 
Ligockiej pt. „Dobre dziecko”. 

2 kwietnia godz. 17.30
Wiosenny koncert uczniów Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej I st. im. 
W. Lutosławskiego w Warszawie.

17 kwietnia godz. 17.00
Bielańska Akademia Filmowa dla 
najmłodszych.
Serdecznie zapraszamy najmłodszych ki-
nomanów na kolejną projekcję w ramach 
Bielańskiej Akademii Filmowej. 

29 kwietnia godz. 17.00
Teatrzyk dla dzieci – „Kotek i Kogu-
tek” w wykonaniu Teatru Duet. 
Wstęp wolny! Bajka opowiada o dwóch 
przyjaciołach Kotku i Kogutku, którzy 
mieszkają razem, uzupełniają się nawzajem 
i pomagają sobie w codziennym życiu. 

Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Staszica

www.bibliotekabielany.waw.pl

Nieruchomości

Inne:
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Wielki sukces pływaków 
UKS G-8 Bielany

kiem. Na dystansie 100 motylkiem zdobył 
medal srebrny. Także srebro – na 400 m 
stylem dowolnym wywalczyła Ola Reks.

W Gliwicach pod okiem trenera Łuka-
sza Drynkowskiego startowali 15-latkowie. 
Kacper Stokowski po raz kolejny udowod-

nił, że w tej grupie wiekowej nie ma sobie 
równych. 5 startów i 5 złotych medali oraz 
rekord Polski na 200 grzbietem to wynik 
godny miana mistrza. W Gliwicach medale 
na 200 i 400 m stylem dowolnym zdobyła  
Sara Leończuk (przegrywając srebrny me-
dal o 1 setną sekundy) oraz Ola Piekut – 
brąz na 100 m stylem klasycznym. 

Sukces ten pokazuje, że praca trenerów 
połączona z wielkim zaangażowaniem za-
wodników to recepta na sukces. Z niecier-
pliwością czekać będziemy na Letnie Mi-
strzostwa Polski w Pływaniu.

UKS G-8 Bielany

Dzielnica Bielany zaprasza pełnolet-
nich mieszkańców dzielnicy na bez-
płatne, ogólnodostępne zajęcia spor-

towe prowadzone w ramach programu „Bie-
lańskie Czwartki Sportowe”. 

Zgodnie z tradycją zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu w czwartki w halach sporto-
wych szkół biorących udział w programie.

Mieszkańcy mogą ćwiczyć pod okiem 
wykwalifi kowanych instruktorów w wybra-
nej przez siebie placówce.

Rozpoczęcie programu 6 marca, a za-
kończenie 12 czerwca 2014 r.

● Zespół Szkół Nr 35, ul. Żeromskiego 
22/28, tel. 22 834-32-64, godz. 18.00-21.00 
– Piłka siatkowa,

● Zespół Szkół Nr 55, ul. Gwiaździsta 

Bielańskie Czwartki Sportowe
35, tel.  22 833-02-58, godz. 18.00-21.00 
–  Piłka siatkowa i koszykowa,

● Zespół Szkół Nr 56, ul. Fontany 1, tel. 
22 834-65-68, godz. 18.00-21.00 – Piłka 
siatkowa,

● Zespół Szkół Nr 119, ul. B. Zuga 16, 
tel.  22 834-60-33 , godz. 18.00-21.00 – Pił-
ka siatkowa,

● Szkoła Podstawowa Nr 133, ul. Fon-
tany 3, tel. 22 834-28-31, godz. 18.00-21.00 
– Piłka siatkowa,

● Szkoła Podstawowa Nr 209, ul. Rey-
monta 25, 22 663-55-69, godz. 18.30-21.30 
– Piłka siatkowa,

● Szkoła Podstawowa Nr 223, ul. Ka-
sprowicza 107, tel. 22 834-26-78, godz. 
18.00-21.00 – Tenis stołowy.

Tak smakuje zwycięstwo
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8i 9 marca najlepsi 14- i 15-letni polscy 
pływacy mieli okazję sprawdzić swoje 
umiejętności na arenie krajowej. Nasi 

zawodnicy zanotowali najlepszy w historii 
start. Zdobyliśmy 18 medali, w tym 11 zło-
tych, 3 srebrne i 4 brązowe.

Ekipa prowadzona przez trenerów Paw-
ła Wołkowa i Dariusza Czerwonkę wygra-
ła w Olsztynie ogólną klasyfi kację medalo-
wą. Na olsztyńskiej pływalni górował Karol 
Młynarczyk, który zdobył 3 złota (1500 m 
stylem dowolnym, 100 m oraz 200 m  stylem 
grzbietowym), 2 srebra (200 m oraz 400 m 
stylem dowolnym)  oraz złoto wraz z kole-
gami w sztafecie 4 x 100 m stylem zmien-
nym. Wraz z Karolem w sztafecie popłynę-
li także Czarek Butkiewicz, Maciej Rębacz 
i Jakub Wardak. Wspomniany wcześniej 
Czarek Butkiewicz sprawił ogromną nie-
spodziankę zdobywając złoto na 200 motyl-
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