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Dyrektor Biura Edukacji, burmistrz Dzielnicy Bielany i media wśród naszych dzieci

dniu 4 lutego 2009 r.
Jolanta Lipszyc, Dyrektor Biura Edukacji,
wraz z Zbigniewem
Dubielem, burmistrzem Dzielnicy
Bielany oraz przedstawicielami
mediów, wizytowali bielańskie oddziały przedszkolne zorganizowane
na terenie szkół podstawowych.
Odwiedzono oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 289
przy ul. Broniewskiego 99a, Szkole
Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 i Szkole Podstawowej
nr 209 przy ul. Reymonta 25.
Utworzone w szkołach oddziały
zostały zorganizowane zgodnie z
warszawskim standardem oddziału
przedszkolnego tj:
• Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
przez nauczyciela z wykształceniem
kierunkowym wychowanie przedszkolne,
• Opieka zorganizowana jest
przez 10 godzin dziennie lub zgodnie
z potrzebami rodziców pracujących
(podobnie jak w przedszkolu),

Fot. Arch. WOW

NR 2 (118) Rok XI – Luty 2009

dokończenie na str. 2

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Jolanta Lipszyc udziela wywiadu

„Pół wieku Huty Warszawa”
Wystawa fotograficzna

STR. 11

Fot. Arch. Huta

Bielański sport w 2009 r.

STR. 16

W

ystawa fotograficzna pt.
„Pół wieku Huty Warszawa” została otwarta 22
stycznia br. w Galerii Zewnętrznej

Zdjęcie z wystawy

na ogrodzeniu Zespołu Szkół nr 35
im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” przy
ul. Żeromskiego 22/28. Wystawa
pokazuje historię jednego z naj-

większych zakładów przemysłowych
w Warszawie. Jednego z nielicznych,
które przetrwały transformację
i z powodzeniem przeszły trudną

przemianę ekonomiczną i socjologiczną, prowadzącą od wielkiego
przedsiębiorstwa państwowego do
prywatnego zakładu, konkurującego
na wolnym rynku.
Fotografie umieszczono na 19
planszach. Zdjęcia pochodzą z archiwum Huty Warszawa oraz dzisiejszej
huty ArcelorMittal Warszawa. Pokazują warszawskich hutników nie tylko
jako pracowników wielkiego zakładu
przemysłowego, ale przede wszystkim
jako świadków i uczestników najnowszej historii Polski. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę, jak ważną rolę odegrała
w niej Huta Warszawa.
Zbudowany na Bielanach w latach 50-tych XX w. zakład już po
kilku latach stał się największym
producentem stali jakościowej w Polsce. Chętnie odwiedzanym przez
rządzących. Na zdjęciach widzimy
Władysława Gomułkę, Leonida
Breżniewa, Edwarda Gierka ściskających dłonie warszawskich hutników. Widzimy polityczne wiece
i pochody pierwszomajowe.
Zdjęcia z lat 80-tych pokazują
warszawskich hutników w walce
o tworzącą się „Solidarność”.
dokończenie na str. 3
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URZĄD DZIELNICY
Z prac Zarządu Dzielnicy XXX Sesja Rady Dzielnicy

W okresie od 27 stycznia do 20 lutego br. Zarząd Dzielnicy odbył 5 posiedzeń, w trakcie których omówił 82 sprawy,
w tym podjął 42 uchwały.
Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok.
211, tel. 022 663-02-09).

N

a 30 sesji radni obradowali głównie nad budżetem
Dzielnicy na rok 2009. Wprowadzono zmiany do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy. Po
wyjaśnieniach Zarządu Dzielnicy odnośnie proponowanych
zmian Rada Dzielnicy przejęła budżet na 2009 r.
W programie znalazł się również punkt dotyczący zmian
w Dzielnicowym Mikroprogramie Rewitalizacji dla Dzielni-

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
informuje,

iż wzorem lat ubiegłych Wydział BudżetowoKsięgowy organizuje doręczanie decyzji w sprawie
wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego
i leśnego na 2009 r. podatnikom mieszkającym na
terenie Bielan – przez pracowników Urzędu za pokwitowaniem.
Doręczanie decyzji odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w godz. od 9:00 do 19:00.
Akcja roznoszenia decyzji podatkowych planowana jest od soboty 21 lutego br. i potrwa do niedzieli
15 marca 2009 r.
Podstawa prawna art. 148, 149 i 150 Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.).

Ze smutkiem i żalem żegnamy

Ks. prałata
Witolda Jankowskiego
Kapelana Jego Świątobliwości
Wieloletniego proboszcza parafii św. Magdaleny
Budowniczego kościoła
pw. Maryi Matki Zawierzenia na Wawrzyrzewie
i przyjaciela bielańskich samorządowców
Cześć Jego Pamięci
Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Naszemu Koledze

Wojciechowi Borkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

O Lasku Bielańskim na stronie...

P

oniższa inicjatywa dowodzi zaangażowania i zainteresowania mieszkańców naszej dzielnicy tym, co się znajduje
na bielańskim terenie. Chciałoby się powiedzieć: „Cudze
chwalicie, a swego nie znacie”. Tymczasem właśnie to „swoje”
zasługuje na gruntowne uznanie. Tak powstała naprawdę
wspaniała strona internetowa na temat Lasku Bielańskiego:
www.lasbielanski.waw.pl

— Mieszkam na Bielanach od urodzenia, bardzo często
przychodzę do Lasu Bielańskiego na spacery, a przez lata nie
do końca byłem świadomy wartości Lasu. Owszem, spacerując

po nim widziałem monumentalne dęby, stare olsze czy graby,
ale nigdy nie zastanawiałem się, jaka jest ich wartość przyrodnicza. Zmieniło się to wtedy, gdy trafiłem na stronę Zielonego
Mazowsza, a później na prelekcję o ptakach Lasu Bielańskiego,
którą w podziemiach kamedulskich prowadził prof. Maciej
Luniak. Na stronie Zielonego Mazowsza znajduje się bardzo
dużo informacji na temat działań na rzecz Lasu Bielańskiego,
pomyślałem więc, że przydałaby się strona, która
dostarczy mieszkańcom Warszawy nieco innych
informacji o wartości tego miejsca — mówi twórca
strony Rafał Krupa. Ma 34 lata. Ukończył Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy UKSW. Od długiego
czasu interesuje się przyrodą Lasu Bielańskiego.
Dzięki zaangażowaniu autora, który zdołał
przekonać do swojego pomysłu kilka ciekawych
osób, stronę odwiedza ponad 250 osób miesięcznie. Jego znajomy Marcin Jackowski dostarczył
„Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego”. Także prof. Luniak udostępnił swój tekst.
Twórca korzystał także z informacji zawartych
na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany. Opisać
fotografie pomógł znany varsavianista Jarosław
Zieliński.
W efekcie powstało solidne kompendium
wiedzy na temat tego cennego zabytku przyrody.
Adres strony pana Rafała niebawem znajdzie się
na stronie Dzielnicy Bielany. Zachęcamy wszystkich do jej odwiedzenia. Zachęcamy także pozostałych do
prezentacji swoich stron internetowych o tematyce dzielnicy.
MD

Wizytacja bielańskich oddziałów przedszkolnych
dokończenie ze str. 1

• Dzieci mają zapewnione:
– bezpłatne zajęcia dodatkowe,
– możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
– opiekę psychologiczno-pedagogiczną i wsparcie nauczycieli specjalistów,
– opiekę pielęgniarską,
– zajęcia dodatkowe w salach specjalistycznych np. komputerowych lub salach gimnastycznych szkół.
Ponadto dzieci korzystają ze świetlicy, która zorganizowana
jest na terenie oddziału przedszkolnego. Niektóre szkoły do
dyspozycji 6–latków mają również dodatkową salę rekreacyjną,
w której odbywają się zajęcia świetlicowe, zabawy ruchowe
i zajęcia relaksacyjne.
Sale oddziału przedszkolnego wyposażone są w stoliki
i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci oraz w wiele pomocy
dydaktycznych i zabawek. Przestrzeń dydaktyczna oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej nie odbiega od standardu sal przedszkolnych, a często go przewyższa. Ponadto

dla oddziałów przedszkolnych powstały oddzielne, dobrze
wyposażone place zabaw.
W szkołach stworzono bezpieczne warunki dla prawidłowego rozwoju dzieci. Dzieci pytane o to, czy chcą wrócić do
przedszkola, odpowiadały, że nie, bo tu jest im dobrze i czują
się dumne, że chodzą do oddziału przedszkolnego w szkole.
Jeśli Rodzice wybiorą dla nich tę samą szkołę podstawową jako
miejsce dalszej edukacji, to znika problem adaptacji dziecka do
szkoły, który to moment jest przełomowy w życiu dziecka. Znajomość środowiska szkolnego, grupy rówieśniczej (najczęściej
oddział przedszkolny w całości przechodzi do klasy pierwszej),
zwyczajów panujących w szkole, nauczycieli i dyrektora są czynnikami sprzyjającymi łagodnemu przejściu do kolejnego etapu
edukacji oraz w konsekwencji późniejszym sukcesom. Przedstawiciele Biura Edukacji obejrzeli zaledwie 3 z 12 bielańskich szkół
podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.
W pozostałych szkołach zarówno wyposażenie, jak i warunki
opieki nad dziećmi są na tym samym wysokim poziomie.
Wydział Oświaty i Wychowania

Panu Wojciechowi Borkowskiemu

Wojciechowi Borkowskiemu

Radnemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Przewodniczącemu Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

składają

Burmistrz
Zarząd Dzielnicy
oraz Radni Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Katarzyna Białczyk

W Internecie

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
przypomina

o dokonaniu do dnia 31 marca 2009 r. opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty uiszcza przez
czas trwania swego prawa opłatę roczną w terminie do 31
marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania.
Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie corocznej opłaty. O ile opłata nie była aktualizowana w roku poprzednim, opłata płatna jest w dotychczasowej wysokości.
Od niezapłaconej w terminie opłaty rocznej naliczone są
odsetki ustawowe.
Od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana Banku.
Wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz
z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, należy
dokonywać na rachunek w CitiBanku 69 1030 1508 0000 0005
5002 2001.
Osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat również w kasie
Urzędu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w poniedziałki
w godz. 8:30 – 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:30 –
15:00.

cy Bielany. Uchwała dotyczyła uaktualnienie dzielnicowego
załącznika w związku z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących
mieszkalnictwa.
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami z działalności komisji Rady, które obradowały w ubiegłym roku.

pracownice
Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Bielany

Taty
składają
koleżanki i koledzy z Komisji
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SAMORZĄD

„Pół wieku Huty Warszawa” Galeria przy ratuszu zaprasza

Fot. Arch. Huta

– Uważamy za swój obowiązek zachowanie
pamięci o tych wydarzeniach – podkreślił
Henryk Hulin, prezes huty ArcelorMittal
Warszawa, otwierając wystawę - Jest to obowiązek względem byłych pracowników, którzy
budowali Hutę, obecnych pracowników, którzy
ciężko pracują na jej dzisiejszy sukces oraz całej
społeczności Bielan i Warszawy.

Zdjęcie z wystawy

Kolejne rozdziały historii to stan wojenny,
internowania. Zdjęcia robione po kryjomu w
zakładzie w Białołęce.
Potem lata transformacji, prywatyzacja.
Trudna zmiana systemu gospodarczego.
Strajk okupacyjny w 1994 r., zakończony po 47
dniach dzięki mądrej mediacji Jacka Kuronia i
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Końcowe plansze prezentują współczesną
hutę ArcelorMittal Warszawa. Nowoczesny,
skomputeryzowany zakład prowadzony
przez doświadczonych fachowców. Wielu
z nich pamięta doskonale dzieje Huty Warszawa. Dla młodszych hutników to już tylko
historia.

Współorganizatorami wystawy są huta ArcelorMittal Warszawa, Urząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy oraz Biblioteka Publiczna im.
Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Projekt graficzny wykonała Justyna Wencel. Autorami fotografii archiwalnych są
etatowi fotografowie Huty Warszawa, między
innymi: Kazimierz Docha, Adam Szymański,
Jerzy Knut.
Zdjęcia współczesne zostały wykonane
przez Aleksandra Jałosińskiego, Jerzego Gumowskiego, Jędrzeja Sokołowskiego.
Wystawa będzie czynna do czerwca 2009 r.

W

Już szósty raz z rzędu do BOK-u na Bielany przenosi się z Wilna tradycja „Kaziukowych targów”. W okresie pierwszych dni marca – najczęściej dni łączono z
imieninami Kazimierza – w Wilnie odbywa się Jarmark Kaziukowy, wywodzący się
swoją tradycją od św. Kazimierza, patrona Litwy, którego szczątki spoczywają w wileńskiej Katedrze. W Wilnie uroczyście obchodzono to święto od roku 1636. Targom
towarzyszyły pochody przebierańców, handlarzy i kuglarzy. Główne miejsce handlowe to plac Łukiski, na który zjeżdżali twórcy regionalni z wyrobami ceramicznymi,
skórzanymi i produktami związanymi z obchodami świąt wielkanocnych. Karierę
międzynarodową zrobiły palmy – wykonywane przez całe grupy specjalnie kształconych palmiarek. Palmy te wykonywano z suszonych i kolorowanych ziół, kwiatów
i zbóż w wielu różnych wysokościach.
Na Bielanach przez te dwa dni będzie można zaopatrzyć się nie tylko w palmy, ale
także w wyroby piekarnicze z Wilna (chleb, specjalnie zdobione pierniki oraz precelki
i sękacze), wyroby wędliniarskie (kindziuki, kiełbasy) oraz słodycze i czekolady. Kiermasze będą miały miejsce w godzinach 10.00 – 16.00. Sprzedaży towarzyszy program
edukacyjno-koncertowy.
Patronat honorowy: Burmistrz Dzielnicy Bielany – Zbigniew Dubiel
Partner: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
SOBOTA 07.03.2009 r.
10.00 - 16.00 – KIERMASZ KAZIUKOWY
16.00 - zapraszamy na prelekcję multimedialną Tomasza Kuby Kozłowskiego pt.
„Wileński obwarzanek – Kaziukowy spacer po Wilnie”.
17.30 – spotkanie autorskie z Romualdem Mieczkowskim i promocja tomiku
„Przenieść Wilno do serca. Portret miasta.”

domy przy ul. Kleczewskiej, drewniany kościół
św. Zygmunta, autobus linii 110 na ul. Żeromskiego, dawną bramę Parku Kultury przy ul.
Marymonckiej, barwne życie towarzyskie nad
Wisłą... etc.
Podczas tegorocznych Bielańskich Dni
Kultury zamierzamy otworzyć wystawę „Bolesław Chomicz i Chomiczówka”. Ekspozycja
przybliży mieszkańcom Bielan postać Bolesława Chomicza – wielkiego patrioty, działacza
społecznego, szczególnie zaangażowanego w
rozwój nowoczesnego pożarnictwa. Wystawa
pokaże również historię Chomiczówki – „zielonego” zaplecza firmy braci Chomiczów,
którzy po parcelacji w 1909 roku folwarku
Wawrzyszew zostali obok Pruszyńskich, Żbikowskich i Potockich nowymi właścicielami
tych ziem; byli również założycielami firmy
ogrodniczo-nasiennej.
Tymczasem serdecznie zapraszam do oglądania otwartej w styczniu tego roku wystawy
o Hucie Warszawa...
Grzegorz Pietruczuk
Członek Zarządu Dzielnicy Bielany

Koncert wielkopostny

niedzielę 15 marca br. o godz. 19 w
ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach (kościół pw. Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych, ul. Conrada
7) odbędzie się koncert pieśni pasyjnych w
wykonaniu Chóru Cantores. Partie solowe
zaśpiewa baryton Paweł Bazan. Na fortepianie
akompaniować będzie Agnieszka Stachurska.
W programie koncertu usłyszymy m.in.: Michał
Sławecki „Męki ciężkie Jezusa miłego”, Francisco Guerrero „Si tus penas no pruebo”, a także:
„Ave Maria” Rogera Camela, Regina coeli, op.
37 nr 3 Johannesa Brahmsa, „Chór Sprawiedliwych” Stanisława Moniuszki i inne pieśni.

Chór Cantores powstał w 1994 r. pod
kierownictwem Katarzyny Sokołowskiej.
Koncertuje z powodzeniem w świątyniach
i prestiżowych salach koncertowych stolicy.
Uświetnił nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Krzyża z okazji dwusetnej rocznicy powołania Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Chór
brał udział w wykonaniu Uroczystej Mszy
Koronacyjnej C-dur op. 51 J. Elsnera.
Dwa dzieła: Msza Niedokończona Esdur L. Janáčka i Sonety Krymskie Stanisława
Moniuszki zostały utrwalone i wydane na
płytach CD.
Wydział Kultury

Początek działań zespołu ds. Mediateki

Ewa Karpińska

Bielany gospodarzem
Wileńskich Kaziuków

NIEDZIELA 08.03.2009 r.
10.00 - 16.00 - KIERMASZ KAZIUKOWY
15.00 – koncert kapeli z Czarnego Boru

W

maju ub. roku podczas Bielańskich
Dni Kultury została zainaugurowana
działalność outdoorowej (zewnętrznej) GALERII zlokalizowanej przy budującym
się nowym ratuszu Bielan. GALERIA powstała
z inicjatywy Zarządu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, opiekę nad nią sprawuje Biblioteka
Publiczna im. Stanisława Staszica. Dwa razy do
roku u zbiegu ulic Żeromskiego i Alei Zjednoczenia, na ogrodzeniu Zespołu Szkół nr 35
im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” (ul. Żeromskiego
22/28) prezentować będziemy ekspozycje skupiające się na historii Bielan oraz na aktualnych
wydarzeniach związanych z miejscem, w którym mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy...
Naszym zamierzeniem jest pokazanie zarówno
fotografii archiwalnych, jak i współczesnych;
prac artystów profesjonalnych oraz osób niezajmujących się sztuką zawodowo.
Pierwszą wystawą, jaką pokazaliśmy – pt.
„Bielany w dawnej fotografii” – stanowiły
archiwalne zdjęcia prezentujące fragmenty
miejskiego krajobrazu naszej dzielnicy – kamienice przy pl. Konfederacji, budujące się

Z

Warsztaty tworzenia biżuterii

akończyły się warsztaty tworzenia biżuterii zorganizowane przez zespół ds.
Mediateki Start-Meta przy współpracy
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 26 na
Bielanach. Bezpłatne zajęcia odbywały się w
bibliotece przy ul. Duracza 19 oraz Szkole
Podstawowej nr 293 w Warszawie. W ciągu 5
spotkań swoje pomysły zrealizowało około 65
osób, w tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr
293 oraz Szkoły Podstawowej nr 263.
Dzieci wykazały się niesamowitą pomysłowością w tworzeniu naszyjników, bransoletek i
kolczyków. Najbardziej ucieszyło mnie zainteresowanie warsztatami, co zaskakujące, również
ze strony chłopaków – podsumowuje warsztaty
Aneta Sawczuk, prowadząca zajęcia.
Mimo ferii udało się zainteresować dużą
grupę młodzieży działaniami Mediateki. Jest
to nowa jakość na Bielanach. Mam nadzieję, że
działania zespołu ds. Mediateki będą przyciągały
coraz większą liczbę chętnych, nie tylko z Bielan
- powiedział Grzegorz Pietruczuk, członek zarządu dzielnicy Bielany.
Z równie dużym entuzjazmem o warsztatach
wypowiadali się ich uczestnicy. Dzieci zadeklarowały
chęć uczestnictwa również
w innych zajęciach organizowanych przez Mediatekę. Warsztaty z tworzenia
biżuterii były pierwszymi z
cyklu warsztatów, których
przeprowadzenie planuje
Mediateka Start-Meta w
najbliższych miesiącach.

Jest to pierwsza akcja, jaką przewidzieliśmy w naszych działaniach na ten rok. Staramy
się, żeby idea naszych działań zaistniała w
świadomości mieszkańców Bielan. Naszym
celem jest uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w
dzielnicy – powiedział Karol Tomaka, kierownik zespołu ds. Mediateki. Chcemy stworzyć
atrakcyjną bazę zajęć przede wszystkim dla
najmłodszych mieszkańców – dodał.
Już w marcu planujemy rozpoczęcie cyklu
warsztatów z różnych metod filcowania. Zajęcia mają pozwolić wszystkim zainteresowanym
poznać szczegółowo techniki filcowania i
różne sposoby ich wykorzystania, a także być
zabawą dla młodszych uczestników tych warsztatów – zdradził nam Tomasz Krzemiński,
pracownik zespołu ds. Mediateki.
Więcej informacji na temat bieżących
działań Mediateki można znaleźć na stronie
http://www.bibliotekabielany.waw.pl w zakładce Mediateka Start-Meta.
T.K.

Fot. Arch. WKU

dokończenie ze str. 1

Widzimy modlący się tłum wokół księdza
Jerzego Popiełuszki, który 31 sierpnia 1980
roku przybył do Huty na prośbę strajkujących robotników, by odprawić dla nich mszę
świętą. Fotografie pokazują Lecha Wałęsę,
który w sumie odwiedził Hutę Warszawa
osiem razy.

Świecidełka, naszyjniki...

INWESTYCJE

Fot. M. D.
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O metrze inaczej
O

Warszawska kolejka podziemna. Znowu! Ale tym razem z dużo ciekawszej strony...
nazywając metro Bramą do Bielan — mówi
członek Zarządu Modzelewski, wspominając
październikowo-listopadowy numer „Naszych
Bielan”.
Rzeczywiście tak pisaliśmy. Jednakże w
toku całego zamieszania związanego z jego
otwarciem, kilka co ciekawszych wątków
niestety nam uciekło. Zresztą nie tylko nam.
— Na początek zapytam, czy ktoś policzył ile
dni dokładnie zajęła budowa, licząc od Kabat,
a skończywszy na Młocinach — pytał retorycznie nas Ryszard Modzelewski.
Faktycznie nie wiemy. — Metro budowano
ponad 25 lat, czyli mniej więcej tyle, ile podob-

Fot. M. D.

warszawskim metrze napisano już
sporo. Zebrało by się tego zapewne
na kilka, bądź kilkanaście grubych
tomów. Jednakże nam się udało
dotrzeć do kilku ciekawostek, które raczej jeśli
nie wcale, to na pewno były bardzo rzadko
publikowane. Zwrócił na nie uwagę członek
Zarządu Dzielnicy Ryszard Modzelewski.
— Ja wiem, że napisano już sporo, jednakże
nie wolno zapomnieć, że jest to nadal najważniejsza inwestycja, nie tylko dla Warszawy,
jak i dla Bielan nie tylko wciągu ostatniego
roku, czy dekady, ale wręcz w całej historii
naszej dzielnicy. Sami zresztą o tym pisaliście,

Ryszard Modzelewski

no stawiano piramidy. W Warszawie było to
dokładnie 9295 dni. Przypominam, że budowa
metra m.in. pomyślnie przeżyła zmianę systemu ustrojowego. Niestety, w efekcie metro w
Warszawie budowano w tempie niecałych 25
cm dziennie, licząc od 1983 r.
Bielański odcinek metra udało się zrealizować w dość szybkim tempie. Nie zapominajmy, że kolejka podziemna „wjechała” na
Bielany dopiero w 2006 r. Tempo robót było
rzeczywiście bardzo szybkie, a co najważniejsze — sprawne. Warto przy okazji nadmieniać,
że tylko przy budowie trzech stacji wydobyto
blisko 200 tys. m3 ziemi. To blisko ćwiartka
kubatury Pałacu Kultury i Nauki.
— Jak zatem widać na tym właśnie przykładzie, to ogrom prac, a w dodatku to nie wszystko. Na trzech wspomnianych wyżej stacjach
sama powierzchnia tafli szklanych to blisko
2,5 tys. m2. To łącznie kolejna ćwiartka, ale tym
razem największego szklanego dachu w Warszawie, jaki posiadają Złote Tarasy. A czy wiecie
Państwo, że sama długość kabli elektrycznych
od Starych Bielan do Młocin to ponad 230 km?
Z Warszawy do Olsztyna jest 215 km. To kolejny
obraz skali budowy metra w stolicy.
Sama obecność metra dla okolicznych
mieszkańców okazała się nie zbyt uciążliwa.
Zdecydowana większość w ogóle nie odczuwa
jego obecności. Ściany w domach nie pękają
od wibracji. Wcale nie dzieje się to wskutek
wolniejszej jazdy składów, lecz dzięki nowoczesnej nawierzchni torowej oraz specjalnym
antywibracyjnym matom, za pomocą których
zostały wyeliminowane wszystkie niekorzystne
drgania.

— Nie ukrywam, że największą dumą napawa mnie widok Młocin, a szczególnie tamtejszego węzła przesiadkowego. To przecież
największy tego typu obiekt w kraju. To nie
tylko dwutorowy tunel o długości blisko 700
metrów, nie tylko stacja metra o powierzchni
prawie dwóch boisk piłkarskich, ale także
sam węzeł komunikacyjny Młociny. Na jego
terenie, jak rzadko w którym miejscu znajdują
się cztery rodzaje komunikacji: kolej podziemna, tramwaj, autobus miejski i autobus
podmiejski. Warszawski Centralny przy nim
„wysiada”, bo chociażby tramwaje są już na
innym terenie. Jest tam też 4-kondygnacyjny
parking strzeżony. Może on przyjąć 984
auta. Łączna powierzchnia tego węzła to 400
000 m2. Dodam tylko, że dziennie ze stacji
metra i samego węzła będzie korzystało ponad
20 000 warszawiaków — podkreśla Ryszard
Modzelewski.
Podaliśmy wyżej tylko kilka co rzadszych
ciekawostek dotyczących najważniejszej bielańskiej inwestycji. Metro co prawda nie było
finansowane z budżetu dzielnicy Bielany, jednakże same władze dzielnicy wraz z mieszkańcami aktywnie uczestniczyły w jego budowie
udzielając licznych rad i sugestii.
W następnym numerze „na cel” weźmiemy
kolejny bielański obiekt. Ciekawych zapraszamy do lektury marcowego wydania.
MD

Za informacje do tego materiału Redakcja szczególnie dziękuje firmom budującym
metro na Bielanach: Przedsiębiorstwu Budowy Kopalń PeBeKa S.A. i Mostostalowi
Warszawa S.A.

To już naprawdę końcówka

N

a zewnątrz śnieg i mróz a w
środku gorąca atmosfera. Prace wykończeniowe „idą pełną
parą”. Zamontowane są już
szklane balustrady w holu wejścia głównego, kamienne blaty, montowane jest
oświetlenie, panele sufitu podwieszanego maskujące klimatyzatory i instalacje.
Trwają testy instalacji wentylacyjnych i
elektrycznych.
To już naprawdę końcówka prac.
Jeszcze dwa tygodnie i zabieramy się za
sprzątanie – mówią pracownicy firmy
Mitex Eiffage (głównego wykonawcy
nowego Ratusza). Niech pan przyjdzie
w przyszłym tygodniu, hol będzie wyglądał znacznie efektowniej, nie będzie
już rusztowań – dodają.
Maciej Podczaski

Fot. M. Podczaski

Raport z budowy Ratusza

Wykańczanie wnętrz pomieszczeń w ratuszu – luty 2009 r.
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Wydział Administracyjno-Gospodarczy (WAG)

Fot. T. Olechowski

Pracownice wydziału

Oprac. Tadeusz Olechowski

Partnerskie przedszkola na Bielanach!
stycznia 2009 r. w „Galerii
Porczyńskich” w Warszawie odbył się II Kongres
Wychowania Przedszkolnego „Kierunek Przyszłość”, pod patronatem
Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej
w Luksemburgu: Pani Ambasador
Barbary Labudy. Podczas kongresu
uczestnikom przybliżono zmiany w
Karcie Nauczyciela, ustawie o systemie oświaty oraz planowane zmiany
w nadzorze pedagogicznym, które
przedstawił Andrzej Pery – obecnie
Ekspert w zespole MEN, a wcześniej zastępca Burmistrza dzielnicy
Bielany. Następnie Mirella Nawrot
– autorka programu Partnerskie
Przedszkole poruszała bardzo ważne
kwestie nauczania wielokulturowego,
oraz praw dziecka w przedszkolu.
Pierwsze Certyfikaty Kapituła
Ogólnopolskiego Programu Partnerskie Przedszkole przyznała przedszkolom w 2003 r. Po 5 latach najaktywniejsze placówki przystąpiły do
recertyfikacji. Wśród nich znalazły
się 2 bielańskie przedszkola. Katarzyna Pawlik - Dyrektor Przedszkola
nr 334 im. „Jasia i Małgosi” przy ul.
Przy Agorze 12 oraz Elżbieta Milej
- Dyrektor Przedszkola nr 181 „Wesołe Nutki” przy ul. Pruszyńskiego
5, z rąk Mirelli Nawrot i Andrzeja
Pery – sekretarza programu, odebrały przedłużenie Certyfikatu na
kolejne 5 lat. W uroczystości wręczenia certyfikatów uczestniczyła
Katarzyna Majdura – główny spe-

cjalista inspektor Wydziału Oświaty
i Wychowania.
Partnerstwo zobowiązuje do
współpracy, tolerancji i ciągłego
podnoszenia jakości pracy. Efekty
działań podejmowanych w wyniku

realizacji programu widoczne są we
wspaniałym rozwoju dzieci, które
wynoszą z przedszkola życzliwy
stosunek do innych, otwartość i ciekawość świata.
Katarzyna Pawlik, Anna Bratek

Fot. Arch. WOW
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II Kongres Wychowania Przedszkolnego „Kierunek Przyszłość”

Katarzyna Pawlik, Elżbieta Milej, Andrzej Pery i Katarzyna Majdura

Informacje dla rodziców dzieci 6-letnich

W lutym br. podczas dni otwartych w bielańskich szkołach podstawowych rodzice mogli obejrzeć pracę oddziału przedszkolnego w wybranej
szkole. Mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, zobaczyć sale, wyposażenie, zabawki, pomoce dydaktyczne, szatnię, poznać organizację dnia,
porozmawiać z nauczycielem i dyrektorem.
Ponadto w terminie od 23 lutego do 4 marca br. odbywać się będą w naszej
Dzielnicy spotkania informacyjne z dyrektorami szkół, w czasie których rodzice
będą mieli okazję zwiedzić szkołę, zapoznać się ze standardem oddziału przedszkolnego oraz poznać ofertę edukacyjną placówki. Dyrektorzy szkół odpowiedzą Państwu na wszystkie pytania oraz postarają się wyjaśnić wątpliwości.
W serwisie informacyjnym www.bielany.waw.pl w dziale Nauka i Edukacja
publikujemy wykaz oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich w przedszkolach i szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 oraz terminy
spotkań rodziców z dyrekcją. Można zapoznać się również z harmonogramem
przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany
Zofia Gajewicz

Ile lat pracuje Pan na tym stanowisku i co należy do Pana najważniejszych obowiązków?
Naczelnikiem wydziału jestem od
grudnia 1994 r. Pracę na tym stanowisku zacząłem od tworzenia siedziby
urzędu dla nowopowstałej Gminy Warszawa-Bielany. Trzeba było zapewnić
miejsce pracy dla urzędników. Wtedy
powstała „tymczasowa” siedziba przy
ul. Przybszewskiego 70/72. W projekcie
planowano jej użytkowanie na kilka lat,
do czasu wybudowania nowego Ratusza. Jak zwykle prowizorki okazały się
najtrwalsze. Ten stan trwa już 14 lat.
Moim najważniejszym obowiązkiem jest zapewnienie właściwych
warunków pracy i utrzymanie w
należytym stanie technicznym siedzib
urzędu dzielnicy.
W jakich sprawach mieszkańcy
korzystają z pomocy wydziału?
Jako wydział mamy niewiele spraw
polegających na bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami. Do naszych
zadań należy dbanie o tablice ogłoszeniowe samorządu i urzędu usytuowanych na terenie Bielan. Uczestniczymy
w przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendach. Najbliższe
przed nami to wybory do Parlamentu
Europejskiego, które planowane są w
czerwcu. Zajmujemy się także kolportażem miesięcznika „Nasze Bielany”.

Fot. M. Podczaski
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Rozmowa z naczelnikiem WAG Zbigniewem Żukiem

iedziba Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
(WAG)Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy znajduje się
przy ul. Przybyszewkiego 70/72, tel.
(022) 834 01 14. Wydział pracuje w
godzinach 8 – 16, od poniedziałku
do piątku. Do zakresu działania
WAG należy zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej
pracy Urzędu Dzielnicy oraz Delegatur Biur.
Strukturę organizacyjną Wydziału WAG tworzą: Referat Obsługi
Administracyjnej (6 osób) i Referat
Gospodarczy (7 osób). Do zadań
pierwszego z nich należy prowadzenie
sprawy związanych z zarządzaniem i
administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem lokali, gdzie
mieści się Urząd. Referat ten prowadzi
także sprawy związane z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji
prowadzonej przez Wydział, zapewnia
zaopatrzenie oraz prowadzi archiwum
zakładowe Urzędu Dzielnicy.
Z kolei Referat Gospodarczy
odpowiada za zapewnienie obsługi
telekomunikacyjnej, transportowej
i technicznej.
Naczelnikiem Wydziału jest
Zbigniew Żuk (e-mail: zuk_z@
poczta.bielany.waw.pl).

Nad czym teraz pracuje wydział?
Jak już wcześniej wspomniałem
przygotowujemy się do organizacji
wyborów. Ale to co najważniejsze i najtrudniejsze przed nami to
przeprowadzka do nowego Ratusza
Urzędu. Jak mieszkańcy zauważyli
przy ul. Żeromskiego 29 (róg ul. Jarzębskiego) kończy się budowa nowej
siedziby. Przed wydziałem wielkie
zadanie polegające na wyposażeniu
obiektu w urządzania technicznie,
umeblowanie, oznakowanie. Należy
urządzić archiwa, pokoje, aby można
było sprawnie przenieść pracowników
do nowych pomieszczeń. Trudnym
logistycznym zadaniem będzie samo
przeprowadzenie urzędników z 10
obecnie funkcjonujących siedzib do
jednej, tak aby jak najmniej utrudnić
mieszkańcom załatwianie swoich
spraw w Urzędzie.

Wybór klasy integracyjnej
w Zespole Szkół nr 56
Szanowni Rodzice!
Wielu z Was zastanawia się właśnie nad wyborem szkoły, w której
Wasze dziecko rozpocznie kolejny etap edukacji. Pragniemy zachęcić
Was do wyboru klasy integracyjnej w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami
Integracyjnymi, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Fontany 1.
Jesteśmy przekonani, że umieszczenie Waszej pociechy w klasie
integracyjnej jest decyzją, która zapewni dziecku wszechstronny rozwój
intelektualny i społeczny, a tym samym ułatwi mu późniejszy start w
dorosłe życie.
Oto kilka przydatnych informacji o funkcjonowaniu klas integracyjnych:
– Mało liczne klasy – oddziały liczące od 15 do 20 dzieci, w tym 3
do 5 niepełnosprawnych;
– Dwóch pedagogów w klasie – nauczyciel prowadzący i pedagog
wspierający;
– Identyczne jak w klasie typowej programy nauczania, system oceniania i promowania;
– Zróżnicowana grupa rówieśnicza pod względem możliwości psychofizycznych;
– Wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych
możliwości każdego dziecka – tego ze specyficznymi problemami i w
pełni zdrowego.
Edukacja w klasie integracyjnej daje każdemu dziecku szansę nauczenia się tolerancji i szacunku dla innych, niezależnie od ich wiedzy,
wyglądu i sprawności. Uczy, czym jest asertywność i empatia. W klasie
integracyjnej rywalizacja ustępuje współpracy.
Zapisując dziecko do klasy integracyjnej, dajecie mu Państwo szansę
nauczenia się integracji, wynikającej nie z poczucia wyższości, nie z litości, ale z szacunku i zrozumienia inności drugiego człowieka.
Warto pamiętać, że edukacja szkolna to zaledwie początek edukacji
obywatelskiej dążącej do tego, aby świat, w którym współistnieją ludzie
sprawni i niepełnosprawni, stał się przyjaznym i radosnym światem
bez barier.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi
Kontakt: www.ZS56.pl, tel. (022) 834 65 68
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Udar mózgu

Lek. med. Wojciech Borkowski

J

est to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu wywołane uszkodzeniem
naczyniowym, trwające dłużej
niż 24 godziny. Dochodzi do niego z
chwilą przerwania dopływu krwi do
mózgu w następstwie zablokowania
lub pęknięcia tętnicy mózgowej.
Następuje zaburzenie tych czynności,
które są kontrolowane przez uszkodzoną część mózgu np. niedowłady
kończyn, zaburzenia mowy.
Mózg należy do bardzo delikatnych narządów, od niego uzależnione
są wszystkie czynności wykonywane
przez człowieka.
Prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu znacząco zwiększa
się przy występowaniu czynników
ryzyka:
• nadciśnienia tętniczego
• cukrzycy
• hipercholesterolemii
• migotania przedsionków
• choroby niedokrwiennej serca
• palenia papierosów
Wśród innych czynników ryzyka
udaru mózgu wymienić możemy
również:
– brak aktywności fizycznej

– nadużywanie alkoholu
– otyłość
– nieprawidłowe nawyki dietetyczne.
Większość tych czynników odpowiada też za inne choroby, w tym
choroby serca (choroba wieńcowa,
zawał). Zwalczając je zmniejsza się
więc nie tylko ryzyko udaru mózgu,
ale też innych poważnych chorób.
Najlepiej nie mieć z tymi czynnikami
ryzyka nigdy do czynienia – a więc
nie palić, uprawiać sport, zdrowo
się odżywiać, nie dopuścić do nadwagi, leczyć istniejące już choroby
(nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) itp.
Lecząc prawidłowo nadciśnienie tętnicze krwi można zmniejszyć ryzyko
udaru aż o 40%.
Wszystkie wymienione czynniki
należą do tak zwanych modyfikowalnych czynników ryzyka, czyli
takich, na które mamy duży wpływ
i których działanie możemy zmniejszyć, a nawet zlikwidować. Niestety
istnieją też czynniki ryzyka, na które
nie mamy wpływu. Starzenie się,
płeć męska (mężczyźni są bardziej
zagrożeni udarem), czynniki genetyczne (większe ryzyko, jeśli rodzice
lub rodzeństwo mieli udar mózgu),
przebyty udar lub zawał serca należą
do tzw. niemodyfikowalnych czynników ryzyka. Osoby z tych grup
ryzyka powinny szczególnie dbać
o prawidłowe ciśnienie i wartości
cholesterolu, stosować odpowiednią
ilość ruchu, rzucić palenie papierosów i spożywać alkohol co najwyżej
w umiarkowanych ilościach.

Potocznie udar mózgu określa
się mianem „wylewu”. Nie jest to jednak precyzyjne określenie. W ponad
80% przypadków udar wywołany jest
niedokrwieniem, czyli zamknięciem
naczynia tętniczego, które doprowadza krew do danej części mózgu.
Do zamknięcia tętnicy może doprowadzić zakrzep powstały w miejscu
niedrożności lub materiał zatorowy,
który przemieścił się do naczynia
mózgowego. Do powstawania zatorów mózgowych przyczyniają się w
szczególności choroby serca: wady
zastawek, zawał serca, migotanie
przedsionków.
Innym źródłem zatorów są zmiany miażdżycowe w tętnicach, które
ulegają fragmentacji i przemieszczeniu się do tętnic mózgowych. Do
udaru niedokrwiennego może także
dochodzić w sytuacji gwałtownego
i uogólnionego spadku przepływu
krwi przez naczynia, który to w
połączeniu ze zwężeniem tętnic mózgowych powoduje niedostateczne
zaopatrzenie mózgu w krew.
Udar krwotoczny mózgu jest
z reguły groźniejszy od udaru niedokrwiennego, spowodowany jest
przedostaniem się krwi poza naczynie mózgowe. W konsekwencji doprowadza do niszczenia tkanki przez
wynaczynioną krew. Najczęściej dochodzi do niego wskutek pęknięcia
drobnych tętnic mózgowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego, miażdżycy lub pęknięcia tętniaka. Wyciekająca z uszkodzonego naczynia
krew uciska mózg i prowadzi do jego

Jesteśmy pod dobrą opieką
stycznia 2009 r. w Galerii
Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta
Gala wręczenia prestiżowych nagród
w Międzynarodowym Konkursie
„EuroCertyfikat 2008”. Wśród laureatów znalazło się kilkadziesiąt
firm z różnych branż, instytucje oraz
placówki medyczne z całej Polski. Z
nieskrywaną przyjemnością informujemy, że spośród nadesłanych
zgłoszeń, pozytywną
opinię Panelu Ekspertów uzyskał m.in. Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz kierowany przez Małgorzatę
Załawę-Dąbrowską.
EuroCertyfikat jest
europejskim wyróżnieniem, potwierdzającym
wysoki standard zarządzania firmą lub instytucją, spełnianie surowych
norm jakościowych oraz
przestrzeganie w biznesie norm etycznych.
Głównym organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe,

przy współpracy z EuroFirma Media,
Polskim Centrum Certyfikacji i
Polską Grupą Doradczą. Przyznana
nagroda stanowi potwierdzenie stosowania systemów zarządzania o najwyższym, europejskim standardzie,
wysokiej jakość świadczonych przez
instytucję usług oraz profesjonalizmu
w podejściu do klienta – pacjenta.
Do tego wyróżnienia swoją pracą
oraz zaangażowaniem przyczyniła

się cała załoga SPZZLO WarszawaŻoliborz.
Jest to również kolejne potwierdzenie i najlepszy przykład doskonale
zarządzanego, kompetentnego zakładu, który stawiając na pierwszym
miejscu wysoki standard obsługi,
sprawia, że każda wizyta pacjenta
jest nie tylko przyjemna, ale przede
wszystkim owocna.
Nina Fronczak

Fot. Arch. SPZZLO
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Nagroda dla SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Laureaci konkursu

obrzęku. Objawy wylewu krwi do mózgu są
podobne do tych, które
występują przy udarze
niedokrwiennym, zwykle jednak występuje
silny ból głowy. Udar
krwotoczny podobnie
jak niedokr wienny,
wymaga leczenia specjalistycznego.
Bywają też stany
ok reśl ane m i anem
przemijających ataków niedokrwiennych mózgu (TIA). Występujące objawy podobne jak w udarze mózgu
(np. zamazana mowa, niedowład
kończyny górnej) trwają od kilku
minut do kilkunastu godzin, po
czym całkowicie ustępują. Jest to
sygnał ostrzegawczy dla pacjenta.
Jeżeli zastosowane zostanie odpowiednie leczenie, możemy uniknąć
udaru.
Objawy udaru zależą od umiejscowienia uszkodzenia mózgu oraz
jego rozległości. Najczęstszym objawem udaru mózgu jest nagłe
wystąpienie:
• niedowładu lub porażenia mięśni twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej
po jednej stronie ciała
• „znieczulenia” twarzy, ręki i/
lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała
• zaburzeń mowy, z trudnościami w zrozumieniu słów oraz w
wypowiadaniu się
• zaburzeń widzenia w jednym
lub obu oczach
• zaburzeń chodzenia z utratą
równowagi i zawrotami głowy
• silnego bólu głowy bez znanej
przyczyny.
Udar mózgu jest stanem naglącym. Gdy pojawią się objawy, nie
można ich bagatelizować. Nie wolno
czekać na samoistne ustąpienie!
Szybkie rozpoznanie to szansa na
skuteczniejsze leczenie. Nawet, jeśli
objawy ustąpią samoistnie, należy
zgłosić się jak najszybciej do lekarza.
Pacjent, który doznał udaru zawsze
wymaga natychmiastowej pomocy
lekarskiej, najlepiej w specjalistycznym oddziale udarowym.
W leczeniu tej choroby bardzo
istotną rolę odgrywa organizacja
systemu opieki medycznej. Chorzy
powinni być leczeni w tzw. oddziałach udarowych. Ideą oddziału udarowego czy działającego na terenie
szpitala zespołu udarowego - jest
wielospecjalistyczna opieka nad
chorym z udarem. Liczne badania
kliniczne wykazały, że leczenie
chorych przez wyspecjalizowane
zespoły istotnie skraca czas pobytu
pacjenta w szpitalu oraz zwiększa
liczbę chorych wypisywanych do
domu w stanie ogólnym dobrym,
mogących prowadzić samodzielny
tryb życia.
Leczenie udaru mózgu nie powinno się ograniczać jedynie do
ostrej fazy choroby, bardzo istotną
rolę odgrywa profilaktyka. Zadaniem prowadzonej profilaktyki jest
uświadomienie społeczeństwu roli

Fot. Wikipedia

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

czynników ryzyka w występowaniu
chorób naczyniowych. W krajach
uprzemysłowionych prowadzenie
takiej akcji uświadamiającej przyczyniło się do zmiany stylu życia
społeczeństwa :
• zaniechania palenia papierosów,
• zmniejszenia spożycia alkoholu,
• zwiększenia aktywności fizycznej,
• stosowania właściwej diety z
ograniczeniem spożycia pokarmów
zawierających tłuszcze.
Wykazano również, że bezpośredni wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru ma:
• skuteczne leczenie nadciśnienia
tętniczego i cukrzycy
• stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego pacjentom po zawale
mięśnia serca z objawami migotania
przedsionków oraz swoistymi czynnikami ryzyka,
• leczenie hipercholesterolemii
u osób po zawale mięśnia sercowego.
Nie mamy niestety leku, który
ratowałby w sposób zdecydowany
uszkodzenie mózgu powstałe w wyniku niedokrwienia czy też wylewu
krwi. Jednak właściwe postępowanie
ogólnomedyczne oraz wczesna rehabilitacja przynosi dobre rezultaty.
Największa poprawa u pacjentów
po przebytym udarze następuje w
ciągu pierwszych kilku tygodni około sześciu miesięcy. Po tym czasie
ponad połowa chorych jest w stanie
samodzielnie funkcjonować. W
udarach powstających na tle niedokrwienia rehabilitacje rozpoczyna się
już po kilku dniach od wystąpienia
udaru. W przypadku udarów krwotocznych proces ten opóźnia się o
kilka tygodni.
Prawidłowa rehabilitacja powinna polegać na:
• usprawnieniu ruchowym pacjenta (nauka chodzenia)
• terapii mowy
• odpowiednim przystosowaniu mieszkania chorego do jego
potrzeb.
Po przebytym udarze nawroty
występują dość często. W ciągu
roku około 10% chorych doznaje
powtórnego udaru, a w ciągu 5 lat
nawet 40% chorych. Ponownemu
wystąpieniu udaru można jednak
skutecznie zapobiegać, stosując się
ściśle do zaleceń lekarza.
PAMIĘTAJMY: CZAS ODGRYWA KLUCZOWĄ ROLĘ W LECZENIU UDARU MÓZGU !!
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Kto ukradł zimę?

FELIETON

Oto jest pytanie, które mnie dręczy niewypowiedzianie. Ktoś nam ją zwędził, czy co? Jeszcze lat
temu naście, bywały, takie, że - fiu, fiu. Bielany na długie miesiące siarczystym mrozem oraz czapą
białą się pokrywały, urody wielkiej zyskując. A teraz? Szarawo, nijako, depresyjnie, przez co poziom
endorfiny nam spada i libido też. Skandal! Wkurzony tym stanem (równowaga w przyrodzie być
musi), w teren ruszyłem, poszukując prawdziwej zimy.
Leszek Rudnicki

T

u początek dzisiejszego marudzenia następuje, po preludium nader kwiecistym.
Ktoś zauważy przytomnie, czemu
akurat wspomnianą kwestię wałkuję? Już ripostuję: styczeń oraz luty,
raczej mało dziejący się jest w naszej
dzielnicy. Tuż po nowym roku w
hibernację chwilową zapadamy, czekając na wiosenne przesilenie. Część
wydarzeń siłą kontynuacji następuje:
Bieg o Puchar Chomiczówki, ferie
czy oferta kulturalna BOK. Zresztą,
inni autorzy szeroko o tym pisali na
łamach „NB”. Nie będę wchodził im
w „paradę”. Jak niektórzy zauważyli,
lubię łuskać offowe tematy. Nękające myślą nocną przed zaśnięciem
zwykłego Kowalskiego. Który dobrze pamięta, gdy młodzieżą będąc,
śmigał rześko po ślizgawkach przy
SP nr: 5, 133, 209, 214, że o Stawach
Brustmana czy Kępie Potockiej nie
wspomnę. I jeszcze zimy dawniejsze:
- 25º C na termometrze nie robiło

25 stopni mrozu

wrażenia, okopy śnieżne od klatek
schodowych do ulic prowadziły,
Wisła skuta lodem, zamknięte szkoły
plus inne „atrakcje” typu 20 stopień
zasilania. Długo by gadać.
Dylemat bieżący, szybko w swoiste śledztwo się przerodziło. Zaraz
- niczym króliki z kapelusza - różne
wątki poboczne wyskoczyły. Ale, nie
rzucajmy „pereł przed wieprze”. Łaziłem cierpliwie po Bielanach, szukając
rozwiązania tej jakże pasjonującej
zagadki. Pogoda bez wyrazu, zdecydowanie ścierkowata panowała.
Nawet klimatyczne zazwyczaj uliczki Płatnicza czy Kleczewska dość
mizernie wyglądały. Gdzieniegdzie,
od niechcenia biały puch zalegał,
ale tyle, co „kot napłakał”. Przy ulicy Kasprowicza oczy ze zdumienia

przetarłem na rzadki już widok: po
resztkach śniegu i błota, dzielny tata
ciągnął prawdziwe sanki z dzieckiem!
A przecież całkiem niedawno, wśród
śmichów, chichów, tabuny rodziców
z dziećmi się przemieszczały w te i
nazad, tężyznę fizyczną podnosząc.
Każdą osiedlową górkę oblegano,
niczym Kasprowy Wierch w pełni
sezonu. Bezustanna rewia sanek
trwała: począwszy od topornych rękodzieł z rurek spawanych, po drewniane wąskie bolidy, którymi zjeżdżało się na „śledzia”, „wariata” itd.
Obecnie totalna sztampa i łatwizna
przeważa: ojciec - łeb w telewizor,
mama - gary w kuchni przestawia,
dziecko - do kompa przyklejone i tyle
tego jest. Oj, ginie świecka tradycja
w bielańskim narodzie. Niedobrze,
niedobrze. -:(
Tak spekulując odrobinę pesymistycznie, do Lasku Bielańskiego
zawędrowałem. Nie powiem, nawet
trochę zimowo wyglądał ten nasz gaj
lokalny. Czyżby tu ją ukryto? Rozmyślając rezolutnie, szedłem leśnym
duktem. Wtem, coś zaszeleściło w
chaszczach pobliskich. O, Panienko
Przenajświętsza, pewnie odyniec!
Eee, gdzie tam. Lis wyskoczył, też
przestraszony. Staliśmy chwilę,
przyglądając się sobie czujnie. Po
czym umknął, bo zza krzaków zaraz
zielony gościu wyszedł, nie wiem
czy to gajowy był, a może strażnik
przyrody? Łypnął na mnie okiem i
poczłapał dalej. Ups, nagłego olśnienia doznałem. Eureka! Któż będzie
wiedział lepiej - gdzie znikła zima,
niż mieszkańcy naszej dzielnicy?
Koniec języka za przewodnika.
Błyskawicznie wróciłem do
domu po notes i ołówek (w chłodzie długopis - kaput). Przepytałem
szerokie stany społeczne, stawiając
kwestię wprost, choć ciut przewrotne: kto ukradł zimę? Jak zwykle
niezawodni bielańczycy, wykazali
wrodzoną dociekliwość, lotność
umysłu oraz poczucie humoru,
godne zakręconej ekipy spod znaku
„Monthy Pythona”.
• Sprzedawczyni sklepu spożyw-

czego: To oczywiste, dziura ozonowa
ją zniszczyła, ludzie tak zrobili, nie
wiedział pan?
• VIP instytucji pozarządowej:
Sama poszła, bo jej się nie podobało
nad Wisłą. Może wróci? Zawsze
wracają.
• Studentka kulturoznawstwa:
Karaluszka Martinez, która nie
chciała zimy, schowała ją sobie pod
falbaniastą spódniczkę.
• Dozorca posesji: A bo ja wiem?
Dla mnie lepiej, na szufli nie muszę wisieć, żeby śnieg odgarniać. Idź pan już i
nie wnerwiaj ludzi z samego rana.
• Farmaceutka w aptece (Śmiejąc
się): Co takiego??? Nie mam pojęcia.
(Dzwonek do drzwi na zapleczu)
Przepraszam, muszę otworzyć, pewnie dostawa leków.
• Uczeń podstawówki: Zima się
zmroziła i siedzi teraz w lodówce, ona
sama siebie ukradła!
• Listonoszka: Żebym to ja wiedziała. Ale i tak zwalą wszystko na
pocztę! Wystarczy?
• Policjant (Żartobliwie): Serio?
Rozejrzę się. Jak go złapię, nie ma
zmiłuj.
• Urzędniczka: Komputer kradnie
czas, też jest złodziejem, może to on?
• Rencista: Zimę ukradł dziadek
Mróz, bo swoją sprzedał i przepił.
• Fryzjerka: Wszystko przez
pogodę, zima się rozpuściła, znikła,
więc jej nie ma. Ja nie żałuję, nie
lubię zimy.
• Przedszkolak (Opuszcza głowę i milczy zawstydzony). (Jego
mama): Pawełku, pan tylko żartował,
prawda?
• Specjalistka PR: A ukradł ktoś?
Może dwóch takich... A może po
prostu złodzieje? W czasach kryzysu
- who knows?
• Ratownik medyczny: Mam
nadzieję, że nie ten od kurka gazowego!
• Pomoc domowa: Słucham?
Lepiej napiszcie, że na Bielanach autobusy za rzadko jeżdżą, menele hałasują pod oknami, śmiecie fruwają, a
psy robią kupy gdzie popadnie.
• Ochroniarz: Mogę podwójnie?

Odśnieżanie ul. Żeromskiego

Bo jak na serio, to powiem, że przez
zmiany w klimacie, a zbytkując, he,
he, pewnie przez... (padają różne
niecenzuralne treści). Może nie notuj
pan, bo się kto jeszcze przyczepi?
• Fizjoterapeutka: To nie ma nic
wspólnego z koncernami, tak Matka
- Ziemia jest stworzona od tysięcy lat,
że zimy takie są.
• „Złota Rączka”: Badacze wszystkochciejący, co ukradli H2O na swoje
cele nieczyste.
• Kwiaciarka: W której gazecie to
będzie? (Odpowiadam). Acha, niech
się zastanowię. (Po dłuższej chwili)
Naprawdę, nie wiem co powiedzieć.
A, co by pan chciał usłyszeć?
• Kolporter gazetek: Efekt cieplarniany ją ukradł. Zima miejscami
się pozamieniała. Teraz na południu
Europy śnieg pada, a u nas prawie
wiosna. Może to tamci zrobili?
• Animatorka lalek teatralnych:
Zimę ukradły złe duchy, które nie
lubią dzieci.
• Zegarmistrz (Pochylony nad
chronometrem): Dziękuję, mam
poważniejsze sprawy na głowie, nie
chcę żadnych ankiet.
• Kobieta (Nie podała zawodu):
Moje pierwsze skojarzenie? Nikt nie
wie kto ją ukradł i czy naprawdę tak się
stało na Bielanach czy gdzie indziej...
• Biznesman: Żądni pieniędzy
złodzieje lasów tropikalnych.
• Konsultantka usług finansowych: Zimę ukradły ciepłe kraje.
• Zbieracz złomu: No, zaraz,
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zaraz, jak on się nazywał? No ten,
jak mu tam? (Wyciąga spod pazuchy „Wisienkę”, pociąga łyk).
Zapomniałem, ni cholery sobie nie
przypomnę...
• Księgowa: Bilans się nie zgadza? Och, to normalne, przerabiam
codziennie takie rzeczy. Jak w życiu,
tak i w pogodzie!
• Taksówkarz: Mnie tam wsio
ryba, grunt, aby bryka odpaliła i
pasażer był.
• Nauczycielka: Z naukowego
punktu widzenia następują globalne
zmiany klimatyczne. Nieodwracalne!
Dlatego nie ma prawdziwej zimy.
• Informatyk (Wyraźnie rozbawiony): Pewnie wirusik jakiś! Teraz grypa
szaleje. To i pliczek zimowy zniknął.
W tym miejscu nastąpił zaskakujący zwrot akcji. Chyba natura
mi przez ramię zerkała, w/w tekst
głęboko do serca biorąc. Ledwie sondę skończyłem, patrzę: czary - mary.
Zima wróciła! Marna, bo marna, ale
zawsze. I co ja teraz zrobię? Wędrowałem, że nóg nie czuję, intensywnie
tropiłem problem, bielańczyków
zawzięcie ankietowałem, a tu, taki
numer! Wychodzi, że czytelnikom
„makaron na uszy zawijam”. Choć z
drugiej strony patrząc; skąd mogłem
przewidzieć anomalie pogodowe,
szybko przemieszczające się fronty
atmosferyczne itd.? Dzisiaj mróz i
trochę śniegu, jutro jesienna szaruga
w pełnym rozkwicie. Za kilka dni,
znów będzie na odwyrtkę. Nawet
najlepsi synoptycy z IMiGW przy
ulicy Podleśnej zachodzą w głowę,
patrząc zdezorientowani na satelitarne mapy niżów i wyżów barycznych, stacje pomiarowe itp. Obecnie
wszelkie racjonalne prognozowanie,
przypomina nieco „wróżenie z fusów”. Już sam źródłosłów - prógnõsis
- nosi w sobie jakąś dwuznaczność,
niedopowiedzenie... Może dlatego
tak się dzieje? Hę?
Na koniec prawdziwy deser! By
nikt nie powiedział, że bajki z „mchu
i paproci” snuję. Dorzucam kilka
zdjęć; przypomnijmy sobie jak wyglądała prawdziwa zima. Tu, akurat
„stulecia” się nadarzyła, lat temu
dokładnie 30 (przełom 1978/79), co
dzielnie uwieczniłem zamarzającym
chwilami aparatem. Ależ zjawiskowe
Bielany wówczas były! Całe mroźną
bielą pokryte, a mimo to, nikt specjalnie nie narzekał. I wędrowałem
po zaśnieżonej dzielnicy, ciesząc się
wielce, że historyczną okazję trafiłem.
Że będą o niej wspominać za lat naście
w podręcznikach i gazetach. Nie przypuszczałem, że dołączę do piszącego o
tym grona, co niniejszym czynię.
Ps. Dobra wiadomość dla malkontentów: wiosna już 20 marca.

Zima przy ul. Kasprowicza
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KULTURA

OGŁOSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2009
roku oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych
nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma
zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania / wg klasyfikacji budżetowej:
dział 921 rozdział 92105/

OBSZAR PRIORYTETOWY
(zgodnie z programem współpracy na rok 2009):
Dialog międzykulturowy i współpraca międzynarodowa.
Zadanie nr 1:
Realizacja Pikniku Wielokulturowego „Żegnaj lato
na Bielanach”

80.000 zł

OBSZAR PRIORYTETOWY
(zgodnie z programem współpracy na rok 2009):
Upowszechnianie twórczości teatralnej w formie wspierania produkcji
i organizacji oraz eksploatacji teatrów niezależnych na terenie m.st.
Warszawy.
Upowszechnianie kultury w dzielnicach, w tym edukacji kulturalnej
dzieci, młodzieży i dorosłych, działań z zakresu integracji pokoleniowej
poprzez kulturę oraz wspierania artystycznej twórczości amatorskiej
Zadanie nr 2:
Upowszechnianie twórczości teatralnej – warsztaty,
przeglądy oraz produkcja i eksploatacja teatrów
niezależnych

25.000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.
3. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie
kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
5. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki:
inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów,
działalność gospodarczą, koszty utrzymania biura organizacji (ponad te, które
będą niezbędne do realizacji projektu) oraz działalność polityczną i religijną.
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, wynikająca ze
złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację
zadania organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości
dofinansowania w stosunku do wynikającego z poszczególnych ofert.
III. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie nr 1 określone w części I, musi być zrealizowane nie wcześniej niż
od dnia 1 września i nie później niż do dnia 30 września 2009 r. Zadanie nr 2
określone w części I, musi być zrealizowane nie wcześniej niż od dnia 9 maja
i nie później niż do 15 grudnia 2009 r.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania
kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia
umowy.
IV. Warunki realizacji zadania:
1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania
(pkt II 4 oferty):
· Plan promocji wydarzenia.
· Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania,
zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny podać w ofercie informację na temat podwykonawców – wraz
ze wskazaniem zakresu, w jakim będą oni uczestniczyć w realizacji zadania
(pkt V.4. oferty).

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

Bielański Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Ul. Nałkowskiej 11, tel. (22) 835 – 43 – 42

Zapisy osobiście lub telefonicznie
w godzinach pracy konsultantów
Czynny od poniedziałku do piątku
Porady internetowe: pik@poczta.bielany.waw.pl
· Porady prawne – poniedziałki godz. 12.00 – 16.00, czwartki
16.30 – 20.00
· Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego – wtorki 8.00 –
12.00, środy 16.00 – 20.00
· Porady dotyczące uzależnień i przeciwdziałania przemocy
domowej – wtorki, czwartki 15.00 – 20.00
· Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej,
przeciwdziałania przemocy domowej, kryzysów oraz spraw
rodzinnych) – środy 16.00 – 20.00, piątki 10.00 – 14.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE!

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta
nr 2626/2009
z dnia 9.02.2009

Pouczenie:
Za podwykonawcę należy uznać podmiot, który realizuje istotną (kluczową)
dla całości projektu część zadania, mogącą samodzielnie stanowić wyodrębnioną
całość. Przy wyborze podwykonawcy podmioty, które otrzymają dotację będą
zobowiązane stosować ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Podwykonawcami
nie mogą być osoby fizyczne podlegające kierownictwu realizującego zadanie,
tj. pracownicy, jak również zleceniobiorcy (z wyłączeniem przedsiębiorców)
czy wolontariusze. Podwykonawcy mogą realizować jedynie do 30 % ogółu
zadania.
3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i
doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze tj.:
· Kadrę:
· specjalistów o, potwierdzonych dokumentami, kwalifikacjach do realizacji
zadania
· przeszkolonych wolontariuszy.
· Bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową przyrzeczenia najmu/
użyczenia): umożliwiającą wykonanie zadania
Kalkulacja kosztów zadań powinna opierać się o ww. kryteria.
4. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania ustawy o
ochronie danych osobowych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

oświadczeń woli w jego imieniu, ujęte w odpowiednim rejestrze Krajowego
Rejestru Sądowego.
W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania
dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą
być dołączone do oferty.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona
załącznika musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione /zgodnie z zapisami w wymienionym w pkt. 2 dokumencie rejestrowym/.
Upoważnienia do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, dla
osób innych niż ww. muszą być dołączone do oferty.
Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona
musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem
pełnionej funkcji.
Każda strona musi być opatrzona również datą potwierdzania za zgodność
z oryginałem.
Załączone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art. 96 pkt 2 i art.
98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie), mogą również poświadczać
notariusze.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej
kwoty).

V. Termin i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264, poz. 2207).
2. Oferty należy składać w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, ul. Lipińska 2, II piętro, pok. 209 w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 9.03.2009 roku do godz. 16.00 (decyduje data na pieczątce) lub przesyłać
na adres: Wydział Kultury dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Lipińska
2, II piętro, pok. 209.
Oferta, która wpłynie pocztą po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą
konkursową.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
Koperta powinna być opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu podmiotu oraz
nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
Pouczenie:
Wszystkie strony oferty wraz załącznikami winny być ze sobą połączone (np.
zszyte) i ponumerowane. Do złożonej dokumentacji należy dołączyć zestawienie
załączników wraz z ogólną liczbą stron.
Oferty złożone nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
Uwaga:
Przed złożeniem oferty, pracownik Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany może udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta dot. wymogów
formalnych (ul. Lipińska 2, pok. 209, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00
- 16.00, tel. 669-01-78).

VII. Termin i tryb wyboru oferty:
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenie ich kompletności i prawidłowości, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt VI, w niniejszym ogłoszeniu nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert, w
obecności co najmniej dwóch pracowników, upoważnionych przez Burmistrza
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2. Oceny formalnej ofert dokonują pracownicy wydziału upoważnieni przez
Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Oferty nie spełniające wymogów
formalnych nie będą rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści ogłoszenia,
dokona Zespół ds. Opiniowania Ofert powołany Zarządzeniem Prezydenta
m.st. Warszawy.
4. Po analizie złożonych ofert Zespół ds. Opiniowania Ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi m.st. Warszawy nie później niż
w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.
5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w
drodze zarządzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy).
7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje
się trybu odwoławczego. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstawą
do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
8. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione,
których oferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowywanie żadnej z ofert.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VI. Wymagana dokumentacja:
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z
Krajowego Rejestru Sądowego.
Pouczenie:
Oferta oraz załączniki muszą być złożone w jednym egzemplarzu. Wszystkie
pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W miejsca które nie odnoszą się
do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. W dokumencie nie wolno dokonywać
skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji
„niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru. We wskazanych
miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie
osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie) za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności – za okres
od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych organów nadzorujących za ostatni rok obrachunkowy. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – musi składać się z trzech elementów:
bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
Jeśli termin składania ofert przypada przed 31 marca 2009 roku i podmiot nie
posiada jeszcze sprawozdania finansowego za 2008 rok, należy złożyć wówczas
dodatkowo informację finansową za rok 2008 sporządzoną zgodnie ze wzorem
zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Dopuszcza się możliwość złożenia informacji finansowej w innej formie w
następujących przypadkach:
· organizacje działające krócej niż rok składają sprawozdanie na druku
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z podaniem okresu, za
jaki zostało sporządzone;
· podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego) składają oświadczenie na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
5. Statut organizacji.
6. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we
wniosku partnera (pkt V.1 oferty).
7. Oświadczenie podmiotu zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do niniejszego
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Załączniki dodatkowe:
Dokument (y) poświadczające prawo zajmowania lokalu (lokali), w którym
/ których realizowany ma być program np.: akt własności, umowa najmu,
umowa użyczenia lub porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu. W przypadku realizowania programu w kilku miejscach, należy dołączyć dokumenty
poświadczające prawo zajmowania wszystkich lokali/ miejsc – jeżeli zadanie,
na które ogłoszony jest konkurs, tego wymaga.
Do oferty mogą być załączone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub
o przedkładanym projekcie.
Pouczenie:
Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą
podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania

VIII. Kryteria wyboru ofert:
1. Kryteria formalne:
a. Podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
b. Cele statutowe podmiotu muszą być zbieżne z zadaniem określonym w
niniejszym ogłoszeniu.
c. Oferta musi zostać złożona prawidłowo i terminowo, tj. zgodnie z wymogami pkt V i VI.
Przekazane do rozpatrzenia pod względem merytorycznym będą jedynie
oferty spełniające wszystkie kryteria formalne.
2. Kryteria merytoryczne:
a. Zadanie adresowane do mieszkańców Warszawy.
b. Złożona oferta zgodna z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.
- planowanie zadania: przydatne, realne i innowacyjne, dla dużej liczby
potencjalnych odbiorców,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do harmonogramu (zakresu
rzeczowego) zadania,
- zadeklarowany udział finansowych środków własnych,
- właściwe kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować
zadanie i odpowiednie zaplecze lokalowe,
- wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania.
c. Pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu (na podstawie
dokumentów i wcześniejszej współpracy z m.st. Warszawa).
d. Pozytywna ocena realizacji zadań zleconych dotychczas z uwzględnieniem
rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.
e. Doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem oferty.
IX. Dotacje na realizację podobnych zadań w latach 2007 – 2008:

Numer i nazwa zadania
Realizacja Pikniku Wielokulturowego „Żegnaj lato na Bielanach” połączonego z prezentacją twórczości
artystycznej innych narodów.
Realizacja programów edukacyjnych z zakresu działalności twórczej
lub wiedzy o lokalnym dziedzictwie
kulturowym, adresowanych do
wszystkich grup wiekowych mieszkańców Bielan.
Realizacja cyklicznych przeglądów
i konkursów działalności twórczej.

Kwota dotacji w roku
2007
2008
37.000 zł

60.000 zł

25.000 zł

24.500 zł

15.000 zł

20.000 zł

Formularz oferty oraz druk oświadczenia wymieniony w ogłoszeniu dostępne
są na stronie internetowej m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/ngo
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Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji

Odpowie za znęcanie
się nad rodzicami

Policjanci z Bielan zatrzymali
28-latka, który od dłuższego czasu
znęcał się nad swoimi rodzicami.
Rodzice nie mogli już dłużej znieść
awantur i szantażowania przez
własne dziecko i zwrócili się o
pomoc do policjantów. Tomaszowi
P. zostały przedstawione zarzuty za
znęcanie się psychiczne nad rodziną
oraz za posiadanie środków odurzających. Wobec mężczyzny sąd
zastosował dozór.
W miniony weekend, oficer dyżurny bielańskiej komendy otrzymał
informację, że na ulicy Jarzębskiego,
syn znęca się nad swoimi rodzicami.
Natychmiast pod wskazany adres
udali się funkcjonariusze z bielańskiej patrolówki. Policjanci, którzy
przyjechali na miejsce zastali pijanego 28-latka. Na miejscu okazało się,
że syn od kilku miesięcy znęca się
nad swoimi rodzicami, znieważa ich,
używa wobec nich słów wulgarnych.
Ostatnio również groził zniszczeniem ich mienia, jeśli nie wpuszczą
go do mieszkania.
Ponieważ nie było to pierwsze
tego typu zachowanie 28-latka,
rodzice postanowili przerwać milczenie i złożyli zawiadomienie

Panu
Krzysztofowi Sabbo
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają

na policji. Podczas przeszukania
mundurowi znaleźli u Tomasza P.
susz roślinny. Po badaniu okazało
się, że jest to marihuana. Narkotyki
zostały zabezpieczone, a mężczyzna
zatrzymany.

Ukradł kartę
i wypłacił pieniądze

28-letni Marcin W., wczoraj,
trafił w ręce kryminalnych z Bielan,
kilka dni po tym jak ukradł swojej
dziewczynie kartę bankomatową i
wypłacił z jej konta 1 400 złotych.
W niedługim czasie po otrzymaniu
zawiadomienia o kradzieży policjantom udało się zatrzymać złodzieja i
przedstawić mu zarzuty. Mężczyzna
przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał karze.
Jak ustalili funkcjonariusze z
bielańskiej komendy, pokrzywdzona

z Marcinem W. tworzyli parę przez
kilka lat. Po pewnym czasie ich znajomość skończyła się. Mężczyzna
wyprowadził się z domu, wcześniej
jednak ukradł swojej konkubinie
kartę bankomatową. Był kilka
razy świadkiem jak pokrzywdzona
wypłacała pieniądze z bankomatu i
zapamiętał numer PIN. Wykorzystał tę wiedzę i trzykrotnie w bardzo
krótkim odstępie czasu, wypłacił z
jej konta 1 400 złotych. Pokrzywdzona próbował rozmawiać na ten
temat z 28-latkiem, lecz niestety nie
przyniosło to żadnego rezultatu.
Właścicielka karty bankomatowej
złożyła wówczas zawiadomienie o
kradzieży.
Sprawą od razu zajęli się kryminalni z Bielan. Przeprowadzili oni
szereg czynności zmierzających do
ustalenia aktualnego miejsca pobytu
złodzieja. Na szczęście poszukiwania nie trwały długo, gdyż policjanci
wczoraj, w miejscu pracy, zatrzymali
28-latka.
Marcinowi W. już zostały przedstawione zarzuty. Odpowie on teraz
za kradzież karty bankomatowej i
wypłacanie z niej 1 400 złotych. 28latek przyznał się do zarzucanego
czynu i dobrowolnie poddał karze.
(eb)

Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji oferuje zatrudnienie na stanowiskach:
– mechanik samochodowy
– elektromechanik
– diagnosta samochodowy
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 022 603-60-69,
w godz. 8-16.

Panu Wojciechowi Borkowskiemu
Radnemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Ojca
Przekazują
Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości dzielnicy Bielany
Naszemu Koledze

Jednostka Samorządowa
Wrzeciono
Jednostki samorządowe
działające na terenie
Dzielnicy Bielany
Komisja Samorządowa,
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
Rady Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy

t y c z e ń , pi e r w s z y
miesiąc nowego 2009
roku zaskoczył mieszkańców stolicy bardzo niskimi temperaturami - zima
ukazała swoje prawdziwe
oblicze. Dla dzieci, które
w tym czasie odpoczywały
od obowiązku szkolnego
podczas ferii to sama przyjemność. Dla strażników miejskich
natomiast to sygnał do zwiększenia
aktywności skierowanej w stronę osób
pozostających bez dachu nad głową i
najbardziej potrzebujących pomocy.
Mam na myśli osoby bezdomne, które
z pomocy niesionej przez strażników
korzystają. W wyniku stałej współpracy w tym zakresie z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej udało się m.in.
niewidomą kobietę przebywającą na
terenie ogródków działkowych umieścić w schronisku dla bezdomnych
przy ul. Stawki.
Wielokrotnie w poświątecznym
okresie funkcjonariusze na terenie
dzielnicy Bielany udzielali pomocy
przedmedycznej osobom samotnym
i opuszczonym.
W dniu 08.01.2009 r. przy ul.
Marymonckiej 16 , w nie ogrzewanym i nie posiadającym oświetlenia
pustostanie funkcjonariusze znaleźli
wyziębioną i skrajnie wyczerpaną kobietę. Na miejsce wezwano Pogotowie
Ratunkowe, które zabrało w/w do
Szpitala Bielańskiego.
Uniknąć tragedii w skutek wyziębienia organizmu udało się dzięki
niesionej pomocy w dniu 15. 01.2009 r.
mężczyźnie w rejonie ul. Żeromskiego.
Zwiększona uwaga funkcjonariuszy w
porze nocnej pozwoliła na szczęśliwe
zakończenie interwencji podjętej w
stosunku do tego mężczyzny , będącego w stanie ciężkiego wyziębienia
organizmu. W trakcie oczekiwania
na Pogotowie Ratunkowe funkcjonariusze udzielili potrzebującemu
niezbędnej pomocy.
Stałe kontrole miejsc gromadzenia się osób bezdomnych a także
zwiększona czujność funkcjonariuszy
pozwoliła na przetrwanie osobom
bezdomnych okresu z dokuczliwą
falą mrozów. Sukcesem można natomiast nazwać fakt, iż nie odnotowano
żadnego przypadku w tym okresie
zamarznięcia osób oraz umieszczenia
kilkorga bezdomnych w schronisku.

Ze względu na okres
ferii zimowych funkcjonariusze zapewniali bezpieczeństwo dzieciom
, które nie wyjechały z
miasta ale czynnie uczestniczyły w imprezach
zorganizowanych przez
władze dzielnicy. „ Zima
w mieście” po raz kolejny
przebiegała bez większych zakłóceń
dzięki kontrolom strażników placówek oświatowo- wychowawczych
biorących udział w akcji. Nadzorem
funkcjonariusze objęli również oczka
wodne na terenie dzielnicy, gdzie
podczas mroźnych dni gromadziły
się dzieci i młodzież. Stałe kontrole
Parku Kępa Potocka, Stawów Brustmana i Stawów Kellera pozwoliły na
bezpieczne korzystanie młodzieży
szkolnej z uroków zimy.
Na uwagę zasługują działania pod
nazwą „Bezpieczny Pasażer” przeprowadzone przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej również w okresie
ferii zimowych. Podjęto je z własnej
inicjatywy po przeprowadzonej analizie zagrożeń. Wytypowano linie
tramwajowe i autobusowe, gdzie wystąpiło najwięcej zdarzeń dotyczących
naruszenia porządku publicznego.
Celem działania było zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa pasażerów
oraz egzekwowanie przestrzegania
obowiązujących przepisów prawa.
Kolejnej tragedii udało się zapobiec w dniu 25.01.2009 r. w rejonie ulic
Marymoncka i Żeromskiego. Podczas
patrolowania w/w ulic funkcjonariusze zauważyli kobietę na środku
jezdni , która rozrzuca rzeczy osobiste
i stwarza zagrożenie własne i innym
uczestnikom ruchu. W wyniku podjętej interwencji , podczas rozmowy
udało się ustalić, że kobieta chciała
popełnić samobójstwo. 23 latka była
roztrzęsiona, pomimo iż jej wypowiedzi były nielogiczne udało się ustalić,
że kobieta chce zginąć, co wielokrotnie
podczas rozmowy powtarzała. O fakcie tym jak twierdziła poinformowała
rodzinę w liście pożegnalnym. Umiejętności negocjacyjne funkcjonariuszy
poskutkowały. Uspokojona kobieta z
bardziej pozytywnym nastawieniem
do życia została przewieziona do
Szpitala Bielańskiego.
Nina Pesta, V Oddział Terenowy
Straży Miejskiej

Dnia 20 lutego 2009 roku zasnął w Panu

ŚP. Ksiądz Prałat Witold Jankowski
Kapelan Jego Świątobliwości
Przeżył 86 lat, w kapłaństwie 57 lat
Proboszcz parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie
w latach 1972-1998, a do 1998 r. rezydent tej parafii.
Budowniczy kościoła pw. Maryi Matki Zawierzenia
na Wawrzyszewie.
Nie umiera ten kto pozostaje w sercach i pamięci wiernych
Wdzięczni za dobre słowa i serce
Chór Parafialny

Wojciechowi Borkowskiemu

Panu Benedyktowi Rupiewiczowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

kierownikowi Zespołu Estradowego „Bielany”
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Koleżanki i koledzy
z Koła Radnych Lewicy Warszawa Bielany

MAMY
przyjaciele z zespołu „Bielany”
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PODRÓŻE

SOMALILAND – kraj, który nie istnieje...

Artykułem tym rozpoczynam cykl podróżniczy, który ma na celu przybliżenie czytelnikom „Naszych Bielan” mało znanych miejsc, które odwiedziłem
podczas swoich wypraw po świecie. Członek Zarządu Dzielnicy Ryszard Modzelewski.

Fot. M.D.

H

którzy myśleli, że wystarczy tylko pokazać na
granicy zielony banknot o większym nominale
i wszystko samo się załatwi. A tymczasem
granica położona jest 35 kilometrów od miasta
i osobom, które nie zostaną przepuszczone
przez granicę, kierowca będzie musiał albo
oddać większą część zapłaty za kurs lub wręcz
je odwieźć z powrotem. Nasza odprawa na
szczęście przechodzi szybko, czego nie można
powiedzieć o naszych współpasażerach, którzy
przewożą „kontrabandę” w postaci niezliczonej
ilości klapek, butów itp.
Skuleni (4 osoby na tyle terenowej Toyoty) pędzimy przez pustynię. Nogi mam
podkulone, głowa i inne część ciała bolą od
ciągłego uderzania w twarde siedzenie lub
sufit. Jest ciemno. Wokół nic nie widać. Nagle
na środku pustyni ukazuje się nam zakopany
w piachu inny samochód. Stajemy, chętnie
zapytałbym kierowcy ile to potrwa, ale nie ma
szans, zna tylko somalijski a poza tym i tak
nas nie lubi, więc nie powie. Siedząc sobie z

Fot. R. Modzelewski

istorycznie, ziemie obecnego Somalilandu były okupowane od wielu stuleci
przez Arabów, Portugalczyków czy
Egipcjan. Pod koniec XIX wieku teren obecnej
Somalii został podzielony pomiędzy Francję
(obecnie Djibouti), Wielką Brytanię (obecny
Somaliland) i Włochy (obecnie głównie Etiopia
i Erytrea). W 1960 roku na fali dekolonizacji
powstała Republika Somalii.
Pierwszy raz o Somalilandzie usłyszałem
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Wtedy właśnie po ponad 30 latach od powstania Somalii, 18 maja 1991 roku na terenie byłego Somalii brytyjskiego powstała Republika
Somalilandu.
Oficjalnie pomimo posiadania wielu
atrybutów państwowości tj. demokratycznie
wybranego prezydenta, rządu, policji czy
waluty (szyling somalilandzki) – kraj, poza
nielicznymi wyjątkami nie został uznany przez
społeczność międzynarodową.
29 października 2008 roku w stolicy Somalilandu Hargeisie wybuchły trzy samochody
pułapki, zabijając 39 osób. Czytając doniesienia
o tym wydarzeniu jeszcze w hotelu w Addis
Abebie miałem mieszane uczucia. Z jednej
strony cieszyłem się, że poprzedniego dnia (a
więc w dzień zamachów) udało mi się zdobyć
wizę. Jednak z drugiej strony zastanawiałem
się, czy jechać w takim momencie do kraju,
który nie jest do końca bezpieczny — i to z
kobietą.
Postanowiliśmy, że zobaczymy, sytuacje
rozwinie się. Na razie czekała nas północna
Etiopia i Djibouti. Prawie 3 tygodnie później
sytuacja wcale nie wyglądała lepiej. W międzyczasie odwołano nam lot z Hargeisy do Addis
Abeby – co spowodowało, że znalazłem się
na oficjalnej liście zaginionych. To oznaczało
również konieczność zmiany zaplanowanej
trasy. Wiadomości z Internetu też nie napawały
optymizmem. Ludzie bądź nie wiedzieli, co się
dzieje, bądź pisali, że wszyscy biali pracownicy
opuszczają kraj. Nie wyglądało to dobrze, ale w
dniu wyjazdu decyzja była jedna – jedziemy.
Podróży z Djibouti do Hargeisy trwa od 16
do 24 godzin. Początek nie był zachwycający.

Pomnik Niepodległości w stolicy Somalilandu – Hargeisie

Najpierw kierowca chciał odjechać z naszymi
bagażami. Potem miejscowi naganiacze chcieli
nas naciągnąć na większe wydatki. Po około 3
godzinach perswazji, obrażania się i grożenia,
że dzisiaj nigdzie nie pojedziemy — wreszcie
ruszyliśmy.
Kierowca zdecydowanie nas nie lubi.
W ogóle nie chciał zabrać „białych turystów”.
Pewnie wcześniej spotkał kilku „westmanów”,

boczku i obserwując, jak miejscowi próbują
odkopać auto, muszę przyznać, że miałem
mieszane uczucia. Z jednej strony napawałem
się widokiem właśnie wschodzącego księżyca
nad pustynią, z drugiej jednak miałem duszę
na ramieniu. Przecież gdyby ktoś chciał nam
wyrządzić krzywdę, to nikt nawet nie wiedziałby, gdzie nas szukać. Na szczęście skończyło się
tylko „groźbami”, że zostaniemy na miejscu na

cała noc, co po moim stoickim – „To trudno,
przenocujemy” – spowodowało, że miejscowi
przestali się nami interesować.
Około 4 nad ranem zatrzymujemy się
w jakiejś miejscowości (3 chaty na krzyż).
Kierowca karze nam wysiąść. Myśląc, że to
przerwa, idziemy na stronę. Kiedy wracamy
— wszyscy śpią. Jest zimno, a ja mam na sobie tylko koszulkę z krótkim rękawkiem. Nie
mamy wyjścia. Musimy jakoś tę noc przeżyć.
Na wszelki wypadek jednak kładziemy śpiwór
przed Jeepem, najwyżej kierowca nas przejedzie (w końcu nas nie lubi), ale na pewno nie
odjedzie bez nas. Zmęczony bardziej psychicznie niż fizyczne natychmiast zasypiam.
Po około 2 godzinach snu budzi nas motor
naszego samochodu, to nasz kierowca mówi
nam dzień dobry. Później już tylko wspinanie
się przez góry (cały czas zastanawiam się kiedy
spadniemy w przepaść) plus kilka godzin po
piachu. Wreszcie po 18 godzinach jazdy jesteśmy w Hargeisie. Dopiero tu kierowca docenił
nasze zachowanie w czasie podróży, bo w odróżnieniu od innych pasażerów nie mieliśmy
żadnych problemów na granicy oraz nie kazaliśmy mu zatrzymywać się na postojach – pewnie i tak by nas nie zrozumiał. My natomiast
mijając kilka samochodów, przy których ludzie
rozkładali się całymi rodzinami, czekając na
ich naprawę doceniliśmy dobre przygotowanie
samochodu na tak trudną drogę.
Pierwsze chwile w Hargeisie nie napawają
optymizmem. W hotelu przejmuje nas facet
z immigration office i mówi, żeby nigdzie
samemu nie chodzić i gdybyśmy chcieli wyjechać poza miasto, to tylko on nam może
w tym pomóc. Dopiero wieczorem udaje
nam się „złapać” polecanego w Lonely Planet
właściciela hotelu, który potwierdza, że nie
może nam pomóc w załatwieniu wycieczki
poza Hargeisę. Mamy się spotkać jutro. Rano
spotykamy się na śniadaniu z Abdi Abdi, który
okazuje się bardzo ciekawym człowiekiem,
studiującym kilka lat w Stanach Zjednoczonych i podróżującym po świecie. Mówi nam,
że na ulicach jest niespokojnie i, że wyjechać z
Hargeisy możemy tylko z uzbrojoną ochroną.
Ponadto informuje nas, że biali pracownicy
wyjechali z miasta, a rząd spanikował i bojąc
się, że nie może zapewnić bezpieczeństwa w
kraju, zabronił wydawania wiz obcokrajowcom. Myślę sobie – słaba to demokracja, którą
mogą wstrząsnąć 3 bomby – ale mamy przed
sobą ważniejsze problemy.

Do Berbery pewnie już nie dojedziemy,
ale spróbujemy się dostać do Las Geel, które
jest położone około 50 km na północ od
stolicy. Znajduje się tam stanowisko archeologiczne z prehistorycznymi rysunkami na
skałach. Miejsce to zostało odkryte przypadkowo dopiero w 2002 r. przez francuskich
archeologów, dzięki którym rok później
można było te rysunki oglądać. Żeby dojechać do wykopalisk trzeba zdobyć zgodę
ministerstwa kultury oraz załatwić ochronę.
Budynek wielkości małej szopy okazuje się
naszym celem. Płacimy za „bilet” i ochronę
w postaci żołnierza. Najpierw jednak nasz
„anglojęzyczny ochroniarz” jedzie z nami
do arsenału po swoją broń. Patrząc na niego
mamy nadzieję, będzie wiedział, jak jej użyć w
razie potrzeby. Jeszcze tylko minięcie punktu
kontrolnego, na którym widać antagonizm
pomiędzy wojskiem i strzegącymi rogatek
policjantami, którzy nie są zbyt zachwyceni
faktem, że daliśmy zarobić żołnierzowi, a
nie ich koledze po fachu. Samo Las Geel
okazuje się bardzo ciekawym miejscem, które
naprawdę warto odwiedzić. Niektóre rysunki
dochodzą do metra wysokości i są bardzo
dobrze zachowane.
Szczęśliwie wracamy do hotelu, ale Abdi
Abdi mówi, że lepiej żebyśmy od razu wyjechali do Etiopii. Nie jestem zadowolony,
bo robi się późno, a krzątania się po niezbyt
bezpiecznej granicy nie uważam za najlepsze
wyjście. Skoro jednak właściciel hotelu, miast
na nas zarabiać, chce byśmy wyjechali, to coś
musi być na rzeczy. Robi się ciemno, mijamy
kolejne posterunki, wreszcie granica. Tu niespodzianki się nie kończą. Pogranicznik informuje nas, że granica na noc jest zamykana,
choć w żadnym przewodniku nic na ten temat
nie jest napisane. Ale facet się zarzeka, że tak
jest. Wiem o co chodzi — jak podziękujemy
naszemu kierowcy z hotelu i ochronie, to
pozostaniemy na łasce i niełasce tych ludzi.
Zapewne rano za „dodatkową opłatą wyjazdową” dostaniemy odpowiednie stempelki.
Atmosfera gęstnieje… Wreszcie zmęczeni
dajemy za wygraną. Może jutro się jakoś uda
przejść. Jeszcze tylko odbieram gościowi nasze
paszporty, które chciał schować do szuflady
i idziemy spać. Rano z duszą na ramieniu
idziemy na granicę. Na szczęście pomógł nam
właściciel hotelu, który wezwał innego urzędnika … i znów jesteśmy w Etiopii.
Ryszard Modzelewski

Nasze Bielany nr 2/2009

KULTURA

Był bal karnawałowy

Z kroniki Bielańskiego
Klubu Kombatanta

J

Zabawa na Chomiczówce
śpiewów. Publiczność z miejsca podchwyciła
kilka znanych zaśpiewek, takich na przykład,
jak „Gdzie się podziały tamte prywatki?” albo
„O Maryjanno!” i kilka innych. Tańce, śpiewy,
swawola!
Dodajmy, że nad przebiegiem i organizacją imprezy czuwała dyskretnie Krystyna
Żebrowska – na co dzień instruktor społecznowychowawczy Klubu, a jednocześnie sekretarz
ogniska TKKF „Chomiczówka”.
Na tym można by zakończyć tę króciutką
relację, gdyby nie to, że warto przy tej okazji
zacytować kilka tematów z przebogatego ka-

lendarza imprez kulturalnych organizowanych
przez Klub dla seniorów. Są to na przykład
warsztaty malarskie, koncerty z różnych okazji i bez okazji, warsztaty wokalne, konkursy
plastyczne (także dla dzieci), różne formy
spotkań integracyjnych, dyżury pielęgniarskie
z poradami na temat zdrowia. Można by tak
długo wymieniać... Dla każdego coś miłego –
stosownie do zainteresowań.
Krótko mówiąc, zapraszam Czytelników, w
imieniu kierownictwa Klubu, do odwiedzania
tej placówki. Naprawdę warto.
Mieczysław Pierzchała

Fot. M. Pierzchała

N

ie ma na Bielanach lepszego miejsca do
karnawałowego balowania od Klubu
Mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chomiczówka” przy
ul. Pabla Nerudy 1. I to nie tylko z powodu
odpowiednich warunków lokalowych, bowiem
można się również dobrze bawić i w piwnicy
(np. „Pod Baranami” w Krakowie). Wiem to
z własnego doświadczenia.
W Klubie na Chomiczówce decydującym
czynnikiem dobrej zabawy jest, jak zwykle
tutaj, znakomita organizacja każdej imprezy.
Wiem to również z własnego doświadczenia. Ostatnio miałem zaszczyt i
przyjemność uczestniczenia w
trzydniówce wigilijnej (15, 16 i 17
grudnia 2008 r.), kiedy to dzieliłem się opłatkiem z zaproszonymi
seniorami i kombatantami. Pamiętano również o mnie 29 stycznia
br., z okazji balu karnawałowego.
Skwapliwie skorzystałem z zaproszenia.
Oficjalnego otwarcia balu dokonał szef Klubu Jacek Bączkowski serdecznie witając zebranych
seniorów, życząc im miłej rozrywki
nie tylko przy suto zastawionych
stołach, ale także na parkiecie.
Seniorzy odpowiedzieli pokazem
tańca towarzyskiego przy muzyce
serwowanej przez doświadczonego
didżeja obsługującego aparaturę
dźwiękową. Zabawa na całego!
Gdzieniegdzie poprawiano sobie
nastrój butelką wina (oczywiście
w ramach prywatnej inicjatywy).
Nie mogło obyć się bez chóralnych

Bielańskie balowanie

Gaudeamus... w Bielańskim Ośrodku Kultury
Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
cyjnej formie – ze swadą i poczuciem humoru
przedstawiła możliwości rozwoju intelektualnego
osób w wieku 50+. Zwróciła przy tym uwagę na
fakt lepszego postrzegania w społeczeństwie osób
starszych i ich intelektualnych aspiracji.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych dzielnicy: zastępca
burmistrza Grzegorz Pietruczuk i wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany – Maria
Mossakowska. Życzyli oni studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku wytrwałości i
satysfakcji w odkrywaniu nieznanych dla siebie
obszarów wiedzy z różnych dziedzin. Potem w
imieniu samorządu Bielan dokonali symbolicznego wręczenia legitymacji studenckich.

Fot. M. Podczaski

W

ładze samorządowe dzielnicy, mając
na uwadze m.in. trudną sytuację
materialną osób starszych oraz
utrudnione możliwości korzystania z oferty
kulturalnej, starają się realizować różnorodną
ofertę o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym skierowaną właśnie do
bielańskich seniorów.
W związku z powyższym Bielański Ośrodek
Kultury powołał do życia Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Uroczysta inauguracja odbyła się 18 lutego
– z tradycyjnym wykonaniem pieśni Gaudeamus
oraz wykładem wprowadzającym Iwony Majewskiej-Opiełki, psychologa pt. „Życie zaczyna się
po pięćdziesiątce”. Prelegentka w bardzo atrak-

Wręczanie legitymacji studenckich UTW
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ak wiadomo, spotkania członków Bielańskiego Klubu Kombatanta organizowane
są w Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza 19 w każdą trzecią środę miesiąca o godz.
13.00. Znany jest już, opracowany przez Stefanię
Dąbrowską z Wydziału Kultury, roczny plan i
tematyka tych spotkań. l tak, po kolei - poza
sprawami różnymi i organizacyjnymi:
21 stycznia: „Powstanie Armii Krajowej”
- wykład przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów płk. Mieczysława
Pewleckiego.
18 lutego: Wykład z przezroczami geofizyka i
polarnika Jerzego Sacewicza (członka Klubu).
18 marca: Relacje członków Klubu na temat
„Dnia Zwycięstwa”.
8 kwietnia: Spotkanie Wielkanocne środowisk
kombatanckich z przedstawicielami władz Dzielnicy.
20 maja: „Udział harcerzy w Powstaniu
Warszawskim” (wspomnienia Szcześniewskiego,
Płaczkowskiej i Śmifasiewicz).
17 czerwca: „ 60 rocznica Powstania Warszawskiego” - relacja Mieczysława Pierzchały.
15 lipca: „Przygotowania do obchodów
rocznicy Powstania Warszawskiego - referuje
Stefania Dąbrowska.
19 sierpnia: Omówienie organizacji uroczystości wrześniowych w Dzielnicy Bielany
- referuje Stefania Dąbrowska.
16 września: Wspomnienia własnych przeżyć kombatanta AK Okręgu Nowogródzkiego,
Witolda Krupowicza.
14 października: „90. rocznica odzyskania
niepodległości Polski”- referują: Mieczysław
Pierzchała i Jerzy Regulski.
18 listopada: Podsumowanie przebiegu uroczystości patriotycznych na Bielanach-przewodniczący Klubu Stanisław Kramarz i sekretarz
Stefania Dąbrowska.
16 grudnia: Spotkanie Wigilijne środowisk
kombatanckich Bielan.
Do zobaczenia: Mieczysław Pierzchała

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
oraz Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” zapraszają do
uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych dla
osób z nadwagą.
Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych – posiadających nadwagę spowodowaną
niewłaściwym trybem życia.
W ramach programu wykwalifikowani
instruktorzy rekreacji prowadzić będą zajęcia:
• Nordic Walking • gimnastyka • aerobic •
aqua fitness.
Udział w zajęciach BEZPŁATNY. Informacje i zapisy w sekretariacie Klubu Mieszkańców „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00
– 20.00, tel. (0-22) 834-76-98.

Artystyczną część inauguracyjnego spotkania wypełnił koncert w wykonaniu Zespołu
Estradowego „Bielany” pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza.
Trzeba podkreślić, że Bielański Ośrodek
Kultury na obecny rok przygotował dla słuchaczy Uniwersytetu wiele propozycji. W programie zajęć znajdą się wykłady i seminaria;
warsztaty plastyczne, komputerowe, teatralne,
muzyczne; zajęcia rekreacyjne oraz przedsięwzięcia turystyczne. Co środa o stałej godzinie
realizowane będą wykłady z różnych dziedzin
nauki – psychologii, medycyny, historii, historii
sztuki. Wśród wykładowców znaleźli się m.in.:
prof. Marian Marek Drozdowski (historyk), ks.
prof. Michał Janocha (historyk sztuki), dr med.
Wojciech Kołodziejczyk, Daniel Artymowski
(kustosz Zamku Królewskiego), Mariola Bętkowska (instruktor Nordic Walking).
Uniwersytet zadba również o ofertę kulturalną dla swoich słuchaczy i informację
o ciekawych wydarzeniach artystycznych
realizowanych w Warszawie i na Mazowszu.
Przewidziane są również wspólne wizyty w
muzeach, galeriach, na wystawach, koncertach
oraz spektaklach teatralnych.
Cieszymy się, iż nowe bielańskie uniwersyteckie przedsięwzięcie spotkało się z niezwykle
licznym zainteresowaniem mieszkańców
naszej dzielnicy i całej Warszawy. Ryszard Kapuściński napisał kiedyś: „Pomimo ogólnego
przekonania, że wszystko wiemy, ciągle jest
jeszcze bardzo wiele rzeczy do odkrycia...”.

Od 17 lutego 2009 r. w Młodzieżowym
Domu Kultury „Bielany” przy ul. Cegłowskiej
39, działa trzeci w stolicy Klub Mam. Mamy
będą się spotykały we wtorki w godz. 11-13, na
swoje spotkania zapraszają również tatusiów.
Uroczyste otwarcie Klubu odbyło się o godz.
12.00 w obecności burmistrza Bielan – Zbigniewa Dubiela, pomysłodawczyni Klubu Joanny Leszczyńskiej-Kudłacik (mamy czwórki
dzieci) oraz 30 mam i ich pociech.
Bielańskie mamy mają mnóstwo pomysłów.
Chcą zapraszać gości, np. lekarzy pediatrów,
mamy „chustowe”, które nauczą inne mamy, jak
wiązać chusty i jak nosić w nich dzieci. Mamy
chcą włączyć się w dzielnicowy projekt placów
zabaw dla dzieci, a przede wszystkim chcą być
ze sobą i rozmawiać o wszystkim.
Na otwarciu obecni byli fotoreporterzy z
gazet: „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczypospolita”,
„Dziennik”, „Chwila dla Ciebie” oraz Teleekspress.

Wydział Kultury

Joanna Boldin

Bielański Klub Mam
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GłOS SENIORA

85 lat z życia hutnika

wej, Stowarzyszenia Żołnierzy AK
„Żywiciel”, 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, Stowarzyszenia Szarych
Szeregów AK, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Klubu Oficerów
Rezerwy Przy Wojskowej Komendzie
Uzupełnień.
Do zadań klubu – prócz spraw organizacyjnych – należy integracja środowiska, organizowanie uroczystości
patriotycznych i pamiątkowych, i inne
formy kultywowania najnowszej historii. Klub współpracuje ze wszystkimi organizacjami kombatanckimi na
Bielanach, Żoliborzu, w Łomiankach,
Babicach i okolicach.

Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Stanisław Kramarz

Irma WieczorkowskaBednarek

P

Dzień weterana

Fot. M. Pierzchała

rzewodniczący Bielańskiego
Klubu Kombatanta Stanisław
Kramarz, jaki jest każdy widzi:
krzepki, dziarski, pełen energii – i
wielce zaangażowany w sprawy klubu
– choć mu 18 lutego strzeliło 85 lat.
Wszystkiego najlepszego, zacny Jubilacie – i tak trzymać! A w prezencie
urodzinowym od Rady Programowej
i redakcji przywołajmy czas, który dla
dzisiejszych seniorów był całą epoką i
przypomnijmy, co nasz Jubilat wtedy
robił.
W chwili wybuchu wojny miał 15
lat, ukończoną szkołę powszechną i
trzy klasy gimnazjum, harcerski mundurek oraz opanowaną sztukę strzelania z broni krótkiej i kabeka, z zapałem
ćwiczoną na krakowskiej strzelnicy
„Sokoła” pod okiem taty legionisty.
Rodzina państwa Kramarzy uciekła
za San, ale zastał ich tam 17 września,
więc znów uciekli do ojczystej Rudawy, i Staś zdał egzamin do Państwowej
Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie, uzyskując
w roku 1943 dyplom technika. Taki był
– rzec można – początek dojrzewania
zawodowego późniejszego wybitnego
specjalisty od wytapiania i hartowania
się stali, cenionego nie tylko przez
hutniczą brać, ale i przez towarzyszy
z gabinetów, choć nigdy do ich grona
nie dołączył.
Oto – na przykład – w roku 1957
Stanisław Kramarz, już magister inżynier i główny metalurg Huty Batory,
zostaje oddelegowany do budującej
się Huty Warszawa, aby nadzorować
rozruch stalowni. Termin – jak to w
owych czasach bywało – goni! A on
tymczasem po trzech dniach wraca
i melduje, że nie może podjąć się
rozruchu, bo stan przygotowania doń
stalowni jest zerowy. Za rok ówczesny
minister hutnictwa znów go wezwał
do Warszawy, aby powierzyć obowiązki szefa rozruchu i szefa wydziału
stalowni stołecznej huty. Wezwany
– owszem – obowiązki przyjął, ale

postawił warunki: natychmiastowego
uzupełnienia kadry warszawskiej
pracownikami dozoru technicznego
i pracownikami fizycznymi z innych
hut, których sam osobiście wybierze;
zapewnienia im mieszkań w stolicy;
tudzież pilnego zaproszenia radzieckiego konstruktora pieców elektrycznych (największych wówczas w
Europie) oraz radzieckiego elektryka,
Warunki zostały spełnione i silna
grupa uruchomiła część priorytetowej
budowli socjalizmu – jak podkreśla
nasz bohater we wspomnieniach – bez
wypadku śmiertelnego. Kto budował
wtedy przemysł ciężki, ten zrozumie.
Ale ad rem, bo póki co trwała
wojna i Stachowi bardziej niż dyplom technika przydała się wiedza o
władaniu bronią, dojrzał bowiem do
przysięgi na wierność ojczyźnie i Armii Krajowej. Konserwował tę broń,
ukrywał, doręczał gdzie kazali, pełnił
służbę z bronią w ręku w oddziałach
rozpoznawczych, w chronieniu obiektów, w których odbywały się odprawy,
brał udział w wielu akcjach zbrojnych,
awansował. Jako kapral podchorąży
organizował m.in. kolportaż prasy i
system łączności między obwodem
Krzeszowice-Rudawa a Krakowem;
jako szef miejscowego wywiadu zdobywał ze współpracownikami informacje o ruchu wojsk nieprzyjaciela,
o krzeszowickiem lotnisku... Wpadł
w grudniu 1944 r. i przewieziony do

Oświęcimia – przeżył tam i doczekał
wyzwolenia.
Zmartwychwstająca gospodarka
jak kania deszczu łaknęła specjalistów, wyszukując – przy niechętnej
temu władzy – niedobitki inteligencji
i fachowców, czyhając na każdego
absolwenta powojennych uczelni.
Stanisław Kramarz dyplom inżyniera
metalurga i magistra nauk technicznych na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie uzyskał w
roku 1950 i natychmiast go wessały
wielkie huty. Więc, choć w tymże roku
zawarł związek małżeński z koleżanką z wojennych lat, byłą łączniczką
panią Władysławą Papiernik, wielką
zasługę wychowania trzech synów
państwa Kramarzy przypisuje raczej
żonie, a niemało było z nimi kłopotów,
bo hutnika wraz z rodziną, jak wielu
specjalistów w tamtych latach, ciągle
gdzieś przenoszono, delegowano,
chłopcy zmieniali szkoły...
Od razu po dyplomie dostał tzw.
nakaz pracy (wszyscy wtedy dostawali
takie nakazy) do chorzowskiej Huty
Batory. Na stanowisku mistrza i kierownika zmiany w stalowni pracował
tam dwa lata. Przeniesienie służbowe
do Huty Częstochowa (późniejszej
Huty Bieruta) na kierownika nowej
stalowni, po której uruchomieniu
mianowano go szefem stalowni Huty
Jedność w Siemianowicach Śląskich;
niezadługo – powrót do Chorzowa

Przemawia Stanisław Kramarz
na „posterunek” głównego metalurga Huty Batory, szkolenie załogi dla
budującej się Nowej Huty. Wykłady
technologii w technikum...
Wreszcie Warszawa z wyżej opisanym rozruchem pieców w bielańskiej
hucie, stanowisko szefa stalowni,
potem głównego technologa stalownika w Dziale Technicznym, i
państwo Kramarzowie osiedli w
stolicy na stałe. W połowie lat sześćdziesiątych Stanisław Kramarz został
głównym specjalistą ds. hutnictwa
w Komitecie Nauki i Techniki, w
latach siedemdziesiątych uzyskał II
stopień specjalizacji zawodowej w
zakresie metalurgii stali. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych
związanych z metalurgią, kawalerem
Orderu Odrodzenia Polski /Krzyż
Oficerski i Kawalerski/, laureatem
wielu odznaczeń za walkę zbrojną i
pracę zawodową. W kombatanckim
wojsku ma stopień porucznika, a w
branży zawodowej – stopień Generała
Górnictwa i Hutnictwa.

***

Stanisław Kramarz jest przewodniczącym Bielańskiego Klubu
Kombatanta od czerwca 2004 r. Klub
istnieje od roku 1993 i zrzesza okręgi
i oddziały: Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajo-

- To Wy tworzyliście tę historię!
– powiedział prezes Zarządu huty
Arcelor Mittal Warszawa Henryk
Hulin, wskazując na plansze ilustrujące minione dziesięciolecia: 1952
– rozpoczęcie na Bielanach budowy
Huty Warszawa, 1957 – początek
produkcji...
I podkreślił, że dzisiejsi właściciele huty, grupa Arcelor Mittal – potentat stalowy na światowym rynku,
odnoszą się z ogromnym szacunkiem
do byłych pracowników, więc spotkania z emerytowaną załogą stają
się tradycją.
Na spotkanie przybyło 90 hutników – weteranów, a na wieść o nim
zgłosiło chęć udziału ponad 200 osób
i prezes Hulin z żalem tłumaczył , że
nie można było zaprosić wszystkich
chętnych, bo jedyna przeznaczona na
takie okazje sala w bloku A nie byłaby
ich w stanie pomieścić.
Goście ze wzruszeniem wspominali lata spędzone w swojej hucie i z
zainteresowaniem słuchali prelekcji
o perspektywach jej rozwoju, o tym,
jak bardzo udało się zmniejszyć
szkodliwe ongiś oddziaływanie na
środowisko /emisję pyłów o 89,3%,
gazów o 63,4%, znaczne ograniczenie
zużycia wody i produkcji ścieków/, o
unowocześnieniu technologii produkcji i zastępowaniu ludzkiego wysiłku
pracą maszyn.
Potem zaś ubrali – jak dawniej
– przygotowane dla nich hełmy i
kamizelki, i wyruszyli na zwiedzanie
nowej walcowni prętów, jednej z najnowocześniejszych w Europie.
Przybył na ów „dzień weterana”
burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel,
a wśród uczestników liczną grupę
stanowili członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Huty Warszawa, wraz z
dzisiejszym gościem „Głosu Seniora”
Stanisławem Kramarzem.

XXV-lecie Klubu Abstynenckiego STEFAN

Setne urodziny Zofii Nawrockiej

Fot. K. Białczyk

W

Zbigniew Dubiel u Pani Zofii

30 stycznia br. sto lat obchodziła Pani Zofia Nawrocka. Jubilatka
mieszka na Bielanach razem ze swoja rodziną. Pani Zofia jest w świetnej
kondycji zdrowotnej, na co zapewne ma wpływ kochająca ją rodzina.
Życzenia zdrowia, szczęścia i długich lat życia Jubilatka przyjęła z
rąk burmistrza Dzielnicy Bielany Zbigniewa Dubiela.
K.B.

sobotę 7 lutego br. obchodziliśmy srebrne wesele abstynenckiego klubu STEFAN.
Obchody, którym patronował burmistrz
Dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel,
zgromadziły ponad 300 osób, widzących
w abstynencji sposób na życie.
W tym budującym spotkaniu ludzi
prowadzących i propagujących zdrowy
styl życia, wzięli udział przedstawiciele
władz Dzielnicy Bielany i radni oraz
reprezentacje organizacji społecznych
i samorządowych, zainteresowanych
na co dzień polityką społeczną i
ochroną zdrowia. Swoje reprezentacje
przysłały 24 kluby abstynencie z całego
kraju. Bardzo życzliwy, dla działalności klubu STEFAN, list przysłał
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Uroczystości,
które prowadziła Joanna Zielińska,
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu
Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin

Abstynenckich, którego częścią jest
klub STEFAN. Słowa hymnu ułożył
klubowy poeta Jerzy Kropielnicki.
Po powitaniach i skrótowym przedstawieniu klubowego dwudziestopięciolecia, kierownictwo klubu wręczyło
listy dziękczynne ludziom z klubu i
spoza klubu oraz organizacjom, dzięki
którym klub mógł przetrwać ćwierć
wieku. Burmistrz Bielan uhonorował
pamiątkowymi statuetkami ósemkę
klubowiczów, którzy przyczynili się
do powstania, przetrwania i sukcesów
klubu STEFAN.
W części artystycznej, uświetniającej obchody, wystąpił zespół
wokalno-baletowy Viva La Musica.
Po występie zespołu, prowadząca wezwała Prezes i V-prezesa klubu, Annę
Kukiełę i Zbigniewa Zielińskiego,
do rozpoczęcia balu walcem Srebrne
Wesele, granym i śpiewanym przez
członków zespołu muzycznego Kro-

kus. W przerwach wystąpiła jeszcze
Monika Ceglińska z klubu Serce,
oraz Anna i Krzysztof Lorencowie,
wspomagani przez Waldka Kropielnickiego, wszyscy z rozśpiewanego
klubu Serce. W jednej z przerw na
salę wjechał 25-kilogramowy tort,
błyskający jubileuszowymi świeczkami i racami. Tortem obdzielono
wszystkich chętnych.
Zakończone po godzinie drugiej
w nocy, uroczystości jubileuszowe
pokazały rosnącą atrakcyjność i
siłę ruchu abstynenckiego. Stały się
żywym przykładem zdrowego stylu
życia i świetnej zabawy bez alkoholu.
Zwieńczeniem ćwierćwiecza działalności klubu dla społeczności Żoliborza i Bielan. Organizatorzy dziękują
wszystkim gościom za przybycie i
stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery
naszego święta.
Zbigniew Zieliński
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DYŻURY RADNYCH W MARCU
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką,
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul.
Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim,
do rzeki Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka
do Mostu Grota-Roweckiego
1. Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny
18a, godz. 18.00 – 19.00
– 5 marca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 12 marca.
2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel. 864-08-76, ul. Marymoncka 35, godz. 16.00 – 18.00.
– 2, 9, 16, 23, 30 marca.
3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.00 – 11.00.
– 10, 24 marca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 10, 24 marca.

4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds. Rodziny
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 3, 10 marca.
5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.00 – 17.00
– 3 marca, godz. 15.00 – 16.00 – 18 marca
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 12 marca.

Dyżury Radnych Okręgu 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. Conrada do ul. Wólczyńskiej)
1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka”, ul.
Pabla Nerudy 1 p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 2 marca.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 12 marca.

4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 2, 16 marca.

2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Indywidualnie: kom. 505 811 303 i e-mail:
mgolen@sgh.waw.pl.

5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 13, 27 marca.

3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych LiD
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności
Gospodarczej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.30 – 19.00.
– 5 marca.

Dyżury Radnych Okręgu 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. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)

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

1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego; członek Komisji Skarbu
i Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds.
Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00 – 18.00.
– 9, 23 marca.

5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 18.30
– 19.30.
– 12, 26 marca.

2. Maria Mossakowska – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 16.30 – 18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej
Rady w czwarty poniedziałek miesiąca.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 2 marca.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 18.00 – 19.00.
– 16 marca.

Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic
Łomianki, 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 leśnym do ul. Trenów, wzdłuż
lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy:
Łomianki, Białołęka i Bielany)
1. Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek Komisji Skarbu, i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej

Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 4 marca.
2. Anna Czarnecka – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 – 17.00.
– 4 marca.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 17, 24 marca.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek
Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 25 marca.
Przychodnia Zdrowia SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 - 18.00.
– 4 marca.
5. Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 9, 23 marca.

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka
Węglowa, Placówka (granica biegnie od
granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany
do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul.
Dziekanowską, między osiedlem Młociny
o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy
Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską,
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego,
ul. Wólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul.
Estrady, po granicy Stare Babice i dalej

po granicy Gminą Izabelin do styku z
Okręgiem IV)
1. Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.30-17.30.
– 2 marca.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 9 marca.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i
Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00 – 17.30.
– 9 marca.
3. Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej;
członek Komisji ds. Rodziny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 17.00-17.45.
– 2 marca.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1,
godz. 18.00- 19.00.
– 2 marca.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 4, 11, 18, 25 marca.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 15, godz. 16.00
– 18.00
– 3, 17 marca.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 10.00-12.00
– 10 marca.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 10.00-12.00
– 24 marca.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej; członek Komisji
Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 3, 17 marca.

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Ekspedientka na etat lub 1/2 etatu do pralni na Bielanach. Tel. 022/79601-29
• Fryzjer potrzebny od zaraz, Bielany. Tel. 022 834 48 23.
• Redakcja miesięcznika zatrudni na pół etatu handlowca. Tel. (022) 864 34 78
• Praca dla młodej dziewczyny do odbierania telefonów. Tel. 0 791 721
594 po godz. 20.00.

SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się starszą osobą od pon.-piąt., 4-5 godz/dziennie. Referencje.
Tel. 693 656 191.
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość w
pełnym zakresie od A do Z. Tel. 605 369 988
• Zaopiekuję się starszą osobą od poniedziałku do piątku, 4 – 5 godz. Tel.
0 693-656-191
• Malarz, ślusarz, spawacz, emeryt poszukuje pracy. tel. 0 517-863-115
(Kazimierz)
• Mężczyzna, 40 lat, samochód, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
produkcji, podejmie pracę, tel. 609-237-087
• Sprzątanie, prasowanie tel. 0 694-653-506
• Malowanie, glazura, terakota, tynki suche, panele, sufity podwieszane.
Tel: 0 503-91-08-84

SPRZEDAM

• Opony continetal 4 sztuki 155/80R”13”. Tel. 0503 520 490. Przebieg
20 tys. km.
• Oryginalne instrukcje obsługi stan idealny, Fiat Panda, rok prod. 2004.
Fiat Uno 09 rok prod. 2000. Tel. 0503 520 490.
• Bezpośrednio, mieszkanie 35 m2, 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka i WC
osobno, na parterze, osiedle Piaski. Tel: 022 663-11-53
• Czarny, dębowy bufet b. tanio sprzedam, tel. 022 835 33 59
• Lampa lecznicza SOLUX na podczerwień do nagrzewania stawów. Tel.
0 505-995-268
• Ciśnieniomierz rtęciowy, sweter z owczej wełny rozpinany ¾ rozmiar
3XL, opony zimowe Trayal z felgami 175/70/14 + kołpaki szt. 4. Tel. 0
505-995-268
• Kaloryfer olejowy 1000 Vat, piecyk elektryczny spiralny, okap kuchenny
trapezowy – szerokość 60 cm, krzesła stylizowane, tapicerowane 4 sztuki.
Tel. 022 751 48 19.

KUPIĘ

• Mieszkanie 2-3 pokojowe do 50m2, 1-5 p., lewobrzeżna Warszawa. Tel.
0505 148 237.
• Samochód marki Opel, lub Skodę Fabię, tel. 0 515-840-487.

LOKALE

• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu bez nałogu. Tel.: 22 83426-48
• Małżeństwo szuka mieszkania – kawalerki – niedrogo. Tel. 0 791 721
594 po godz. 20.00.
• Niedrogie mieszkanie dla małżeństwa, 2, 3 pokoje, niekoniecznie Bielany.
Tel. 0 791 721 594 po godz. 20.00.
• Pracujący, bez nałogów mężczyzna szuka kawalerki do wynajęcia. Tel. 0
791 721 594 po godz. 20.00
• Zamienię bardzo ładną własnościową kawalerkę 26m2 , duży balkon,
widna kuchnia, I-sze piętro, niski budynek w dzielnicy Bielany/Żoliborz,
gotowe do wprowadzenia - na większe własnościowe o powierzchni
45 - 60m2. Tel. 0 692 094 141.
• Pokój do wynajęcia dla uczciwej pani, ul. Kiełpińska przy Metrze Słodowiec.
Tel. 506 930 248.
• Sprzedam mieszkanie 63,5 m2, 4 pokoje II piętro, winda WC i łazienka
oddzielna, podłoga mozajka jasna. Od stacji metra Wawrzyszew 15 min.
Tel. 022 669 57 60, 0511 74 49 85.

USŁUGI

• Naprawa telewizorów w domu klienta, tel.: 0-505 924 334

NAUKA

• Chemia tel. (022) 864 21 04 (pon., wt., pt., g. 16-19)
• Matematyka tel. (022) 864 21 04 (pon., wt., pt., g. 16-19)
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowywanie do klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 698 414 705.
• Angielski Bielany, dzieci, młodzież, skutecznie, korepetycje, konwersacje, gramatyka przygotowanie do matury, materiały gratis, mgr z
doświadczeniem, międzynarodowy certyfikat CAE, tel.: 022 633 75 66,
0 609 979 485
• Matematyka, szkoła podstawowa i gimnazjum, niedrogo a skutecznie.
Tel. 0506-930-248
• Reedukacja- j. polski prowadzi doświadczona reedukator-logopeda. Tel.
0 501 062 183 ( wieczorem).
• Matematyka, 8 lat doświadczenia, przystępny sposób tłumaczenia, dobre
efekty, szkoła podstawowa i gimnazjum. Tel. 506 930 248.

INNE

• Szukam artykułów handlowych do sklepu internetowego. Tel. 0604
289 854.
• Fortepian i flet prosty – nauka od podstaw bez limitu wieku. Doświadczony
pedagog. Tel. 0 507-969-802 lub 22 6631848
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KULTURA

Bielański Ośrodek Kultury w marcu (ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47)
IMPREZY
1.03 (niedziela), godz. 16.00 - Z cyklu ”Impresje Bielańskie” spotkanie pod hasłem „Młodości - ty nad poziomy...”. W programie koncert
Justyny Reczeniedi, gość specjalny poseł
Joanna Fabisiak. Zaproszenia
4. 03 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Wieczory
teatralne w BOK” – „Wyprawa mitologiczna” wg poezji i prozy Z. Herberta w reż. Sz.
Szczykno, w wykonaniu Grupy Teatralnej
Klubu Kultury Falenica. Zaproszenia
6. 03 (piątek), godz. 18.00 - „Podmoskiewskie
wieczory”. Koncert Zespołu Estradowego
„Bielany”. Wstęp 10 zł
Wileńskie Kaziuki w Warszawie
7. 03 (sobota), godz. 10.00 – 16.00 - Kiermasz
Kaziukowy (palmy, pieczywo obrzędowe,
wyroby wędliniarskie), godz. 16.00 - „Wileński
obwarzanek - Kaziukowy spacer po Wilnie”
prelekcja multimedialna Tomasza Kuby
Kozłowskiego, godz. 17.30 - Spotkanie z
Romualdem Mieczkowskim, promocja tomu
wierszy „Przenieść Wilno do serca. Portret
miasta”. Zaproszenia
8. 03 (niedziela), godz. 10.00 – 16.00 - Kiermasz Kaziukowy, godz. 15.00 - Koncert kapeli
regionalnej z Czarnego Boru. Zaproszenia
9.03 (poniedziałek), godz. 19.00 - Otwarcie
wystawy fotograficznej Patrycji Ciosek pt. W
poszukiwaniu ginącego czasu. Zaproszenia
11.03 (środa), godz. 18.00 - „Pamięci Józefa
Piłsudskiego” – wieczór filmów Aliny Czerniakowskiej. Zaproszenia
13.03 (piątek), godz. 18.00 - Otwarcie wystawy Antoniego Napiórkowskiego „Graficznie”
Zaproszenia
15.03 (niedziela), godz. 12.30 - Z cyklu „Dwie
godziny dla rodziny” spektakl „Malutkie słoniątko” i zabawy artystyczne pod hasłem „W świecie zwierząt”. Wstęp 10 zł dziecko, 5 zł dorosły
18.03 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Kawiarnia
Bardów” koncert Piotra Krupy „Bob Dylan”.
Zaproszenia
20.03 (piątek), godz. 18.00 - Z cyklu „Z Muzą
w tytule” spotkanie z Hanną Szymanderską
autorką książek „Polska kuchnia myśliwska”,
„Polska Wielkanoc”, „Przepisy na kaca”. Zaproszenia
22.03 (niedziela), godz. 12.30 - Spektakl „W
bajkowym ogrodzie” dla dzieci 1-3. Projekt
realizowany jest pod hasłem „Zapał do
kultury” przez Fundację Pogotowie Teatralne.
Zaproszenia
25.03 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Poznajemy zwyczaje i kulturę innych narodów”.
Zaproszenia
Zaproszenia można odbierać w sekretariacie
BOK (informacja telefoniczna 022 834 65 47).
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

WYSTAWY
Do 5 kwietnia - Wystawa Antoniego Napiórkowskiego „Graficznie”
Do 13 kwietnia - Wystawa fotograficzna „W
poszukiwaniu ginącego czasu”

EDUKACJA KULTURALNA
28. 02 – 1. 03 (sob – niedz.), godz. 9.00 – 7.00,
godz. 9.00 – 13.00 - Warsztaty papieroplastyki
„Papierowe fantazje – wiosna, święta”. Prowadzi Elżbieta Szmydt (koszt 80 zł)
14 - 15.03 (sob.- niedz.), godz. 10.00 – 16.00
- Warsztaty decoupage – ikony i biżuteria
(stopień zaawansowany). Prowadzi Anna
Michalak (koszt 200 zł, 175 zł dla członków
KKA Womanspace)
14 - 15.03 (sob.- niedz.), godz. 10.00 – 16.00 Warsztaty wizażu. Prowadzenie Teresa Baur.
Koszt 55 zł, Klub Womanspace 40 zł
14 - 15.03 (sob.- niedz.), godz. 9.00 – 17.00
- Warsztaty „Świadomość ciała – terapia tańcem, praca z ciałem”. Prowadzenie Małgorzata
Różycka, Agata Teodorczyk. Koszt 120 zł

21 – 22.03 sob., godz. 9.00 – 17.00, niedz. godz.
9.00 – 13.00 - Warsztaty metodyczne z papieroplastyki „Papierowe fantazje: wiosna i Święta”.
Prowadzenie Elżbieta Szmydt (koszt 80 zł)
28 – 29.03 sob., godz. 10.30 – 18.30, niedz. godz.
10.00 – 14.00 - Warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących „Co w trawie piszczy czyli
wiosenny kiermasz pomysłów na różne okazje”.
Prowadzi Beata Arabska (koszt 100 zł)
11. 03 środa, godz. 8.30, godz. 9.30 - Koncert
umuzykalniający Rewelacje muzycznego baroku. Dawne tańce i melodie dla uczniów bielańskich szkół podstawowych w wykonaniu
artystów Filharmonii Narodowej (2 koncerty)
grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK
17 – 18.03 ( wtorek, środa), godz. 10.00 - Eliminacje dzielnicowe XXXII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Zajęcia stałe
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty z Tygryskiem – zajęcia dla dzieci
2 – 3 lata. Prowadzi Dorota Klee – Adamowicz,
wtorek, 9.45 i 10.45, czwartek 10.00
„Teatr Tańca”. Prowadzi Lidia Zych - grupa starsza - wtorek 15. 30 - 17.00, czwartek 18.0019.30, grupa młodsza - wtorek 17.15 - 18.45
„Alba Rubens” - Zespół tańca nowoczesnego.
Prowadzi Kamila Sadowska, poniedziałek,
środa 18.00 – 19.00
„Make 8 Movez” - zespół hip hop liderzy Klaudia Byś - Kiniewicz, Artur Gałkowski, piątek
16.00 – 18.00, sobota 14.00 – 16.00
„BGGZ” – zespół tańca nowoczesnego, opieka
merytoryczna - Kamila Sadowska, środa 16.00
– 18.00, piątek 18.00 – 20.00
DELAY - Zespół wokalno-instrumentalny,
wtorek 18.00-20.00
„Teatr na Goldoniego”. Prowadzą: Krystyna
Wolańska i Krzysztof Wierzbiański, poniedziałek 16.30 - 18.30 i piątek 15.30 – 17.30
Studio Piosenki - zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15. Prowadzą: Hanna Rek i Benedykt
Rupiewicz, środa i piątek 18.00 -20.00
Klub Miłośników Matematyki - zajęcia dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Prowadzi
Zbigniew Policiewicz, piątek 15.30 – 18.30
WE WSPÓŁPRACY Z OGÓLNOPOLSKĄ FUNDACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia Warszawa-Bielany w ramach programu YEPP (raz
w miesiącu) – uczestniczą przedstawiciele
klubów młodzieżowych
2. Realizacja programu „Moje działanie”

Zajęcia dla dOROSŁYCH
Rysunek i malarstwo - zajęcia dla dorosłych.
Prowadzi Renata Szymanowska, poniedziałek
16.00 – 17.30 i czwartek 18.00 – 19.30
Tkackie Koło Seniorek. Prowadzi Anna Kozłowska, wtorek 16.00 – 19.00
Zespół Estradowy „Bielany”. Prowadzi Benedykt Rupiewicz, poniedziałek 17.00 – 20.00 i
czwartki 18.00 – 20.00

„Chorea Antiqua” - Zespół tańca historycznego.
Prowadzi Zofia Czerwińska, sobota 16.00 – 18.00
Tańce etniczne w kręgu – zajęcia dla pań. Prowadzi Barbara Żuchowska, czwartek 19.00 – 20.30
Kurs tańca towarzyskiego – prowadzi Iwona
Monińska, piątki 20.00 – 21.30
Gimnastyka rekreacyjna dla osób w wieku
średnim. Prowadzi Hanna Klaude – Ler, wtorek i czwartek 17.30 -18.30
Gimnastyka dla pań po mastektomii. Prowadzi Hanna Klaude - Ler, wtorek i czwartek
16.30 – 17.30
Gimnastyka rekreacyjna. Prowadzi Edyta
Doniek, wtorek i czwartek 18.30 – 19.30, 19.30
– 20.30, 20.30 – 21.30
Qi-Gong - chińska gimnastyka relaksująca
prowadzi Joanna Madej, poniedziałek 19.15 –
20.15, czwartek 11.00-12.00
Kurs obsługi komputera. Prowadzi Elżbieta
Makulska, poniedziałek, wtorek, czwartek
18.00-21.00

spotkania klubowe
Spotkania Klubu Seniora BOK
- poniedziałek 12.30 – 15.00
Wstęp dla członków Klubu
Klub gier towarzyskich ( brydż, szachy) czwartek, godz. 16.00 - 20.00
Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu (drugi wtorek
miesiąca) godz. 17.00
Spotkanie Związku Polskich Fotografów
Przyrody – Oddział Mazowiecki(trzeci wtorek
miesiąca) godz. 18.30
Uniwersytet III Wieku w Bielańskim Ośrodku
Kultury.
Wykłady w każdą środę miesiąca o godz.
11.00. Informacja szczegółowa o trybie organizacji zajęć dodatkowych na stronie www.
bok-bielany.eu oraz w sekretariacie Uniwersytetu w miejscu, w każdą środę w godz. 10.00
– 13.00

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44
IMPREZY
06.03 (piątek), godz. 11.30 - Spotkanie z cyklu
,,Akademia Małego Odkrywcy” dla przedszkolaków, przy współpracy Biblioteki Publicznej
im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawa. W programie: zabawy w kręgu i
integracyjne, gry edukacyjne i dydaktyczne,
elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.
Sherborne, elementy pedagogiki zabawy.
Wstęp wolny
20.03 ( czwartek), godz. 16.00 - „Żegnaj Pani
Zimo” - konkurs dla Szkół Podstawowych na najpiękniejszą Marzannę. Pokaz i prezentacja prac.
21.03 (sobota), godz. 11.00 - Impreza z cyklu
,,Rodzinne Spotkania ze Sztuką” - w programie; zabawa w połączeniu wyobraźni z
tańcem, gry integracyjne i ruchowe (Twister-Wygibajtus, Scrabble, Smiki, zabawa w
Mistrza) konkurs ,,zagadka-pułapka”, spektakl
dla dzieci pt. ,,W bajkowym ogrodzie” w
wykonaniu artystów Szczecińskiej Fundacji
Pogotowia Teatralnego (Zapał do
kultury) Wstęp 5 zł

Od 27.03 Wielkanoc w twórczości ludowej –
wystawa etnograficzna.

Zajęcia dla dzieci
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem
Kamili Sadowskiej, wtorek 15.00 – 17.00 i
czwartek 15.00 –17.00
Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny
Gałązki, sobota 10.00 -13.00

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

EDUKACJA
KULTURALNA
14.03 (sobota), godz. 11.00 - ,,Wiosenne inspiracje” - jednodniowe
warsztaty malowania na jedwabiu dla każdego! Zapisy do dnia
10.03.2009 r. Liczba miejsc ograniczona. Koszt 30 zł
24.03 (wtorek), godz. 18.00 - Spotkanie z cyklu ,,Damą być” dla młodzieży z zakresu savoir vivre „Komplement czy pomaga? ... Czy potrafi
zaszkodzić?” Wstęp wolny
26.03 (czwartek), godz. 18.00 - ,,Magia
róż” jednodniowe warsztaty florystyczne dla każdego! Tworzenie wyjątkowych dekoracji kwiatowych przy
użyciu nowoczesnych technik dekoratorskich. Zapisy do dnia 24.03.2009 r.
Liczba miejsc ograniczona. Koszt 30 zł

wystawy
Do 16.03 Wystawa prac Urszuli
Zawiasy pt. ,,Energie.”
Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa
Redakcja: ul. Przybyszewskiego 70/72, p. 210,
tel./fax (022) 639 85 18, e-mail: gazeta@poczta.bielany.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk i Maciej Podczaski
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
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Popiełuszko – wolność jest w nas
Najnowszy film nakręcony na terenie huty

27

lutego br. na ekrany kin
wszedł film „Popiełuszko –
wolność jest w nas”. Wiele
kluczowych scen było kręconych na
terenie Huty Warszawa na Bielanach.
Aktywna działalność ks. Jerzego Popiełuszki przez kilka lat objawiała się
właśnie na terenie naszej dzielnicy.
Za aktywność w życiu społecznym
ks. Jerzy był prześladowany, zarzucano mu nadużywanie wolności
sumienia oraz wygłaszanie zniesławiających władze państwowe treści
politycznych. Zdaniem ówczesnych
prokuratorów z kościołów uczynił
miejsce szkodliwej dla interesów
PRL propagandy antypaństwowej.
Sam ksiądz Popiełuszko nie zapomni
dni spędzonych z hutnikami. - ”Gęsty szpaler ludzi - uśmiechniętych
i spłakanych jednocześnie. Oklaski
dla Kościoła, który przez trzydzieści
lat wytrwale pukał do fabrycznych
bram” - wspominał ks. Jerzy.
Jest niedziela 31 sierpnia. Jednym ze strajkujących wówczas w
Warszawie zakładów pracy była Huta
Warszawa. Protestujący robotnicy
chcieli, by na terenie zakładu została
odprawiona msza święta. Zgłosił się
ks. Popiełuszko.

ludzi - uśmiechniętych i spłakanych
jednocześnie. I oklaski. Myślałem,
że ktoś ważny idzie za mną. Ale to
były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza
przekraczającego jego bramy. Tak

także lektorzy. Trzeba było słyszeć te
męskie głosy, które niejednokrotnie
przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały święte teksty. A potem z tysięcy
ust wyrwało się jak grzmot: <Bogu
niech będą dzięki!> Okazało się, że
potrafią też i śpiewać o wiele lepiej
niż w świątyniach.” - tak wspominał
ten dzień ksiądz Popiełuszko.
Od tamtej pory ksiądz Jerzy, co
niedzielę, o godz. 10:00 odprawiał
dla hutników Mszę Świętą. Ponadto
ksiądz prowadził dla robotników
różne wykłady. Dzięki niemu hutnicy zdobywali wiedzę z różnych
dziedzin - historii Polski, prawa czy
ekonomii. Uczestnicy tych zajęć mieli nawet specjalne indeksy i zdawali
kolokwia.

Pielgrzymka na
Jasną Górę

- „Tego dnia i tej Mszy św. nie
zapomnę do końca życia. Szedłem
z ogromną tremą. Już sama sytuacja
była zupełnie nowa. Co zastanę?
Jak mnie przyjmą? Czy będzie
gdzie odprawiać? Kto będzie czytał
teksty? Śpiewał? Takie, dziś może
naiwnie brzmiące pytania, nurtowały
mnie w drodze do fabryki. I wtedy
przy bramie przeżyłem pierwsze
wielkie zdumienie. Gęsty szpaler

sobie wtedy pomyślałem - oklaski
dla Kościoła, który przez trzydzieści
lat wytrwale pukał do fabrycznych
bram. Niepotrzebne były moje obawy - wszystko było przygotowane:
ołtarz na środku placu fabrycznego
i krzyż, który potem został wkopany przy wejściu, przetrwał ciężkie
dni i stoi do dzisiaj otoczony cięgle
świeżymi kwiatami, i nawet prowizoryczny konfesjonał. Znaleźli się

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację
o tragicznej śmierci naszego ucznia

Konrada Kulika
absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 263
i Gimnazjum Nr 78
Składamy wyrazy głębokiego żalu
i współczucia Rodzinie Konrada.
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół Nr 52 w Warszawie

25 kwietnia 1981
r. poświęcono sztandar „Solidarności”
Huty Warszawa. W
stanie wojennym
pier wsze kazanie
ksiądz Popiełuszko
wygłosił 17 stycznia
1982 r. Od wprowadzenia stanu wojennego do swojej
śmierci wygłosił aż
26 kazań. Oprócz
mszy za Ojczyznę
zorganizował w 1982
roku pielgrzymkę
robotników Huty
Warszawa na Jasną
Górę. Później przerodziło się to, w coroczną ogólnopolską
Pielgrzymkę Ludzi
Pracy na Jasną Górę
w trzecią niedzielę
września.
Aktywność księdza Jerzego nie była
akceptowana przez
komunistów. Coraz
częściej ksiądz Popiełuszko był nękany

przez Służby Bezpieczeństwa. Gdy
wywieranie nacisków na jego kościelnych przełożonych nie przynosiło oczekiwanego skutku, rozpoczęto
zastraszanie księdza. Włamywano
się do jego mieszkania, był śledzony,
aranżowano wypadki samochodowe,
uszkadzano jego pojazd.

Nadużywanie wolności
sumienia

2 grudnia 1983 r. ks. Jerzemu doręczono wezwanie na przesłuchanie.
Dziesięć dni później ksiądz dobrowolnie stawił się na przesłuchanie.
Prokurator Anna Jackowska odczytała decyzję o wszczęciu śledztwa w
kierunku przestępstwa: „przy wykonywaniu obrzędów religijnych (...), w

wygłaszanych kazaniach nadużywał
wolności sumienia i wyznania w
ten sposób, że permanentnie oprócz
treści religijnych zawierał w nich
zniesławiające władze państwowe
treści polityczne, a w szczególności
pomawiał, że te władze posługują
się fałszem, obłudą i kłamstwem,
poprzez antydemokratyczne ustawodawstwo niszczą godność człowieka,
a także pozbawiają społeczeństwo
swobody myśli oraz działania, czym
nadużywając funkcji kapłana, czynił
z kościołów miejsce szkodliwej dla
interesów PRL propagandy antypaństwowej”. Za opisywane czyny groziła
mu kara 10 lat pozbawienia wolności. Po zakończeniu przesłuchania, w
mieszkaniu księdza zarządzono rewizję. Znaleziono granaty łzawiące,
naboje, różne materiały wybuchowe,
farby drukarskie, według księdza
- podrzucone do mieszkania przez
esbeków. Zatrzymanego zwolniono
następnego dnia.
W pierwszej połowie 1984 roku
ksiądz był trzynaście razy przesłuchiwany i jeden raz aresztowany. Nasilały się zorganizowane ataki prasy
i środków masowego przekazu, za
którymi stał aparat bezpieczeństwa
i propagandy PRL. W związku z
napiętą sytuacją i rosnącym zagrożeniem życia pojawiły się pomysły
skierowania księdza na studia do
Rzymu. Popiełuszko nie skorzystał
z tej propozycji.
opr. baf

Na podstawie materiałów edukacyjnych
„Prawda jest nieśmiertelna xJ” wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej
i Narodowe Centrum Kultury. Zdjęcia
archiwalne oraz z filmu: popieluszko.pl
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Propozycje Wydziału Sportu i Rekreacji

R

ok 2009 zaczął się dla nas intensywnie. W ten sam styczniowy weekend
odbywał się doroczny Bieg Chomiczówki i rozpoczęły się ferie. W
okresie wolnym od pracy szczególnie ważne
było zaoferowanie dzieciom i młodzieży
atrakcyjnych form spędzenia czasu wolnego.
Dla nich zorganizowane zostały nieodpłatne
zajęcia sportowe w salach gimnastycznych,
na pływalni i sezonowe lodowisko przy Szkole
Podstawowej nr 289. Ale to dopiero początek
roku, ważne jest, co dalej planujemy w sporcie
i rekreacji w 2009 r. na Bielanach?
Ważnym zadaniem realizowanym przez
Wydział Sportu i Rekreacji jest organizacja
współzawodnictwa dzieci i młodzieży na
różny poziomach ich nauczania. Rozgrywki
dzielnicowe w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży cieszą się szczególnym zainteresowaniem naszych szkół. Tak naprawdę
to one ukazują jak prowadzone jest szkolenie
sportowe, to tu można zauważyć jak zdolną
mamy młodzież. Bielany od lat są w czołówce
Warszawy, od lat na podium. W roku szkolnym
2007/2008 r. zajęliśmy II miejsce w rozgryw-

pływanie, wielobój nowoczesny (G-8 Bielany,
UKS KUSY, AZS - AWF), piłka nożna (MKS
Hutnik Warszawa, BKS HUTNIK), judo (UKS
JSS DRAKO), koszykówka (UKS Czarodzieje
z Bielan), karate (Bielański Klub Kyokushin
Karate), tenis stołowy (UKS 273 Bielany),
taekwondo (UKS Taebaek Bielany).
Ale działania na 2009 r. to nie tylko działalność w kierunku szkolenia sportowego dzieci i
młodzieży, to też szereg imprez, które planujemy
- turnieje, zawody i imprezy sportowo - rekreacyjne o charakterze rodzinnym np. X Bielański Rajd
Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej (16 maj).
W ostatnich dniach maja br. planujemy
zorganizować Bielański Tydzień Sportu, który
odbywać się będzie w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu. Dzień Matki rozpoczniemy
Mistrzostwami Dzielnicy Bielany w Lekkiej
Atletyce. Następnego dnia w X Biegu przedszkolaka pn. „Pokonać siebie” pobiegną nasze
trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatki. 30 maja
zaprosimy całe rodziny na festyn sportowo–rekreacyjny na Chomiczówce. W międzyczasie
zorganizowane zostaną turnieje w tenisie ziemnym, stołowym, pływaniu, w piłce nożnej, oraz

Elżbieta Iglewska-Romanowska

Dzień karpia

Medale dla UKS „G-8 Bielany”

Sześcioletnia tradycja na Wawrzyszewie

Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu

ad Stawami Brustmana na Wawrzyszewie zgromadziła się duża grupa
mieszkańców. Podobnie jak w latach
ubiegłych przeważali młodzi ludzie
z dziećmi oraz osoby starsze.
– Co spowodowało, że dzień przed wigilią
tylu mieszkańców spotyka się nad wodą? – z tym
pytaniem zwracam się do
pomysłodawcy akcji „Dzień
karpia” na Wawrzyszewie
Jerzego Kropacza, mieszkańca osiedla.
– W dzień przed wigilią Bożego Narodzenia
nad stawami spotykamy się
od pięciu lat. Bardzo dużo
osób przychodzi z karpiami
i wpuszcza je do stawu. Takie
spotkania wpływają na większą integrację i poznanie się
sąsiadów na osiedlu. Przy
okazji przedłużenia życia

karpiom, składamy sobie życzenia świąteczne i noworoczne, dzieci otrzymują drobne
upominki, a dorośli piją symboliczną lampkę
szampana. Przez pięć lat wpuściliśmy do wody
ponad 150 karpi – mówi Jerzy Kropacz.
U.M.

Fot. U.M.
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kach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, w
tym spróbujemy zawalczyć o I. Podniesienie
poziomu sportu szkolnego, tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju naszych
najmłodszych to priorytet dla dzielnicy.
– Sport to nie tylko wypełnienie czasu wolnego, sport ma też kształtować, wychowywać,
uczyć należytych postaw. Nie możemy o tym
zapominać – uważa Grzegorz Pietruczuk,
Członek Zarządu Dzielnicy Bielany odpowiedzialny za sport i rekreacje.
Rozgrywki to podsumowanie tego, co
nasi najmłodsi robią w szkołach, w klubach
sportowych. W placówkach oświatowych na
zlecenie Wydziału Sportu i Rekreacji organizowane są otwarte zajęcia sportowe np. otwarte
sale i otwarte boiska. Dzielnica realizuje też
program miejski Otwarte Obiekty Sportowe.
Tylko te dwa programy dają mam 155 godzin
otwartych nieodpłatnych zajęć. Razem z
zajęciami prowadzonym przez kluby, a finansowanymi przez urząd, liczba ta zwiększa się
do 400 godzin tygodniowo. A mamy kluby
sportowe prowadzące szkolenie w różnych
dyscyplinach np. lekka atletykach, szermierka,

Bielańska Olimpiada Przedszkolaków. Zakończymy nasz tydzień sportu podczas szkolnych
Dni Sportu w dniu 1 czerwca w bielańskich
placówkach oświatowych.
I tak powoli zbliżymy się do wakacji. Wakacje to akcja Lato w Mieście i liczne obozy dla
młodzieży uzdolnionej sportowo organizowane przez nasze organizacje pozarządowe.
Chcielibyśmy wakacje zacząć podsumowaniem tego, co w ciągu roku szkolnego robią nasze
bielańskie kluby sportowe. A jest czym! W końcu
na Bielanach są najlepsze kluby (AZS-AWF, G-8
Bielany, UKS Teaback Bielany, UKS 273, BBKK
oraz IKS –AWF) – nie tylko według nas. I tak
podczas festynu planowanego na 20 czerwca
chcemy zaprezentować osiągnięcia i działalność,
która przynosi chlubę naszej dzielnicy.
Pomysł stworzenia podczas festynu miasteczka bielańskich klubów sportowych to próba
pokazania mieszkańcom, jak zaangażowanych
nauczycieli, trenerów i instruktorów mamy na
Bielanach. Oni w połączeniu ze zdolną młodzieżą, której nam nie brakuje, to przepis na sukces.
O sukcesach nie zawsze głośno mówią, realizują
je w zaciszu hal sportowych i boisk. Chcemy
pokazać mieszkańcom tych najlepszych z najlepszych – mówi Grzegorz Pietruczuk Członek
Zarządu Dzielnicy Bielany.
Ważnym dniem dla sportu jest dzień 11
listopada. Marszałek Piłsudski był orędownikiem
tężyzny fizycznej, dlatego właśnie tego dnia na
Bielanach od lat mamy cykle imprez z okazji rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Wpisały
się one na stałe w nasz kalendarz tj. turniej tenisa
ziemnego na AWF, Bielański Turniej Szachowy
dla dzieci i młodzieży w TKKF Chomiczówki,
turniej tenisa stołowego w Szkole Podstawowej
Nr 273, oraz Turniej Brydża Sportowego par w
MDK im. M. Gwizdak, a od trzech lat również
turniej w Unihokeju w Gimnazjum 72.
Ważnym działaniem jest aktywizacja osób
dorosłych i starszych. Program Bielańskie Sportowe Czwartki mieszkańcy znają od lat. Podjęliśmy działania, aby jeszcze bardziej rozszerzyć
ofertę zajęć. Dzięki środkom finansowym z
Biura Sportu i Reakcji, które pozyskało ognisko
TKKF Chomiczówka na terenie dzielnicy modelowo wręcz odnalazł się program „Senior Starszy
Sprawniejszy”. Wydaje się, że takim samym
zainteresowaniem cieszyć się będzie inne zadanie powierzone przez Dzielnicę ognisku TKKF
Chomiczówka – program dla osób z nadwagą.
Szczegółowe informacje i zapisy pod telefonem
(0-22) 834-76-98 po godz. 14.00, a w następnym
numerze zamieszczony zostanie szczegóły program i informacje od realizatora.

Kolejny karp wpada do wody...

Z

awodnicy pierwszej bielańskiej sekcji
pływackiej mają powody do sportowej satysfakcji. Start w Zimowych
Mistrzostwach Polski w Pływaniu
zaowocował 7 medalami.
Brązowy medal podczas Zimowych MP w
Pływaniu Młodzików 13-letnich, rozgrywanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, wywalczyła
Martyna Różalska. Martyna popłynęła na
dystansie 50 m stylem motylkowym. Czas zawodniczki to 30.48. Niewątpliwie na Bielanach
rośnie świetna delfinistka.
Podczas rozgrywanych w Cetniewie Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 16-letnich
sypnęło medalami. Złoto zdobyła sztafeta w
składzie: Mikicin, Bagniuk, Grzelec, Szymański - płynąca na dystansie 4 x 100 m stylem
zmiennym . Srebrny medal na dystansie 100 m
stylem zmiennym stał się własnością Bartosza
Grzelca. Krążek tej samej barwy wywalczył na
50 m stylem klasycznym Kajetan Bagniuk.
Brązowy medal na 50 m stylem grzbietowym
„wypływał” Miłosz Mikicin. Powody do ra-

dości miały także dwie „brązowe” sztafety: 4 x
200 m stylem dowolnym w składzie Grzelec,
Lagrzycki, Szymański, Grula oraz 4 x 100
m stylem dowolnym - Szymański, Bagniuk,
Lagrzycki, Grzelec.
Warto także podkreślić, że wszyscy obecni
na mistrzostwach zawodnicy „G-8” weszli do
ścisłego finału.
Reprezentanci UKS „G-8 Bielany” na MP
trenują pod okiem Jolanty Madej, Łukasza
Drynkowskiego oraz Pawła Wołkowa.
Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”
działa we ścisłej współpracy z ZS Nr 52 (ul.
Szegedyńska 11). Wszyscy wymienieni w
tekście zawodnicy są uczniami tej szkoły. Klub
współpracuje także z Centrum Rekreacyjno
Sportowym m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
(ul. Conrada 6). Zawodnicy trenują na co dzień
na pływalni CRS. Niewątpliwie wysokie wyniki
osiągnięte przez zawodników na MP są wynikiem tej współpracy. Serdeczne podziękowania
dla Dyrekcji ZS Nr 52 oraz Dyrekcji CRS.
Sylwia Czerwonka

